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مقدمة:
تشري الوقائع االقتصادية لأللفية الثانية إىل غياب عالقة الصلة بني األعمال وممارساهتا مع املسؤولية جتاه اجملتمع؛
حيث كان هناك اعتقاد متزايد مفاده أن األعمال ال تتم بشكل أحسن وبفعالية أعلى إال إذا ركزت اإلدارة فيها على تعظيم
الربح وأعطيت احلرية يف أداء وظائفها من أجل ذلك .ولعل ما يدعم مطالب األعمال يف ذلك هو االدعاءات أبن منظمات
األعمال حىت عندما تعمل من أجل مصلحتها اخلاصة فإهنا حتقق مصلحة اجملتمع ككل ).1(Porter, Kramer, 2006
فما هو جيد ملنظمات األعمال هو جيد للمجتمع وهذا هو أساس مفهوم مواطنة املنظمة واملنهج اجلديد لضمان استدامة
املزااي التنافسية .هلذا كان مروجو األعمال يرون أبن ما قد ينجم عن ذلك يف كل األحوال هو األفضل ابملقارنة مع احلاالت
األخرى اليت تقيد وحتد من حرية األعمال واستقالهلا ،وهو هبذا احلال أفضل من توجيه األعمال حنو أهداف معينة والعمل
وفق معايري ال تنسجم مع مسؤوليتها األوىل يف تعظيم األرابح .مثل هذا اجلدال نوقش فيما بني كبار مفكري إدارة األعمال
يف إطار موضوع حرية األعمال وأولوية األهداف االقتصادية* اليت تعمل من أجلها منظمات األعمال يف مرحلة ميكن
تسميتها مبرحلة تعظيم األرابح مث تعظيم الفرص اليت تتوافق معا ينادي به "إيقور آنصوف" ).(Igor Ansoff
يف مقابل ذلك ،كان هناك من يرى أنه نتيجة تراكم الفكر اإلداري ،الذي كان وليد املمارسات العديدة بداية من
الثورة الصناعية وظهور املدرسة العلمية إىل حني املدارس احلديثة اليت تتزامن وعوملة االقتصادايت والدخول يف اقتصاد املعرفة؛
أبنه على األعمال أن تسعى من أجل رفاه اجملتمع وتطوره ،ولعل من أهم رواده االقتصادي "حممد يونس" احلائز على جائزة
نوبل لسنة  2006يف أعماله اخلاصة ابالقتصاد االجتماعي أو منوذج األعمال اإلجتماعية .2وكذلك كل من "كارول"
و"بورتر" و"كرامر" فيما يرتبط بنظرية القيمة املتقامسة )(Shared Value؛ حيث املنطلق يف ذلك هو أن استغالل
املنظمات لثروات اجملتمع ،ال بد وأن يكون يف صاحله ولصاحله ،خصوصا إذا كان من طواعية املنظمات ومدراءها قبل
تدخل احلكومات بسن القوانني أو معايشة ضغط من طرف املنظمات غري احلكومية اليت حتمل شعار احملافظة على البيئة
والتنمية املستدامة .3هذه الفلسفة ،ميكن تلخيصها فيما يطلق عليه ابملسؤولية اجملتمعية والقانون احلديدي للمسؤولية مع

Porter M. E. & Kramer M.R. (2006), « Business and society: the link between COMPETITIVE advantage and corporate social responsibility “, HBR, p. 80.
* انظر في هذا الباب كتابات Milton Friedman
2 Muhammad Yunus, (2010), Pour une économie plus humaine, construire le Social-Business, traduction de Béatrice Merle & Annick Steta, Editions JC
Lattès, Paris, p.43.
3 Porter M. E. & Van Der Linde C., (1995). « Green and Competitive: ending the stalemate », Harvard Business Review, Sept-Oct., pp. 120-134.
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ضرورة تكامل األهداف االقتصادية بنظريهتا االجتماعية ** ،وهو ما يستدعى األخذ مبسار املسؤولية اجملتمعية كمنطلق حموري
يف إطار االسرتاتيجية العامة للمنظمة لتأخذ بعدا ثالثيا :التنافسية واملسؤولية واألخالقيات.
لقد منت وتطورت املسؤولية االجتماعية بدءا ببزوغها يف االقتصاد األمريكي واألورويب فاآلسيوي ومن مث بقية
الدول النامية كحالة اجلزائر ،أين زادت ضرورة الرجوع لفكرة "مسؤولية جمتمعية مقبولة بشكل مستدام" تساهم وتساعد يف
حتسني األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي للمنظمة ومنه استدامتها وتنافسيتها.1
من وجهة أخرى ،فإن اإلشكال الذي عاشته املنظمات لزمن ليس ببعيد يتجسد يف تعايشها لرهاانت ومشاكل
جديدة ولكن بذهنيات قدمية؛ فقد أصبح من اجلدير استكمال األساليب العلمية احلديثة لإلدارة ،كالتحليل االسرتاتيجي
للبيئة ودراسات السوق وتطوير القيادات والكفاءات اإلدارية وتبين أنظمة تقييم مفتوحة .... ،ببعد يتناسق واجلانب
األخالقي ويليب مستوى عال من املسؤولية جتاه اجملتمع .وبلغة أخرى فقد أصبح السعي وراء املمارسات األحسن 2هو احلل
األساس لبلوغ ذلك؛ فحينما تتحسن العالقات مع املوارد البشرية وتتجه صوب حتسني األداء واإلبداعية وتزيد درجة
التفاعلية فيما بني األطراف داخل وخارج املنظمة من دون صراعات وتضارب يف املصاحل ،حينها ميكننا القول أبننا قد
وصلنا إىل مصف األعمال املسؤولة جمتمعيا؛ فاألعمال املسؤولة هي تلك اليت تسمح للمنظمة من أن تكون مسؤولة جمتمعيا،
فهي اليت ت ضمن حيوية وصحية كل األنشطة اليت تقوم هبا املنظمة مع كل األطراف املتعامل معها ،وهو ما سيزيد حتما من
قوة ومصداقية أداء املنظمة ومن مث تنافسيتها واستدامتها يف آن واحد.
مقابل هذه التحدايت اليت تفرضها بيئة األعمال املعاصرة؛ زادت حاجة منظمات األعمال ملؤهالت وكفاءات
بشرية متكنها من معايشة هذه التحدايت ،واالندماج اإلجيايب يف اقتصاد أساسه املعرفة والسبق إىل هضمها وإنتاجها
وجتسيدها يف ابتكارات إنتاجية وخدماتية .هذا األمر جعل مديري املنظمات بشكل عام ومديري املوارد البشرية بشكل
خاص يعيشون رهاان إداراي جديدا يتمثل يف فن إدارة الكفاءات البشرية والتنظيمية ،واالستثمار فيها لبلوغ اسرتاتيجية املنظمة
والقدرة على جماهبة التقلبات والتغريات املستقبلية جبدارة.
من وجهة أخرى ،وعلى الرغم من الشكل الذي كانت تدرس به الكفاءات وإدارهتا كحقل ميتد يف جذوره إىل كل
من إدارة املوارد البشرية واإلدارة االسرتاتيجية؛ إال أن هذه األخرية وإىل زمن ليس ببعيد ،قد اهتمت بتحديد وتوضيح العالقة
بني الكفاءات وديناميكية املنظمات حسب ما جاء به " براهاالد" و"آمال" و"سونشاز" وزمالؤه (Prahalad
** فيه من يسمي هذه املرحلة باإلستجابة االجتماعية ،على غرار كارول .أنظر Carroll A., (1999), Corporate social responsibility: Evolution of definitional
Construct”, Business & Ethics, Vol. 38, N° 3, pp. 268-295
1 Porter M., Kramer M.R.,(2006). op. cit., p. 81.
2 Carol Sanford,(2011) The Responsible Business : Reimagining Sustainability and Success, Jossey-Bass, USA, p. XXXVI.
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)&Hamel, 19901, 20062 ; Sanchez et al., 19963؛ يف الوقت الذي اهتمت فيه إدارة املوارد البشرية إبدارة
الكفاءات الفردية واجلماعية ،من خالل السعي وراء سبل تطويرها وبنائها وتعبئتها؛ من خالل اعداد العديد من الدراسات
اليت ربطت موضوع الكفاءات ابألداء؛ إال أن قلة من تلك األحباث اليت عنيت بدراسة طبيعة العالقة بني إدارة الكفاءات
مبستوايهتا الثالثة (الفردية واجلماعية والتنظيمية) مع األداء الشامل للمنظمات ،يف إطار حتدي االستدامة وااللتزام ابملسؤولية
اجملتمعية .وعليه فإدارة املوارد البشرية بشكل عام وإدارة الكفاءات بشكل خاص ميكن أن تؤدي دورا جوهراي كوهنا توفر
الدعم وااللتزام الضروريني للكفاءات ،ملمارسة وتبين مسار املسؤولية اجملتمعية للمنظمة
يرى "براني" و"كالركسون" أبنه ميكن حتليل األداء املستدام وفقا للمقاربة املرتكزة على املوارد) (RBVعلى
اعتبار أنه نتيجة لتعبئة املوارد االسرتاتيجية للمنظمة 4والقدرة على إدارهتا لألطراف ذات املصلحة .5يف حني يربطه كل من
"ريف" و "أيل" مبدى قدرة املنظمة على جتسيد كفاءاهتا االجتماعية والبيئية عمليا 6أي أهنم يرون األداء املستدام/الشامل
كمحصلة للكفاءات الضرورية للنهوض ابسرتاتيجية املسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،ومنه جتسيدها يف نتائج ملموسة وسلوكيات
معربة .ولتسهيل قياس طبيعة هذه العالقات ،فيه من يعترب املمارسات املنطوية يف إطار تطوير املوارد البشرية والكفاءات
كأحد معايري تقييم األداء املستدام (Huselid, M. A. 1995)7.ومستوى ممارسة املنظمة ملسؤوليتها اجملتمعية
مما سبق ،ميكن القول أن املقاربة املرتكزة على املوارد والكفاءات و نظرية األطراف ذات املصلحة تشكالن
األرضية اإلبيستيمولوجية اليت سنعتمدمها ملعاجلة هذه الدراسة.
ابلرجوع إىل واقع منظمات األعمال يف االقتصاد اجلزائري ،الذي يتميز بسيطرة قطاع احملروقات عليه (ما يفوق
نسبة  %30من الناتج احمللي اخلام) ،فإن حتقيق استدامة تنموية يف هذا القطاع يزيد* من أمهية اسقاط موضوع دراستنا على
اجملمع البرتويل اجلزائري املتمثل يف "سوانطراك" وفروعه املنتشرة أماميا وخلفيا يف إطار سلسلة أنشطته األساسية.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). Corporate imagination and expeditionary marketing. Harvard business review, 69(4), 81-92.
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2 Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2006). The core competence of the corporation. (pp. 275-292).

Dynamics of competence-based competition: theory and practice in the new strategic

3 Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H. (Eds.). (1996).

management. Pergamon.
Barney J. B., (1991), « Firm resources and sustained competitive advantage », Journal of Management, Vol. 17, N°1, pp. 99-110.

4

5Clarckson M. B. E. (1995), « A stakeholder framework for Analyzing and evaluating corporate social performance”, Academy of Management Review,

Vol. 20, pp. 92 -117.
6 Ruf B & Alii (2001), « An empirical investigation of the relationship between change in corporate social performance and financial performance »,
Journal of business ethics, Vol 32, N° 2, pp. 143- 156.
7 Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial
performance. Academy of management journal, 38(3), 635-672
* دواعي اختيار مجمع سوناطراك كمحل للدراسة التطبيقية ،موجود بشكل أكثر تفصيال في الفصل الرابع.
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وابلعودة إىل الطرح النظري الذي ميز األدبيات األصيلة للموضوع ،وأخذا بعني االعتبار لسياق االقتصاد اجلزائري،
ميكن صياغة إشكالية وفروض حبثنا على النحو اآليت.
أوال .إشكالية البحث:
انطالقا من الطرح اإلبستيمولوجي السابق ،ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية.
.1السؤال الرئيسي:

ما هو دور إدارة الكفاءات في تحسين كل من مستوى املسؤولية املجتمعية ومستوى األداء
املستدام ملجمع سوناطراك؟
لدراسة هذه اإلشكالية حمل الدراسة واإلجابة عنها ،بشكل الئق ،حناول أن نطرحها من خالل اإلشكاليات اجلزئية اآلتية:
 .2األسئلة الفرعية:
 .1ما هو واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك؟
 .2أي دور متارسه إدارة الكفاءات يف حتسني مستوى املسؤولية مبجمع سوانطراك؟
 .3أي دور إلدارة الكفاءات يف حتسني األداء املستدام مبجمع سوانطراك؟
 .4أي دور للمسؤولية اجملتمعية يف حتسني األداء املستدام مبجمع سوانطراك؟
 .5أي دور وسيط للمسؤولية اجملتمعية بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام؟
اثنيا .فرضيات الدراسة:
على الرغم من أن معظم الدراسات تناولت املمارسات االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية أثرها املباشر على أداء املنظمة،
إال أن هذا النمط من العالقة السببية البسيطة ذات االجتاه الواحد أصبح غري كاف ومرض (Edwards &Wright,

) ، 20011إذ إن االنتقادات الرئيسية للممارسات املعتادة لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية واألداء التنظيمي ،خلصت
إىل أن التطورات النظرية اليت تشرح كيفية عمل مثل هذه املمارسات يبدو غائبا ) .(Becker & Gerhart, 19962ويف
حماولة للتصدي ملثل هذه التطورات النظرية يف هذا اجملال ،اقرتح الباحثون ضرورة النظر يف ادخال متغريات وسيطة بني

Edwards, P., & Wright, M. (2001). High-involvement work systems and performance outcomes: the strength of variable, contingent
and context-bound relationships. International Journal of Human Resource Management, 12(4), 568-585.
2 Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational performance: Progress and
prospects. Academy of management journal, 39(4), 779-801.
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املمارسات االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي ) ،(Ferris et al., 19981وعليه فالتوافق العام هو أن
املمارسات املتقدمة السرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ال تؤثر مباشرة على األداء التنظيمي (املستدام) ،بل يكون ذلك نتيجة
أتثري وسيط لبعض موارد املنظمة مثل رأس املال البشري أو كفاءات املوظف أو سلوكياته ،أو أحد املمارسات اإلدارية
األخرى ،حيث أن هذه األخرية تؤدي يف النهاية إىل هذا املستوى من األداء؛ وهذا ما أكده & (Katou

)Budhwar,20062 ; 20103وذلك من خالل قياس األداء أخذا بعني االعتبار ألداء العاملني يف املنظمة.
وعليه ،بناء على املالحظات امليدانية يف واقع جممع سوانطراك سواء أكان متمثال يف املؤسسة األم أم بقية الفروع،
وارتكازا على قراءاتنا يف األدبيات والنظرايت املؤسسة ملوضوع الدراسة وتلك املرتبطة بعالقات مباشرة وغري مباشرة هبا،
وحىت من احلدس أيضا جتاه الظاهرة حمل الدراسة ،ميكن طرح فرضيات الدراسة على النحو اآليت:
 .1الفرضية األساسية:
"تزيد درجة مساهمة إدارة الكفاءات في تحسين األداء املستدام ملجمع سوناطراك من خالل تحليه بشكل

أكبربمسؤولياته املجتمعية".
للتمكن من اإلجابة عن الفرضية األساسية للبحث ،حناول طرح مجلة من الفرضيات اجلزئية ،وهي على النحو اآليت.
 .2الفرضيات اجلزئية:
الفرضية األوىل :ميارس جممع سوانطراك كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية بشكل عايل املستوى؛
الفرضية الثانية توجد عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية مبجمع سوانطراك؛
الفرضية الثالثة :توجد عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على األداء املستدام مبجمع سوانطراك؛
الفرضية الرابعة :توجد عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية للمسؤولية اجملتمعية على األداء املستدام مبجمع سوانطراك؛
الفرضية اخلامسة :تتوسط املسؤولية اجملتمعية العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام مبجمع سوانطراك.

1 Ferris, G. R., Hochwarter, W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1999). Human resources management: Some new

directions. Journal of management, 25(3), 385-415.
2 Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2006). Human resource management systems and organizational performance: a test of a mediating
model in the Greek manufacturing context. The International Journal of Human Resource Management, 17(7), 1223-1253.
3 Katou, A. A., & Budhwar, P. S. (2010). Causal relationship between HRM policies and organizational performance: Evidence from the
Greek manufacturing sector. European management journal, 28(1), 25-39.
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اثلثا .منوذج الدراسة
الختصار الفرضيات السابقة ،نطرح العالقات املفرتضة بني املتغريات الرئيسية للدراسة يف النموذج العام للدراسة على النحو
اآليت:
الشكل (ب) :النموذج العام للدراسة

املصدر :من إعداد الطالب

عموما جند أن النموذج العام يشري إىل وجود متغري وسيط بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام ،والذي يتمثل يف املسؤولية
اجملتمعية .وهو ما يعترب اهلدف األساسي هلذه الدراسة.
رابعا .أهداف الدراسة:
هندف من خالل هذه الدراسة لبلوغ مجلة من األهداف ،نوجزها كاآليت:
 االطالع على مستجدات املوضوع ،وحماولة اخلروج بدراسة نظرية أصيلة وممنهجة ،متكن من أخذ صورة معمقةملتغريات الدراسة ،خصوصا املسؤولية اجملتمعية وإدارة الكفاءات؛
 الوقوف عند عرض حال جممع سوانطراك فيما يتعلق مبتغريات الدراسة ،وحماولة معرفة أمهية الدراسة ابلنسبةإلدارة اجملمع ،خصوصا ما تعلق ابلتحدي البيئي وإدارة النفاايت ومدى استدامة أدائها؛
 تشخيص ملستوى وطبيعة املمارسات املتعلقة إبدارة املوارد البشرية بشكل عام وإدارة الكفاءات بشكل خاصبفروع جممع سوانطراك حمل الدراسة؛
 قياس آراء املبحوثني فيما خيص متغريات الدراسة يف خمتلف فروع جممع سوانطراك؛ حماولة قياس طبيعة األثر الذي ترتكه ممارسات إدارة الكفاءات على كل من املسؤولية اجملتمعية واألداء املستداميف الفروع حمل الدراسة؛
و
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 التعرف على أفضل النماذج النظرية إلدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية ابستخدام منهجية النمذجة ابملعادالتالبنائية ،ووضعه حمل الدراسة لتقدير جودته؛
 حماولة بناء منوذج قياسي للدراسة ،ابالعتماد على النمذجة ابملعادالت البنائية ،وهذا من خالل استعمال برانمج) ،(Smart PLSحيث أن هذه النمذجة ستمكننا من معرفة خمتلف العالقات واآلاثر النامجة عن املتغريات
الثالثة حمل الدراسة؛
خامسا .أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراسة فيما أييت:
 جمتمع الدراسة يتمثل يف أكرب مؤسسة على املستوى الوطين واإلفريقي ،املتمثلة يف جممع سوانطراك ،إذ يعتربحتدي املسؤولية االجتماعية والبيئية واالستدامة جوهراي ابلنسبة هلا ،كوهنا هي الفاعل الوحيد يف التصرف يف
الريوع البرتولية للجزائر وهي أول مسؤول عن خملفات أنشطتها أمام البيئة واجملتمع؛
 عرض أهم املستجدات األكادميية واملمارسات املاانجريية اخلاصة مبتغريات الدراسة من شأنه أن يساعد جممعسوانطراك على حتيني معارف وممارساته؛
 التأكيد على أمهية األخذ بسياسة املسؤولية اجملتمعية يف حتسني األداء الشامل للمجمع حمل الدراسة (املؤسسةاألم وبقية الفروع) ،يف ظل التحدايت اليت يعيشها مقابل التقارير الدولية اليت تشري إليه؛
 قلة األحباث اليت تناولت إشكالية من هذا النوع يف املؤسسة حمل الدراسة ،سواء أكان من الناحية النظرية ،أممن الناحية التطبيقية ،وهو ما يزيد من أمهية البحث؛
 الفئة املستجوبة يف الدراسة كانت يف معظمها من فئة اإلطارات اإلدارية ذات املؤهالت العالية واخلربة الطويلةيف خمتلف اجملاالت ذات الصلة بقطاع الطاقة بشكل عام واحملروقات بشكل خاص؛
 اعتبار الدراسة من الدراسات القليلة اليت ربطت ممارسات إدارة املوارد البشرية ابألداء الشامل للمنظمات يف ظلفلسفة املسؤولية اجملتمعية يف اجلزائر بشكل عام ،وقطاع الطاقة بشكل خاص ابعتباره قطاعا حيواي ابمتياز يف
االقتصاد اجلزائري؛
 استخدام منهجية النمذجة ابملعادالت البنائية ) ،(SEMكمنهجية حديثة يف دراسة املوضوع ،خصوصا وأنالدراسة حتتوى ثالث متغريات مركبة (متغري مستقل ،متغري اتبع ،وآخر وسيط) ،حيث أن لكل منها أبعادها
اجلزئية؛
ز
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 استخدام املقاربة اهلجينة ،حيث أنخذ ابملقاربة الكيفية للوقوف عند وصف وتفسري الظواهر اليت تعذر قياسهاأو تفسريها اعتمادا على املقاربة الكمية.
سادسا .منهج الدراسة:
عملنا ابملنهج الوصفي التحليلي إلعداد اجلانب النظري للبحث اعتمادا على مراجع أصيلة لكل جزء من أجزاء الدراسة،
يف حني مت األخذ ابملقاربة اهلجينة اليت جتمع بني املقاربتني الكمية والكيفية يف إعداد اجلانب التطبيقي ،املقاربة الكمية اليت
متثلت يف معاجلة البياانت اجملمعة ابستعمال االستبانة عن طريق النمذجة البنائية ) (SEMالختبار النموذج النظري للبحث،
واملقاربة الكيفية اليت اعتمدت يف معاجلة البياانت الكيفية املتوصل اليها عن طريق املقابالت املوجهة والنصف املوجهة
واالطالع على بعض واثئق الفروع حمل الدراسة وتقاريرها ،ابملوازاة مع تقارير املنظمات الدولية ذات الصلة بقطاع الطاقة.
سابعا .اإلطار العام للدراسة وحدودها
.1اإلطار املكاين والزماين والبشري
توقفت هذه الدراسة عند اإلطار املكاين والزماين والبشري اآليت:
 اإلطار املكاين :اقتصرت الدراسة (بعد صعوابت وعناء كبري) على عينة من فروع جممع سوانطراك ،ابجلزائر العاصمة،بومرداس ،حاسي مسعود ،حوض احلمرة ،عني صاحل ،حاسي الرمل ،سكيكدة وسطيف.
 اإلطار الزماين :احنصرت الدراسة التطبيقية من شهر جوان  2017إىل جوان .2018 اإلطار البشري :اقتصرت الدراسة يف معظمها على اإلطارات اليت تعمل بفروع اجملمع حمل الدراسة ،سواء تعلق األمربتوزيع االستبانة أم تنظيم املقابالت أم تفحص ما أتيح لنا من واثئق .كما قمنا ابالستدالل ابلتصرحيات الصحفية ملسؤويل
اجملمع ،ومسؤويل قطاع الطاقة وخربائها.
.2حدود البحث
كأي عمل انساين ،متيزت دراستنا ابلعديد من احلدود ،كثري منها كان نتيجة قيود تتعلق إبجناز الدراسة التطبيقية.
 .1.2احلدود املرتبطة ابلنموذج املفاهيمي للبحث
متيز النموذج العام للدراسة ابالتساع ،حيث أن كل متغري من املتغريات الثالثة للدراسة يتطلب دراسات خاصة به ،كما أن
مجع كل هذه املتغريات فيما بينها يزيد من صعوبة االملام بكل جزئيات الدراسة انهيك عن دراسة طبيعة العالقات فيما
ح

.....................................................................................................................مقدمة
بينها .كما جند يف كثري من األدبيات تد اخال بني مفهومي املسؤولية اجملتمعية واألداء االجتماعي للمنظمات ،وبني إدارة
الكفاءات وإدارة املوارد البشرية .وعليه فقد حاولنا اقرتاح إطار نظري متكامل مييز بني هذه املفاهيم ويشري إىل طبيعة
العالقات فيما بني البناءات اجلزئية املكونة للنموذج العام للدراسة.
 .2 .2احلدود اخلاصة ابلعينة حمل الدراسة
على اعتبار أن الدراسة قد خصت جممع سوانطراك ،الذي يتكون بدوره من  154فرعا ،منها ما يعترب جممعا يف حد ذاته
كحالة )… ،(NAFTAL, ENTP, ENSP, GTP,ونتيجة للصعوابت اليت عاىن منها الطالب يف الولوج إىل تلك
الفروع على الرغم من اللجوء إىل توزيع االستبانة بشكل رقمي ) ،(Google Formsفقد احنصرت عينة الدراسة على
الفروع اليت مسحت لنا من مزاولة الدراسة  ،وتوزيع االستبانة على إطاراهتا وعلى بعض اإلطارات الذين فضلوا اإلجابة على
االستبانة الكرتونيا ( .)300/33بلغ امجايل االستباانت اجملمعة  ،173منها  167صاحلة لالستعمال ،وهو ما أثر على
تشكيل منوذج بنائي للدراسة وفق منهجية املعادالت البنائية ،على الرغم من جلوئنا إىل برانمج ) (Smart PLS 3.0الذي
يتالءم مع حالة العينات الصغرية ،شريطة وجود تالؤم مع عدد فقرات االستبانة بطبيعة احلال.
من احلدود اليت ميزت عينة الدراسة امليدانية أيضا ،هو عدم احلصول على املعلومات من الواثئق الرمسية للمؤسسات حمل
الدراسة ،ومقابل ذلك قلة املعلومات املصرح هبا يف التقارير ،وإن وجدت فإهنا تتميز ابلشمولية والسطحية وغياب التنميط
ما بني تقارير نفس املؤسسة ،ويصل احلد إىل وجود تناقضات ،وهو األمر الذي زاد مع صعوابت اجناز البحث ،وشكلت
عاقبة للوصول إىل األهداف املسطرة للبحث.
 .3.2احلدود اخلاصة ابالستبانة
من احلدود اليت ميزت االستبانة هو افتقار األدبيات والدراسات السابقة ملقاييس تتماشى واملفاهيم اليت اعتمدها الباحث
يف اإلطار النظري اخل اص هبا كحالة إدارة الكفاءات مبستوايهتا الثالثة ،ومقابل ذلك استحالة القيام بدراسة استكشافية
على مراحل ،للتمكن من بناء مقاييس ختص هذه املفاهيم (نتيجة عدم جتاوب مسؤويل الفروع حمل الدراسة مع الباحث)،
وهو ما أثر على جودة الدراسة الكمية ونوعية النموذج البنائي املتوصل إليه.
كما التمسنا عدم جدية بعض املستجوبني ،وعدم تعاون اإلطارات العليا (املدراء) لإلجابة على االستبانة ،خصوصا وأهنم
اعلم املوظفني بوضعية مؤسساهتم ،وهو ما أثر على عدد االستمارات اجملمعة وعلى نوعية اإلجاابت .كما أن اعتمادان على
األسئلة املعكوسة (السلب ية) قد أسقط البعض من املستجوبني يف اخلطأ وهو ما يشري إىل مستوى جديتهم وجتاوهبم مع
الدراسة.
ط
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 .4.2احلدود اخلاصة ابملستجوبني
التمسنا الكثري من التحفظ لدى املستجوبني الذين قمنا مبحاورهتم خبصوص بعض األسئلة املوجهة ،يف حني رفض معظم
اإلطارات العليا (املدراء واملدراء التنفيذيون واملدراء املركزيون) التعاون معنا حبجة كثرة االلتزامات ،وعليه فقد كانت معظم
حماورتنا مع فئة رؤساء املصاحل ورؤساء األقسام .هذا الظرف حال دون استعمالنا لربانمج ) ،*(Nvivoعلى اعتبار أن
املستجوبني ليست هلم صورة واضحة وشاملة عن كل متغريات الدراسة.
 .5.2احلدود اخلاصة ابلتقارير ومصادر مجع البياانت
من احلدود اليت ميزت دراستنا هو افتقارها لتقارير رمسية صادرة عن إدارات املؤسسات املدروسة مبا يف ذلك املؤسسة األم
سوانطراك ،حيث التمسنا غياب شبه كلي للتقارير السنوية خالل الفرتة  ،2014-2009أما خبصوص حمتوى بقية
التقارير ،فهي تعترب ضعيفة منهجا وحجما مقارنة مبا هو متعارف عليه لدى اجملمعات البرتولية العاملية ،إذ كثريا ما كنا
نستقي معلومات عن جممع سوانطراك من تقارير مؤسسات اجنبية على غرار جممع ) ،(BPاو تقارير خرباء يف الطاقة ،او
استجواابت صحفية مع إطارات اجملمع.
اثمنا .الدراسات السابقة:
خبصوص الدراسات السابقة ،نقسمها إىل قسمني ،القسم األول الذي يربط إدارة املوارد البشرية ابألداء ،والقسم الثاين الذي
يربط املسؤولية اجملتمعية ابألداء.
 .1الدراسات اليت ربطت إدارة املوارد البشرية ابألداء التنظيمي واملسؤولية اجملتمعية
 دراسة "هوسليد" ( ،)1995تحت عنوان :أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية على دوران العمل ،اإلنتاجيةواألداء املالي للمنظمة.

1

تعترب هذه الدراسة من الدراسات اليت لقيت اقباال كبريا لدى األكادمييني والباحثني ،خصوصا وأهنا نشرت يف إحدى أعرق
اجملالت يف التخصص وهي "جملة أكادميية املاجنمنت" ،واليت زاد عدد االقتباسات املأخوذة منها عن  3000اقتباس ،اىل

* برنامج ) ،(Nvivoيعد من أكثر البرامج المستعملة في الدراسات الكيفية ،حيث يمكن من تحليل البيانات الكيفية ،خاصة ما تعلق بالمقابالت وتحليل النصوص
والتقارير.
1
Huselid, M. A. (1995). “The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial
performance”. Academy of management journal, 38(3), 635-672.
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غاية سنة  .2017وهو ما جعل منها مرجعا أصيال يعتمد عليه يف التساؤالت اإلبيستيمولوجية إلشكاليات تربط املوارد
البشرية ابألداء.
 دراسة " إلونا وآخرون" ( ،)2012العالقة بين إدارة املوارد البشرية واملسؤولية املجتمعية للمنظماتواألداء1

تناولت هذه الدراسة تشخيص لواقع ممارسات إدارة املوارد البشرية واملمارسات املندرجة يف إطار املسؤولية اجملتمعية ،وبيان
طبيعة العالقة فيما بينهما مع نتائج األداء .متت الدراسة يف منظمات األعمال دولة البلطيق ،ابستعمال النمذجة ابملعادالت
البنائية .توصلت إىل وجود عالقة إجيابية فيما بني املتغريات ،مبعىن أن املسؤولية اجملتمعية تلعب دور الوسيط فيما بني عالقة
إدارة املوارد البشرية وخمرجات أداء املنظمات حمل الدراسة ،حيث يزيد أثر إدارة املوارد البشرية على خمرجات األداء مبستوى
االلتزام ابملسؤوليات اجملتمعية .حيث كلما كان للمنظمة نظام أكثر تطورا إلدارة املوارد البشرية وممارسة لدورها االسرتاتيجي
وخصوصا تقييم أداء وظيفة املوارد البشرية ،تكون هلا نظاما (سياسات) أكثر تطورا ملسؤوليتها اجملتمعية ،وهو ما ينعكس
على األداء التنظيمي واألداء املايل .مبعىن أن املنظمات املسؤولة اجتماعيا واملطبقة السرتاتيجيات صرحية يف إدارة مواردها
البشرية حتقق أداء أحسن ،خصوصا فيما يتعلق مبستوى الرحبية.
 دراسة "خان" ( ، )2010تحت عنوان" :آثار ممارسات إدارة املوارد البشرية على األداء التنظيمي ،دراسةامبريقية على صناعات البترول والغازبباكستان".

2

درست العالقة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي للمنظمات البرتولية يف ابكستان ،حيث اعتمدت هذه
الدراسة يف حتديد متغريات ممارسات املوارد البشرية على أربع ممارسات وهي :االستقطاب والتعيني ،أنظمة التعويض ،مشاركة
العاملني ،التدريب والتطوير ،واليت كان جمال دراستها هو  20مؤسسة يف جمال احملروقات بباكستان .اليت توصلت إىل وجود
عالقة قوية بني متغريات الدراسة.

Ilona Bučiūnienė Rūta Kazlauskaitė, (2012),"The linkage between HRM, CSR and performance outcomes", Baltic Journal of Management, Vol. 7 Iss 1 pp.
5 – 24
1

2 Khan, M. A. (2010). Effects of human resource management practices on organizational performance–an empirical study of oil and

gas industry in Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 24(157-174), 6.
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 دراسة "العايب عبد الرحمن"( )2011تحت عنوان :التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية فيالجزائرفي ظل تحديات التنمية املستدامة :حالة قطاع اإلسمنت في الجزائر.1
توصلت الدراسة إىل وجود فجوة كبرية بني واقع قطاع اإلمسنت واملتطلبات الضرورية للتحلي ابملسؤولية االجتماعية
للمنظمات ،خصوصا فيما يتعلق إبدارة عالقة املؤسسات حمل الدراسة مع أطرافها ذات املصلحة ،كما أن املستوى احملقق
من قيم جتاه كل من الزابئن والبيئية كان نتاج التزام املؤسسة يف مسار اجلودة والبيئة ،من خالل اإلعاانت املالية اليت حصلت
عليها للحصول على شهادة األيزو  9001و  ،14001وليس وليد إرادة القائمني على شؤون إدارة تلك املؤسسات .أما
خبصوص األداء الشامل فال زال االهتمام يعطى للبعد االقتصادي واملايل على حساب البعدين البيئي واالجتماعي.
وخبصوص إعداد التقارير واإلفصاح عنها ،فقد توصلت الدراسة إىل أنه خيص اجلزء احملاسيب فقط ،ابعتباره اجباراي حبكم
القانون.
 .2الدراسات ذات الصلة ابملوضوع واليت كانت مؤسسة سوانطراك حمال هلا.
دراسة "لعيدون عبد الباقي" (" ،)2017محاولة تحليل آثار العوامل السوسيوثقافية على النجاعة البشريةفي األنظمة السوسيو تقنية :حالة املؤسسات البترولية الجزائرية".2
تناولت الدراسة حتليل العوامل السوسيو ثقافية ومدى أتثريها على أداء وظيفة الصحة والسالمة والبيئة يف مؤسسة سوانطراك،
اعتمادا على املقاربتني الكمية والكيفية ،حيث مت التوصل إىل وجود آاثر كبرية ،كمية ونوعية ،هلذه العوامل االجتماعية
والثقافية على فعالية املوارد البشرية يف تبين نظام السالمة واألمن ،منها ما يؤثر إجيااب ومنها ما يؤثر سلبا ،كما مت اقرتاح
منوذج تثمني اخلربات على أساس التكوين واالعالم لتحسني ثقافة األمن.
 دراسة "خليل عبد الرزاق & نقموش" (" ،)2016تطبيق نموذج ) (Esteoلإلفصاح املحاسبي عن املسؤوليةاالجتماعية في املؤسسات الجزائرية ،مؤسسة سوناطراك أنموذجا".3

 1العايب عبد الرحمن ( ،)2011التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائرفي ظل تحديات التنمية املستدامة :حالة قطاع اإلسمنت في الجزائر،
رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ،جامعة سطيف.
Laidoune Abdelbaki (2017), Essai d’analyse de l’influence des facteurs socioculturels sur la fiabilité humaine dans les systèmes sociotechniques :
les entreprises pétrolières Algériennes, thèse de doctorat ès sciences, option Gestion des risques, Institut d’Hygiène & Sécurité Industrielle, Université
Batna.
 3خليل عبد الرزاق & نقموش ( ،)2016تطبيق نموذج ) (Esteoلإلفصاح املحاسبي عن املسؤولية االجتماعية في املؤسسات الجزائرية ،مؤسسة سوناطراك أنموذجا ،مجلة
كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ،العدد  ،16ص ص. 106 -97 .
2
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توصلت الدراسة إىل وجود اهتمام ابلغ من طرف املؤسسة خللق تناغم يف االهتمام بني املؤسسة والعمال والبيئة واجملتمع،
كما خلصت الدراسة إىل غياب إطار تنظيمي أو قانوين يلزم املؤسسة لإلفصاح عن األداء البيئي واألداء االجتماعي .مع
غياب دور اهليئات احلكومية واجملتمعية (حقوق اإلنسان ،محاية البيئة )... ،حلث املؤسسة لالهتمام بشكل أكرب ابألداء
االجتماعي واإلفصاح عنه.
دراسة "حبري آسية" ( ،)2015دور املسؤولية االجتماعية في تحقيق األداء وتعزيزنظام قيادة املؤسسة :حالةسوناطراك.1
توصلت الدارسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني تطبيقات املسؤولية االجتماعية للمؤسسة لنجاعة كلية ،شريطة التعامل
اإلجيايب مع األطراف ذات املصلحة ،مبا تقتضيه معايري التقييس العاملية .كما خلصت الدراسة إىل متكن املؤسسة من خالل
برامج الصحة والسالمة واألمن من ختفيض مستوى الكوارث وحوادث العمل اليت مست مواقع العمل واألفراد ،وتعزيز نظام
القيادة املبين على ابعاد ومتطلبات التنمية املستدامة.
انطالقا من الدراسات السابق ذكرها ،جند أبن ما مييز دراستنا ،هو أهنا تناولت فجوة معرفية جديرة ابلدراسة ،كوهنا تربط
بني ثالثة متغريات ،حيث أن كل متغري يتميز عن بقية الدراسات على النحو اآليت:
 ابلنسبة إلدارة الكفاءات ،فهي تعترب بديال ملا هو موجود يف الدراسات السابقة اليت احنصرت عند إدارة املواردالبشرية ،اليت لن تسمو إىل إدارة كفاءات إال أبخذها مبنطق للكفاءات يف إدارهتا .وامليزة الثانية أن دراستنا
تتضمن بعد الكفاءات التنظيمية يف املمارسات اخلاصة إبدارة الكفاءات ،وهو ما مل جنده يف الدراسات السابقة
مبا يف ذلك تلك اليت ختص اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية؛
 ابلنسبة للمسؤولية اجملتمعية ،فهي تعترب جتديدا ملفهوم املسؤولية االجتماعية اليت جندها يف الدراسات السابقة،إال أن دراستنا قد أخذت هبذا املفهوم األوسع واألمشل )(CSR 0.2؛
 ابلنسبة لألداء املستدام :فهو يعرب عن األداء الشامل للمنظمة يف إطار نظرية التنمية املستدامة ،حيث إن ربطهابلكفاءات الضرورية له مع األخذ بعني االعتبار للممارسات ذات العالقة ابملسؤولية اجملتمعية ،خيلق فجوة
معرفية نعتربها جديرة ابلدراسة.

Hebri Assia (2015), Le rôle de la responsabilité sociale dans la réalisation de la performance et le renforcement du système de pilotage de
l’entreprise ; cas de Sonatrach, Thèse de Doctorat en science de gestion, Université de Tlemcen.
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زايدة على هذه النقاط الثالثة ،فإن اسقاط هذه اإلشكالية على قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع احملروقات يف اجلزائر ابلضبط
يعترب ميزة جتعل من هذه اإلشكالية جديرة ابلدراسة.

اتسعا .خطة موجزة للرسالة
بقصد التوصل لألهداف املرجوة من الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية ،مت تقسيم الدراسة كالتايل:
الفصل األول :نتناول فيه اإلطار املفاهيمي للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،حيث مت التطرق ملكانة املسؤولية اجملتمعية يف
إطار االسرتاتيجية العامة ملنظمات األعمال ،وإىل اسرتاتيجيات ومناذج املسؤولية اجملتمعية.
الفصل الثاين :نتطرق فيه لألداء املستدام يف منظمات األعمال ،إذ مشل تطور مفهوم األداء ،من األداء التنظيمي يف إطار
النظرية االسرتاتيجية ،إىل األداء الشامل يف ظل نظرية التنمية املستدامة ،وكذلك منهجيات اإلفصاح عنه.
الفصل الثالث :نعاجل فيه موضوع إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال ،إذ تناولنا مفهوم الكفاءة ومرجعية الكفاءة بشيء
من التفصيل  ،مث املنهجية العامة إلدارة الكفاءات مع بيان الدور الذي يوفره نظام معلومات املوارد البشرية يف إجناح مسار
إدارة الكفاءات.
الفصل الرابع :نتناول فيه اسقاطا عاما ملتغريات الدراسة مبجمع سوانطراك ،حيث سنعطي صورة عامة عن األداء الشامل
لسوانطراك يف إطار مسؤولياته اجملتمعية ،نتطرق للسياسة العامة للصحة والسالمة والبيئة للمجمع وخمتلف املبادرات املنطوية
حتت إطار سياسة املسؤولية اجملتمعية ابإلضافة إىل أهم املمارسات ذات الصلة إبدارة الكفاءات يف اجملمع.
الفصل اخلامس :نتناول فيه الدراسة االستقصائية وحتليل بياانت وتفسريها واستخراج نتائج الدراسة ابعتماد النمذجة البنائية
ابستعمال طريقة املربعات الصغرى اجلزئية ).(SEM. PLS-Smart
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الشكل (ب) :املخطط العام للرسالة
املخطط العام للرسالة

السياق العام للدراسة:

اإلطارالنظري

(مقدمة الرسالة)
الفصل األول:
املسؤولية

الفصل الثاني:
األداء املستدام

الفصل الثالث:
إدارة الكفاءات

املجتمعية

ملنظمات

بمنظمات

ملنظمات األعمال

األعمال

األعمال

اإلطارالتطبيقي

الفصل الرابع :اسقاط متغيرات الدراسة على مستوى مجمع
سوناطراك
الفصل الخامس :دراسة العالقة بين متغيرات الدراسة
(نحو النمذجة)

عاشرا .صعوابت الدراسة
زايدة عن الطبيعة املعقدة للموضوع وحملاوره اجلزئية وما اجنر عنه من رهاانت وحتدايت للتحكم فيه ،كانت الصعوبة الكبرية
اليت عاىن منها الباحث إلمتام هذا البحث هي الدراسة امليدانية اليت كانت على مستوى جممع سوانطراك( ،اليت كلفت
الكثري ،وأطالت من فرتة إمتام هذا البحث).

س

الفصل األول:
املسؤولية املجتمعية ملنظمات األعمال

الفصل ا ألول ................................................................................................................................................:املسؤولية اجملمتعية ملنظامت ا ألعامل

الفصل األول :املسؤولية اجملتمعية ملنظمات األعمال
متهيد:
نستهل حبثنا هذا بفصل املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،كونه يشكل إطارا عاما ميد ابلصلة مع بقية فصول الدراسة،
سواء تعلق األمر ابألداء املستدام أم إدارة املوارد البشرية أم إدارة الكفاءات .وعليه سنحاول إعطاء نظرة عامة عن مفهوم
املسؤولية اجملتمعية وأمهيتها ومستجداهتا ،مركزين على أوجه األثر والتغيريات اليت تركته على الفكر املاانجريي وممارساته،
خصوصا وأننا نتناول املسؤولية اجملتمعية للمنظمات أو ما يسميه اإلجنلوساكسينيني املسؤولية اجملتمعية من اجليل الثاين
).(CSR 2
نتناول يف هذ الفصل املباحث التالية:

 املبحث األول :املسؤولية اجملتمعية يف إطار االسرتاتيجية العامة للمنظمات؛ املبحث الثاين :األسس املؤسساتية واملعيارية للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات؛ املبحث الثالث :اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ومناذجها والكفاءات الضروريةلنجاحها.
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املبحث األول :املسؤولية اجملتمعية يف إطار االسرتاتيجية العامة للمنظمات
نتناول يف إطار هذا املبحث كل من ماهية املسؤولية اجملتمعية وأسسها النظرية واملؤسساتية وأهم املفاهيم النظرية ذات الصلة
هبا.
املطلب األول :ماهية املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
حظي مفهوم املسؤولية اجملتمعية ابهتمام كبري من قبل الباحثني واملهنيني القائمني على شؤون املنظمات ،وهو ما نتج عنه
عدد هائل من املفاهيم والتعاريف ،واليت نعزيها حسب رأينا الختالف املقارابت اإلدارية واإليديولوجيات والثقافات اليت
متيز هؤالء.
الفرع األول :تعريف املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
عرف مفهوم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات رواجا واهتماما كبريين يف العشرايت األخرية ،حيث مت تبنيه من قبل املنظمات
على املستوى العاملي؛ فكان من بني االهتمامات يف الساحات األكادميية واملهنية واجملتمعية هو الوقوف على تعريف ملم
وشامل ،ومن مث طريقة تبنيها داخل املنظمات .لقد شكلت هذه الفجوة مشكلة ابلنسبة للمنظمات كوهنا أصبحت مطلوبة
وبشكل متزايد من أجل التماشي واملعايري االجتماعية ،وابخلصوص عند توليد عوائد مالية.
 .1تعريف املسؤولية اجملتمعية للمنظمات حسب اهليئات املهتمة هبا
للتقليل من حدة هذا اإلشكال املرتبط بتعريف املسؤولية اجملتمعية ،نقرتح جدوال تلخيصيا يلم أبهم تلك التعاريف ،اعتمادا
على مبدأ األخذ هبا يف االقتباسات العلمية حسب منهجية عمل حمرك البحث العاملي ) ،(Google Scholarوهي
ملخصة يف اجلدول (.)1-1
اجلدول( :)1-1أهم تعاريف اهليئات املهتمة ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمات.
مصدر التعريف

عدد

مضمون التعريف

األبعاد

االقتباسات
اللجنة األروبية هو ذلك املفهوم الذي يف إطاره تدمج املنظمات االرتباطات اجملتمعية والبيئية مع أعماهلا 286
من جهة ومع تفاعالهتا مع أطرافها ذات املصلحة بشكل طوعي.
للمجتمعات،

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
األبعاد اإلجتماعية والبئية
واالقتصادية

جملس األعمال التزام األعمال للمسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة ،والعمل مع كل من العمال 180
العاملي للتنمية والعائالت واهليئات واجلمعيات احمللية للمجتمع بشكل واسع من أجل حتسني نوعية
 ،احلياة.
املستدامة

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
البعد االجتماعي
البعد االقتصادي.

2001

1999
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جملس األعمال هو ذلك االلتزام املستمر لألعمال للتصرف بشكل أخالقي واملسامهة يف التنمية 156
العاملي للتنمية االقتصادية مبا يف ذلك حتسني نوعية احلياة للقوة العاملة وعائالهتا مثلها مثل اجملتمعات
والطوائف احمللية واجملتمع ككل.
املستدامة،

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
البعد البيئي
البعد االجتماعي

جلنة اجملتمعات املسؤولية اجملتمعية للمنظمة هي بشكل أكرب ذلك املفهوم الذي يف إطاره تقرر املنظمات 134
األوروبية 2001،املسامهة بشكل طوعي للمسامهة من أجل جمتمع أفضل وبيئة أنظف.

الطوعية
البعد االجتماعي
البعد البيئي

اإلحتاد الدمج الطوعي لإللتزامات البيئية واإلجتماعية يف نشاطات املؤسسة ،خارج الوصفات
برملان
األرويب ( )2001القانونية والتزامات العقود.

الطوعية
البعد األجتماعي
البعد اإلقتصادي

األعمال من أجل هو اختاذ قرار األعمال مربوط ابلقيم األخالقية ،مع امتثاله للمتطلبات القانونية واحرتام 131
الناس واجملتمعات والبيئة.
املسؤولية

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
البعد االجتماعي
البعد االقتصادي

األعمال من أجل ممارسة األعمال بطريقة جتمع بني التوقعات والتطلعات األخالقية والقانونية واالجتماعية117 ،
للمجتمع من تلك األعمال ،املسؤولية اجملتمعية هي دليل اساسي ألي عملية اختاذ قرار
املسؤولية
ألي جمال لألعمال.
اجملتمعية،

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
البعد االقتصادي

2000

اجملتمعية2000 ،

a2000
املنتدى العاملي ،ممارسات األعمال بشكل مفتوح وشفاف اعتمادا على القيم األخالقية واحرتام العمال 82
واجملتمع احمللي والبيئة وهو ما سيساهم يف جناح التنمية املستدامة.
2003

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
البعد االجتماعي
البعد البيئي
البعد االقتصادي

املنظمة العاملية عدم التوقف عند حد إرضاء املتطلبات القانونية ،بل تتعداها اىل حد االستثمار يف راس 79
املال البشري والبيئي والعالقايت مع األطراف ذات املصلحة.
للتقييس*،

الطوعية
االستثمار
األطراف ذات املصلحة

األعمال من أجل بلوغ النجاح التجاري بطرق حترتم القيم األخالقية وحترتم الناس واجملتمعات والبيئة 46
الطبيعية.
املسؤولية

الطوعية
األطراف ذات املصلحة
األبعاد اإلجتماعية ،والبيئية

b2003

واإلقتصادية.

جلنة اجملتمعات املفهوم الذي تكون املؤسسة يف إطاره حماسبة على آاثرها جتاه األطراف ذات املصلحة40 .
األوروبية 2003 ،فهي التزام مستمر ،من طرف األعمال للتصرف بشكل مسؤول واملسامهة يف التنمية

الطوعية
األطراف ذات املصلحة

2004

اجملتمعية.

* تم اإلشارة ملفهوم املسؤولية املجتمعية للمنظمات من قبل املنظمة العاملية للتقييس ،وبشكل تدرييجي قبل سنة  2010في إطار العديد من سالسل التقييس بداية من اإليزو 9001
ثم اإليزو  14001ثم املرجع  ،18001ليكتمل مفهومه في إطار الخطوط التوجيهية  26000سنة .2010
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االقتصادية  :أين تساهم يف تطوير نوعية احلياة لقوة العمل وعائالهتم مثلها مثل اجملتمع
احمللي واجملتمع عامة بشكل أوسع.
املنظمة العاملية مسؤولية املنظمة عن أثر قرارهتا وأنشطتها على اجملتمع و البيئة ،وابقي أصحاب املصاحل 114
للتقييس ،اإليزو اآلخرين (العمال ،املسامهون ،املستهلكون ،املوردون ،)...من خالل سلوك شفاف
126000
وأخالقي منسجم مع التنمية املستدامة ورفاهية اجملتمع ،حيث يكون متوافقا مع القانون
املعمول به ومنسجما مع األعراف الدولية للسلوك ومندجما يف مجيع النظم الفرعية
للمؤسسة".

األبعاد
اإلقتصادية

االجتماعية،

املسؤولية
األطراف ذات املصلحة
السلوك األخالقي
الشفافية
املطابقة للقوانني
األعراف الدولية.

املصدر :من إعداد الطالب ابإلعتماد على موقع  Google Scholarو
Dahalsud Alexander (2008), “How Corporate Social is defined : An Analysis of 37 Definition », .
Corporate Social responsibility and Environment Management, N° 15, pp. 1-13. & ISO (2010), « ISO and
Corporate social responsibility », web site: https://www.iso.org .

إن ما مييز معظم هذه التعاريف هو اشرتاكها يف مفاهيم مفتاحية ختص ممارسات املسؤولية اجملتمعية ،وخباصة فيما يرتبط
إبنتاج وتوزيع الثروة وإدارة األطراف ذات املصلحة واألنظمة األخالقية وممارسات التنمية املستدامة واألخذ ابملسؤولية عن
اآلاثر اليت تنجم عن أنشطة املؤسسة جتاه األطراف ذات املصلحة (كلها كأجزاء من ممارسات املسؤولية اجملتمعية) ،وكذلك
ضرورة مرافقتها بتطبيق مقاربة النظم وممارسة أعمال أخرى تسهل لنا الوصول إىل تعريف موحد وشامل ملا هو وارد يف
األدبيات املرتبطة ابملوضوع.
وكمحاولة منا لفهم أسباب التوافق و/أو اإلختالفات يف تعريف هذا املفهوم من قبل املنظمات واهليئات املهنية الدولية،
حناول فيما أييت الرجوع إىل الكتاابت األكادميية ملعرفة مسار تطور هذا املفهوم.
 .2مفهوم املسؤولية اجملتمعية وفقا ألهم الباحثني األكادميني
لعل من أوىل التعاريف املقدمة ملفهوم املسؤولية اجملتمعية ما قدمه "بوان" يف سنوات اخلمسينات من القرن املاضي ،عند
حتديده للمسؤولية االجتماعية لرجل األعمال ،حيث يقول أبهنا تتجسد األعمال ملتابعة السياسات وطريقة اختاذ القرارات
وملتابعة خطوط العمل /اإلنتاج املرغوب فيها سواء من منطلق األهداف أو متاشيها مع قيم اجملتمع".2

1

ISO (2010), ISO 26000 : Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale des entreprises, in :
https://www.iso.org/fr/standard/42546.html
2
Howard Rothman Bowen ( 1953), The Social Responsibility of the Businessman, Harper, New York.
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أما خالل سنوات السبعينات من القرن املاضي ،فنجد "سرتيي" يقول أبن ":املسؤولية اجملتمعية ماهي إال متثيل لتوقعات
اجملتمع وملبادرات منظمات األعمال يف جمال املسؤولية اليت تتحملها جتاه اجملتمع ومبا يفوق حد اإلذعان للقانون وبصورة ال
تضر بقيامها (منظمات األعمال) بوظائفها األساسية للحصول على عائد مناسب من استثماراهتا" .1أما "دراكر" فرأى
املسؤولية اجملتمعية على أهنا "التزام منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه".

2

كما عرفها "هوملس" على أهنا "التزام من منظمة االعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه وذلك عن طريق املسامهة يف جمموعة
كبرية من األنشطة االجتماعية كمحاربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ،ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة
السكن واملواصالت وغريها".3
أما الباحث الرائد يف هذا اجملال "كارول" فقد خلص إىل تعريف ،بعد جرده للتعريفات املقدمة هلذا املفهوم بداية من سنوات
اخلمسينيات إىل غاية التسعينيات(  25تعريفا)  ،بقوله أبن املسؤولية اجملتمعية مفهوم يشمل أربعة جوانب" :االقتصادية
والقانونية واخلريية واألخالقية" 4وهي بذلك تفسر اال نتقال من مرحلة اإللزام االجتماعي كشكل تقليدي إىل ردة الفعل
االجتماعية مث اإلستجابة االجتماعية اإلجيابية؛ حيث اعترب هذا التعريف كأساس هلرم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات .وهو
مبني وفقا للشكل (.)1-1

1

Strier Franklin (1979), « The business Managers’ Dilemma, Defining Social Responsibility”, Journal of Engeninnering
Management, Vol. 2, N°.1, p.9
2
Drucker Peter F. (1977), An Introduction View of Management, Harpers’ College Press, USA. p. 584.
3
Holams Sundura (1985), « Corporate Social Performance and Present Areas of Commitment”, Academy of
Management Journal, Vol.20, p. 435.
4
Carroll Archie B. (1991), « The Pyramid of corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of
.Organizational Stakeholders”, Business-Horizons, Jully-August, p.42
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الشكل ( :)1-1هرم "كارول" للمسؤولية اجملتمعية للمنظمة

Source: Carroll A. (1991), “The Pyramid of Corporate Social responsibility : Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders”, Business-Horizons, July-August, p.42.

إن التمعن يف التعاريف اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية (امل .املج ،).يقودان للقول أبن البعد االجتماعي قد أخذ احلصة األصغر
من االهتمام مقارنة ببقية األبعاد) . (Dahlsrud, 2006كما أن النموذج السوسيو –اقتصادي اخلاص هبا (امل .املج ).قد ركز
على بعدين فقط" :أن تكون مرحبا ،وأن تكون مسؤوال اجتماعيا (املستوايت :القانوين ،األخالقي ،واخلريي)" ،أما البعد
اجملتمعي فقد مت إمهاله وهتميشه .وعلى الرغم من التعريف الذي قدمه اجمللس العاملي للتنمية املستدامة ) (WBCSDسنة
 ،2000فلم يتم األخذ ابلبعد البيئي يف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة؛ فقد اكتفى اجمللس على تعريفها على أهنا التزام
الشركات للمسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة من خالل العمل مع العمال وعائالهتم واجملتمع ككل من أجل حتسني
نوعية حياهتم.
وعليه ،فبداية من سنة  2000مت تبين بعض التغيريات على مفهوم املسؤولية اجملتمعية لتصبح كالتايل ":هي ذلك االلتزام
الدائم لألعمال للتصرف بطريقة أخالقية ومنه املسامهة يف التنمية اإلقتصادية مع حتسني نوعية احلياة للقوى العاملة وعائالهتا
سواء على املستوى احمللي أو اجملتمع ككل.1
ومنه ميكن القول أبن املسؤولية اجملتمعية ليست سوى نظام عمل يسعى إلنتاج وتوزيع الثروة من أجل حتسني وضعية
أصحاب املصاحل من خالل تنفيذ وتكامل النظم األخالقية مع ممارسات اإلدارة املستدامة .وهو ما جنده يتماشى مع
التعريف الذي تبنته املنظمة العاملية للتقييس يف إطار اخلطوط التوجيهية  ISO 26000يف إصداره األول سنة .2010

1

Laingrong Zu, (2009), Corporate Social Responsibility, Corporate Restructing and Firm’s Performance : Empirical
Evidence From Chinese Enterprises, Springer, p. 47.

6

الفصل ا ألول ................................................................................................................................................:املسؤولية اجملمتعية ملنظامت ا ألعامل

املطلب الثاين :األسس النظرية والتأسيسية ملفهوم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
الفرع األول :مسار فكرة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات :النشأة
مت اإلشارة ملوضوع املسؤولية اجملتمعية ألول مرة سنة  1916من قبل االقتصادي األمريكي "كالرك" يف مقال له حتت
عنوان" :تغيري قواعد املسؤولية اإلقتصادية" ،1الذي حاول يف طياته الدفاع عن النظرية اإلقتصادية إبقرتاحه إلطار ممارسة
الرقابة االجتماعية على األعمال ،وهو ما يعين توسيع دائرة املسؤولية إىل حد البعد اإلجتماعي .ومل يتم استعمال املفهوم
بشكل جدي يف الوالايت املتحدة األمريكية ،إال بعد احلرب العاملية الثانية من خالل أعمال "فرانك آبرامس"

(Frank

) Abrams, 1951الذي نشر مقاال له مبجلة "هارفرد لألعمال" أشار من خالله إىل أن "املسؤولية هي التزام على األعمال
لتوجيه نشاطات املنظمة حنو بلوغ توازن عملي وعادل بني اجلماعات املهتمة ،مع خلق توازن تعايشي بني محلة األسهم
واملوظفني والزابئن وعموم اجلمهور" ،2ليليه "بوان" +الذي قدم أول مسامهة علمية معتربة بتأليفه ألول كتاب بعنوان "املسؤولية
اإلجتماعية لرجل األعمال" 3الذي فسر من خالله كيف أن البعض من كبار الشركات تشكل مركزا فعليا لصنع والختاذ
القرارات وكمصادر حقيقية للقوة اليت حتدد فيما بعد نوعية حياة املواطنني؛ ليأيت بعده الباحثان "بريل & مينز"  4يف مطلع
سنوات السبعينيات ،فوفقا ملا جاء به املفكر االقتصادي "فريدمان" يف كتابه الشهري "الرأمسالية واحلرية"

(Capitalism and

) Freedomيف موضوع املسؤولية اجملتمعية أبن جمال األعمال يف املنظمة له منطلق واحد وهو "إرضاء مستثمريها و محلة
أسهمها" ،وكل التزام ما عدا ذلك فهو خارج عن اهتمامها ،وهو ما زال قائما يف جمال األعمال يف كثري من املنظمات إىل
حد الساعة ،وأن االهتمام مبثل هذه املسؤوليات سيكون على حساب حقوق املسامهني من خالل التأثري يف عوائد األسهم.
وبقيت فكرة املسؤولية حمل جدال مؤيد أو معارض ،إىل حني نضج أعمال الباحث األمريكي "كارول" الذي اقرتح أول
منوذج متكامل للمسؤولية خللق توازن فيما بني املصاحل االقتصادية وتلك االجتماعية حتت اسم "املصلحة الذاتية املستنرية"

1

Clark J. M., (1916), « The changing basis of economics responsibility », Journal of Political Economy, Vol. 24, N° 3, pp.
209- 229.
2
Frederick (2006), Corporation, Be good ! The story of corporate social responsibility, Indianapolis, Dog Ear Publishing.

 +يعتبر  Bowenبأن من التزامات املدير هو األخذ بسلوك سياس ي يصنع من خالله قرارات تتماش ى مع قيم املجتمع ،وهذا ما جعله يلح على ضرورة الرجوع إلى التدقيق
اإلجتماعي للتمكن من تقييم األداء اإلجتماعي للمؤسسة ،وبالتالي كان طرفا سباقا في اإلتجاه الذي سيطر فيما بعد واملتمثل في "أخالقيات األعمال".
Howard Rothman Bowen (1953), The Social Responsibility of the Businessman, Harper, New York.

3

وقد عرفت آنذاك املسؤولية بأنها ":إلتزامات األعمال ملتابعة الساياسات و طريقة اتخاذ القرارات وملتابعة خطوط العمل /اإلنتاج املرغوب فيها سواء من منطلق
األهداف او تماشيها مع قيم املجتمع".
Berle Adolf & Means Gardiner (1972), The Modern Corporation and Private Property, transaction publisher, USA.
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من خالل بناء منوذج "األداء االجتماعي املستدام" ،1أين مت األخذ ابلبعد االجتماعي واالستجابة االجتماعية يف نفس
**

الوقت

ولفهم واستيعاب أحسن لتطور املفهوم نسرد أهم مؤسسيه مع التأكيد على إسهام كل واحد منهم ،اعتمادا على مقاربة
زمنية كرونولوجية .كما هو مبني يف اجلدول (.)2-1
اجلدول ( :)2-1أهم مؤسسي املسؤولية اجملتمعية للمنظمة
املؤلف

القيمة املضافة املقدمة

السنة

اإلسهام

1916 John Morice
Clark

تغيري أساس املسؤولية االقتصادية

مؤيد :تغيري النظرة ابجتاه املسؤولية اجملتمعية

Howard
Bowen

1953

املسؤولية االجتماعية لرجل األعمال

مؤيد :إعطاء اول فكرة عن ضرورة العمل
ابملفهوم

Davis Keith

1960

مسؤولية رجل األعمال تفوق حبثه عن األداء االقتصادي

مؤيد :إطار عملي للمسؤولية من خالل
ربطها أببعاد األداء

Frederik

1960

املسؤولية هي موقف مدين جتاه املوارد االقتصادية والبشرية مؤيد :توسع دائرة املسؤولية
وإرادة الستغالل تلك املوارد إلرضاء وبلوغ أهداف
إجتماعية مرموقة وليس جمرد مصلحة خاصة بفرد أو
مؤسسة.

McGuire

1963

فكرة املسؤولية اجملتمعية تفرتض أنه ليس للمؤسسة الصبغة غري اإللزامية :Soft Law
مسؤوليات إقتصادية وقانونية فقط ،ولكن لديها مسؤوليات املسؤولية هي مبادرة طوعية من طرف
املؤسسات.
جتاه اجملتمع اليت تفوق مستوى التزاماهتا جتاهه.

Walton

1967

طور مفهوم املسؤولية ابلنسبة إلطارات ومدراء املؤسسات ،مشجع ومؤيد
فاملسؤولية اجملتمعية تعكس مستوى العالقات احلميمية بني املعاجلة من وجهة زاوية
املؤسسة واجملتمع وتؤكد على ضرورة وجود هذه الروح لدى املدراء (اجتاهات املدراء).
املدراء السامني للمؤسسة وجلميع الفروع واجملمعات اليت هلا
عالقة بنشاط املؤسسة.

Milton
Friedman

1970

النظرية النيوكالسكية ،اليت تشري إىل أنه" :تكمن مسؤولية معاكس ومتحفظ
األعمال يف الرفع من عوائدها وأرابحها"

1

Carroll, A. B. (1979). “A three-dimensional conceptual model of corporate performance”. Academy of management
review, 4(4), 497-505.

** وتم في هذا الباب تبني األخالق تحت مسمى األخالقيات وبالخصوص أخالقيات األعمال وأخالقيات اإلدارة ،كوسيلة ترويجية تسويقية تسعى من خاللها املنظمات
لتعظيم الربح وتحسين صورتها أمام الفاعلين اإلقتصاديين واألطراف ذات املصلحة ،حتى لو تم ذلك على حساب الفضيلة.
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 1974 Henri Savallاملقاربة السوسيو-اقتصادية* .ويرى أبنه على املؤسسة مشجع ومؤيد
بناء النموذج السوسيو إقتصادي
احرتام جمموعة مبادئ كي تعترب مسؤولة جمتمعيا.
1979

Carroll
Archie

هرم املسؤولية اجملتمعية؛
منوذج األداء االجتماعي للمنظمة؛
النموذج الرابعي لألداء.

املصدر :من إعداد الطالب وبتصرف منه ،اعتمادا على

مشجع ومؤيد
منوذج عملي متكامل للمسؤولية اجملتمعية.

Floriane Bouyoud,(2010) Le management Stratégique de la

responsabilité sociale des entreprises , thèse de doctorat, Conservatoire national des arts et des métiers CNAM, Paris ,
pp. 50-52.

ما نستخلصه من اجلدول ( )2أعاله هو أن مفهوم املسؤولية اجملتمعية الذي نعيشه اليوم هو نتاج عمل تراكمي ،الذي بدأ
بفكرة تغيري مفهوم املسؤولية االقتصادية والتوجه حنو دائرة أوسع أتخذ بعني االعتبار ألهم الفاعلني االجتماعيني ،حيث أن
هذا املفهوم قد عايش موجات من املعارضة ،كانت أمهها من قبل االقتصادي "فريدمان" ،الذي كانت تعقيباته وأفكاره
حمكا الجتهاد أكرب ملؤيدي هذا املفهوم؛ ولعل أهم ما تولد عن ذلك هو مسامهات "كارول" اليت القت صدى كبريا على
املستويني األكادميي واملهين ،ابإلضافة إىل مسامهة "صافال" خبصوص منوذجه السوسيو-اقتصادي الذي لقي إقباال ومكانة
كبريتني فيما بعد ،نتيجة أسباب عديدة ،منها ما ارتبط بظاهرة العوملة االقتصادية اليت تلزم بعوملة املفاهيم ،ومنها ما ارتبط
بتوسع نشاط الكنيسة الربوتستانتية بعد احلرب العاملية الثانية اليت عملت على ربط األنظمة االقتصادية ابلقيم الدينية (ربط
الدين ابألعمال).
الفرع الثاين :تطور النظرايت املفسرة للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات
كما سبق ذكره؛ فاملسؤولية اجملتمعية كمفهوم مث كنظرية ،قد عرف جداال ونقاشات وتنظريات عديدة ،ساهم يف ظهورها
عوامل عديدة ،منها ما تعلق بتطور املتغريات السياسية واإلقتصادية على املستوى العاملي ،ومنها ما تعلق هبيمة منوذج العوملة
على الساحة االقتصادية ،ومنها ما إرتبط بنمذجة أمناط إدارة املنظمات واألعمال وفيه حىت من يربطها ،اآلن ،بعوملة القيم
اإلنسانية (أو هيمنة النموذج األمريكي على األعمال واملنظمات وحىت األفراد) .وعليه سنحاول إجياز أهم التصنيفات
اخلاصة بنظرايت املسؤولية اجملتمعية ،وكذلك أهم احملطات اليت عرفها هذا املفهوم يف قاموس مصطلحات االقتصاد واألعمال.

* املنشورة في كتابه" :إحياء العمل البشري :التقييم االقتصادي" ،والتي سيتم التفصيل فيها في جزء خاص في إطار هذا الفصل.
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 .1حوصلة لتطور نظرايت املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
وفقا ملا جاء به "كارول" ) ،(1999هناك ما يقارب  25مدخال على مستوى األدبيات ميكن اعتماده لتعريف املسؤولية
اجملتمعية للمؤسسة ،أين جند البعض منها متسعا يف حني البعض اآلخر يكون /كان ضيقا يف حمتواه؛ إال أن ما ميكن اإلشارة
إليه هو أن الكثري منها يتقاسم نفس األفكار .كما أن بعضا منها قد عرض كمفهوم واسع والبعض اآلخر كاعتقاد وإميان
شخصي هلذا الباحث .1لقد نظر للمسؤولية اجملتمعية من زوااي عديدة فمنهم من أخذ هبا لبناء نظرية جديدة للمنشأة من
مدخل "املنظمة واألعمال واجملتمع" أين تكون املسؤولية اجملتمعية كجزء منها ،ومنهم من أخذ هبا كفلسفة لتجسيد رهان
التنمية املستدامة على مستوى املنظمات ،يف حني يوجد حىت من يسعى لرتسيخ اعتقاداته (خصوصا اإلعتقاد الربوتستانيت)
يف جمال رايدة األعمال .وعموما ميكن تصنيف نظرايت املسؤولية اجملتمعية ارتكازا على ثالث دراسات:
أوال :دراسة "كلونوسكي" 2اليت مييز فيها ثالثة أنواع من النظرايت (املقارابت):
 فئة "التأسيسيون")  ، (Fundamentalismويرى روادها أبن املنظمات هي نتاج قانوين مشروع؛ حيث تتمثلمسؤوليتها اجملتمعية يف الرفع من األرابح بشكل ال يتناىف مع القانون؛
 فئة "األخالقيون" ) :(Moralismاليت جيمع روادها بني تلك النظرايت اليت تدافع عن الشخصية األخالقيةللمنظمة والتأكيد على مشروعيتها األخالقية ،وعلى هذا األساس تكون املنظمة مسؤولة عن كل أعماهلا؛
 فئة "اإلجتماعيون" :اليت ترى أبن البعد االجتماعي للمؤسسة هو شيء مالئم ومهم )(Relevant؛ حيث يشري"كلونوسكي" على أن هذه النظرايت هلا امتداد سياسي أو أخالقي أوديين أو كلها مع بعض ( Social
) .institutionalism
والستيعاب أحسن هلذه النظرايت ،قام "كلونوسكي" بدراسة مسحية للفئات املعارضة واملؤيدة للمسؤولية اجملتمعية ،مع
اإلشارة ألهم مفكري كل منها (الفئات) ،وسنحاول اجيازها يف اجلدول(.)3-1

1

Melé Domènec, (2008) , ‘Corporate social responsibility theories’, in Crane A. et al. (Ed.), (2008), The Oxford
Handbook of Corporate Social Responsibility, New York, p. 48.
2
Klonoski, R. J., (1991) ‘Foundational considerations in the Corporate Social Responsibility Debate’, Business Horizons,
N° 34, pp. 9-18.
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اجلدول( :)3-1املؤيدون واملعارضون للمسؤولية اجملتمعية وفقا لتصنيف "كلونوسكي".
املقاربة

هل املنظمات
كياانت

الكتاب يف اجملال

مؤيد أو

غري مؤيد

إجتماعية؟

 /ال

غري مؤيد

Carr, 1968 ; Friedman, 1970 ; Levitt, 1933 ; Den
Uyl, 1984, Bostock, 2005

االجتاه
التأسيسيون

املؤسس

االجتاه الناقد  Criticalismال
الناقدون

غري مؤيد

Freeman & Liedtka, 1991 ; Maunders & Burritt,
1991 ; Lindblom, 1994; Springbett, 2001; Collison
2003; Krohonen, 2003; Bakan, 2004; O’Dymer,
2005.

املسؤولية املؤسساتية

صدفة

مؤيد

; Drucker, 1973 ; WBCSD, 2004 ; BITC, 2003
ISO : 2010.

اآلليات االجتماعية

نعم

مؤيد

; Gauthier, 1977 ; Gray & Owens & Maunders, 1988
Gray, Kouhy and Lavers, 1995 ; Deegan & Rankin,
;1996 ; Mitchell, Agle & Wood, 1997; Belal, 2002
Adams, 2004; Norris & O’Dwyer, 2004; McMurite,
2005; Hamilton,2006; Steurer, 2006

األخالقيون

نعم

مؤيد

; Goodpaster, 1983 ; Suchman, 1995 ; Zsolnai, 1997
Hoffman, Frederik and Schwartz, 2001 ; Robertson
& & Crittenden, 2003 ; Goodpaster, Nash
Bettingnes,, 20061 ; Levis, 2006 ; Palazzo & Scherer
;, 2006; Desjardins, 1990; Francis, 1990; Vogel, 2005
Carroll & buchholz, 2006

Source: Carter A. j. & Burritt R. L.,(2007), By whatever name : A Typology of Corporate Social responsiblity,
)seen in : https://www.unisa.edu.au/.../APCEA_2007_13(4)_Carter_Burritt.pdf: (30. 4. 2016.

ما نالحظه من اجلدول اعاله هو إضافة اجتاه آخر واملتمثل يف االجتاه الناقد الذي مل يكن مؤيدا ملفهوم املسؤولية اجملتمعية
وال حىت االجتماعية ألسباب عديدة ،حيث كان من أهم رواده هو "فرميان" الذي اعترب هذا املفهوم جمرد مراوغة هتدف
إىل خدمة مسعة املنظمة يف نظر خمتلف الفاعلني يف اجملتمع .مما ميكن استقراهه من جهة أخرى ،هو أن االجتاه األقوى يتمثل
يف املسؤولية املؤسساتية ،على اعتبار أن جملس البنك العاملي للتنمية املستدامة يندرج منه ،حيث أخذ به يف إعطاء تعريفه
اخلاص للمسؤولية اجملتمعية ،ونفس الشيء ابلنسبة للمنظمة الدولية للتقييس اليت أعطت مفهومها اخلاص وأعدت منهجا
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وخطوطا توجيهية خبصوص طريقة تبين املنظمات للمسؤولية اجملتمعية ،سواء كانت رحبية أو غري رحبية  ،من خالل سلسلة
) (ISO 26000إصدار .2010
اثنيا :دراسة "ويندسور" :1اليت يشري من خالهلا لوجود ثالث مقارابت أساسية للمسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،وهي:
 .1نظرية املسؤولية األخالقية ،اليت تعرض متثيال قواي وراسخا عن حالة ضبط الذات وإبداء الواجب جتاه اآلخر
وسياسة توسعية للمسؤولية يف مواجهة قوة حقوق األطراف ذات املصلحة؛
 .2نظرية املسؤولية االقتصادية ،وهي اليت تدفع إىل خلق الثروة يف السوق ،مع اخلضوع للحد األدىن من السياسة
العامة ومن أخالقيات األعمال العرفية؛
 .3نظرية مواطنة املؤسسة ،اليت تتطلب لغة معينة للوصول إىل سياسة استعارية /تشبيهية لتؤدي دور املواطن الصاحل
يف اجملتمع الذي ميارس أدواره إبجيابية.
اثلثا :دراسة "جارجيا & ملي"  :2اليت ميزا من خالهلا بني أربع فئات لنظرايت املسؤولية اجملتمعية:
 .1الفئة األوىل ،اليت ركزت على اجلانب االقتصادي ،حيث ينظر للمؤسسة يف هذه احلالة كمجرد أداة خللق الثروة؛
 .2الفئة الثانية ،اليت اهتمت ابلقوة االجتماعية للمنظمة ومسؤوليتها على الساحة السياسية من خالل ربطها
مبستوى قوهتا االقتصادية؛
 .3الفئة الثالثة :اهتمت ابلتكامل واالندماج االجتماعيني ،حيث يضم جمموعة نظرايت اليت تعترب أبنه من الواجب
إدماج املتطلبات االجتماعية عند ممارسة األعمال؛
 .4الفئة الرابعة :اهتمت ابألخالقيات حيث تضمن النظرايت اليت تعترب القيم األخالقية جوهر وحمور الربط بني
األعمال واجملتمع.

1

Windsor D., (2006), ‘Corporate Social Responsibility: three Key Approaches ’, Journal of Management Studies, N° 43,
pp. 93-114.
2
Gariga E., & Melé D., (2004), ‘Corporate social responsibility theories: Mapping the territory’, Journal of Business
Ethics, N° 53, pp. 51-71.
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وهنا يشري الباحثان أبنه ليس من السهل تصنيف نظرية معينة يف إطار فئة معينة وبشكل سريع ،على اعتبار أهنا قد أتخذ
أو تركز على أكثر من بعد أو مرتكز واحد (متزج مبادئ صنفني أو نظريتني يف وقت واحد) .كما يشريان إىل أن العالقة
بني األعمال واجملتمع ينبغي أن تتضمن األصناف األربعة لألبعاد ،مع ضرورة وجود عالقة جزئية فيما بينها".1
بناء على التصنيفات السابقة ،وبغرض الوصول لفهم جيد لإلشكالية ،ظهرت مسامهة اثلثة للباحث "مويل" ) (2008اليت
حاول من خالهلا دراسة املوضوع وفقا ألربع فئات لنظرايت مسؤولية األعمال يف اجملتمع" واليت نراها اكثر املاما يف دراسة
املوضوع ،وهي على النحو اآليت:2
 .2تصنيف "مويل" لنظرايت املسؤولية اجملتمعية للمنظمات )(2008

بناء على التصنيفني السابقني ،خلص "مويل" إىل حتديد أربع جمموعات للنظرايت اليت تلم مبسؤولية االعمال يف اجملتمع،
واليت نراها أكثر إملاما ملا هو موجود يف األدبيات احلديثة امللمة ابملوضوع ،وهي كااليت:
 .1نظرية األداء االجتماعي للمنظمة ،اليت ترجع أصوهلا لنظرايت علم االجتماع ،حيث هلذه النظرية عالقة
ابلصنف الثاين للنظرايت حسب تصنيف "كلونوكسي"؛
 .2نظرية القيمة حلملة األسهم ،+اليت ترجع يف أصوهلا للنظرايت االقتصادية ،حيث أن هلا عالقة وثيقة مع ما
أطلق عليه "كلونوسكي" االجتاه التأسيسي ،و "نظرية املسؤولية االقتصادية" حسب تصنيف "ويندسور"؛
 .3نظرية األطراف ذات املصلحة ،وهي اليت ترتكز يف شكلها املعياري على منظور وأسس أخالقية؛ كما ان
هلا عالقة بنظرية املسؤولية األخالقية وفقا ملا ينادي به "ويلسون" مع بعض النظرايت اليت أتيت يف إطار
اجملموعة الثالثة لتصنيف" كلونوسكي"؛
 .4مقاربة مواطنة املؤسسة ،اليت كثريا ما جندها يف دراسات علوم السياسة ،حيث يعتربها "ويندسور" كأحد
املقارابت املفتاحية ملمارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات موازاة مع خصوصيات بيئة األعمال اليوم ،يف
حني يعتربها "كلونوسكي" ضمن اجملموعة الثالثة لتصنيفه.
حسب تقديران ،وعلى حد قراءتنا ألدبيات املوضوع واحتكاكنا ابملمارسات احلالية؛ فنحن نرى تقسيم "مويل" ) (2008هو
األنسب واألوضح للعمل؛ ألنه يشمل املفاهيم واملفردات اليت تلقى استعماال كبريا يف األدبيات احلديثة ابإلضافة إىل

1

Melé D., (2006), ‘Religious Foundations of Business Ethics’, in Eptein M. J. & Hanson K. O. ( Ed.), the Accountable
Corporation, London, pp. 11-43.
2
Melé D., (2008) , Op. Cit., pp. 48- 49.

 +فيه من يسمي هذه النظرية ب :النظرية اإلئتمانية او نظرية الوكيل )(Fiduciary Capitalism
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الدراسات اإلمربيقية املرتبطة ابملوضوع :كنظرايت األطراف ذات املصلحة وأخالقيات األعمال واالستدامة واألداء
االجتماعي واألداء املستدام واملنظمة املواطنة ،وما إىل ذلك.
الفرع الثالث :أهم حمطات مفهوم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
 .1من املسؤولية االجتماعية إىل املسؤولية اجملتمعية
بعد التحول من النموذج االقتصادي البحت الذي سيطر على نظرية املنظمة واألعمال والذي كان يرى أبن سر جناح
املنظمة مرهون خبلق القيمة حلملة األسهم وضمان استمرار ذلك ،ونتيجة للوقائع التارخيية اليت عاشتها منظمات األعمال
يف كل من بريطانيا والوالايت املتحدة خالل الثالثينيات من القرن املاضي ،وزايدة ضغوط النقاابت العمالة ،مت اإلقرار حبقوق
العمال واعتبارهم كشريك وطرف ذو مصلحة جيب على املؤسسة أن ختلق له القيمة ابملوازاة مع محلة األسهم .هذه احلقبة
عرفت بتسمية املسؤولية االجتماعية أين كانت املؤسسة مسؤولة مع األطراف ذات املصلحة الداخلية فقط (مالك ،مسريين
وعمال) ،وهو ما جعل البعض فيما بعد يسميها حبقبة املسؤولية االجتماعية الداخلية (Responsabité sociale/ social
). responsibility

ونتيجة لتغري املعطيات السياسية واالقتصادية واخلروج من دوامة احلربني العامليتني واحلرب الباردة ،وما تركته من آاثر دمار
على األرض واجملتمعات ،وزايدة رهان التنمية املستدامة بسبب استنزاف املوارد الطبيعة واالستغالل غري العقالين هلا وخملفات
األنشطة الصناعية ،اتسعت هوة املسؤولية من مستوى مسؤولية داخلية (جتاه األطراف ذات املصلحة الداخلية) إىل مستوى
مسؤولية خارجية (جتاه األطراف ذات املصلحة اجلديدة "اخلارجية") أين أصبحت املنظمات مسؤولة يف قيامها أبعماهلا
جتاه أطرافها الداخلية وأطرافها اخلارجية كالبيئة الطبيعية واجملتمع واملنظمات املتعامل معها على غرار املوردين واهليئات املالية
واهليئات احلكومية .هذه النقلة هي اليت جعلت املفهوم ينتقل من البعد االجتماعي إىل البعد اجملتمعي ،ليأخذ تسمية
"املسؤولية اجملتمعية"). (Responsabilité sociétale
 .2من املسؤولية اجملتمعية إىل االستجابة اجملتمعية (ردة الفعل االجتماعية)
انتقل مفهوم املسؤولية اجملتمعية يف مرحلة أخرى من مرحلة كانت تسمى اإللزام االجتماعي كاسرتاتيجية لضمان بقائها من
خالل احرتام القانون وتوفري احلد األدىن من العوائد حلملة األسهم إىل مرحلة أخرى مسيت بردة الفعل االجتماعي ،حيث
استوجب عليها املشاركة الطوعية يف معاجلة املشكالت النامجة عند ممارستها ألنشطتها مما يساعدها على حتسني مسعتها
ومنه حصتها السوقية .لتصل إىل مرحلة االستجابة االجتماعية ،حيث ميز هنا "روبينس" بني املسؤولية اجملتمعية واالستجابة
اجملتمعية ) (Social responsivenessاعتماد على مجلة من األبعاد مشريا إىل ان املسؤولية اجملتمعية تستند إىل اعتبارات
أخالقية مركزة على األهداف يف شكل التزامات على املدى البعيد ،يف حني أن االستجابة هي ردة الفعل بوسائل خمتلفة
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على ما جيري من تغيريات وأحداث اجتماعية على املستويني القريب واملتوسط" .1أي أهنا جمموعة من ضوابط وحدود
السلوكيات اليت تسمح للمنظمة من ربط مبادئ املسؤولية االجتماعية ابلسلوكيات الناجتة عن أطراف املنظمة ،فهي عبارة
عن ردة فعل لتحرك /ضغوط أطراف أخرى داخلية (عمال ومسريين) أو خارجية (بقية األطراف ذات املصلحة) من أجل
كسب رضاهم وخلق القيمة هلم ،وبلغة أخرى فهي ال تعترب مسؤولية طوعية بشكل اتم بقدر ما تعترب نتيجة لتغري معطيات
بيئة عمل املنظمة.
 .3من االستجابة اجملتمعية إىل االستجابة اجملتمعية

اإلجيابية* )(Affirmative responsiveness

تعترب االستجابة اجملتمعية اإلجيابية ،النمط احلديث للمسؤولية اجملتمعية ،فهي ليست إبلزام اجتماعي وال ردة فعل اجتماعية،
بل تعرب عن توجه جيعل املنظمات ذات حس اجتماعي ومدين توقعي وسباق ) (Proactiveمن خالل االستجابة وبشكل
طوعي للمشاركة يف معاجلة املشكالت االجتماعية والبيئية ،سواء أكانت انمجة عن عمل املنظمة أم غري ذلك .2وجند من
ذلك املساعدات والتربعات املالية واخلريية اليت تبتعد عن النوااي السياسية وغريها من النوااي غري الواضحة؛ وكذلك التوجه
حنو ما يسميه الغربيون ابالبتكارات**.
إن هذا املستوى يعرب ضمنيا عن مستوى اإلدراك واالهتمام ابملسؤولية لدى الفريق اإلداري مبختلف مستوايته ،وهو ما
يسهل من ادماج فلسفة املسؤولية اجملتمعية ومبادئها يف التفكري االسرتاتيجي ويتطلب ذلك الدمج الفعلي هلا يف اسرتاتيجية
املنظمة وكامل عملياهتا .ومنه ركيزة من ركائز أدائها التنافسي.
 .4من االستجابة اجملتمعية اإلجيابية إىل األخالقيات( +ملاذا العودة إىل األخالقيات؟)
على الرغم من التطور الذي عرفه املفهوم ووصوله حلد املسؤولية اإلجيابية ،إال أن جمال األعمال بقي يعاين من إشكاالت
متكررة ،ولعل أمهها ما يرتبط ابلفساد املايل واالقتصادي ،وهو ما تطلب الرجوع إىل نظرية املسؤولية األخالقية من خالل

Robbins Stephen (1999), Management : concepts & applications, Prentice Hall Inc., USA, p.149.

1

* فيه من يطلق على هذا املستوى بتسمية":املسؤولية املجتمعية  "2.0أي املسؤولية املجتمعية من الجيل الثاني الذي تكون فيه األطراف ذات املصلحة شريكا في رسم
الخطة املرتبطة باملسؤولية املجتمعية للمنظمة ) .(Co-constructeur de la stratégie de RSEانظر Igalens Jacques (2016), L’entreprise et la RSE 2.0 : :
ouverture et authenticité, mission Vidéo in : Xerfi Canal Tv, disponible sur le site : www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Jacques(01/12/2016) Igalens-L-entreprise-et-la-RSE-2.0-ouverture-et-authenticite_3744085.html.
2

Carroll A. (2004), “A history of Corporate social responsibility: Concepts & practices ” in: Gond Jean Pascal & Moon
Jeremy, (2012), Corporate Social responsibility, Critical perspectives on Business and Management, Ed. Roudtelge,
pp. 232-234.

** تعتبر اإلبتكارات االجتماعية (كتسمية غربية) من ركائز شريعتنا اإلسالمية من خالل منافذ الزكاة والصدقات ،وحماية حقوق العمال ومشاركتهم في رأسمال املنظمة.
 +تم األخذ بهذه املحطة في تصميم املقياس الخاص باملسؤولية املجتمعية في االستبانة (ارجع إلى الجانب التطبيقي للدراسة)
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االعتماد على البعد األخالقي يف املستويني الفردي والتنظيمي كمحدد أساسي للتقليل من مستوى التجاوزات اليت تعيشها
املنظمات بشكل دوري  .تولد عن هذا ظهور مقاربة جديدة ملمارسة املسؤولية اجملتمعية من منظور أخالقي يرتكز على
اخالقيات اإلدارة واخالقيات األعمال وتعزيز السلوك األخالقي ومنوذج اإلدارة ابلقيم ،زايدة عن األطر املؤسساتية والتنظيمية
كاحلوكمة واعتماد التكنولوجيات احلديثة ونظم املعلومات حملاربة الفساد ومنه الوصول إىل مستوى املسؤولية األخالقية.
الفرع الرابع :أخالقيات األعمال بوصفها منطلقا جديدا ملمارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
تعد املسؤولية اجملتمعية القائمة على األخالق

) (Moralesواألخالقيات)(Ethiques

**

(املسؤولية األخالقية) من صميم

موضوع املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،خصوصا يف االجتاه األجنلوسكسوين كونه حيمل شقا أخالقيا؛ حيث يتطلب بناء
وتبين منوذج للمسؤولية اجملتمعية يف املنظمات اليت تتفاعل ضمن بيئة عقائدية األخذ ابجلانب القيمي واألخالقي السائد يف
اجملتمع .وعلى الرغم من وجود مفكرين يقرون بعكس ذلك على غرار "فريدمان" ،حيث يرون أبن املسؤولية اجملتمعية ليست
نتاجا مباشرا لرهية أخالقية-اجتماعية يف األصل ،1بل هي وليدة النموذج االقتصادي القائم على الكفاءة (تعظيم الربح)
واملصلحة الذاتية املستنرية 2؛ وعلى الرغم من ذلك فإن املفهوم األخالقي ابت يفرض مكانته يوما بعد يوم يف املمارسات
اإلدارية إبقرار عدد هائل من األكادمييني واملهنيني على حد السواء.3
 .1مفهوم األخالق واألخالقيات وأخالقيات األعمال
ميكن القول أبن األخالق ،عند الفالسفة واملفكرين الغربيني القدامى ،تنحصر يف مجلة من املبادئ اليت توجه السلوك
البشري؛ حيث من املمكن أن تكون ذات مصادر خارجية ،كما قد تكون داخلية أيضا .فتكون خارجية إن كانت تنحدر
من الدين أو القانون أو اجملتمع ،ويكون مصدرها داخليا إذا مت استحضار األعمال والسلوكيات بصفة ذاتية ومراقبتها واحلكم
عليها أخذا ابلضمري األخالقي ( . )Conscience éthique
 .1.1يف األخالق واألخالقيات:
هناك تباين ملحوظ بني الفالسفة واملفكرين األوروبيني قبل وأثناء عصر احلداثة حول طبيعة املصدر األخالقي ،فينادي
البعض أبن األخالق مكتسبة من خالل الطبيعة واجملتمع والرتبية والقانون ،اعتمادا على احرتام حقوق اآلخرين ،يف حني

** يستعمل بعض رواد هذه املقاربة مفهوم " املسؤولية األخالقية" كمرادف لألخالقيات ،اقتناعا منهم بأن جوهر املسؤولية املجتمعية هي مسؤولية أخالقية ،التي
تتفاعل مع بيئة عقائدية ،وهوما يتالءم مع البيئة اإلسالمية
Rosé J. J. (2011), RSE entre globalisation et développement durable , p. 240.
Nick Tolhuton et al., (2010), The A to Z corporate social responsibility, Ed John Wiley & sons, UK, p. 274.
 3بلعباس عبد الرزاق ( )2010التمويل اإلسالمي بين األخالق واألخالقيات ،مجلة دراسات اقتصادية إسالمية ،املجلد  ،17العدد . 12ص. 5 .
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يرى البعض اآلخر أن األخالق شيء فطري وغريزي ،+إال أن التساهل اجلوهري كان حموره ":هل منبع األخالق هو الفطرة
اإلهلية أم العقل اإلنساين؟"
من خالل هذه اإلشكالية أعيد االعتبار ملفهوم األخالقيات بعد أن تالشى استخدامه جراء الثورة الفرنسية اليت فصلت
الدين عن احلياة السياسية واملؤسساتية ،ولعل أشهر الكتاابت يف هذا الباب ما اندى به الفيلسوف "كانط"

(Kant,

) 1794الذي يرى أبن األخال قيات ليست فطرية وإمنا مستنبطة حصراي من العقل وتتلخص يف مبادئ كونية ميكن ألي
عاقل أن جيدها يف ذاته وأن يطبقها إذا كان يرغب يف ذلك .وال ميكن يف نظره (كانط) احلكم على العمل اخللقي من
خالل غاايته املتمثلة يف ممارسة اخلري وجتنب الشر ولكن من خالل السبب أو النية اليت تدفع إىل الفعل .فإذا ما فعل
اإلنسان شيئا بدافع الواجب؛ فألنه يريد احرتام املبادئ السلوكية املستنبطة من عقله ومنه يكون عمال خلقيا .وهو ما يشري
إىل أن النظرية اخللقية لـ":كانط" ،ال تكمن يف أصالتها وإمنا يف توافقها مع النزعة العقالنية اليت حتصر املعرفة العلمية يف
العلم التجرييب وتقر أبن العقل هو مصدر لكل أشكال املعرفة.1
ويرد على ذلك "ماكس فيرب" ) (1959من خالل التمييز بني األخالقيات املرتبطة ابالعتقاد واألخالقيات املرتبطة ابملسؤولية؛
حيث أن األوىل ال هتتم إال بصفاء الوسائل اليت تقود الفعل اخللقي دون االكرتاث ابلنتائج ،يف حني الثانية فال يهمها إال
كفاءة النتيجة ،فهي تقرتب نسبيا مع مبدأ الوسيلية لـ .(Macchiavelli) :فمن املشكالت اليت يطرحها "فيرب" من خالل
التفرقة هي النظر يف النتائج املتوقعة من تصرفات األشخاص ،وبشكل أخص احتمالية تعارض النتائج مع األهداف اليت
يسعى ويدعي خدمتها هؤالء األفراد سواء على مستوى املنظمة أو اجملتمع.
وبشكل أقل بساطة فاألخالقيات حسب "بليشار" تتعلق حبالة احلكمة والرشادة يف السلوك ،2وهي ليست عاملية كاألخالق
وال جهوية كالقوانني وال تنظيمية كحالة املعايري ،بل هي حمددة للحالة اليت ينبغي أن يكون عليها الشيء ،كسلوك الفرد يف
املنظمة وسلوك املنظمة يف بيئتها.

 +من أهمهم الفيلسوف الفرنس ي "جون جاك روسو" ) (Jean Jacques Rousseauحينما ألف كتابه املعروف سنة  1762تحت عنوان "العقد االجتماعي" ،وقد اجتهد
في ايجاد ميكانيزم لتنظيم الحياة االجتماعية اعتمادا على مبادئ أخالقية صالحة ومقبولة من لدن الفرد في املجتمع
1

» Kant Emmanuel (1794), Fondements de la métaphysique des mœurs, traduit de l'allemand par « Victor Delbos
2006, p. 30 . in : http://classiques.uqac.ca/classiques/kant_emmanuel/
fondements_meta_moeurs/fondem_meta_moeurs.pdf .

 الوسيلية تعني املاكافيللة  ،أي ما هو مفيد فهو مقبول.
Pluchart J. J. (2010), Le management durable de l’entreprise, Ed. Séfi, Québec, p. 222.
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 .2.1أخالقيات األعمال
بداية ،يعرب مصطلح أخالقيات األعمال عن التزام األفراد واجلماعات يف املنظمة مبجموعة القيم واملعايري اليت يعتمدها
اجملتمع يف التمييز بني ما هو جيد و ما هو سيئ وبني ما هو خري وما هو شر (القيم)  ،حيث عرفها "روبنس" و"ديسنزو"
) (2004أبهنا ":جمموعة القواعد و املبادئ اليت حتدد ما هو السلوك الصحيح وما هو السلوك اخلاطئ"1؛ أما من منظور
األخالق املوقفية فتشري أخالقيات األعمال إىل " :تغيري السلوك األخالقي يف حدود املوقف الواحد واحلالة الواحدة ،وعلى
هذا األساس فإن الفرد ميكن أن يكون جيدا يف حالة وسيئا يف أخرى" .2إن اتباع األخالق احلميدة يف العمل أمر جيب أن
حيرص عليه كل شخص يف املنظمة وابخلصوص لدى فئة املسؤولني /املسريين ،من خالل حرصهم على مدى التزام العاملني
أبخالقيات العمل بناء على قناعاهتم الشخصية ،وقد يتعدى األمر يف مستوايت معينة إلزامهم بذلك كجزء من متطلبات
العمل كتحديد ما هو أخالقي وما هو غري أخالقي لكي يلتزم به اجلميع ،وهو ما يطلق عليه أبخالقيات املهنة
).(Deontology
وبشكل عام ميكن تفعيل األخالقيات عمليا على مستوى املنظمات بطريقة متزامنة ،من خالل ثالثة ركائز أساس ،وهي
املستوايت :الفردي والقيادي والتنظيمي .ونوجز ذلك وفق ما اقرتح "الغاليب" و"العامري" ،يف اجلدول ()4-1
اجلدول ( :)4-1مستوايت تفعيل األخالقيات على مستوى املنظمات
األخالق الفردية
-

النزاهة
الكرامة
روح اإليحاء بالثقة
العدالة عند المعاملة
التصرف األخالقي
تطوير مستمر للذات
اخالقيا

املنظمة األخالقية
القيادة األخالقية
-

بنية املنظمة وأنظمتها

نموذج للمرؤوسين
تنمية القيم األخالقية والمنظمة
بث ونقل القيم والممارسات عبر
أقسام المنظمة
مكافآت لإلداريين والعاملين ذوي
السلوك األخالقي
تحجيم ومكافحة السلوكيات غير
األخالقية

-

ثقافة المنظمة
دستور أخالقي مكتوب
التزام أخالقي بعيد المدى
تعيين مدير مسؤول عن الجوانب
األخالقية
تشجيع التدريب األخالقي
اليات تشجيع اإلفصاح عن الجوانب
غير األخالقية.

املصدر :الغاليب ط ،.العامري ص ،)2008( ،.اإلدارة واألعمال ،دار وائل ،عمان ،ص.91.

1

Robbins S. & Decenzo D. (2004) Management: Essential concepts and Applications,4th Edition, Printice hall Inc.,

 2نجم عبود نجم ،)2005( ،أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال ،الوراق لنشر والتوزيع ،عمان ،ص.17 .
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تشكل األبعاد الثالث املشار إ ليها يف النموذج أرضية مناسبة لتبين أدوات إدارة وتطوير الكفاءات اليت متكن من إجناح
املسؤولية اجملتمعية ،+فالبعد الفردي يكمن يف انتقاء األفراد ذوي الكفاءات األخالقية والعمل على تطويرها مبا خيدم ويعزز
السلوكيات األخالقية اليت ختدم املنظمة والفرد .والقيادة األخالقية تتطلب من املنظمة حيازة كفاءات إدارية وقيادية متخلقة
ومتشبعة ابلقيم اإلجيابية ،ويكون البعد التنظيمي هو اإلطار احلاضن هلذه الطاقات ومفعال هلا وموفرا للوسائل والتنظيم الذي
يسمح من استيعاهبا واستثمارها لتصبح منتجة وخالقة للقيم لكامل األطراف ذات املصلحة.
 .2أخالقيات األعمال والسلوك األخالقي
أيخذ احلديث عن أخالقيات األعمال مسارات عديدة تتناسب مع ثقافة الشعوب وطبيعة حضاراهتا وهويتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فال يقتصر وجود األخالق على جمتمع دون غريه ،إال أنه يف ظل تدين معايري األخالق
املتعارف عليها أصبح البحث عن األخالق مطلبًا اساسيا خصوصا عند البحث عن ميكانيزمات حلل مشكلة تضارب
مصاحل األطراف املهتمة داخل وخارج املنظمة وحتقيق العدالة التنظيمية والنزاهة يف املعامالت اإلقتصادية.

إن االلتزام مببادئ السلوك األخالقي سواء على الصعيد الفردي يف الوظيفة أو املهنة ،أو على الصعيد التنظيمي ،يعترب ذا
أمهية ابلغة ملختلف شرائح اجملتمع ،فهو يسمح بـ:
 حتقيق مردود مايل من وراء االلتزام األخالقي وإن مل يكن على املدى القصري ،وهذا على عكس املنظورالتقليدي الذي يرى تعارضا بني حتقيق مصاحل منظمة األعمال املتمثلة ابلربح املادي وبني االلتزام ابملعايري
األخالقية؛
 تعزيز مسعة املنظمة على مستوى بيئة عملها خصوصا مجهور املستهلكني؛ حصول املنظمة على شهادات واعرتافات داخلية وخارجية حتمل يف طياته اعرتافا مبضمون أخالقي واجتماعييزيد من مصداقية املنظمة على املستوى العاملي.
وعليه فإن جتاهل األخالقيات يف العمل يؤدي إىل ردود فعل سلبية من قبل األطراف ذات املصلحة اليت تويل اعتبارا هلذا
املفهوم يف ممارسة األعمال ،خصوصا وأننا نعيش يف العشرية األخرية موجة فكرية تنادي هبذا املفهوم على مستوى املنظمات
بشىت أنواعها.
 .1.2مداخل تفسري اللجوء للسلوك األخالقي:

 +لتفصيل وتوضيح أكبر ،إرجع إلى الفصل الثالث
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حيتكم القائمون على شؤون املنظمات إىل رهى أخالقية خمتلفة قائمة على أساس املنظور الذي يفسرون مبوجبه السلوك
األخالقي وهذا األمر يستند إىل وجود مداخل خمتلفة لتفسري املدخل األخالقي ،وهي كاأليت:1
 املدخل النفعي :وفقا هلذا املدخل يعترب السلوك أخالقيا إذا جنم عنه أعلى منفعة ألكرب عدد من الناس؛ مدخل الفردية ) :(Individualismالسلوك األخالقي وفقا هلذا املنظور يؤدي إىل تعظيم مصلحة الفرد علىاملدى الطويل ،وهو ما يفسر تقدمي املصاحل الشخصية للمدراء على املصلحة العامة؛
 مدخل احلق القيمي :يف هذه احلالة يتجسد السلوك األخالقي يف احرتام األفراد واحلفاظ على حقوقهم ،حيثأن القرار األخالقي هو الذي حيرتم هذه احلقوق لكل طرف قد يتأثر به؛
 مدخل العدالة :هنا يستند السلوك األخالقي إىل معاملة اآلخرين حبيادية وعدالة اعتمادا على قواعد قانونية ومنهيكون معيار احلكم هنا هو مقدار عدالته ومساواته بني اجلميع ،سواء أكانت العدالة إجرائية أم عدالة يف التوزيع
أم تفاعلية.
ومنه فااللتزام ابلسلوك األخالقي سيمكن املنظمة يف كثري من اإلشكاالت األخالقية ذات الصلة ابملسؤولية اجملتمعية ،على
غرار ثقة األطراف ذات املصلحة فيما بينها واحللول التوافقية لتضارب املصاحل والتمييز والالمساواة والثقة يف االتصال.
 .3ممارسة املسؤولية اجملتمعية من منظور أخالقيات األعمال
على الرغم من أن كثريا من األدبيات اإلدارية تستخدم مفهوم املسؤولية اجملتمعية وأخالقيات األعمال كمرتادفني بسبب
العالقة الكبرية بينهما ( كون املسؤولية اجملتمعية حتمل يف أحد مستوايهتا املسؤولية األخالقية وهي اليت متثل األنشطة
والسلوكيات املقبولة أخالقيا على مستوى اجملتمع ومتثل أحد أحدث أشكال املسؤولية اجملتمعية اإلجيابية) ،إال أن املسؤولية
اجملتمعية متثل منظورا عمليا ذو أبعاد متعددة من ضمنها السلوك األخالقي ،2حيث أتيت األخالقيات اإلدارية مبنفعتها إذا
كانت مرتكزا أساسيا يف اسرتاتيجية املنظمة وتضمينها يف كامل املستوايت التنظيمية حيث يعتد عليها يف رسم
االسرتاتيجيات واخلروج ابلقرارات مبختلف مستوايهتا وأشكاهلا ،أي أهنا تصبح مرجعية للمنظمة شريطة أن ال خترج عن

 1الغالبي ط & .العامري ص ،)2008( ،.اإلدارة واألعمال ،دار وائل ،عمان ،ص ص.84-83 .

 2الغالبي م & .العامري ص ،)2005( .املسؤولية االجتماعية واخالقيات اإلدارة ،األعمال واملجتمع ،ص ص. 197-196 .
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ضوابط الشريعة الدينية**؛ حيث يصبح حملدد األخالق معيار أساسي 1يف تقدير األعمال واالختيار واملفاضلة بني الفرص
واخلطط العملية اليت ستعمل هبا املنظمة ومنه تكون سلوكياهتا أكثر أخالقية ،وهو ما سينعكس إجيااب على مستوى أدائها
االجتماعي واملايل يف نفس الوقت ومنه مستوى املسؤولية اجملتمعية اليت متيزها.
إن ربط األخالقيات ابلقيادة االسرتاتيجية للمنظمة يقوم كامل أنشطتها من املمارسات غري األخالقية مبا يف ذلك مشروع
مسؤوليتها اجملتمعية (كاحلد من ممارسة نشاط حمرم دينيا لكنه مقبول قانوان ،أو متويل نشاط يف إطار املسؤولية اخلريية من
أرابح قذرة ،أو ممارسة نشاط مضر ابلبيئة مل تنتبه له أنظمة إدارة البيئة .)...،وعليه متثل املسؤولية اجملتمعية التزاما أوسع
كوهنا متثل حزمة من االلتزامات جتاه األطراف ذات املصلحة لغرض خلق تصور مجاعي للعمل وتبادل املصاحل بعيدا عن
االهتمام مبصلحة املنظمة لوحدها؛ يف حني تعترب األخالقيات التزاما أوسع وأعلى ،كوهنا ترتبط بقيم ومثل عليا يفرتض أال
خترتقها املنظمة حىت وإن كانت ال تقع مبساءلة قانونية لكنها ستقع ابلتأكيد حيال موقف أخالقي غري سليم.

2

 .4ممارسة املسؤولية اجملتمعية وأخالقيات األعمال من منظور إدارة املوارد البشرية
ميكن ملنظمات األعمال أن جتسد مسؤوليتها اجملتمعية وسلوكياهتا األخالقية جتاه كفاءاهتا البشرية من خالل طبيعة ومستوى
ممارسات أنشطة إدارة املوارد البشرية ،بداية من نشاط االستقطاب والتوظيف وصوال اىل تقييم األداء وحىت ما يتعلق بعمل
املرأة .ونوجز ذلك يف اجلدول (.)5-1
اجلدول ( :)5-1ممارسة املسؤولية اجملتمعية وأخالقيات األعمال من منظور إدارة املوارد الشرية
ممارسة املسؤولية املجتمعية في إطارأخالقيات األعمال
النشاط
استقطاب املوارد االلتزام ابإلبالغ واإلفصاح والصدق يف اإلعالن وأتمني حقوق املتقدمني املرشحني لشغل الوظائف.
املوثوقية يف إجراءات وعمليات االستقطاب مع االلتزام ابلشفافية والعدالة والنزاهة.
البشرية
التحديد العلمي والدقيق لالحتياجات الفعلية من الكفاءات البشرية مع التعامل الصريح والشفاف مع مكاتب
التوظيف.
املوازنة يف اإلستقطاب بني الداخلي واخلارجي ،لضمان تكافؤ الفرص للمرتشحني.
اإلختيار

والتوظيف

إجراء املقابالت بطرق موضوعية علمية وشفافة بعيدة عن التحيز واحملاابة.
االبتعاد عن التمييز ،وفقا للجنس أو العرق أو الدين.

** يعتبر مفهوم املرجعية السلوكية من املسائل الجوهرية املطروحة في الفلسفة الفرنسية الحديثة بشكل عام والفكر االقتصادي بشكل خاص .حيث نجد الجدال
يخص مستوى األخذ باملرجعيات ).(Référentialisation/ Deréférentialisation de l’économie
1

Gérard Figari (2014), Méthodologie d’évaluation par référentialisation, in Gérard F. et al., Méthode d’évaluation en
éducation et formation, De Boeck.
 2نجم عبود نجم (  ،)2005مرجع سابق ،ص.49 .
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اعتماد االختبارات الشخصية املناسبة لنوع الوظائف الشاغرة.
التعليم والتدريب إعطاء أمهية قصوى للمحتوايت التعليمية كوهنا ستكون املسؤولة عن سلوكيات املتدربني مستقبال
تطوير وحتيني الكفاءات مسايرة املستجدات العلمية والتقنية واملعرفية من خالل التدريب والتطوير املستمرين ،وهو
والتطوير
ما يولد أثرا مضاعفا :على نوعية املوارد البشرية واآلاثر اليت تولدها على البيئة اخلارجية.
منح فرص تدريبية ألكرب عدد من األفراد فيما يرتبط برهان املسؤولية اجملتمعية واألخالق وأمهيتهما للمنظمة واألفراد
واجملتمع.
بناء حمتوايت تدريبية تعزز من السلوكيات األخالقية وتزيد من قوة املنظومة األخالقية للمنظمة (التدريب األخالقي).
األجور

والتعويضات

واملزااي

األجور والتعويضات هي حق للعمال وفقا للعقد االجتماعي املربم بينهم وبني املنظمة ،ومنه جيب االلتزام به كونه
عقدا أخالقيا وقانونيا واجتماعيا.
مسايرة املنظمة حلزمة املزااي واخلدمات املقدمة للعمال وفقا ملا هو سائد يف بقية املنظمات ،يعد مسؤولية أخالقية
والتزام عايل ملسؤولية املنظمة جمتمعيا جتاههم.
اعتماد مبدأ الكفاءة واألداء كأساس للتعويض دون أي تفرقة على أساس اجلنس أو العرق أو اجلنسية أو الدين.

تقييم الكفاءات

إعداد مرجعية كفاءات وفقا ملنهجية علمية لكل جمال عمل تسمح من الوصول إىل تقييم فعلي ملا حيوزه الفرد ومنه
املنظمة من كفاءات.
النزاهة يف ممارسة عملية التقييم ومعاجلة نتائجها ،واألخذ هبا يف بقية العمليات (النقل ،الرتقية ،التعويضات ،التدريب)

تقييم األداء

اعتماد معايري دقيقة (شبكة التقييم) ذات قدرة على إعطاء معىن حمدد مبا يراد قياسه وتقوميه من خصائص الفرد
األدائية والسلوكية وحماولة ان يعطي هذا النظام تصورا عن احتمالية تكرار السلوك واألداء اجليدين يف املستقبل
لصاحل الفرد واملنظمة ومنه اجملتمع.1
تناط عملية التقييم ألفراد من ذوي التخصص يف جمال التقييم مع توفرهم على اخلربة واإلدراك الكايف واالستقرار
العاطفي والقدرة على التعامل مع اآلخرين لتفادي األخطاء الناجتة عن النزعات سريعة اإلدراك.
ممارسة التقييم مبوضوعية وعدل ووسطية (ال تساهل ،وال تشدد) من خالل األخذ ابملرجعيات السابق ذكرها.

حتسني توفري ظروف عمل مناسبة ،على األقل وفق ما تنادي به املنظمات العاملية ( العمل ،الصحة والسالمة ،حقوق
برامج
اإلنسان ،)... ،للتقليل من حوادث العمل والضغوط النفسية.
نوعية احلياة
املسامهة يف توفري شروط الصحة والسالمة املهنية وفق معايري اجلودة ) (OHSASوااللزام ابلقوانني املعمول هبا يف
هذا السياق.
االستثمار يف جانب الثقافة التنظيمية نتيجة ملا توفره لألفراد واملنظمة من مناخ صحي للعمل والعطاء واإلبداع.
عمل املرأة

املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبات مبا يف ذلك العدالة يف األجر والتعويضات.
مراعاة مبدأ التقسيم االجتماعي للعمل من خالل األخذ ابخلصوصيات الفيزيولوجية والنفسية والدينية عند القيام
بتحليل العمل وتوزيع املهام.
االلتزام حبقوق املرأة اليت تنص عنها القوانني ( الوالدة واألمومة ،الكفالة ،التقاعد.)... ،

Schuler, R. (1995), Managing Human Resources, 5th Ed., West Publishing co., New York, p.306
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مكافحة كل أشكال استغالل املرأة وابتزازها يف مكان العمل ،شريطة احرتام املرأة لآلداب العامة والدين والتقاليد.
املصدر :الغاليب & العامري ،)2005( ،املسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل ،ص ص( .273-259 .بتصرف)

خنلص من اجلدول أعاله أبن ملمارسات إدارة املوارد البشرية دورا حموراي يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية من خالل
االلتزام األخالقي ودعم السلوكيات األخالقية وتثبيط ما يعاكس ذلك ،حيث يتطلب ذلك أمرين من القائمني على إدارة
هذه الوظيفة :مها الدراية اجليدة مبستجدات إدارة املوارد البشرية (اجلانب القانوين والتقييس) وخلق ثقافة تنظيمية بشكل
يستوعب ويعزز من ممارسة املسؤولية اجملتمعية على كامل املستوايت التنظيمية .إن هذا اإلطار يبني طبيعة العالقات التفاعلية
ومن اجلهتني بني ممارسات إدارة املوارد البشرية وممارسات املسؤولية اجملتمعية للمنظمة.
املطلب الثالث :أهم املفاهيم املرتبطة مبفهوم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
إن القراءة املتمعنة يف األدبيات جتعلنا أنخذ مبجموعة من املفردات واملفاهيم اليت نراها جوهرية لفهم املسؤولية اجملتمعية
للمؤسسة ،وهي :التنمية املستدامة واالستدامة واحلوكمة مبختلف أشكاهلا احلديثة واألطراف ذات املصلحة وخلق القيمة،
واملشروعية االجتماعية ابإلضافة إىل االستثمار املسؤول اجتماعيا.
الفرع األول :التنمية املستدامة واالستدامة
تعد التنمية املستدامة مفهوما واسعا ،فهو كمفردة مركبة يتكون من كلميت "تنمية" و"املستدامة" ،هذه األخرية اليت تعترب
كلمة مشتقة من االسم "استدامة" .ففي بداايت استعماهلا كانت ذات طابع كلي حبت (حتليل كلي) ،إال أن أمهيتها جعلته
ينتشر على املستوى اجلزئي (التحليل اجلزئي :على مستوى املنظمات) ،ليجد بعدها مكانة له على مستوى املنظمات حتت
اسم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات .وعلى الرغم من ذلك يكون من املهم اإلشارة إىل تعريف هذا املفهوم وخصائصه وتطوره
وطبيعة عالقته مع مفهوم املسؤولية اجملتمعية للمنظمات.
 .1التنمية املستدامة
مت التطرق إىل مفهوم التنمية املستدامة ألول مرة يف قمة األمم املتحدة بـ"ستوكهومل" سنة  1972للبيئة واإلنسان ،أين مت
اإلشارة بقوة لرهان التنمية املستدامة كعائق للنمو االقتصادي ،وتلته قمة "برودتالند" +سنة (Brundtland) 1987
اخلاص ابللجنة العاملية للبيئة والتنمية اليت أدت دورا حموراي يف بلورة ونضج مفهوم التنمية املستدامة ،حيث عرفت آنذاك

 +وهي رئيسة الحكومة النرويجية آنذاك ،حيث تركت بصمتها في ملتقى اإلنسان والبيئة لألمم املتحدة ورشحت لتحرير تقرير تضمن قواعد العمل التي كانت األرضية
مللتقى األرض للتنمية املستديمة بالعاصمة البرازيلية سنة . 1992
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على أهنا "التنمية اليت تليب حاجيات احلاضر دون املساس حبقوق األجيال القادمة فيما يتعلق هبذه االحتياجات" ،1أي أهنا
قد أصبحت أتخذ مبحورين أساسيني ،مها :التحدي البيئي ( اإليكولوجي) وحتدي مستوى التنمية البشرية .وتلت هذه
القمة العديد من املؤمترات العاملية اليت عملت على اإلحساس أبمهية هذا التحدي مع العمل على إجياد تعريف موحد له.
 .1.1أهم مبادئ التنمية املستدامة:
حسب " جونت أالن" تقوم التنمية املستدامة على مجلة من املبادئ ،نوجز أمهها فيما أييت:2
 .1مبدأ احليطة :الذي يشري إىل أمهية األخذ مبجموعة من االحتياطات على مستوى الدول واملنظمات من أجل محاية
البيئة ،وعدم االنتظار للوصول إىل حالة تسيري خملفات الكوارث البيئية والطبيعية؛
 .2مبدأ احلماية :والذي يهدف إىل التقليل من املخلفات الصناعية والنفاايت الضارة واملنتجات غري الصديقة للبيئة قدر
اإلمكان ،بغية العدول عن النموذج الصناعي التنموي الذي سارت عليه املنظمة االقتصادية يف الدول الصناعية بداية من
الثورة الصناعية؛
 .3مبدأ "امللوث هو الذي يدفع" :ويعين أنه من العدل تدويل تكلفة التلوث على مستوى املعمورة أبكملها ،حيث إن
الدول واملنظمات اليت تلوث أكثر هي اليت تدفع تكاليف أكرب حلماية البيئة ،من أجل تثبيط النشاطات الضارة ابلبيئة
وتشجيع النشاطات واالستثمارات احملافظة عليها (االستثمارات املسؤولة اجتماعيا)؛
 .4مبدأ التضامن :الذي يسعى اىل تظافر اجلهود على املستوى العاملي بني الدول الغنية والفقرية ،ومن املنظمات العابرة
للقارات إىل املنظمات الصغرية واملتوسطة ،من أجل محاية البيئة والتقليل من مستوى الفقر من خالل السعي وراء منوذج
تنموي يقلل من مستوى التفاوت االجتماعي وتوزيع أكثر عدالة للثروات للجيل الواحد وما بني األجيال.
 .2.1أبعاد التنمية املستدامة:
حسب "ديليك & هوشرت" فإن دراسة التنمية املستدامة من انحية حتليلية تتم من خالل تناول بعدين مها:3

1

Jounot Alain, (2004), 100 questions pour comprendre le développement durable, Ed. AFNOR, p.4.
Idem.
3
& Dyllick T. & Hockert K (2002), « Beyond the business case for corporate Sustainability”, Business Strategy
envirenement, N° 11, pp. 130-141
2
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 البعد االجتماعي ،الذي يرتبط بكل ما يتعلق ابلفرد داخل وخارج املنظمة ،كاحرتام حقوق اإلنسان مبا يف ذلكتشريعات العمل ،والتأمينات ،والسالمة والصحة املهنية ،والتوزيع العادل للثروة ،وما إىل ذلك ،حيث يسعى
حتسني ظروف الصحة والرفاهية للفرد؛
 البعد البيئي ،الذي يرتبط ابلنظام اإليكولوجي ومدى حمافظة املنظمة عليه خالل ممارستها ألنشطتها كاالستخدامالفعال للموارد املائية والطاقة ،وحتسني اإلنتاج الزراعي.
 .2االستدامة:
منذ اعداد تقرير "برادتلند" سنة  ،1987وبزوغ مفهوم "التنمية املستدامة" ،كانت فيه صعوبة للتمييز بني هذا األخري وبني
مفهوم "االستدامة" ،حيث جندمها يف كثري من الرهى كمرتادفني حيمالن نفس املعىن ،إال أن التمعن يف األدبيات اخلاصة
هبما جتعلنا منيز بني املفهومني .حيث إن االستدامة هي حلقة وصل بني التنمية والتنمية املستدامة 1وختتلف عنها يف األبعاد.
 .1.2مفهوم االستدامة
عرف "وأين فيزر" االستدامة على أهنا مظلة قيم جتمع املفاهيم اليت تربط املنظمة بكل من اجملتمع والبيئة؛ حيث تتمكن من
تلبية حاجيات األفراد دون املساس سلبا ابلنظام البيئي .2كما يعرفها آخر على أهنا كيفية حتقيق النمو الذي أيخذ بعني
االعتبار ويراعي اجلوانب اإلنسانية بكل أبعادها االقتصادية واالجتماعية واألخالقية ولن يتم ذلك دون القضاء على كل
أشكال االختالالت والفوارق سواء كانت يف نفس اجملتمع (أي ما بني خمتلف الفئات اليت تشكله) وكذلك بني دول
الشمال واجلنوب او ما بني خمتلف األجيال.3
تعين االستدامة من منظور اقتصادي استمرارية يف تعظيم الرفاهية ألطول فرتة ممكنة ،من خالل احملافظة على مستوى الدخل
واالستهالك واإلنتاج ،وهو ما ينعكس على حتسن مقومات الرفاهية اإلنسانية كالطعام والسكن واللباس والصحة والنقل
والتعليم؛ أما من منظور اجتماعي ،فاالستدامة تعين االهتمام بتوفري فرص الشغل واخلدمات العمومية كالصحة والتعليم
والعدالة؛ أما خبصوص املنظور البيئي ،فهي ترتبط مبفهوم احملافظة على البيئية والنظام اإليكولوجي من خالل بلوغ الفعالية
والكفاءة البيئيتني.

 1العايب عبد الرحمن ( " ،)2011وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية " ،مجلة العلوم االقتصادية والتسيير  ،جامعة سطيف ،1
العدد  ،11ص.170 .
2
Visser w. et al. ( 2010), The A to Z of corporate social responsibility, Ed. Wiley, p. 385.
3
Brodhag Ch. (2004), « Développement durable & Responsabilité sociétale des entreprises », Congrés international
d’innovation et le management durable, Genève, p.3
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 .2.2أبعاد االستدامة
إن البحث يف إشكالية أبعاد االستدامة يستلزم بنا الرجوع إىل العالقة بني املفهومني ،فإذا اعتربانمها كمرتادفني كما يقر
بذلك "دوليك" و" هوكريت" ( )2002فيمكن االكتفاء بدراسة التنمية املستدامة (اليت هي نفسها االستدامة) وفقا ملقاربة
ثنائية حتوي البعدين االجتماعي والبيئي؛ أما إذا أخذان مبقاربة "سبانق ابرق" ( )2004اليت متيز بينهما ،فإن دراسة أبعاد
اإلستدامة يف هذه احلالة يتطلب وفقا املقاربة ثالثية األبعاد ،حيث تتضمن هنا بعدا سلوكيا ،+ابإلضافة إىل بعدي البيئة
واإلنسان ،الذي يتجسد يف السلوكيات اإلجيابية على مستوى املنظمة اليت تساعد على حتسني املمارسات اخلادمة لإلستدامة
ومنه املسؤولية اجملتمعية للمنظمة .ويعزز هذه املقاربة "أراس" و "كراوثر" ( )2010اللذان يعتربان أن إضافة البعد السلوكي
يستلزم الرجوع إىل مدى وجود ثقافة تنظيمية تصب ضمن اسرتاتيجية مشجعة للممارسات املسؤولة واملستدامة .ومنه
فاالستدامة تتطلب معرفة وحتليال رابعي األبعاد ،وهو على النحو اآليت:1
 .1البعد اجملتمعي :يتمثل يف ذلك األثر الذي قد متارسه املنظمة على اجملتمع والذي بدوره يرتك انطباعا
إجيابيا يف إطار العقد االجتماعي مع األطراف ذات املصلحة مبا فيهم اجملتمع؛
 .2البعد البيئي :املتمثل يف خملفات أنشطة املنظمة على البيئة اإليكولوجية ومدى كفاءهتا يف ذلك؛
 .3بعد الثقافة التنظيمية :والذي يتجسد يف نوع العالقة بني املنظمة واألطراف ذات املصلحة الداخلية،
خصوصا العمال وما يرتبط جبوانب العالقات ورأمسال االجتماعي (يتضمن هذا العنصر البعد االجتماعي
وفقا ملقاربة ثنائية البعد)؛
 .4البعد املايل :املتمثل يف احلصول على عائد اقتصادي ومايل مقبول مقارنة مبستوى اخلطر املعاش.
ميكن القول أبن البعد الرابعي لالستدامة ما هو إال منوذج تفصيلي لقياس مستوى االستدامة اخلاص ابملنظمة حيث ميكن
توضيحه أكثر يف الشكل ()2-1

 +تم العمل بهذه املقاربة الثالثية في الجانب التطبيقي للدراسة ،سواء فيما يتعلق ببناء اإلستبانة ،أو مجال للمالحظة ،او محور نقاش في املقابالت.
1
Aras g. & crowther D., (2010), “Redefining sustainability”, in Aras G. & Crowther D.(Ed.) , A handbook of corporate
Governance and social responsibility, Gower applied Research, UK, pp. 51-68.
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الشكل ( :)2-1منوذج قياس اإلستدامة "أراس & كراوثر"
املستوى الداخلي

املايل

الثقافة التنظيمية

على املدى القصري

على املدى الطويل

اجملتمعي

البيئي
املستوى اخلارجي

Source : Aras & Crowther, (2010), A handbook of corporate governance and social responsibility, Ed.
Gower, Uk, p. 55.

إن أبعاد هذا النموذج تعترب اليوم هي األساس يف تقييم مستوى استدامة األداء الشامل للمنظمة( ،وهو ما سنفصل فيه يف
الفصل اخلاص ابألداء املستدام).
زايدة عن النموذج السابق ،والستيعاب أحسن ألبعاد اإلستدامة ،سنحاول تلخيص أبعادها وفقا ملا تعتمده اهليئات املهنية
يف اجملال :كمؤشر الداوجونز لإلستدامة ) ، (DJSIومؤشر اإلفصاح والتقارير الشامل ) ، (GRIوأجندة براندتالند
). (Brundtland
يضيف هذا التصنيف البعد السلوكي إىل أبعاد االستدامة التقليدية ويعززها ببعد الثقافة التنظيمية ،وهو ما يعد دليال على
زايدة أمهية املدخل السلوكي واالخالقي يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية ،على عكس النظرة االقتصادية اليت كانت ترى أبن
هذه األخرية ال ميكن تناوهلا إال من زاوية حتتية للتنمية املستدامة بداللتها االقتصادية البحتة .
ولتعزيز التصنيف السابق ،نضيف التصنيف املعمول به على املستوى املهين بشكل كبري كمؤشر الداوجونز للتنمية
املستدامة) (DJSIالذي يضم عددا هائال من املؤسسات اليت تعمل وفقا السرتاتيجية املسؤولية اجملتمعية ،ابإلضافة إىل
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مؤشر مبادرة اإلفصاح الشامل) ، (GRIوأجندة  21النابعة عن قمة "برادتلند" .مع الرتكيز على احملاور اجلزئية اليت أيخذ
هبا لقياس مستوى اإلستدامة على مستوى املنظمات ،وهي مبنية يف اجلدول (.1)6-1

1

Aras g. & crowther D., (2010), “Redefining sustainability”, in : Aras G. & Crowther D.(Ed.) , A handbook of corporate
Governance and social responsibility, Gower applied Research, UK, p. 55.
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اجلدول ( :)6-1أبعاد االستدامة حسب اهليئات املعتمدة هلا
أبعاد اإلستدامة

املصادر

األبعاد اجلزئية

احملتوى

األداء املايل

تدفقات نقدية كافية وعائد على االستثمار اثبت

مؤشر داوجونز لالستدامة )(DJSI

التنافسية على املدى الطويل

احلصول أو احملافظة على التنافسية

التخطيط اإلسرتاتيجي

اآلاثر االقتصادية

مناقشة أاثر املؤسسة على بقية اجلماعات

مواءمة املؤسسة
االستدامة االقتصادية

مبادرة التقارير العاملية (GRI) Global Reporting Initiative

مسامهة لوجود أفضل لألفراد واجملتمع
االستدامة االجتماعية

االستدامة البيئية

املساواة الداخلية

توزيع أكثر عدالة للعوائد داخل املنظمة

أجندة  :21تقرير برادتلند Brundtland

املساواة الدولية (اخلارجية)

توزيع أكثر عدالة للعوائد ما بني الدول

أجندة  :21تقرير برادتلند Brundtland

التحسني الداخلي

حتسني الظروف االجتماعية للعمال

أجندة DJSI, GRI :21

التحسني اخلارجي

حتسني الظروف االجتماعية خارج املؤسسة

أجندة DJSI, GRI :21

احلفاظ على رأس املال البيئي حلد معني
املوارد

استعمال الطاقات املتجددة

أجندة DJSI, GRI, Brundtland :21

املهام

جتنب االنبعااثت على املاء واهلواء واألرض

أجندة DJSI, GRI, Brundtland :21

املخاطر والكوارث البيئية

جتنب املخاطر واخلسائر

أجندة DJSI, GRI, Brundtland :21

إعطاء أهداف االستدامة ،بعض العمليات اليت ينبغي تبنيها
سريورة النتائج

الشفافية

االنفتاح التشاركي على األطراف ذات املصلحة

أجندة DJSI, GRI :21

التفكري

التعلم املستمر من خالل التقييم والرقابة Mentoring

أجندة Bellagion Principales :21

التكامل

التطورات يف إطار التنمية املستدامة ال أتخذ بعني االعتبار بقية األبعاد

أجندة DJSI :21

ما بني األجيال

تلبية احتياجات األجيال احلاضرة دون املساس بتلك اخلاصة ابألجيال املستقبلية أجندة Brundtland :21
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 .3عالقة التنمية املستدامة ابملسؤولية اجملتمعية :عالقة احتواء أم عالقة جزء ابلكل؟
بعد انعقاد قمة األرض مبدينة "ريو" الربازيلية سنة  1992مت اخلروج مببدأين إثنني ،األول مفاده أن اإلنسان هو قلب
االهتمامات املرتبطة ابلتنمية املستدامة؛ حيث له احلق يف حياة صحية ومنتجة بشكل متعايش مع الطبيعة .والثاين اقرتح
من خالل املبدأ الرابع ،أبنه لبلوغ تنمية مستدامة ،ينبغي أن أتخذ محاية البيئة حصة كبرية من االهتمام من خالل دجمها
يف سريورة التطوير واالهتمام ،وال يسمح أبن تكون أمرا جانبيا .وعليه فاملسؤولية اجملتمعية للمنظمات ما هي إال إسقاط
للتنمية املستدامة أو االستدامة على مستوى املنظمات؛ وهي أتخذ مبقاربة "أراس & كراوثر" بشكل أكرب.
الفرع الثاين :ما يرتبط حبوكمة الشركات
على الرغم من تباين دواعي الرجوع إىل موضوع حوكمة الشركات ،خصوصا ما تعلق ابجلانب املايل ،فإن دراسة موضوع
املسؤولية اجملتمعية للمنظمات يتطلب ابلضرورة الرجوع ملفهوم حوكمة الشركات ،وابخلصوص وفقا لتصور "شارو" الذي
يرى أبن احلوكمة تشمل كامل امليكانيزمات اليت حتد أو تضبط من مستوى خمتلف األطراف ومستوى صالحياهتا وأتثرياهتا
على قرارات املدراء ،أو ابألحرى اليت حتوكم توجيهاهتم وتعرف جماالت تدخالهتم وأعماهلم اخلريية . 1وهو ما يسمح مستقبال
من معرفة حمددات خلق القيمة وما هي االسرتاتيجيات املناسبة اليت من دورها ضمان حيازة ميزة تنافسية بشكل مستدام.2
ومن جهة أخرى حماربة الفساد اإلداري مبا يف ذلك التجاوزات املالية أو الالعدل فيما بني األطراف ذات املصلحة*،
والسعي وراء اسرتجاع الثقة اجتاهها بعد اخلسائر اليت تكبدهتا نتيجة الفساد الذي كان موجودا.
 .1مفهوم حوكمة الشركات
تعرف حوكمة الشركات على أهنا :الطريقة اليت تدير هبا الشركة أنشطتها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،ابالعتماد على
أربعة أبعاد هي :االزدهار االقتصادي والتنظيم الداخلي للمؤسسة (والذي يتضمن املراجعة والرقابة الداخلية ،الشفافية يف

 يعتبر مفهوم الحوكمة من املفاهيم الحديثة والقديمة في نفس الوقت ،فحوكمة الشركات (املنظمات) ترجع إلى ظهور النظام الرأسمالي وبروز النظريات االقتصادية
املفسرة لضرورة وجود املؤسسة في حد ذاتها ،وذلك انطالقا من مبدأ الفصل بين امللكية واإلدارة ،أي املالك (املساهمين) ومسؤولي املؤسسة (املسيرين) ،مع األخذ
بكل أشكال الصراعات التي عاشتها املؤسسات األمريكية واألوروبية ثم مؤسسات بقية دول العالم لتحديد وضبط دور كل من الطرفين داخل املؤسسة
1

Charreaux G. (1997) « Vers une théorie du gouvernement des entreprises », in Charreaux G. (Dir.), Le Gouvernement
des entreprises : corporate governace, théories et faits, Economica, Paris, pp. 297-356
2
PeterWirtz, (2008), les meilleurs pratiques de gouvernance de l’entreprise, Collection Repères, La Découverte, p. 13.

* خصوصا بعد الفضائح املتتالية بداية من سنة  2001كحالة  Enron , Anderson, Worldcomوصدور قانون سوكس )(SOX : Sarbanes-Oxleyالذي يلزم
املؤسسات املدرجة في البورصة من تقديم /تسليم حساباتها للجنة عمليات البورصة األمريكية ،وهذا بعد املوافقة والتأشير عليها من طرف مسيريها شخصيا .أما في
الجزائر فنرى أن حاالت الفساد هي أكثر انتشارا وعمقا واتساعا ،فنجدها في شتى أشكال املنظمات ،حكومية أو غير حكومية ،عمومية أو خاصة ،بفضائح مالية كبيرة
كالفضائح املتتالية ملجمع سونطراك وبنك الخليفة ،وغيرها كثير ؛ وبالتالي تعد الحوكمة ش يء ضروريا البد منه للنهوض به إلسترجاع حالة الثقة لدى األطراف الفاعلة
ومن ثم السعي وراء خلق القيمة لكل طرف ذو مصلحة ( األطراف اآلخذة).
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املعامالت ،والثقة مع األطراف ذات املصلحة) ،ومراعاة احمليط ،والعالقات االجتماعية .1هذه األخرية تعد حمور اهتمام
ما يطلق علية ابحلوكمة االجتماعية.
أما خبصوص ميكانيزمات حوكمة الشركات فيمكن تلخيصها ،أخذا بعني االعتبار ملعيارين ،األول أيخذ مبستوى اخلصوصية
أو مستوى التحليل ،والثاين خيص طبيعة وأصل القيود املفروضة على عمل املديرين .وهو ما يولد أربع حاالت ،نوضحها
يف اجلدول (.)7-1
اجلدول ( :)7-1ميكانيزمات حوكمة الشركات وفقا لـ "شارو"
ميكانيزمات خاصة
ميكانيزمات مقصودة الرقابة املباشرة من قبل جملس املسامهني،
جملس اإلدارة وأنظمة التعويضات،
اهلياكل الرمسية ،املدققون الداخليون،
النقابة الداخلية للعمال.
ميكانيزمات عفوية

شبكات الثقة غري الرمسية،
الرقابة التعاونية على املسريين،
ثقافة املؤسسة
السمعة جتاه العمال

)(Charreaux, 1997

ميكانيزمات غري خاصة
بيئة قانونية ومشروعة
النقاابت الوطنية
املدققون القانونيون
مجعيات محاية املستهلكني
سوق السلع واخلدمات
السوق املايل (أجهزة الرقابة اخلاصة به)
الوسطاء املاليون
سوق العمل ،السوق السياسة،
البيئة اجملتمعية ،ثقافة األعمال،
سوق التدريب.

Source : Charreaux G. (1997) « Vers une théorie du gouvernement des entreprises », in Charreaux G. (Dir.), Le
Gouvernement des entreprises : Corporate Governace, théories et faits, Economica, Paris, p. 427.

ما نالحظه يف اجلدول أعاله هو أن خمتلف هذه امليكانيزمات تعمل وفقا للنظام الثنائي للحوكمة الذي يتطلب وجود جملس
مديرين يقوم على األعمال االسرتاتيجية والتنفيذية ويرافق مبجلس رقابة الذي يقف على وظيفة الرقابة ،يف حني النظام
األحا دي للرقابة القائم على وجود جملس إدارة ومديرية عامة ،فنراه األقل ضعفا يف ممارسته لنظام حوكمة يضمن لكل
األطراف حقوقها ويعزز من القيمة والثقة املقدمة هلم.

1

Baggio.S et Sutter.P, « la gouvernance sociale en entreprises et sa mesure : une présentation du baromètre de gouvernance
sociale », p. 1.
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إن السعي وراء مسؤولية جمتمعية حقيقية يتطلب من املنظمات البحث عن شكل موسع للمفهوم الكالسيكي للحوكمة،
وامل تمثل يف احلوكمة املالية اليت ختلق القيمة والثقة للمسامهني واملديرين بشكل أكرب ،والتوجه حنو نوع آخر واملتمثل يف
احلوكمة االجتماعية اليت متكن من خلق القيمة بشكل أوسع ولعدد أكرب من األطراف ذات املصلحة.
 .2النموذج االجتماعي حلوكمة الشركات :احلوكمة االجتماعية
ظهرت املمارسات األوىل للحوكمة االجتماعية ابلوالايت املتحدة األمريكية يف منتصف التسعينيات من القرن
املاضي ،نتيجة لسببني رئيسيني :األول هو بداية حترر االقتصادايت الوطنية وتراجع الدور االجتماعي للدولة نتيجة االندماج
يف اقتصاد السوق ،والثاين هو حماولة التغلب على اآلاثر السلبية للمقاربة الكالسيكية (املالية) حلوكمة الشركات .يف البداية
جيب اإلشارة إىل أن املفهوم االجتماعي للحوكمة ال ينطوي على حتديد موحد لنطاق ممارساته ،فهو يضم لدى البعض
ممارسات قضائية ،ولدى البعض اآلخر ممارسات أخالقية ،وكذا ممارسات السلوك االجتماعي؛ ولكن الشيء املتفق عليه
بني الباحثني هو أن احلوكمة االجتماعية تتسم بروح الطوعية واالختيار (غري إلزامية).
إن املتمعن يف هذا املفهوم احلديث جيده كأحد مكوانت "حوكمة الشركات"؛ حيث ترتكز أساسا على طبيعة
العالقات االجتماعية بني خمتلف األطراف ذات املصلحة يف املؤسسة سواء كانوا داخليني أو خارجيني ،عماال ومسريين
وموردين وزابئن ،....لذلك تسعى املؤسسات االقتصادية الباحثة عن تبين املبادئ األخالقية ،كالثقة واملواطنة وغريها ،إىل
توفري عالقات اجتماعية مشجعة و مواتية ألداء العمل ،أو مبعىن آخر الوصول إىل حالة القدرة على العمل مع بعض.1
جتد احلوكمة االجتماعية مكانتها مع املسؤولية اجملتمعية نتيجة اإلنتقادات املوجهة لالجتاه النيوليربايل بزعامة
"فريدمان" والذي كان يرى أن هدف املؤسسة ينحصر يف جمموعة االنشغاالت االقتصادية و املالية فقط ،ومن مث فممارساهتا
االجتماعية تتمثل يف خلق أكرب قيمة مالية للمسامهني؛ كما أن الرفاهية االقتصادية ال تتحقق من خالل السلوك األخالقي
و الرعاية االجتماعية و إمنا من خالل اليد اخلفية املتولدة عن تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية حسب ما كان ينادي به
"تيودور لوفيت" ). (Theodore Levitt, 1958
متتد احلوكمة االجتماعية لتتقاطع مع العديد من اجملاالت االقتصادية والقانونية واالجتماعية...؛ فمن الناحية
االقتصادية تربز أمهية احلوكمة يف كوهنا تعمل على ضمان رفع األداء املايل وختصيص أموال املؤسسة وتدعيم املركز التنافسي
هلا من خالل كسب ثقة أصحاب املصاحل يف السوق ،ابإلضافة إىل كوهنا تساعد على جذب االستثمارات سواء احمللية أو

1

Baggio.S et Sutter.P, « la gouvernance sociale des entreprises et sa mesure : une présentation du baromètre de gouvernance
» sociale
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األجنبية؛ أما من الناحية القانونية فيهتم القانونيون ابحلوكمة االجتماعية ألهنا تعمل على ضمان حقوق األطراف املختلفة
ابلشركة ألهنا تعمل على ضمان حقوقها ،لذا فالتشريعات املنظمة لعمل املؤسسات تعد العمود الفقري ألطر و آلليات
حوكمة املؤسسات؛ حيث تنظم القوانني واللوائح الداخلية بشكل حمدد و دقيق تلك العالقات بني األطراف املعنية يف
املؤسسة ( قانون الشركات ،املنافسة ،الضرائب.)...،
يتم احلكم على مستوى احلوكمة االجتماعية من خالل اعتماد أحد مناذج قياس وتقييم األداء اإلجتماعي ،ولعل من أمهها
منوذج M@RS

*

املطور من طرف شركة  SRMلإلستشارات والذي يرتكز على منوذج املناخ اإلجتماعي

& (Landier

) . Labbé, 2005وابختصار فهو يضم  31فقرة موزعة على  4جمموعات وهي:1
 )1نوعية العالقات مع اإلدارة؛
 )2نوعية احلوار اإلجتماعي والعالقات مع ممثلي العمال؛
 )3نوعية العالقات مع املؤطرين واملشرفني؛
 )4نوعية العالقات االجتماعية داخل املؤسسة (االحرتام املوجه جتاه العمال ،اإلعاانت االجتماعية).
 .3النموذج التشاركي للحوكمة :احلوكمة التشاركية
يوجد من الباحثني من أحل على خلق شكل أكثر قوة للحوكمة ،زايدة عن احلوكمة االجتماعية ،أين تراعى فيه
قيمة وحقوق أكرب لألطراف ذات املصلحة ،وابخلصوص بعد االنتقادات اليت عرفتها نظرية األطراف ذات املصلحة كآلية
ملمارسة املسؤولية اجملتمعية داخل املنظمة (خصوصا نتيجة الصراع الناتج عن تضارب املصاحل فيما بني األطراف ذات
املصلحة وسيطرة بعضها على توزيع الثروة ،وأحسن مثال هو املوجة احلديثة اليت ميزت مستوى التعويضات اليت حيصل
عليها مدراء املؤسسات على املستوى العاملي والذي يعتربه البعض أحد أسباب األزمة املالية العاملية  )2007ونتيجة للوزن
الذي عرفته هذه األخرية يف املمارسات اإلدارية فقد زادت أمهية البحث عن شكل جديد للحوكمة ،يسمح للمنظمة من

M@RS: Mesure et Anticipation du Risque Social, dévelppé par la société SRM.

*

1

Landier H. & Labbé D., (2005), Le mangement du risque social, Ed. Organisations. Voir aussi Landier H., (2008), Evaluer
le climat social de votre entreprise, Ed. Eyrolles.
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االندماج بطريقة أكثر فعالية مع مبادئ التنمية املستدامة والتحلي ابجلانب األخالقي وكذلك خلق توازن أكرب للقوى داخل
املنظمة؛ وهو ما استدعى االنتقال من منوذج مايل تسامهي إىل منوذج تشاركي للحوكمة .(Modèle Partenarial) 1
جتد نظرية احلوكمة التشاركية مكانتها من خالل نقطيت ضعف عرفهما الشكل الكالسيكي للمسؤولية االجتماعية
القائمة على أساس العقود االجتماعية حسب

"ماكنايل" )(Macneil Ian R., 1985

واعتمادها "التقليدي" على نظرية

األطراف ذات املصلحة كآلية جتسيد على أرض الواقع ،على الرغم من االنتقادات اليت واجهتها هذه األخرية ،األمر
الذي مسح ب فتح الباب للحوكمة التشاركية اليت تعمل على مشاركة عدد أكرب من األطراف على غرار املسامهني على
اعتبار أن الكل خياطر وله احلق يف التعويض عن اخلطر ،فإذا كان املساهم قد خاطر ومن حقه احلصول على عوائد( املعرب
عليها عادة من خالل منوذج )+EVA؛ فكذلك األمر ابلنسبة للزبون واملورد والعامل واملسري ،وكلهم هلم احلق يف احلصول
على قيم من املؤسسة بشكل عادل وهو ما يستدعي األخذ بوسائل إدارية تعزز بشكل أكرب الشفافية واملشاركة  .2وقد
تكون املمارسات اجليدة للمسؤولية اجملتمعية للمنظمة منوذجا تشاركيا للحوكمة يضمن حقوق األطراف ذات املصلحة وفق
ما هو متعاقد عليه معهم سابقا ،وهو األمر الذي يستدعى نظاما رقابيا مزدوجا من طرف جملس الرقابة على أعمال وتقارير
جملس إدارة املنظمة.3
من جهة أخرى جند من الباحثني :كـ "شارو" من ينادي بضرورة العمل حبوكمة سلوكية كوهنا أداة معرفية وسلوكية وتربوية
(تفرض اإلنضباط و تعزز من السلوك األخالقي) ،للرفع من العوائد من خالل أتثريها املسبق على السلوكيات على املستويني
الفردي واجلماعي وأبشكال عدة (املدخل املعريف ،املدخل الشعوري العاطفي).

4

املقارابت اإلدارية املالئمة للمنظمات املسؤولة جمتمعيا
نتيجة لألزمة املالية العاملية اليت عايشتها املنظمات الكربى ،خصوصا تلك املتعددة اجلنسيات منها ،بداية من سنة ،2007
فقد اهتدى الكثري من املفكرين يف جمال إدارة املنظمات إىل ضرورة إعادة التفكري يف املقاربة املالية حلوكمة الشركات بشكل

Kelsey K. (2014) « Le CONCEPT de RSE et la théorie des parties prenantes : quelle gouvernance partenariale pour les

1

ENTREPRISES ? », Développement durable et Economie verte. Site web: http://lepetitjournaldeleconomie.fr/concept-rse-

theorie-parties-prenantes-quelle-gouvernance-partenariale-les-entreprises/. Consulté le 20.4. 2016.

 سيتم فيما بعد التطرق لنظرية األطراف ذات املصلحة وحدودها ( إنتقاداتها)
+

EVA : Economic Value Added.
Charreaux Gérard, (2011) « De la gouvernance actionnariale à la gouvernance cognitive et comportementale »,
Cahier de FARGO, France.
3
Dupuis Jean-Claude, « La responsabilité sociale de l’entreprise : gouvernance partenariale ou gouvernance de
réseaux », Revue d’économie industrielle, France, N° 122, p. 72. .
4
Charreaux G. (2005), pour une gouvernance d’entreprise « comportementale » : une réflexion exploratoire », Revue
Française de Gestion, N°. 157.
2
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خاص (أين يكون حجر الزاوية هو املساهم)؛ إذ مل تسمح هذه األخرية للمنظمات من ممارسة رقابتها االسرتاتيجية ومراقبة
خياراهتا االسرتاتيجية يف إطارها الشامل على اعتبار أن التوجه املايل هو أحد األبعاد املسامهة يف حتديد عناصر التوجه
االسرتاتيجي .لكن ابلرغم من التباين الذي نالحظه اليوم بني مقاربة احلوكمة واملقاربة االسرتاتيجية ،إال أن مسامهة مقاربة
احلوكمة قد أصبحت جلية يف حتديد لعبة األطراف الفاعلة يف املنظمة وضبط أهدافها ابإلضافة إىل خمتلف اخليارات
االسرتاتيجية ،دومنا إغفال للبعد القيمي واألخالقي يف اإلدارة. 1
ولعل األحباث اليت قدمها املفكران "هارت وميلستني" يف جمال إدارة األعمال قد مكنت من شرح األسباب اليت جعلت
املنظمات على مستوى العامل تتميز بتنمية غري مستدامة ،2حيث خلصا إىل أن احلفاظ على املوارد الطبيعية يستلزم اعتماد
فلسفة التنمية املستدمية واملسؤولية اجملتمعية من خالل ثالثة دعائم ،وهي :الكفاءة االقتصادية واحرتام البيئة والعدالة
االجتماعية  ،وهو األمر الذي يضمن املسؤولية اجملتمعية والبيئية للمؤسسة من خالل ممارستها لدورها االقتصادي .يف حني
ميكن ضمان حد مقبول من التنمية االقتصادية وفقا ملا اندى به "فرميان" )(1984من خالل توفري ظروف عمل الئقة
للعمال وعائالهتم ابإلضافة إىل اجملتمع ومنه تلبية اهتمامات األطراف ذات املصلحة.3
إن تعدد أصحاب املصاحل املعنيني بشكل مباشر أو غري مباشر ابلتوجهات االسرتاتيجية للمؤسسة ،سيصعب من عملية
حتديد أهداف املؤسسة اليت أضحت وليدة تضارب مصاحل ومساومات بني هذه األطراف املختلفة مبا فيها العمال 4حسب
ما جاء به" كروزي & فريدبرغ" ؛ كما قسم عامل اإلدارة "مانتزبرغ" من جهة أخرى هذه األطراف إىل مجاعيتني :مجاعة
التحالف الداخلي ،ومجاعة التحالف اخلارجي ،5حيث لكل مجاعة أهداف خاصة تسعى لتحقيقها ،حيث تضغط بكل
قوهتا السياسية على اجلهاز اإلداري بقصد تبين أهدافها أبكرب مستوى ممكن .وتنتهي الصراعات واملساومات ما بني هذين
اجلماعتني إىل تبين أهداف يقبل هبا بقية األطراف.
كما يكون من اجلدير هنا ،إجياد حلقة الوصل بني حوكمة املنظمات والتنمية املستدمية من خالل املقاربة اإلدارية بشكل
عام واملقاربة االسرتاتيجية بشكل خاص ،وذلك بضبط األهداف وتعظيم القيم اليت تصبو املؤسسة خللقها لكامل األطراف
ذات املصلحة .كما أن املمارسات احلديثة للتشخيص االسرتاتيجي وصياغة االسرتاتيجيات املرتكزان على مقاربة األطراف

1

Pigé Bénoit, (2010), Ethique et Gouvernance de Organisations, Economica, p.9.
Stuart L. Hart & Mark B. Milstein, (2003) Creating Sustainable Value, Academy of management Executive, vol. 17, N°
2,p. 56.
3
Freeman Bennett, Freeman sustainability initiative, in :
http://www.freemanco.com/freemanco/ourservices/freemanGreenSolutions.jsp .
4
Crozier M. Friedberg E., (1977), L’acteur et le système, Ed. Seuil, Paris.
5
Mintzberg H., (2011), Le management : voyage au centre des organisations, 2ème ed., 6ème tirage, Ed.
d’Organisation, p.203.
2
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ذات املصلحة تعزز كل من األدوار االقتصادية واالجتماعية واإليكولوجية وحىت السياسية للمؤسسات اليت أصبحت أمرا
واقعيا ال ميكن جتاهله على الرغم من الصعوابت اليت تشوبه
الفرع الثالث :ما يرتبط ابألطراف ذات املصلحة
وفقا ملا جاء به "كارول" فإن األعمال املرتبطة ابملسؤولية اجملتمعية تبقى عديدة ومشتتة يف آن واحد ،وكذلك صعبة التطبيق
ابلنسبة ملديري املنظمات ،وهذا األمر هو ما جعل من منوذج األطراف ذات املصلحة كأحسن ميكانيزم لتبين وممارسة
املسؤولية اجملتمعية وكفلسفة نظرية وكممارسة إدارية داخل املنظمة ،إذ جيد موضوع األطراف ذات املصلحة عالقته مع
موضوع املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،من خالل ثالثة مداخل ،هي :املشروعية واملسؤولية مث العدالة.
إن مفردة األطراف ذات املصلحة حسب "كارول" ما هي إال كلمة قريبة من مفردة محلة األسهم

(Stakaholders-

) ،Stockholdersفهي تشري إىل أفراد أو مجاعات لديهم رهاانت أو مصاحل أو مطالب /عرائض جتاه أنشطة املؤسسة
وقراراهتا"  .1يعرف "فرميان" الطرف ذو املصلحة أبنه " أي فرد أو مجاعة أفراد اليت قد تؤثر يف بلوغ األهداف التنظيمية أو
تتأثر هبا" ،2ومنه قد حتد من استمراريتها أو التأثري على مستوى أدائها ،3كما ميكن القول أبهنا متيز احلدود بني املؤسسة
وبيئتها اخلارجية وكذلك درجة انفتاحها .إن تقبل  /اإلقرار بوجود هذه األطراف جيعلنا أنخذ بنموذج حوكمة يقبل ممارسة
آاثر على متخذي القرار داخل املؤسسة من قبل تلك األطراف .وعلى هذا األساس فاملسؤولية اجملتمعية تعين ":أنه على
املؤسسات الزام اجلماعات التأسيسية يف إطار اجملتمع ،زايدة عن محلة األسهم ،إىل حد يفوق ما ينص عليه القانون
والتنظيمات".4
إن اهلدف األساس من وجود نظرية األطراف ذات املصلحة حسب "دواندسون & بريستون" هو التمكن من صياغة
ووضع رهية مجاعية مشرتكة عن املنظمة املفتوحة على بيئتها ومنه تكوين رهية تشاركية للمنظمات من خالل إشراك املديرين
لكل األطراف ذات املصلحة .5كما ترجع مربرات ذلك لكون املنظمات اليوم ال تعيش حتدي الفعالية والكفاءة فقط ،بل
إهنا تعيش رهاانت أخرى جتاه هذه األطراف أين تسعى ألن تواجه قيود املشروعية واملسؤولية والعدالة .6حيث إن هدف

1

Carroll A., (1991), “The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of
Organizational Stakeholders”, Business Horizons, July-August, p. 40.
2
Freeman R.-E., (1984), “Strategic Management : a Stakeholder Approach”, M.A. Pitman, p. 408.
3
Dupuis Jean-Claude, op. cit., p. 74.
4
Jones, T. M., 1980, « Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined’ California Management Review, N° 22, pp.
59-67.
5
Donaldson T., Preston L.E. (1995), “the Stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications”,
Academy of Management Review, Vol. 20, N° 1, p. 65.
6
Freeman R.-E., (1984), op. cit., p. 409.
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نظرية األطراف ذات املصلحة يكمن يف إعادة النظر يف قضية الفصل بني فكرة عامل اقتصادي هتيمن عليه املصلحة والفرصة،
وعامل أخالقي يتميز ابلبحث عن اخلري املشرتك واملساواة والعدل ،مبعىن السعي للكشف والتصريح وبشكل ديناميكي عن
الفاعلية واملساواة يف آن واحد مع دمج اجلانب اخللقي وبشكل جدي داخل املنظمة.1
إن خاصية "املصلحة" اليت تربط املنظمة أبطراف البيئة (أفراد و/أو مجاعات) هي اليت تزيد من صعوبة ضبط قائمة حمددة
وشاملة ألصحاب املصاحل؛ فطبيعة املصلحة ختتلف ابختالف طبيعة الطرفني" :املنظمة والطرف ذو املصلحة" يف حد ذاته
(مؤسسة مالية ،مؤسسة إنتاجية ،مؤسسة خدمية ،إدارة عمومية ،مرفق عمومي .)... ،وعموما ميكن سرد قائمة ألهم هذه
األطراف على النحو اآليت

2

اجلدول ( :)8-1تطلعات أهم األطراف ذات املصلحة
الطرف ذو
املصلحة

طبيعة املسامهة

املصلحة أو التطلع

املستثمرون/
املسامهون

رهوس األموال
اخلربة

الزابئن

من مجعيات حقوق املستهلك
حد
أكرب
القدرة الشرائية ،الوفاء ،إشباع
املساعدة يف التصميم البيئي الرغبات والتطلعات (منتج /سعر)to C) .
صورة جيدة للعالمة ،احرتام املعايري .اجملمعات املهنية )(B to B
للمنتجات ،الدميومة.

املوردون

والكفاءات ،احلصول على القيم املتوقعة :السداد اجملمعات املهنية.
القدرات
واحرتام اآلجال.
املعارف ،الدميومة

العمال
البشرية)

عوائد أسهم ،فوائد سندات
فائض القيمة Plus Value

املمثل /املدافع
مجعية املسامهني ،جلان الرقابة
البنكية ،وكاالت التنقيط
(B

(املوارد قوة العمل ،الكفاءات التعويضات ،وظروف العمل الالئقة الشركاء االجتماعيون.
والتقدير والتطوير الشخصي.
واملعارف ،احلضور.

املنظمات املهنية

الدعم،
اللوجستيك.

خدمات ،احرتام الرأي العام ،احرتام قوانني مجعيات مهنية معتمدة
وتنظيمات القطاع كالبيئة مثال.

مجاعات الضغط احلث واملساعدة
واملنظمات غري املمارسات احلسنة.
احلكومية

على احرتم القوانني ،اخلضوع لتطلعاهتا اجملال السياسي ،واإلداري،
بشكل ميكنها من بلوغ اهدافها بعد الفئات العلمية ،اإلعالم،
مراكز البحوث.
ممارستها ألنشطتها.

املمولون واملقرضون تقدمي اإلدخارات والفوائض حتصيل القروض والفوائد ،احرتام اجلمعيات املهنية
اآلجال ،خماطرة أقل.
املالية.

1

Mercier, (2006), op. cit., pp. 166-167.
Freeman R.-E., (1994) “The Politics of Stakeholder Theory: some future directions”, Business Ethics Quaterly, vol. 4,
n° 4, p. 411.
2
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احرتام القيم والعادات واألعراف البلدية ،واللجان احمللية.
اجملتمعات احمللية اخلدمات اجلوارية.
Communautés
والتقاليد ،محاية احمليط ،محاية اجملتمع
locales
واملسامهة يف حتسني ظروف املعيشة
(الرايضة ،النشاطات الثقافية).
احلكومة وأجهزهتا

توفري خدمات وتسهيالت،
سن تشريعات .

املصدر :من إعداد الطالب ابإلعتماد على

حتصيل الرسوم ،احرتام التشريعات ،اإلدارات،
السياسية.
اخلضوع للقانون.

واألجهزة

Pluchart J. J. (2010), op. cit, p. 113.

ولعل أهم خطوة ينبغي أن تركز عليها إدارة املؤسسة يف هذا الباب هو حتديد وترتيب هذه األطراف حسب أمهيتها
االسرتاتيجية ووفقا ملا يتماشى مع خصوصيتها (البيئة وقطاع النشاط) ،مع حتديد وضبط تطلعات كل واحد منها ،ابإلضافة
إىل ضبط مستوى االلتزام مع ضرورة ربط ذلك ابلوسائل الضرورية ،ابإلضافة للوقوف واحلرص على العدالة فيما بني
األطراف ذات املصلحة.
ابلنسبة ملا هو معمول به يف فرنسا ،فيتم استعمال الدفرت  05الصادر عن أكادميية العلوم احملاسبية ومعيار ...،SD21000
إلعداد قائمة منطية لتلك األطراف ذات املصلحة ،أتخذ بعني االعتبار خصوصيات كل من املؤسسة وتلك األطراف .يتم
يف اخلطوة الثانية تعبئة خمتلف إدارات املؤسسة للتمكن من تشخيص األطراف وتطلعاهتا ،وتكون كالتايل:
 مديرية املوارد البشرية :اليت متثل كل ما يتعلق بشؤون عمال مبختلف فئاهتم؛ مديرية البيئة والتنمية املستدمية أو االتصال :للتعامل مع اإلدارات واملنظمات غري احلكومية وخمتلف اجلمعيات؛ مديرية التسويق :للتعامل مع كل من الزابئن وسلسلة التوزيع؛ مديرية الشراء والتموين :للتعامل مع املوردين وسالسل التوريد. مديرية اإلنتاج واللوجستيك :لكل ما يرتبط ابلداخل. املديرية املالية :للتعامل مع املسامهني والبنوك واهليئات املالية.كما يؤكد هذه الفكرة اخلطوط التوجيهية لشهادة اإليزو  ،26000الذي يؤكد على ضرورة حتديد األطراف ذات املصلحة،
وحتديد وضبط تطلعاهتا كخطوة جوهرية للخوض يف مسار ممارسة املسؤولية اجملتمعية.
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املبحث الثاين :األسس املؤسساتية واملعيارية للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات
نتناول يف هذا املبحث مرجعيات املسؤولية اجملتمعية للمنظمات وأسسها على املستوى العاملي واألوريب ،مع الرتكيز على
اسهامات الوكالة الدولية للتقييس ).(ISO
املطلب األول :أهم املرجعيات العاملية اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمة
مت إصدار العديد من املبادرات على املستوى الدويل ،لعل من أمهها منظمة األمم املتحدة ،منتدى االقتصاد العاملي

(Global

) ،Compactمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) ،(OCDEاملعايري اخلاصة ابملنظمة العاملية للتقييس ) ،(ISOاملعهد
الدويل للمحاسبة االجتماعية). (ISA
 .1منظمة األمم املتحدة :تعترب منظمة األمم املتحدة من املنظمات الرائدة عامليا فيما خيص التوجه البيئي وحتدي التنمية
املستدامة ،إذ جتسد اهتمامها من خالل عقد ملتقى األمم املتحدة للبيئة البشرية) (CNUEHب"ستوكهومل" )(Stockholm

جوان من سنة  1972وكان موضوعه " اإلنسان والبيئة" ومت اخلروج ابملقولة املعروفة " فكر عامليا ،وتصرف حمليا" ،وقد مت
اخلروج بنتيجة مفادها األخذ اجلدي بتحدي التنمية املستدمية حلماية الكون .تبع ذلك حترير تقرير من قبل اللجنة العاملية
للبيئة والتنمية سنة  1987وقد وضع حتت اسم حمررته "برودتلند"

)(Brundtland

 .أما يف سنة  1992فأطلق عليه اسم

" أجندة  1"21اليت كانت خمطط العمل للقرن احلادي والعشرين ،والذي مت املوافقة عليه من قبل  173دولة ،وقد
استكملت بعقد ملتقى "قمة األرض" جبوهانزبوج سنة  2002لدراسة خمتلف أبعاد التنمية املستدمية كاستغالل املياه،
ملف الطاقة ،التنوع البيئي للكائنات احليوانية واإلنتاج الزراعي ابإلضافة إىل ملف الصحة .مث تاله مؤمتر ريو دي جانريو
( )20+سنة  2012الذي خصص لبحث كيفية احلفاظ على كوكب األرض يف ظل املخاطر اليت هتدد البيئة جراء آاثر
التغريات املناخية .مث مؤمتر "نيويورك" سنة  2014اخلاص ببدء اإلعالن عن تربعات من دول ) (INDCللحد من الغازات
املسببة لالحتباس احلراري .واملؤمتر األخري لألمم املتحدة لسنة  2016لقادة كربايت املؤسسات ،الذي أوصى بضرورة
اخلوض يف مقارابت جديدة للخروج بقيم جديدة تتماشى ومبادئ االستدامة وقد وافق على ذلك أغلبية قادة املؤسسات
( ،)%87كما خلص بتحديد أجندة  2030ألهداف التنمية املستدامة.
 .2مبادرة اإلفصاح العاملية ) : (GRI :Global Reporting Initiativeاليت كانت نتاج تزاوج بني الربانمج البيئي لألمم
املتحدة ) (PNUEوالتحالف ألجل االقتصادايت املسؤولة اجتماعيا )، (CERESالذي بدأ العمل به سنة  ،1997حيث

 1أجندة  (Agenda 21) 21تضمنت مخطط العمل الذي يصف قطاعات التنمية املستديمة التي ينبغي تطبيقها على مستوى الجماعات املحلية .وشمل مجاالت
عديدة منها الفقر والسكن والصحة وتلوث الهواء والجبال والغابات والبحار وإدارة النفايات وإدارة الزراعة  ...إلخ
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عملت على تطوير التوجيهات اليت تعمل على مراجعة وتطوير األداءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية .وهي ترتبط
ابملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية ،كما أهنا حترص على املشاركة الفعالة للمجتمع واملنظمات غري احلكومية
) ،(ONGومكاتب احملاسبة والتدقيق ،ومجعيات أرابب األعمال وخمتلف األطراف ذات املصلحة.
.3منتدى االقتصاد العاملي (Global Compact) :الذي مت عقده سنة  2000مبناسبة منتدى االقتصاد العاملي من
قبل األمني العام لألمم املتحدة ،الذي جيمع كبار الشخصيات العاملية بغرض مناقشة اإلشكاليات العاملية األكثر حدة مبا
يف ذلك الصحة والبيئة؛ حيث يسعى للربط بني الشركات الكبرية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ،من أجل
الوقوف على مدى احرتام جمموعة املبادئ اخلاصة مبجال البيئة ( 10مبادئ :أمهها حقوق اإلنسان ،حقوق العمل ،وحماربة
الفساد)  ....وبلغة أخرى حماولة دمج املنظمات يف التحدايت اليت متس ابألرض .حيث تلك املنخرطة منها تلتزم على
األقل أبحد امل بادئ العشرة وتعمل على التواصل مع األمم املتحدة خبصوص التطورات اليت متارسها من خالل إعداد تقرير
سنوي خاص بذلك ،تدرجه ضمن تقارير التسيري.
 .4منظمة التعاون والتنمية االقتصاديني ) : (OCDEتعمل املنظمة منذ نشأهتا يف سنة  1976على وضع خطوط
توجيهية لتعمل هبا احلكومات جتاه املنظمات الدولية  ،ومن مث فهي تؤدي دور الوسيط ال دور الفاعل جتاهها؛ فهي تعمل
على التصريح ابملبادئ واملعايري الطوعية املرتبطة ابلسلوك األخالقي للمنظمات فيما يتعلق ابحرتام القوانني املطبقة" كما
تسعى جلعل نشاطات املؤسسات الدولية متارس بطريقة متجانسة وابلتعايش مع السياسات احلكومية ،وتعزيز روح الثقة
التعاون بني تلك املنظمات واجملتمع الذي متارس يف إطاره نشاطاهتا ،وكذلك العمل على حتسني البيئة لالستثمار األجنيب
والرفع من مدى مسامهة املؤسسات الدولية يف التنمية املستدامة.
 .5املكتب الدويل للعمل:
بداية من سنة  ، 2000أصبح موضوع املسؤولية االجتماعية للمنظمات خصوصا فيما يتعلق بظروف العمل من إهتمامات
املكتب الدويل للعمل ،وابخل صوص فيما يتعلق للثالثيات اليت جتمع الشركات املتعددة اجلنسيات واحلكومات والتنظيمات
العمالية .وقد جتسد هذا اإلجناز مرورا أبربع حمطات:1
 -سنة  :2000موافقة مكتب العمل الدويل لدعوة األمم املتحدة لدعم خطة عمل مواطنة املؤسسات؛

1

ILO(2010), L’OIT et le responsabilité sociale des entreprise, Helpdesk Factsheet, N°1, in :
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_142693/lang--fr/index.htm
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 سنة  :2004وضع آلية ملمارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،يف إطار اصدار تقرير اللجنة العاملية اخلاصابلبعد االجتماعي للعوملة؛
 سنة  :2006تنفيذ مبادرة حمورية عززت من دور املكتب الدويل للعمل يف دعم املسؤولية االجتماعية للمنظماتمن خالل اقرتاح سياسة وممارسة جيدة قيما يتعلق هبذا النوع من املسؤوليات؛
 سنة  :2009إنشاء مصلحة خاصة ) (Helpdeskتوفر للدول األعضاء واملؤسسات على حد السواءإمكانيات الولوج للمعلومات بشكل أسهل ،ابإلضافة إىل خدمات التوجيه واالستشارات فيما يتعلق ابملسؤولية
االجتماعية وتطبيق معايري العمل.
 .6سلسلة التقييس للمحاسبة االجتماعية ) (SAIواملنظمة العاملية للتقييس ) :(ISOكال املنظمتان تعمالن على
إصدار معايري ومرجعيات هلا عالقة مباشرة ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،واليت ال ختصها لوحدها ابلضرورة ،وجند يف ذلك:
 .1.6معايري احملاسبة االجتماعية )(SA 8000

تعترب هذه املعايري مبادرة من جملس األولوايت االقتصادية ،حيث يتم تسيريه من طرف منظمة احملاسبة االجتماعية
العاملية) ، (SAIحيث يقوم بسن معايري العمل ومنع استغالل و/أو إجبار األطفال يف العمل .كما تكون التزاماته على
النحو اآليت:
 منح شهادات اعرتاف يف حالة الوصول ملستوى احرتام معايري اإلنتاج؛
 املستوى الثاين خيص منح شهادات اعرتاف ابألعضاء العاملني مع املؤسسة لكل ما يتعلق ابإلمداد
واإلنتاج؛
 ربط العناصر املعيارية هلذه املرجعية ابلقوانني الوطنية والقوانني الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان واالتفاقيات
اليت تنطوي حتت وصاية املنظمة العاملية للتجارة.
كما أعد اجمللس (الربيطاين) يف هذا اإلطار خمططا عمليا للمسؤولية اجملتمعية ) (AA 1000 Frameworkملساعدة املنظمات
من خالل بناء نظام متقدم للمحاسبة االجتماعية يسمح من ممارسة أنشطة التدقيق واإلفصاح (إعداد التقارير) هبدف
دمج سريورة /عملية التزام األطراف ذات املصلحة يف إطار املهام اإلدارية احملورية1؛ كما يقدم املخطط دليال لكيفية بناء
سريورة التزام األطراف ذات املصلحة بطريقة نظمية ،واليت تسمح من تعميم املؤشرات واألهداف والغاايت ،مع إظهار

Wayne Visset et al., (2010), The A to Z corporate social Responsibility, Ed. Willey & Sons, UK, p 2.
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احلاجة لنظام أقوى وأحسن إلعداد التقارير لضمان شفافية أكرب ومسؤولية فعلية جتاه األطراف ذات املصلحة وأداء تنظيمي
شامل.
 .2.6املنظمة العاملية للتقييس ) :(ISOتساهم هذه اهليئة من خالل إصداراهتا لسالسل اجلودة ،خصوصا ما تعلق
بسلسلة املواصفات 9001 :و  14001واملرجع OHSAS 18001واخلطوط التوجيهية  .26000و 22000ابلنسبة
للصناعات الغذائية. ... ،
 .1.2.6سلسلة املواصفات :9001
تعترب مواصفة التقييس اإليزو  9001دليال على تطبيق املنظمة لنظام إدارة اجلودة ،وهو ما يعين اعتماد جمموعة من املبادئ
اليت تعرب عن مستوى املسؤولية االقتصادية والقانونية للمنظمة ،خصوصا ما يتعلق ابلتوجه ابلزبون ،تعبئة والتزام الطاقم
اإلداري ،املقاربة ابلعمليات والتحسني املستمر .1كما تعززت هذه املواصفة إبصدار جديد سنة  ،2015الذي يساعد
املنظمة على انتاج سلع وخدمات موحدة وذات جودة عالية ،مع ترك عواقب أحسن على املستوى التجاري ،وهو األمر
الذي يعزز من مستوى املسؤولية اجملتمعية للمنظمة يف نظر زابئنها ،ابعتبارهم أحد اهم األطراف ذات املصلحة للمنظمة.
 .2.2.6سلسلة املواصفات 14001

هتدف هذه السلسلة لقياس آاثر أنشطة املؤسسة على البيئة ،حيث أن حصول املنظمات على هذه الشهادة يؤكد لكامل
األطراف ذات املصلحة مدى التزامها فيما خيص قياس األداء وآاثره واألخذ ابلتحسني املستمر مع االلتزام التام ابملسؤولية
جتاه األطراف ذات املصلحة .وميكن تلخيص أهم إسهاماهتا وفقا للجدول ()9-1
اجلدول ( :)9-1أهم اسهامات سلسلة املواصفات 14001
سنة اإلصدار

اهلدف /احملتوى األساسي

1996

أتخذ ابلبعد البيئي بشكل كبري كاالنبعااثت الغازية ،تلويث املياه واألرض ،إدارة الفضالت ،استعمال املوارد
الطبيعية.
املتطلبات العامة ألنظمة اإلدارة البيئية ،تقييم األداء البيئي ،التدقيق البيئي ،التقييمات اخلاصة بدورة احلياة.

2004

عززت السلسلة السابقة من خالل تقوية املتطلبات واخضاعها للتقييم الدوري للمطابقة  +خطوط توجيهية لإلدارة
البيئية ولطريقة تبنيها واملتطلبات الالزمة هلذه اإلدارة.

www.ISO.org
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الستفاء املتطلبات ،البد من إثبااتت موضوعية يتم إخضاعها لعملية التدقيق بقصد احلكم على مدى فعالية
واحرتام نظام اإلدارة البيئية للمعايري.
2015

اتساع دائرة التدخل لتمس كل من :نطاق وجمال التطبيق ،املعايري املرجعية ،توقعات األطراف ذات املصلحة،
املفردات والتعريفات ،السياق اخلاص ابملنظمة ،القيادة ،التخطيط ،املستندات ،العمليات ،تقييم األداء ،التحسني.

املصدر :من إعداد الطالب ابالعتماد على

املوقع www.iso.org :

نتيجة للتطورات اليت عرفتها هذه السلسلة فقد أصبحت مرجعا أقوى للنظام اإلداري البيئي للمنظمة ،الذي ميكنها من
توفري متطلبات جناح اإلدارة البيئية وكذلك نظام صارم للتقييم ابلتوازي مع اإليزو ،14031واملرجع اخلاص ابلسالمة
والصحة .18001
 .3.2.6املرجع

18001+OHSAS

وسلسلة املواصفات 45001

زايدة عن سلسليت التقييس اإليزو  9001اخلاصة بنظام إدارة اجلودة واإليزو  14001اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية ،فقد
قامت املنظمة العاملية للتقييس سنة  ،2007بدعم من املكتب الدويل للعمل ،ابستحداث مرجع خيص متطلبات السالمة
واألمن والصحة املهنية على مستوى املنظ مات ،والذي جيد أمهيته بشكل أكرب يف اجملاالت الصناعية ،حيث يغطي هذا
املرجع القضااي املتعلقة بنظام إدارة الصحة والسالمة اليت توفر نظاما لقياس وحتسني آاثر أنشطة املنظمة على بعدي الصحة
والسالمة املهنية* .كما تؤهل هذه املواصفة ابإلضافة اىل املواصفتني السابقتني من تشكيل املنظمة لنظام إداري مدمج ،هذا
األخري الذي يعترب أرضية صلبة لنظام إداري يعىن ابملسائل اجملتمعية وبشكل شامل ومتكامل.
قام اجمللس الربيطاين للتقييس واملواصفات ،سنة  2015ابستحداث هذا املرجع وأتهيله ليصبح مواصفة قياس جديدة،
أخذت الوكالة الدولية للتقييس سنة  ،2017ووضعته حتت تسمية ،ISO 450011 :وقد بدأ العمل به بداية من شهر
مارس  ،2018حيث أن املسعى من هذه املواصفة هو تفادي التداخالت وبعض املتطلبات املشرتكة اليت كانت متيز
مكوانت نظام اإلدارة املدمج (جودة ،سالمة ،بيئة) ،األمر الذي رشح مرجع الصحة والسالمة ألن يصبح سلسلة مواصفة
قائمة بذاهتا .كما ميكن هذا األمر من جتنب اخللط يف التسميات

+

).++(OHSAS/ HSE

OHSAS : Occupational Health, Safety and Security System .

* تجدر اإلشارة إلى أن وجود تكامل وحتى تداخل بين سلسلتي اإليزو  14001واملرجع  ،OHSAS 18001وهو ما جعل الكثير من املنظمات تستعمل مصطلحا وسيطا
متمثال في نظام الصحة والسالمة والبيئة ) ،(Health, Safety & Environement : HSEحيث يعتبر مخرجا إلقتصاد التكاليف التي يتطلبها النظامين ،من خالل
اختصارها في نظام واحد.
Afnor (2017), DE L’OHSAS 18001 À L’ISO 45001 : LES DERNIÈRES AVANCÉES DU PROJET DE NORME
ISO SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL, Afnor, in : www.normalisation.afnor.org .
1

HSE: Health, Security, Environment.
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 .4.2.6سلسلة املواصفات  :26000تعزيزا ملفهوم وممارسات التنمية املستدمية يف املنظمات :مت استحداث هذه
السلسة سنة  ،2010حيث توفر مجلة من اخلطوط التوجيهية واإلرشادات  ،زايدة عن نظام اإلدارة املدمج ،الذي يتطلب
مسبقا حيازة املؤسسة للمواصفتني  ،14000 ،9001واملرجع  ،18001خللق دفع إضايف فيما يرتبط ابملبادرات املتعلقة
ابملسؤولية اجملتمعية من خالل توفريها لتوجيهات متجانسة ومالئمة على املستوى العاملي مع اهتمامها على خلق توازن بني
تكتالت األطراف ذات املصلحة على مستوى كل الدول األعضاء يف املنظمة (أكثر من  160دولة عضو) .وبشكل عام،
ترتبط هذه السلسلة بدمج املعايري املرتبطة ابملسؤولية اجملتمعية واحلوكمة واألخالقيات بطريقة علمية وعملية وممنهجة ،مع
التزام أكرب لألطراف ذات املصلحة ،مبا يفوق ما ينص عليه القانون ،وفقا ملعايري حمددة ابملوازاة مع السلسلة السابقة
( )14000من خالل نشر أحسن املمارسات املرتبطة ابجملال على املستوى العاملي.1
تتطرق الفقرة السادسة هلذه السلسلة للمحاور السبعة اليت جيب تناوهلا ،واليت جتسد خطوطها التوجيهية وهي على النحو
اآليت:2
 .1حوكمة الشركة؛
 .2حقوق اإلنسان؛
 .3عالقات وظروف العمل؛
 .4البيئة؛
 .5املمارسات احلسنة لألعمال؛
 .6التساهالت املرتبطة ابملستهلكني؛
 .7االلتزام اجملتمعي.
ولعل من أ هم ما جاءت به هذه السلسة ،هو اقرتاحها ملنهجية عملية ملمارسة املسؤولية اجملتمعية وفقا ملنهجية علمية،
نوجزها يف اآليت:
 .1مفهوم ومبادئ املسؤولية اجملتمعية (الفقرتني  3و)4؛


1

سيتم التطرق هلذه السلسلة من املواصفات ،يف عنصر مستقل ،خصوصا ما تعلق ابإلستحدااثت اجلديدة لسنة .2015
املنظمة العاملية للتقييس ( ،)2010اإليزو واملسؤولية املجتمعية ،انظر املوقع اإللكتروني http://www.iso.org/iso/fr/socialresponsibility.pdf

)(20/05/2016
ISO (2010), Norme Internationale ISO 26000 : Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale (Guidance on
Social responsibility), 1er Edition, Novembre, pp. 32-82.
2
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 .2حتديد جمال املسؤولية اجملتمعية يف إطار جمال أتثري املؤسسة (الفقرة )1؛
 .3حتديد األطراف ذات املصلحة وطبيعة ونوعية عالقات املنظمة معها (الفقرة )5؛
 .4ضبط املسائل األساسية وجماالت العمل احلرجة (الفقرة )6؛
 .5إدماج املسؤولية اجملتمعية يف اسرتاتيجية املؤسسة وقراراهتا عمال ابخلطوط التوجيهية (الفقرة.)7
وعموما ميكن تلخيص مكانة وميكانيزم عمل املسؤولية اجملتمعية وفقا لسلسة التقييس  26000إصدار 2010يف املخطط
(.)3-1
الشكل ( :)3-1خمطط عام للمسؤولية اجملتمعية وفقا لسلسلة التقييس .2010 :26000

Source :ISO (2014), Discovering ISO 26000: 2010, Guidance on social responsibility, ISO central secretariat,
Switzerland, pp. 14-15.in: www.iso.org

حيتوي املخطط عموما ثالثة حماور أساسية ملخصة يف الفقرات  5و 6و ،7حيث تناولت الفقرة اخلامسة موضوعي إعادة
تنظيم مفهوم املسؤولية اجملتمعية وحتديد األطراف ذات املصلحة ومستوى التزامها .أما الفقرة السادسة ،فتؤكد على الدور
احملوري حلوكمة املنظمة وميكانيزم عملها ،يف حني هتتم الفقرة السابعة ابملمارسات اخلارجية املعززة للمسؤولية اجملتمعية
للمنظمة كاالتصال واإلفصاح وتعزيز املبادرات الطوعية .وهبذا الشكل تكون املنظمة العاملية للتقييس قد بنت منوذجا
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متكامال ملمارسة املسؤولية اجملتمعية يلم أبهم األحداث واملستجدات األكادميية املتطرقة إىل موضوع املسؤولية اجملتمعية
للمنظمات.
املطلب الثاين :على املستوى األورويب
على الرغم من النصوص القانونية العديدة اليت أصدرها االحتاد األورويب خبصوص إشكالية املسؤولية اجملتمعية ،إال أن النص
األساس على املستوى اجملتمعي يتمثل يف حترير الكتيب األخضر ،(Livret Vert) 1املعد من طرف جلنة الورقة اخلضراء سنة
.2001
 .1على املستوى الفرنسي :لعل أهم ما جنده كاجتهاد يف فرنسا هو إصدار قوانني سامهت يف بلورة ونضج هذه
املمارسة* ،وهي كاآليت:
 القانون اخلاص ابلرتتيبات /التنظيمات اإلقتصادية اجلديد ) (NREالصادر يف ماي  2001الذي عمل على
حماربة التهرب والفساد ودعم الشفافية خصوصا بعد حادثة )"(Enronإينرون" و"قرض ليون" وبنك "سوسييت
جنرال"  .ولعل أهم ما حيتويه هذا القانون هو إجبار املؤسسات املدرجة يف البورصة من اإلشارة إىل آاثر أنشطتها
على اجلانب االجتماعي والبيئي من خالل اعداد تقاريرها السنوية؛
 القانون اخلاص ب ":االلتزام الوطين من أجل البيئة" الصادر يف جانفي  2009والذي مت تبنيه بداية من جانفي
 ،2011حيث جيرب املؤسسات عل التصريح ابلنتائج االجتماعية والبيئية ألنشطتها ،خصوصا تلك اليت توظف
أكثر من  500عامل؛
 معايري  (SD & AFAQ) :خصوصا سلسلة  (SD 21000)2الفرنسية اليت مت نشرها سنة  2003من قبل
اجلمعية الفرنسية للتقييس ) ،(AFNORيف الفقرة ) (FDX 30-021حيث قامت إبعدادها جمموعة عمل
وزارية سنة  2005من أجل حتديد وضعية فرنسا يف ما خيص التزامها مع وكالة األيزو خبصوص املسؤولية اجملتمعية
 .كما جند يف هذا اإلطار سلسلة ) (AFAQ 1000 NRالصادرة سنة  2007من طرف وكالة )(AFNOR
واليت اقرتحت معيار تقييم يرتكز على مدى تقدم منظمة ما خبصوص مسؤوليتها اجملتمعية .وللعلم فهذا املعيار

1

Livret Vert (2001), Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility , Green Paper Commission,
* الداعي لتناول الطرف الفرنس ي هو كونه يمثل مصدرا أساسيا ومحال للمقارنة املرجعية لنظيره الجزائري في اإلطار املؤسساتي والتشريعي.
2
SD 21000: Sustainable Development for 21 Centry .
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جيمع حوايل  1000معيار جزئي مقسمني إىل أربع جمموعات ،وهي :االلتزام ،التطور ،النضج ،واملثالية
).(L’exemplarité
 مسامهة احلكومة الفرنسية من خالل خلق وزارة البيئة والتنمية املستدامة والبحار :وهو ما يثبت مستوى االهتمام
ببعد املسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدمية .وحيث على ضرورة التوجه حنو االستثمار املسؤول اجتماعيا.
الفرع الثالث :على املستوى العريب
املوازاة مع خمتلف هذه املرجعيات على املستوى العاملي واألوريب ،إال أن جتربة الدول العربية تعترب جد حمدودة ،فنجد مباردة
التقارير اإلسالمية اليت مت اعتمادها سنة  ،2015ومبادرة امللك فيصل للمسؤولية اجملتمعية يف قطر اليت تعترب هيئة مشجعة
لكل األعمال اليت تندرج يف هذا املوضوع .أما على املستوى الوطين ،فتعرب التجربة اجلزائرية جد متواضعة ،إذ مت تفعيل
رهان املسؤولية اجملتمعية من خالل املعهد اجلزائري للتقييس ) (IANORومنظمة ) (Algercaاليت تقوم مبساعدة
املنظمات يف املبادرات ذات الصلة ابملسؤولية اجملتمعية.

املبحث الثالث :اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية ومناذجها والكفاءات الضرورية لنجاحها
نتناول يف هذا املبحث أهم التصنيفات اخلاصة ابالسرتاتيجيات العملية ملمارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،وأهم النماذج
شهرة على املستوى األكادميي واملهين ،ويف األخري أهم الكفاءات الضرورية للمنظمة إلجناح هذه السياسة.
املطلب األول :اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية
يف حقيقة األمر مت اإلمجاع على مخس اسرتاتيجيات لتبين وقيادة املسؤولية اجملتمعية**  ،وهي تتدرج من مستوى العرقلة
واإلعاقة كحد أدىن ،إىل االسرتاتيجيات السباقة حيث تعترب كأعلى مستوايت املواطنة ،1نوجزها يف الشكل اآليت.

** يمكن دراسة إشكالية العالقة بين املسؤولية املجتمعية واألداء املستدام وإدارة الكفاءات ،من خالل اإلرتكاز على نوع اإلستراتيجية التي تتبعها املؤسسة في رسم
استراتيجيتها .كما يمكن حساب املتوسط املرجح إلجابات املستجوبين في االستبانة لتقدير نوع اإلستراتيجية املطبقة عند املنظمة .
1

Elisabeth Gatewood & Archie Carroll (1981), « the anatomy of corporate social responsibility », Business Horizons,
vol. 24, pp. 9-16.

47

الفصل ا ألول ................................................................................................................................................:املسؤولية اجملمتعية ملنظامت ا ألعامل

الشكل ( :)4-1اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية
احملتوى

االسرتاتيجية
اسرتاتيجيات
العرقلة
اسرتاتيجية
الفعل

تقابل الطلبات االجتماعية
معايشة املسؤوليات االقتصادية
ردة القيام ابحلد األدىن للمسؤوليات
االقتصادية جتاه املسامهني

االسرتاتيجية
الدفاعية

القيام ابحلد األدىن للمتطلبات االقتصادية والبيئية
معايشة املسؤوليات االقتصادية والقانونية

اسرتاتيجية

القيام ابحلد األدىن األخالقي

التكيف /متكيفة

اجلمع فيما بني املسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية
والبيئية.

االسرتاتيجية

الرايدة يف املبادرات االجتماعية والبيئية

السباقة

اجلمع فيما بني املسؤوليات االقتصادية والقانونية والبيئية واألخالقية والطوعية

Source: Schermhorn, Davidson, Simon, Woods, Chau, (2011), Management, 4th Asia- Pacific Edition, John & Willey
Australia, p.155 . & Pluchat J. J. (2010), Le management durable de l’entreprise : les performances des

entreprises socialement responsable, Ed. Séfi, Québec, p. 110.

 .1اسرتاتيجية اإلعاقة (العرقلة) :اليت تعكس بشكل شبه كلي املتطلبات واألولوايت االقتصادية ،كما تكون التوقعات
االجتماعية من خارج املنظمة جمرد شعارات ووعود كاذبة .حيث تعمل املنظمة بكل الوسائل حملو املزاعم اليت تربر
سلوكياهتا جتاه اآلخرين.
 .2اسرتاتيجية ردة الفعل :تنصب هذه االسرتاتيجية يف إطار منظور "فريدمان" حيث تسعى خللق القيمة للمسامهني
كوهنا أنشئت لتلبية حاجياهتم اخلاصة .على الرغم من مطالبة الدولة خبدمة الصاحل العام (الدولة الراعية) ،لقد أدى هذا
املنظور ابملنظمات إىل:1
 البحث عن فرص لتقوية أعماهلا من خالل تبنيها ملوضوع األخالقيات ألهداف تسويقية )(Markéthiqueواليت هتدف إىل حتسني صورهتا يف السوق وتبين اسرتاتيجيات جتميل السمعة )(Greenwashing؛

1

Brunsson (1995), The organization of hypocrisy, Willey , in Pluachart J. J., (2010), Le management durable de
l’entreprise : les performances des entreprises socialement responsable, Ed. Séfi, Québec, p. 109.
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 اخلوض يف ممارسات اسرتاتيجية تتناىف واخلطاابت الرمسية ملديريها ،كاألخرجة وتغيري مواقع التصنيع وإجنازاألنشطة ،التالعب والتحوط عن املعايري ،خلق تكتالت اقتصادية (لوبيات ،كارتل) لتقويت موقفها التفاوضي
أمام السلطات وممثلي اجملتمع املدين.
 .3االسرتاتيجية الدفاعية :تسعى هنا املنظمة حلماية نفسها من خالل استفاء احلد األدىن القانوين لتوقعات األطراف
ذات املصلحة .ومن مث فسلوك املنظمة يف هذا املستوى يسعى ألن يطابق املتطلبات القانونية ومواجهة ضغوط املنافسة
واألطراف الناشطة يف السوق .وبشكل أدق تسعى املنظمة وفقا هلذه االسرتاتيجية إىل خلق القيمة للمسامهني ،ومطابقة
املنتجات واملمارسات ملعايري اجلودة املرتبطة ابملسؤولية اجملتمعية من أجل احلد من اآلاثر السلبية ألنشطتها وكذلك احلد
من املخاطر الصناعية والتجارية واجلبائية واملالية ،وحىت ما يرتبط بصورهتا ومسعتها يف اجملتمع.
.4االسرتاتيجية التكيفية :تتبىن املؤسسة هذه االسرتاتيجية اليت تنحصر يف احلد األدىن أخالقيا ،فهي بذلك تكون موافقة
حلد معني من مسؤوليتها اجملتمعية ،ومنه فهي تسعى الحرتام املعايري االقتصادية والقانونية واألخالقية؛ حيث أن سلوك
املنظمة يف هذا املستوى من املسؤولية ينبغي وأن يتماشى ومعايري وقيم وتوقعات اجملتمع .وعلى هذا األساس تسعى املنظمات
خللق كل من القيم االقتصادية واالجتماعية والبيئية اعتمادا على التحكم اجليد يف التكاليف ابملوازاة مع تشجيع اإلبداع
املستدام والتصميمات املراعية للبيئة ) (Ecoconceptionومطابقة إدارة املوارد البشرية واملادية للمعايري اجلديدة .حيث يكون
القائمون على املنظمة على يقظة خبصوص اخلطوات ينجزها املنافسون يف إطار املسؤولية اجملتمعية من خالل اعتماد العديد
من املمارسات على غرار حتليل القيمة ،واملقارنة املرجعية 1للمنتجات البيئية والعمليات واإلجراءات البيئية.
 .5االسرتاتيجية السباقة (اهلجومية) :شعارها الرايدة يف املبادرات االجتماعية ،فهي ذلك املستوى الذي تصل اليه املنظمة
أين تستويف كل معايري األداء املستدام مبا يف ذلك األداء الطوعي  .كما أن سلوكياهتا يف هذا املستوى أتخذ ابملمارسات
واألفعال الوقائية لتجنب املقاومات االجتماعية مقابل نشاطاهتا ،كما تسعى ألن تكون سباقة يف كل ما قد يرتبط مبمارسة
دورها األخالقي واجملتمعي ومسامهاهتا اخلريية يف احلياة اجملتمعية .وعلى هذا األساس تكون املنظمة خالقة للقيمة املستدامة
لكل من األطراف ذات املصلحة وبشكل متميز ،يتم ذلك من خالل دعمها لإلبداع االقتصادي ،التسويق األخضر،
التوزيع املسؤول ،التجارة العادلة واالتصاالت الشفافة ،التغيري التنظيمي والثقايف اآلخذ يف اجتاه التنمية البشرية.
حيدد التموقع االسرتاتيجي الذي أتخذ به املنظمة نوع االسرتاتيجيات اليت ستخوضها فيما يتعلق مبمارستها للمسؤولية
اجملتمعية؛ واليت ميكن توزيعها وفقا لتقسيم ) (Frederick, 1978, 1994الذي قسم ممارسات املسؤولية االجتماعية إىل

Pluchart J. J. (2010), op. cit., p. 110.
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ثالثة أصناف :املسؤولية االجتماعية واالستجابة االجتماعية اإلستجابة االجتماعية اإلجيابية للمنظمات (C.S. 1

) ،rectitudeحيث إهنا هي اليت حتدد موقع املؤسسة من موضوع املسؤولية اجملتمعية واألخذ برهاانت التنمية املستدامة ،
ومنه حتديد نوع االسرتاتيجيات اليت ستعمل هبا ،كاسرتاتيجية اليقظة القانونية واالسرتاتيجيات التنافسية ... ،اخل .ومنه
ميكن تلخيص أهم االسرتاتيجيات اليت تعمل هبا املنظمة ،على أهنا تتم انطالقا من الوضعية اليت تعيشها املنظمة ،ونلخصها
وفقا للجدول (.)10-1
اجلدول ( :)10-1االسرتاتيجيات املعمول هبا وفقا لوضعية املؤسسة.
وضعية املؤسسة

االسرتاتيجيات املطبقة

األهداف املسطرة

عرقلة

خلق القيمة للمالك

االلتفاف والتحوط

ردة الفعل

خلق قيم أكرب للمالك (الثقة)

اليقظة القانونية

دفاعية

التقليل من املخاطر

اليقظة القانونية واالسرتاتيجية
املطابقة للتشريعات والتنظيمات

تكيفية

التحكم يف التكاليف

اليقظة القانونية والتكنولوجية والتنافسية
اقتصاد التكاليف

سباقة

خلق القيم بشكل مستدام

اليقظة االسرتاتيجية
اإلبداع والتسويق املسؤول
إعادة اهلندسة التنظيمية
إعادة البناء التنظيمي.

)Source : Pluchart J. J. (2010), op. cit, p. 110. ( apapté

من اجلدول أعاله ميكن القول أن رايدة املنظمات يف بيئة عملها وسعيها حنو بلوغ ميزة تنافسية مستدامة تتطلب منها
االقرتاب إىل االسرتاتيجية السباقة قدر اإلمكان ولعل أفضل مثال يف ذلك هو جممع "تويوات" الذي حقق سبقا كبريا عن
منافسيه بسبب أخذه احلاسم ابالسرتاتيجية السباقة .إال أن ما جيدر التأكيد عليه أن كل اسرتاتيجية من االسرتاتيجيات
تتطلب شكال معينا من الكفاءات والقدرات 2اليت ينبغي على قيادة املنظمة توفريها للتمكن من بلوغ األداء املطلوب.

1

& Frederick, W. C. (1994). From CSR1 to CSR2 the maturing of business-and-society thought. Business
Society, 33(2), 150-164.
 2سيتم التطرق لهذا العنصر في الجزء الخاص بإدارة الكفاءات  .انظرShyh Rong Fang et al., (2010), « Corporate social responsibility :
strategies, dynamic capability and organizational performance : Cases of Top Taiwan –selected benchmark
entreprises”, African Journal of Business Management, Vol. 4, N° 1, pp. 120-132.
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املطلب الثاين :أهم مناذج املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
جتدر اإلشارة إىل ان اخلرباء مبوضوع املسؤولية اجملتمعية يقرون بوجود اجتاهني متمايزين خبصوص النماذج ،األول يعمل على
تعزيز خاصية الطوعية (مقاربة أمريكا الشمالية) والثاين يقر أبن التأطري القانوين هو السر يف جناح املسؤولية اجملتمعية (تسيطر
هذه املقاربة على املمارسات األوروبية والكندية) .ويرجع هذا التباين يف اآلراء إىل عوامل عديدة ترتبط ابلسياقات كالفلسفة
والسياسية واهليئات اليت تعمل يف هذا الباب .وعلى هذا األساس فاطالعنا على أهم األدبيات احلديثة للموضوع مكنتنا
من حتديد أهم النماذج وهي على النحو اآليت.
الفرع األول :النموذج الرابعي لـ" :كارول"

)(1979

حسب "كارول" ينبغي تناول ودراسة املسؤولية االجتماعية من خالل ثالث مقارابت ،وهي :ردة الفعل التنظيمية،
واألصناف املختلفة للمسؤولية اجملتمعية والتكفل االجتماعي للمنظمات .كما يرى أبن املسؤولية اجملتمعية للمؤسسة هي":
جمموعة التزامات تعيشها املنظمة جتاه اجملتمع بشكل عام سواء املسؤوليات االقتصادية ،أم القانونية ،أم األخالقية أم اخلريية
(اإلنسانية)".1
اجلدول ( :)11-1أبعاد املسؤولية اجملتمعية وعناصرها الرئيسية والفرعية
البعد

العناصر الرئيسة

العناصر الفرعية

االقتصادي

املنافسة الكاملة

منع االحتكار وعدم اإلضرار ابملستهلكني؛
احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى ابملنافسني.

التكنولوجيا

استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن يوفرها؛
استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق ابجملتمع والبيئة.

محاية املستهلك

عدم اإلجتار ابملواد الضارة على اختالف أنواعها؛
محاية األطفال صحيا وثقافيا؛
محاية املستهلك من املواد املزورة واملزيفة.

محاية البيئة

منع تلوث املياه واهلواء والرتبة؛
التخلص من املنتجات بعد استهالكها؛
منع االستخدام التعسفي للموارد؛
صيانة املوارد وتنميتها؛

السالمة والبيئة

منع التمييز على أساس العرق او اجلنس أو الدين؛

القانوين

1

Carroll A., ( 1979), A three dimensional concept model of corporate social performance, Academy of Management
Review, vol. 4, p. 499.
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ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن؛
إصاابت العمل ؛
التقاعد وخطط الضمان االجتماعي؛
عمل املرأة وظروفها اخلاصة؛
املهاجرين و التشغيل غري القانوين؛
عمل ذوي اإلحتياجات اخلاصة.
األخالقي

اخلريي/

اإلنساين

املعايري األخالقية

مراعاة اجلوانب األخالقية يف اإلستهالك؛
مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف؛
مراعاة حقوق اإلنسان .

األعراف والقيم االجتماعية

احرتام العادات والتقاليد؛
مكافحة املمارسات غرب األخالقية.

نوعية احلياة

نوع التغذية؛
املالبس؛
اخلدمات؛
النقل العام .

املصدر :الغاليب ط .م .م & .العامري ص .م .م ،)2005( .املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع ،دار وائل للنشر ،عمان ،ص.
.82

اقرتح "كارول" منوذجه املعروف ابسم النموذج املتعدد األبعاد والذي حيدد املسؤوليات األربع :االقتصادية والقانونية
واألخالقية ،اخلريية (اإلنسانية) هذه األبعاد تتحرك بطرق متباينة وفقا لالسرتاتيجية اليت تتبناها املؤسسة :سباقة ،تكيفية،
دفاعية ،ردة فعل أو إعاقة .فااللتزامات الكربى للمؤسسة حسب هذا النموذج تنقسم إىل ستة أصناف :ما خيص الزابئن،
التمييزايت ،البيئة ،وسالمة املنتجات ،والسالمة املهنية واملسامهني .ومن مث على أساس فلسفة املسؤولية اجملتمعية
واسرتاتيجيتها وصنفها ختتار املؤسسة نوع االسرتاتيجية اليت ستعمل هبا .وهي ملخصة يف املصفوفة املقرتحة من قبل "كارول"
ملمارسة املسؤولية االجتماعية ،وفقا للشكل (.)5-1
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الشكل( :)5-1منوذج "كارول" ملمارسات املسؤولية اجملتمعية

Source: Carroll A., (1979), op. cit., p. 503.

الفرع الثاين :النموذج السوسيو-إقتصادي (التقييس الرابعي)
تندرج النظرية السوسيو-اقتصادية للمنظمات ضمن اجتاه يسعى لتأهيل النظام الرأمسايل ألن يكون مسؤوال اجتماعيا؛ إذ
تعد فلسفة تسعى لبناء منوذج مستدام للمسؤولية اجملتمعية املستدامة ،1من خالل االهتمام ابألداء يف إطار نسق قصري
ومتوسط وطويل املدى ،على عكس املسؤولية اجملتمعية املقبولة أو املؤيدة ،اليت يتم الرجوع إليها خبصوص املسؤولية املتوخاة
مع القدرة على التمويل الذايت للمؤسسة كمصدر جلدواها والستقالليتها وكذلك بلوغ الغرض من وجودها او كينونتها.
تقرتح هذه النظرية منوذجا رابعيا لقياس األداء ،يطلق عليه تسمية التقييس الرابعي(Tétra normalisation) .
يتضمن التقييس الرابعي ،كنمذجة نوعية للبيئة السوسيو-إقتصادية ،أربعة حماور للمعايري اليت يتولد فيما بينها قوى
متضاربة ،مسلطة بذلك الضوء على اضطراب /تضارب "فاعلني/مقررين" )(le désarroi des acteurs-décideurs.
خالل قيادهتم ألنشطة املؤسسات ،ومن مث يكون من الضرورة مبكان أن تعتمد على املسؤولية اجملتمعية املنتظرة كركيزة هليكلة
فضاء مناسب للتقييس الرابعي.2

1

Rosé J.J. & Barthe Nicole ( 2011), RSE entre Globalisation et développement durable , Ed. DeBoeck, Bruxelles, p.
.241
2
Rosé J.J. & Barthe Nicole (2011), op. cit., pp. 251-253.
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ميكن التعبري على البيئة املعيارية من خالل أربعة حماور للتقييس بغية اإلملام مبختلف أنواع املؤسسات مع التحكم اجليد
وتعبئة بيئتها ،وهي على النحو اآليت:
 معايري التجارة الدولية ،اليت يتم أتطريها من طرف املنظمة العاملية للتجارة؛
 املعايري احملاسبية واملالية :املوضوعة من قبل هيئات وطنية ودولية على غرار )(IASB, IFRS؛
 معايري ضمان اجلودة ،والسالمة والبيئة :املوضوعة من قبل هيئات التقييس ،ومن أمهها معايري األيزو ،كسلسلة
) (ISO 9000, 14000 , 26000, 45001واملرجع  18001سابقا؛
 يف األخري ،معايري اجتماعية خاصة ابملنظمات أبشكاهلا املختلفة ،سواء كانت عمومية أو خاصة ،وطنية أو دولية
كاملنظمة العاملية للتجارة ،ومنظمة األمم املتحدة ،واالحتاد األورويب ،وما إىل ذلك.
تشمل املسؤولية اجملتمعية املؤيدة بشكل مستدام احملاور األربع ،كل عن حدى ،وعن التفاعالت القائمة فيما بينها ،وهي
على النحو اآليت:1
 .1حمور املعايري االجتماعية ،أيخذ من خالل التأكيد على ظروف العمل للمدى القصري واالستخدامية والصحة يف
العمل للمدى الطويل؛
 .2حمور اجلودة وسالمة البيئة) :(QHSEالذي يرتجم من خالل بعض االلتزامات االجتماعية على أساس وجود
بعض املعايري البيئية اليت قد تؤثر يف الشغل كاجملاالت الكيميائية والبيرتوكيميائية؛
 .3حمور املعايري احملاسبية واملالية ،الذي يتم مساءلته ومراجعته أخذا بعني االعتبار إللزامية اإلفصاح على املؤشرات
االجتماعية لبعض األصناف من املؤسسات.
 .4حمور العالقات التجارية ،الذي يتم تفعيله من خالل مفهوم "التجارة العادلة " الذي أيخذ بدوره ببعض املعايري
االجتماعية وببعض املمارسات التسويقية املسؤولة خصوصا ما تعلق ابلرتويج لبعض املعايري االجتماعية (منتجات
بيولوجية وطبيعية مع احملافظة على الصحة والسالمة) يف التعامل مع مجهور املستهلكني؛
ومن مث ،على املؤسسات اليت تعيش بيئة متميزة بظهور معايري دولية جديدة وبشكل منتظم ،العمل قدر اإلمكان على
املطابقة مع هذه املعايري.

Rosé J.J. & Barthe Nicole (2011), op. cit., pp. 251-253.
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الفرع الثالث :منوذج مدرسة "مونرايل"

)(Montréal

ظهر فوج من الباحثني اجلدد يف أورواب حيملون نظرة جديدة ملفهوم املسؤولية االجتماعية وتعريفها يف إطار أعماهلم البحثية
والتحليلية هلذه الظاهرة اجلديدة ،ولعل أوالها مسامهة "هنري صافال" 1فمن خالل احتكاكهم الكبري مع الكتاب
األجنلوساكسينيني ،متكنوا من فهم وبشكل أحسن مع فتح ختمينات عميقة وجدية خبصوص هذه املدرسة (املسؤولية
اجملتمعية) ؛ كما مت فتح ورشة عمل أوروبية-أمريكية يف مدينة "مونرايل" 2يف أمل الوصول إىل نقاش ما بني امللمني
ابملوضوع ،وقد سعى هذا املؤمتر إ ىل توحيد املفهوم وحماولة اخلروج بنموذج عام وعاملي للمسؤولية اجملتمعية ،من خالل
الربط بني املفاهيم املتعارضة هلذه الظاهرة أخذا بعني االعتبار ملبدأ مالءمة وجدوى حتويل املفهوم من بيئة خمتلفة عن تلك
احملول إليها ،خصوصا وأن هذا املفهوم له ارتباط وطيد ابلبيئة و اعتقادات و عادات وتقاليد اجملتمع .هذا الرهان أدى إىل
ضرورة اخلروج مبفهوم عاملي للمسؤولية اجملتمعية من خالل املسامهة يف حوكمة عاملية ابإلضافة إىل حوكمة املنظمات .مع
التأكيد على األمهية النسبية ألخالق الفرد وللعمل السياسي يف جتسيد مفاهيم املسؤولية اجملتمعية؟ وهو ما يتطلب ضرورة
اخلروج بنماذج جديدة للحوكمة ،من خالل مسامهة اجلميع يف ذلك.3
أتصلت هذه النظرة من خالل االستشرافات اجلديدة لكل من "بوادين ،بوستل ،روسو" ،ونتج عنها ظهور مسامهتني
أساسيتني ،مها:4
 املقاربة اإلدارية بداية من سنوات  ،1970اليت طرحت أشكال "تنظيم وأتسيس" ملفهوم املسؤولية اجملتمعية ،ومنروادها كل من " بوان ،فريدمان ،لفيت ،بريسنت وبوست ، "2011 ،الذين أشاروا إىل ضرورة تدخل الدولة من
خالل اإلشارة إىل أمهيتها .
 مقاربة مدرسة "مونرايل" ،اليت ربطت املسؤولية اجملتمعية ابجلانب السياسي كما رتبتها ضمن أولوايت العوملةاملعاصرة ،فهي أتخذ بفكرة جتديد أشكال احلوكمة من خالل مشاركة أكثر فعالية للمجتمع املدين ،عمال أبدوات

1

Savall Henry (1989), Enrichir le travail humain : l’évaluation socio-économique, Dunod.
Gendron & Pasquero (2006), « Faire avancer la théorie en RSE- Advancing theory in CSR », Atelier international sur
la RSE, Montréal, 12-15 Oct. 2006. In : www.crsdd.uqam.ca
2

3

تولد عن أعمال هذا املؤتمر تأسيس كرس ي (قمة) املسؤولية املجتمعية والتنمية املستدامة بـ":مونريال" ثم تالها بكرس ي (قمة) آخر بمدينة مراكش

بدولة املغرب.
4

Boidin Bruno, Postel Nicolas, Rousseau Sandrine (2009), La responsabilité sociale des entreprises : Une perspective
institutionnaliste, Villeneuve d’Ascq, Septentrion. In : Corinne Gendron & Bernard Girard (2013), Repenser la
responsabilité sociale de l’entreprise : L’école de Montréal, Ed. Armand colin, Paris, pp. 20-25.
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جديدة ومستحدثة ،وحتليلها من وجهة نظر التنمية املستدمية .قسم هذا النموذج اجلديد (الفجر اجلديد) ظاهرة
املسؤولية اجملتمعية إىل العديد من األبعاد ،على عكس النموذج املتكامل لـ" /كارول ، "1979 ،حيث أنه أيخذ
ثرائه وقوته من التحدايت والديناميكيات والفاعلني والتطورات اليت تعيشها املسؤولية اجملتمعية للمنظمة.
مت طرح هذه اإلشكالية بشكل جمدد يف "كيوبيك" الكندية ،حيث مت الرتكيز على التايل:
 .1جزء من األعمال جاء استجابة للتحدايت املعاشة يف الواقع العملي؛
 .2قراءة نقدية ألدبيات املسؤولية اجملتمعية ذات البعد اإلداري؛
 .3اعتبار الدولة طرفا استشاراي بدل أن تكون حاكما أو مقررا؛
 .4إعادة االعتبار ألمهية اجملتمع املدين يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية.
كما جتدر اإلشارة إىل أنه يرجع الفضل لنظرية األطراف ذات املصلحة يف دعم املسريين ابلوسائل الالزمة للنهوض ابملسؤولية
اجملتمعية لذلك أخذا بعني االعتبار لشكل معني من العالقات مع الفاعلني يف اجملتمع ،إال أن أعمال "ابسكريو"

(1996,

) 2008على اعتباره كأحد أوائل رواد مدرسة "مونرايل" قد أشارت (األعمال) وبشكل مبكر للنقاط السلبية اليت تشوب
منوذج "فرميان " كونه غري قادر على األخذ ابحلسبان للديناميكيات االجتماعية للفاعلني االجتماعني ومنه تذليل عالقاهتم
مع املؤسسات1؛ فبالرتكيز على املنظمة والتحدايت اليت تعيشها ،ومع وجود نظرية كنظرية األطراف ذات املصلحة؛ فإن
هذا يوفر نظرة اختزالية للعمل وللعالقات اإلجتماعية التبادلية يف الوقت الذي حنن حباجة ماسة ملنظور يرتكز على احملور
االجتماعي  ،)Socio-centré(2الذي يعتمد على حتليالت ومفاهيم سوسيولوجية .كما أظهرت هذه الدراسة الوضعية
اهلامشية لنظرية األطراف ذات املصلحة للمنظمة (احلكم وسط فاعلني اجتماعيني يعيشون حالة من الصراع الدائم)  .وهو
ما استدعى ضرورة إعادة النظر والتفكري يف مفهوم املنشأة من فاعل اقتصادي إىل هيئة هتتم ابلشأن االجتماعي ،ابإلضافة
إىل إعادة النظر يف سبل ضبط وتعديل املؤسسة وممارساهتا وكذلك يف طرق حوكمتها وكذلك يف طبيعة تسيري العقد
االجتماعي مع العمال وكذلك آاثرها على البيئة الطبيعة واالجتماعية والسياسية.3

1

Pasquero Jean, (2008), entreprise « développement durable et théorie des parties Prenantes : esquisse d’un
arrinage socio-constructionniste », Management International, Vol.12, N° 2, pp. 24-47.

 2تم تطوير هذا املفهوم من طرف  Pasqueroسنة  ،1996ليعاد تبنيه مجددا سنة  2008لدى كل من مدرستي "بوسطن" و"كارول" إلدارة األعمال  .لإلطالع اكثر،
أطلع على:
Sandra Waddok, (2006), Building the institutional infrastructure for corporate social responsibility ,Working paper of
CSR Initiative, N° 32, Boston College & Carroll School of Management, in : https://www.hks.harvard.edu/mrcbg/CSRI/publications/workingpaper_32_waddock.pdf visited in 15.3.2016
3
Corinne Gendron & Bernard Girard (2013), Repenser la responsabilité sociale de l’entreprise : L’école de Montréal,
Ed. Armand colin, Paris, pp. 20-21.
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الفرع الرابع :منوذج مبادرة التقارير اإلسالمية ملنظمة للتعاون اإلسالمي

)(OIC

اقرتحت منظمة التعاون اإلسالمي سنة  2015خالل عقدها ملؤمتر ب"ديب" إنشاء خمطط ودليل عمليني أطلق عليهما
تسمية "مباردة التقارير اإلسالمية  " IRIاليت هتدف إىل جتاوز معايري اإلفصاح) (Reportingاملوجودة يف املمارسات الغربية
احلالية؛ حيث إهنا عملت على انتاج منوذج تقارير ذكي ومتكامل ملمارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات يتوافق ومبدأ التعدد
الثقايف ،كون أن منظمة التعاون اإلسالمي جتمع أكثر من  25دولة عضو ابإلضافة إىل منظمات أعمال ومنظمات غري
حكومية على املستوى العاملي .ومما مييز هذا النموذج هو ارتكازه على القيم اإلسالمية وهو ما يسمح من استغالل الفرص
املتاحة يف االستثمار على مستوى الدول األعضاء وتعزيز مفهوم االستدامة ابقتصاداهتا واملسؤولية اجملتمعية ملنظماهتا.1
وقد أشار اخلبري االقتصادي (صادق صديق )2016 ،يف إطار ملتقى مبادرة التقارير اإلسالمية جبنوب شرق آسيا املنعقد
يف أفريل  2016ابلعاصمة املاليزية "كواال ملبور" ،أن من أهم أهداف هذه املبادرة هو حماولة اخلروج بنموذج متوازن يرتكز
على القيم واملبادئ اإلسالمية ويعمل وفقا ملقاربة أكثر فعالية ،2كوهنا أتخذ من رصيد بقية املقارابت والنماذج اخلاصة
مبمارسة املسؤولية اجملتمعية على مستوى املنظمات ،ومنه بناء أدوات عملية تسمح إبعداد تقارير املسؤولية اجملتمعية وتعزيز
اإلفصاح ،وتفادي التضارب والتنافر بني القيم واملمارسات الذي يعيشه القائمون على املنظمات يف العامل اإلسالمي سواء
كانوا مالكا أو مديرين.
يوفر خمطط هذا النموذج مصفوفات وطرق أكثر كفاءة للقياس وإعداد التقارير اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية ،مع اهتمام
أكرب ابالستثمارات الطويلة وقصرية املدى اليت تعىن ابألبعاد االجتماعية والبيئية ،وهي تتضمن:3
 الرعاية الصحية؛
 االستثمارات االجتماعية؛
 مدى التزام فئة الشباب ومشاركتهم؛
 متكني اليد العاملة احمللية ،وكذلك روح املقاوالتية؛
 تطوير املهارات املعرفية والذهنية وكذلك حتويل املعارف؛

1

Isalmic Reporting Initiative (2016), mission and vision, in https://islamicreporting.org/who-we-are/iri-mission/ seen
( 8/11/2016).
2
Sied Sadek & Daan elffers (2016), Islamic Reporting Initiative to transform CSR, Diplomat Magazine, September, seen
in http://www.diplomatmagazine.nl/2015/09/05/islamic-reporting-initiative-to-transform-csr/, seen: 08/11/2016.
3
European Union (2016). Corporate social Responsibility for all project, Sustainable Reporting Handbook for
Employers’ Organisztions, Revised Edition.
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 االستدامة البيئية.
وتعترب هذه املبادرة جد مثمنة ابلنسبة للمنظمات اليت تعمل يف بيئة إسالمية ،كوهنا جتعل من املديرين واملالك يتفادون
السقوط يف حاالت التناقض بني املمارسات املرتبطة ابملسؤولية اجملتمعية واملبادئ والقيم اليت يؤمنون هبا.
الفرع اخلامس :مناذج أخرى
 مسامهة "بيرت سانج" وزمالئه:
تطرق "بيرت سانج" وزمالئه إىل املشكالت البيئية الناجتة عن نشاطات املنظمات ،ومت اخلروج مبجموعة من احللول
لضمان العيش يف عامل أكثر استدامة ،من خالل الرتكيز على "منظمات التعلم واملعرفة" ،واليت يسعى األفراد يف إطارها
وبشكل مستمر إىل " تطوير قدراهتم لبلوغ نتائج يرغبون يف حتقيقها ،حيث تسيطر مناذج التفكري احلديثة و يكون
التصور اجلماعي أكثر حرية والتعلم يكون بطريقة مجاعية ومستمرة" .1مثل هذه املنظمات اليت ينبغي أن تكون مرنة
ومتأقلمة ومنتجة قدر املستطاع ،بقصد التماشي مع عامل سريع التغري .كما يزيد سانج وزمالهه يف احلث على توسعة
زاوية التفكري التنظيمي ،لتصل إىل مستوى اجملتمع الكلي ) ،(Global Societyوحث مدراء املنظمات أيضا على
الرتكيز على اإلبداعات املنجحة ،وعلى احللول اإلبداعية ،واالعتماد على املقارابت العملية لألخذ هبذه التحدايت.
 مسامهة "ألوش"  :انصبت يف طرح جمموعة أفكار ختص املسؤولية الشاملة وحىت العاملية من وجهة نظر أوروبية،
كما قام بطرح تساهل خيص مدى امكانية تبين منوذج يرتكز على القيم األوروبية كبديل للنموذج األمريكي
املهيمن .كما قام بدراسة مدى وجود عالقة بني األداء االجتماعي واألداء املايل للمؤسسات ،كذلك اهتم بدراسة
املخاطر االجتماعية مقارنة ابألطراف ذات املصلحة.2
 مسامهة "بريييت" :من خالل حتليل دور التدريب االسرتاتيجي والتدقيق االجتماعي يف نشر ممارسات املنظمات
فيما يرتبط مبسؤولية اجملتمعات. 3
 مسامهة "ابرت" :اقرتح التدقيق كأداة ملمارسة املسؤولية اجملتمعية وهذا ابعتماده كأداة حمورية يف كل من عمليات
إعداد احلوصالت ،عمليات التشخيص وعمليات التقييم.

1

Senge Peter et al., (2008), The necessary Revolution : How Individuals and Organisations are Working Together to
Creat a Sustainable world ?, New York , Doubleday Currency, June, p. 432 .

Allouche J. (2006), Corporate Social Responsibility Concepts Accountability and Reporting, Vol. 1, Palgrave, p.
Perretti J-M. (2004) Audit Social, apprentissage stratégique des pratiques de GRH et responsabilité sociale : vers une convergence
Euro-Méditerranéenne, Actes de la 22ème Université d’été des Auditeurs Sociaux, Luxembourg, IAS
2
3
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املطلب الثالث :عالقة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات إبدارة الكفاءات
الفرع األول :طبيعة العالقة يف ظل األدبيات املتخصصة
انلت دراسة عالقة إدارة الكفاءات +البشرية ابملسؤولية اجملتمعية عددا معتربا من الدراسات ،اين انصب اهتمام الكثري منها
على زاوية القيم واألخالقيات وعالقتيهما إبدارة املوارد البشرية ( ; Guest, 20071 ; Margolis et al., 20072

) Kamoche, 20073حيث تناولت معظم الدراسات دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني مستوى املسؤولية االجتماعية
أو اجملتمعية للمنظمة ،إال أن دراستنا ستتناول املوضوع من زاوية بيان أثر إدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية ،ومدى
مقاربتها بني بلوغ األهداف االقتصادية ابألهداف اجملتمعية للمنظمة.
لعل معظم الدراسات اليت عاجلت العالقة بني املفهومني ،كانت تعاجل موضوع املسؤولية اجملتمعية كأحد أهداف املنظمة
والذي كثريا ما يقرن بقيم هذه األخرية؛ حيث ميز يف هذا اإلطار ) (Orlitzky & Swanson, 2006بني منوذجني
لقيم املنظمة ،ومها "قيم اإلمهال ) "(neglectو "قيم التناسق ) ."(attunementوهو ما يتولد عنه منوذجني عمليني يف
ممارسة األعمال ،منوذج اإلمهال ومنوذج التناسق.4
وفقا لتحليل ) ،(Orlitzky & Swanson, 2006فاملدراء الذين يعملون ابسرتاتيجية قصرية النظر ،ال يبالون للقيم
االجتماعية واألخ القية عند اختاذهم للقرارات ،يف الوقت الذي يستخدم فيه املديرون التنفيذيون آليات رمسية وغري رمسية
لقمع وعي موظفيهم واستبعاد حتليل أنشطة املنظمة من وجهة نظر أخالقية؛ وهو ما يؤدي إىل ضعف األداء االجتماعي
للمنظمة .على العكس من ذلك ،فاملدراء الذين يعملون ابسرتاتيجية "القبول املعياري" ،يؤكدون على أمهية القيم وتعدد
األطراف ذات املصلحة ملوظفيها ،وهو ما يستلزم اخذا أكرب ملستوى املسؤولية اجملتمعية وتقدمي أداء مستدام أفضل .

 +يعبر عن مفهوم إدارة الكفاءات في معظم الدراسات اإلنجليزية بمفهوم إدارة املوارد البشرية ،لكن وفقا ملنطق الكفاءات .ولشرح أكبر لهذا التداخل ما بين هذين املفهومين ،ارجع
إلى الفصل الثالث.
1 Guest, D.E. (2007), “HRM and performance: can partnership address the ethical dilemmas?”, in Pinnington, A., Macklin, R. and

Campbell, T. (Eds), Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford University Press, Oxford. & Guest, D. E. (1997).
Human resource management and performance: a review and research agenda. International journal of human resource
management, 8(3), 263-276.
2Margolis, J. D., Grant, A. M., & Molinsky, A. L. (2007). "Expanding ethical standards of HRM: necessary evils and the multiple dimensions
of impact. Human resource management ", Ethics and employment, 237.
3 Kamoche, K. (2007), “Strategy, knowledge, appropriation, and ethics in HRM”, in Pinnington, A., Macklin, R. and Campbell, T. (Eds),
Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford University Press, Oxford.
4
Orlitzky, M. and Swanson, D.L. (2006), “Socially responsible human resource management”, in Deckop, John R. (Ed.), Human Resource
Management Ethics, Information Age, Greenwich, CT.
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وعليه ،يتطلب منوذج التناسق القيمي أكثر من جمرد اعتقاد تنفيذي للقيم وما يتولد عنها من آاثر .كما أن تنفيذ سياسات
وممارسات املسؤولية اجملتمعية هي ذات ارتباط وثيق ابملوظفني والتعاون معهم وحسن إدارهتم؛ وهو ما يؤكد الدور احلاسم
إلدارة الكفاءات يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات.
لتسهيل وتعزيز قيم التماسك ،على املنظمات فإن انتقاء وتوظيف أحسن الكفاءات مع األخذ ابحلسبان للبعد القيمي
واألخالقي وكذلك تطوير نظام تقييم يساعد يف دعم وحتسني األداء املستدام (خصوصا يف شقه االجتماعي سواء تعلق
األمر ابلفرد وابجلماعة) ،كما يتطلب تعزيز قيم التماسك ربط نظام التعويضات مبدى العمل هبذه القيم وحتقيق أهداف
ذات بعد اجتماعي وجمتمعي وبلوغ أداء مسؤول اجتماعيا ،وكذلك فرص وإمكانيات للتعلم والتدريب والتطوير
) .(Orlitzky & Swanson, 2006كما يؤكد) (Baptiste, 2008على أن إدماج والتزام املوظفني يف النشاطات
اليت ختدم املسؤولية اجملتمعية يتطلب وبشكل مسبق تطوير اجتاهات وسلوكيات مؤيدة لذلك.
الفرع الثاين :الكفاءات الضرورية لنجاح املسؤولية اجملتمعية للمنظمات.
مهما تعددت مناذج املسؤولية اجملتمعية على املستويني التنظريي أو املمارسات ،فإن البحث وراء متطلبات جناحها يعد من
اخلطوات احلرجة اليت ينبغي أن تركز عليها إدارة املنظمات .فوفقا لدراسة قام هبا معهد اإلدارة جبامعة "ماساشوسيت"
للتكنولوجيا ابلوالايت املتحدة األمريكية ( )2010خبصوص هذه النقطة ،خلصت إىل زايدة أمهية موضوع االستدامة
كمحور يف اإلدارة االسرتاتيجية ألعمال املنظمة؛ إال أن ضمان تكامل فيما بينهما يعد صعب املنال ،فهو يتطلب من
املنظمات تطوير كل

من:

1

 .1قدرات وخصائص جديدة ،مبا يف ذلك القدرة على العمل بقاعدة نظمية والتعاون فيما بني املستويني الداخلي
واخلارجي؛
 .2الثقافة املثمنة للتفكري طويل املدى؛
 .3توفر الكفاءات اخلاصة بقياس األداء ،إعادة تصميم العمليات ،الفاعلية املالية ،والفاعلية يف إعداد تقارير
املؤسسة؛
 .4توفر الكفاءات الالزمة الكفيلة ابإللتزام والتواصل مع األطراف ذات املصلحة ،خصوصا اخلارجيني منهم.

Carol Sanford,(2011), The Responsible Business : Reimagining Sustainability and Success, Jossey-Bass, USA, p. 45.
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من انحية أخرى ميكن تصنيف الكفاءات الضرورية لنجاح املسؤولية اجملتمعية اعتمادا على نوع االسرتاتيجية اليت أتخذ هبا
املنظمة يف إدارهتا ملشروع مسؤولياته اجمل تمعية ،يتطلب منها األمر أن أتخذ بسلوك حمدد خبصوص إدارة كفاءاهتا ،وميكن
اختصار على النحو اآليت:
 اسرتاتيجية العرقلة :الالمباالة وعدم االهتمام ابلكفاءات الضرورية إلجناح مسار املسؤولية اجملتمعية؛ اسرتاتيجية ردة الفعل :هنا يتطلب على املنظمة استغالل ما متتلكه من كفاءات؛ اسرتاتيجية الدفاع :تعبئة ما هو موجود أو ما حتوزه املنظمة من خمزون كفاءات؛ اسرتاتيجية االتباع :تعبئة موارد وكفاءات حمددة وواضحة (الكفاءات االسرتاتيجية)؛ اسرتاتيجية السبق :هنا جتتهد املنظمة لتعبئة املوارد والكفاءات خصوصا الكفاءات احملورية والقدرات الديناميكية،مع العمل على تطويرها بشكل مستمر.
كما جيمع الكثري من الباحثني على ضرورة بناء املنظمة لقائمة من الكفاءات تضمن هلا مستوى مقبول من املسؤولية
اجملتمعية ،نوجز أمها فيما أييت:
 كفاءات ختص اإلنتاج كفاءات ختص الصيانة؛ كفاءات نشاط الصحة والسالمة واألمن كفاءات ختص محاية البيئة؛ كفاءات متكن املنظمة من رسكلة مواردها البشرية ؛ تطوير املوارد والكفاءات الالزمة هلا؛ -كفاءات ختص تعزيز تقاسم املعارف واخلربات ورمسلتها.
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ابملوازاة مع ما سبق قامت أكادميية املسؤولية اجملتمعية ابململكة الربيطانية خالل الفرتة  2007-2004إبعداد دليل
للكفاءات املطلوبة إلجناح املسؤولية اجملتمعية ،وذلك ملساعدة أكثر من  5000منظمة ابململكة على إدخال هذا املشروع
على مستوى اسرتاتيجيتها وأنشطتها اليومية.1
إن التمعن يف حقيقة املسؤولية اجملتمعية ومتطلبات جناحها من منظور املوارد البشرية ،يتطلب منا اخلوض يف مقاربة سلوكية
ذات بعد أخالقي يف البحث عن أو بناء الكفاءات األخالقية 2اليت تسمح لنا من ضمان جناح ممارسة املسؤولية األخالقية
على مستوى املنظمات.
الفرع الثالث :منوذج الكفاءة األخالقية الضرورية لنجاح املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
على اعتبار أن تبين مشروع املسؤولية اجملتمعية يعد من الرهاانت الصعبة ملديري املنظمات ،فريى منظروا اجملال على غرار
(Weber M., 19053 ; Maréchal J.P, 2006, 20084 ; Marciano A., 19995 ; Sen A., 19976 ; Sombart,

) 20057؛ أنه ينبغي على القائمني على تلك املنظمات من عمال وفنيني ومهندسني ومديرين (كفاءات إدارية) حيازة
كفاءات قيادية مشبعة ابألخالقيات الضرورية ملمارسة أعمال مسؤولة اجتماعيا ؛ ويف مقابل ذلك توصي الدراسات
اإلمربيقية يف جمال إدارة األعمال بضرورة بناء مرجعيات كفاءات حتت مسميات عديدة :كالكفاءة األخالقية
( )Compétence éthiqueو الكفاءة املستدامة ( ،)Compétence durableولعل من أهم الدراسات يف هذا الباب هي
دراسة ) (Corinne V. Y. et al., 2015اليت خلصت إىل اقرتاح منوذج للكفاءات الضرورية للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات،
إذ يتجسد يف أربعة أبعاد:8
 .1معريف؛
 .2وظيفي؛
 .3سلوكي وعالقايت؛

1

)A to Z about CSR, Business in Community from web site : www.bitc.org.uk seen (10/04/2016
Carol Saanford (2011), op. cit., p. 46.
3
Weber Max, (2004). Ethique protestante et esprit du capitalisme, Paris, Editions Gallimard.
4
Maréchal J.P., (2008), Ethique économique et développement durable. Sens Public, pp. 1.18. & Maréchal J.P. (2004),
"Aux origines bibliques de l’éthique économique", Ecologie et Politique, N° 29, pp. 215- 226.
5
Marciano A., (1999), Ethique de l’économie : Introduction à l’étude des idées économiques, De Boeck, Paris.
6
Sen Amartya K., (1997), l’économie est une science morale, Ed. La Découverte,, Paris.
7
Sombort w., (2005), Les juifs et la vie économiques, d. Saint Rémi. Paris
8
Corinne V. Y. et al.,(2015), "Quelles compétences pour le management de développement durable", Management
& Avenir, N°78, p.91.
2
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 .4الكفاءة القاعدية ()Meta-compétence
وقد اعتمدت يف إعداده على منوذج "ديالمار وزمالئه"  .(Delamare et al, 2005) 1مع اضافتها لبعض الكفاءات اليت
ختص إدارة املسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،ومن ذلك:
 حتديد رهاانت التنمية املستدامة وفهمها؛ تصميم قاعدة أخالقيات معبأة للعمل هبا؛ إسقاط األهداف األخالقية على املستوى العملي؛ تطوير قدرات عالقاتية وتعاونية من أجل إعداد شراكات جديدة مع األطراف الفاعلة يف جمال العمل؛ التشارك والتعاون فيما بني املوارد والكفاءات املتاحة إلجناح املسؤولية اجملتمعية على مستوى املنظمات؛ التحكم يف بعض الكفاءات اإلدارية اليت تعد مهمة لكامل املنظمة :كقدرات التفكري والتعلم ( وفقا حللقةبسيطة او مزدوجة) ،قدرات ختص اليقظة االسرتاتيجية ،إدارة األطراف ذات املصلحة ،اعداد تقارير األداء
) ،(TBLالقرارات اإلدارية والعالقاتية ذات بعد تعاوين.
كما أننا نرى يف منوذج "ديلمار & وينرتتون"

)(Delamare & Winterton, 2005

هو األنسب إذ أكدان على أمهية

الكفاءة القاعدية ( )Méta-compétenceاليت تعد األساس لتطوير بقية أبعاد الكفاءة ،وكذلك التوقف على التعقيدات
اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية على مستوى املنظمة .ونوجزها يف اجلدول (.)12-1
اجلدول ( :)12-1منوذج الكفاءة األخالقية اخلاص ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمة
البعد املعريف
-

البعد الوظيفي

حتديد وفهم رهاانت التنمية املستدامة (ت .م).؛
اعداد اسرتاتيجية للمنظمة تدمج هذه الرهاانت وتعمل
على توسيعها ونشرها يف املمارسات.
معارف نظرية وفنية تسمح من دمج التعقيد النسيب لكل
من ت .م .و امل .املج .واألخالقيات.
معارف إجرائية تدمج تسيري احلاالت املعقدة (مبدأ القابلية
للعودة))(Récursivité؛
حتديد وتعبئة القيم األخالقية االسرتاتيجية يف املنظمة؛

 تنظيم اهلياكل والسريورات التنظيمية :ختطيط وتنفيذاملخطط االسرتاتيجي واألخالقي للمؤسسة مع مراقبة
التنفيذ والتقييم؛
 اإلدارة الوظيفية :التوريد املسؤول ،اإلنتاج الدامجللرهاانت اجملتمعية والبيئية ،التسيري املايل واإلداري،
تسيري املوارد البشرية وفرق العمل مشحونة مبفهوم راس
املال البشري ،التسويق اإلسرتاتيجي واملستدام....؛

1

Delamare L. D. F., WINTERTON J. (2005), “What is Competence?”, Human Resources Development International,
Routdelge, Vol. 8,N° 1, pp. 27-46
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 إدارة األطراف ذات املصلحة :حوكمة املنظمة ،البناء ختزين ومتلك ونشر املعلومات واملعارف (التعلم وفقا حللقة2
التشاركي ملشروع املسؤولية اجملتمعية مبعية األطراف ذات
بسيطة) :اإلستيعاب (Piaget,1969(1واإلستغالل
املصلحة ،تعبئة األطراف ذات املصلحة يف حيز من
). (March, 1991
القيم املتقامسة؛
 خلق يقظة اسرتاتيجية ،وبناء رهى واستشرافاتللمستقبل؛
 ممارسة التدقيق االجتماعي والبيئي واعداد جيد للتقاريراخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية وفقا للنماذج واملعايري
الدولية.
البعد القاعدي ()Meta-compétence

البعد السلوكي والعالقايت
 تطوير القدرات العالقاتية والتعاونية :اإلصغاء ،احلماس،الثقة ،احلساسية جتاه اآلخرين ،اإليثار؛
 تطوير القدرات اإلدارية اليت تسهل من إدارة املشروع وإدارةفرق العمل :القيادة ،اإلتصال ،احليوية ،تعبئة املوارد
البشرية ،التحكم يف الذات؛
 تطوير املهارات السلوكية ،كحل النزاعات ،املهاراتالشعورية

 تطوير قدرات التفكري ،والفهم والتحليل :التحليلالسبيب ،اإلبداعية... ،؛
 تطوير قدرات فهم وحتليل السياق التنظيمي للتأقلممعه.
 تعلم طرق التعلم ومداخله ،التجريبواإلبداع)،(Exploration, March, 1991
تشجيع املنظمة املتعلمة (Accomdation,
)،Piaget, 1969

 تطوير قدرات التحكم يف منافذ وثغرات التعلمالتنظيمي؛
 هيكلة أنظمة التعلم حنو املفهوم املؤسسي :اثراءاملعارف ،تغيري أنظمة اإلعتقاد والرتمجة ( التعلم
املزدوج واهلجني)؛
 تعديل اسرتاتيجية املؤسسة وفقا لتطورات البيئةالتنافسية.
Source :Corinne V. Y. et al.,(2015), "Quelles compétences pour le management du développement
durable", Management & Avenir, N°78, p.91.

1

Piaget J., (1969) op. cit. p.77.
March J.-g. (1991) « Exploring and exploiting in organizational learning », Organization Science, Vol.2, N°1., pp. 7187.
2
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إضافة إىل مقرتح "كورين" وزمالئها ،فنحن نرى أن الكفاءات اإلدارية اليت متارس أدوارا قيادية هي األكثر أتثريا كوهنا
صاحبة سلطة وقوة وحىت نفوذ داخل املنظمة ،حيث يعاجلها الكثري من ذوي التخصص من منظور القائد الناجح ،وجند
من أمهها مقرتح "ماشان" للصفات السبع الواجب توافرها يف القائد الناجح ،اليت يشرتط مالحظتها يف املمارسة امليدانية
املسؤولة (وليس جمرد انطباعات يف شخص املدير) ،حيث يوجزها يف :التحفيز والذاتية واملصداقية والثقة ابلنفس والذكاء
واملعرفة ابجملال والرقابة الذاتية.1
من اجلدير ابلذكر هو أن مشروع املسؤولية اجملتمعية يعترب يف حد ذاته فرصة لتطوير الكفاءات ،خصوصا إذا أدخلت عملية
تقييم الكفاءات بعني االعتبار يف االحتياجات اليت يتطلبها هذا املشروع ،ومنه إمكانية اقرتاحها على مستوى الربامج
التدريبية ابملوازاة مع الربامج التقنية ،حيث جند من الكفاءات الواجب تطويرها اآليت:
 حتسني ظروف العمل ،وشروط السالمة والصحة؛ حيازة الكفاءات االتصالية خبصوص موضوع التنمية املستدامة؛ إدارة الوقت وتنظيم العمل.حيث أن تطوير هذه الكفاءات سيقلل من القيود واملعطالت املعرفية والسوسيو معرفية ،اليت تزيد من قابلية االستيعاب
لدى األفراد وتقبل املفاهيم املرتبطة ابلتنمية املستدامة (التقليل من مقاومة التغيري) ،وزايدة القابلية للتعلم جملاالهتا.

Mcshane Steven & Von Glinow, (1997), Organizational behavior, McGraw Hill. USA.
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خالصة الفصل:
خلصنا من خالل هذا الفصل إىل أن متطلبات بيئة األعمال قد فرضت على املنظمات ضرورة االنتقال من
املفهوم الضيق للمسؤولية االجتماعية إىل مفهوم أكثر مشوال واتساعا ،يستوعب أكرب قدر من األطراف ذات املصلحة،
وهو ما مت تسميته ابملسؤولية االجتماعية اإلجيابية أو املسؤولية االجتماعية من اجليل الثاين ) ،(CSR 2.0وهو ما أطلقنا
عليه يف حبثا "املسؤولية اجملتمعية للمنظمات" .حيث أن هذه النقلة يف املعىن والداللة واملمارسات سهلت من تقارب
مفهومي التنمية املستدامة واالستدامة مع العديد من املمارسات اإلدارية للمنظمات ،وهو ما جعل من مفهوم التنمية
املستدامة على مستوى املنظمات يتلخص من خالل األخذ بكل املسؤوليات اجملتمعية للمنظمة يف رمسها السرتاتيجياهتا
العامة والوظيفية وسبل تنفيذها ومداخل وأدوات الرقابة عليها.
من جهة أخرى ،جيمع الكثري من األكادمييني على مستقبل زاهر للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،كوهنا هي اليت
تقود االسرتاتيجية العامة للمنظمات حنو مفهوم املواطنة ،والتحكم اجليد يف األداء الشامل ليصبح أكثر استدامة .وال ميكن
بلوغ هذا التحدي إال من خالل األخذ ابلتنظيم واملوارد والكفاءات الالزمة لبلوغه ،ومنه يكون من اجلدير على القائمني
على شؤون تلك املنظمات العمل على تطوير مناذج خاصة لكل من املسؤولية اجملتمعية وإدارة الكفاءات بطريقة متوازية يف
إطار اسرتاتيجيتها العامة ،قصد خلق نوع من التوافق فيما بينهما ومنه احتماالت أكرب لبلوغ األداء املستدام ومنه امليزة
التنافسية املستدامة .هذا األمر يتطلب منا إعادة التفكري يف مفهوم األداء االسرتاتيجي من خالل نقله من املقاربة
االسرتاتيجية إىل مقاربة التنمية املستدامة.
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الفصل الثاين :األداء املستدام ملنظمات االعمال
متهيد
تباينت آراء الباحثني حول دراسة موضوع األداء ،إذ يعترب من املوضوعات ذات األمهية البالغة لقياس مدى فعالية وفاعلية
املنظمة من خالل الرتكيز على األداء التنظيمي ،وهذا ابلسعي إىل ضمان التوازن بني املقاييس التقليدية (املالية) اليت تعرب
عن النظرة الضيقة لألداء ،مبا يف ذلك القيمة االقتصادية املضافة )( EVAواملقاييس احلديثة (غري املالية) اليت تعرب عن
النظرة األوسع .إذ أصبح يعرب عن مفهوم األداء من خالل مصطلحات عديدة متقاربة يف مدلوهلا ،فنجد يف مقدمتهم
"لورينو فيليب"  1الذي استعمل مصطلح األداء الشامل ،أما "ماينول"  2فقد استعمل األداء االسرتاتيجي أو التنظيمي ،يف
حني أطلق عليه "سيبيتزي جون" 3تسمية األداء املستدام ،وهي التسمية اليت سنأخذ هبا يف حبثنا.
سنحاول من خالل هذا الفصل التمعن يف مفهومي األداء التنظيمي مث األداء املستدام ،مستندين يف ذلك إىل خمتلف
املقارابت اليت درستها :املقاربة املرتكزة على تعدد األهداف ؛ مقاربة التميز ومقاربة احلوكمة ومقاربة التنمية املستدمية؛
لنخلص يف األخري إىل مقاربة األداء الثالثي ) (Triple Bottom line: TBLلصاحبها "الينستون جون"4؛ واليت
اعتمدت من قبل منظمة األمم املتحدة سنة  2008ليتم اعتمادها فيما بعد يف املبادرة العاملية للتقارير ،وبعدها سنخوض
يف مداخل قياسه ومناذج املؤشرات اليت نعتمدها يف ذلك ،ابإلضافة إىل إشكاليات اإلفصاح عنه .وبشكل آخر ،مباحث
هذا الفصل هي كاآليت:
 املبحث األول :األداء يف إطار النظرية االسرتاتيجية (األداء التنظيمي)؛ املبحث الثاين :األداء يف ظل نظرية التنمية املستدامة (األداء املستدام)؛ -املبحث الثالث :اإلفصاح عن األداء املستدام.

Lorino Ph. (1995), Méthodes et pratiques de la performance, Eyrolles, Paris.

1

Maineult Christophe, (2002), Quelle Performance Stratégique pour piloter l’entreprise dans l’économie de

2

l’Internet ? , thèse de doctorat, Université Paris Dauphine.

Supizet J. (2002), Le management de la performance durable, Edition d’Organisations, Paris.

3

Elkington, J & ,.Rowlands, I. H. (1999). Cannibals with forks: the triple bottom line of 21st century

4
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املبحث األول :األداء يف إطار النظرية االسرتاتيجية (األداء التنظيمي)
يعد األداء مفهوما جوهراي ومهما ابلنسبة للمنظمات ،كما ميثل ظاهرة مشولية وعنصرا حموراي جلميع فروع وحقول املعرفة يف
اجملال اإلداري .وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات اليت تناولت هذا املفهوم واستمرار املنظمات ابالهتمام والرتكيز
على خمتلف جوانبه وحتقيقا ألهدافها االسرتاتيجية والوصول لرؤيتها املستقبلية ،كان من الضروري وضع ضوابط إدارية مهمة
ختص مجيع نواحي األداء يف املنظمة (األداء التنظيمي) .لذا سنحاول يف هذا املبحث التطرق إىل ماهية األداء التنظيمي
بشكل عام وذلك مبعاجلة إىل النظرة مفهومه ومقارابته وكذا مداخل قياسه.
املطلب األول :ماهية األداء التنظيمي ومقارابته
ما تشهده بيئة األعمال يف الوقت الراهن من متغريات وتطورات سريعة ومن تطبيق لألساليب اإلدارية احلديثة ،جعل من
مفهوم األداء ومقارابت قياسه وحتسينه أمرا يف غاية األمهية؛ هلذا سنحاول إدراج يف هذا اجلزء من البحث مفهوم األداء
واملقارابت اليت عاجلته.
الفرع األول :مفهوم األداء
إيتيمولوجيا ،يرجع أصل كلمة األداء إىل الكلمة االجنليزية ) (Performanceواليت تستمد أصوهلا من املفردة
اإلغريقية»  « Perform + -anceاليت تعين "الشيء املنجز" ،1أي أهنا تعين إجناز شيء ما أو تنفيذه ،والنتائج املتولدة
عنه .وابلتايل يقصد ابألداء تنفيذ األعمال بناء على اهلدف أو جمموعة من األهداف مع مراعاة النتائج املرتتبة عن هذه
األعمال.2
إن الرجوع إىل الدراسات السيميائية ملفردة األداء تبني أبن له دالالت و إشارات ) (Signifiésوهي تتمحور حول ثالثة
معان رئيسة وفقا ملا تنادي به املدرسة اإلدارية ،وهي على النحو اآليت:3
 األداء هو "النجاح" :فاألداء ال ينتج من ذاته ،بل هو متثيل إلجنازات ولنجاحات حققتها املنظمة أو الفرد ،مبعىن
أنه يتجاوز مفهوم اإلنتاجية؛

1

Dictionnaire d’Etymologie française :
http://www.etymonline.com/index.php?search=performance+&searchmode=&p=0&allowed_in_frame=0 , in : 5.03.2015

- Alain lambert, (2004). Perspective Gestion Publique, LGPDE, n° 9, février, p.2. disponible sur le site Internet :

2

http://www.institut.minefi.gouv.fr
Bouncurcnon Annick, (1997), « Sous les paves de la plage… ou les multiples fonctions du vocabulaire

3

comptable : l’exemple de la performance », Comptabilité –Contrôle- Audit, Tome 3, Vol. 1, Mars, p. 90.
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 األداء هو "نتيجة الفعل" :مبعىن أنه ليس حكما عن قيمة ما ،بل هو نتاج عملية قياس لنتائج مت الوصول إليها
مسبقا؛
 األداء هو "الفعل" : مبعىن أن األداء هو عملية أو سريورة وليس نتيجة تظهر يف حلظة ما ،كما هو متعارف
عليه يف العلوم األخرى كاللسانيات عند "شومسكي"  (1965 et 1971) 1وعند "كامبال"  2يف علم النفس
 ،اليت تراه كنتيجة للتجسيد العملي للكفاءة ( سواء للفرد أو املنظمة).
وعليه ،فإن االطالع على أدبيات املوضوع ،يسمح لنا من القول أبن مفهوم األداء يتميز ابخلصائص اآلتية:
 يرتبط مبرجع معني ،واملتمثل يف اهلدف مراد بلوغه ،حسب ما يشري إليه "لورينو" 3أبن األداء هو كل ما يساهم يف
بلوغ األهداف؛
 هو أمر نسيب ،كونه يرتبط إبدراك الطرف الذي يسعى إىل حتديده أو قياسه؛ أي أن داللته ترتبط بقيم وتكوين
وخربة ذلك الطرف (Payette, 1988)4؛
 صعوبة املالحظة والقياس بطريقة مباشرة ،كونه ميثل تركيبة ممثلة ألعمال كثرية ال ميكن قياسها إال ابالعتماد على
خريطة من املؤشرات؛
 هو نتيجة للفعل أو العمل (املفهوم الالتيين)؛

ابالرتكاز على النقاط السابقة ميكن القول أبن داللة األداء ترتبط ابلسياق الذي حيوي الطرف املهتم به ،فمدير املالية يدركه
على أنه يرتبط ابملردودية ،يف حني مدير املوارد البشرية يراهه على أنه تعظيم إنتاجية الفرد ،والتحكم اجليد يف املسائل
االجتماعية؛ أما مسؤول التسويق فريبطه مبدى خلق القيمة والثقة للزابئن (جودة-سعر) ،أما مدير اإلنتاج فريبطه ابالستخدام
األمثل لآلالت ابلطريقة اليت تعظم من حجم اإلنتاج.

 نجد هذا املفهوم في األدبيات اإلنجليزية أكثر منها في نظيرتها الفرنسية والعربية.
Dubois J. et al., ( 1994), Dictionnaire de la linguistique et des sciences de langage, LAROUSSE, p.

1

Campbell, J. P., McHenry, J. J., & Wise, L. L. (1990). Modeling job performance in a population of

2

jobs. Personnel Psychology, 43(2), 313-575.

Lorino Ph., (2003), Méthodes et Pratiques de la performance, Editions d’Organisation, 3ème, Paris, p.

Payette (1988), L’Efficacité des gestionnaires et des organisations, Presses de l’Université du Québec, Québec, p.

3
4

15.
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ولتوضيح الغموض الذي يكتنف سياقات استعمال مصطلح األداء؛ فإنه من اجلدير اإلشارة إىل األبعاد اليت يستعمل فيها،
وهي البعد البشري والبعد الوحدوي أو الوظيفي ،والبعد التنظيمي؛ حيث يتولد عنها أصناف عدة لألداء ،وهي على النحو
اآليت:1
أ .األداء البشري (الفردي أو اجلماعي) :ويتعلق أبداء املوارد البشرية ومستوى فاعليتهم يف العمل ،ومنط سلوكياهتم،
ويتم تق ييم األداء الفردي من خالل مقارنة مستوى أدائهم ابملعايري املوضوعة واحملددة مسبقا مبا يف ذلك املعايري
السلوكية.
ب .أداء الوحدات التنظيمية :حيث يتم التعرف على مستوى اإلجناز الفعلي لكل وحدة تنظيمية على حدا (مركز
تكلفة ،وحدة مستقلة )... ،وكل قسم من أقسامها ،وكذلك التعرف إىل مدى حتقيقها لألهداف املطلوبة وكفاءهتا
يف إجنازها للمهام.
ت .األداء التنظيمي (املؤسسي) :قصد معرفة مدى كفاءة املنظمة يف بلوغ األهداف اليت تعمل من أجلها وكيفية
بلوغها.

 .1أهم التطورات اليت عرفها مفهوم األداء
مع تطور األعمال والتحوالت االقتصادية املتتالية عرف مفهوم األداء تطورا جديدا يف حمتواه ،فبدال من االعتماد فقط على
الزمن املستغرق لألفراد واملعدات لتحديد معدالت األداء والتحكم يف األسعار كآلية لتحديد مفهوم األداء وطرق قياسه،
أصبح من األجدر األخذ ابلتطورات واملستجدات اليت تكتسي مفهوم األداء .ويف هذا الباب كان لتطور النماذج اإلدارية
وزايدة اهتمامها ابملقاربة التسويقية واألخذ ابلفكر االسرتاتيجي اجلديد وممارساته كبديل للتخطيط االسرتاتيجي أثر على
مفهوم األداء  ،ومن ذلك العمل ابسرتاتيجيات تنافسية قوية متكنها من حيازة مزااي تنافسية (األداء التنافسي) .وهو ما
تطلب من األكادمييني واملمارسني ضرورة إعادة النظر يف مفهوم األداء ،حيث أصبح ينظر إليه على أنه كل ما يتعلق خبلق
القيمة للزبون ) (Giroud, 2004وبعدها اتسع حنو خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة ) ، (Supizet, 2002بعدما
اقتصر (األداء) ملدة من الزمن على عامل ختفيض التكاليف وخلق القيمة للمسامهني من خالل تعظيم مستوى املردودية
املالية والعائد عن األسهم2؛ ومنه اتساع مفهومه ليشمل الوقوف عند تطلعات أطراف خارجية أصبحت ذات مصلحة

 1علي عباس ،)2008( ،الرقابة اإلدارية يف املنظمات األعمال ،دار إثراء ،عمان ،ص ص.28 -27 .
Giroud F., et al, (2004), Contrôle de gestion et pilotage de la performance, 2ème Ed., Gualino, Paris, p. 65.
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ابلنسبة للمنظمة ،وجند من ذلك مؤسسات اجملتمع املدين و اجلمعيات املدافعة عن البيئة... ،؛ وهو ما يستلزم اليوم توسيع
دائرة داللته ليتضمن خلق القيمة هلم مجيعا وهو ما يطلق عليه مفهوم "األطراف ذات املصلحة" أو "األطراف املهتمة".
 .2املفهوم السوسيو اقتصادي لألداء التنظيمي:
تعطي املقاربة السوسيو-اقتصادية حتليلها اخلاص ملفهوم األداء التنظيمي من خالل املزاوجة بني منظورين ،األول اجتماعي
والثاين اقتصادي ،ومها على النحو اآليت:
 املنظور االجتماعي لألداء ،حيث يعرف األداء وفقا هلذا املنظور من زاوية "ما يتعلق ابلعمل" ،وبتحليل هذا النموذج،فهو ينقسم إىل ستة عناصر أو جماالت وهي على النحو اآليت:1
 ظروف العمل :وتتمثل يف الظروف املادية وعالقات العمل؛
 تنظيم العمل :أي طريقة توزيع الوظائف الرئيسية للمنظمة وتقسيم املهام داخل الوحدات والرتابط بني الوظائف
والنشاطات؛
 االتصال والتنسيق والتشاور :وهو التعبري التشغيلي والوظيفي بني أفراد املنظمة لتحقيق أنشطتها وتبادل املعلومات؛
 إدارة الوق ت :طرق تنظيم وقت العمل الفردي واجلماعي ،توزيع وقت الفرد بني النشاطات من إعداد ومراقبة،
وغريها؛
 التدريب املتكامل :وهو ما يرتبط مبمارسة التدريب املهين ،مع مواءمة وانسجام التدريب مع احتياجات الوظائف
من كفاءات؛
 تنفيذ االسرتاتيجية :من خالل التقنيات والطرق واملمارسات اليت ترتجم األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة ابستعمال
إجراءات ملموسة لتحقيقها.
إذا فاألداء وفقا للمنظور االجتماعي يتمثل يف النتائج اليت يتم احلصول عليها من قبل املؤسسة أو الوحدة يف كل جمال من
اجملاالت الستة سابقة الذكر ،إذ متثل كال من اإلجراءات واالبتكارات.

Henri SAVALL ,Véronique ZARDET, (2010), Maitriser les Couts et les Performances Cachées, 5eme édition,

1

ECONOMICA, Paris, pp . 190-191.
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املنظور االقتصادي لألداء :يتم حتديد األداء من الناحية االقتصادية من خالل النتائج املباشرة لفرتة معينة (اإلنتاجية،الرحبية ،ورضا الزابئن وحصة السوق ومستوى اإلبداع ،)...ابإلضافة إىل اإلجنازات احملتملة.1
على الرغم من أمهية التقسيم السوسيو اقتصادي لألداء وما تولد عنه من تنوير ملفهوم األداء ومن تعدد للتعاريف املعطاة
ملفهوم األداء ،إال أننا سنتوقف على املفهوم املناجريي ) (Managérialبشكل عام وعلى املفهوم اإلسرتاتيجي بشكل
خاص* ،على اعتبار أن األداء هو نتيجة للفعل واملمارسة ،حيث ميكن التعبري عنه من خالل األهداف اليت تسعى املؤسسة
لتحقيقها وهو األمر الذي جيعله متعدد األبعاد (كونه يرتبط أبهداف املنظمة) ،وهو يلخص العالقة بني القيم اليت أنشأهتا
املنظمة ومستوى استهالكها للموارد.
 .3تعريف األداء التنظيمي
لقي مفهوم األداء التنظيمي اهتماما كبريا يف األدبيات اإلدارية ،وهو ما ولد العديد من التعريفات ،نسرد بعضا منها يف
اجلدول رقم ( )1-2على النحو اآليت.
اجلدول ( )1-2بعض تعاريف األداء التنظيمي
صاحب التعريف
(ايفان،

(دافت،
(رايت

قدرة املنظمة على التماشي مع العمليات النظمية األربعة :املدخالت واملخرجات والعمليات والتغذية
العكسية.

2)1976

(جيمينسون،

حمتوى التعريف

األداء التنظيمي يتكامل مع االسرتاتيجية اليت تتكيف قدرهتا مع حاجيات البيئة ،عن طريق حتقيق
االنسجام بني بيئة املنظمة واسرتاتيجيتها وصوال إىل األداء املثايل.

3)1987

قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها من خالل استعمال املوارد املتاحة بطرائق فعالة وفاعلة.

4)1984

وآخرون5)1998،

انعكاس لكيفية استخدام املنظمة ملواردها واستثمارها بشكل جيعلها قادرة على حتقيق أهدافها.

Henri SAVALL ,Véronique ZARDET,(2010) op.cit, p . 191 .
*املفهوم املناجريي (اإلداري) لألداء هو الذي يؤكد ضرورة الفصل يب مفهومي املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام للمنظمات ،حيث يكون هذا األخري نتيجة لألخذ بسياسة املسؤولية اجملتمعية

1

للمنظمات.
Evan, W. M. (1976). "Organization theory and organizational effectiveness: An exploratory

2

analysis" .Organization and Administrative Sciences.28-15 ,)1(7 ,

Jemison, D. B. (1987). "Risk and the relationship among strategy, organizational processes, and

3

performance" .Management science.1101-1087 ,)9(33 ,

Daft, R. L & ,.Weick, K. E. (1984). "Toward a model of organizations as interpretation systems ".Academy of

4

management review.295-284 ,)2(9 ,

Rogers, E. W., & Wright, P. M. (1998). Measuring organizational performance in strategic human resource

5

management: Problems, prospects and performance information markets. Human resource management review, 8(3),
311-331.
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(دايت،

حمصلة لكافة العمليات اليت تقوم هبا املنظمة ،حيث أن كل خلل يف أي منها البد وأن ينعكس على
األداء والذي يعد مرآة املنظمة.

1)2000

)(Likert R., ….

أداء املنظمة هو ما ميكن قياسه من خالل مستوى النجاح االقتصادي للمنظمة ،وجودة تنظيمها.

(كوار)2003 ،

ختصيص مناسب للموارد البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية بوجود إدارة فاعلة متمكنة من وضع
االسرتاتيجيات بشكل واضح ومعروف للجميع.

املصدر :من إعداد الطالب

ما ميكن استخالصه من اجلدول أعاله هو أن األداء التنظيمي ليس سوى حصيلة لطريقة إدارة موارد املنظمة من منظور
عمليايت (مدخالت ،عمليات ،خمرجات) قصد بلوغ األهداف بفاعلية؛ حيث ميكن التحكم يف مفهومه من خالل الرجوع
إىل تقسيم "بورغوين" وفقا ملنظور إداري الذي عاجل مفهوم األداء من ثالث زوااي املتمثلة يف العمل ونتيجة العمل ،ومدى
النجاح يف أتدية العمل.2
يعاجل األداء التنظيمي من الناحية اإلدارية اليوم ،من خالل تسليط الضوء على تلك املفاهيم الثالث ،حيث يتم التعبري عنه
أخذا مبجموعة من املؤشرات؛ حيث يقتضي هذا املصطلح النجاح يف إرضاء كل من األطراف الداخلية واألطراف اخلارجية؛
فال يوجد جناح دون إقرار خارجي من البيئة بشكل عام والسوق بشكل خاص .كما أن التحوالت األخرية يف جمال األعمال
اليت غريت اجتاه املعادلة االقتصادية من األخذ ابسرتاتيجيات الرتكيز على الكميات اليت من املمكن إنتاجها إىل اسرتاتيجيات
الرتكيز على الكميات املمكن بيعها (االنتقال من منطق بيع ما ميكن إنتاجه إىل منطق إنتاج ما ميكن بيعه) ،قد خلصت
مفهوم األداء التنظيمي يف مدى القدرة على التحكم يف أسعار املنتجات وجودهتا عن طريق التحكم يف التكاليف الداخلية
وأنظمة إدارة اجلودة.
 .4تصنيف األداء التنظيمي يف منظمات األعمال
 .1.4األداء االقتصادي (املايل)
يفوق مفهوم األداء االقتصادي يف معناه وداللته ،على مستوى القاموس اإلداري ،مفهوم األداء املايل ،كونه يقيس مستوى
القيمة املضافة اليت أنشأهتا منظمة أو مشروع أو عملية أو وظيفة ما؛ وعليه ميكن معرفة مستواه من خالل قياس جمموعة
من املؤشرات ،منها:
 املؤشرات املالية واالقتصادية؛ حيث ميكن قياس مستوى األداء من خالل اعتماد النتائج احملاسبية واملالية ،كالقيمةاملضافة والربح الصايف ،والعائد على السهم ،ومستوى التدفقات... ،؛
Daft R. L., (2000), «Management , the Dryden Press », Fort Worth

Bourguignon, A. (1995). Peut-on définir la performance .?Revue française de comptabilité.66-61 ,269 ,
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 املؤشرات املوضوعية؛ ميكن قياسه اعتمادا على مستوى بلوغ األهداف املسطرة يف شكل نتائج ونسب معتمدةكالنتائج احملاسبية واملالية ،والنسب ،واملؤشرات... ،اخل؛
 املؤشرات اجلزئية؛ على اعتبار ان األداء يقيس مدى املسامهة االقتصادية للمشروع أو املؤسسة جتاه األطرافاألخرى كاملستثمرين والشركاء واملمولني واملسامهني؛
 مؤشرات املقارنة؛ على اعتبار أن األداء ال يكون له معىن إال إذا قورن ابألهداف املسطرة من طرف هذه األخرية،أو أهدافها السابقة أو مقارنتها ابألحسن على مستوى السوق (املقارنة املرجعية)؛
 املؤشرات احملاسبية (املستندة إىل القوانني)؛ عادة ما يتم قياس األداء من خالل اعتماد نظام حماسيب يرتكز علىاملرجعيات احملاسبية العاملية كمعايري ) (IAS-IFRSوالنظام احملاسيب واملايل ) (SCFوقوانني هيئات الرقابة على
مستوى البورصات...؛
 املراقبة؛ عادة ما يتم اخضاع مؤشرات األداء ملراقبني قانونيني كمحافظي احلساابت ،وهيئات الرقابة يف البورصة؛أ و جبائيني كمفتشي الضرائب واملالية ،أو اجتماعيني كمنظمات التأمني والرقابة الصحية ومحاية البيئة أو التنقيط
االجتماعي ،أو وظيفيني كخرباء احملاسبة.
 .2.4األداء ما فوق االقتصادي (ما فوق املايل)
زايدة عن األداء االقتصادي واملايل ،يوجد شق مكمل ألداء املنظمات ،يطلق عليه تسمية األداء ما فوق املايل /غري املايل
) ،(Extra-financièreحيث ميكن تقديره من خالل مجلة من اخلصائص:
 متعدد املعايري :اجتماعية وبيئية وجمتمعية؛ موضوعي أو ذايت :يكون من املمكن قياسه بشكل دقيق أو جمرد؛ حيث أنه خيص لعملية مقارنة ،أو تقدير نسيب(من خالل تقدير املستوايت املدركة له يف املقابالت)؛
 متعدد :يشمل مؤشرات األداء مبختلف أنواع القيم (املنفعة ،التبادل ،التقدير )... ،املنشأة من طرف املؤسسةوشبكتها اخلاصة ابألعمال؛
 قابل للمقارنة :األداء هو دالة لإلجنازات احملققة من أجل تلبية تطلعات األطراف الداخلية (العمال واملسريون)واألطراف اخلارجية (املسامهني ،الزابئن ،املوردين)... ،؛
 وليدة اتفاقيات ) :(Conventionnelsيعين أن مؤشرات األداء ما فوق املالية تعترب مؤطرة من طرف مرجعياتمعيارية خمتلفة مع مقارنتها أيضا مع املمارسات احلسنة للمؤسسات الرائدة يف جمال ممارسة املسؤولية اجملتمعية ،اليت
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مت االعرتاف هبا من قبل وكاالت التنقيط االجتماعي ،وجمالس املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،وكلها متخضت عن
اتفاقات ما بني الفاعلني يف اجملال؛
 متحكم فيه ذاتيا :على اعتبار أن معظم مؤشرات األداء ما فوق املايل ال ختضع للرقابة القانونية (كوهنا تنجم عنمبدأ الطوعية)؛


وعليه ميكن القول إن األداء ما فوق املايل يغطي يف مظلته كال من األداء االجتماعي والبيئي واجملتمعي.
الفرع الثاين :األداء التنظيمي يف ظل تعدد املقارابت

يساعد التحكم يف األداء على ترمجة رسالة املنظمة ورؤيتها إىل املستوايت التنظيمية العملية ،حيث متثل شكال من أشكال
التعهد وااللتزام بتحقيق نتائج حمددة أو الوصول إىل مستوايت معينة من اإلجنازات؛ فهي تعتمد على حتويل جماالت نشاط
املنظمة وتطلعاهتا إىل واقع ملموس ،كي ال تبقى تلك الرسالة أو الرؤية جمرد أفكار خاوية .من وجهة أخرى فقد سادت
النظرية االقتصادية ولفرتة طويلة فكرة احنصار األداء التنظيمي يف تعظيم الربح (القرنني الثامن والتاسع عشر) ،إال أن التغريات
البيئية اليت ميزت جمال األعمال خصوصا بعد احلرب العاملية الثانية وفقا ملا جاء به "آنصوف" قد أدت إىل ضرورة عدم
االكتفاء ابلرحبية كمعيار لألداء وكهدف وحيد على املدى القصري ،كونه يشكل هتديدا إلمكانية بقائها على املدى الطويل.1
وهو ما دفع املفكرين لنقل مفهوم األداء من مقاربة األهداف إىل املقاربة االسرتاتيجية مث مقاربة احلوكمة فمقاربة التنمية
املستدمية.
 .1األداء التنظيمي وفقا ملقاربة األهداف (تعدد األهداف)
لقد جاءت النظرية اإلدارية لتقدم العديد من البدائل ملقاربة وحدانية هدف املنظمة (تعظيم الربح) ،ولتعطي األولوية لألداء
املستقبلي على حساب األهداف قصرية املدى ،مع حتقيق التوازن ما بني األولوايت بني النتائج املقبولة يف املدى القصري
والسلوكيات الالزمة لضمان بلوغ األهداف طويلة املدى ،هذه األخرية تتوقف على العمل وفقا لسلوكيات معينة للوصول
إىل معدالت أداء مرغوبة مستقبال.
من جهة أخرى يشري "دراكر" إىل ضرورة أن يكون للمنظمة العديد من األهداف اليت تسعى إىل بلوغها (سلسلة األهداف
والنتائج )2واليت تتعلق مبجاالت معينة للنتائج األساس اليت قد تؤثر وبشكل مباشر يف استمرارية وتطور نشاط املنظمة.

 سينم التطرق إليه يف املبحث الثاين من نفس الفصل.

Ansoff, H. I. (1987). The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Irwin.

Drucker, P. F. (1958). Business objectives and survival needs: notes on a discipline of business enterprise. the
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حيث تغطي هذه اجملاالت كل من :الرحبية وحصة السوق ومستوى اإلبداع واملوارد البشرية واملادية ومستوى اإلنتاجية
واملسؤولية االجتماعية وكذلك درجة التوازن ما بني األهداف.
كما دعم "آنصوف" فكرة تعدد األهداف ،من خالل تقسيمها إىل أهداف اقتصادية وأخرى غري اقتصادية ،حيث تصب
األهداف االقتصادية يف كل من املرونة والبقاء والرحبية ،أين ميكن تلخيص كل من هديف الرحبية والبقاء يف مستوى العائد
على االستثمارات ) (ROIيف املدى الطويل ،ونظرا لصعوبة حساب ذلك يتم التخطيط لذلك من مستويني إثنني ،مها:1
 املستوى األول ،الذي يتم يف إطاره تقدير العائد على االستثمارات لفرتة معينة؛ حيث يكون ابملقدور حسابه
بدرجة مقبولة من الدقة؛
 املستوى الثاين ،هنا تنشئ املؤسسة أهدافا أخرى نتيجة عدم التأكد ،عادة ما تتمثل يف "البقاء واالستمرارية" ،ومن
املمكن أن ترتجم ذلك من خالل أهداف جزئية كالنمو واالستقرار ،وغريها.
ومتاشيا مع امليزات احلديثة للبيئة خصوصا ما تعلق ابألخطار واألزمات الدورية اليت جيب على املنظمة التنبؤ هبا ،فيستلزم
منها التحلي ابملرونة كخاصية وهدف يف نفس الوقت ،سواء كانت مرونة داخلية أو خارجية ،قصد التمكن من التأقلم
والتكيف مع تلك الظروف؛ حيث يتم التعبري عن درجة املرونة الداخلية من خالل مستوى سيولة األصول ،أما املرونة
اخلارجية فتتمثل يف درجة احملافظة على تشكيلة متنوعة من املنتجات واألسواق ،ومشاريع البحث والتطوير ،وغريها .وابلتايل
أصبحت مقدرة املنظمة على ضمان بقائها وتطورها مرهون مبدى حتقيق أداء يستقرأ من خالل أهداف متجددة ومرنة على
أساس (افرتاض) أن األهداف تتغري عرب الزمن وفقا لبيئة دينامية وحركية ،مع التأكيد على طبيعة الرتابط بني ذلك ومدهتا
الزمنية ومستوايهتا التنظيمية (البيئة ،الزمن ،املستوى التنظيمي).
 .2األداء التنظيمي وفقا لنموذج التميز اإلداري )(L’excellence
يعترب الباحثان "بيرتز" و "وترمان" أول من جاءا مبفهوم التميز كنموذج ،للتصريح ابألداء التنظيمي للمؤسسة وعن
املمارسات اجليدة هلا انطالقا من عدة مؤشرات تتمثل يف2كل من :درجة منو رقم األعمال ومنو األصول والقيمة احلقيقية
للسهم مقارنة ابلقيمة احملاسبية ومردودية االستثمارات ومردودية رؤوس األموال اخلاصة ومردودية املبيعات.
حضي مفهوم األداء املتميز على املستوى املهين إبهتمام كبري ،حيث جنده يف أدلة أنظمة اجلودة مبختلف سالسلها؛ كاجلودة
الشاملة والنموذج األوريب للجودة ) (EFQMوغريها من السالسل ،ومناذج اإلدارة البيئية واملسؤولية اجملتمعية ،إال أهنا اندرا
Ansoff, H. I. (1968). Corporate strategy: Analytical approach to business policy . Penguin, p. 21.

Peters Thomas, Waterman Robert, (1983) Le prix de l’excellence : les secrets des meilleures entreprises,
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InterEdition, New York
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ما تطرقت لتعريف هذا املفهوم .فعلى حد ما جاء به "بريقري & دجيو" فإنه من الناحية العلمية ال يوجد مفهوم للتميز
ومن الصعب اقرتاح تعريف له على الرغم من االستعمال الواسع له يف الساحة االقتصادية واإلدارية ،إال أنه ميكن حصره يف
النقاط اآلتية:1
 يرتبط مفهوم التميز مبدى جناح املنظمة؛
 التميز هو هدف تسعى املنظمة إىل بلوغه مقارنة مبعايري خارجية ونتيجة تبين مقارانت مرجعية مسبقة؛
 يدمج التميز فكرة الرتتيب احملقق ما بني املنظمات من خالل التحكم يف جمال من اجملاالت؛
 متتد اشكالية التميز حىت إىل ممثلي املنظمة.
من خالل املراحل السابقة يكون من الضروري إجياد مفهوم علمي للتميز ،فقد يكون من األمهية مبكان إعادة التفكري يف
مقاربة البحث عن االمتياز والنموذج املثايل للمنظمات انطالقا من كونه مجلة من الدراايت العملية )(Savoir-faire
املطورة واملتعلقة مبختلف التغريات البيئية ،ويف قطاعات معينة يف إطار نشاطات املنظمة ويف فرتة زمنية معينة.
مبدئيا ميكن القول أبن األداء املتميز يعرب عن أعلى مستوى أداء ميكن أن حتققه املنظمة وأفرادها ابملقارنة مع جمموعة معايري
حمددة ،وأنه هو نتاج القدرات واملمارسات اإلبداعية اليت يبلغوهنا .وهو أيضا يتصف ابلقدرة على التميز واالختالف مقارنة
ابملنافسني و /أو معايري األداء املقارن.
وعليه يقرتب التميز يف معناه إىل كل من ":الفعالية والكفاءة واألداء" غري أن هذا األخري ال يتطلب أحكاما خارجية ،وال
مقارنة مع أحسن املمارسات .فوفقا لـ" :بورجوري" و "دجيو" ميكن سرد حمددات املمارسة املمتازة انطالقا من كون التميز:2
 يعرب عن مستوى مرتفع لإلتقان؛
 يعرف ابلنسبة ملتغريات ظرفية داخلية وخارجية (هيكلة ،تكنولوجيا ،سوق ،اسرتاتيجية)؛
 يعرف انطالقا من النتيجة املتحصل عليها؛
 يتم تقييمه انطالقا من املنطق االقتصادي ابلنسبة للممارسات املنافسة؛
 يصنف ابعتباره مقارنة مرجعية ألفضل أداء.

Collins J.,(2009), De la performance à l’excellence : Devenir une entreprise leader, Pearson, , p. 15.

Bergery L., Dejoux C., (2006) « Elargissement de la notion d’excellence : vers l’excellence durable », Revue
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gestion, Vol. 23, N° 6, p. 156.
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لتمكني املؤسسات من احلصول على درجة التميز ،يتم الرجوع إىل قائمة مؤشرات أدرجها "فامال" يف جمموعة من املؤشرات
الكمية ذات طابع خاص ،تكون فيها املنظمة متميزة طيلة السنوات السبع األخرية وهذا انطالقا من مخسة معايري ،وهي:1
 .1مؤشرات النمو :التطور السنوي لألصول والتطور السنوي لألموال اخلاصة وتطور رأس املال يف السوق املالية؛
 .2مؤشرات األداء املايل واالقتصادي :كمردودية األموال اخلاصة وهامش االستغالل.
يتم احلكم على أداء املنظمة اعتماد على هذا النموذج بطريقة شاملة وذلك من خالل األخذ بتلك املؤشرات املعتمدة؛
حيث إن الفرتة الزمنية اليت تكون فيها املؤسسة على أحسن حال تسمى فرتة األداء ،إال أن هذا ال مينع من متيز هذا النوع
من الدراسات مبحدودية املؤشرات املعتمدة يف التحليل والرتتيب وابلطبيعة الكمية اليت متيزها ،وكذلك تركيزها على النتائج
أكثر منها على العمليات املسئولة عنها.
ارتبط بلوغ األداء األفضل للمؤسسة بضمان الوضعية اجليدة اليت تضمن احلصول على معدل مردودية مرتفع ،ويتحقق ذلك
حىت وإن كانت هيكلة القطاع ال تسمح بذلك وال ابحلفاظ على املزااي التنافسية اليت متكنها من التفوق على منافسيها.
كما تتحدد من خالل املزااي التنافسية ذات الطابع الكيفي ،واليت تتنافس هبا املؤسسات يف قطاع صناعتها ،مع البحث
دائما عن احلصول على مزااي أفضل من منافسيها ،ويف هذا السياق اقرتح "بورتر" ) (Porter, 1986إسرتاتيجيتني عامتني
مها :التكلفة الدنيا و التمايز 2اللتني ميكن أن تتنافس هبما املؤسسة لتحقيق التفوق يف األداء على املنافسني وذلك من
خالل مصادر ق وهتا التنافسية (املوارد والكفاءات) ،كما ميكن أن يتحقق التفوق يف األداء من خالل استباق املنافسني ويف
إطار ما يطلق علية التمايز التنافسي غري املستدام.
وقد دعم مفهوم التميز اإلداري من جهة موازية من طرف "بريقوري" و "دجيو" من خالل توسيعهما ملفهوم التميز وربطه
بتحدي اإلستدامة ،ليصبح حتت تسمية" التميز املستدام" ،3حيث قدم "فارمال" منوذجا خاصا به يف هذا اإلطار (خاص
ابلتميز املستدام).4

Phamel Dominique, (2003), « Un modèle d’excellence durable intégrant le développement durable : une

1

extension du modèle de Conti », revue Gestion 2000, Vol. 20, N° 4

Porter, M. E. (1986). Competition in global industries. Harvard Business Press.

2

3 BERGERY L., DEJOUX C., (2006), "Développement durable et Excellence opérationnelle : vers une logique
de preuve ", Gestion 2000, pp147-166

Phamel Dominique, (2003), op. ct., p. 12.
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 .3األداء التنظيمي وفقا ملقاربة حوكمة الشركات
إن التغيريات اليت مست بيئة األعمال يف بداية األلفية اجلديدة وما اجنر عنها من عوملة لألسواق ،وما نتج عنها من آاثر
مست ميادين :التكاليف واجلودة؛ الوقت واملعرفة؛ بناء وهتدمي الوضعيات القوية ،تراكم وجتميد القدرات املالية قد أدى دورا
مهما يف لعبة املنافسة .كما أن تزايد هذه امليادين سيجعل بيئة األعمال تتميز وفقا ملا جاء به "جونسن وآخرون" بـ:
"التكرار ،سعة وعدوانية التداخالت التنافسية" 1وهو ما يولد حالة من االستقرار الدائم ،حيث أن هذه اخلصائص اجلديدة
لبيئة األعمال ترجع إىل سببني أساسني ،مها :زايدة مستوى تداخل العالقات ما بني املنظمات؛ والتغريات يف العناصر
املكونة للبيئة.
وقد أدى كل ذلك إىل نشوء وتطوير مقارابت كلية وجزئية ،ابإلضافة إىل مفاهيم ومصطلحات خمتلفة حماولة لتفسري وفهم
خمتلف الظواهر املرتبطة هبا وأشكال أتثرياهتا يف املؤسسات وابلنماذج اإلدارية اخلاصة هبا ،وجند من ذلك منوذجي حوكمة
الشركات والتنمية املستدمية.
ترجع مقاربة احلوكمة يف أصوهلا الفلسفية لنظرية الوكالة لـ "جانسن" و"ماكلني" واليت ظهرت يف سبعينيات القرن املاضي
حلل الصراعات القائمة بني املساهم كفاعل أساس واملسري كوكيل ،2من خالل اقرتاحهما جلملة من اآلليات واألدوات.
وبشكل عام فقد عززت مقاربة احلوكمة من خالل املوازنة بني كل من أهداف املسري وأهداف املساهم مع تطوير آليات
ا لرقابة الداخلية واخلارجية .ولقد مسحت مقاربة احلوكمة من رجوع الدور األساسي للمسامهني مؤكدة بذلك على األهداف
املالية ،من خالل تعظيم ما يطلق عليه :القيمة االقتصادية املضافة ) 3 (Economic Value Added : EVAاليت تعترب
أهم مؤشر لقياس نتيجة املؤسسة بعد تعويض رؤوس األموال من خالل منوذج "خلق القيمة" ،وقد جسد هذا انتشار
النماذج املالية على حساب النماذج االسرتاتيجية وظهور ما يطلق علي تسميته "غلبة الطابع املايل على اسرتاتيجية املنظمة"،
اليت حاولت إعادة إثراء اجلدل الذي كان قائما بني مقاربة االستثمار ومقاربة اسرتاتيجية املؤسسة يف سنوات الستينات
للقرن املاضي (أنصوف. )1968 ،

Johnson G. et al., (2011), STRATEGIQUE, 8ème Ed., Pearson Education, Paris, p. 169
Jensen, M. C & ,.Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership
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structure .Journal of financial economics 360-305 ,)4(3 ,
3
Idem.

79

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

 .4األداء التنظيمي من خالل دمج مقاربة احلوكمة مع مقاربة التنمية املستدمية:
على الرغم من بقاء األداء املايل كأحد أهم مكوانت األداء التنظيمي للمؤسسة ،إال أن هذا مل مينع من اخلوض يف جماالت
األداء الوظيفي بشكل عام واألداء االسرتاتيجي بشكل خاص؛ إذ ما مييز هذا األخري هو الشمولية الوظيفية وكذلك الزمنية،
كونه يسعى لتغطية توجهات خمتلف األطراف ذات املصلحة واألطراف ذات احلقوق ،وهذا من خالل تبين مقاييس خمتلفة
ومتنوعة لألداء.
هناك مقارابت عديدة لصياغة األداء ،حيث مييز "قازانت" ) (2000بني ثالث مقارابت ،وهي :املقاربة ابألهداف (مستوى
حتقيق األهداف) واملقاربة ابملوارد (القدرة على حيازة املوارد) ،ومقاربة أصحاب املصلحة (مستوى رضا األطراف ذات
املصلحة).1وهي ملخصة يف اجلدول (.)2-2
اجلدول ( :)2-2املفاهيم املرتبطة ابألداء وأبعاد القياس
اإلطار النظري

تعريف األداء

أبعاد القياس

مستوى حتقيق األهداف

الرشادة اإلقتصادية
العالقات اإلنسانية

إقتصادية ومالية
وإنسانية

القدرة على حيازة املوارد

نظامية
شرطية

التأقلم مع البيئة
الفاعلية
تكاملية األنظمة اجلزئية

رضا األطراف
(أصحاب املصلحة)

أبعاده ترتبط ابلفاعلني املعنيني

املختلفة سياسي

Source : Gauzente Claire, (2000), « Mesurer la performance des entreprises en l’absence d’indicateurs objectifs :
quelle validité ? Analyse de la pertinence de certains indicateurs », Encyclopédie : Finance Contrôle Stratégie,
Volume 3, N° 2, p. 149.

تصف هذه املقارابت تعدد احلاجات لدى األطراف ذات العالقة مع املؤسسة وتعدد مقاييس األداء والطبيعة التشاركية
ألهداف املؤسسة اليت تفرض عليها حماولة حتقيق نوع من التنسيق والتوازن فيما بينها؛ حىت ال تكون نتائج تقييم وقياس
األداء متضاربة ومنه السعي لبلوغ تعبري أحسن عن األداء التنظيمي املستدام مبا يليب تطلع املنظورات الثالث :األهداف

ملزيد من التوضيح بخصوص عالقة الحوكمة بالتنمية املستدامة ،ارجع إلى الفصل األول.
1
Gauzente Claire, (2000), « Mesurer la performance des entreprises en l’absence d’indicateurs
objectifs : quelle validité ? Analyse de la pertinence de certains indicateurs », Encyclopédie : Finance
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واملوارد واألطراف ذات املصلحة ،حيث يعد هذا املنطلق هو احلجر األساس لبطاقات األداء املتوازنة اليت جاء هبا "نورتن"
و"كابالن".
 .1.4األداء من املقاربة املالية إىل املقاربة االسرتاتيجية
يستند األداء ،وفقا للمقاربة االقتصادية (مقاربة األهداف) ،على مفهوم األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها ،واليت
يتم التماسها من خالل النتائج املنتظرة من قبل مالك ومسريي املؤسسات؛ حيث يتم التعبري عنها يف شكل مؤشرات
اقتصادية ومالية ،وهو ما يتطلب االرتكاز على املؤشرات ذات الطابع الكمي أو مؤشرات خلق القيمة لألطراف ذات
املصلحة .وهنا يكون من الضروري اإلشارة إىل أن هذه املقاربة قد سادت ملدة طويلة من خالل منطلقها الذي يعترب األداء
املايل هو املقياس األجنع لتحديد مدى جناح املنظمة؛ إذ يسمح من اغتنام الفرص للموارد املالية بقصد االستثمار يف جماالت
نشاط املنظمة أو جماالت أخرى ،وكذلك فهو يضمن هلا مركزا تنافسيا قواي ويضمن هلا درجات من التطوير والتعزيز،
خصوصا وأنه يتوافر على جمموعة من املقاييس املالية اليت هلا القدرة على قياس واستقراء األداء االسرتاتيجي ،كمعدل العائد
على االستثمار ) (ROIومعدل العائد على حق امللكية) ،(ROEالذين ميكنان املنظمة من توظيف أمواهلا يف االستثمارات
األكثر رحبية ،كما تعرب على مدى قدرة املؤسسة على الوفاء إيلتزاماهتا الطويلة األجل.
وبشكل عام ،فعلى الرغم من األمهية البالغة لإلدارة املالية يف قياس أداء املنظمات والتنبؤ حبالتها املالية ،إال أن هذه املقاربة
املالية قد أصبحت ،نتيجة زايدة حدة املنافسة يف جمال األعمال ،غري كافية لتلبية احتياجات املسريين لتقييم األداء الشامل
للمنظمات بشكل موضوعي ومالئم؛ فعلى سبيل املثال ال زالت اإلدارة املالية ترتكز على القيم التارخيية والقوائم املالية اليت
من الصعب أن تعرب عن القيم احلقيقية ملوجودات املنظمة بشكل دقيق وحمني ،كما يصعب عليها أن أتخذ بعني االعتبار
التغريات البيئية والسوقية واالسرتاتيجية جتاه األداء.1
مما مييز املمارسات اإلدارية احلديثة هو التوجه حنو تقييم األداء يف إطار توجه اسرتاتيجي معني؛ إذ يسمح من األخذ ابملقاربة
االسرتاتيجية لتحليل األداء من خالل صب االهتمام والتفكري داخل املؤسسة ملواجهة املنافسة والبيئة اليت تعيشها ،وابلتايل
يصبح األداء االسرتاتيجي يف هذه احلالة هو األداء الضروري لضمان تكيف املؤسسة مع بيئتها و /أو ممارسة التغيري عليها
على املدى الطويل إن كان ابإلمكان .2وابلتايل فقد عجزت األهداف املالية يف البيئة احلالية على أن تكون موجهة للقرارات
االسرتاتيجية ،حيث أدركت املؤسسات أنه ليس ابإلمكان األخذ مبؤشر واحد للحكم على األداء الكلي للمؤسسة ،بل
أصبحت حباجة ماسة إىل املزج بني األهداف املالية وغري املالية واألهداف الكمية وغري الكمية ،الستخدامها كدليل موجه

 1سواكري مباركة (" ،)2013أداء املؤسسات من خالل مقارابت احلوكمة" ،امللتقى الدويل آلليات احلوكمة ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ص ص.154

Mauneult C. (2002), Quelle performance stratégique pour piloter l’entreprise dans l’économie de l’Internet ?,
thèse de doctorat , Université Paris-Dauphine, p.12.
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ملختلف االختيارات االسرتاتيجية اليت متكنها من البقاء والتطور يف قطاع صناعتها ،سعيا حنو بدائل تتصف ابلشمولية يف
قياس األداء التنظيمي.
هذا االستشراف ،خلص بظهور مناذج إدارية كثرية من أمهها :منوذج املوازانت التقديرية مث منوذج لوحات القيادة االسرتاتيجية
كأداء إدارية تشمل أكثر من بعد (البعد االقتصادي واملايل) ،ليظهر بعدها منوذج األداء املتوازن "نورتن" و"كابلن" )(1992
ليعطي لألداء التنظيمي أربعة أبعاد ،مايل وعمليايت وزابئين وتعلمي حتسيين؛ ومنه إعطائه نقلة نوعية يف التحليل وفقا ملقاربة
اسرتاتيجية ،جتعل منه موضوعا حموراي يف إطار االسرتاتيجية العامة للمنظمة.
 .2.4األداء من خالل مزاوجة مقاربيت احلوكمة واالسرتاتيجية مع مقاربة التنمية املستدمية
أدت املزاوجة بني مقاربيت حوكمة الشركات واإلدارة االسرتاتيجية فيما يتعلق مبوضوع األداء التنظيمي إىل تعزيز فكرة الشمولية
يف معاجلة موضوع األداء وبنظرة مستقبلية واسرتاتيجية أتخذ ابنشغاالت كل األطراف ذات املصلحة ،ومع ارتفاع رهان
التنمية املستدمية واملسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،أصبح ينظر لألداء التنظيمي للمؤسسة نظرة مسؤولية واستدامة ،الشيء
الذي أدى لتحول تسميته إىل األداء املستدام (الشامل ،العادل).
مقابل ظهور مفهوم مثل التنمية املستدمية حتت مسمى "الناس واألرض والربح" )،(3Ps : People, Planet, Profit
كان من الضرورة مبكان أقلمة مفهوم أداء املنظمات مع هذا املنظور اجلديد؛ حيث خلص ببزوغ مقاربة األداء الثالثي حتت
اسم "األداء الثالثي" بداية من سنة  ،(TBL : Triple Bottom Line) 2008اليت جاء هبا "الينستون" 1سنة 1997

ليتم اعتماده فعليا بداية من سنة  ،2008من قبل العديد من املنظمات العاملية املنادية لشعار املسؤولية اجملتمعية للمنظمات
والتنمية املستدامة على غرار املبادرة العاملية إلعداد التقارير).(GRI
ووفقا هلذه املقاربة زادت أمهية احملاسبة االجتماعية كوهنا تدمج كال من التكاليف االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،2كما
زادت أمهية االعتماد على طريقة التكاليف اخلفية يف إطار احملاسبة اإلدارية للمنظمات "سافال" و"زاردات" ،وأن احلكم
على مستوى ممارسة مسؤوليتها اجملتمعية ومسامهتها يف التنمية املستدمية تكون من خالل بناء شبكة مؤشرات فعالة لقياس
وتقييم أداء املنظمة (أدائها املستدام).3

Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st‐century

1

business .Environmental quality managemen.51-37 ,)1(8 .

 سيتم التفصيل يف منوذج األداء الثالثي واإلفصاح عنه يف إطار مبادرة التقارير العاملية يف املبحث الثاين من هذا الفصل.

Henri SAVALL ,Véronique ZARDET,(2010) op.cit,

2

Quairel, F. (2006). Contrôle de la performance globale et responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

3
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املطلب الثاين :قياس األداء التنظيمي ومناذجه
جتد املنظمات صعوبة يف إجياد وتطوير مؤشرات ومن مث أنظمة منسجمة لقياس األداء مبا يليب هديف التكلفة والفعالية،
والداللة والتعبري اليت تسهم يف النهاية يف حتسني نوعيته .وعلى هذا األساس فإجياد تعريف واضح ودقيق لقياس األداء
سيساعد املديرين على تركيز جهودهم على ما هو حرج ومهم ،وذلك يف إطار العمليات داخل املنظمة.
الفرع األول :مفهوم نظام قياس األداء التنظيمي ومؤشراته
 .1مفهوم نظام قياس األداء التنظيمي
يشري "جاسرت" ) (1995إىل أن حتديد مفهوم نظام التقييم ومن مث الوصول لتحديد تعريف خاص به أمر مهم لضمان تبين
وتطوير نظام فعال لقياس األداء؛ فيشري "موالن" )(2002أنه من اخلطأ حصره عند عاملي الفعالية والفاعلية؛ ألنه سيؤثر
يف جودة عمل املديرين داخل املنظمة؛ بل ينبغي االجتاه إىل قياس مدى التسيري اجليد للمنظمة ،وحتديد القيمة اليت توفرها
للزابئن وبقية األطراف ذات املصلحة .1هذا التعريف أعطى التوجيه العام للباحثني املهتمني ابملوضوع على اعتبار أهنا أملت
بكل من رضا الزابئن وتسيري القيمة املنشأة هلم وتقييم طريقة إدارة أداء املنظمة.
إن نظام تقييم األد اء يعترب خطوة جوهرية يف إطار البحث عن التميز اإلداري ،وعليه فقد اقرتح "موالن" ) (2002تعريفا
ضبط من خالله أوجه العالقة بني التميز اإلداري وقياس األداء .فيقول أبن ":التميز اإلداري هو توضيح للممارسة يف
إطار إدارة املنظمات ومدى إنشاء القيمة للزابئن وبقية األطراف ذات املصلحة".2
يساعد نظام قياس األداء على توفري املعلومات الالزمة لتقييم اجملال الذي تقوم املنظمة يف إطاره خبلق القيمة وبلوغ التمييز.
هذا التعريف له صلة مباشرة بلوحات القيادة االسرتاتيجية (لوحات األداء املتوازن) أببعادها األربعة ،البعد املايل وبعد الزابئن
والعمليات الداخلية والتعلم واإلبداع؛ إال أن ما ميكن مالحظته هو أن البعد املايل يندرج يف إطار إنتاج القيمة .أما الزابئن

Moullin, M. (2002),Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press,

1

Buckingham, p.188.
Moullin, M. (2003), “Defining performance measurement”, Perspectives on Performance, Vol. 2
Nos 1/2, p. 3
 اعتمدت املنظمة األوروبية إلدارة الجودة ) (EFQMهذا التعريف بداية من سنة .1999
2
Moullin, M. (2002),Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press,
Buckingham, p.96
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واألطراف ذات املصلحة فتعترب ذات مكانة جوهرية يف هذا التعريف .يف حني العمليات الداخلية واإلبداع والتعلم تعترب
أبعادا حمورية لفهم طريقة إدارة املنظمة.1
كما تسعى املنظمة ملعرفة مدى إدراك أطرافها ذات املصلحة األساسية (احملورية) ملستوى أدائها كي تسعى ألن تكون صرحية
ومعربة يف ذلك لتؤثر يف إدراكهم ومن مث مستوى رضاهم عن أداء املنظمة.

2

 .2مؤشرات قياس األداء
 .1.2املؤشر :هو عامل أو متغري كمي أ و نوعي يوفر وسيلة سهلة لقياس اإلجناز أو للكشف عن التغريات املرتبطة ابلتدخل
اإلمنائي أو للمساعدة على تقدير أداء مستقبلي .فاملؤشر املالئم هو ذلك احلامل للمعىن ابلقدر الذي يسمح من خلق
إحساس لدى مستعمله (متلقيه) ويدفع الختاذ قرار أكثر مالءمة ورشادة يف الوقت نفسه 3 .أي ان املؤشر اجليد هو الذي
يكون مشحوان ابملعاين.
 .2.2مؤشرات األداء** :هي جمموعة من املقاييس الكمية والنوعية اليت تستخدم لتتبع األداء مبرور الوقت لالستدالل على
مدى تلبيته ملستوايت األداء املتفق عليه (املطلوبة) وهي نقاط الفحص اليت تراقب التقدم حنو بلوغ املعايري .وهي على
مستوايت :فردية ووظيفية وتنظيمية .كما ميكن تقسيمها إىل مؤشرات ختص املدخالت ،وأخرى ختص العمليات ،وأخرى
ختص املخرجات.4
خبصوص إعداد املؤشرات ،فيمكن اجلزم على أنه ال توجد مؤشرات مثالية لكل املنظمات يف قطاع ما ،وعليه يكون من
املهم للغاية إعداد قائمة املؤشرات من قبل القائمني على املشروع مراعني اخلصوصيات اليت تعيشها املنظمة وطبيعة بيئتها
واسرتاتيجيتها وأهدافها.
إن اعتماد هذه املؤشرات ،ال يتم إال بعد اختبارها ودراسة مدى ثباهتا ومصداقيتها ،حيث تستخدمها املؤسسة أو أي جهة
أخرى لتقدمي دليل عن جودة األداء .حيث أن املؤشر اجليد +يتميز ابخلصوصيات اآلتية :الوقت املناسب واحلقيقي ،قياس
Moullin, Max, (2005), “Defining performance measurement: the debate continues”, Perspectives on

1

Performance, Vol. 4 No. 1, p. 13
Moullin, Max, (2005), “Defining PM – should the definition include stakeholders?”, Perspectives on Performance,

2

Vol. 4 No. 3, p. 17
http://www.piloter.org/mesurer/methode/choisir-indicateurs-gimsi-5.htm (20/11/2016).

3

** من الضروري التمييز بين املؤشر واملعيار؛ حيث أن املؤشر يعبر عن هدف تسعى املنظمة لبلوغه ،والذي يكون محددا مسبقا ،كأن ال يتعدى مستوى تلوث املياه
س ،%أما املعيار يمكن استعمالها في تحديد أو صياغة مؤشر ما.
 4عمادة ضمان الجودة واإلعتماد األكاديمي ( ،)2013مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية ،اململكة العربية السعودية ،الرياض .ص ص.23-21 .
 +مالحظة :في حالة صعوبة إيجاد مؤشر يقيس األداء (جودة التعلم مثال) يمكن استخدام بعض األدلة غير املباشرة مثل تقييم الطالب للبرامج ،نتائج استطالعات أرباب العمل.
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جمموعة أهداف يف نفس الوقت ،تعكس احلقيقة والفعل ،موضوعية وقابلة لالستعمال ،ممثلة ملكان العمل
.(Ergonomiquement présentable)1
الشكل ( :)1-2منهجية استعمال مؤشرات األداء
تعريف المؤشر

وضع معادلة حسابية للمؤشر

تحديد وصف دقيق للمؤشر

معلومات خاصة بالمؤشر

تحديد فترة قياس المؤشر

تحديد المؤشرات الفرعية إذا
وجدت

تحديد المستهدف

األشخاص المسؤولون عن المؤشر

تحديد الجهة التي يمكن الحصول
على معلومات منها

تحديد المسؤول عن تحقيق
المؤشر

تحديد المسؤول عن حساب
المؤشر

املرجع :عمادة ضمان اجلودة واإلعتماد األكادميي ( ،)2013مؤشرات األداء واملقارنة املرجعية ،اململكة العربية السعودية ،الرايض .ص. 29 .

الفرع الثاين :النماذج الكالسيكية لقياس األداء التنظيمي
 .1منوذج املوازانت التقديرية وحدودها يف قياس األداء التنظيمي
تعترب رقابة التسيري املرتكزة على املوازانت التقديرية أوىل مناذج قياس واحلكم على مستوى األداء التنظيمي؛ حيث كانت
متثل املفهوم الكالسيكي لرقابة التسيري ،ويرجع ذلك ملفهوم املوازنة يف حد ذاهتا اليت كانت تعرف على أهنا " التعبري احملاسيب
واملايل للخطط العملية ،اليت تسمح م ن توجيه املوارد املتاحة حنو بلوغ األهداف على املدى القصري وإجناز املخططات
العملية على املدى الطويل".2

يرتكز تقييم األداء التنظيمي وفقا للموازانت التقديرية على املبدأ التارخيي وعلى مراقبني بعيدين متاما من العمليات التشغيلية
للمنظمة :حيث يشري "دافيد" إىل أن مراقيب اإلدارة املالية ميكنهم التالعب ابلعمل الرقايب مبا خيدم مصاحلهم يف إطار

Méthode Gimsi de l’évaluation de la performance ; inhttp://www.piloter.org/mesurer/methode/choisir-indicateurs-

1

gimsi-5.htm.
Bouquin H. (2004), Le contrôle de gestion, Presses Universitaires de France, Collection Gestion, 6ème édition, Paris,

2

p.114.
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حتضريهم للموازانت التقديرية لوظائف املؤسسة .1وقد خلصت دراسات "بريالن" سنة 2009إىل حتديد ثالثة نقاط ضعف
للموازانت التقديرية ،وهي على النحو اآليت:2
 االعتماد على املوازانت ال يسمح للمنظمات من الرتكيز على املؤشرات احلالية لألداء؛
 النظر لألفراد كمركز تكلفة وعدم إعطاء أي اعتبار ملداخل إدارهتم وتعبئتهم ومشاركتهم يف بلوغ أهداف املنظمة؛
 تقسم املنظمة إىل وحدات تسيري مصغرة يف إطار إجناز املوازنة.
هذه النقاط وغريها ،تعرب عن حمدودية املقاربة الكالسيكية لرقابة التسيري فيما يتعلق بقياس األداء التنظيمي؛ حيث تزيد من
مستوى الضغط لدى مستعمليها ،وتؤدي إىل تعكري مناخ العمل وجعله أكثر شحناء .كما يتميز نظام التقييم املرتكز على
املوازانت بصعوابت يف القياس نتيجة عدم القدرة على التحكم بكل املعايري اليت تؤثر يف مستوى أدائهم ،وزايدة على ذلك
يف إمكانيات املراوغة والتالعب اليت قد يلجأ إليها بعض املسؤولني إلعطاء صورة جيدة فيما يتعلق مبستوى األداء املنجز
(تدنية مستوى الفوارق بني األهداف واإلجنازات).
من انحية أخرى يشري " فوراتن" وزمالؤه إىل أن أكثر من نصف املنظمات الكندية تتحمل تكاليف عند اعدادها ملوازانهتا
التقديرية مبستوى من  1إىل  % 5من رقم أعماهلا وقد يصل احلد يف بعض احلاالت إىل حد ( %10التكاليف االجتماعية
للموظفني يف جمال املوازنة ورقابة التسيري ،االجتماعات عدمية املنفعة ،الرتكيز على تقييم مستوى مطابقة اإلجراءات بدل
تقييم الفعالية والفعالية (طريقة بلوغ األهداف) ،الرتكيز على إعطاء صورة حماسبية جيدة ال تعرب عن حقيقة املنظمة وعن
مستقبلها) ،ومقابل ذلك فهي ال حتقق تطويرا وال حتسينا ملستوى أداء املنظمة.
كما أن املقاربة اليت تنادي بضرورة جتاوز املوازنة ) ،(Beyond Budgetingقد خلصت إىل كون الرتكيز على تسيري
املوازانت ورقابة التسيري يف إدارة األداء ال تنتهي سوى بقياس اختالالت الوظيفية ،يف حني أن قياس األداء الذي يساهم
يف عملية التحسني هو الذي يقوم على مبدأ العمليات.

3

ومن الصعوابت اليت متيز هذه املقاربة ما يتعلق بربط املوازانت مع اسرتاتيجية املنظمة بشكل عملي وفعال؛ على اعتبار أن
القائمني على تسيري املوازانت ،هم املسؤولون عن اإلدارة اجلارية ألعمال املنظمة فإنه يصعب عليهم ربط أعماهلم يف إطار
DAVID G. (2006). Les rôles du contrôle et des contrôleurs de gestion financiers dans les grandes entreprises,

1

Mémoire présenté en vue de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion, Université Paris
IX Dauphine. Cité par : Boumama M. (2016). Les nouveaux défis du système de mesure de la performance : cas
des tableaux de bord, Université de Bordeaux, France, p.41.
Berland N. (2009), Mesurer et piloter la performance. E-book, Université Paris-Dauphine, p. 113.

2

Hope, J., & Fraser, R. (2013). Beyond budgeting: how managers can break free from the annual performance trap .
Harvard Business Press. P.
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متناسق وشامل مبا يتماشى مع اسرتاتيجية املنظمة ،وهو ما يتطلب خلق مؤشرات أداء تسهل من ممارسة العمل القيادي
واليت متكن من معرفة وضعية املنظمة واجتاهاهتا مقارنة ابألهداف احملددة يف إطار اسرتاتيجية املنظمة.(Boutti, 2012) 1
ومن الصعوابت املرتبطة بتطبيق تسيري املوازانت يف بيئة عدم التأكد ،هو أن اعداد املوازنة التقديرية يتم اعتمادا على مبدأ
ثبات املتغريات البيئية .وابلتايل فإنه ليس من السهل إعداد موازنة وفقا ملعايري علمية يف ظل بيئة مييزها عدم التأكد؛ ألنه
يكون من الصعب التنبؤ بطريقة موثوقة اعتمادا على األرقام املدرجة يف إطار املوازنة ،أو بلغة أخرى ال ميكن االعتماد على
املوازنة ابعتبارها أداة ميكانيكية يف بيئة تتطلب تنظيمات وأدوات تسيري عضوية؛ حيث يكون من املهم الرتكيز على التفاعل
ما بني عمليات وموارد املنظمة وبيئتها ،مبا يولد روتينات تنتهي ابلتعلم على املستوى الفردي واجلماعي والتنظيمي ،وكل
هذه األخرية ينبغي أن تؤخذ ابحلسبان عند قياس مستوى األداء التنظيمي.
 .2منوذج التكلفة على أساس النشاط )(Activity Based Costing : ABC

نتيجة الصعوابت واحلدود اليت ميزت منوذج املوازانت التقديرية يف قياس األداء التنظيمي ،ومتاشيا مع التغريات والتحدايت
اجلديدة اليت متيز جمال األعمال ،فقد مت اعتماد طريقة التكاليف على أساس النشاط كنموذج يربط الواقع التشغيلي والعمليايت
بطريقة خاصة لرتمجته على شكل بياانت مالية؛ وهذا ابالعتماد على الوسائط التكنلوجية وأنظمة املعلومات احلديثة

*

كوهنا تعترب أمرا مهما لدى القائمني على شؤون الرقابة اإلدارية للمنظمات للقيام أبعماهلم ،قصد التمكن من ربط
االسرتاتيجية ابلعدد اهلائل من املؤشرات املالية واملادية املتعلقة ابألداء التنظيمي .ولعل من أهم النماذج اليت تنصب يف هذا
الباب هي طريقة التكاليف على أساس األنشطة.
تعترب طريقة التكاليف على أساس النشاط تقنية من تقنيات احملاسبة التحليلية ظهرت يف سنوات الثمينات ،بغرض حتكم
أفضل يف التكاليف من خالل معرفة طبيعة التكاليف غري املباشرة والعامة وفقا لنمط النشاط ،2حيث إن توزيع التكاليف



وهو يعتبر أحد أسباب ظهور أولى أشكال لوحات القيادة كنماذج لقياس والتحكم في األداء.
BOUTTI R. (2012b), Contrôle de Gestion Décisionnel : Ingénierie des Meilleures pratiques de la Gestion

1

Budgétaire et de Contrôle de Gestion des entreprises du Marocaine, All Shares Index. Agadir: Université Ibnou

Zohr (UIZ). Cité par In Boumama M. (2016). Les nouveaux défis du système de mesure de la performance : cas
des tableaux de bord, Université de Bordeaux, France, p.41.
* إن االعتماد على البرامج الحديثة للتسيير على غرار نظام ) (ERP : entreprise resources planingالذي يرتكز على مبدأ العمليات العرضية واألخذ بمرجعية مشتركة ،يؤدي إلى خلق
قواعد بيانات موحدة ومتقاسمة ،وهو ما يسمح للقائمين على شؤون رقابة التسيير من ضمان انسجام في املعلومات ،حيث يسمح نظام  ERPمن الحصول على املصادر التي تقترح
على املسيرين ومراقبي التسيير من القيام بالتصحيحات الالزمة في الحين ،من خالل االعتماد على اآلثار التي تتركها املعلومات .وبالتالي فاالعتماد على هذه البرامج اإلدارية سيمكن
املنظمة من بلوغ مستوى أكبر من الفعالية التشغيلية ،اإلدارية ومنه الفعالية االستراتيجية لوظيفة رقابة التسيير وهو ما سيمكن من الوصول إلى تحكم أحسن في األداء التنظيمي.
2
Savall-Ennajem C. (2011), Evolution du role controleur de gestion dans un contexte de contrôle de gestion
décentralisé, thèse de Doctorat, Conservatoire National des Arts et Métiers,
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وفقا لطريقة  ABCتشري إىل أن كل نشاط قد استنزف املوارد املخصصة له ،وأن أي منتج أو خدمة (وحدة التكلفة)
تستهلك النشاطات الضرورية .وعموما تسعى طريقة  ABCلبلوغ ثالثة أهداف ،وهي:1
 حتسني عالمات وآاثر التكاليف )(Traçabilité des couts؛
 منذجة املتغريات األساسية لألداء )(Les inducteurs؛
 تطوير أنظمة حتكم يف التكاليف االسرتاتيجية والعرضية.

على الرغم من املسامهة املعتربة اليت جاءت هبا هذه الطريقة ،إال أهنا تعترب صعبة التطبيق عمليا؛ حيث يلخص "جاريف" و
"ليساج" أهم تلك الصعوابت يف بطء عملية ممارستها وتكاليفها املرتفعة وصعوبة منهجية تطبيقها خصوصا يف قطاع
اخلدمات ،ابإلضافة إىل احلدود التقنية اليت متيزها.2
هذه النقاط كانت سببا وراء تباين طرق تنفيذها عمليا من طرف املنظمات (كطريقة التكاليف حسب النشاط املرتكزة
على الوقت) (TDABCأين تربط التغريات يف مستوى التكاليف بعامل الوقت (ساعات العمل) ،هذا األمر مكن هذه
الطريقة من خلق تكامل مع منوذج بطاقة األداء املتوازن ،كوهنا طريقة حلساب التكاليف اليت تسمح من حتديد منحىن
مردودية الزابئن بطريقة أسهل وأسرع.3
 .3منوذج لوحات القيادة التسيريية
ظهرت مناذج لوحات القيادة اخلاصة ابلتسيري لقياس والتحكم يف األداء ،كبديل لنموذج املوازانت التقديرية ،حيث تركز
بشكل كبري على منطني من املؤشرات ،مؤشرات وصفية للحالة ومؤشرات تطور.
يعرف "بوكان" لوحات القيادة على أهنا " جمموعة مؤشرات (من 5إىل  )10صممت للسماح للمسريين من معرفة وضعية
ومدى تطور األنظمة اليت تتحكم فيها وحتديد التوجهات اليت قد تؤثر فيها بطريقة منسجمة مع وظائفها".4
نفهم من التعريف السابق أن لوحات القيادة كنماذج إدارية ،قد أنشأت من أجل قياس ووصف النتائج والوضعيات ومعرفة
اجتاه التطورات اليت أتخذها املنظمة (إىل أين ستتجه املنظمة؟)؛ والتحكم اجليد يف األنظمة اجلزئية داخل املنظمة وما ينجر

Wegmann , (2009), Investigations autour du potential stratégique du controle du potential Stratégique du

1

controle de gestion, Mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches en sciences des gestion, Université Bourgogne,
In : Bouamama, (2015), op. cit., 62.
Gervais M., (2000) Contrôle de gestion, Economica, 7 Edition, Paris, p.

2

Kaplan & Anderson (2008), TDABC : la méthode ABC pilotée par le temps, Editions d’Organisations, Paris, pp

3

XI- XII.
4
Bouquin, (2001), op. cit., p.
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عنها من تفاعالت متبادلة من خالل بناء شبكة مؤشرات متكاملة ،مع عدم اغفال املؤشرات اليت تعكس أهم التطورات
يف البيئة اخلارجية للمنظمة.
وعلى العموم حتوي لوحات القيادة مجلة من املؤشرات معظمها ذات طابع مايل ،حيث تلخص الوضعية املالية للمنظمة
ولتطور وضعية موازانهتا ،حيث أهنا تعطي وصفا ملا كان يف اتريخ املنظمة على الرغم من بعض الصعوابت اليت تعيشها
خصوصا إذا مل تتوافر املنظمة على نظام معلومات مطور ومدمج ذي قاعدة بياانت موحدة.
إن جودة وأمهية لوحات القيادة تتوقف على نوعية مؤشرات األداء اليت حتتويها ،واليت جتعل منها أداة تسيريية ابمتياز يف
مرحلة اثنية ،بعد أن كانت أداة لقياس والتحكم يف األداء التنظيمي للمنظمة .وعليه فإن بناء نظام للوحات القيادة يتوقف
على األخذ برتكيبة مالئمة من املؤشرات ،تكون متكاملة فيما بينها وتعكس اخلطة االسرتاتيجية للمنظمة على املستوى
العملي ،وهو ما يسمح فيما بعد من بناء أداة مشرتكة للجميع للتحكم يف نشاطات املنظمة ومنه أدائها التنظيمي وإعداد
التقارير والقيام ابلتصحيحات يف الوقت املناسب.
على الرغم من النقلة اليت وفرهتا لوحات القيادة اإلدارية يف القياس والتحكم يف األداء ،إال أهنا تتميز جبملة من احلدود،
نوجزها فيما أييت:
 ضعف مسامهتها يف حتسني األداء املستقبلي ومنه الوضعية املستقبلية للمنظمة؛ عدم القدرة على خلق تفاعل متكامل ما بني املؤشرات ،مبا جيعل منها أداة إدارية تربط بني ماضي املنظمةومستقبلها ،ومتكنها من الدخول يف حلقة التحسني املستمر؛
 تبقى لوحات القيادة أداة رقابية أكثر مما هي إدارية ،إذ تؤدي دورا مكمال للموازانت التقديرية يف إطار الرقابةاإلدارية للمنظمة (سواء كانت رقابة اسرتاتيجية أو رقابة تشغيلية).
 معظم املؤشرات اليت حتتويها لوحات القيادة الكالسيكية ،ال تتماشى مع خصوصيات األعمال احلديثة اليت تويلاالهتمام للموجودات الالمادية .هذه األخرية اليت تتطلب مؤشرات غري مالية ،وهو ما ال جنده يف تلك اللوحات
القيادية.
هذه بعض احلدود اليت ميزت لوحات القيادة الكالسيكية واليت تعترب مناذج لقياس وقيادة األداء ،واليت مهدت األرضية
لنموذج مكمل ومطور للوحات القيادة ،اطلق عليه تسمية لوحات القيادة االسرتاتيجية أو منوذج بطاقة األداء املتوازن.
الفرع الثالث :منوذج بطاقة األداء املتوازن :لوحات القيادة االسرتاتيجية
قدم الباحثان "نورتن" و "كابلن" منوذج بطاقة األداء املتوازن كأداة للقيادة والتسيري ،حيث سعيا لضمان خلق توازانت بني
األجلني الطويل والقصري ،وللربط بني االسرتاتيجية وطريقة التنفيذ ،كما أهنما مجعا يف إطار هذا النموذج للمزج بني كل من
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املؤشرات املالية وغري املالية ،الكيفية والكمية ،وبني األداءين الداخلي واخلارجي .1حيث تشمل هذه البطاقة نظاما إداراي
شامال يتضمن أربعة أبعاد :البعد املايل ،بعد الزابئن ،بعد العمليات الداخلية ،وبعد املوارد البشرية املتعلق ابلتعلم والتطوير.
 .1مفهوم بطاقة األداء املتوان )(Balanced Scorecard : BSC
تعترب بطاقة األداء املتوازن نظاما إداراي ،يسمح للمنظمة من حتديد الرؤية املستقبلية اخلاصة هبا واسرتاتيجياهتا مع حتديد
مسار ترمجتها إىل خطط عملية اعتمادا على جمموعة مقاييس األداء االسرتاتيجي واليت تعتمد على حركة التوازن بني احملاور
األربعة املكونة للبطاقة .كما هو مبني يف الشكل (.)2-2
الشكل ( :)2-2بطاقة األداء املتوازن
املنظور املايل

منظور الزابئن

الرؤية
االستراتيج
ية

منظور
العمليات

منظور التعمل
والتطوير
Source: Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Linking the balanced scorecard to strategy. California management

review, 39(1), 53-79.

يعتمد هذا النموذج فلسفة نشر التعلم والتطوير فيما بني املوارد البشرية للمنظمة (اليت تعترب أحد ممارسات إدارة الكفاءات
الفردية واجلماعية) من خالل الرتكيز على نشاط التعلم التنظيمي بقصد الرفع من مستوى كفاءاهتم كي تتمكن من التكيف
مع خمتلف املستجدات الداخلية واخلارجية ،وهو ما يسمح من إجراء حتسينات على مستوى العمليات الداخلية ابملؤسسة،
Norton D. & Kaplan R. , ( 1992), Balanced Scorecard that drive performance, Harvard Business Review, January-

1

February, pp. 71_79.
ينظر يف احلقيقة إىل بطاقة األداء املتوازن كنموذج إداري قيادي اكثر مما هو منوذج لقياس وتقومي األداء الكلي للمنظمة ،إال أن انتشاره يف األدبيات اإلدارايت واملمارسات املهنية جعلت
الكثريين من القراء يعتربون حدود استعماله تتوقف عند القيام بعملية لقياس األداء فقط.
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وابلتايل خدمة أحسن للزابئن وحتكم أكرب يف مستوى التكاليف ،ومنه حصص سوقية أكرب ،الشيء الذي يتولد عنه رحبية
أحسن ابإلضافة إىل جوانب السيولة وغريها من املؤشرات املالية.
 .2ما توفره بطاقة األداء املتوازن لقياس األداء التنظيمي
حتقق بطاقة األداء املتوازن توازان بني األجلني الطويل والقصري ،وبني املؤشرات املالية واملؤشرات غري املالية ،وكذلك بني تلك
الكمية والكيفية ،حيث تشمل كال من األداءين الداخلي واخلارجي؛ ومنه فهي تعترب أول خطوة شاملة يف إطار املقاربة
اإلسرتاتيجية لألداء حيث جتمع بني األبعاد األربعة (البعد املايل ،وبعد الزابئن وبعد العمليات الداخلية وبعد املوارد البشرية)،
أين يصبح النجاح واألداء متفوقا حسب هذا النموذج إذا مشل األبعاد األربعة ،وتلخيصها وفقا ملؤشرات ومقاييس تعطي
صورة حقيقية وشاملة لكل من األداء املايل ومل ستوى رضا الزابئن وخمرجات العمليات الداخلية مع التأكيد على مستوى
تطوير كفاءات املوارد البشرية ومستوى التعلم التنظيمي اللذين يعتربان حمصلة لكل العمليات واجملهودات املنصبة يف بعد
التعلم والتطوير.
إن من ميزات هذا النموذج هو اندماجه اإلجيايب يف املقاربة احلديثة لإلدارة املتمثلة يف مقاربة املوارد؛ حيث يعترب املوارد
والكفاءات البشرية حمورا أساسيا للتحكم يف األداء ،وهلذا فهي تويل أمهية ابلغة حملور التعلم والتطوير بقصد توفري املعارف
واملعارف العملية واملهارات الالزم ة للتحكم يف العمليات الداخلية وضمان مستوى معني من اإلبداعية ،وهو ما سينعكس
على بقية األبعاد ،سواء حتسني القيمة املنشأة للزابئن أو النتائج املالية للمؤسسة.
 .3حدود بطاقة األداء املتوازن فيما يتعلق بقياس األداء التنظيمي
على الرغم مما سبق ،ينظر املتخصصون لن موذج األداء املتوازن على أنه نظام إداري أكثر مما هو نظام قياس حيث يسمح
للمؤسسة من حتديد الرؤية املستقبلية اخلاصة هبا ،واسرتاتيجياهتا مع حتديد الكيفية اليت يتم من خالهلا ترمجة كل من الرؤية
واالسرتاتيجية واألهداف طويلة املدى إىل ممارسات عملية ،وهذا وفقا جملموعة من مقاييس األداء االسرتاتيجي اليت تعتمد
على حركة التوازن بني حماور النموذج . 1أي أن هذا النموذج ال يعتمد على القيم احملاسبية التارخيية بقدر ما يعتمد على
التحقيق املرحلي لألهداف مرتكزا يف هذا النسق على مبدأ التغذية الراجعة ،وهو ما يدل على أنه منوذج للتحكم االسرتاتيجي
لألداء.

 1سواكري مباركة (" ،)2013أداء املؤسسات من خالل مقاربة الحوكمة" ،ملتقى آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات تحقيق التنمية املستديمة ،جاكعة ورقلة ،الجزائر ،ص.
.158
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املبحث الثاين :األداء يف ظل نظرية التنمية املستدمية (األداء املستدام):
يتم حتديد األداء يف إطار فلسفة التنمية املستدمية واملسؤولية اجملتمعية للمنظمات اعتمادا على مقاربة األطراف ذات املصلحة

من خالل ثالثة أبعاد على األقل ،وهي :التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة وحتقيق العدالة االجتماعية وذلك من
خالل التحكيم بني املتطلبات املتضاربة لألداء .كما يعترب منوذج األداء الثالثي (Triple Bottom Line : TBL)1
من بني املقارابت احلديثة يف قياس األداء الشامل للمؤسسات.
إن دراسة األداء املستدام تتطلب تناول مفهومه وأبعاده واإلطار العام الذي ميكن املنظمة من التحكم فيه ،وهو ما يستلزم
استيعاب أدوات إدارته والتحكم فيه ،واختاذ القرارات املنصبة يف شأنه ،وممارسة مهام التدقيق والرقابة مع ضرورة أتطريها
بقانون ونصوص االخالقيات؛ حيث أن مدى احرتام املديرين للمرجعيات اخلاصة به خيضع لتقييم األطراف الداخلية من
قبل املراقبني الداخليني واملدققني ،وهليئات الرقابة اخلارجية كهيئات الرقابة يف البورصة أو املدققني اخلارجيني ووكاالت
التنقيط ،واحملللني املاليني وجمالس التنمية املستدامة  ،وحىت اهليئات العلمية ومراكز البحث املختصة.
املطلب األول :ماهية األداء املستدام وعالقته ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمات
يتطلب منا مفهوم األداء املستدام الرجوع إىل املفهوم االقتصادي لالستدامة وما حيمله من داللة يف النظرية االقتصادية
الكلية ذات العالقة ابلتنمية املستدامة اليت نعرفها بشقيها القانوين واألخالقي .ومنه فاألداء املستدام هو ما يتطلب بنا
الرجوع إىل العناية اجليدة بكل من املوارد البشرية والطبيعية واجملتمع واألرض بشكل عام .ومنه فإن مفهوم األداء املستدام
أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم مقارنة ابملفاهيم القريبة منه ،كونه يشمل كل من األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي
واجملتمعي.
الفرع األول :تعريف األداء املستدام
يعرف "شالتقر" و "واقنر" األداء املستدام على أنه أداء املنظمة املتعدد األبعاد والذي يؤدي يف النهاية إىل استدامة
املنظمة .2ويدعم ذلك "فيكسل" أبن األداء املستدام يفوق يف مدلوله احلدود املكانية للمنظمة ،بل يتعداها خلفيا إىل



يعرب عنها إبختصار  3Psوهي احلروف األوىل للمفردات التالية Profit, People, Planet
Elkington John, Triple Bottom Line, in: Tmoth F., Hall T., (2011) The triple Bottom line: what is it, and how

1

does it work?, Indiana University Kelley School of Business. Web site:
http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/pdfs/article2.pdf.
 ارجع إىل الفصل األول
Schaltergger, S. &Wagner, M. (2006) ‘Integrative management of sustainability performance, measurement

2

and reporting’, International Journal of Accounting and Performance Evaluation, Vol. 3, N°1, pp0 1-19
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السوق اخللفية وما يكوهنا من موردين وممولني وغريها ،ويتسع حنو األمام ابجتاه السوق األمامية وما يكوهنا من موزعني
وزابئن.1
أي أن األداء املستدام جيد مكانته يف النظرة احلديثة لألداء املتمثلة يف مقاربة االستدامة ،أين تربط استدامة املنظمة بنوعية
ومستوى أدائها الشامل ،وهو ما يستلزم بلوغ مجلة من الغاايت ،نوجزها فيما يلي:
 .1الغاية االسرتاتيجية ،حيث يسمح األداء املستدام من قياس آاثر املشاريع االسرتاتيجية على املنظمة ،كبناء مزااي تنافسية
جديدة وإعادة تصميم تنظيماهتا وتطوير العالمة التجارية وصورة املنظمة ... ،؛
 .2الغاية التنظيمية ،حيث يشكل األداء املستدام وسيلة قيادية للمنظمة املسؤولة اجتماعيا ،ابعتباره يسمح من بناء شبكة
مؤشرات ومعايري (معايري مقارنة مرجعية) يف تقارير التسيري ولوحات القيادة االسرتاتيجية ،وخمتلف مستندات وتقارير
اإلفصاح؛
 .3الغاية التشغيلية ،يبقى األداء مفهوما عمليا وأكثر قابلية للتطبيق مهما كانت جماالت تطبيقه واستعماله؛ حيث يسعى
األداء املستدام إىل جتسيد سياسات املنظمة فيما يرتبط ابملسؤولية اجملتمعية وعالقة ذلك بتطلعات األطراف الداخلية
واخلارجية على حد السواء ،ومنه فهو أييت يف نفس النسق اخلاص ابألداء االقتصادي واملايل للمنظمة.
الفرع الثاين :املفاهيم املرتبطة ابألداء املستدام
على الرغم من اختالف التسميات اليت يتبناها الباحثون واملهنيون خبصوص األداء املستدام ،كاألداء الشامل وأداء االستدامة،
واألداء االجتماعي واألداء العادل ،إال أننا حناول تلخيص أمهها يف الشكل (.)3-2

Fiksel, J., McDaniel, J. and Mendenhall, C. (1999), Measuring Progress Towards sustainability: Principles,

1

Process, and practices, Greening of Industry Network Conference; Best Practice Proceeding, Battle Memorial
Institute, Ohio.
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الشكل ( :)3-2األداء املستدام واملفاهيم املرتبطة به
األداء املستدام
(أداء مستدمي على املدى الطويل)
األداء الشامل
(األداء املتعارف عليه من قبل املستثمرين املتخلقني)
األداءات اجلزئية (املكونة)
االقتصادي

االجتماعي

البيئي

اجملتمعي

خلق القيمة للمسامهني

التشغيل ،ظروف العمل ،تطوير
املوارد البشرية

محاية البيئة واملوارد الطبيعية

رضا األطراف ذات املصلحة

Source : Pluchart J. J. (2011), Le management durable de l’entreprise : Les performances de
l’entreprise socialement responsable, Ed. Séfi, p.107.

نفهم من الشكل أعاله تقاراب بني هذه املفاهيم ،حيث نلخصها على النحو اآليت:
 .1األداء الشامل
يكون األداء شامال إذا كان ملما بتطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة وليس جمرد الوقوف عند تطلعات املسامهني ومالك
املؤسسة) 1على الرغم من أن هذه النظرة تبقى غامضة وغري حمددة)  .حيث تقاس مبدى جاذبيته لالستثمارات األخالقية
وملدى حصوله على تقييم مقبول من قبل وكاالت التنقيط االجتماعي.
إن اإلشكال الذي يطرح خبصوص األداء الشامل هو صعوبة الوصول إىل طريقة خمتصرة وخمتزلة لقياسه ،حيث يصبح من
املمكن قياس كل من األداء االقتصادي واألداء االجتماعي واألداء البيئي يف نفس الوقت .فعلى سبيل املثال ميكن االعتماد
على النتيجة احملاسبية وعلى مؤشر ) (VaRيف سوق البورصة من أجل تقييم األداء االقتصادي واملخاطر البنكية .2وبلغة
أخرى ،فاألداء الشامل هو الذي يسمح لنا ابحلكم على طبيعة عالقة املنظمة بكل أصحاب املصاحل؛ أي جتاوز العالقات
الثنائية كاملنظمة ومواردها البشرية أو املنظمة وبيئتها الطبيعية ،ومنه ميكن احلكم على مستوى ممارستها ملسؤولياهتا اجملتمعية
من خالل أدائها الشامل.3
Berlan N. & Dohou A., (2007), Mesure de la performance globale des entreprises, p. 3.

1

Pluchart J. J. (2011), Le management durable de l’entreprise : les performances de l’entreprise socialement

2

responsable, Ed. Séfi, Québec, p. 106.

Autissier D., et al., (2007), l’Atlas du Management, L’encyclopédie du management en 100 Dossiers-clés,

3

Editions d’Organisation, paris, p. 335.

94

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

وعليه نفهم أن مفرديت األداء الشامل واألداء املستدام ،مها مرتادفتني ،حيث أن األوىل أتخذ ابملفهوم الشمويل لألداء ،أين
يراعي اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف نفس الوقت ،وهو هبذا الشكل يعد تصورا أخالقيا ،يف حني أتخذ الثانية
نفس املعىن لكن مع داللة إضافية ،واملتمثلة يف االستدامة عرب الزمن.
 .2األداء العادل
أتيت فكرة العدالة يف األداء انطالقا من مبدأ توزيع القيم على األطراف ذات املصلحة على أساس درجة مسامهتها يف ذلك
(مدى انشائها لتك القيم)؛ حيث أن هذه العدالة تتطلب العودة ملبادئ العدالة يف التوزيع اليت جاء هبا "راولس" (Rawls,

) 1973واليت تستمد جذورها من اإلدارة األخالقية ،1حيث كانت تنادي بعدم اكتفاء املديرين يف املنظمات بتطبيق قانون
األعمال وممارسة احلوكمة مبفهومها الكالسيكي (احلوكمة املالية) ،وتعويضها مبمارسات أكثر مشولية متس مبختلف نشاطات
املنظمة وأتثر على كل األطراف ذات املصلحة بشكل أكثر عدالة  ،وهو ما يستدعي األخذ على األقل مبفهوم احلوكمة
االجتماعية.



 .3األداء االجتماعي



من التسميات القريبة ملفهوم األداء املستدام هو األداء االجتماعي والذي يطلق عليه البعض تسمية أداء املسؤولية اجملتمعية،
على غرار "وود" اليت تشري إىل أن األداء االجتماعي أو اجملتمعي هو تصميم تنظيمي ملبادئ املسؤولية اجملتمعية2؛ أي أنه
يتجسد ويتلخص يف نواتج ممارسة املسؤولية اجملتمعية للمنظمة أو نواتج ممارسة خمتلف مسؤوليات املنظمة جتاه اجملتمع ،واليت
تنعكس يف خمتلف مسؤولياهتا االجتماعية والبيئية من خالل احرتام التشريعات والقوانني واملعايري واملمارسات املبتكرة من
قبل اهليئات الدولية والسعي وراء تلبية بعض تطلعات األطراف ذات املصلحة خارج حلقة العمال واملسامهني ،على اعتبار
أهنا تعد أمرا ذا أولوية هلا .وهو ما يؤكده "كارول" يف قوله أبن "األداء االجتماعي يتلخص كنتيجة ملمارسة املسؤولية
اجملتمعية والبيئية للمؤسسة".3

 اليت مت التطرق هلا يف الفصل األول.

Rawls J. (1971), A theory of Justice, Harvard University Press.

1

 نشري إىل مفهوم األداء االجتماعي وفقا للمقاربة األجنلوساكسونية اليت حتمل داللة قريبة من تلك اخلاصة مبفهوم األداء املستدام وفقا للمقاربة الفرنكفونية ،وأحسن دليل هو أن الكتاابت
األوىل ملؤسسي نظرية االستدامة واملسؤولية اجملتمعية للمنظمات كانت تُربَط مبفهوم األداء االجتماعي ) .(Wood, 1991 ; Carroll, 1979 & 1999حيث تتوقف يف إشارهتا لألداء
املستدام يف حبثنا حتت اسم "األداء االجتماعي" )(social Performance

Wood D. (1991), « Corporate Social Performance revisited », academy of Management Review, Vol. 16, N° 4, pp.

2

691-718.
Carroll A., (1979), « A dimensional conceptuel model of corporate social performance », Academy of

3

management revirew, vol. a, N° 4, pp. 497-505.
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وعليه تعرف "وود" األداء االجتماعي على أنه "تنظيم أعمال املنظمة ابلشكل الذي جيعل من أهدافها ومبادئها ومبادئ
االستجابة االجتماعية زايدة عن السياسات والربامج واملخرجات امللحوظة وفقا ملا تنص عليه العالقات اجملتمعية للمنظمة".1
انطالقا من هذا التعريف ،يشري كل من " وود" و"جون" أبن نظرية األطراف ذات املصلحة هي املفتاح لفهم هيكلة
وأبعاد العالقات اجملتمعية للمنظمة؛ وعليه فقد عمال على إعادة تعريف السياسات والربامج واملخرجات على أهنا " اآلاثر
الداخلية لألطراف ذات املصلحة وآاثرها اخلارجية وكذلك اآلاثر املؤسساتية اخلارجية" .2كما أشار الباحثان إىل أن األطراف
ذات املصلحة هي اليت تقوم إبعداد املعايري ابلنسبة لسلوك املنظمة ،واستقراء الدروس من املمارسات اليت ختص آاثر
سلوكيات املنظمة والعمل على تقييم دورها أيضا.
كما ينظر لألداء االجتماعي وفقا للمقاربة املرتكزة على املوارد) (RBVعلى أنه نتيجة لتعبئة املوارد االسرتاتيجية للمنظمة

3

والقدرة على إدارهتا لألطراف ذات املصلحة .4أما "ريف" و "أيل" فريبطانه مبدى قدرة املنظمة على جتسيد كفاءاهتا
االجتماعية والبيئية عمليا 5أي أن األداء االجتماعي هو حمصلة الكفاءات الضرورية للنهوض ابسرتاتيجية املسؤولية اجملتمعية
للمنظمة ،ومنه جتسيدها يف نتائج ملموسة وسلوكيات معربة.
الفرع الثالث :أبعاد األداء املستدام
على الرغم من تعدد مناذج ومقارابت حتديد أبعاد األداء املستدام ،إال أن أكثرها اعتمادا لدى األكادمييني واملهنيني على
حد سواء ،هو التقسيم الثالثي الذي يرجع يف أصوله إىل منوذج "النستون"  ،املتمثل يف ثالثية األداء االقتصادي واألداء
االجتماعي واألداء البيئي .6ونفصله يف اآليت.
 .1األداء االقتصادي
األداء االقتصادي هو ذلك الصنف الذي يعرب عن املقاربة االسرتاتيجية ألداء املنظمة* ،وهو الذي عادة ما يتم تسميته
ابألداء املايل ،حيث أنه يعرب عن مستوى القيم املضافة املنشأة عن طريق مشروع ما أو وحدة معينة أو عملية أو وظيفة؛
Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. Academy of management review, 16(4), 691-718.

Wood, D. J., & Jones, R. E. (1995). Stakeholder mismatching: A theoretical problem in empirical research on

1
2

corporate social performance. The International Journal of Organizational Analysis, 3(3), 229-267.

Mackey, A., Mackey, T. B & ,.Barney, J. B. (2007). Corporate social responsibility and firm performance:

3
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وميكن قياسه أخذا بعني االعتبار جملموعة من املؤشرات االقتصادية واملالية .كما أيخذ به يف التحليالت االقتصادية الكلية،
خصوصا فيما يرتبط ابلناتج احمللي اخلام القتصاد البلد وغريها.
 .2األداء االجتماعي (اجملتمعي)
يقيس األداء االجتماعي مستوى مسؤولية املنظمة جتاه األطراف ذات املصلحة وابخلصوص ما تعلق ابلفرد (داخل املنظمة
وخارجها) ،ومنه فهو يعرب عن مستوى فعالية املنظمة بشكل عام وإدارة املوارد البشرية بشكل خاص ،فيما يتعلق ابحرتام
قوانني العمل (الوطنية والدولية يف حالة الشركات املتعددة اجلنسيات) وحقوق اإلنسان ابإلضافة إىل معايري اجلودة كالصحة
والسالمة املهنية ) ،(OHSAS 18001واحملاسبة االجتماعية ومعايري اإليزو ذات الصلة ابلبعد االجتماعي ... ،وكل ما
يتعلق حبماية حقوق العمال وتوفري ظروف مناسبة للعمل .كما تتضمن املعايري املرتبطة خبلق فرص العمل ومدى إعطاء جزء
من االهتمام لذوي االحتياجات اخلاصة ،وحتسني عالقات العمل وضمان حقوق املرأة وحماربة أشكال التمييز ومقابل ذلك
تشجيع إدارة التنوع الثقايف والعرقي .ابإلضافة إىل مدى خوض املنظمة يف سياسات تطوير املوارد البشرية (التحفيز والتعليم
والتدريب والتوظيفية .)... ،كما يتضمن األداء االجتماعي معايري اجلودة والسالمة املتعلقة ابستعمال خمرجات املنظمة من
طرف الزابئن.
 .3األداء البيئي
األداء البيئي هو نتاج اجملهودات اليت تسعى إىل ترشيد استهالك املواد األولية والطاقة وخمتلف التسهيالت والوسائل وكذلك
احلد من املخاطر املرتبطة ابلبيئة كانبعاث الغازات السامة وتلويث املياه... ،؛ والتحكم اجليد يف النفاايت من خالل عمليات
الرسكلة .1أي أنه يتلخص يف حمورين ،حمور يرتبط ابستخدام املنظمة للموارد الطبيعية ،والثاين يرتبط أبثر نشاطات املنظمة
على الطبيعة اإليكولوجية .كما تعترب املمارسات واجملهودات املنصبة يف احلفاظ على احمليط اإليكولوجي جزءا مهما من
األداء البيئي للمنظمات كوهنا تعزز من مفهوم املواطنة والبحث عن احلق والرتخيص ملمارسة األعمال يف نظر اجملتمع املدين.
تشكل هذه املكوانت الثالث لألداء املستدام تركيبة متناغمة ومنسقة فيما بينها ،حيث أثبتت الكثري من الدراسات على
غرار دراسة "أورليتزكي" وزمالؤه وجود عالقات ارتباط إجيابية بني مستوى األداء االجتماعي واألداء البيئي واألداء املايل
(االقتصادي) ،حيث أن كل نوع خيدم اآلخر (عالقات ذات اجتاهني) ،وهو ما يؤكد فرضية الرتكيبة البنائية ملفهوم أمشل
واملتمثل يف األداء املستدام.

2

Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). “Corporate social and financial performance: A meta-

1

analysis” . Organization studies, 24(3),. In Crane, A., Matten D.(2007), Corporate Social responsibility, Sage,
London, Vol. 1, p.246
2
Orlitzky, M., Schmidt, F. L., & Rynes, S. L. (2003). Op. cit., p. 267.
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أما فيما يتعلق بتباين الرؤى جتاه مفاهيم األداء املستدام ،فريجحها كل من" وود" 1و"جوند" 2إىل طبيعة العالقة اليت تربط
املنظمة ابجملتمع ،و هي على عدة أشكال ،نوجزها يف الرؤى األربعة اآلتية.
 .1رؤية "كارول" ،اليت تعزي لألداء وظيفة تعديل سوسيو_اقتصادي خدمة ملسامهي املؤسسة (األداء االقتصادي) ،أو

خدمة لكل األطراف ذات املصلحة (األداء املستدام)؛ حيث يف هذه احلالة تقسم القيم االقتصادية واالجتماعية اليت خلقتها
املؤسسة على املسامهني فيما بينهم ،أو فيما بني كل األطراف ذات املصلحة وبطريقة عادلة.
 .2رؤية كالركسون  ،اليت تعزي لألداء املستدام وظيفة سوسيو_سياسية يف توزيع القوة ،بني خمتلف فاعلي اجملتمع املدين
(املؤسسات واألسر والدولة) ،حيث يتم بذلك توزيع القوة فيما بني املسامهني أو فيما بني كل االطراف ذات املصلحة
اخلاصة ابملؤسسة.
 .3رؤية "سوانسون" ،اليت تعترب رؤية أكثر اجتماعية ،حيث تعزي لألداء وظيفة سوسيو -ثقافية تضمن إما تفوق القيم
االقتصادية وإما بناء جمموعة قيم متقامسة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وبيئية وجمتمعية يف الوقت نفسه.
 .4رؤية "راويل & بريماس" ،اليت تعترب رؤية نفسية ،أين ينظر لألداء كناتج سوسيو_معريف تولد عن تداخل إدراكات
خمتلف األطراف ذات املصلحة ملفهوم املنظمة ورسالتها وعملها.
ومنه ميكن القول إن أي مفهوم لألداء املستدام يتضمن متثيال حمددا لعالقة املنظمة مع جمتمعها ،فاألبعاد السوسيو-اقتصادية
والسوسيو-سياسية تُستمد من مقارابت وضعية ترتكز على التحليل املوضوعي واملالحظات امللموسة ،يف حني يندرج
البعدين السوسيو-ثقايف والسوسيو-معريف ضمن الربادغمات البنائية ) (constructivistesحيث يتجسدان يف إطار
العمل واملمارسة ،ويف إطار اجتاهات ختمينية ( 3حيث يتم مالحظتها اعتمادا على شهادة الفاعلني ذوي العالقة ابجملال).
ميكن تلخيص ما سبق يف الشكل (.)4-2

Wood, D. J., & Jones, R. E. (1995). Stakeholder mismatching: A theoretical problem in empirical research on

1

corporate social performance. The International Journal of Organizational Analysis, 3(3), 229-267

Gond, J. P., El-Akremi, A., Igalens, J., & Swaen, V. (2010). Corporate social responsibility influence on

2

employees. International Center for Corporate Social Responsibility, (54-2010).
Pluchart J. J. (2011), op. cit, p. 107
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الشكل ( :)4-2اإلطار التحليلي لألداء املستدام

املوضوعية

لألداء وظيفة سوسيو اقتصادية األداء هو بناء سوسيو معريف
(يشكل عالقات القوة بني (حيث يؤثر على صورة ومتثيل
املؤسسة يف اجملتمع)
الفاعلني اخلاصني ابملؤسسة).
لألداء دور جمتمعي (يضبط األداء هو منتج ثقايف (فهو يؤثر
العالقات بني املصاحل املشرتكة معه يف القيم املتقامسة من طرف
الفاعلني داخل املؤسسة)
املصاحل اخلاصة)

الذاتية

التغيري

الضبط
Source : Pluchart J. J. (2011), op. cit, p. 108, adoptée de : Gond J.P. (2004), « la
construction de la notation sociale des entreprises ou l’histoire d’ARESE », Science de la société, N° 62, pp.
107.

الفرع الرابع :مرجعيات األداء املستدام
تتوقف مصداقية األداء املستدام يف املنظمات على مدى حتديد معايري وقواعد عمل والقياس والعمل هبا ،هذه األخرية تقف
عليها جمموعة من املنظمات واهليئات الوطنية والعاملية واجلمعيات املهنية ،اليت تشكل مرجعيات لتأطري املمارسات املندرجة
يف إطار التنمية املستدامة والتحكم يف األداء من خالل تقومي سلوكيات الفاعلني الداخليني واخلارجيني للمنظمة.
 .1مرجعيات التنمية املستدامة واملسؤولية اجملتمعية للمنظمات
جند يف هذا اإلطار جمموعة من املنظمات الدولية اليت سامهت يف تطوير مرجعيات ختص التنمية املستدامة واملسؤولية
اجملتمعية ،ومنه أتطري ما يتعلق ابألداء املستدام للمنظمات بطريقة غري مباشرة .ومن أمهها :املنظمة العاملية للتقييس )،(ISO
ومنظمة األمم املتحدة من خالل إعدادها للميثاق العام ( ،)1999ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )(OCDE

واملنظمة العاملية للعمل ،وجمموعة البنك الدويل ممثلة يف منظمة التمويل العاملية ) (IFCواللجنة األوروبية ( اليت سامهت يف
إعداد مبادئ وقواعد ومعايري لتوجيه املؤسسات على املستوى العاملي ومن أمهها قمة ليشبونة ( )2000اليت كانت أرضية
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إلعداد "الكتيب األخضر" .حيث نرى أن أهم مسامهة ترجع للمنظمة العاملية للتقييس يف إطار إعدادها جملموعة مواصفات
تقييس ،واليت تعد أهم املرجعيات لتجسيد فلسفة التنمية املستدامة على مستوى املنظمات (املسؤولية اجملتمعية)*.
 .2مرجعيات األداءين االقتصادي واالجتماعي
تعتمد مرجعيات األداءين االقتصادي واالجتماعي على املمارسات املرتبطة ابملسؤولية اجملتمعية ،وهذه األخرية اليت تستمد
مرجعيتها من االتفاقيات العاملية ،كحقوق اإلنسان واحلقوق املدنية واإلجتماعية ملنظمة األمم املتحدة ،ومبادئ االستثمار
املسؤول اجتماعيا؛ والقوانني والتشريعات وابخلصوص كال من قانون العمل وقانون الصحة العمومية وقانون الضمان
االجتماعي  ...اخل ،ابإلضافة إىل تزكيات هليئات حكومية ومهنية ومرجعيات دولية ووطنية ،وجند يف هذا:
 معيار اإليزو  2008( 9001و ،)2015اخلاص جبودة املنتجات واخلدمات ،حيث أنه يعترب اخلطوة األساسيةواألوىل يف جمال التقييس ،ويعكس بدرجة كبرية مستوى األداء االقتصادي للمنظمة ،كما أن هذه األخرية ال ميكنها
املرور إىل املواصفات القياسية األخرى إال بعد حصوهلا على هذه الشهادة؛
 معيار الصحة والسالمة املهنية ) ،(OHSAS 18001الذي خيص الصحة والسالمة يف مكان العمل؛ حيث يوفرمرجعية لت مكني املنظمات من احلصول على اإلشهاد ،كونه يتضمن جمموعة من املتطلبات .وعليه تكون املنظمة
جمربة على بناء نظام إدارة للصحة واألمن ) (SMSالذي ميكنها من احلصول على هذه الشهادة ومنه اثبات مدى
قدرهتا على التسيري احلسن ملا يتعلق ابلصحة والسالمة يف العمل ،وقد مت تطوير هذا املعيار ليأخذ سلسلة التقييس
اإليزو 45001؛
 معيار احملاسبة االجتماعية ) (SA 8000اخلاص ابملمارسات االجتماعية احلسنة املرتبطة بظروف العمل ،الذييعترب أداة تسيري تساعد املنظمة على التصرف احلسن خبصوص ظروف العمل ويكون احلصول على شهادة التقييس
من هذه اللجنة أحسن دليل على مستوى أدائها االجتماعي.

 .3مرجعيات األداء البيئي:
 .1.3معيار اإليزو )(14001 & 14031اخلاص ابإلدارة البيئية والتحكم يف األداء البيئي :حيث إن اإلدارة البيئية
تتلخص يف املواصفة  14001ومعايري القياس من خالل سلسلة التقييس ،14031إذ أن احرتامها يسمح من األخذ
للقوانني واملعايري املرتبطة مبجال النشاط بشكل أكرب ،واحلد من املخاطر البيئية ،وبناء مزااي تنافسية جديدة من خالل
اقتصاد املوارد ومتايز العرض ،خصوصا من خالل حتسني نوعية التصميم اإليكولوجي؛ حيث ختتلف األولوايت حسب نوع
* مرجعيات التنمية املستدامة ،مت التطرق بشكل أكثر تفصيال يف إطار الفصل األول .سواء كانت مرجعيات عاملية او أوروبية.
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جمال النشاط ،فنجد يف جمال السيارات :احرتام عتبات نسبة الكربون يف اجلو ( 95غ/كم يف حدود سنة  )2020يتطلب
دراسة طريقة استهالك احملركات وكذلك اللواحق الكهرابئية للمحرك واهتالك قطع الغيار؛ أما يف جمال اإلعالم اآليل ،فيهدف
التصميم اإليكولوجي إىل انتاج معدات أقل استهالكا للطاقة الكهرابئية وآالت أقل ضجيجا وأماكن عمل أقل حاجة
ملعدات تعديل اجلو؛ يف جمال البناء والعمران ،من خالل احرتام معايري العمران البيئي الذي ميكن من اختزال استهالك
الطاقة ،واعتماد مواد بناء أكثر دميومة وأقل أتثريا على البيئة؛ ويف جمال التسيري اجلاري للمنظمة :كمبدأ "صفر ورق" الذي
يتطلب من املنظمة تطوير أنظمة تسيري إلكرتوين للواثئق .وكذلك التقليل من تكاليف النقل ،وتضخيم خمزون املواد األولية
واملنتجات النهائية.
كما يسمح معيار اإليزو  14031اخلاص مبؤشرات تقييم األداء البيئي ،ابعداد تقارير معربة ووافية فيما خيص احرتامها
للبيئة سواء تعلق األمر ابستخدام املوارد الطبيعية أو الطاقة أو يف خملفات ممارسة األنشطة وطرح املنتجات.

 .2.3التوجيهات األوروبية لسنة  1985ومعيار "إمياس " ) (EMASلسنة  :1995اليت حددت السياسة البيئية يف
دول االحتاد األورويب وقامت بتثبيت أهداف حتسني األداء البيئي (أنظمة اإلدارة البيئية ،التقييم املوضوعي ،التدريب ،اعالم
األطراف ذات املصلحة واجلمهور بشكل عام) اليت تسمح لألطراف ذات املصلحة من احلصول على التقارير البيئية.
 .4اخلطوط التوجيهية لإليزو  ، 26000كمرجعية مشولية ألداء املستدام ،وهذا من خالل أتطريها العام ملمارسة مثالية
للمسؤولية اجملتمعية للمنظمات.
الفرع اخلامس :عالقة األداء املستدام ابملسؤولية اجملتمعية
تثبت الكثري من الدراسات العالقة املتداخلة اليت تربط ممارسات املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ومستوى األداء املستدام
كناتج عن تلك املمارسات ،على غرار دراسة "ماكوليامس" و"سيجل" 1اليت توصلت إىل وجود عالقات خمتلفة االجتاهات،
إجيابية وسلبية وحيادية ،فيما خيص أتثري املسؤولية اجملتمعية على األداء املايل للمنظمات ،يف الوقت الذي توصل فيه "بيكر"
إىل أن كل مكون من مكوانت األداء املستدام يؤثر يف اآلخر ،وهذا األمر يرتبط إبرادة املنظمة يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية.2

 هذا املعيار مت التطرق اليه بشيء من التفصيل يف الفصل األول.
1
McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy
of management review, 26(1), 117-127.
T. Bieker, « Managing corporate sustainability with the Balanced Scorecard : Developing a Balanced Scorecard

2

for Integrity Management», Oikos PhD summer academy, 2002.
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ومنه ميكن القول أبن اسرتاتيجية املنظمة خبصوص مستوى ممارسة املسؤولية اجملتمعية له عالقة مباشرة بنوع األداء املايل
واألداء االجتماعي واألداء البيئي الذي حتققه املنظمة.
حيدد التموقع االسرتاتيجي الذي أتخذ به املنظمة نوع االسرتاتيجيات اليت ستخوضها فيما يتعلق مبمارستها للمسؤولية
اجملتمعية؛ حيث جند عموما مخس اسرتاتيجيات (اسرتاتيجية العرقلة ،اسرتاتيجية ردة الفعل ،اسرتاتيجية الدفاع ،اسرتاتيجية
املتتبع ،واالسرتاتيجية السباقة)* .حيث أن هذه العالقة بني التموقع واالسرتاتيجية ترتك أثرا على مستوى ونوعية األداء
الشامل للمنظمة ،وهو ما يستلزم األخذ اجلدي هلا .وميكن توضيح ذلك من خالل األخذ ابملمارسات اآلتية:1
 املبادرات ذات األولوية؛ كاملبادرات املندرجة ضمن اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ،حيث تستجيب إىل التزامات
قانون العمل واالتفاقيات اجلماعية داخل املؤسسة ،ومتطلبات بعض العقود ... ،حيث أهنا ختضع للتصويت أو
إىل آراء الشركاء االجتماعيني؛
 اإلجراءات املنطوية يف إطار حتسني ظروف املعيشة داخل املؤسسة؛ حيث تساهم يف حماربة التمييز (سواء أكان
على أساس العرق أم اجلنس أم االنتماء السياسي )... ،ومنه حتسني العمليات املرتبطة ابلتوظيف والرتقية أو النقل
وحماربة كل أشكال املعاانة يف احلياة املهنية؛
 املشاريع املنطوية يف إطار حتسني وضعية العمال ،كوهنا تساهم يف الرفع من مستوى حتفيزهم ودافعيتهم ،ومستوى
انتمائهم ورضاهم الوظيفيني وهو ما يؤثر يف نوعية سلوكياهتم ومستوى إنتاجيتهم ،وكذلك التقليل من حدة مقاومتهم
لربامج التغيري .حيث تكون ذات طابع عالقايت (كنمط القيادة وطريقة التعايش معه) أو ذات طابع مادي
(كتحسني ظروف العمل املادية ،إعادة حتليل الوظائف وهندستها من جديد ،الربامج االجتماعية)... ،؛
 املشاريع اجملتمعية اليت تزيد من مستوى التزام املواطن مع املنظمة ،ومشاركته بطريقة أكثر فعالية كاجلمعيات والنوادي
الرايضية ،واليت حتسن من صورة ومسعة املؤسسة.

املطلب الثالث :قياس األداء املستدام
من الضروري اإلشارة إىل أن عملية التقييم تعرب عن الطريقة اليت متت هبا إدارة العمليات ،وأبي شكل مت خلق القيم
لألطراف ذات املصلحة ،وهو ما يسمح للمنظمة يف األخري من معرفة مدى وجود حتسني وأبي مستوى يف إطار كامل

*ملزيد من التفصيل بخصوص هذه اإلستراتيجيات ،يمكنكم الرجوع إلى الفصل األول.
Plachart J. J. (2011), op.cit, p. 111.
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عملياهتا .1وعليه يعترب بناء خريطة مؤشرات األداء املستدام ومنهجية قياسه من اخلطوات احلرجة إلجناح عملية إدارة األداء
الشامل ،ومنه احلكم على مدى التزام املنظمة مبسؤولياهتا جتاه األطراف ذات املصلحة.
الفرع األول :منهجية قياس األداء املستدام
املقوم (فرد ،مجاعة ،وحدة ،منظمة) للحكم والتقدير بصورتيه
القياس أو التقومي هو العملية اليت يتم من خالهلا إخضاع أداء َ

الكمية والنوعية وذلك انطالقا من املعىن الذي اعتمده من يقوم ابلتقومي يف فهم األداء ويف ضوء األهداف املعتمدة من
خالل استخدام بعض املؤشرات املرجعية (مقاييس) اليت تساعد على فهم العالقة بني خمتلف العناصر اخلاصة ابلتقومي

وإدراكها.
كما يرى البعض اآلخر ،أن قياس األداء الفعلي ومقارنة النتائج الفعلية ابلنتائج املطلوب بلوغها أو اليت من املمكن الوصول
إليها؛ حىت تتكون صورة ملا حدث فعال ومدى النجاح يف حتقيق األهداف وتنفيذ اخلطط املوضوعة مبا يكفل حتسني األداء
بطريقة مستمرة؛ ويضيف بعضهم أن تقومي األداء هو املراجعة اإلدارية لألداء من خالل مراجعة املعايري ومقارنتها ابألداء
الفعلي لكل مرحلة من مراحل العملية اإلدارية.
 .1ما ينبغي أخذه بعني االعتبار قبل ضبط مؤشرات األداء:
يتم اختيار وبناء خريطة املؤشرات اليت تعتمدها املؤسسة يف تقييم األداء وفقا للمعايري اآلتية:2
 املبتغى من املؤشر ،أي حتديد األطراف ذات املصلحة اليت ينبغي أن نتعامل معها ،وماهي تطلعات كل واحدمنها؛
 الوظائف اليت توفرها املؤشرات ،أهي اإلعالم واالتصال أم التحكم يف عمليات املؤسسة أم تدريب وتعبئة املواردالبشرية* ،أم حتسني السمعة والعالمة التجارية للمؤسسة؟ 3؛
 خصوصية نظام حوكمة الشركة ،حيث يكون ملقاربة احلوكمة اليت تعمل هبا املنظمة أتثري يف نوع املؤشرات اليتسيعمل هبا ،سواء أكانت حوكمة مالية أو اجتماعية أو تشاركية ،مع التأكيد على مستوى تطبيقها وعالقة ذلك
ابالسرتاتيجية املعتمدة يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية؛

Moullin Max, (2007),"Performance measurement definitions", International Journal of Health Care Quality

1

Assurance, Vol. 20 Iss 3 p. 182
Gouiron Monique (2012), Les indicateurs clés de la RSE et du développement durable : L’ISO 26000 au cœur

2

de l’économie coopérative, AFNOR, Paris, p. 10.
*الحظ ان التحديد الجيد لخريطة املؤشرات يمارس أثرا رجعيا على تعبئة وتطوير الكفاءات البشرية.
Norton D. & Kaplan R. , ( 1992), Balanced Scorecard that drive performance, Harvard Business Review, January-

3

February, pp. 71_79.

103

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

 -أنظمة قياس األداء؛ حيث يوجد العديد من األنظمة املعتمدة ،اليت ختتلف يف مرجعياهتا ومنهجياهتا.

 .2خصائص مؤشرات األداء املستدام وحتدايهتا
 .1.2خصائص املؤشرات:
عموما ،املؤشر اجليد هو الذي يتميز مخسة خصوصيات ،يرمز هلا ابختصار ) ،(SMART+واليت تعين أن تكون املؤشرات
دقيقة وقابلة للقياس وموضوعية حتتمل القدرة على البلوغ ;ذات صلة وحترتم مبدأ الزمن .1أما خبصوص األداء الشامل
فاملؤشرات األكثر مالءمة ،هي تلك اليت تتميز مبا أييت:2
 أن تكون مفيدة؛ حبيث تسمح للمهتمني ابحلكم على مستوى أداء املنظمة وفقا ملنظور ثالثي األبعاد ،اقتصاديوبيئي وجمتمعي؛
 أن تسمح اب لقياس ومنه إعطاء صورة معربة عن مدى االهتمام الذي توليه املنظمة إلشباع تطلعات أطرافها ذاتاملصلحة؛
 أن تتسم ابلوضوح والدقة وقدرة القياس؛ قابلية التطبيق على اختالف أنواع املنظمات وأنشطتها؛ تسمح مبمارسة املقارنة مع املؤسسات األخرى مبا فيها املؤسسات الرائدة (املقارنة املرجعية)؛ ترفع من جودة العمل اإلداري للمنظمة. .2.2حتدايت اختيار املؤشرات:
كي تتميز املؤشرات ابلسمات سابقة الذكر ،فإن عملية اختيار مؤشرات القياس متيزها مجلة من التحدايت ،نوجزها يف
اآليت:
 تعدد مصادر مجع البياانت واملعلومات؛ صعوبة حتديد أصحاب املصاحل احلقيقني وترتيبهم وفقا لألولوية اليت ختدم صاحل املنظمة3؛ -التصريح عن اجملهودات املبذولة يف إطار سياسة املسؤولية اجملتمعية؛

)(Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Time-based : SMART

+

Chai N., (2009), Sustainablity Performance Evaluation System in Govements, Springer, p. 119.
2العايب عبد الرحمن ( ،)2011التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائرفي ظل تحديات التنمية املستدامة( ،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،جامعة فرحات
عباس سطيف ،الجزائر ،ص ص.169 -168 .

1

 3العايب عبد الرحمن ( ،)2011املرجع السابق ،ص. 169 .
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 صعوبة املقارنة فيما بني التقارير ،نتيجة لتعدد املرجعيات واملبادرات اخلاصة إبعداد تقارير اإلفصاح ،ويصلاألمر حىت إىل صعوبة املقارنة ما بني التقارير اليت أتخذ بنفس املبادرة (بسبب حتيني هذه األخرية)1؛
 تباين داللة املؤشرات ،نتيجة اختالف األنظمة احملاسبية ،وأنظمة اجلودة املستعملة؛ تباين التشريعات اليت متس مبوضوع مؤشرات األداء االجتماعي والبيئي من دولة إىل أخرى2؛ اختالف إدراك األطراف ذات املصلحة ألمهية اجملهودات اليت تبذهلا املؤسسة يف إطار املسؤولية اجملتمعية ،وهوما يزيد من صعوبة إجياد مؤشرات ذات سيميائية وداللة مشرتكة ألكرب عدد من هؤالء؛
 تباين أولوايت األطراف ذات املصلحة فيما بينها ،وصعوبة امجاعها على ترتيب معني للمؤشرات ذات األولويةالقصوى على مستوى املؤسسة.
.3بناء خريطة مؤشرات األداء املستدام
يعترب بناء خريطة مؤشرات األداء املستدام من اخلطوات احلساسة؛ حيث ميكن بناء خريطة املؤشرات من خالل األخذ
بعني االعتبار لوزن كل مؤشر من املؤشرات مقارنة ابسرتاتيجية وبيئة املؤسسة وجمال نشاطاهتا ،وربطها برأي األطراف ذات
املصلحة.
 .1.3خطوات بناء خريطة مؤشرات األداء املستدام:
عموما يتم وضع خريطة املؤشرات وفقا لآليت:3
أ .التحليل املتقاطع ملؤشرات األداء وفقا ملبادرة اإلفصاح العاملية مع تقارير التنمية املستدمية ،قصد اخلروج بقائمة أولية
للمؤشرات اليت اقرتحتها املبادرة ،مع ما كانت تعتمد عليه املنظمة عند إعدادها لتقارير التنمية املستدامة قبل ظهور هذه
املبادرة .ليتم بعدها تصنيفها وفقا ألبعاد املبادرة واليت تتمثل حماورها العامة يف :حقوق اإلنسان واالقتصاد والشغل والبيئة
واملسؤولية من منظور املنتجات واجملتمع.

Boiral, O., Henri, J. F., (2015), « Is Sustainability Performance Comparable? A Study of GRI Reports of

1

Mining Organizations », Business & society, Vol. 56, (2). Pp. 283-317.
Wolff D. & Mauléon F. (2008). Le management durable : l’essentiel du développement durable appliqué aux

2

entreprises, Ed. Lavoisier, Paris, p. 166.
Le Gal & Galaun B.,( 2010), Les indicateurs de Performance RSE, Caisse régional du Crédit Agricole du Mobihan.

3

In Rosé J. j. (2011), op. cit., pp. 55-57.
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ب .حتديد األطراف ذات املصلحة اعتمادا على منهجية املواصفة  SD 21000وابلتحديد الفقرة )(FD X 30-023

الصادرة يف شهر أفريل  ،2006أين يتم حتديد األطراف ذات املصلحة ،ومعرفة تطلعاهتا وترتيبها وفقا خلمسة أصناف (من
غري املهم إىل الضروري للمؤسسة) ،وهو ما يساعد املنظمة على ضبط مؤشرات األداء.
ت .ترتيب املؤشرات بعد ربطها بتقييم األطراف ذات املصلحة ،ويتم ذلك من خالل اتباع اخلطوات اآلتية:
 ربط كل مؤشر ابألطراف ذات املصلحة املهتمة؛ إعطاء الوزن الالئق لكل طرف ذي مصلحة (من-1إىل  ،)5حيث يقوم هبذه اخلطوة القائمني على مشروعاملسؤولية اجملتمعية؛
 ربط األطراف ذات املصلحة ابلنسبة لكل مؤشر ،وهذا بعد ضرهبا (األطراف) مبعامالت الرتجيح؛ احلصول على قيمة كل مؤشر ،اليت تعكس أثره يف األطراف ذات املصلحة؛ ربط قيمة املؤشر مع نسبة اعتماده يف تقارير التنمية املستدامة للمؤسسة؛ ترتيب املؤشرات وفقا لقيمها املرجحة؛ ضبط املؤشرات وفق ما تتطلعه األطراف ذات املصلحة؛ االستناد إىل املرجعيات األكثر اعتمادا كمبادرة اإلفصاح الشامل  GRIلألمم املتحدة (ابلنسبة للمنظمات اليتهلا صفة العضوية).
تسعى املنظمة إىل بناء خريطة مؤشرات متكنها من معرفة الصورة احلقيقية ألدائها املستدام ،ومنه إمكانية االتصال بشكل
شفاف ومقنع مع كل من النقاابت العمالية والزابئن واملوردين والبنوك ،وغريها من الشركاء االجتماعيني من خالل الوصول
إىل قياس فعلي ملستوى األداء املستدام.
ث .القيام ابلتصحيحات الالزمة وهذا بعد القيام ابلتشخيص األويل ،حيث هتدف هذه املرحلة إىل اختبار قوة املؤشرات
من خالل جتربتها على أهم األطراف ذات املصلحة املتعامل معها.
خ .إعداد مرجعية للمؤشرات ،من خالل مشاركة األطراف الداخلية (املوظفني ،املهتمني بشأن التنمية املستدامة ،أعضاء
جملس اإلدارة )... ،أين يتم إعادة قراءة يف مصفوفة املؤشرات .ويتم اخلروج ابملؤشرات اليت ميكن العمل هبا من تلك اليت ال
ميكن العمل هبا.
وهبذه املراحل ميكن احلصول على املرجعية وفقا ملا هو موضح يف اجلدول (.)3-2
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اجلدول ( :)3-2ملخص خريطة مؤشرات األداء املستدام
أبعاد

األداء صنف املؤشر

عدد املؤشرات

جيب البحث عنها

موجودة

املستدام
أ .إقتصادي

جيب إنشاؤها

(استكشافها)
احلوكمة
املمارسات احلسنة

أ .إجتماعي

عالقات العمل

أ .أداء بيئي

االلتزام البيئي

أ .بيئي

االلتزام اجملتمعي

األداء املستدام

اجملاميع
(بتصرف) Source :

Le Gal & Galaun B.,( 2010), Les indicateurs de Performance RSE, Caisse régionale du Crédit Agricole du
Mobihan. In Rosé J. j. (2011), op. cit., p.50.

تعد عملية إعداد مرجعية مؤشرات لقياس األداء املستدام للمنظمة مهمة على الرغم من كوهنا يف غاية التعقيد والطولة،
وعليه يستحسن إعدادها (املؤشرات) استنادا إىل جمال النشاط والبيئة املشاهبتني؛ بل وقد يصبح األمر ضروراي للغاية .إن
إعداد املرجعية لوحده ال يعد نقطة النهاية ،بل جيب استكماله بعمليات االتصال والشرح واملرافقة فيما خيص االستعمال،
وهو ما يتطلب حيازة القائمني على امل شروع لكفاءات اتصالية؛ ألن املؤشرات ليست معربة وال حاملة للمعاين ،وهو ما
يستلزم بذل جمهودات تواصلية إلقناع األطراف املعنية وشرح وتبسيط االلتباسات اليت تكتنف عملية التطبيق .هذه األخرية
اليت تتطلب عمليات تدريب واتصال مستمرين مع األطراف املستعملة أو املعنية بعملية القياس؛ فاملؤشرات ما هي إال أداة
يف خدمة املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام ،اللذين يعتربان يف غاية األمهية ابلنسبة للمنظمة .من وجهة مقابلة ،فإن
إعداد هذه املرجعية ال يعترب نقطة النهاية ،بل إنه يعايش حتدايت عدة من بينها مدى متاشيه مع سياسة سلسلة مواصفات
اإليزو ) "(ISO 26000مبحاورها اجلوهرية السبعة* 1أو وكاالت التنقيط االجتماعي كـ،Ethibel ، Eiris، Vigéo( :
.)Sam
 .2.3استعمال املؤشرات يف قياس األداء املستدام
يرتبط استعمال املؤشرات يف تقييم مستوى األداء املستدام مبدى مالءمتها وقدرهتا على معرفة توجهات أصحاب املصاحل،
ومنه متكني إدارة املنظمة من األخذ هبا واالعتماد عليها يف رمسها للخطط العملية والعمل واحلرص على خلق القيم املتطلع
هلا ،وكذلك السعي إىل إشباع رغباهتم يف إطار سياسة املسؤولية اجملتمعية.

 يتطلب األمر ممارستها ملدة معتبرة (قد تكون طويلة حتى يمكن الحكم على مدى تحسن مستوى املسؤولية املجتمعية للمنظمة ،معبرا عنها في شكل األداء املستدام.
*انظر الفصل األول ،سلسلة التقييس  ،26000في إطار الجزء الخاص باملفاهيم املرتبطة باملسؤولية املجتمعية .

107

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

إن استعمال املؤشرات يف قياس وتقومي األداء ،يدخل ضمن عملية االتصال اليت تعترب أحد ممارسات ضمان املسؤولية
اجملتمعية للمنظمة جتاه أطرافها الفاعلة (ذات املصلحة)** ،حيث تعزز من هديف الشفافية واملسؤولية الذين ينص عليهما
نظام احلوكمة التشاركية .وهو ما سيزيد من مستوى القيمة والثقة اليت ختلقها املنظمة .كما أن بناء خريطة مؤشرات األداء
املستدام يعترب خطوة حرجة وجوهرية كوهنا هي اليت تعرب وتفصح عن مستوى مسؤولية املنظمة من الناحية اجملتمعية ،سواء
كانت اخلريطة مقسمة وفقا ملكوانت األداء املستدام (اقتصادي واجتماعي وبيئي) أو وفقا ألطرافها ذات املصلحة األكرب
(األكثر أمهية للمؤسسة).
لعل اإلشكال الذي يطرح عند استعمال املؤشرات ،هو مدى قدرة املنظمة على بناء منوذج تقوميي واتصايل ملستوى األداء
املستدام؛ حيث ال يتم ذلك إال من خالل العمل مبنهجية علمية توزان ما بني األبعاد الضرورية للعملية ومنه اخلروج بنموذج
موحد وسليم ،وهو األمر الذي كا ن وراء تعدد املبادرات سواء كانت فردية (للباحثني واملهنيني) أو تنظيمية (تقرير األمم
املتحدة ،وكاالت التنقيط ،وكالة اإليزو .).... ،إذ أن الغاية من وراء تلك النماذج هو الوصول إىل تشكيلة مؤشرات قابلة
لالستخدام ومنسجمة مع األسس النظرية ،وتثبت جدارهتا وفائدهتا جلميع األطراف ،وهو ما سيزيد من مصداقية استعماهلا.
تعترب هذه املؤشرات كأداة للتعبري عن مستوى ممارسة املنظمة للمسؤولية اجملتمعية أببعادها األربعة ،القانونية االقتصادية
واالجتماعية واألخالقية والبيئية (األركان الثالثة للتنمية املستدامة :البيئة واالقتصاد واجملتمع) .كما أهنا تسمح من قياس
مدى قدرة املنظمة على تسيري مسؤولياهتا جتاه األطراف ذات املصلحة ،مبعىن طريقة التعامل معها خبصوص التزاماهتا
االجتماعية ) (social obligationsومسؤولياهتا االجتماعية ) ، (Social responsibilitiesوعلى مدى ارضائها
الحتياجات اجملتمع امل دين من خالل استجابتها اإلجيابية .ويف هذا اإلطار تشري كثري من الدراسات على غرار دراسة
"تروابك" 1إىل ضرورة العمل بلوحات القيادة اإلسرتاتيجية املتوازنة كوسيلة لضمان التحكم اجليد يف األداء املستدام .كما
ميكن اعتماد ما يسمى "ابخلريطة املستدامة" ) (Sustainable Mapاليت تتضمن املؤشرات املقرتحة من قبل دليل مبادرة
التقارير العاملية ) (GRIاليت تسمح بقياس القيم املنشأة لكل طرف من األطراف ذات املصلحة.
إن اإلشكالية اجلديرة ابالهتمام خبصوص مؤشرات األداء هو كيفية الربط والتكامل بني املؤشرات املالية واملؤشرات غري
املالية بشكل عملي يكون قابال لالستعمال (أقل عدد ممكن من املؤشرات)؛ فنجد كثريا من الدراسات خلصت إىل أن
املديرين يفضلون شروط املالءمة يف املعلومة ،حيث تكون مؤشرات شاملة (تلم أبنشطة املؤسسة) وقابلة للمقارنة (وفقا
للزمن ومع بقية املنافسني) وذات مصداقية (طرق احلساب تكون علمية ومؤكدة) وقابلة لالستقراء والتوقع مستقبال ،حيث

**تعد عملية اإلتصال عملية جوهرية لضمان إنجاح مسار املسؤولية املجتمعية ،وعليه فإن تقييم الكفاءات االتصالية للمؤسسة والقائمين على العملية (أفراد ،عمليات) وتطوير
هذه الكفاءات ،تعتبران كعمليتين جوهريتين ينبغي االهتمام بهما من طرف مسؤولي إدارة الكفاءات.
1
Trebucq (2009), « Indicateurs GRI et cartographies stratégiques du développement durable des PME »,
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ال يزيد عددها عن العشرة .1كما تشري الدراسات من جهة أخرى إال وجود عالقة طردية بني مستوى جتربة املديرين ومدى
اعرتافهم أبمهية املؤشرات غري املالية يف تقييم مستوى األداء.
الفرع الثاين :بعض التصنيفات اخلاصة مبؤشرات قياس األداء املستدام
إن متطلبات بلوغ مستوايت مقبولة لألداء املستدام تتطلب اخلروج عن املقاربة املالية يف التعامل مع األداء ،واألخذ ابلتزاوج
بني مقاربيت احلوكمة والتنمية املستدمية يف قياسه واإلفصاح عنه ،وعليه يتطلب األمر األخذ خبريطة مؤشرات تتضمن كال
من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية واجملتمعية والبيئية يف آن واحد وبرتكيبة منسجمة حتقق التوازن فيما بني األطراف ذات
املصلحة .ونقسم هذه املؤشرات إىل ثالثة مستوايت ،هي على النحو اآليت:2
 املستوى األول :يتضمن املؤشرات األساس اليت تضمن احلد األدىن ملشروعية سياسة املسؤولية اجملتمعيةللمنظمة ،واليت ينبغي إدراجها يف نظام إدارة املنظمة؛
 املستوى الثاين :يضمن مؤشرات ليست إلزامية لكنها تعد حمورية لتقييم النظام اإلداري للمنظمة؛ املستوى الثالث :حيوي مؤشرات اختيارية تساعد املنظمة على التميز يف جمال املسؤولية اجملتمعية يف قطاعنشاطها.
وعليه ،تسعى املنظمة إىل بناء خريطة مؤشرات لألداء االقتصادي واالجتماعي واجملتمعي حيث تسعى ألن تكون مالئمة
قدر اإلمكان ،ومتكن من تقييم مدى استجابة املنظمة لتطلعات األطراف ذات املصلحة .وتستند يف إعدادها على إحدى
املرجعيات (اليت مت ذكرها آنفا) ،حيث تشتمل على جانب إجباري كون احدى املرجعيات يتمثل يف التشريعات القانونية
يف البلد ،واجلانب الثاين يرتبط بكفاءة اإلدارة ومدى أخذها ابملرجعيات الرائدة يف اجملال خصوصا تلك املؤطرة للمسؤولية
اجملتمعية للمنظمة .وعموما توجد أربع مقارابت يف هذا الباب ،وهي على النحو اآليت:3
 املقاربة اليت تستند إىل احلوصلة االجتماعية ،واليت تعترب كأداة تواصل وحوار مع األطراف االجتماعية الداخلية؛ مقاربة وكاالت التنقيط االجتماعي؛ -مقاربة مسريي احملافظ املالية املتخصصة يف صناديق التنمية املستدامة؛

Pluchart J. J. , (2010), op. cit., p. 118. & Reix R. (2011), Système d’information et management des

1

organisations, Vuibert, p. 414.
Baret Pierre, (2011), « Proposition de méthodologie de construction d’un référentiel d’indicateurs extra

2

financiers », in Rosée J. J., RSE entre globalisation et développement durable, Edition De Boeck, Bruxelles, pp. 38-39.
Wolf D. & Mauléon F. (2008). Op. cit., pp.158-166.
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 مقاربة املقارنة املرجعية :اليت تعمل على اختيار أحسن املمارسات فيما بني املنافسني خبصوص ممارسة املسؤوليةاجملتمعية والتنمية املستدامة؛
وبقصد التوصل اىل تصنيفات عملية ،سنوجز مؤشرات األداء املستدام وفقا ملا تعمل به أهم وأشهر املنظمات عامليا،
خصوصا مبادرة اعداد التقارير العاملية ،واملنظمة العاملية للتقييس.
 .1املؤشرات وفقا لنموذج مبادرة إعداد التقارير العاملية )(Global Reporting Initiative : GRI

تتضمن هذه املبادرة منهجية مطورة يف اإلفصاح عن أداء املنظمات بغض النظر عن نوعها أو حجمها ،كما أهنا تتماشى
مع أبعاد املسؤولية اجملتمعية للمنظمات؛ حيث متكن املنظمات من إعداد تقارير ممنهجة ودورية عن االستدامة ومستوى
األداء املستدام ،وتقدميها لألطراف ذات املصلحة خصوصا مديري املنظمات لدعمهم ابملعلومات الكافية يف صياغة
االسرتاتيجية؛ وهو ما يعين أبن التعبري عن األداء املستدام للمنظمة يعتمد على قاعدة مطورة وعلمية ،وهو ما جعلها املرجعية
األكثر اعتمادا لدى املنظمات ،حيث إىل غاية هناية سنة  2015ـ مت إعداد ما يقارب ثالثني ألف تقرير وفقا ملبادرة التقارير
العاملية منذ بداية نشأهتا سنة .11999
وقد ع vtjهذه املبادرة حتيينات يف منهجيات عملها ،انطالقا من اإلصدار األول وصوال إىل اإلصدار الرابع (GRI-

) 4G؛ حيث توفر إطارا ممنهجا يتضمن توجيهات خاصة إبعداد التقارير واليت من دورها تعطي مبادئ اإلفصاح إلعداد
تقارير عن حوكمة أدائها املستدام ( االقتصادي ،والبيئي ،واالجتماعي) ،وما قد ينجر عن ذلك .حيث توفر للمنظمة
مؤشرات (فقرات) اإلفصاح ،ومصفوفات قياس تتماشى مع أهم املرجعيات العاملية األخرى (اليت سبق ذكرها) .ولعل من
أهم إجيابيات هذه املبادرة أهنا تليق مبختلف أشكال املنظمات ابختالف أحجامها أو طبيعة ملكيتها أو موقعها؛ لكن مع
إعطاء خصوصيات جملال النشاط.2
يوفر اإلصدار الرابع) (G4ملبادرة التقارير العاملية ،الذي صدر شهر ماي  2013توجيهات إلعداد تقارير االستدامة؛ حيث
إنه يركز على اخلطوات العملية إلصدار التقارير اليت متكن من ربط وجتسيد عالقة أعمال املنظمة أبهم أطرافها ذات املصلحة،
للتمكن من إعداد تقارير أكثر مصداقية وذات عالقة واستعمال جيد لألطراف املهتمة هبا (مديرين ،مالك ،زابئن ،موردين،
)...؛ وهو ما سينتهي إبعالم أفضل وأجنع لألسواق واجملتمع برهاانت االستدامة داخل املنظمة.(GRI, 2016) 3

GRI., (2016), GRI G4 indicators handbook: Guidelines, Paris, p. 10

1

UIC., (2016), GRI G4 indicators handbook: Guidelines for Rail way Companies, International Union of

2

railways (UIC), Paris, p.18.
3
GRI., (2016), op. cit., p. 7.
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تتضمن هذه املبادرة خريطة مطورة ملؤشرات األداء حتوي  92مؤشرا  ،1من بينها  79مؤشرا أساسيا ،يكون من الضروري

ذكرها يف أي تقرير ،وهي مقسمة حسب أصناف األداء 2على النحو اآليت:
اجلدول ( :)4-2أبعاد وحماور خمطط ) (GRI_G4لألداء املستدام
أبعاد التقرير

مؤشرات التقرير

أبعاد التقرير

االقتصادي

األداء االقتصادي ؛
التواجد يف السوق؛
اآلاثر االقتصادية غري املباشرة؛
ممارسات الشراء.

البيئي

املعدات واألدوات
الطاقة ،املياه ،التنوع البيئي،
الفضالت واالنبعااثت،
الصرف الصحي للنفاايت السائلة
والصلبة،
املنتجات واخلدمات،
االمتثال للقوانني ،النقل،
التقييم البيئي للموردين،
آليات الشكاوى البيئية.

االجتماعي (:)2
حقوق اإلنسان

االجتماعي (:)3
اجملتمعي

مؤشرات التقرير
االستثمار ،عدم التمييز،
العمل اجلربي لألطفال،
العمل القصري أو اإلجباري،
حرية اجلمعيات واالتفاقيات اجلماعية،
ممارسات السالمة واألمن،
حقوق السكان األصليني
التقييم ،تقييمات اجلمعيات فيما يتعلق
حبقوق اإلنسان،
آليات التظلم اخلاصة حبقوق اإلنسان،
احلرية النقابية (التفاوض).
اجملتمعات احمللية ،مكافحة الفساد،
السياسة العمومية،
السلوك املنايف للفساد،
االمتثال ،تقييم املوردين لآلاثر يف
اجملتمع ،آليات الشكاوى املتعلقة ابآلاثر
املمارسة يف اجملتمع.

االجتماعي ( :)4صحة الزبون وسالمته ،وضع ملصقات
التوظيف ،إدارة عالقات العمل،
االجتماعي (:)1
املعلومات على املنتجات واخلدمات،
املمارسات ذات الصحة والسالمة املهنية،
مسؤولية املنتَج
االتصاالت التسويقية ،خصوصية
التدريب والتعليم ،التنوع وتكافؤ
العالقة ابلعمالة
الزبون ،االمتثال.
الفرص ،العدالة يف التعويض بني الرجل
والشغل الالئق
واملرأة ،تقييم املورد فيما يتعلق

Boiral O., Henri J. F., (2015), op. cit., p.2.
 2تعمل بهذه املؤشرات املؤسسات التي أمضت قبولها وانخراطها على مبادرة إعداد التقارير العاملية.
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مبمارسات العمالة (التشغيل) ،آليات
الشكاوى املرتبطة مبمارسات العمالة.
املصدر :املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( ،)2016املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة ،اجليل  ،4اجلزء  ،1ص .9 .يف موقع
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Arabic-G4-Part-One.pdf

طبقا هلذه املبادرة ،ميكن للمؤسسة تقدمي نوعني من التقارير ،األول أساسي واآلخر مفصل:1
 التقرير األساس ؛ حيتوي على العناصر األساسية للتقارير اخلاصة ابالستدامة ،من خالل توفري اخللفية اليت جتعل
املنظمة تفصح عن أدائها االقتصادي والبيئي واالجتماعي وأدائها يف جمال احلوكمة؛
 التقرير املفصل؛ يبىن اعتمادا على التقرير األساسي مع اإلشارة إىل املزيد من اإلفصاحات املعيارية للمنظمة فيما
خيص االسرتاتيجية والتحليل واحلوكمة واألخالقيات والنزاهة؛ ابإلضافة إىل ذلك ،تكون املنظمة ملزمة ابإلبالغ
عن أدائها على حنو أكثر تفصيال من خالل اإلعالن عن مجيع املؤشرات املتعلقة ابجلوانب اجلوهرية احملددة.
وعليه يكون من صاحل امل نظمة األخذ أبفضل خيار يليب احتياجاهتا يف وضع التقارير والذي ميكنها يف النهاية من تلبية
تطلعات األطراف ذات املصلحة فيما يرتبط ابملعلومات.
 .1.1مؤشرات األداء االقتصادي
تقيس مؤشرات األداء االقتصادي وفقا ملنهج مبادرة التقارير الشاملة لألمم املتحدة؛ مستوى أتثري األداء االقتصادي يف
البيئة ،وهي ختص بدرجة كبرية القطاعات الصناعية .حيث نوجز أمهها وفقا ملا هو وارد يف اجلدول (.)5-2
اجلدول ( :)5-2مؤشرات األداء االقتصادي
املؤشر

السنة املرجعية

السنة ن

املبيعات
النتيجة التشغيلية املعدلة لقطاعات النشاط.
النتائج التشغيلية الصافية املعدلة لقطاعات
النشاط.
النتيجة الصافية املعدلة
(حصة املؤسسة).
النتيجة الصافية املعدلة املخففة حسب السهم.

 1املبادرة العاملية إلعداد التقارير ،)2016( ،املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير اإلستدامة ،اجليل  ،4اجلزء  ،1ص11 .
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العوائد على السهم.
الديون الصافية /رؤوس األموال اخلاصة .
مردودية رؤوس األموال املستغلة.
مردودية األموال اخلاصة .ROE
تدفقات خزينة االستغالل.
االستثمارات اخلام.
االستثمارات العضوية.
التخلي عن االستثمارات (بقيمة التنازل)
Source : Total (2017), RSE Reporting model, document de reference, In :
www.total.com/sites/default/files/atoms/files/2017-form-20-f-web.pdf

 .2.1مؤشرات األداء االجتماعي ( اجملتمعي(

يعترب اعداد خريطة مؤشرات األداء االجتماعي واجملتمعي من العمليات احلرجة ،وعليه ميكن التخفيف من حدة هذا
اإلشكال عمليا من خالل اإلشارة إىل مسامهة احلوصلة االجتماعية وبعض مسامهات أهل التخصص يف هذه العملية.
 .1.2.1.مسامهة احلوصلة االجتماعية
كما هو متعارف عليه يف ممارسات إدارة املوارد البشرية ،توفر احلوصلة االجتماعية مجلة من املعلومات على طبيعة املمارسات
اليت حدثت ابملؤسسة واليت هلا صلة ابملوارد البشرية؛ حيث تتجزأ إىل سبعة حماور أساسية (العمال ،التعويضات ،شروط
السالمة واألمن ،ظروف أخرى للعمل ،التكوين ،العالقات املهنية ،ظروف أخرى تتعلق ابملؤسسة) .وعلى اعتبار أن عدد
املؤشرات يربط بطبيعة جمال نشاط املؤسسة ،فنجد وفقا لتقسيم بريييت و" إيقالنس" و"بريييت" (Igalens & Peretti,

) 1997أن احلوصلة االجتماعية حتتوي على احملاور اآلتية:
 احملور األول خيص متابعة التطورات اخلاصة بوضعيات املوظفني ،ومدى تطور مستوى املرونة وحركة املوارد البشرية؛
 احملور ا لثاين خيص التشريعات واالتفاقيات اخلاصة ابلتعويضات وسياساهتا (مدى املشاركة واالهتمام) ،ومدى
مسامهتها يف صندوق ادخار املؤسسة ،أو مستوى شخصنة هذه التعويضات (individualisation des

)rémunérations؛
 احملوران الثالث والرابع خيصان ظروف العمل وشروط السالمة واألمن؛
 احملور الرابع خيص إدارة عقود العمل وإدارة الوقت (عقود توظيف حمددة ،عقود عمل غري حمددة)؛
 احملور اخلامس خيص التكوين والتطوير؛
 احملور السادس يغطي العالقات املهنية؛
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 احملور األخري يغطي مستوى التغطية االجتماعية اليت توفره املؤسسة.

وميكن تلخيص أهم املؤشرات املندرجة يف هذه احملاور من خالل اجلدول اآليت:
اجلدول ( :)6-2احملتوى العام /التلخيصي للحوصلة االجتماعية
 .1املوظفون
 1.1العمالة
2.1

العمال اخلارجيون

3.1

مستوى التوظيف يف السنة اجلارية

4.1

التخلي

5.1

البطالة

6.1

التغيب

 .2التعويضات وما يتبعها
1.2

مبلغ التعويضات

2.2

سلم التعويضات

3.2

أعباء تعويضات أخرى

4.2

أعباء أجور أخرى

5.2

املسامهة املالية

 .3شروط السالمة واألمن
1.3

حوادث العمل ،السفر

2.3

األمراض املهنية

3.3

النفقات اخلاصة ابألمن

 .4ظروف أخرى للعمل
1.4

مدة العمل

2.4

تنظيم وحمتوى العمل

3.4

نفقات حتسني ظروف العمل

 . 5التدريب والتطوير
1.5

التكوين املهين املستمر

2.5

العطل التكوينية (العلمية)

 . 6العالقات املهنية
1.6

ممثلو العمال

2.6

املعلومات واالتصال

 .7ظروف أخرى للحياة (ترتبط ابملؤسسة)
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1.7

اخلدمات االجتماعية

2.7

أعباء اجتماعية أخرى

Source: Wolf D. & Mauléon F. (2008). Le management durable, l’essentiel du développement durable
appliqué aux entreprises, pp. 167-168.

زايدة عن املؤشرات اليت ميكن العمل هبا انطالقا من حمتوى احلوصلة االجتماعية للمنظمة ،فقد حاول العديد من الباحثني
بناء قائمة ملؤشرات متناسقة فيما بينها تكون سهلة التطبيق ،جند من أمهها مسامهة " موران" وزمالؤه اليت مت اإلمجاع عليها
من قبل جملس احملاسبة مبدينة "كيوبك" الكندية ،وأهم حماورها هو تعبئة املوظفني ومناخ العمل ومردود املوظفني وتطويرهم.
ونلخصها فيما يلي:
اجلدول ( :)7-2منوذج مؤشرات األداء االجتماعي حسب "موران" وزمالؤه
املعيار
تعبئة العمال
مناخ العمل

مردود املوظفني

احلساابت

املؤشر
دوران العمل

عدد املوظفني /متوسط عدد العمال %

نسبة التغيب

عدد أايم الغياب /عدد األايم مدفوعة األجر %

نسبة املسامهة يف النشاطات االجتماعية

عدد املسامهني /عدد العمال املستدعون املدعوون
للمشاركني %

نسبة العطل املرضية

عدد العمال املرضى /متوسط عدد العمال%

نسبة حوادث العمل

عدد حوادث العمل /عدد أايم عمل العامل%

نسبة األعمال déviants

عدد األعمال  /متوسط عدد العمال.

عدد األايم الضائعة نتيجة التوقف عن العمل

عدد أايم التوقف عن العمل /إمجايل عدد أايم
العمل.

نوعية عالقات العمل

عدد اإلضراابت /السنة

رقم األعمال للموظف الواحد

رقم األعمال خارج الرسم /متوسط عدد املوظفني.

األرابح قبل الضريبة للموظف الواحد

الربح قبل الضريبة  /متوسط عدد املوظفني

تطوير املوارد البشرية فائض الكتلة األجرية املوجهة للتكوين
جمهودات التكوين

املعدل احلقيقي – املعدل املنتظر
عدد ساعات التكوين يف السنة /متوسط العمالة
%
عدد من غري مناصب عملهم /متوسط العمالة %

احلركة الداخلية للعمال

Source : Morin E.M., Guindon M., Boulianne E., (1996) Les indicateurs de Performance,
Guérin, Montréal.

من اجلدول أعاله ،نستنتج أنه من املهم بناء خريطة مؤشرات اجتماعية مكملة لنظريهتا االقتصادية مبا يسمح هلا من اعداد
تقارير شاملة ومتكاملة ،معربة عن مستوى األداء املنجز .فعلى سبيل املثال خبصوص سياسة التعويضات ميكن حتليلها وفقا
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لثالثة أسس ،وهي :اختبار مدى مطابقتها للتشريعات القانونية (األجر /األجر األدىن يف البلد ،أو اختبار مدى تنافسيتها
(األجر /متوسط أجر القطاع ) ،ظروف العمل واحلياة (األجر /تكلفة احلياة)؛ إال أن ما ميكن التأكيد عليه هو ضرورة
احتواء أي تقرير لكل من التعويضات والتكوين والصحة والسالمة اليت يعيشها العمال داخل املنظمة.
 .2.1.2مسامهة مبادرة التقارير العاملية يف قياس األداء االجتماعي
قدمت مبادرة التق ارير العاملية بدورها ،مسامهتها اخلاصة فيما يتعلق مبؤشرات قياس األداء االجتماعي ،نوجزها يف اجلدول
اآليت.
اجلدول ( :)7-2أهم املؤشرات االجتماعية ملبادرة التقارير العاملية
املؤشر

املعدل

توزيع العمال حسب املناطق (البلد ،املنطقة اجليوغرافية)
توزيع العمال حسب السن
توزيع العمال حسب اجلنس واملنطقة اجليوغرافية
توزيع العمال حسب اجلنس وصنف عقد العمل (دائم ،مؤقت)
التوظيف حسب املنطقة اجليوغرافية )(CDI

مستوى دوران العمل :اخلروج بسبب الوفاة ،التنازل ،التسريح ،االنقطاع التعاقدي... ،
مستوى التنوع :معدل النساء إىل إمجايل عدد العمال (اإلطارات ،املدراء ،اإلطارات الدائمني)،
ذوي اجلنسيات األجنبية.
التدريب والتطوير :متوسط عدد أايم التدريب للعامل يف السنة (حسب الدول ،املنطقة)
العمل على اخلط
التغيب ألغراض طبية
احلوار االجتماعي :حصة الشركات اليت هلا متثيل للعمال ،نسبة العمال املغطون إبتفاقية مجاعية.
املصدر :مبادرة التقارير العاملية ()2017
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اجلدول( :)8-2أهم املؤشرات اجملتمعية ملباردة التقارير االجتماعية
الوحدة النقدية

السنوات

النفقات اجملتمعية
نسبة النفقات اجملتمعية حسب الدول  /املنطقة

)(OCDE

عدد العمليات
املصدر :مبادرة التقارير العاملية ()2017

جدول( :)9-2أهم مؤشرات السالمة والصحة
املعدل

السالمة واألمن

نسبة التطور

احلوادث اليت ينتج عنها التوقف عن العمل (مقابل مليون ساعة عمل)
عدد حوادث العمل املصرح هبا (مقابل مليون ساعة عمل)
عدد العمال
عدد عمال املؤسسات اخلارجية
عدد حوادث العمل القاتلة
متوسط عدد أايم التوقف عن العمل حسب احلادثة ،مع التوقف.
الصحة
نسبة املؤسسات املقرتحة ملتابعة طبية منتظمة لعماهلا.
عدد العطل املهنية املصرح هبا خالل السنة (مقابل كل مليون ساعة عمل).
املصدر :مبادرة التقارير العاملية ()2017

ما ميكن استقراؤه من خالل مقارنة مؤشرات األداء االجتماعي املندرجة يف احلوصلة االجتماعية ،مع تلك املندرجة يف إطار
مبادرة التقارير العاملية ،هو أن هذه األخرية هي أكثر تدقيقا ومشولية خصوصا للمنظمات الكبرية واليت عادة ما تكون
نشاطاهتا على مناطق جيوغرافية متباعدة ،أين تطرح املسائل املتعلقة بتداخل التشريعات القانونية للدول اليت متارس هبا فروع
املنظمة أنشطتها ،وهو ما يزيد أمهية األخذ مبقاربة دولية لتفادي النزاعات القانونية
 .3.1مؤشرات األداء البيئي
تتضمن يف العادة تشريعات الدول تقنيات ختص جانب التنمية املستدامة يف شقها البيئي ،وجند من ذلك:
 استهالك املوارد :سواء كانت يف ابطن األرض كاملياه واملعادن واحملروقات ،أو الطاقة وضرورة التوجه حنو الطاقاتاملتجددة ،تسيري النفاايت ،الضجيج... ،؛
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 اإلجراءات املتخذة يف إطار احلد من االختالالت البيولوجية والتوازن البيئي؛ املبادرات اخلاصة ابلتقييم واإلشهاد البيئي؛ اإلجراءات املتخذة يف إطار مطابقة األنشطة مع التنظيمات القانونية؛ النفقات املتحملة للحد من اآلاثر السلبية على البيئة؛ اخلربة والتجارب اخلاصة ابملنظمة اليت ترتبط ابإلدارة البيئية وإدارة املخاطر البيئية (تدقيق املخاطر حسب معيار)COSO؛
تتضمن مبادرة التقارير العاملية مجلة مؤشرات ،حيث أهنا ختص بدرجة كبرية القطاعات الصناعية ،وهي ملخصة يف اجلدول
اآليت:
جدول ( :)10-2أهم مؤشرات األداء البيئي
املعدل

املؤشر
عموميات :العدد اإلمجايل لفروع املؤسسة /اجملمع ،املواقع احلاصلة على شهادة
اجلودة إيزو  ،14001نسبة املؤسسات /الفروع احلاصلة على شهادة اإليزو
.14001
انبعاث SO2

Kteq SO2

انبعاث NO2

Kteq NO2

الفضالت
الفضالت اخلطرية املعاجلة ابخلارج
امجايل الفضالت

Kt

الفضالت املعاد استعماهلا

Kt

الفضالت املثمنة طاقواي

%

الفضالت

%

نسبة الدفن

%

حماربة التلوث
عدد املواقع (ذات خطر التلوث)
نسبة املواقع اليت هلا خمطط
نسبة املواقع اليت قامت بعمل ضد التلوث مرة واحد ,خالل السنة
نسبة خسائر املواد األولية
نشاط اإلنتاج %
نشاط التوريد %
املصدر :مبادرة التقارير العاملية ()2017
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جدول( :)11-2أهم مؤشرات املناخ
املعدل

املؤشر

نسبة التطور

االنبعااثت املباشرة للغازات املسببة لالحتباس احلراري
(مليون طن من اثين أكسيد الكربون)
التوزيع  /التجزئة على القطاعات
النشاطات القبلية Amant

التوريد
التسويق -واخلدمات
التجزئة حسب املناطق اجليوغرافية
التجزئة حسب منط الغاز املسبب لالحتباسCO2, Méthane- CH4, N2O :

االنبعااثت املباشرة للغازات املسببة لالحتباس :االنبعااثت غري املباشرة ،انبعااثت أخرى غري
مباشرة
االستهالك الصايف للطاقة األولية
حجم الغازات املهدرة يوميا (م  / 3اليوم)
كثافة  GESيف الرباميل املنتجة (كغ)CO2 e/bel /
املصدر :مبادرة التقارير العاملية ()2017

ما ميكن قوله عن املؤشرات البيئية هو أن ثلث هذه املعايري يسعى إىل هدف اإلفصاح بطريقة فعلية ومعربة عن مستوى
األداء البيئي ،أين خيصص جزء كبري النبعاث الغازات ،واالحتباس احلراري .ابعتبارها من الرهاانت البيئية الكربى على
املستوى العاملي.
كما جند على مستوى البلدان املهتمة بتحدي التنمية املستدمية ،تشريعات تنص على مدى تصريح املؤسسات على
املعلومات اخلاصة ابملخاطر الصناعية واحلوادث التكنولوجية ومدى القدرة على تغطية املسؤوليات املدنية جتاه األشخاص
واملوجودات ،ومدى توافر اإلمكاانت الالزمة للتعويض عن الضحااي.
 .2تصنيف املؤشرات وفقا للمنظمة العاملية للتقييس )(ISO

تعترب هذه املواصفة من أهم مسامهات املنظمة العاملية للتقييس يف إصدارها لسلسلة خاصة حتت رقم . 14031
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 1.2.3تصنيف مواصفة اإليزو 14031
يف إطار تطبيق املنظمات لنظام اإلدارة البيئية ،فإهنا حتتاج إىل دليل اإليزو ) (ISO 14031كدليل ارشادي حيوي قائمة
مؤشرات تسمح للمنظ مات من الوصول إىل تقييم ألدائها البيئي وفقا ملواصفات عاملية ،ومتكنها يف النهاية من حتسني
مستوى األداء البيئي ،والقدرة على املقارنة املرجعية .مع العلم أن نظام تقييم األداء البيئي يسمح من انتاج معلومات ذات
قيمة فيما يتعلق بنوع اإلدارة ،واليت ميكن استخدامها يف رسم األهداف اخلاصة بعملية /سريورة اإلدارة البيئية ،ومنه متكني
هذه األخرية من تقييم األداء البيئي يف إطار دائرة التحسني املستمر ).(PDCA
إن اتباع املنظمة هلذه السلسلة سيمكنها من بناء نظام بيئي لتقييم األداء مبعايري عاملية ،وهو ما سيسمح للمنظمة من بلوغ
اآليت:
 إبراز األساليب واملوارد والتأهيل (الكفاءات) ابحلد الذي يسمح للمنظمة من أن تكون صديقة للبيئة؛ احلصول على معايري عاملية للتحسني املستمر لألداء؛ العمل وفقا ملرجعية عاملية متكن من تفادي املسائل املرتبطة ابملقارنة على املستوى العاملي فيما بعد؛ دعم نظام اإلدارة البيئية للشركة.أهم مؤشرات اإليزو ( )14031لتقييم األداء البيئي:
ابلنسبة ملؤشرات سلسلة اإليزو ( )14031فهي تنقسم إىل ثالثة مكوانت ،هي:
 مؤشرات اإلدارة البيئية :وتتضمن جمهودات اإلدارة للتأثري يف األداء البيئي للمنظمة ،وختص رؤية املنظمة واسرتاتيجيتهاوس ياستها واهليكلة التنظيمية ونظم اإلدارة والتوثيق املتعلق هبا ومستوى االلتزام اإلداري اخلاص ابملسائل البيئية ،ابإلضافة
إىل االتصال مع األطراف ذات املصلحة.
 مؤشرات احلالة البيئية :اليت توفر معلومات عن احلالة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية أو العاملية للبيئة كمتوسط درجة احلرارةالعاملية ،وتركيز التلوث يف كل من اهلواء واألرض واملياه.
 مؤشرات األداء البيئي وتنقسم إىل: مؤشرات تشغيلية ختص البيئة :وتتعلق ابجملاالت الفنية لقياس املنتج /العملية ،ومقاييس استعمال املنتج /العملية،
وإدارة النفاايت؛
 مؤشرات األثر البيئي :اليت ختص املخرجات ،كمستوى االنتاج احملقق نسبة إىل املوارد املستعملة واملوارد املستهلة،
ومستوى ونوع املخلفات.
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 .1.2تصنيف املؤشرات وفقا لنموذج )(ISO 26000

قصد متكني املنظمات من جتسيد املسؤولية اجملتمعية عمليا ،اقرتحت املنظمة العاملية للتقييس من خالل سلسلة اإلرشاد
 26000منوذجا للمؤشرات يتمحور مع أبعادها السبعة املتمثلة يف :احلوكمة ،وفاء املمارسات ،وعالقات وظروف العمل،
حقوق اإلنسان ،التنمية احمللية ،اخلدمات املوجهة للزابئن ،البيئة .وقد اقرتح "قورين" ) (Gouiran, 2012إطارا هلذه
املؤشرات وفقا لنموذج التحليل السبيب لـ" :إيشيكاوا" ) (Ishikawaالذي يسمح للمنظمة من حتقيق هدف املسؤولية
اجملتمعية من خالل فهم مواطن اخللل سواء يف اجلانب املادي أو التنظيمي أو البشري للتمكن يف اخلوض يف حلها.
وابختصار هي على النحو اآليت:1
اجلدول( :)11-2مؤشرات األداء وفقا حملاور منوذج اإليزو
احملور
احلوكمة

)(ISO 26000

املؤشرات السببية
ذهنية املسريين :على أي أساس ترتكز مبادئ اإلدارة؟
عالقات القوة وتوزيع السلطة

عدالة املمارسات ما هو مستوى العدالة التوزيعية؟
ما هو مستوى العدالة اإلجرائية؟
ما هو مستوى العدالة التفاعلية؟
ما هي الطرق املعمول هبا للتجاوب مع رهاانت التنمية املستدمية؟
عالقات وظروف األجر :هل يوزع بطريقة عادلة؟
طبيعة عقود العمل :ما مدى أتثري نوع عقود العمل يف حتفيز فرق العمل؟
العمل
ما مدى توافر شروط النظافة واألمن؟
ما مدى أتثري بيئة العمل يف الدافعية اجلماعية (فرق العمل) ومستوى األداء؟
ما مستوى مواءمة املستوايت السلمية على خلق دينامية تشاركية؟
هل نوعية العالقات تسمح من تبادل املمارسات واألفكار اليت حتسن من أداء فرق العمل ونوعية
اخلدمة املقدمة للزبون.
استيعاب األهداف :نوعية العالقات بني أعضاء الفريق الواحد متنح الفرصة للتعلم واالندماج يف
ثقافة املؤسسة؟
حقوق اإلنسان

املنفعة :هل للعمل منفعة؟
التقدير :هل حيس األفراد ابلتقدير عند ممارستهم ألدوارهم؟
املسؤولية :هل حيس األفراد ابملسؤولية يف أعماهلم؟

Gouiron Monique (2012), Les indicateurs clés de la RSE et du Développement durable : l’ISO au cœur de
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التنمية احمللية

احلاجة للتطور :مدى توافر امكانية للتقدم؟ هل معارف األفراد حمينة؟ هل تؤخذ قدراهتم
ابحلسبان؟
احرتام كرامة اإلنسان :هل حتس األطراف ذات املصلحة ابالحرتام والكرامة (بغض النظر عن
عرقهم أو جنسهم أو سنهم أو مستوى تكوينهم أو حالتهم اجلسمية والصحية –اإلعاقة)-؟
تساوي الفرص :هل حظوظ التطور متوازنة وموزعة ابلتساوي ما بني أعضاء الفريق الواحد؟

موارد القطاع:
العمل:
اجلامعات ومراكز التدريب:
اإلقتصاد احمللي
البىن التحتية
القيود اجليو_سياسية
إمكانيات النقل
السكن
اتريخ وذهنية املنطقة
احلركات العرقية

اخلدمات املوجهة حتليل احتياجات الزابئن
خلق خدمات جديدة
للزابئن

واملستعملني
البيئة

املوقع اجليو-اسرتاتيجي للمنطقة
املناخ الطبيعي

Source : Gouiron Monique (2012), Les indicateurs clés de la RSE et du Développement durable : l’ISO
au cœur de l’économie coopérative, Afnor, pp. 69-71

من اجلدول أعاله جند أن سلسة التقييس إيزو ) (ISO 26000قد أعطت تفصيالت دقيقة ملؤشرات تقييم مستوى ممارسة
املسؤولية اجملتمعية ومل تتمكن من ربطها مبستوى النتائج العامة اليت بلغتها املؤسسة وبتطبيق وسائل تقييم متماشية مع
املتطلبات احلقيقية للمنظمات خبصوص األداء املستدام حيث تتميز ابملثالية والطابع النظري (صعوبة ممارستها عمليا) .كما
أن الدراسات امليدانية والتقارير التطبيقية تشري إىل وجود صعوابت يف إدماج منوذج اإليزو ) (ISO 26000يف اإلدارة اجلارية
لتلك املنظمات.
 .3مؤشرات األداء املستدام وفقا لنموذج مؤسسة التمويل الدولية )(IFC
حيدد اإلطار اخلاص مبؤسسة التمويل الدولية اخلاص ابالستدامة االلتزام االسرتاتيجي للمنظمة جتاه حتدي التنمية املستدامة،
إذ تعترب جمموعة البنك الدويل جزءا ال يتجزأ من هنج املؤسسة جتاه إدارة املخاطر .حيث يتألف اإلطار اخلاص ابالستدامة
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من سياسات املؤسسة ومعايري أدائها املعنية ابالستدامتني البيئية واالجتماعية وسياستها اخلاصة ابإلفصاح على املعلومات
وااتحتها لألطراف ذات املصلحة خدمة للشفافية واحلوكمة عند اجناز تلك املنظمات ملختلف عملياهتا ،حيث يوضح
التزاماهتا ابإلفصاح املؤسسي فيما يتعلق خبدماهتا االستثمارية واالستشارية.
تقدم مؤسسة التمويل ال دولية منوذجها اخلاص مبعايري ومؤشرات األداء ،على شكل إرشادات حول كيفية حتديد املخاطر
واآلاثر ومنه مساعدة املنظمات من احلد من هذه األخرية (املخاطر واآلاثر) والتخفيف منها وإدارهتا ابعتبارها وسيلة لضمان
ممارسة األعمال على شكل مستدام ،مبا يف ذلك مشاركة األطراف ذات املصلحة واإللتزام ابإلفصاح جتاهها فيما يتعلق
ابألنشطة اليت تتم على مستوى املشاريع.
تشرتط مؤسسة التمويل الدولية ،يف حاالت االستثمار املباشر مبا يف ذلك متويل املشاريع و/أو املؤسسات من خالل
مؤسسات الوساطة املالية ،على اجلهات املتعاملة تطبيق معايري األداء إلدارة املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية تعزيزا لفرص
التنمية.
وتقسم مؤسسة التمويل الدولية األداء املستدام إىل مثانية مؤشرات ،اليت جيب على اجلهات املتعامل معها اتباعاها والوفاء
هبا ،وهي موضحة يف اجلدول اآليت:
اجلدول ( :)13-2منوذج مؤسسة التمويل الدولية ) (IFCملؤشرات قياس األداء املستدام
مؤشر قياس األداء املستدام

رقم املؤشر
1

تقييم املخاطر واآلاثر البيئية واالجتماعية وإدارهتا

2

العمال وأوضاع العمل

3

كفاءة املوارد ومنع التلوث

4

صحة اجملتمعات احمللية وسالمتها وأمنها

5

االستحواذ على األراضي وإعادة التوطني القسري

6

حفظ التنوع احليوي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية احلية

7

الشعوب األصلية

8

الرتاث الثقايف.

املصدر :جمموعة البنك الدويل (" ،)2012معايري األداء املعنية ابالستدامة البيئية واالجتماعية" ،مؤسسة التمويل الدولية  ،IFCيناير /كانون
الثاين ،ص.1 .

يرسخ املؤشر األول لألداء مجلة من األهداف ،تتمثل يف:
 التقييم املتكامل من أجل حتديد اآلاثر واملخاطر والفرص البيئية واالجتماعية؛123
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 املشاركة الفعالة للمجتمعات احمللية من خالل اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة ابملشروع واملشاورة مع اجملتمعاتاحمللية يف الشؤون اليت تؤثر عليها مباشرة؛
 إدارة اجلهة املتعاملة لألداء البيئي واالجتماعي طوال عمر املشروع.أما بقية املؤشرات (من  2إىل  )8فرتسخ لألهداف واملتطلبات اليت هتدف إىل جتنب املخاطر واآلاثر على العمال واجملتمعات
املتضررة والبيئة ،واحلد منها ويف حالة وجود آاثر متبقية ،جيب تعويض تلك اآلاثر واملخاطر من خالل ختصيص موازنة
خاصة هلا.
املطلب الرابع :أهم مناذج قياس األداء املستدام
تعترب مناذج قياس األداء املستدام متعددة ،ومتداخلة كوهنا أتخذ مؤشرات وطرق مشرتكة ،أو تطبقها بطريقة جزئية ،ولعل
من أهها :حساابت الفوائض اليت أنشأهتا املؤسسة ،مؤشر اإلنتاجية الكلية (املعتمد من قبل مركز دراسات االستهالك
واإلنتاج) وطريقة التكاليف اخلفية "سافال" 1اليت هلا عالقة ابملقاربة السوسيو إقتصادية 2للمسؤولية اجملتمعية وطريقة قياس
"القيمة التشاركية" ل"ستيورت& برادنبارق" اليت تنص عليها مقاربة احلوكمة التشاركية ،طريقة "سكانداي" اليت استمدت
من طريقة تقييم رأس املال الفكري "ادفينسون & نورتن" ابإلضافة إىل مقاربة بطاقة األداء املتوازن املستدامة لصاحبها "
هوكرت".
هذا التعدد على مستوى مناذج القياس ،جيعل من القائمني على شؤون إدارة املنظمات يعيشون حتداي ذا حدين عند اختيار
النموذج األنسب لقياس األداء املستدام ،كوهنم يفاضلون بني السعي إىل ضمان البقاء على املدى البعيد ،وحتقيق التوازن
على املدى القصري؛ وبني هذا وذاك يتم اختيارهم للنموذج الذي خيدم اسرتاتيجيتهم.
الفرع األول :احملاسبة االجتماعية والنموذج السوسيو اقتصادي (التعيري الرابعي)
(النموذج السوسيو اقتصادي بوصفه مدخال لتبين احملاسبة االجتماعية يف قياس األداء املستدام)
يف إطار ممارسة املنظمات للمحاسبة االجتماعية (اخلضراء) ،فإهنا تسعى إىل تبين طريقة التكاليف اخلفية كوهنا تسمح من
تدارك الكثري من األعباء اليت تنتهي ابرتفاع مستوى سعر التكلفة؛ لكن مع عدم تناسي جمموعة من املسؤوليات جتاه اجملتمع
والبيئة ،كتلوث املياه واهلواء ،واحلالة الصحية والفيزيولوجية اليت ترتكها على العمال ،والتغيب ،وارتفاع معدل الالجودة .وعليه
يكون من الضروري إعادة إدخال هذه األخرية يف تقييم األداء ،على الرغم من أهنا ال تقيم ابلوحدات النقدية ،كما أن سعر
التكلفة سيكون أكثر دقة وتعبريا عن مصداقية املؤسسة جتاه بيئتها.

2

Savall H. & Zardet V., (2015), Maitriser les couts et les Performances cachés, 6ème, Ed. Economica,
مت التطرق هلذه املقاربة يف الفصل األول.
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 .1عالقة النموذج السوسيو اقتصادي ابألداء املستدام:
اعتمد منوذج التقييس الرابعي يف قياسه لألداء على املقاربة السوسيو اقتصادية ،بوصفه مدخال جديدا يف رقابة التسيري
االجتماعية؛ حيث يسعى إىل اقرتاح منوذج للتقارير واإلفصاح اخلاص ابألداء املستدام وربطه بتقييم رأس املال البشري املعرب
عنه بـ :خمزون الكفاءات وطريقة إدارته؛ ويكون ذلك من خالل اقرتاح مؤشرات دقيقة (حتليلية) وأخرى خمتصرة ،تصنف إىل
كمية وكيفية ومالية.1
إن االفرتاض األساسي هلذا النموذج هو الربط بني حماسبة األداء االقتصادي واألداء االجتماعي للوصول إىل األداء املستدام
) .(Savall & Zardet, 1974, 20082 ; Cappelletti, 20063إذ يعترب هذا النموذج أبن الالفعالية اإلدارية وضعف
مستوى الكفاءات يرتج م يف تلك االختالالت اإلدارية اليت حتتوي خسارة القيم اليت يصعب التحكم فيها وفقا ألنظمة
احملاسبة .كما يرى أصحاب النموذج أبنه ميكن قياس /تقدير قيمة رأس املال البشري من خالل قياس اإلختالالت اإلدارية
ومستوى الضعف املسجل يف الكفاءات؛ حيث كلما زادت هذه األخرية سيتولد عنه ارتفاع يف مستوى التكاليف اخلفية
وهو ما يؤكد تدين مستوى األداء ،والعكس ابلعكس.
 .2منهجية تطبيق النموذج السوسيو اقتصادي لألداء املستدام:
يقيم مستوى األداء وفقا هلذا النموذج ،من خالل املرور مبرحلتني ومها على النحو اآليت:
املرحلة األوىل :التشخيص السوسيو اقتصادي األويل
حيث يقوم القائمون على مشروع القياس بتشخيص كل من حاالت االختالالت وقياس مستوى التكاليف اخلفية ،وتقييم
مستوى الكفاءات؛ وبعد ربط النتائج فيما بينها ،أتيت مرحلة التحليل وفقا ملنطق السببية (معايري السببية) .وهذه اخلطوات
هي كاآليت:4
 .1قياس االختالالت ،من خالل املقابالت النوعية مع ثلث ( )1/3املوظفني حمل التشخيص يف املؤسسة كحد أدىن،
حيث تشمل هذه القياسات ،النقاط التالية:

Cappelletti (2006), “Le contrôle de gestion socio-économique de la performance : enjeux, conception et

1

implantation », Finance-contrôle-stratégie, Vol 9, N° 1, pp. 135-156.

Savall H. (1974), Enrichir le travail humain : L’évaluation économique, thèse de doctorat,Universté Paris Dauphine,

2

Ed. Economica, Paris. & Savall H. et Zardet V., (2008), Maitriser les couts cachées, Economica.
Cappelletti (2006), op. cit.,

3

Cappelletti, « Vers un modèle socio-économique de mesure du capital humain ? », Revue Française de gestion,

4

2010, N° 207, pp. 139-152.
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 ظروف العمل (مكان العمل ومناخ العمل)... ،؛

 تنظيم العمل (توزيع املهام ،التنظيمات ،اإلجراءات)... ،؛
 االتصال والتنسيق (االتصال ،نقل املعلومة)... ،؛
 إدارة الوقت (ختطيط وبرجمة النشاطات ،إدارة اآلجال)؛
 التكوين املدمج (نوعية التكوين ،تسيري الكفاءات)؛
 تنفيذ وممارسة االسرتاتيجية (مالءمة االسرتاتيجية ،جودة ممارسة وتنفيذ االسرتاتيجية).
ب .حساب التكاليف اخلفية ،حيث يتم اجراء مقابالت جديدة ختص اجلوانب الكمية واملالية ،واليت توجه إىل القائمني
على إدارة شؤون املؤسسة حمل التشخيص؛ حيث تسعى إىل الوصول إىل مسببات االختالالت ،اعتمادا على  5مؤشرات
كمتوسط عام ،وهي كاآليت:
 التغيب؛
 دوران العمل؛
 حوادث العمل؛
 عيوب اجلودة (املنتجات املعيبة)؛
 ضعف اإلنتاجية املباشرة (الالفعالية).
وبعدها يتم تقدير التكاليف اخلفية اعتمادا على التكاليف النامجة عن االختالالت (أنشطة التصحيح والتعديل Les actes

))de régulation
ج .تعديل ومعاجلة االختالالت ،املرتبطة ابألنشطة البشرية :كنقص اإلنتاج وفائض الوقت وفائض االستهالك وعدم خلق
الوقت البشري واملسامهة الزمنية يف خلق القيمة املضافة مقارنة ابلتكاليف املتغرية ) (CHVACV1اليت ينبغي أن يكون
مساواي للهامش على التكاليف املتغرية لساعات العمل املنتظرة.

Contribution horaire à la valeur ajoutée sur cout variable.
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د .تقييم الكفاءات :يتم تقييم الكفاءات ابستعمال شبكة تقييم ختص املؤسسة (ترتكز على مرجعيات كفاءات) واليت
تسمح يف هناية املطاف من معرفة نقاط القوى ونقاط الضعف لألفراد واجلماعات داخل املؤسسة ،مبا يسمح هلم من إجناز
أعماهلم.
املرحلة الثانية :التشخيص النهائي (يف الفرتة الثانية)
هنا يقوم القائمون على املشروع بتقييم االختالالت اإلدارية والتكاليف اخلفية ومستوى الكفاءات للمرة الثانية ،وإجناز
حوصلة هلذه األبعاد ،مث مقارنتها مع نتائج التشخيص األول؛ حيث إنه إذا اخنفض مستوى الفوارق يف الكفاءات وارتفاع
حاالت االختالالت ابإلضافة إىل زايدة التكاليف اخلفية ،فإن هذا يدل على اخنفاض حالة الالفعالية االجتماعية ،والعكس
ابلعكس.
ومنه ميكن القول إن مقاربة التعيري /التقييس الرابعي للنموذج السوسيو اقتصادي تقوم على مبدأ االختالالت اإلدارية وتدين
(خسارة) القيمة املضافة كمبدأ يف تقييم الكفاءات وموازاهتا مع قيمة األداء املنجز (االستنباط واالستقراء)*؛ وهو ما ميكن
من تقيي م العالقة فيما بينهم .كما ميكن القول من انحية اثنية أبن هذا النموذج يشبه منوذج "سكانداي" )  (Skandiaمن
انحية اإلطار العام ،أي الربط بني قيمة رأس املال الفكري واألداء املستدام ،إال أنه خيتلف عنه يف منهج طريقة التحليل
(اختالالت إدارية ،القيمة املضافة ،تقييم الكفاءات).
الفرع الثاين :بطاقة األداء املتوازن املستدامة )(SBSC

قدم "نورتن" و"كابلن" منوذج بطاقة األداء املتوازن كمدخل لقياس األداء ،وذلك ردا على القصور الذي شهدته املقاربة
االقتصادية وحيدة اهلدف ،اليت كانت حتصر األداء يف مدى بلوغ األهداف ومنه ربطه ابملؤشرات املالية كالعائد على
االستثمار ومعدل العائد على حق امللكية .وما ميكن قوله يف هذا السياق أهنا أصبحت ال تتماشى مع اخلصائص احلديثة
لبيئة األعمال ،وهو ما يعين األخذ بتطلعات املالك واملديرين فقط مقارنة ببقية األطراف ذات املصلحة (لكن بشكل حمدود
كالزابئن)؛ حيث يعترب خطوة جديدة يف إطار الفكر اإلداري احلديث الذي أصبح يويل األمهية لتقييم األداء الداخلي
واألداء اخلارجي بشكل نسيب ،ومنه الدخول يف مقاربة اسرتاتيجية تنظر لألداء نظرة اسرتاتيجية لضمان التكيف مع البيئة

1

" موانلت" .إال أن زايدة حتدي التنمية املستدامة يف ممارسة األعمال ،تطلب تطوير هذا النموذج للتماشي مع هذا التحدي،
ليأخذ مسة االستدامة.

هذا االستنتاج يعزز ،االفتراض األساس ي لدراستنا ،التي تبحث في طبيعة العالقة بين إدارة الكفاءات واألداء املستدام ،حيث أن وجود اختالالت إدارية أكبر هو خير دليل على ضعف
األداء وهو يستدل عليه من خالل ضعف مستوى الكفاءات ،وهذه األخيرة هي نتيجة لهشاشة املمارسات ذات العالقة بإدارة الكفاءات سواء كانت بشرية أم كانت تنظيمية.
1
Maineult Ch., (2002), « Quelque performance stratégique pour piloter l’entreprise dans l’économie de
l’Internet ? », (Thèse de doctorat), université Paris Dauphine, France, p. 12
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 .1ما هو اجلديد مع منوذج بطاقة األداء املتوازن املستدامة )(SBSC؟
نتيجة لالنتقادات السابقة اليت وجهت لنموذج بطاقة األداء املتوازن ،قام "نورتن" و"كابلن" إبجراء تعديل على بعد الزابئن
من خالل توسيع حمتوايته ليشمل كامل شركاء املنظمة .ومقابل ذلك إقرتح "هوكرتز" منوذج بطاقة األداء املتوازن
املستدامة (Suastainability Balanced Scorecard)1كمقرتح جديد حيوي بعدا جديدا (البعد اخلامس) ،املتمثل يف
البعد " البيئي واالجتماعي" ،هذا األخري الذي يتضمن جمموعة من املؤشرات البيئية واالجتماعية لقياس أداء املنظمة من
خالل الرتكيز على الفعالية اإليكولوجية .كما أكد "بيكر" و"فيج وزمالئه" )(Bieker, 2002 ; Fige et al., 2002

ضرورة إضافة بعد جديد حتت مسمى " البعد اجملتمعي" .2أما "سيبيتزي" ) (Supizet, 2002فقد أقرتح تسمية مماثلة
وهي "البطاقة الشاملة لألداء املتوازن" ،(Global Balanced Scorecard) 3الذي يتصور يف إطاره أن املنظمة تعمل
على إرضاء تطلعات سبعة أنواع من األطراف :املسامهون واملستهلكون واملستعملون واملؤسسة نفسها واملوظفون واجملتمع
احمللي حيث تدخل هذه األطراف يف بناء ستة أشكال للعالقات السببية فيما بني األطراف ذات املصلحة .

Hockerts, K. (2001, January). Corporate sustainability management, towards controlling corporate ecological

1

and social sustainability. In Proceedings of Greening of Industry Network Conference , pp. 21-24.

Bieker, T. (2003). Sustainability management with the Balanced Scorecard. Proceedings of 5th international
summer academy on technology studies, pp. 17-34. & Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The
sustainability balanced scorecard–linking sustainability management to business strategy. Business strategy and
the Environment, 11(5), pp. 269-284.
2

Supizet, J. (2002). Le management de la Performance durable : selon les modèles et Principes Fondamentaux de

3

l’Excellence, Organisation, Paris, p. 144. & Germain, C., & Trebucq, S. (2004). La performance globale de
l’entreprise et son pilotage: quelques réflexions. Semaine sociale Lamy, 1186, 35-41.
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الشكل ( :)5-2بطاقة األداء املتوازن املستدامة

اختيار اسرتاتيجية وحدة األعمال
تعريف اجلوانب البيئية واالجتماعية
حتديد األمهية االسرتاتيجية للجوانب البيئية واالجتماعية

املنظور البيئي
واالجتماعي

منظور النمو
والتعلم

منظور العمليات
الداخلية

منظور الزبون

املنظور املايل

Source: Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S., & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced
scorecard–linking sustainability management to business strategy. Business strategy and the
Environment, 11(5), p. 273.

 .2حدود بطاقة األداء املتوازن املستدامة
لعل مما أُعيب على بطاقة األداء املتوازنة املستدامة هو اعتمادها على عدد كبري من املؤشرات التحليلية للوصول إىل فهم
مستوى األداء الشامل للمنظمة ،وهو ما ولد صعوبة يف ممارستها عمليا على مستوى املنظمات والوصول إىل فهم واضح
هلا ،أي صعوبة الربط بني املوارد املعنوية( ،ممثلة يف التعلم التنظيمي والعمليات الداخلية وحمور الزابئن) واألداء؛ مع العلم أن
رأس املال البشري (الكفاءات) يتم توزيعه يف جمموعة من املؤشرات املتفرقة على أبعاد هذا النموذج املعدل .هذه احلدود
مهدت الطريق للرجوع إىل مناذج أخرى لتغطية هذه الفجوة .ومن أمهها منوذج "سكانداي انفيقاتور" ومنوذج " بريسم".
الفرع الثالث :منوذج "سكانداي انفيقاتور" (رأس املال الفكري) Skandia Navigator

نتيجة للحدود اليت ميزت منوذج بطاقة األداء املتوازن املعدلة يف التعامل مع املورد البشري ،فقد رجعت انظار أهل التخصص
يف موضوع قياس األداء املستدام ،إىل مبادرة شركة "سكانداي" اليت تبنت منوذج "إيدفينسون" و"مالون" سنة  1999لقياس
رأس املال املعنوي وربطه ابألداء الشامل للمنظمة ،حيث قسمت رأس املال املعنوي إىل كل من رأس املال املايل ورأس املال
الفكري  ،هذا األخري الذي يتجزأ بدوره إىل رأس مال بشري ورأس مال هيكلي .كما أن رأس املال اهليكلي يتجزأ إىل رأس
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مال الزابئن ورأس مال تنظيمي ،وهذا األخري يتجزأ بدوره إىل رأس املال العمليات ورأس املال التجديد والتطوير .1مبكن
اختصار هذه اهليكلة يف الشكل ()6-2
الشكل ( :)6-2تصنيف "إيدفينسون" و"مالون" لرأمسال املنظمة

Source : Edvisson Leif (1997),”Developing Intellectual Capital at Skandia”, Ed. Long rang Planing, Vol.
30, N. 3, UK, pp. 366-373

تعتمد طريقة تقييم أداء املنظمة أخذا لكل صنف من هذه األصناف اخلاصة برأس املال ،إذ أن لكل منها جمموعة من
مؤشرات القياس اليت تسمح يف األخري من تقييم األداء املستقبلي للمنظمة كما هو موضح يف الشكل العام لنموذج
"سكاندي انفيجاتور ا".

Edvisson Leif (1997),”Developing Intellectual Capital at Skandia”, Ed. Long rang Planing, Vol. 30, N. 3, UK, pp.

1

366-373.
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الشكل( :)7-2منوذج "سكانداي انفيجاتور" لقياس األداء

Source: Navigator Skandia Corporation ( 1999).

ما ميكن التأكيد عليه من خالل الشكل السابق هو النقلة النوعية اليت تركها منوذج "سكانداي" واليت أعطت األمهية لرأس
املال البشري بدل التوجه املايل الذي كان سائدا من قبل ،حيث أن الكفاءات احملورية هي أهم حمور ينبغي االعتماد عليه
يف حتديد مؤشرات كل بعد من أبعاد النموذج ،مبعىن ضرورة ربط مؤشرات التوجهات األربعة بلوحة القيادة اخلاصة مبخزون
الكفاءات داخل املنظمة معربا عنها يف شكل معارف ومهارات ومستوى تعبئة وسلوكيات وخربات.
أما خبصوص مؤشرات األداء املستدام وفقا لنموذج "سكانداي" فنوزعها على األبعاد األربعة للنموذج وفقا للجدول اآليت.
اجلدول( :)13-2مؤشرات األداء وفقا لنموذج "سكانداي انفيجاتور"
البعد

املؤشر

البعد املايل

املصاريف الكلية ،الدخل املمتاز ،املسامهات اإلمجالية ،نسبة املصاريف الكلية ،نسبة
املصاريف اإلدارية ،التأمني ،التدفق النقدي ،العائد على األصول الصافية.

بعد الزابئن

مؤشر الزابئن الراضني ،مبيعات جديدة ،حصة السوق املمتازة ،مقياس العمالء ،معدل
املرور ،قوى وجمهودات البيع.

بعد العمليات

متوسط زمن التجاوب ،املكاملات املخصومة ،متوسط زمن التعامل ،متوسط املدفوعات
غري املتوصل إليها.

بعد التجديد والتطوير

عدد املنتجات اجلديدة ،املمتاز من املنتجات اجلديدة،
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Source : Edvisson Leif (1997),”Developing Intellectual Capital at Skandia”, Ed. Long rang Planing, Vol.

30, N. 3, UK, pp. 366-373

ما ميكن استنتاجه مما سبق هو أن األدوات السابقة للقياس والتحكم يف األداء تشري وجتمع على وجود سلسلة عالقات
سببية تنظم طبيعة عملية خلق القيمة (األداء) ،حيث أشار ) (Otley, 1998أنه يف إطار منوذج بطاقة األداء املتوازن،
ينتج عن حمور التعلم والتطوير تكوين أفراد أكفاء ،وهو ما يؤدي إىل وجود عمليات ذات أداء عايل ،ومنه إىل زابئن أكثر
رضا ،وابلتايل زابئن أكثر ارتياحا .أما "لورينو" فريى أبن هذا التحليل السبيب يتميز ابلنمطية ،مستدال بنموذج 'سبب-
نتيجة' 1الذي تعتمده املنظمة يف نظام قيادهتا ،والذي يعترب ذو عالقة خبصوصيات بيئة واسرتاتيجية املؤسسة ،وهو ما
يتطلب االرتكاز على حتليل نظام أنشطة املؤسسة .وكمثال على ذلك يستدل "نورتن" و "كابل" أبنه إذا كان للمؤسسة
سلوكيات مواطنة فإن هذا سينعكس على قيمة أسهمها يف السوق املالية.
كما جند مناذج أخرى تصب يف نفس اإلطار ،حيث تسعى إىل ربط املوارد البشرية مبستوى األداء احملقق ،ومن ذلك منوذج
هرم بريسم لألداء ) ،(Prism Pyramide of Performanceومنوذج "فيتزرولد &مون" )(Fitzerold & Moon

لتقييم األداء ،الذي يطبق ابخلصوص يف املنظمات اخلدمية.
الفرع الرابع :منوذج "هرم بريسم" لقياس ألداء )(Prism Pyramide

زادت أمهية الرجوع إىل هذا النموذج بعد األزمة املالية لسنة  ،2008اليت استلزمت إعادة النظر يف كثري من املفاهيم ،من
أمهها رأس املال البشري ودوره يف خلق أداء مستدام ومسؤول للمنظمات كسبيل لتفادي أزمات مستقبلية .ولعل من
املشكالت اليت طرحت هي مشكلة القياس ،خصوصا ما تعلق ابجلانب األخالقي والسلوكي للكفاءات البشرية.
وعليه يسعى هذا النموذج إىل قياس مستوى رضا األطراف ذات املصلحة ومستوى مسامهتها يف حتقيق األداء الفعلي يف
نفس الوقت ،حيث يقيس األداء وفقا هلرم مخاسي ،يشمل األبعاد اآلتية:
 رضا األطراف ذات املصلحة؛
 االسرتاتيجية؛
 العمليات؛
 القدرات؛
 مسامهة األطراف ذات املصلحة.

Lorino Ph., (2001). « Le balanced scorecard revisité : dynamique stratégique et pilotage de performance,

1

exemple d’une entreprise énergétique », Congrès de l’Association française de comptabilité.
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على الرغم من اإلسهام الذي أتى به هذا النموذج إال أنه مل يلق اقباال كبريا لدى املهنيني.
الفرع اخلامس :منوذج اهليئة األوروبية إلدارة اجلودة )(EFQM

نتيجة للحدود اليت ميزت منوذج اإليزو ) ،(26000فقد جاء منوذج اهليئة األوروبية إلدارة اجلودة ) (EFQMلتكملة ذلك
من خالل اقرتاح منوذج تقييم شامل للمؤسسة وأدائها بطريقة مدجمة*؛ حيث عملت على االنتقال من مستوى حتديد
األهداف واملسؤوليات إىل مستوى آخر يتم من خالله ربط األهداف مبدى خلق رضا وثقة األطراف ذات املصلحة.
تشري الكثري من البحوث امليدانية إىل أن قياس األداء املستدام ،يتطلب العمل مبقاربة مدجمة** أو تكاملية تربط بني األبعاد
الثالثة املراد قياسها؛ حيث إن هذه املقاربة هي وليدة الال تناغم فيما يتعلق مبفهوم التقييم املدمج1؛ حيث يكون من
الضروري أن أتخذ عملية القياس مجلة من السمات ،وهي على النحو اآليت:2
 مسات تتعلق ابلسياق وهي ترتبط بعملية القياس والسياق املعاش؛ مسات تتعلق ابلعملية ،كيف ومىت ومن القائم بعملية القياس؛ مسات ختص القياس يف حد ذاته ،كنمط وعمق التحليل املستعمل ،وما هي املخرجات املنتظرة من عملية التقييم.لقد جاء منوذج ) (EFQMعلى ضوء منوذج سلسلة ) (ISO 26000خللق توازن بني األطراف ذات املصلحة وإجياد
إطار عملي للخطوط التوجيهية اليت أتت هبا هذه السلسلة من املعايري 3أيخذ ابلسمات املتعلقة ابلسياق والعملية والقياس؛
ومنه السعي للوصول إىل رضا أكرب لألطراف ذات املصلحة من خالل عمليات التشخيص والتقييم الذايت ،وهو يسمح
إبعداد تقرير مدمج عن األداء املستدام (الشامل) .وعليه فاملزاوجة بني منوذجي ) (EFQMو ) (ISO 26000سيسمح

* يعد نموذج  EFQMمن أحسن النماذج الخاصة باإلدارة املدمجة للمنظمات (جودة ،بيئة ،أمن) ،وعليه سنختزل توضيح الدور الذي تمارسه هذه األخيرة من خالل توضيح مزايا
مزج نموذج  EFQMمع إرشادات سلسلة اإليزو . 26000
**من املهم التنويه إلى تعدد دالالت مفردة "النظام املدمج" التي قد يقصد منها أنظمة إدارة الجودة 'جودة  +بيئة +سالمة وأمن' أو نظام التسيير املدمج اعتمادا على أنظمة املعلومات
)(SMI؛ حيث نشير في هذه النقطة إلى الداللة األولى.
Morrins-sauders & Thevivel, (2005), “Integration in SEA and sustainability Assessment: Whether, When,

1

How?” , International Experience and Perspective in SEA Conference, Prague, International Association for Impact
Assessment.
Hacking Th., Guthrie P., (2008) « A framework for clarifying the meaning of TBL, Integrated and

2

sustainability assessment”, Environmental Impact Assessment Review. P.75.

Patrick Iribarne & stéphane Verdoux (2012), Evaluer et valoriser les performances responsables, Ed. AFNOR,

3

Paris, p.2.

133

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

بتفادي نقاط القصور اليت ميزت سلسلة ) ،(26000وحتسني إطار ممارستها ،حيث ميكن شرحها من خالل النقاط
اآلتية:1
 السعي وراء دمج أحسن للمسؤولية اجملتمعية يف اسرتاتيجية املنظمة؛ بناء عالقة أقوى بني املمارسات احلسنة والنتائج احملصلة ،من خالل تطوير ممارسات عملية يف امليدان (بدلالتصورات النظرية للمسؤولية اجملتمعية اليت تعد مثالية ونظرية يف نفس الوقت) ،وتساهم يف بلوغ أهداف املؤسسة
بشكل أحسن؛
 بناء خريطة مؤشرات األداء انطالقا من قائمة شاملة تصب يف إطار التحكم العمليايت لألنشطة ،بدال من القيامجبرد املؤشرات يف إطار املسؤولية اجملتمعية وعرضها للتقييم من قبل اخلرباء.
هبذه الطريقة سيضحى إعداد التقارير املدجمة لألداء املستدام أكثر سهولة ،كونه سيستقرأ من املمارسات بدال من النتائج
املتوصل إليها يف هناية كل سنة .كما أنه قد سيكون أكثر تكامال وانسجاما؛ إذ يتضمن كامل الرهاانت املرتبطة بــ" :رضا"
و"ثقة" األطراف ذات املصلحة وبقية رهاانت املسؤولية اجملتمعية.
الفرع السادس :منوذج األداء الثالثي )(TBL

يف العشريتني األخريتني من القرن املاضي ،مت اإلمجاع على أن األداء املستدام للمنظمة ليس وليد أو نتاج العوائد املالية،... ،
بل هو نتيجة االلتزام جتاه كامل األطراف ذات املصلحة ،مع الرتكيز على اجلانب البيئي (خصوصا بعد إعادة النظر يف
مفهوم املسؤولية اجملتمعية من طرف اجمللس العاملي للتنمية املستدامة سنيت  ،1999و ،)2000وهو ما أكد على ضرورة
ارتباط مسؤولية املنظمة بكامل األطراف ذات املصلحة بدال من االكتفاء حبملة األسهم .2هذه النقلة الفكرية خبصوص
مفهوم األداء الشامل ،كانت وراء اقرتاح "النستون" لنموذجه اجلديد 3حتت اسم

)*(Triple Bottom Line : TBL/ 3BL

الذي يعرب عن األداء الشامل أببعاده الثالثة :املايل والبيئي واالجتماعي ،مع التزام املؤسسة من أجل ضمان منو واستدامة
يف األرابح .وقد اعتمد هذا النموذج يف سنة  20084كمنطلق لتحقيق االستدامة داخل املنظمات ،من خالل الثالثية" :
Patrick Iribarne & stéphane Verdoux (2012), op. cit., pp. 4-5.

1

Laingrong Zu, (2009), Corporate Social Responsibility, Corporate Restructing and Firm’s Performance:

2

Empirical Evidence From Chinese Enterprises, Springer, p. 47.
John Elkington,(1999), Cannibals with forks: Triple Bottom line of the 21 centry Business, Capstone Publishing,
Oxford.
3

*  TBL/ 3BL : Triple Bottom Lineالتي يمكن ترجمتها بالخط الثالثي السفلي ،يقصد به السطور الثالثة األخيرة في جدول النتائج ،كتشبيه للتعبير على تركيبة نتائج املؤسسة من
نتائج االستغالل إلى النتيجة املالية.
 4اعتمد نموذج  TBLمن طرف منظمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة سنة  ،2008والذي حصل من خالله على وسام األستاذية في األعمال الخضراء )(Guru of Green Business
.
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جمتمع ،كوكب ،ربح")  (People, Planet, Profit : 3Ps؛ أو بشكل آخر" :التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة وحتقيق
العدالة االجتماعية".
يعترب هذا النموذج من املقارابت احلديثة يف قياس األداء املستدام للمنظمات ،حيث يتطلب إطارا حماسبيا وإداراي جديدا،
يدمج األبعاد االجتماعية والبيئية ابلربح االقتصادي وهو ما يسمح من الوصول إىل نتيجة ثالثية األبعاد أتخذ بعني االعتبار
آاثر أنشطة املؤسسة على بيئتها اخلارجية (التكاليف االقتصادية واالجتماعية والبيئية اليت يصعب حماسبتها وتقييمها يف
النماذج السابقة) ،واليت ميكن تلخيصها يف مقياس ثالثي لألداء ،وهو "اإلزدهار االقتصادي وجودة البيئة والعدالة
االجتماعية" .أي أنه قريب يف مفهومه وحمتواه من طريقة التقييم املدجمة اليت تستعمل يف إطار اإلدارة املدجمة.1
حتتوي اجلهة السفلى لنموذج األداء الثالثي على ثالث ثنائيات ،وهي كاآليت:2
 الثنائية "الفعالية االقتصادية والفعالية البيئية" ،اليت تتضمن ترقية املنتجات واخلدمات أبسعار تنافسية متكن منتعظيم القيمة للزابئن ،مع ضرورة التحكم واحلد من آاثرها على البيئة اإليكولوجية مبا يتماشى واملعايري العاملية جملال
النشاط؛
 الثنائية "الفعالية االجتماعية والفعالية البيئية" ،اليت تعرب عن مستوى العدالة البيئية واملسؤولية بني أفراد اجليل الواحدوفيما بني األجيال؛
 الثنائية "الفعالية االجتماعية والفعالية االقتصادية" ،اليت تتمحور حول مفهوم أخالقيات األعمال.الشكل( :)8-2شكل توضيحي لنموذج األداء الثالثي )( TBL

املصدر :موقع صندوق تنمية اجملتمع

www.communitydevelopmentfund.com

HackingT., Guthrie P., (2008), « A framework of clarifying the meaning of TBL, Integrated and Sustainability

1

assessment”, Environmental Impact Assessment Review, p. 75.

 2سواكري مباركة ( ،)2013مرجع سابق ،ص.159 .
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نفهم من الشكل أعاله أن األبعاد الثالثة هلذا النموذج تتفاعل فيما بينها يف شكل تضارب مصاحل وتعاون ،وهو ما يستدعي
إدارة هذه األخرية للخروج بوضعيات ترضي الفاعلني يف احملاور الثالثة للنموذج ،ومنه خلق توازن فيما بينهم.
لقد سعى "إلينستون" إىل إدماج األسطر الثالث األخرية لنموذج األداء الثالثي (جدول النتائج) ،يف قالب موحد يستخدم
حافظة من األدوات املوحدة  ،حماسبية ورقابية ،خدمة للمسؤولية اجملتمعية ،حيث تعمل على دمج التكاليف االقتصادية
والبيئية واالجتماعية يف إطار حماسبة التكاليف ،أي أهنا ترتبط إىل حد بعيد ابملقاربة السوسيو اقتصادية يف حماسبة التكاليف
اخلفية لألداء املستدام.
أما خبصوص تقسيم مؤشرات قياس األد اء املستدام يف هذا النموذج ،فيتم تقسيمها بشكل يعترب األكثر وضوحا وقابلية
لإلستعمال لدى املهنيني ،وهو تتمحور يف كل من األداء االقتصادي واألداء االجتماعي واإلداء البيئي ،وهي ملخصة يف
اجلدول اآليت.
اجلدول ( :)14-2أهم مؤشرات األداء املستدام وفقا لنموذج األداء الثالثي TBL
البعد االقتصادي

البعد البيئي

البعد االجتماعي

األرابح

التعليم والتدريب

حتسني نوعية اهلواء واملاء

الرسوم والضرائب

الصحة والرفاه )(well being

استهالك الطاقة

األجور

االستثمار الثقايف

إدارة التسممات

التوظيف

الرعاية االجتماعية

امللواثت

عوامل التنوع يف األعمال

متوسط دخل األسرة

استعمال األرض ،محاية األرض

نسبة العائد حسب القطاعات

استثمارات اجملتمع

استهالك املوارد الطبيعية

......

االستجمام واالنتعاش

السياسات اخلضراء.

خالصة مناذج قياس األداء املستدام
يف هناية عرضنا هلذه النماذج الستة املعتمدة يف قياس األداء املستدام ،فإنه من املهم اإلشارة إىل ضرورة دمج املنظمة وبشكل
فعلي ألنظمة قياس األداء املستدام يف إطار نظام معلوماهتا الكلي ،وذلك ابلشكل الذي يسمح هلا من معرفة مدى متيزها
عن نظرياهتا غري املهتمة هبذا البعد (املسؤولية اجملتمعية وقياس األداء املستدام) .ومنه فإذا مل تتميز املنظمة أبي شيء،
فسيصبح األداء املستدام جمرد موضوع حمل للتقييم والتنقيط من أطراف خارجية خصوصا وكاالت التنقيط االجتماعي
والبيئي ،وليس له أي أمهية يف اسرتاتيجية املنظمة .هذه اإلشكالية تتطلب الرجوع إىل املنظمات اليت هلا دراية وجتربة هبذه
اإلشكالية خصوصا تلك اليت طبقت أنظمة اإلدارة املدجمة عن قناعة واعتقاد راسخ أبمهيتها للمنظمة نفسها زايدة عن
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األطراف ذات املصلحة ومل تكتفي ابألخذ ابخلطوط التوجيهية لسلسة التقييس اإليزو  ،26000بل دخلت يف سلسلة
من عمليات التحسني املستمر يف هذا الباب ،وهو ما جنده يتماشى والنموذج األورويب إلدارة اجلودة). (EFQM

املبحث الثالث :اإلفصاح عن األداء املستدام
بقدر أمهية قيام إدارة املنظمة بقياس أدائها املنجز ،بقدر ما يكون اإلفصاح عنه أكثر أمهية ،كونه يعترب املدخل األساسي
خلدمة الشفافية يف إطار نظام معلومات املنظمة ،ونسقا معززا إلدارة العالقة مع األطراف ذات املصلحة اليت ينادي هبا نظام
حوكمة الشركات .إن موضوع اإلفصاح أو التبليغ ي طرح العديد من اإلشكاالت ،خصوصا ما تعلق مبا جيب اإلفصاح عنه
وما ال جيب اإلفصاح عنه ،وهل يكون لكل األطراف ذات املصلحة احلق يف االطالع على نفس املعلومات املرتبطة ابألداء
املستدام للمنظمة؟ أم غري ذلك؟
املطلب األول :عموميات عن اإلفصاح (التبليغ)
ترجع فكرة اإلفصاح إىل ضرورة اإلفصاح عن املعلومات ذات البعد احملاسيب واملايل ،على اعتبار أن القانون جيرب املنظمات
على القيام بذلك (ما عدى املنظمات املصغرة والصغرية)؛ حيث إن فكرة اإلجبار تستلزم الرجوع إىل مفهوم اإلفصاح
والدواعي اليت تنادي بضرورة القيام به.
 .1ماهية اإلفصاح (التبليغ)
يعرف اإلفصاح على أنه إفصاح املؤسسة عن خمتلف تقاريرها اليت حتتوي ابلضرورة املعلومات اليت تكون كفيلة جبعلها غري
مضللة ،ومتك ن األطراف املتطلعة هلا من بلوغ مصاحلها وغاايهتا دومنا غموض أو تضارب يف التقارير ،1وهو األمر الذي
يعزز من مفهوم مواطنة املنظمة .كما يعرف اإلفصاح على أنه "منهج لتوفري املعلومات وجعل القرارات املتصلة ابلسياسة
املتبعة من جانب املنظمة معلومة وواضحة من خالل النشر يف الوقت املناسب.2
وعموما يصنف اإلفصاح إىل قسمني ،الزامي وطوعي؛ األول يهدف إىل توفري أقصى حد من احلماية ألصحاب رؤوس
األموال واستقرار أكرب للسوق املالية من خالل دعمه للشفافية كونه ذو طابع مايل ويعرب عن مستوى األداء املايل للمنظمة،
وتوفره ميكن املتعاملني يف األسواق املالية من اختاذ القرارات ابرتياح أكرب؛ أما الثاين (اإلفصاح الطوعي) فيتضمن معلومات
يعدها جملس إدارة الشركة ويكشف عنها ألصحاب املصلحة وهو ما يعزز من التواصل معهم ومن مث ثقتهم جتاه أعمال

 1العايب عبد الرحمن ( ،)2010مرجع سابق ،ص.182 .
 2طارق عبد العال محاد ( ،)2005حوكمة الشركات ،املفاهيم واملبادئ ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،ص .40 .عن :العايب عبد الرمحن ( ،)2010مرجع سابق .ص.182 .
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املنظمة ،وهو ما ينتهي خبلق قيمة وخلق ثقة ومنه حتسني مسعة املنظمة فيما يرتبط ابألبعاد البيئية واالجتماعية واألخالقية
جتاه أطرافها ذات املصلحة مبا فيهم اجملتمع.
ومنه ميكن القول أبن اإلفصاح عن األداء املستدام هو النسق الذي مبوجبه تتمكن املنظمة من إعالم اجملتمع عن حمتوى
أنشطتها املختلفة ،خصوصا تلك املتضمنة لعالقات اجتماعية وبيئية؛ أي اخلروج من حلقة إعداد التقارير ذات الصبغة
احملاسبية واملالية ،إىل حلقة أوسع تكون فيها التقارير متضمنة ألبعاد أخالقية واجتماعية وبيئية.
 .1 .1ملاذا اإلفصاح؟
يزيد عدد املنظمات اليت تدرك احلاجة جلعل أدائها أكثر استدامة ،ومن وجهة أخرى توجد أطراف أخرى حكومية أو غري
حكومية كالبورصات أو املستثمرين واجملتمع أبسره اليت هي حباجة ماسة ملعلومات موثوقة ومالئمة عن أداء تلك املنظمات.
هذا األمر يتوقف على مستوى الشفافية يف اإلفصاح سواء تعلق األمر ابألهداف أو األداء أو اآلاثر اليت تعد حماور تقارير
االستدامة.
يسمح اإلفصاح من تطوير قيمة الشفافية لدى الفاعلني على مستوى املنظمات ،والدخول يف نسق اإلفصاح عن كل ما
يتعلق ابملنظمة بشكل أكثر مالءمة مبتلقي املعلومة ،املتمثل يف األطراف ذات املصلحة ،ومنه السعي للوصول إىل ممارسات
أكثر معيارية يف هذا اإلطار.
كما أن تطوير مستوى فهم األطراف األخرى للروابط بني االستدامة والعمل ،ميكن املنظمة من حتسني مسعتها ومنه قيمتها
املالية ،وكذلك األمر خبصوص قياس مستوى واجتاهات التغيريات ،والتحسينات املمارسة ومستوايت االبتكار.
إن اإلشكال الذي يطرح يف إعداد تقارير اإلفصاح ،هو مدى توفر منوذج متكامل وشامل وموحد ،والذي حيدد مقدار
مستوى اإلجنازات احملققة حتت مظلة املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ،وهو ما يسمح من القدرة على مقارنة وقياس أداء
املنظمات فيما بينها ،أو مقارنة فيما بني منظمات قطاع ما ،أو متابعة مدى تطور أداء املنظمة يف حد ذاهتا.
 .2.1اإلفصاح واألطراف ذات املصلحة (التقليل من حدة الصراع فيما يرتبط ابلقيمة املنشأة).
تنص نظرية خلق القيمة على ضرورة تقاسم القيم املنشأة اليت تعترب تشاركية مع األطراف ذات املصلحة ،ويتطلب ذلك
اخلوض يف سياسات تفاوضية فيما خيدم صاحل مجيع تلك األطراف وبشكل عادل ،وهذا من خالل املسامهة اإلجيابية
لألطراف ذات املصلحة يف التعاطي مع الصراعات بكل مستوايهتا ،سواء كانت معلنة أو كامنة ،مع ضرورة التحلي
ابملوضوعية والعدالة.
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إن الصراعات اليت تعد وليدة تضارب املصاحل أو األفكار أو االجتاهات تعترب ظاهرة طبيعية يف املنظمات ،وهو ما يتطلب
من اإلدارة إجياد اآلليات املناسبة للتعاطي معها وإدارهتا وتوجيهها مبا خيدم اسرتاتيجيتها وأهدافها دومنا مغاالة أو ظلم ،وهو
ما يطلق عليه "روجو" إدارة خماطر الصراعات ،1حيث تسعى إدارة املنظمات إىل التقليل من املثبطات والتضحيات مقارنة
مع احلصول على املزااي ،اليت توصل األطراف إىل احلد األدىن املرضي لكامل األطراف .ولعل من أهم االسرتاتيجيات املسبقة
إلدارة الصراعات (تفادي الصراعات) هو اإلفصاح الشامل عن أداء االستدامة ،من خالل إيصال املعلومات الضرورية كما
ونوعا لكامل األطراف اليت تكون حباجة اليها.
 .3.1اإلفصاح بوصفه مدخل ملمارسة العمل االتصايل مع احمليط
لعل من أوجه ممارسة العمل اال تصايل هو إعداد تقارير مفصلة وإيصاهلا ألكرب عدد ممكن من األطراف من خالل اعتماد
الوسائط اإللكرتونية والورقية (خبصوص الواثئق الرمسية) ،ابإلضافة إىل مصادر أخرى للمعلومات يف إطار وظيفة االتصال
ابملنظمة .واجلدول اآليت يلخص أهم األشكال اليت تصدر هبا املعلومات هلذه الوظيفة.
اجلدول ( :)15-2أهداف عملية اإلفصاح وأدوات بلوغها
أهم املصادر (األدوات)

اهلدف من العملية
االتصال

التقارير املالية وتقرير التنمية املستدامة (املسؤولية اجملتمعية) وتقارير االتصاالت
الداخلية واالجتماعات التحليلية ومواقع اإلنرتنت... ،

التحكم يف العمليات الداخلية

تقارير اإلفصاح ،لوحات القيادة واملوازانت وتقاريرها .

تطوير التعلم

نظام إدارة املعرفة وأنظمة العمل والرتبصات والندوات وأنشطة اإلشراف
والتدريب. ... ،

تقوية اهلوية والصورة والثقافة

القوانني والتنظيمات وقانون األخالقيات واحلوارات والندوات الصحفية
والرسائل اإلشهارية وأعمال العالقات العامة وجملة املؤسسة واجلرائد.
Source : Pluchart J. J. (2010), op. cit., p. 124.

إن إصدار تقارير االستدامة بشكل دوري من طرف إدارة املنظمة يعترب دليال على النضج الذي وصل إليه املديرون ،على
اعتبار أنه أحسن دليل على جتاوز الثقافات اإلدارية التقليدية اليت كانت تستمد قوهتا من خالل التعتيم وعدم الكشف عن
املعلومات ،ودخوهلا يف نسق الشفافية واملنافسة النزيهة والبحث عن التميز يف األداء مع االلتزام التام ابملسؤولية أمام كل
األطراف ذات املصلحة ،وعليه فهو مدخل جديد ملمارسة وظيفة االتصال داخل وخارج حميط املنظمة.

Rojot J. (2008), Théorie des organisations, 2ème Edition, Eska, p.453.
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 .4.1اإلفصاح كوسيلة لتطوير الكفاءات (التعلم وتقاسم املعارف)1
إن تعزيز التعلم ،سواء أكان فرداي أم مجاعيا ،خبصوص املمارسات املسؤولة جمتمعيا ومنهجياهتا ومتطلباهتا ،يعترب مدخال
للخوض يف جماالت جديدة حيوز من خالهلا األفراد واجلماعات معارف جديدة؛ فاحلصول الدوري على تقارير شاملة،
ميكن تلك الكفاءات البشرية من حيازة معارف جديدة وبشكل دوري ،ومنه الدخول يف حلقة التعلم املستمر وتطوير
كفاءاهتا يف جمال األداء املستدام ،مبعىن حيازة كفاءات مستدامة خادمة هلدف املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام واملتميز.
من جهة أخرى ،فإن بعض املؤشرات اليت تعتمدها كل من مبادرة إعداد التقارير العاملية واملنظمة العاملية للتقييس يف سلسلتها
اإليزو  ،26000تعترب املمارسات املنطوية يف إطار تطوير املوارد البشرية والكفاءات كأحد معايري تقييم األداء املستدام
ومستوى ممارسة املنظمة ملسؤوليتها اجملتمعية* .وسنلخصها يف اجلدول (.)16-2
اجلدول ( :)16-2مؤشرات األداء املستدام ذات العالقة بتطوير الكفاءات وفقا لـ.(GRI & ISO 26000) :
املرجع

املؤشر

S03

نسبة املوظفني الذين استفادوا من
تكوين 'مكافحة الفساد'.

تعريف املؤشر

مستوى

التحكم

طبيعته:

كمي،

 3 ،2 ،1نوعي
املمارسات احلسنة لألعمال
نسبة املشاركة يف دورات التدريب

3

ك+ن

عالقات العمل
LA 11

برامج تطوير الكفاءات والتدريب
مدى احلياة املهنية.

توزيع العمالة حسب السن ،وتوزيع العمال املدربني
حسب السن.

3

ك

LA 12

نسبة العمالة املستفيدة من مقابالت
التقييم ومقابالت تطور املسار املهين.

نسبة العمالة املقيمة كل سنة ،معدل الرتقية ومعدل
املستفيدين من حتسني التعويضات.

3

ك

FS 4

العمليات املندرجة يف تطوير
الكفاءات ،والسياسات واإلجراءات
البيئية واالجتماعية.

االلتزام البيئي
وصف ميكانيزمات تكوين العمال ذوي العالقة مع
املسؤولية اجملتمعية ،املسؤولية املباشرة (العمل) وغري
املباشرة (تسويق املنتجات واخلدمات).

1

ك+ن

Source : Rose J. J. (2011), op . cit., pp. 53-55 .

من اجلدول أعاله ،نرى أبن هذه املؤشرات تتلخص يف ثالثة حماور وهي املمارسات احلسنة وعالقات العمل ومستوى
االلتزام البيئي ،حيث تكون منطلقا لتقييم جمهودات املنظمة فيما يرتبط بتطوير الكفاءات وابخلصوص الكفاءات املستدامة،

Pluchart J. J. , (2010), op. cit., p. 123
* توكد سلسلة التقييس  26000العالقة التبادلية بني ممارسة املسؤولية اجملتمعية وتطوير الكفاءات البشرية ،حيث أن كل طرف يؤثر يف اآلخر.
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**وهو ما يؤكد طبيعة عالقات التأثري املتبادل بني إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية ،حيث أن كال منهما يؤثر يف اآلخر (

).Rosé J J., 2011
املطلب الثاين :اإلفصاح عن األداء املستدام كمنهج يف خدمة االستدامة
من اإلشكاالت اليت تطرح يف إطار النموذج املثايل لتقارير اإلفصاح عن أداء االستدامة هو االختيار بني املقاربة املدجمة
للتقارير ،أو املقاربة املعاكسة هلا اليت تنادي بفصل حمتوى التقارير ،إال أن الوقائع امليدانية قد أثبتت جدارة املقاربة األوىل
كوهنا حتوي تقارير وافية ومتكاملة وبعيدة عن التظليل .وجند أحس منوذج عن ذلك هو منوذج املبادرة العاملية للتقارير1نتيجة
ملا يوفره من حجم هائل من املعلومات اليت تتميز ابلتمثيل املالئم لكامل األطراف ذات املصلحة للمؤسسة.
الفرع األول :منوذج مبادرة التقارير العاملية لإلفصاح
لعل من أوسع مناذج اإلفصاح االستدامة انتشارا وتطبيقا عامليا ،ما توفره املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة الصادرة
عن مبادرة إعداد التقارير العاملية ) ،(GRIكوهنا تعترب أوسع املعايري استخداما على املستوى العاملي ،ويرجع ذلك ملا توفره
من أدوات تساعد املنظمات على جماهبة التحدايت ،بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو جمال نشاطها .هذه األدوات
متكن املنظمات من إعداد تقارير حتوي معلومات موثوقة ومعيارية ،واليت تسمح ملتخذي القرارات ،يف مرحلة اثنية ،من
تقييم الفرص واملخاطر واختاذ قرارات أكثر جودة فيما يرتبط مبمارسة األعمال أو إدارة العالقة مع األطراف ذات املصلحة.
يستلزم اإلفصاح ،على املستوى العاملي ،الرجوع إىل مرجعيات مشرتكة تكون قوية وموثوقة لدى مجيع األطراف؛ حيث تزيد
حدة ذلك لدى املنظمات واجملمعات الكربى ،وخصوصا تلك املتعددة اجلنسيات منها مع األطراف ذات املصلحة املتعاملة
معها ،ومن أكثر املرجعيات انتشارا هنا هي مبادرة إعداد التقارير العاملية؛ اليت جاءت للرد على العديد من التحدايت
واإلشكاالت اليت عانتها املنظمات الكربى ،خصوصا التضارابت يف املقارابت بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي ومبادئ منظمة امليثاق العاملي لألمم املتحدة ) ،(Global Compactواملبادئ التجارية خبصوص األعمال
التجارية وحقوق اإلنسان.
الفرع الثاين :مسامهة اإلصدار الرابع ملبادرة التقارير العاملية يف خدمة اإلفصاح )(GRI-G4

بعد إعداده من طرف مبادرة التقارير العاملية ،يتضمن اإلصدار الرابع ملبادرة التقارير العاملية إطارا متكامال إلعداد تقارير
األداء استنادا إىل نظم ومعايري خمتلفة لالستدامة ،ويشمل هذا حتقيق التناسق مع األطر العاملية األخرى؛ وهو يتضمن نوعان
من اإلفصاح:
** مت التطرق هلا يف الفصل األول.
1
http://www.sustainable-performance.total.com/fr/reporting/standards-de-reporting/global-reporting-initiative-gri.

141

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

 .1اإلفصاحات املعيارية العامة
هذه اإلفصاحات حتدد السياق اإلمجايل للتقرير ،وتعطي توصيفات للمنظمة وعملية إعداد التقارير اخلاصة هبا؛ ولعل من
أهم ما مييزها هو أهنا صاحلة جلميع أشكال املنظمات .وعموما هناك سبعة أنواع من اإلفصاحات املعيارية العامة ،حيث
ترتاوح ما بني املنظور االسرتاتيجي للمنظمة يف تناول قضااي االستدامة وكيفية مشاركة األطراف ذات املصلحة يف هذه
العملية ،لتصل إىل كيفية تناوهلا للقضااي املرتبطة ابحلوكمة واألخالقيات والنزاهة.
 .2اإلفصاحات املعيارية اخلاصة
تتضمن اإلفصاحات املعيارية اخلاصة شقني أساسيني ،مها اإلفصاحات املتعلقة أبسلوب اإلدارة وخمتلف القضااي املتعلقة
مبجال نشاط املنظمة.
 .1.2اإلفصاحات املتعلقة أبسلوب اإلدارة )(Disclosure of management Approach : DMA

متنح اإلفصاحات املتعلقة أبسلوب اإلدارة املقاربة اإلدارية املتبعة الفرصة للمنظمة لشرح كيفية إدارهتا للجوانب االقتصادية
أو البيئية أو االجتماعية؛ وبذلك فهي تتيح الفرصة إللقاء نظرة عامة على هنجها يف القضااي املتعلقة ابالستدامة .ويركز هذا
النوع من اإلفصاحات على النقاط اآلتية:
 سرد ألسباب اعتبار هذا اجلانب أمرا جوهراي؛
 طريقة إدارة أتثرياهتا؛
 كيفية تقييم هنج اإلدارة.
ولعل مما ينبغي التنويه إليه هنا هو ضرورة وضع املنظمة ملؤشر واحد على األقل لكل جانب من هذه اجلوانب اجلوهرية.
 .2.2ما ينبغي توافره يف حمتوى التقرير
يتيح إعداد املنظمة خلريطة املؤشرات ،اليت حيبذ أن تتوافر يف نص التقارير ،فرصة لتوفري معلومات تسهل مقارنتها ألدائها
وآاثرها يف اجملاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،أين يتم صياغة معظمها بشكل كمي .حيث يطلب من املنظمات
تقدمي مؤشرات االستدامة اليت مت حتديدها مبعية األطراف ذات املصلحة واليت مت االتفاق على أمهيتها اجلوهرية ،حيث جند
من بينها :استخدام املياه والصحة والسالمة وحقوق اإلنسان واآلاثر اليت ختلفها املنظمة على اجملتمعات احمللية .وهنا ينبغي
التنويه إىل ضرورة احتواء تقارير اإلفصاح جلميع املؤشرات اليت متس بكل اجلوانب اجلوهرية احملددة( .العمل ابملؤشرات اليت
مت التطرق اليها يف املبحث اخلاص بقياس األداء املستدام).

142

الفصل الثاين  ......................................................................................................األداء املستدام ملنظمات األعمال

يف حالة عدم قدرة املنظمة على اإلفصاح عن بعض املعلومات ،جيب أن حيدد التقرير بوضوح املعلومات املطلوبة اليت مت
إغفاهلا وأن تشري إىل التفسريات اليت تنطبق عليها من قائمة حمددة يف إطار اخلطوط التوجيهية .وعموما فإن تقرير اإلفصاح
وفقا ملبادرة اإلفصاح العاملية يف إصداره الرابع ،ينبغي أن حيتوي ستة عناصر أساسية وهي:1
 .1اختيار خيار "طبقا لـ" مبا يناسب املنظمة مع ضرورة استفاء شروطه؛
 .2شرح كيفية حتديد اجلوانب اجلوهرية للمنظمة اعتمادا على اآلاثر املرتقبة وعلى تطلعات األطراف ذات املصلحة؛
 .3بيان اآلاثر بشكل واضح وجلي مع اإلشارة إىل حدودها؛
 .4وصف هنج املنظمة فيما يتعلق إبدارة كل جانب من جوانبها اجلوهرية (اإلفصاحات املتعلقة أبسلوب اإلدارة)؛
 .5ضرورة احتواء التقارير على املؤشرات ذات العالقة ابجلوانب اجلوهرية طبقا خليار "طبقا لـ" الذي مت اختياره؛
 .6مساعدة األطراف ذات املصلحة على العثور على احملتوى ذو الصلة من خالل توفري فهرس حمتوى خاص
ابملبادرة العاملية إلعداد التقارير.
 . 3.2القضااي اخلاصة مبجال نشاط املنظمة
قصد زايدة فعالية التقارير وفقا للخطوط التوجيهية ملبادرة التقارير العاملية ،فقد أعدت هذه األخرية توجيهات قطاعية خاصة
بكل قطاع ابإلضافة إلفصاحات تستخدم ابلتزامن مع املبادئ التوجيهية .ولكي تشري املنظمة املعدة للتقرير أن هذا األخري
قد مت اعداده "طبقا لـ" املبادئ التوجيهية ،فالبد أن حيوي إفصاحات قطاعية حيثما كانت اإلفصاحات القطاعية اخلاصة
ابملبادرة العاملية إلعداد التقارير متاحة وتنطبق على قطاع املنظمة .وكأمثلة على ذلك ،جند قياس مستوى الضوضاء ابلنسبة
للمطارات ،وإعادة توطني السكان ابلنسبة لشركات املناجم واملعادن ،ورفاهية احليواانت ابلنسبة لقطاع معاجلة األغذية،
وفعالية الربامج ابلنسبة للمنظمات غري احلكومية.
كما تشري املبادرة إىل ضرورة التأكيد على اإلفصاح عن سلسلة خلق القيمة اخلاصة هبا مبا يف ذلك سلسلة التوريد وقائمة
املوردين وصوال إىل شبكة التوزيع والوسطاء التجاريني املتعامل معهم مع بيان مدى عملهم ابملعايري العاملية فيما يرتبط
ابالستدامة ،من خالل الرتكيز على معايري اجلودة والسالمة واألمن واحملافظة على البيئة ،وهو ما يوفر ضماانت أكرب لتقدمي
تقارير إفصاح وافية وموثوقة عن مستوى األداء الشامل الذي حققته املنظمة ومدى مسامهته يف خدمة االستدامة.

 1املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( ،)2016مقدمة إلى  :G4الجيل التالي من إعداد التقاريرحول اإلستدامة ،أمستاردام ،ص.7 .
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خالصة الفصل
مما جيب التنويه إليه يف هناية هذا الفصل ،أنه من الضروري على القائمني على شؤون إدارة منظمات األعمال
ضرورة اإلحاطة ابملفهوم الواسع لألداء واملقارابت املرتبطة به ،وكذلك االملام ابملقارابت اليت ينبغي العمل هبا للتمكن من
بلوغ االسرتاتيجية املسطرة ،مع ضرورة التمييز بني مفهومي األداء التنظيمي واألداء املستدام ومؤشرات ومناذج قياس كل
منهما .أما دراسة موضوع األداء املستدام ابملوازاة مع املسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،على الرغم من التداخل الكبري يف
حمتوايهتما ،فهو جيد مكانته كمحور مستقل يف دراستنا خصوصا فيما يتعلق مبؤشرات ومناذج القياس ومنهجيات اإلفصاح
عنه مبا يعود ابإلجياب على مستوى املسؤولية اجملتمعية للمنظمة .ويبقى اإلشكال الذي يطرح هنا هو حتديد وبناء الكفاءات
الضرورية اليت ينبغي أن توفرها املنظمة ،من خالل اإلدارة اجليدة لكفاءاهتا ،كي تتمكن من بلوغ أداء االستدامة ابلشكل
املستهدف يف إطار اسرتاتيجيتها( .وهو ما سيكون موضوع الفصل الالحق)

144

الفصل الثالث:
إدارة الكفاءات بمنظمات األعمال

الفصل الثالث ................................................................................. :إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال

الفصل الثالث :إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال
متهيد:
تؤكد أدبيات اإلدارة االسرتاتيجية على الدور املتنامي للكفاءات وإدارهتا يف جناح املنظمات ومتيز أدائها ،إذ أصبحت
هتتم بتحديد وتوضيح العالقة بني الكفاءات وديناميكية املنظمات حسب ما توصل أليه رواد الفكر االسرتاتيجي احلديث
على غرار" براهاالد" و"آمال" ( )2006 ،1999و"سونشاز" وزمالؤه(.)1996
لبيان ذلك وتوضيحه ،يتطلب من الباحث اخلوض يف دراسة موضوع إدارة الكفاءات وكذا دراسة مفهوم الكفاءة،
والتمعن يف أسسه النظرية وفهم مساره التنظريي ،قصد التمكن من معاجلته يف جمال إدارة األعمال بشكل عام وإدارة املوارد
البشرية بشكل خاص  ،كون هذا األخري يعترب حديث النشأة ويفتقد لتأصيل نظري ما عدا نظرية املوارد لــ"وارنفالة" (1984,

) 1995وبعدها مسامهة "رايت" وزمالؤه ( )2001اليت أصلت ملكانة وأمهية املوارد البشرية يف إطار نظرية املوارد.
سنتطرق من خالل هذا الفصل إىل املباحث اآلتية:


املبحث األول :الكفاءات يف جمال إدارة املنظمات؛



املبحث الثاين :ماهية إدارة الكفاءات وإطارها العام؛



املبحث الثالث :احملاور الثالثة إلدارة الكفاءات؛



املبحث الرابع :نظام معلومات املوارد البشرية كمنطلق يف خدمة إدارة الكفاءات.
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املبحث األول :الكفاءات يف جمال إدارة املنظمات
حناول يف هذا املبحث اإلشارة ملفهوم الكفاءات يف جمال إدارة املنظمات ،مع حماولتنا لإلشارة ألهم النقاط اليت
ميكن اقرتاضها من العلوم األم اليت استمدت الكفاءة مفهومها منها كاللسانيات وعلوم املعرفة وعلم النفس املعريف
واإليرقونوميا ،قصد االستفادة منها لفهم الكفاءات وأنواعها وسبل تطويرها يف جمال إدارة األعمال واملنظمات.
املطلب األول :ماهية الكفاءة
إن ما نعيشه اليوم من توجه حنو ال مادية العمل ،كناتج عن األمتتة وتطور وسائل اإلنتاج وتعقد أنظمة اإلعالم
وتعقد النشاطات ،تتطلب ضرورة إجياد كفاءات جديدة أكثر تعقيدا وجتردا (كروح املبادرة ،املشاركة ،االتصال)؛ وهو ما
جعل من مفهوم الكفاءة وسيلة يف غاية األمهية إلثراء حتليل العمل وتصميمه .ومن جهة أخرى فإن مفهوم "منصب العمل"
مل تصبح له مكانة يف اجملال احلديث إلدارة املنظمات ،إذ أخذ حمله مفهوم "الكفاءة" اليت تضم بطياهتا خمتلف النشاطات
والعمليات املادية والذهنية املرتبطة مبكان العمل.
الفرع األول :تعريف الكفاءة
قبل اخلوض يف مفهوم املصطلحات القريبة للكفاءة ،يكون من اجلدير اإلشارة إىل املفاهيم القريبة منها ،إذ جند
كل من االستعداد (القابلية) واألهلية؛ حيث أن االستعداد ) (Aptitudeيشري إىل وجود اختالفات اثبتة بني األفراد،
وعادة ما تكون فطرية أكثر مما هي مكتسبة؛ كما يكون ذا معىن أكرب يف حالة مناصب العمل املستقرة .أما األهلية
) ،(Qualificationفتعرف أبهنا كل امليزات واخلصائص الالزمة للعمل ،قصد القيام ابلعملية اإلنتاجية كاخلربة واملبادرة.
أوال .الكفاءة حسب الرباديغم السلوكي
تعددت التعاريف اليت تناولت مفهوم الكفاءات يف جمال إدارة املنظمات ،نتيجة اختالف الرؤى وتباين الباحثني
والدارسني هلذا اجملال .ولعل أوىل التعريفات اليت أخذت بعني االعتبار كانت يف جمال اللسانيات برايدة "شومسكي" ،الذي
عرف الكفاءة أبهنا "دراية املؤلف بلغته" ،أين اعتربت الدراية أساسا للكفاءة حيث متثل مزجيا تطوراي من التجارب والقيم
واملعلومات واخلربات اليت تشكل بدورها إطارا لتقييم وإدماج جتارب ومعلومات جديدة ".1
لعل من أهم ما قدم من تعاريف يف إطار الرباديغم السلوكي هو حصر "لوديست"( 2)2005ملفهوم الكفاءة يف
ثالثة مكوانت :معارف ومهارات واجتاهات ،اليت تعرف ابختصار )* ،(KSAواليت أتخذ جدورها من تصنيف "ديرون"
1

Fleury E., L’évolution des compétences des forces de vente dans le cadre du multicanal , site Internet :
http://www.reseam.IAE.org/tutorat17.doc/ .
2
Le Deist, F. D., & Winterton, J. (2005). What is competence?. Human resource development international, 8(1), 2746.
*
KSA : Knowledge, Skill, Atittudes.
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) (Durand,1997, 2004الذي أشار أن للكفاءة ثالثة أبعاد  ،وهي الدراية والدراية الفنية والدراية السلوكية .وميكن
إدراجها فيما يلي:
 .1الدراية (املعرفة) ) :(Savoirهي جمموعة من املعلومات املستوعبة واملهيكلة واملدجمة يف إطار مرجعي ،يسمح للمؤسسة
بقيادة أنشطتها والعمل يف إطار خاص .كاملعارف املتعلقة بطرق اإلنتاج ،اخلصائص العلمية للمنتجات ...اخل؛
 .2الدراية العملية ) :(Savoir-faireهي القدرة على التصرف بصفة ملموسة ،وهذا حسب األهداف احملددة ،مسبقة
أساسها التجرييب .حيث يرى "جوراس" ( (JORAS., 1995) 1)1995أن هذا النوع من املعرفة غري قابل للتحويل،
إذ يتم بناؤه فرداي ابعتباره مميزا لصورة الذات ،كطريقة حل املشكالت ،واالستغالل األمثل للموارد ...اخل؛
 .3الدراية السلوكية** ) :(Savoir-êtreتتمثل يف جمموع االجتاهات والسلوكيات واملواقف واملميزات الشخصية املرتبطة
ابلفرد ،واليت تكون مطلوبة ملمارسة نشاط ما.
وعلى هذا األساس ميكننا إدراج التعريف التايل للكفاءات ،حيث تعرف على أهنا مزيج للمعارف النظرية واملعرفة
العملية واخلربة املمارسة ،حيث أن الوضعية املهنية هي اإلطار أو الوسط الذي يسمح مبالحظتها واالعرتاف هبا .2"...

اثنيا :الكفاءات حسب الرباديغم السوسيوبنائي:
عرفها رائد الرباديغم السوسيوبنائي للمنظمات "لو بواترف" ( (G. Le Boterf, 1999) )1999أبهنا " القدرة على
تعبئة ومزج وتنسيق املوارد يف إطار عملية حمددة ،بغرض بلوغ نتيجة حمددة وتكون معرتف هبا وقابلة للتقييم .كما ميكنها
أن تكون فردية أو مجاعية" .3ومن وجهة أخرى يعرفها "بواير" ( )1999على أهنا ":القدرة على اجناز جمموعة من املهام
احملددة الواضحة والقابلة للقياس يف إطار نشاط معني ".4
كما يشري "لوبواترف" ( )1999يف هذا اإلطار إىل أن الكفاءة هي نتيجة توفيق وموازاة بني املوارد ،وهنا من الضرورة
معرفة طريقة التعبئة والتنسيق بني هذه املوارد مما يدفعنا إىل البحث عن الشخص املالك هلذه القدرة والكفاءة ،واملعروف
عند االقتصاديني بـ":االحرتايف".
فالكفاءة تتجسد من خالل:

1

Joras, M. (2001). Le bilan de compétences (Vol. 2979). Presses Universitaires de France-PUF.
** تسمى أيضا ب "الدراية العالقاتية " حيث أمهل هذا النوع من املعرفة لوقت طويل.
2
Alain Meignant,(2000), Ressources Humaines : Déployer la stratégie , Ed. Liaison, p.110.
3
Le Boterf, G. (1999). De l’ingénierie de la formation à l’ingénierie des compétences: quelles démarches? Quels
acteurs? Quelles évolutions. Traité des sciences et des techniques de la formation, 335-353.
4
Luc Boyer, N.Equilbey, (1999), Organisation : théories-applications, Ed. Organisation, 1999, p.246.
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 معرفة كيفية التعبئة :فامتالك املعارف غري كاف حىت نقول أبن هذا املوظف كفء ،وإمنا جيب أن يكون قادرا علىتشغيلها ابلطريقة املناسبة ،ويف الظروف املالئمة1؛
 معرفة كيفية التنسيق :فعلى املهين أو االحرتايف أن يعرف كيفية انتقاء العناصر األساسية يف دفرت املوارد ،وكيفيةتنظيمها واستعماهلا لتحقيق نشاط مهين ،مبعىن آخر تكون له القدرة على اختيار الكفاءة املناسبة (مزيج بني
الدراية والدراية الفنية والسلوك املناسب) ملعاجلة أو تنفيذ املهمة امللزم هبا؛
 معرفة كيفية التحويل :على أساس أن كل الكفاءات قابلة للتحول أو التكيف مع متطلبات املهمة ضمن حاالتخمتلفة قصد حتقيق األداء املطلوب؛
 دراية فنية معرتف هبا وجمربة من ذي قبل :يفرتض يف الكفاءة أن يصادق عليها (معرتفا هبا) من طرف احمليط وقابلةللتجريب يف الواقع ،خاصة وأنه ال ميكن مالحظتها إال عند تشغيلها من طرف الفرد.

جيد املفهوم السوسيو بنائي للكفاءات اعتمادا كبريا لدى األوساط املهنية ،إذ يؤكد "شاميناد" 2أبن هذا الرباديغم مييز بني
الكفاءة واملوارد الضرورية هلا وبني تقييم الكفاءات وتقييم املوارد الضرورية لتلك الكفاءات ،وتقييم األنشطة يف حد ذاهتا.
اثلثا :الكفاءة وفقا للمنظور االسرتاتيجي
تعرف الكفاءات من وجهة نظر اسرتاتيجية أبهنا  ":جمموع املعارف العملية اليت تضمن متيزا تنافسيا يف السوق ،فالكفاءة
األساسية تعزز الوضع التنافسي للمؤسسة داخل تشكيلة املنتجات أو اخلدمات" ،3وابلتايل فاملنشأة اليت تتوفر على كفاءات
يعين أن هلا ميزة تنافسية متثل إحدى نقاط القوة –حسب منوذج  -SWOTاليت تدعم هبا قدرهتا التنافسية .
ومن جهة أخرى وجب التمييز بني مفهومي الكفاءة و املوارد ،يف إطار منوذج املوارد والكفاءات ،حيث جند أوىل اإلشارات
يف أعمال "بونروز" ) ، (1959إذ تشري إىل أن املوارد هي جمموع اخلدمات الكامنة اليت ميكن أن تتميز بصفة مستقلة عن
بعضها البعض ،يف حني أن الكفاءات ال ميكن تعريفها إال من خالل إحلاقها بوظيفة أو نشاط ما & (Kor, Y. Y.,

) .Mahoney, J. T, 2004وابلتايل ميكن اعتبار املوارد كرصيد يف املنظمة ،يف حني أن الكفاءات كتدفقات .4فاملوارد
هي ما متلكه املؤسسة والكفاءة هي ما تكون على دراية بعمله.

1

Chaminade B., (2005), RH. & Compétence dans une démarche qualité, Afnor, Paris. P.216.
Chaminade B., (2005), op. cit., pp. 216-217.
3
Fleury, op. cit.
4
Dejoux C., (2001), La compétence au cœur de l’entreprise, Ed. Organisations, p.318.
2
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أما ابلنسبة لـ" :انندا" فقد شبه املوارد جبوانب قوة ابلنسبة للمؤسسة ،ونقاط القوة كأهنا موارد اسرتاتيجية ،والقدرات على
أهنا كفاءات ،والكفاءات على أهنا قدرات.1
يظهر من خالل التعاريف أن الكفاءات هي حقيقة ديناميكية تتعلق ابملوارد وابهلدف احملدد مسبقا ،أي أهنا عملية تنطلق
من كيفية اختيار املوارد إىل غاية ضمان حتقيق اهلدف .كما أهنا كثريا ما تربط مبفهوم االحرتافية ،إذ يشري "هيلفور"
و"كاليكا" إىل أن الكفاءة هي" :القدرة على التحرك (العمل) يف حميط مهين ما ،وتتمثل يف املقارنة بني مهارات متحكم
فيها وقدرات فردية كامنة وتنظيم العمل الذي مينح شرعية ممارسة معرفة معينة ،وهي خاصية مرتبطة ابلفرد أكثر من ارتباطها
بتنظيم العمل". 2

أما "بواير" فيعرف الكفاءة من زاويتني :الزاوية الضيقة اليت ينظر فيها للكفاءة على أهنا هي القدرة على إجناز جمموعة من
املهام احملددة والقابلة للمالحظة والقياس؛ والزاوية املوسعة اليت ينظر فيها للكفاءة املهنية على أهنا هي احلالة اليت ميكن فيها
تعبئة وتنسيق وتوظيف املوارد .وابلتايل فهي ال تظهر إال أثناء ممارسة العمل.3
نستنتج مما سبق أبن الكفاءة عبارة عن روتينات تنظيمية تظهر من خالل خطوط اإلنتاج ،حيث تتولد عن تلك التفاعالت،
ما بني التكنولوجيا وعمليات التعلم اجلماعي والسريورات التنظيمية ،جمموعة من الكفاءات .وهو ما يقودان ألن نقول أبن
الكفاءات ليست بديال للموارد ،بل أهنا تسمح (تسهل) بتطويرها وتراكمها.
رابعا :الكفاءة وفقا لبعض املنظمات املهنية
من أهم التعريفات اليت جندها يف هذا الباب هو ما يعود للوكالة العاملية للتقييس واجملموعة املهنية الفرنسية ،ونسردها يف
اآليت:
 تعرف الوكالة العاملية للتقييس يف مواصفتها ) ،(ISO 9000 :2015مفردة الكفاءة يف إطار الفقرة 2.10.3على أهنا ":القدرة اليت يظهرها الفرد يف وضع معارفه ومعارفه العملية حيز التنفيذ قصد بلوغ األهداف املسطرة".4

1

Caroline Sargis, « le processus d’identification des compétences clés : proposition d’un mode opératoire », les
cahiers de recherche CLAREE, disponible sur le site : http://claree.univ-lille1.fr/~lecocq/cahiers/CRsargis.PDF.
2

Helfor J.P. et al., (2000), Management : stratégie et organisation, Ed. Vuibert, Paris, p. 26.
Luc .Boyer, (1999). op.cit., p. 246.
4
ISO (2015), ISO 9000 : Système de management de la qualité : Principes essentiels et Vocabulaire, Quatrième
Edition, p. 28.
3
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 تعرف اجملموعة املهنية الفرنسية ) * (MEDEFالكفاءة على أهنا ":تركيبة بني املعارف واملهارات واخلربة والسلوكاليت متارس يف إطار حمدد ،وتتم مالحظتها من خالل العمل امليداين ،والذي يعطي هلا صفة القبول ،ومن مث فإنه
على املؤسسة حتديدها وتقوميها وقبوهلا وتطويرها ".1

ما ميكن استقراؤه من خالل التعاريف السابقة ،هو أن اإلعرتاف ابلكفاءات يكون يف مكان العمل وهو التصور الذي
يبقى صحيحا من خالل وجهة النظر االجتماعية ،أي عرب العالقات القائمة بني الشركاء االجتماعيني واهليئات ،وهذا يعين
أنه ال يتم اإلعرتاف ابلكفاءات االحرتافية (املهنية) والفردية إال من طرف األوساط املهنية ،وأهنا مدجمة يف عملية حمددة
وهبدف حمدد  .2مبعىن أهنا تشكل جزء من سلسلة عمليات أو من الكفاءات األخرى .وهلذا جند البعض يتكلم عن سلسلة
الكفاءات بدل سلسلة النشاطات ،ويقرتح منوذجا إداراي من خالل الكفاءات الذي أيخذ إسم اإلدارة ابلكفاءات*.
الفرع الثاين :ميزات الكفاءة
ابختصار ،إبمكاننا حتديد ميزات الكفاءة يف مخسة نقاط:
 الكفاءة ذات غاية (هادفة) :حيث إهنا تشغيل معارف خمتلفة قصد حتقيق هدف حمدد أو تنفيذ نشاط معني،فالشخص يكون كفؤا إذا استطاع أتدية هذا النشاط بصفة كاملة؛
 للكفاءة عناصر متفاعلة :إذ أن صياغتها تتم بطريقة ديناميكية؛ حيث إن كل العناصر املكونة هلا تتفاعل يف حلقةمفرغة من املعارف والدراايت الفنية والدراايت السلوكية *؛
 الكفاءة قابلة للتحويل :ينبغي أن تكون قابلة للتحويل من وضعية عمل إىل أخرى  ،....ينبغي أن تسهل منالتنمية الفردية؛
 الكفاءة غري ملموسة :فهي مفهوم جمرد ،وهي غري مرئية (غري منظورة) ،حيث ما ميكن مالحظته هو األنشطةاملمارسة والوسائل املستعملة ،ونتائج هذه األنشطة؛
 الكفاءة مكتسبة :فالفرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معني ،وإمنا يكتسب ذلك من خالل تدريب موجه وتراكملعمليات تعلم.
وأتكد املقاربة السوسيوبنائية مفهوم الكفاءة جبملة من اخلصائص املكملة ،وهي كاآليت:

*

Mouvement Des Entreprises Françaises.
Zarifian P.,(2001), Objectif compétence, éditions Liaisons, p.63.
2
Chaminade B., (2005), p. 216.
*
Mangement par les compétences (MPC).
1

* سيتم التفصيل يف ما خيص ديناميكية الكفاءة يف املبحث الالحق.
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 الكفاءة استكشافية :ألن أي وضعية تتطلب موارد معينة ومزجها بطريقة حمددة؛ -الكفاءة سياقية :ألن الوضعية والسياق مها اللذان يتطلبان تعبئة ومزج املوارد؛

 الكفاءة مركبة أو معقدة :ألهنا تتطلب بناء متثيالت مناسبة  /خمصصة ) (Ad hocلوضعية ما ،واختيار املواردالالزمة ملمارستها ومزجها بطريقة فعالة تسمح ببلوغ الغاايت اليت يفرضها احلال ومبستوى معني من الفعالية؛
 الكفاءة كتشكيلة :أي أهنا تشكيلة للموارد الضرورية لوجود الكفاءة ،1وجندها يف أربع تشكيالت ،حيث إذا كانتعلى أساس التشكيلة األوىل فاملوارد هنا هي :معارف ،معارف عملية ومعارف سلوكية؛ أما إذا كانت على أساس
التشكيلة الثانية ،فتتمثل املوارد يف هذه احلالة يف :املعارف التصرحيية واإلجرائية والشرطية واالجتاهات واملخططات
والطبائع والعادات؛ أما إذا كانت املوارد على أساس التشكيلة الثالثة :فاملوارد هنا حسب ما جاء به " أالل"
( )2002هي عبارة عن مركبات معرفية وجدانية وعاطفية شعورية واجتماعية وحسية(Sensorimotrice) 2؛أما
إذا كانت املوارد على أساس الرتكيبة الرابعة "اترديف" ( (Tardif, 2006) )2006فإهنا تتعلق هنا ابلوسائل
الد اخلية (مكوانت معرفية ،عاطفية ،اجتماعية ،وحسية خاصة ابلفرد) والوسائل اخلارجية (وهو كل ما يعترب خارجيا
عن الفرد كالكتب والقواميس والزمالء واملعدات والتكنولوجيات .3)... ،وهي احلالة األكثر استعماال ووجودا يف
إدارة املنظمات.
إن السؤال الذي جيب الوقوف عنده يف هذه احلالة هو كاآليت" :من الذي يقوم مبزج هذه املوارد بطريقة حمددة ووحيدة
وخاصة بكل طرف؟" .وهنا يكون من اجلدير أن نؤكد أبن الفرد هو الذي يقوم ببناء متثيل مبدئي للوضعية :حيث حيدد
طبيعتها وخصائصها ورهاانهتا ومتطلباهتا ،علما أن هذا التمثيل قابل للتطور؛ إذ خيتار الفرد موارد داخلية وخارجية بشكل
حمدد  ،اعتمادا على متثيله واليت من احملتمل أن تساهم بشكل مناسب لتحقيق نشاط ما؛ وبعدها يسعى ليخطط للموارد
على أساس هذا التمثيل اعتمادا على تصرفات فعالة ،يف وضعية ما.
وعلى اعتبار أن الشيء الذي ال يكتمل أبدا ،هو الشيء الذي يتطور (جوهر النظرية التطورية) ،فإن عددا من التشكيالت
احملتملة للموارد املعبئة للتحكم يف الكفاءة من هذا القبيل أهون من التحكم يف الكفاءة يف حد ذاهتا ،ومنه يشري (Tardif,

) 2006إىل أنه جيب أن تتميز هذه األخرية ابخلصائص اآلتية:4
 تكون تدرجيية؛ 1ما الذي يدرج موارد ذات تشكيالت خمتلفة؟
Allal, L. (2002). Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaire. L’énigme de la compétence en
éducation, 77-94.
3
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. Montréal: Chenelière
Éducation.
4
Tardif, J. (2006). Op. Cit.
2
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 تنتشر وتقارن مع مرور الزمن؛ تقوم على تعقيد متزايد؛ تشكل غاية لعملية التعلم للعديد من املرات.الفرع الثالث :أنواع الكفاءة
سنحاول التطرق إىل نوعني من التصنيفات اخلاصة ابلكفاءات ،األول :حسب املستوى ،مبعىن كفاءات فردية ،مجاعية،
تنظيمية؛ والثاين حسب األمهية ،أي كفاءات اسرتاتيجية وكفاءات عادية.
 .1التصنيف األول :على أساس املستوى
 1.1الكفاءة الفردية:
لقد جاء مفهوم الكفاءة الفردية ،كبديل ملفهوم األهلية نتيجة العيوب اليت أسندت هلذا األخري (صعوبة تطبيقه
على أرض الواقع) .وعلى هذا األساس فقد عرف "بواترف" الكفاءة الفردية كما يلي ":الكفاءة ليست ابحلالة ،بل هي
سريورة  ،...الفرد الكفء هو القادر عل تعبئة ،وحسن إجناز األعمال املختلفة لنظام تتداخل فيه موارد متباينة ،زايدة عن
عمليات التفكري واملعارف وتفعيل الذاكرة ،والعمليات املتعلقة ابلتقييم والقدرات العالقاتية وكيفيات التصرف .وهي تتعلق
ابلفرد الكفء يف حد ذاته".1
وعليه نفهم أبن الكفاءة ترتبط مبوقف معني ،مبعىن أن هلا عالقة بوضعية وسياق حمددين؛ تنطلق من جمموعة
خصائص للسماح للفرد ابلتأقلم ،حيث ال ميكننا احلكم على شخصية معينة أهنا كفأة بصورة عفوية ،بل تكون كذلك يف
إطار وظيفة معينة تستلزم جمموعة صفات وخصائص متعلقة مبنصب عمل معني.2
وعادة ما تكون الكفاءات الفردية منظمة ،فهي متزج يف إطار ديناميكي خمتلف املكوانت اليت تشكلها (املوارد) .مبعىن أهنا
متثل تلك الرتكيبة املالئمة و ِّ
املقومة لتلك املكوانت لوضعية معينة ،قصد حتقيق هدف معني.
مما سبق ،نالحظ أ ن مفهوم الكفاءة الفردية هو عبارة عن تركيبة متزج جمموعة عناصر ،يف إطار معني قصد حتقيق أهداف
معينة يصبوا الفرد إليها.

Le Boterf G., (1994), De la compétence : Assai su un attracteur étrange, Ed. Organisation, p.12.
Gilbert, P.,.Thionville R, (1990), Gestion de l’emploi et évaluation des compétences, ESF, 1990, p.25.
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وهلذا ميكننا ذكر التعريف الذي أورده "جالبارث" و"ابريل "كالتايل "الكفاءة الفردية هي جمموعة معارف وقدرات إجرائية
(قدرات على التنفيذ) ،وسلوكيات ،مهيكلة يف إطار حتقيق هدف لوضعية ما".1
إذا فالكفاءة مهيكلة ،تنشأ بصيغة ديناميكية من خالل املكوانت املشكلة هلا ( دراايت ودراايت فنية ،وسلوكيات وممارسات
ومواقف ).... ،استجابة ملتطلبات التأقلم ،قصد حتقيق هدف معني.
أهم خصائص الكفاءة الفردية :تتميز الكفاءة الفردية ابلعديد من اخلصائص ،نوجزها يف اآليت:
 الكفاءة هي تركيبة اجتماعية :مبعىن أن الكفاءة ال تعترب مفهوما إجرائيا حبتا ،بل هي مفهوم اجتماعي أيضا؛ للكفاءة خاصية عرضية (أفقية) :فخاصية العرضية تنشأ إذا ما حاولنا تعريف الكفاءة مقارنة بصنف عمل أومهنة ما أو دور معني .فالفرد غري القادر على التأقلم يف حالة تغيري أو حركية وظيفية ،ال ميكن احلكم عليه أبنه
كفء .وهلذا عادة ما تفضل املنظمات توظيف أفراد قادرين على القيام بوظائف متعددة؛
 الكفاءة الفردية تنجم عن عملية التعلم :فحسب "بياجي" 2و "ابرليي"  3الكفاءة هي تركيبة فردية (شخصية)واجتماعية ،متزج جمموعة من عمليات التعلم النظرية والتعلم املتعلق ابخلربة.
 الكفاءة أمر مكتسب :فالفرد ال يولد كفء لنوع معني من األعمال ،لكنه يستطيع أن يكون كذلك إن سار وفقمنهج تعلمي سليم وموجه.
 .2.1الكفاءة اجلماعية
يساهم األفراد يف إطار مجاعا ت العمل اليت ينتمون اليها بكفاءاهتم الفردية؛ لكن يف إطار العالقات القائمة فيما بينهم
وحتفيزهم وأهدافهم الشخصية وظروف أخرى ،تنشأ كفاءات من نوع خاص يطلق عليها تسمية الكفاءات اجلماعية ،إذ
تكون خاصة بتلك اجلماعات ومتعلقة ابألهداف احملددة مسبقا.
وعلى هذا األساس ينظر للكفاءة اجلماعية على أهنا تتمثل كحد أدىن يف ذلك اجلمع أو الكل املكون من جمموعة الدراايت
والقدرات والسلوكيات واملواقف اليت ميتلكها أفراد اجلماعة .من وجهة موازية ،فإن مثل هذا النوع من الكفاءات اجلماعية،

1

Idem.
Piaget, J. (1980). Adaptation and intelligence: Organic selection and phenocopy. University of Chicago Press.
3
Parlier, M. (1996). La compétence, nouveau modèle de gestion des ressources humaines. personnel, (366), 41-44.

G. Le Boterf éclaire cette idée comme suit : « Ce qui passe dans la tête de l’expert en action parait inextricable : des
connaissances et des types de raisonnements hétérogènes sont conduits simultanément, ou se croisent, des raccourcis
sont pris dans les chaînes inférentielles, des métaphores ou des analogies interviennent en cours de route, des inductions
voisinent avec des raisonnements hétérodoxes (Logiques floues, modales, non monotones) » Le Boterf G. (1994),
op.cit, p.25
2
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هو من طبيعة مزج وتداخل ،حيث ال تنشأ فقط من خالل مجع الكفاءات الفردية ،بل تتوقف على ديناميكية اجلو احلميمي
) (Ambianceالذي تتميز به اجملموعة.
وعليه ميكن القول أبن مثل هذه الكفاءات تتشكل انطالقا من جمموع الكفاءات الفردية اليت ميتلكها أعضاء اجلماعة،
جتمع لـ" :ديناميكية العمل " و/أو "أثر اجلماعة".
ابإلضافة إىل ُّ
من وجهة أخرى ،يرى" :نوردهوق" ) :(1996أبن الكفاءة اجلماعية هي أكثر من تكتل للمعارف والقدرات واملواقف اليت
حيوزها أعضاء اجلماعة .فهي تتميز بصعوبة تعريف ذلك اجلزء اإلضايف الذي حيددها؛ وعلى هذا األساس فقد أشار إىل
أربعة أبعاد مميزة هلذا النوع من الكفاءة ،وهي على النحو اآليت:1
 املشاركة والتآزر :حيث تتولد من التفاعالت الداخلية القوية ما بني أعضاء اجملموعة؛ التضامن :يتجلى مفهوم التضامن يف شبكة التعاون املشكلة بني أطراف مجاعة العمل؛ التعلم :حيث أنه حيدد مدى قوة اجلماعة املرتكزة على منط التنظيم املعمول به؛ صورة العمليات اجلماعية تدل على وجود أعمال ونشاطات مجاعية بشكل فعلي؛ الرموز واللغة املشرتكة :حيث تشكل مرجعا مهما ألعضاء اجلماعة ،وابلتايل فهي تساهم يف تشكيل جزء منالكفاءة اجلماعية ،إذ انه ال وجود لكفاءة مجاعية من دون أمور مسترتة* ( كالثقافة املشرتكة داخل املنظمة مثال).
من وجهة أخرى يعرفها "مامتايت" و"مشيد" )( 2002كما يلي ":الكفاءة اجلماعية هي حقيقة تعرف كأهنا دراية فنية (أو
دراايت فنية) للمؤسسة ،مبعىن قدرهتا على وضع منتجات أو خدمات تنافسية على مستوى السوق ،واحلصول على حصص
سوقية من خالل مزج خمتلف الكفاءات الفردية لألعضاء املكونة هلا ".2

كما قدم كل من "روتور" و"كرامار" )(2004ملخصا لتعريفات اقرتحها بعض الباحثني نورد بعضها يف اجلدول (.)1-3
اجلدول ( :)1-3بعض التعاريف اليت ختص مفهوم الكفاءة اجلماعية
حمتوى التعريف

صاحب التعريف

) (De montmollin,1984ميكننا افرتاض وجود كفاءة مجاعية عندما يتم داخل فريق أو مجاعة العمل تبادل للمعلومات وتوحيد
للتفسريات واإلفصاح عن املهارات والتفكري يف إعداد االسرتاتيجيات بصفة مجاعية.
) (Wittorski,1997هي منهجية مجاعية وتعاونية ختص حل املشاكل من خالل التحليل الناقد للعمل.

1

Dejoux C., op.cit., p.148.
Il n’y a pas de compétence sans connivence.
2
Pemartin Daniel, La compétence au cœur de la GRH, Ed. EMS, 2005, p.69.
*
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) (Dejoux,1998هي جمموعة من الكفاءات الفردية للمشاركني يف اجلماعة ابإلضافة إىل مكون غري قابل للتحديد
خاص بكل فريق ،نتيجة التآزر ودينامية هذا األخري.
&  (Guilhonetهي املعارف واملهارات الضمنية والصرحية اليت تنتج عن تفاعل جمموعة من األفراد ينتمون لنفس املهنة
) Trépo,2000أو إىل مهن خمتلفة.

) (Michaux ,2003هي معارف ومهارات ضمنية (مشرتكة ومتكاملة) أو كذلك عمليات تبادل غري رمسية يتم تدعيمها
بطريقة تضامنية واليت تساعد مجاعة العمل على تنسيق أعماهلا وحتقيق نتيجة مشرتكة أو بناء مشرتك
للحلول.
Source : Guerbette C. (2009) le sens de la compétence collective: positionnements théoriques et construction

d’une question de recherche sur le concept, centre d’études et de recherches appliquées à la Gestion, N°14, p.1

بناء على التعاريف املذكورة يف اجلدول ( ،)1-3وغريها مما اقرتحه الباحثون املهتمون ابملوضوع ،خلص كل من "رورتور" و
"كرامر" إىل وجود مفهومني متباينني للكفاءة اجلماعية ،لكنهما متكاملني؛ ففي إطار املفهوم األول يُعتقد أبن أعضاء
اجلماعة سيعملون على إنشاء كفاءة مجاع ية تتجسد عمليا من خالل األعمال اليت يقومون هبا ،وأن ما يساعدهم على
ذلك هو التفاعل الذي حيدث بينهم وهم يؤدون أنشطة ذات خصائص متقاربة ومتشاهبة؛ أما يف إطار املفهوم الثاين ،فيُنظر
للكفاءة اجلماعية أبهنا مهارات عملية خاصة جبماعة العمل وهي مشرتكة ،بعدما مت تقامسها ،وتسمح لألعضاء ابلعمل معا
بطريقة أكثر كفاءة والوصول إىل مستوى أداء ال ميكن لألعضاء بلوغه كل على حدا .وهذا ما يؤكده "اباتي" ابلقول " أن
الكفاءة اجلماعية هي القدرة املعرتف هبا جلماعة معينة للتعامل مع احلاالت اليت ال ميكن ألي عضو مبفرده أن يواجهها
لوحده" ،1وهذا يعين أن يضاف إىل جمموع الكفاءات الفردية ما يسمى أبثر اجلماعة.2

ميكننا القول أبن الكفاءة اجلماعية تتجسد من خالل قدرة مجاعة ما على حتقيق (تنفيذ) النشاطات املسندة هلا،
لتحقيق رضا األطراف الفاعلة معها (املوردين ،الزابئن .)...،وابلتايل تعرف الكفاءة اجلماعية على أهنا "تلك احلالة اليت
تعيشها مجاعة مهنية (مصلحة ،وحدة ،شبكة ،أعضاء مشروع) إذ تصبح قادرة على أتدية عملها على أحسن وجه ،وابلتايل
التمكن من الوصول إىل رسالتها وبلوغ أهدافها املسطرة.3

أي أن هذا النوع من الكفاءات يتولد من خالل مجع ومزج وتداخل الكفاءات الفردية ،ابإلضافة إىل أثر اجلماعة ودينامية
اجلو احلميمي الذي قد مييز اجلماعة املتضامنة واملتعاونة ،ويظهر ذلك من خالل" عمليات تعلم حلل مشاكل ،وتقاسم
لوجهات نظر ومناذج عمل ،وتبادل ملعارف صرحية و/أو ضمنية".4
Bataille F.,(2001), Compétence collective et performance, Revue de Gestion des Ressources Humaines, n° 40, p.67.
Walkowiak E.,(2005) La nature individuelle, collective et sociale des Compétences, La Découverte, n° 134 , p16.

1

2
3

Idem
4
Colin T. et Grasser B.(2007) , La gestion des compétences en pratique : quelle diffusion ? quels outils?, XVIII°
congrès de l’Association francophone de Gestion des Ressources Humaines, 20 et 21 septembre, Fribourg, Suisse.
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كما يشري البعض إىل أن الكفاءة اجلماعية ال تكون ابلضرورة ما بني األفراد الذين يزاولون مهنة واحدة ،بل ميكن أن تنشأ
ما بني أفراد/مجاعات يقومون مبهن أو نشاطات خمتلفة ،إال أن خلق هذه الكفاءة اجلماعية هو أسهل يف احلالة األوىل
مقارنة ابحلالة الثانية أين تكون الكفاءة اجلماعية مشرتكة بني مجاعات أو مصاحل أو حىت أقسام ،1ألن من بني خصائص
ورموز هذا النوع من الكفاءات هو تقاسم اجتاهات ومعايري مشرتكة وكذلك استعمال خطاب ومصطلحات فنية خاصة أو
حىت مشفرة وخمتصرات ال يفهمها إال أعضاء اجلماعة الواحدة ،واليت ميكن إدراجها يف النظام املعلومايت للمؤسسة.
يسمح مثل هذا النوع من الكفاءات للجماعات بتطوير طرق حل املشاكل اليت تفوق طاقة وقدرات كل عضو من األعضاء
املشكلة هلا .فعملية مزج وتركيب الكفاءات فيما بينها هلا أتثري مضاعف ،فهي تسمح خبلق مناذج توجيه جديدة -وليس
فقط أحسن النتائج -واليت جتعل األفراد قادرين على خلقها وتطويرها مستقبال .
للتمكن من تقدير مستوى وجود البعد اجلماعي للكفاءات ،فإنه من املهم االعتماد على مدى وجود مؤشرات ميكن من
خالهلا استقراء مدى وجود كفاءات مجاعية على مستوى املنظمة ،حيث جند أمهها هي وجود مرجعية مشرتكة وخطاب
مشرتك ومتقاسم () ،Langage partagéوتشكل ذاكرة مجاعية. 2
حيث مما ينبغي التأكيد عليه ،هو ضرورة األخذ ابملؤشرات السابقة الستقراء مستوى نضج املفهوم اجلماعي للكفاءات
على مستوى خمتلف عمليات املنظمة؛ وعليه يكون من املهم األخذ هبا يف حالة سعي املؤسسة حنو إجياد آلية عملية إلدارة
تلك الكفاءات اجلماعية.
 . 3.1الكفاءة التنظيمية

*

تسمى أيضا بكفاءات املؤسسة** ،حيث يُؤخذ هبا على املستوى الكلي (املؤسسة ككل) ،وتتمثل يف "ما تكون

املؤسسة على دراية بعمله وأتديته ،مقارنة مبا تعيشه من أوضاع" .3ويؤكد األمر "بوجاريث" ( )1994كما يلي ":متثل
الكفاءة التنظيمية ما تكون املؤسسة على دراية أبدائه".4
ومن وجهة أخرى يرى "كادان" ( )1997أبن الكفاءات التنظيمية تتمثل يف تلك الروتينات التنظيمية اليت تنتج عن خمتلف
العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة ،وعن حاالت التفاعل بني التكنولوجيات وعمليات التعلم اجلماعي ،والسريورات التنظيمية.
وابلتايل فهي ليست بديلة للموارد ،بل تسهل من تنميتها وتراكمها ونشرها على مستوى املؤسسة.5
Dufresne D. et Peyrat-Guillard D., op.cit., p. 4.
 2كشاط .أ & .برابش ت .)2017( .التحول من الكفاءة الفردية إىل الكفاءة اجلماعية ضمن املمارسات احلديثة إلدارة املوارد البشرية .تنمية املوارد البشرية.245-216,)2(8 ,

1

* يستمد مفهوم الكفاءات التنظيمية جذوره من املقاربة املرتكزة على املوارد والكفاءات املفسرة ملصادر بلوغ امليزة التنافسية للمنظمات.

3

Aubert Jacques et al. , (2002), Management des compétences : réalisation, concepts, analyses, Dunod, p. 155.
Dejoux C., op. cit., p.95.
5
Dietrich A, (2003), « La gestion des compétences : essai de modélisation », les cahiers de la recherche CLAREE,
janvier 2003, p.8.
4
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وابعتبار أن الكفاءة الفردية هي من اهتمام وإشراف قسم إدارة املوارد البشرية ابلدرجة األوىل ،فإن الكفاءات اجلماعية
والتنظيمية تكون حمل اهتمام على مستوى اسرتاتيجية املؤسسة حيث تكون عنصرا حمددا لتنافسيتها ،ويؤخذ هبا أثناء القيام
ابلتحليل االسرتاتيجي للمؤسسة ،وحتديد موقف املؤسسة مقارنة ببيئتها التنافسية .حيث أن مثل هذا النوع من الكفاءات
–النادرة وصعبة التقليد -يسمح للمؤسسة من حتديد املهام والنشاطات اليت تكون قادرة على أتديتها أبكمل وجه ،أي أنه
هو املسؤول عن مستوى ونوعية األداء التنظيمي ،ومن مث درجة مسؤولية املنظمة جمتمعيا.
 .2التصنيف الثاين :على أساس األمهية
التقسيم الثاين للكفاءات ،هو ما يؤخذ به يف التحليل االسرتاتيجي بشكل خاص واإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة بشكل
عام ،وهو الذي يرى يف مستوى متيز الكفاءة ابلصبغة االسرتاتيجية واحملورية أخذا بعني االعتبار لبيئة عمل املنظمة ،أي
مدى حمورية الكفاءات ابلنسبة جملاالت نشاطاهتا االسرتاتيجية.
 1.2الكفاءات احملورية (االسرتاتيجية)

*

لقد انل هذا النوع من الكفاءات حصة كبرية من االهتمام خاصة يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية كونه من املصادر األكثر
فعالية للميزة التنافسية للمنظمة1؛ فكما هو احلال ابلنسبة للموارد ،تكون ذات طابع اسرتاتيجي -وابلتايل حمققة للميزة
التنافسية -إن كان صعب التعرف إليها واندرة وصعبة التقليد وغري قابلة لإلحالل ،تكون الكفاءات اسرتاتيجية ،إذا ما
توفرت فيها هذه اخلصائص اليت أتخذ اختصار  (VRIO)2نوجز شرحها يف اآليت:
 القيمة ) :(Vأي أن تكون تلك الكفاءات ذات قيمة متميزة مقارنة ببقية الكفاءات سواء كانت بشرية أو تنظيمية ،3تتجلى قيمة الكفاءة املنفعة :تتمثل منفعة الكفاءة من خالل سريورة خلق القيمة على مستوى املؤسسة خصوصا
جتاه األطراف ذات املصلحة على غرار الزابئن ،الشيء الذي جيعلها أمرا يف غاية األمهية أثناء رسم االسرتاتيجيات4؛
 الندرة ) : (Rإن ندرة كفاءة املؤسسة على مستوى السوق جيعل منها عامل تفوق للمؤسسة مقارنة مبنافسيها،وابلتايل تصبح مصدرا للميزة التنافسية وحمققة لريُوع مع الزمن ،كما تعد حاجزا أمام املنافسني.

* لقد قمنا برتمجة الكفاءات احملورية من املصطلح الذي أدرجه املفكرين ) (Prahalad et Hamel,1990وهو ابللغة اإلجنليزية) ، (Core competenciesكما ميكن تسميتها
ابلكفاءات االسرتاتيجية أو الرئيسية او املركزية  .كما جاء به ). (Meschi P. X., 1997
1
Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2000). The core competence of the corporation. In Strategic learning in a knowledge
economy (pp. 3-22).
2
Barney, J. B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: A ten-year retrospective on the
resource-based view .Journal of management.650-643 ,)6(27 , & Rouse, M. J., & Daellenbach, U. S. (2002). More
thinking on research methods for the resource‐based perspective. Strategic management journal, 23(10), 963-967.
3
Idem
4
Meschi P.X., op.cit. pp. 11-12.
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 التقليد ) : (Iإن ارتفاع درجة غموض الكفاءة حتدد مدى عجز /صعوبة املنافسني على تقليدها أو إحالهلا...وهلذا فإن ملفهوم " الغموض السبيب" دورا ابلغ األمهية ،فمن خالله تتحدد خاصية تعقد وضمنية وعدم شفافية
(غري مرئية) الكفاءة احملورية .الشيء الذي يزيد من درجة ندرهتا ومن مث تصبح عنصرا اسرتاتيجيا للنهوض ابملؤسسة.
 -التنظيم ) :(Oحيث تكون تلك الكفاءات متميزة بتنظيم وهيكله عالية املستوى ابملوازاة مع موارد املنظمة.

وهنا ميكننا القول أبن الكفاءة االسرتاتيجية تعترب مفهوما إنسانيا ذا منفعة واندر وغامض .ويكون يف إطار تنظيم أو عمل
املنظمة وهو ما جيعله صعب التعبئة والتقليد واإلحالل.

كما يؤكد "ديرون" ( ، )1997أبن الكفاءات احملورية هي نتيجة ملزج جمموعة كفاءات ،ابلشكل الذي يسمح للمؤسسة
من تشكيل وإنتاج وتوزيع منتجات وخدمات متنوعة للزابئن وعلى مستوايت خمتلفة ،بطريقة أكثر تنافسية مقارنة ابملنافسني
يف القطاع.1
كما تعرف أبهنا "تلك النشاطات والسريورات اليت تتوقف على أساسها قدرة املؤسسة على حتقيق امليزة التنافسية ،حيث
تسمح هلا من التحكم اجليد يف عوامل النجاح املفتاحية؛ حيث ينبغي أن تكون صعبة التقليد".2
وعادة ما تكون الكفاءة االسرتاتيجية مرتبطة بنشاط ما أو جمموعة سريورات ،حيث تكون هي األساس يف خلق القيمة
للمنتج أو اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة حمليطها اخلارجي ،خصوصا الزابئن أو أي طرف ذو مصلحة ابلنسبة للمؤسسة . 3
ويشري امل فكران "آمال" و "براهاالد" إىل أن الكفاءة احملورية هي جمموع املعارف والتكنولوجيات اليت تسمح للمؤسسة من
تقدمي امتيازات إضافية للزابئن .4فعلى سبيل املثال ،تتمثل الكفاءة احملورية لشركة "صوين" )(Sonyيف التصميم املصغر ،أو
البحث عن إمكانية احلفاظ على كل ما هو مهم على مستوى جيب الفرد. 5

أما "كني" و"هيلمر" ) (1997فقد ميزا (عرفا) الكفاءات احملورية من خالل حتديدمها جملموعة خصائص تتميز هبا هذه
األخرية ،واليت تسمح لنا من معرفتها على مستوى املؤسسة ،وهي كاآليت:6
 الكفاءات احملورية تتجلى من خالل جمموع قدرات أو معارف ،مبعىن أهنا ليست مبنتجات أو وظائف ،بل هيعنصر يرتكز على املعرفة أكثر مما يرتكز على املوارد؛

1

Durand, T. (1997). Savoir, savoir-faire et savoir-être. Repenser les compétences de l’entreprise.
Johnson G & ..Scholes H, (2003), Stratégique, 2ème Edition, Pearson Education, p.204.
3
Ibip.
4
Hamel G., Prahalad C.K, (1995), La conquête du futur, Interédition, , p.211.
5
Ibid.p.218.
6
Meschi P.X., op.cit. p.21.
2
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 الكفاءات احملورية ذات طابع مرن يف املدى الطويل ،وهي قادرة على التأقلم والتطور ،وعادة ما تكون حمدودةبسقف معني (اندرا ما تتجاوز مخسة كفاءات)؛
 تعترب من املصادر األكثر أ مهية للتحسني املستمر على مستوى سلسلة القيمة ،ومتثل جمموعة اجملاالت املسيطرعليها من قبل املؤسسة؛
 إن جوهر الكفاءات ينبغي أن خيلق عناصر مهمة لألطراف ذات املصلحة وابخلصوص الزابئن على املدى الطويل؛فعلى األقل ينبغي أن تكون إحدى الكفاءات احملورية مرتبطة خبدمة الزابئن؛
 هي قابلة للتمييز مقارنة ببقية الكفاءات ،فعادة ما جندها مندجمة بدرجة كبرية خبصوصيات املنظمة ،كالثقافةالتنظيمية على سبيل املثال.

منذ ظهور فكرة متييز الكفاءات احملورية أو املتميزة عن بقية الكفاءات املوجودة ابملنظمة ،حاول املهتمون ابملوضوع سرد أهم
اخلصائص اليت متيز تلك الكفاءات ،نوجزها يف اجلدول (.)2-3
اجلدول( :)2-3خصائص الكفاءة احملورية
اخلصائص

املؤلفون

 (Prahalad et Hamel 1990,مدة حياة أطول مقارنة بكل املنتجات؛
1995).

ال ميكن لفرد لوحده من حيازة كفاءة حمورية؛
خالقة للقيم للزابئن؛
تساهم يف خلق متايز للمؤسسة عن منافسيها.

(Schomaker,1992).

تتطور ببطء اعتمادا على التعلم اجلماعي؛
ليست مرنة لكل أنواع اإلستثمارات؛
متثل ميزة تنافسية جتاه الزابئن؛
التآزر مع بقية القدرات.

(Quinn, Hilmer,1994),

جمموع قدرات ومعارف؛

 Etudes du cabinet Francisمرنة؛
)Vidal (1999

طويلة املدى؛
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القدرة على التأقلم والتطور؛
حمدودة العدد؛
مصدر وحيد للتحسني على مستوى سلسلة القيمة؛
حمتواة يف عمق املؤسسة.
 Etude de cabinet Rrancisحمرك للمؤسسة؛
)vidal (1999

ذات عالقة قوية مع الزابئن؛
تعطي الوسائل الضرورية لالسرتاتيجية.

Source : Carolin S.(2000) « Le Processus D’identification Des Compétences Clés :Proposition D’un

Mode Opératoire », CLAREE, Université de Lille, p. 8.

يبقى أن نشري إىل أن الكفاءة الفردية (الفرد) ال تشكل كفاءة اسرتاتيجية يف حد ذاهتا ،إال إذا كانت مندجمة يف إطار
جمموعة عالقات ما بني موارد وعمليات املنظمة ،وهو ما يسمح من حتوهلا إىل كفاءات تنظيمية ،متكنها من أن تصبح
حمورية يف حالة توافر الشروط الالزمة لذلك.
 2.2الكفاءات العادية
الكفاءات العادية هي تلك اليت جتمع بني جمموع املعارف واملهارات والسلوكيات اليت يتميز هبا أفراد اجلماعة ممزوجة مبوارد
وعلميات املنظمة ،لكن خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة ال يرجع ابلشكل الرئيسي هلا ،مقارنة ابلكفاءات احملورية ،كما
أهنا تفتقد للخصائص وامليزات اليت ختص الكفاءات احملورية (الندرة ،املنفعة والغموض)... ،
إن التمييز بني الكفاءات االسرتاتيجية (احملورية) والكفاءات العادية -يف إطار تدقيق الكفاءات -ميكن املنظمة من رسم
اسرتاتيجيات تنافسية مرتكزة على تلك احملورية دون غريها ،ألهنا ستكون املصدر الفعلي لعوامل النجاح وبلوغ أداء متميز
ومستدام .كما أن التحليل االسرتاتيجي املرتكز على منوذج املوارد والكفاءات ،يعتمد على حتديد تلك املوارد والكفاءات
األساسية واليت تتمكن من خالهلا املؤسسة من خلق قيمة لألطراف ذات املصلحة مبستوى يفوق ما يقدمه املنافسون ،ومنه
أداء متميز ومسؤول جمتمعيا ،ومنه ميزة تنافسية تضمن هلا حصة سوقية أكرب واحتماالت أكرب لالستمرارية واالستدامة .إال
أن هذا األمر لن يتحقق إال إذا تبنت املنظمة منوذجا فعاال إلدارة وتطوير كفاءاهتا*.

*

سيتم التطرق هلذه النقطة الحقا يف الفصل الرابع.
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املطلب الثاين :بعض املفاهيم املتعلقة ابلكفاءة
تعددت آراء الباحثني يف حتديد مكوانت مفهوم الكفاءة وقد متحورت عموما حول مفهومني اثنني :األول مرتبط
مبفهوم املعرفة والدراية ،أما الثاين فيتضمن معىن املوارد واألصول.
 الثنائية "كفاءة ،أداء":تشري املمارسات العملية يف جمال إدارة املوارد البشرية إىل انتشار حاالت الغموض وعدم القدرة على التمييز بني
مفهومي" :األداء" و"الكفاءة" ،فنجد صعوبة لدى الكثري من املؤسسات يف التمييز بني تقييم األداء وتقييم الكفاءات،1
فإذا كان استعمال مفهوم الكفاءة مربوطا مبدى بلوغ األهداف فهي ختتلف يف مدلوهلا عن احلالة اليت إذا ما ربط مفهومها
بدرجة التحكم يف العمليات ،وهو األمر الذي قد يؤدي إىل صعوابت وحىت مشكالت عملية انجتة عن الغموض واخللط
املوجود بني هذين املفهوم ني (اهلدف والعملية) .هذه اإلشكاليات قد تصل إىل حد وجود مشاكل ذات طابع سلوكي،
كالالعدالة التنظيمية والنزاعات والصراعات والتنافس السليب بدل التعاون.
إن التمعن يف حقيقة هذا الغموض وما قد ينجر عنه عمليا ،ميكننا تفسريه من خالل الرتكيز على مفهوم "املستوى" يف
إطار النموذجني السابقني (بلوغ األهداف والتحكم يف العمليات)؛ حيث يتم تشكيل أو توصيف الكفاءات (Profil des
) compétencesبطريقة حتتوي مؤشرات األداء والتوظيفية لتفادي مثل هذا املشكل.
 -الثنائية "املعرفة صرحية ،املعرفة ضمنية":

مبعىن أن التعلم التنظيمي والتكنولوجي يعتربان عنصرين ضمنيني ،أو مبعىن آخر أن هذا النوع من الدراايت يندرج يف إطار
خمتلف الروتينيات والسريورات الرمسية وغري الرمسية داخل املنظمة .2إن املعرفة الصرحية ":هي تلك املعرفة اليت ميكن نقلها
بلغة مصاغة وواضحة ،يف حني أن املعرفة الضمنية هي اليت تكون حدسية ويصعب التعبري عنها "بوليين" ( .3")1996ومما
يضاف إىل الفرق بني املعرفتني الصرحية والضمنية هو إمكانية ترميز املعرفة الصرحية ومن مث ختزينها ضمن "ذاكرة املؤسسة"،
وهو ما يؤهلها ألن تكون جاهزة ومتيسرة للعاملني يف بيئة املؤسسة ورمبا بعض من تتعامل املؤسسة معهم أيضا ،يف حني
تبقى املعرفة الضمنية من انحية اثنية معرفة فردية (بشكل فردي) ،ميتلكها املختصون ويصعب إيصاهلا –يف غالب األحيان-
إىل اآلخرين.

 فحسب تقارير دائرة نظام معلومات املوارد البشرية بفرنسا  ،حوايل  % 90من برامج تسيري الكفاءات ،والتسيري التنبؤي للمناصب والكفاءات ال تسمح من التمييز بني املفهومني  ،وهلذا
وألسباب عدة ،فالغموض الذي مييز املنهجيات يطرح حبدة .انظر :
Portolano J. M., op. cit., p. 100.
1
Fluck C. (2011). Compétence et performance : une alliance réussie, Demos Eds, p. 45.
2
Nonaka, I., & Toyama, R. (2003). The knowledge-creating theory revisited: knowledge creation as a synthesizing
process. Knowledge management research & practice, 1(1), 2-10.
 3اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ،منهجية إدارة املعرفة :مقاربة جتريبية يف قطاعات مركزية يف دول اإلسكاو األعضاء ،األمم املتحدة  ،نيويورك ،2004 ،ص.5 .
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 الثنائية "الكفاءة الفردية ،الكفاءة اجلماعية":تشكل هذه األخرية حتداي أبستمولوجيا كبريا يف العمل اإلداري ،حيث يطرح من خالهلا قضية املقارابت املتعلقة ابلوجدان
واملعرفة على مستوى اإلدارة االسرتاتيجية* .فحسب دراسة قام هبا كل من "هيدلند" و"نوانكا" ( )1992اعتمدا فيها املزج
بني هذين النوعني (فردية /مجاعية) كوسيلة لدراسة دينامية الدراية ،مبعىن مدى تسيريها ابلشكل الالزم من طرف املؤسسات
الياابنية واألجنبية ،حيث قام بتوضيح خمتلف العمليات األساسية داخل هذه املنظمات ملعرفة:1
 درجة التصريح :الصريح أو الكشف ،تعين جعل املعارف الضمنية صرحية .وعكس ذلك التقوقع ،الذي مييز
اجملتمع الياابين والذي يتميز حبماية املعارف واحلفاظ من خالل سرتها وتقامسها يف شكل ضمين
)(Embedded knowledge؛
 التوسع :مبعىن مدى إرادة املؤسسات يف جعل اجملمعات أو املؤسسات تتكيف وتتالءم مع ما يتحكم فيه األفراد
(كسب املميزات الرئيسية ألفراد اجملتمع) .مقابل التخصص (مبعىن التحكم اجليد) والكفاءة املتحكم فيها من
طرف املنظمة ،ويتحقق ذلك من خالل غرسها يف كل فرد من أفراد املنظمة.
 الثنائية" :وجدان ،سلوك" :على اعتبار أن الكفاءة تتضمن مجلة من القدرات املعرفية الوجدانية ،كالدراية والدراية الفنية،براءات االخرتاع ،التكنولوجيات ،زايدة عن املسائل املتعلقة بسلوك األفراد واجلماعات ،الثقافة وهوية املنظمة اليت تشكل
جانبا مهما لدى الكفاءات .حيث تشكل الثقافة واهلوية أداة فعالة للمؤسسة خالل فرتات التغيري اليت متر هبا .ومن جهة
أخرى قد تكون مصدرا معيقا يف بعض احلاالت ،كالتأقلم والتطورات االسرتاتيجية .2وهو األمر الذي سيتضح من خالل
التطرق إىل مسألة حمو التعلم.
من وجهة أخرى ،فإن هذه األخرية (حمو التعلم) هلا عالقة بثنائية أخرى ،وهي الكفاءات "اإلجيابية /السلبية"  ،كوهنا
تسمح لنا ابإلجابة عن االستفهام اآليت  :ملاذا ال تتمكن بعض املؤسسات من إجناز عمل ما؟ قد يرجع األمر نتيجة
امتالكها ملورد أو قدرة أو أصل يتولد عنه حالة الالكفاءة.
فحسب دراسة قام هبا "ليوانرد ابرتن"( )1992واليت مشلت عشرين حالة لتطوير جمموعة منتجات وجمموعة إجراءات،3
اتضح أنه ابإلمكان أن تكون الكفاءات احملورية عائقا صلبا ،مبعىن كفاءات سلبية ،مقابل تغريات قد تعيشها املؤسسة وال

* ارجع إىل املبحث األول من هذا الفصل.
1
Hedlund, G., & Nonaka, I. (1992). The dynamics of knowledge. Strategic Processes, P. Lorange et al.(eds), Wiley.
2
Thomas Durand , (2004) Savoir, savoir-faire et savoir-être. Repenser les compétences de l’entreprise , pp. 7-8,
disponible sur le site Internet : www.strategie-aims.com/montreal/durand.pdf ,.
3
Durand, T. (2015). L'alchimie de la compétence. Revue française de gestion, 41(253), 267-295.
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متكنها من التأقلم ،وعلى هذا األساس فمن األجدر على املؤسسات ،يف إطار نظرية الكفاءات ،معرفة قيمة خمتلف
الكفاءات املنشأة حملفظة كفاءاهتا.
 الكفاءات امللموسة والكفاءات غري امللموسة:إذا كانت نظرية املوارد أتخذ بعني االعتبار املوارد امللموسة وبشكل كبري األصول املادية كاملعدات واملباين واملنتجات،...،
فإنه من األجدر األخذ بعني االعتبار ألصناف أخرى من املوارد اليت هلا صبغة المادية بشكل أكرب (غري امللموسة) ،
كالسريورات أوالعمليات التنظيمية ،واهلوية ،وغريها؛ حيث تثبت املمارسات أن الكفاءات احملورية املتميزة هي اليت ترتكز
بشكل كبري على املوارد غري املادية.
 الكفاءات املقصودة والكفاءات املوقفية:يتطلب منا هذا املفهوم العودة ملقولة "براني" ":1هل من املمكن أن أكون كفؤا ،إن كنت حمظوظا؟" .املقصود هبذا هو أن
الكفاءة عادة ما تنتج عن نية اسرتاتيجية مقصودة ،تتولد عنها عوائد وريوع؛ إال أن هذا األخري قد يكون وليد الصدفة
أيضا .وابلتايل فالكفاءة غري املقصودة حتسن من أداء املنظمة ،ابعتبارها متمايزة مقارنة ابملنافسني ،فيتولد عن ذلك حتقيق
أداء تنافسي.
 الكفاءات االفرتاضية والكفاءات احلقيقية:تتطور الكفاءة يف إطار املمارسة وفقا لسياق حمدد ،هلذا يكون من الصعب وصف الكفاءة اليت سيطورها الفرد ،وعليه فإن
برامج التكوين وفقا للمنظور السوسيوبنائي تصف الكفاءات أو املهارات اليت ينبغي أن يطورها املتعلم ،اعتمادا على
مرجعيات الكفاءات اخلاصة مبجال عمله (الكفاءات املطلوبة أو االفرتاضية) .تعترب الكفاءة املطلوبة وفقا لـ "جوانرت"
منارة إلدارة برامج التطوير والتدريب ،2يف حني يعتربها رائد املقاربة السوسيو بنائية "لو بوترف")(Le Boterf, 2006

كغاايت يعتمدها األفراد يف إطار بناء كفاءاهتم املطلوبة وحتديد ما ينبغي تعلمه من أجل معرفة التصرف واإلستجابة بكفاءة
وفقا لتحليل املقاربتني البنائية والسوسيو بنائية.
 -الكفاءة الظاهرة والكفاءة املسترتة:

1

Barney, J., Wright, M., & Ketchen Jr, D. J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten years after
1991. Journal of management, 27(6), 625-641.
 كثريا ما متيز الكفاءة غري املقصودة ،املن ظمات العاملة يف جمال املناجم واستغالل الثروات الباطنية لألرض ،كمنظمات البرتول والغاز ،اليت قد تكتسب هذا النوع من الكفاءات الذي يرجع يف
أصله ريوع طبيعية حازهتا املنظمات صدفة ،كوجود معادن مثينة ،أو مياه معدنية ... ،اخل.
Jonnaert, P. (2009). Compétences et socioconstructivisme: un cadre théorique. Armando Editore.
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إبمكاننا تصنيف الكفاءات ،أهي ظاهرة واضحة؟ أم أهنا كامنة ومسترتة؟ الكفاءات الظاهرة هي ذلك النوع من الكفاءات
الذي ميكن متييزه ومعرفته ،والذي يرجع إليه الفضل يف متيز أداء املنظمة؛ يف حني الكفاءات احملتملة (املسترتة) هي عناصر
يصعب معرفتها ،وال نستطيع احلكم على أي منظمة فيما خيص حيازهتا على مثل هذا النوع من الكفاءة أم ال؟ وإذا ما
أردان التوسع أكثر ،جند أنه يف ظل سوق منتجات معينة ذات منافسة حادة ،عادة ما تكون املؤسسات الناشطة فيه متتلك
موارد وأصول وكفاءات حمورية متماثلة ،رغم ذلك فإنه ال حيصل تقارب يف األداء والنتائج .إن مثل هذا التباين عادة ما ينتج
عن كفاءات مسترتة حمتملة متتلكها تلك املؤسسات املتفوقة** .وهو األمر الذي يزيد من أمهية عملية حتديد الكفاءات
احملورية كخطوة جوهرية يف إدارة الكفاءات التنظيمية.
إن التمعن يف هذه األبعاد واملفاهيم ،يتطلب منا أمرا آخر وهو فهم ميكانيزمات إنشاء وتطوير هذه الكفاءات،
وإذا ما حبثنا يف أصل الكفاءة جند أن التعلم هو إحدى أوىل اخلطوات لتحقيق ذلك.
املطلب الثالث :التعلم وإنشاء الكفاءة
عاجلت الرباديغمات* اخلاصة مبجال التعلم مفهوم الكفاءات يف كثري من املواقف ،واعتربته كمرتكز خللق الكفاءة وتطويرها.
الفرع األول :بعض أشكال التعلم
ميكن تعريف التعلم أبنه تلك األعمال اليت ينجم عنها زايدة معارف وخربات ومهارات الفرد ،وعادة ما ينتج عن العمل
الدؤوب والتفاعل .ويف هذا اإلطار هناك العديد من أشكال التعلم ،من أمهها اآليت:
 التعلم ابلعمل ؛ واملقصود به هو أن الفعل واملمارسة يسمحان للفرد من تكوين دراية فنية يف جمال عمل ما ابإلضافةإىل جمموعة من املعارف املرتبطة به.

 التعلم عن طريق االستعمال :وهي تلك العملية النامجة عن خمتلف الوضعيات الناجتة عن استعمال منتج أو خدمةما ،مبعىن أنه ينتج عنها جمموعة من الدراايت والدراايت الفنية املتعلقة هبذا االستعمال املتخصص ،وقد اتسع
مفهومها لينتج عنها مفهوم آخر وهو :التعلم ابلتفاعل.

 التعلم ابلتفاعل :إن التفاعل بني املستعملني واملبتكرين يسمح إبنشاء قاعدة معارف متكنهم من خلق وإنتاجمنتجات أبحسن الطرق والكيفيات ،واليت ينجم عنها أفضل طريقة استعمال ممكنة ،وهو ما يعزز من مستوى
الكفاءة لدى الفرد ،وابلتايل خلق وتعظيم املنفعة لدى الزبون.
** فعلى سبيل املثال ،املؤسسات اليت تقدم خدمات يف جمال الكهرابء عادة ما تكون أكثر قوة إذا ما توسعت يف نشاطها جتاه خدمات االتصاالت السلكية ،نتيجة خربهتا اليت جتعلها أكثر
كفاءة يف شؤون تسيري اخلطوط السلكية والقواعد اهليكلية ،وتقدمي اخلدمات عن بعد (من املركز) مقارنة بتلك اليت مل تدخل بعد إىل قطاع االتصاالت السلكية .وكذلك األمر يف جمال انشاء
الكهرابء اعتمدا على املصادر املستدامة للطاقة كالرايح والشمس .ونفس اخلربات اليت متيز شركات البرتول اليت ميكنها التوسع نقل البرتول والغاز ابألانبيب برا والسفن حبرا ،ابإلضافة لقدرهتا على
االستثمار يف جماالت توليد الكهرابء اعتمادا على الغاز أو الشمس.
* من أهم الرباديغمات الت عاجلت موضوع النعلم وتطوير الكفاءة :الرباديغم السلوكي ،والرباديغم املعريف ،والرباديغم البنائي ،والرباديغم السوسيو بنائي.
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 -التعلم من خالل التعليم الرمسي (احلفظ) :ومن جهة أخرى ينبغي علينا أن نؤكد على دور التعليم التلقيين الذي

يتلقاه الفرد يف املدارس التعليمية؛ حيث تنعكس نوعية وكمية التعليم الذي يتلقاه الفرد خالل فرتته الدراسية على
كفاءته وجمهودات التعلم الذايت وأدائه داخل املؤسسة.

 التعلم هبدر التعلم  :أشار إىل هذا الشكل من أشكال التعلم كل من  ،لـ":ديرون" ( 1)1992و"براهاالد"( ، 2)1995واليت تعترب يف غاية األمهية ابلنسبة لألفراد واملنظمات ،واملندرجة يف إطار الروتينات والعادات وخريطة
التفكري ،جتاه كل فكرة قد تتعلق ابلتغيري .إذ إن حمو بعض األفكار وبعض التصورات اخلاطئة أو املعيقة لدى أفراد
املنظمة ،ميكنهم من حتقيق قفزة نوعية يف وضعيات معينة فينجر عنها حتقيق امتياز تنافسي مقارنة ابملنافسني.
من وجهة أخرى ،مثل هذه العناصر عادة ما جتعل من العمل داخل املؤسسة شيئا صعبا يف بعض احلاالت -
خصوصا فرتات التغيري ،-الشيء الذي حيتم ضرورة التعلم هبدر وحمو بعض املعتقدات واألفكار السائدة لدى األفراد داخل
املنظمة .ومنه متكني هؤالء من تعلم معارف واكتساب دراايت فنية جديدة قد حتسن من أدائهم احلايل واملستقبلي ،الشيء
الذي ينتج عنه القدرة على التغيري ومنه إمكانية التأقلم مع املتغريات الداخلية واخلارجية اليت قد تعيشها املؤسسة.
يف دراسة أخرى قام هبا املفكر "ماك جراث" ( 3)1994واملتعلقة ابإلبداع ،فقد توصل إىل اقرتاح منوذج للتعلم،
والذي يتطلب يف إطاره جمموعة من العناصر املتسلسلة ،قصد متكني املؤسسات من االستفادة من اإلبداع ،وهي:
 الفهم االسرتاتيجي لألسباب (الدراية السببية أو دراية ملاذا عند "ديرون")؛ -مدى فعالية فريق العمل؛

 تنمية وتعبئة كفاءات جديدة؛ -خلق وإنشاء ميزة تنافسية.

مبعىن أن عملية التعلم متر بسلسلة من التطورات ،واليت من خالهلا نتمكن من حتريك وتعبئة هذه العناصر يف هذا اإلطار.
هناك حتليل آخر ال يقل أمهية ويرتبط مبسألة التعلم وهي الثنائية :التدريب الرمسي واملصاحبة (املرافقة) .اليت تعترب أحسن
ميكانيزم لتعلم وحيازة الدراايت الفنية اليت تعترب ذات طابع ضمين (خفية وغري واضحة) ،واليت تتطلب طريقة مغايرة لتعلمها
واكتساهبا مقارنة ابملعرفة الصرحية اليت ميكن تعلمها عمال ابسرتاتيجيات التعليم ،فهي (املعرفة الضمنية) تعتمد بدرجة كبرية

1

Gilbert, D. (1992). Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris, Dunod, 536.
Hamel, G., Prahalad, C. K., & Cohen, L. T. (1995). La conquête du futur: stratégies audacieuses pour prendre en
main le devenir de votre secteur et créer les marchés de demain. InterEditions.
3
McGrath, J. E., & Hollingshead, A. B. (1994). Groups interacting with technology: Ideas, evidence, issues, and an
agenda. Sage Publications, Inc.
2
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على مبدأ "املالحظة والتقليد" أو "طبق جبانيب كي تتعلم"* ،حيث نالحظ أن هلا عالقة كبرية بـ "التعلم ابلتصرف أو العمل"
واليت سبق التطرق إليها من قبل.
وفقا للمنظور سوسيو_بنائي ،من املمكن وضع املعارف يف إطار سياق اجتماعي وفيزايئي معني؛ ومن وجهة أخرى فال
ميكن تعريف الكفاءات إال من خالل ربطها بوضعيات حمددة ،كوهنا (الكفاءات) تتماثل مع املعارف يف ارتباطها احلتمي
مع الوضعية يف إطار سياق اجتماعي وفيزايئي .كما تعترب مفردة "الوضعية" حمور عملية التعلم ،حيث يف إطارها يبين املتعلم
أو يعدل أو حىت يغري من املعارف اليت كانت مموضعة = (situéesومنه تطوير الكفاءات ذات العالقة بوضعية حمددة
(مموضعة) .وابلتايل فهي نقطة جوهرية يف إطار بناء املعارف وعمليات التعلم يف املنظمات ،حيث يف إطار الوضعيات يبين
الفرد معارفه اخلاصة ويطور من كفاءاته يف إطار منظور بنائي.
وابلتايل مل يبق اليوم مكانة لتعليم أو لنقل املعارف بطريقة مستقلة عن السياقات ) ،(décontextualiséesبل أصبح
االهتمام مؤخرا خيص حتديد الوضعيات اليت يف إطارها ميكن للفرد أن يبين ذاته وأن يغري ويطور من معارفه وكفاءاته وفقا
الحتياجات املوقف ،ألن احملتوى املعريف العلمي ليس له هناية يف حد ذاته ،وهلذا ينبغي أن يكون وسيلة يف خدمة معاجلة
الوضعيات  ،مثله مثل بقية املوارد ابلنسبة للفرد ،... .كما ينبغي التنويه إىل أن عملية التكوين قد أصبحت أكثر تعقيدا؛
إذ جيب يف إطارها خلق الوضعيات اليت تسمح يف إطارها للمتعلم من بناء املعارف وتطوير الكفاءات الضرورية (املستهدفة).
ومنه ميكن القول وفقا للمنظور السوسيوبنائي ،ال ميكن تطوير الكفاءات إال يف إطار وضعيات حمددة ،وهذا ما يدل على
أن الوضعيات تعد مصدرا لكل من املعرفة والكفاءة ومعيارا للحكم على مستوايهتا.1
الفرع الثاين :إنشاء الكفاءة وفقا لرباديغمات التعلم
أوال .أهم برادغمات التعلم
 .1الرباديغم السلوكي
إن التمعن يف الرباديغم السلوكي ومداخل تطبيقه داخل املنظمات ،خصوصا فيما يتعلق مبمارسات التعلم والتدريب والتطوير،
ميكننا من اخلروج جبملة مستخلصات اليت يكون من فائدة مديري املوارد البشرية على مستوى املنظمات العمل هبا ،وهي
كاآليت:
 -يعترب الرباديغم السلوكي عملية التعلم كردة /ردود فعل واستجاابت ) (réactionملثريات خارجية؛

.
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 املتعلم هو طرف مرن وكامن /سليب ،فهو وليد بيئته ،حيوز سلوكياته عن طريق الشرطية والتكرار ،وهي يف غالبيتهاصرحية وملحوظة؛
 الرباديغم السلوكي يعترب القاعدة النظرية لـلبيداغوجية ابألهداف ) (PPOوحتليل احملتوى والتقييم ،والتصميمواهلندسة البيداغوجية؛
 يصف اهلدف البيداغوجي السلوك النهائي واملستهدف لدى املتعلم ،أخذا بعني االعتبار للظروف الالزمة وحيدداملعايري املقبولة لألداء؛
 كثريا ما يتم اعتماد املقاربة ابألهداف يف إعداد وتصميم برامج التعلم والتدريب وتطوير املوارد البشرية.على الرغم من املزااي اليت يوفرها الرباديغم السلوكي ،إال أنه مل يتمكن من تفسري أسباب التباين يف أداء األفراد الذين استفادوا
من نفس فرص التطوير والتعلم والذين حازوا على مستوايت متكافئة من األداء .وهو األمر الذي انطلق منه الرباديغم املعريف
الوجداين.
 .2الرباديغم املعريف الوجداين:
هتتم علوم املعرفة والوجدان ابلطريقة اليت يتعلم يف إطارها الفرد (املتعلم) ،والرتكيز على ما يدور بذهنه؛ فعلى عكس
السلوكيني ،ال ميكن تصور ذهن الفرد كمجرد علبة سوداء ،إذ يف إطاره ينظر لعملية التعلم على أهنا تغيري يف اهلياكل الفكرية
أو التصورات الداخلية لألفراد وابلتايل فهي سريورة نشطة ) .(Processus actifمقابل ذلك يركز ويهتم املعرفيون ابلفوارق
الفردية كنمط التعلم واألمناط الذهنية واملعارف املسبقة ومستوايت التحفيز ،وهلذا فهم يؤيدون ويدعمون فكرة" :تطوير بيئة
تعلم أتقلمية" .وعليه تعمل االسرتاتيجيات البيداغوجية على تطوير سريورات استكشافية معرفية ،إذ تلزم الفرد املتعلم وبطريقة
فعالة يف سريورة معاجلة املعلومة.
 .3الرباديغم البنائي والسوسيوبنائي:
وفقا للبنائيني بقيادة "بياجي" و"فيجوتسكي" ،1يعرف التعلم كعملية نشطة خاصة ببناء معارف وليس جمرد عملية تراكم
وحيازة معارف .من أهم ما أضافه الرباديغم السوسيوبنائي يف جمال التعلم وتطوير الكفاءات هو اآليت:
 التعلم وفقا للبنائيني ،هو عملية نشطة ختص بناء املعارف ،واليت يبين من خالهلا املتعلم معارفه اخلاصة يف إطار
تفاعله مع البيئة؛

 1يعترب كل من "فيجوتكسي" و"بياجي" )، (Piaget J., 1896-1980), (Vygotsky, 1896-1934كمؤسسني لالجتاهني البنائي والسوسيوبنائي ،انقدين للباراديغم السلوكي
واملقاربة التحليلية (أين ميكن تفسري أي نظام معقد من خالل جتزئته إىل عناصره املكونة له).
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 املعرفة ال توهب للفرد ،وفقا ملنظور "بياجي" ،وال حتول عن طريق البيئة بل هي عملية أتقلم مستمرة للموضوع إىل
احلقيقة املراد معرفتها .أما التأقلم الفكري فهو حالة توازن بني االستيعاب واملطابقة والتكيف (Assimilation et

)accommodation؛
 تعترب املدرسة السوسيوبنائية امتدادا للمدرسة البنائية وكحصيلة ألعمال "فيكوتسكي" ) (Vygotskyواليت ترجع
أصوهلا إىل النظرية السوسيو اترخيية .هذه املقاربة أتخذ ابلدور سوسيو-اترخيي والتفاعالت االجتماعية يف بناء
املعرفة؛
 يفضل البنائيون التعلم السياقي يف إطار بيئات دينامية ،كبيئة التعلم اإللكرتوين التفاعلي ،الذي أتخذ فيه أدوات
التشارك مكانة جد هامة؛ حيث تساعد هذه األدوات على جعل املنظمات جمتمعات مصغرة للمعرفة.
اثنيا :مسامهة الرباديغم السوسيوبنائي يف تفسري إنشاء الكفاءة
يف إطار املقاربة ابلكفاءات ،يتطلب حتليل مفهوم الكفاءة وفقا ملنظور سوسيو بنائي دراسة مسبقة ملفهوم املعرفة ،قصد
الوصول إىل مفهوم واضح ودقيق للكفاءة؛ حيث تتشكل املعارف وفقا هلذا املنظور من طرف املتعلم ،كما يتم حيازهتا
وحفظها على املدى الطويل ،إذ تسمح حلائزها ومستعملها -مستعينا مبوارد أخرى -من أن يكون كفء يف وضعيات خمتلفة
(سلسلة وضعيات) من خالل االستعانة مبوارد أخرى؛ حيث ال يكفي التصريح هبذه الوضعيات للمتعلم بل جيب أن تكون
مالئمة جملموع املمارسات االجتماعية املعاشة؛ مبعىن أن الوضعيات هي اليت أتخذ ابملعارف إىل حيز التطبيق (جتعلها
عملية) .مقابل ذلك ،فال يعترب احملتوى املعريف هو احملدد األول للتعلم ،بل إن الوضعيات املختلفة اليت يواجهها املتعلم واليت
تعبؤه الستعمال خمزون معارفه املوثوقة واحليةكأحد املوارد زايدة عن موارد أخرى للتصرف كفرد كفء يف خمتلف الوضعيات
اليت يعيشها.
تنتج الكفاءة عن تراكم وجتمع العديد من العناصر ،وهي :املعطيات (البياانت) ،املعلومات ،املعارف (الدراايت)،
واخلربة .1أين يكون الفاعل األساسي يف إنشاء الكفاءة هو الفرد يف حد ذاته من خالل ممارسة املقاربة التعلمية .ابملوازاة
مع ذلك ،يستعمل هرم املعرفة الذي جاء به " بلوم"** ومثلث التعليمية*** .يف املساعدة على هندسة املعرفة ومنه هندسة
الربامج التطويرية للكفاءات ،كما يعتربان مرتكزين أساسيني يف صياغة مرجعيات الكفاءات.
Brilman J., (2001), Les meilleures pratiques du management, 3ème édition, p.382.

1

** أيكد هرم بلوم على ضرورة األخذ مببدأين يف تصميم الربامج التطويرية للكفاءات ،ومها مبدأ هرمية املعرفة (التدرج ،من الفهم مث التحليل وصوال إىل التقييم)؛ ومبدأ التمييز بني أنواع
املعرفة (معرفة ماذا ،ملاذا ،من ،كيف؟).
*** يسمح لنا مثلث التعليمية من معرفة اسرتاتيجيات التعامل مع املعرفة لدى كل من املتعلم واملعلم .وهو ما يسهل وحيسن من متوضع املعلم بني املادة العلمية واملتعلم من خالل البيداغوجيا .إن
هذا املثلث يسمح للمتعلم من معرفة طريقة الوصول اىل املعرفة املستهدفة ومنه الوصول إىل اختيار اإلسرتاتيجية التعلمية واألدوات األكثر مالءمة .وميكن تطبيق ن فس املبدأ ابلنسبة للمعلم (اختيار
اإلسرتاتيجيات التعليمية األكثر تناسبا  +األدوات) = البيداغوجيا.
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املطلب الرابع :مرجعية الكفاءة
إن تطرقنا إىل طبيعة مرجعية الكفاءة ،يستوجب منا اخلوض يف معرفة مفهوم املرجعية وبعدها توضيح خمتلف األبعاد املنشأة
للكفاءة.
الفرع األول :مفهوم وأبعاد مرجعية الكفاءة
 .1مفهوم مرجعية الكفاءة:
تعد مرجعية الكفاءة* مفهوما مركبا من مفردتني ،فباإلضافة إىل مفردة "الكفاءة" ،اليت مت شرحها فيما سبق؛ جند مفهوم
"املرجعية" امل شتق من كلمة مرجع واليت يقصد هبا من الناحية اللغوية" :حمل الرجوع" .لذلك ميكن أن تعرف مرجعية
الكفاءات أبهنا ما نعود إليه يف حتديد الكفاءات .أما من الناحية العلمية ،أي عند استخدامها يف جمال التسيري ،فتعين":
املعلن املكتوب ملا هو معترب وحمبذ ،والذي تبعا له نقوم ابلتقييم احلقيقي .1"...
 .2أبعاد مرجعية الكفاءة
 .1.2وفقا للرباديغم السلوكي
وفقا للرباديغم السلوكي الذي يعتمد املقاربة التحليلية يف فهم مكوانت الكفاءة ،جند أن للكفاءة عالقة وطيدة ابألبعاد
الثالثة للتعلم الفردي ،وهي تتمثل يف :املعرفة (الدراية) و املعرفة العملية أو الفنية (املمارسـة) ،واالجتاهات واملعارف السلوكية
) .(Les attitudes, Savoir-êtreحيث أهنا تعترب ترمجة للنموذج األجنلوساكسوين * KSAونشرحها كاآليت:2+
 .1املعرفة (الدراية) :تتمثل يف جمموعة املعلومات املهيكلة واملرتبة واملتكاملة يف إطار مرجعي ،تسمح للمؤسسة
بتوجيه نشاطاهتا وممارساهتا يف إطار خاص .إن هذه املعرفة تتطلب احلصول على معلومات من احمليط اخلارجي ،والقدرة
على استقباهلا من أجل حتويلها إىل عناصر يف شكل معلومات مقبولة لدى اجلميع ،وابلتايل التمكن من إدماجها يف إطار
خمططات وخرائط مسبقة ومنه إمكانية تطوير هذه األخرية وتوسيع هيكلتها.

 +يتطلب دراسة مرجعية الكفاءة مبكوانت اجلزئية ،ضرورة التطرق إىل األحباث اخلاصة مبجاالت علمية أخرى ،واليت تعترب كعلوم ام هلذا اجملال ،كالعلوم السلوكية ،علم النفس املعريف ،علوم الرتبية؛
ومن انحية جند العديد من املدارس الفكرية اليت تناولت هذا املوضوع ،ومنه :املدرسة السلوكية ،املدرسة االجتماعية ،املدرسة التفاعلية ،املدرسة البنائية ،املدرسة البنائية واملدرسة السوسيوبنائي.
1

Dennery Marc, (2001), Evaluer la formation, Ed. ESF, Paris, p.212.
KSA : Knowledge, Skill and Attitude.
 +لعل أوىل الدراسات اليت أشارت إىل هذا اإلطار هي دراسة " بستالوزي" ) : (Pestalozi,1970حيث أشار إىل أن الكفاءة تتطلب ثالثة عناصر ،هي :2الدراية :اليت يعتربها مبثابة الرأس

*

يف اجلسد

) (Head؛الدراية الفنية :ويعتربها مبثابة املعدات ) (Hard؛الدراية السلوكية :وهي مبثابة القلب ).(Heart
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كما يعرف قاموس "راندوم هاوس" املعرفة على أهنا " االطالع على الوقائع أو احلقائق أو املبادئ ،سواء من الدراسة أم
من التقصي" .1ومن املمكن إجياد تعاريف عديدة وخمتلفة للمعرفة ،ولكن غالبيتها تعاجل املعرفة ابعتبارها حالة ذهنية تتعلق
مبيدان خاص من املعلومات.
 .2املعرفة العملية (املمارسة) :مبعىن القدرة على تنفيذ شيء ما بشكل مقبول من خالل أهداف وسريورات
حمددة مسبقا .إن املمارسة ذات صلة مباشرة ابلدراية الفنية ،حيث اهنا ال تنفي أمهية املعرفة يف هذا اإلطار ،لكن قد ال
تكون ذات أمهية اب لغة للتمكن من تنفيذ مهارة يدوية أو تنفيذ تقنية ما ،ألن هذه املمارسات عادة ما تكتنفها جوانب
ضمنية غري صرحية.
 .3املعرفة السلوكية (االجتاهات والسلوكيات) :إن مسألة السلوك واهلوية واإلرادة تعترب من األجزاء اليت ال تقل
أمهية عما سبقها ،حيث تشكل جزءا مهما يف حتديد قدرات الفرد ،ومن مث كفاءته .وهلذا عادة ما تكون الفرد احملفز

++

أكثر كفاءة ممن يفتقد إىل عزم وأهداف طموحة ،شريطة أن تكون هلم نفس الدراايت والدراايت الفنية.
ونوضح املكوانت الثالث السابقة يف الشكل (.)1-3
الشكل ( :)1-3األبعاد الثالثة للكفاءة
املعرفة
معطيات
معلومات
دراية

1
++

االجتاهات

املمارسة

السلوكيات

تقنيات يدوية

التحفيز والتعبئة

املهارات اليدوية

اهلوية

دراايت فنية

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا ،مرجع سابق ،ص.4.
من اجلدير ابلذكر التمييز بني مفهومي التحفيز والرغبة ) (Vouloirوالقدرة ) (Pouvoirعند تفسري مستوى الكفاءة ،على اعتبار أن هذه األخرية هي نتيجة لكليهما( .الكفاءة =

القدرة  +الرغبة).
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23.

 .2.2أبعاد الكفاءة وفقا للرباديغم السوسيوبنائي:
وإلزاحة هذا الغموض الذي يكتنف مفهوم مرجعية الكفاءة ،فإن العديد من املفكرين على غرار "لو بواترف" ()1997
يشريون إىل أن الكفاءة عادة ما تتضح يف إطار التفاعل ،مبعىن أن الفعل هو املنشئ احلقيقي للكفاءة والتنظيم .فالكفاءة
الفردية ليس هلا معنا إن مل تكن يف إطار الفعل ،هذا األخري الذي يعترب لب العمل التنظيمي .وعليه فهم يلخصون مرجعية
الكفاءة يف معرفة التصرف (الفعل) ومعرفة ردة الفعل (االستجابة) من انحية أخرى مع إعطاء اهتمام أكرب ملعياري السياق
والوضعية؛ وهذا ما جيعل من مفهوم الكفاءة أقرب لألداء ،األمر الذي يسهل من جتاوز العقبات اخلاصة مبطابقة نتائج
تقييم الكفاءات مع نتائج تقييم األداء اليت متيز املقاربة السلوكية.
ميكننا القول أن املكوانت الثالث للكفاءة املشكلة ملرجعية الكفاءة وفقا للرباديغم السلوكي ،وهي األكثر اعتمادا
عل ى مستوى ممارسات إدارة الكفاءات البشرية على مستوى املنظمات .على الرغم من أن الرباديغم السوسيو بنائي يربطها
مبدى القدرة على التصرف واالستجابة .ابإلضافة إىل ذلك ،ففي إطار الرؤية التفاعلية) ،(L’interactionnisteتعترب
الكفاءات الفردية والتنظيمية وجهان للحقيقة التنظيمية.
 .3أمهية مرجعية الكفاءات
مما مت ذكره سابقا ،ميكن القول أبن مرجعية الكفاءات هي وسيلة حتمية إلدارة وتطوير الكفاءات ،فهي متثل ما هو مطلوب
للفردة من كفاءات ،مبا يف ذلك املوارد الواجب تعبئتها للتمكن من معاجلة وضعيات العمل بكفاءة .إن املرجعية تعد ابلغة
األمهية سواء كان ذلك لوظيفة إدارة املوارد البشرية من خالل نشاطات التوظيف وإدارة املسار املهين وحركية املوارد البشرية،
وغريها؛ أو بغرض تطوير الكفاءات من خالل حتليل االحتياجات وحتديد فوارق الكفاءات وإعداد برامج التدريب والتعلم
الضرورية لتغطية تلك ال فوارق؛ حيث ما ميكن التأكيد عليه أن مرجعية الكفاءات تعد وسيلة تطوير لألطراف الفاعلة يف
املنظمة ،من خالل األخذ ابملناصب األساسية يف خريطتها التنظيمية.
زايدة عن األمهية اليت توفرها مرجعية الكفاءات ،على اعتبار أهنا تسمح من حتديد ومعرفة الكفاءات الضرورية لكل منصب
عمل أو وظيفة ابإلضافة إىل معرفة مستوى حتكم األفراد يف تلك الكفاءات؛ فإن اإلعداد اجليد ملرجعية الكفاءة ميكن من
بلوغ العديد من املنافع واملزااي ،سواء أكان ميس األفراد أم املنظمة بشكل عام أم اإلدارة بشكل خاص .حيث ينبغي أن
يكون أداة لتطوير االتصاالت الداخلية وعامل تطوير وحتفيز وتعبئة لعالقات فعالة.
وفقا ملنظور معياري ،متكن املرجعية من خدمة جمموعة من املمارسات قصد بلوغ فعالية أكرب ،خصوصا ما تعلق أبنظمة
اجلودة.
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أ .أمهية املرجعية ابلنسبة لألفراد
قبل أن تكون املرجعية أداة إدارية ،فهي أداة مهمه لألفراد يف حد ذاهتم ،إذ تسمح هلم من كسب العديد من املزااي ،نوجزها
يف اآليت:

1

أ .1.أداة اتصال :جتد عملية االتصال فعاليتها من خالل حتليل حلقات املعلومات والتفاعالت اليت تتولد بني الوظيفة
وبيئتها .ومن جهة أرى (بطريقة مباشرة) من خالل عمليات التقييم اليت يقوم هبا الرئيس مع مرؤوسيه ،والتفاعالت
اليت تتولد عن ذلك.
أ . 2.أداة إدارة وماجنمنت :كوهنا تشجع األفراد وبشكل يومي ،على القيام مبختلف نشاطات حتليل مراحل إجناز
العمليات ،وتقييم األعمال املنجزة ،ومنه خلق دافعية أكرب يف مكان العمل اعتمادا على التنسيق بني املسؤولني
وموظفيهم.
أ . 3.أداة مساعدة يف التوظيف :يف إطار منطق الكفاءات ،تعد مرجعية الكفاءات جوهرية يف عملية التوظيف،
كوهنا توضح معايري التقييم واالنتقاء لكل وظيفة من الوظائف (حتديد أنواع ومستوايت الكفاءات املطلوبة،
وبشكل كمي).
أ .4.أداة تدريب :حيث تسمح من حتليل الفوارق بني الكفاءات املطلوبة والكفاءات احملازة ،يف إطار خمتلف الوظائف،
حيث أن التوظيف اجليد لتلك الكفاءات يسمح من إعداد برامج تطوير وتدريب وفقا للبيداغوجيا األكثر
مالءمة.
أ 5.أداة تقييم :سواء أتعلق األمر بتقييم الكفاءات أم تقييم األداء ،إذ اهنا متكن املقيمني من حتليل مستوى التباين يف
أداء األفراد من فرتة ألخرى؛ ويتم ذلك من خالل الرجوع إىل تقييم الكفاءات وحتديد مستوى الفوارق (اخلاصة
ابلكفاءة) واستعماهلا يف حتليل مستوى األداء املنجز .هذا الربط بني الكفاءة واألداء ميكن من اخلروج أبحسن
االسرتاتيجيات والقرارات فيما خيص التعويض والنقل والرتقية ... ،اخل.
ب .أمهية املرجعية ابلنسبة للمنظمة:
يؤكد الكثري من املتخصصني على أن مرجعية الكفاءات هي أداة تفوق حد توصيف الوظائف وهندستها ،بل هي دليل
يستعان به يف كامل مسار إدارة الكفاءات2؛ حيث ميكن حصر أهم أوجه األمهية اليت توفرها املرجعية للمنظمة يف حد ذاهتا
يف اآليت:3
1

Chaminade, B. (2005). RH & compétences dans une démarche qualité. Association française de normalisation.
Chaminade B., (2005), op. cit., p. 217
3
Labruffe (2003), 100 questions pour comprendre et agir le management, Afnor, Paris.
2
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ب .1.أداة دراسة :فاملرجعية تعد أداة دراسة ابلنسبة للمنظمة اليت تسمح من تفاعل على األدوار ،وتعظيم اختاذ القرارات
كما تسمح من تلخيص وضع املنظمة (خمزون الكفاءات) ومجعها قطاعيا.
ب .2.وسيلة تقييم دينامية للوظائف :حيث تسمح من الوصول إىل تقييم حمني للوظائف وترتيبها من خالل األخذ
بسالليم مرجحة ) (des échelles pondéréesموحدة ومشرتكة.
ب .3.أداة تسيري وتربير ملستوى التعويضات :حيث ان ربط كل وظيفة مبستوى الكفاءات الالزمة ونوع املهام الواجب
إجنازها ومستوى األداء احملقق ،يعترب احملدد األساسي ملستوى األجور.
ب .4.أداة تسيري للمسارات املهنية :حيث يعترب أداة لتسيري املسارات املهنية لكل من املدير العام ومدير املوارد البشرية؛
كونه يسمح من خلق توصيفات موحدة ومشرتكة؛ وهو ما ميكن من وضع استشرافات لتطور األفراد مبا يتماشى
مع تطورات املنظمة وهيكلتها والتكنولوجيات املستعملة.
ب .5.أداة ملمارسة مسار اجلودة :ألن جناح مبدأ " مورد /زبون" يرتبط بنوع القيمة املنشأة اليت خيلق كل فرد على
مستوى كل عملية /وظيفة يف كل العمليات اخلاصة ابملؤسسة ،وهو ما يستلزم الوقوف عند الكفاءات املطلوبة
لكل مهمة وهذا ما جعل نظم اجلودة تؤكد على تقييم الكفاءات اعتمادا على املرجعيات ،لتقدير مستوى العوز
يف الكفاءات بشكل مسبق وتنبئي.
وعليه ،جتد املرجعية أمهيتها من الناحية اإلدارية ومن الناحية االجتماعية كوهنا تعد مرتكزا للعديد من املمارسات اخلاصة
إبدارة الكفاءات الفردية ،منها :تقييم الكفاءات ،بناء نظام للتعويضات ،حتديد االحتياجات التدريبية ،توزيع العمالة ،أنظمة
الرتقية والنقل...اخل (حيث ميكن التعبري عنها بشكل آخر ،يف شبكة األجور ،دليل مقابالت التقييم ،املخططات الفردية
واجلماعية لتطوير الكفاءات )...وهو ما يولد مستوى احلالة االجتماعية اليت متيز الفاعلني داخل املنظمة (الرضا الوظيفي،
التوتر والضغط املهين ،طبيعة العالقات االجتماعية ما بني الفاعلني داخل املنظمة ،عالقات اإلدارة مع نقابة العمال.)... ،
الفرع الثاين :حقيقة مرجعية الكفاءات ومنهجية إعدادها
انعكست التعريفات اليت أعطيت ملفهوم الكفاءة ،واليت عرفت تباينا ايديولوجيا ،على طريقة بناء املرجعيات .فمن تعريفها
على أهنا " املهارات العملية املصادق عليها" الذي مت اإلشارة إليها سنة  11995إىل الذكاء اخلاص ابلوضعيات "بواترف"
( )1997بني املقارابت اإليرجونومية واالجتماعية التابعة لالجتاه الفرونكوفوين الذي يربط يف إطاره الكفاءة أبنشطة

1

Chatzis, K., de Coninck, F., & Zarifian, P. (1995). L'ACCORD A. CAP 2000: LA LOGIQUE COMPETENCE A
L'EPREUVE DES FAITS. Travail et emploi, (64), 35-47.
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الفاعلني ،واملقاربة النفسية ألمريكا الشمالية ،وهو ما ولد غموضا كبريا خبصوص هذا املفهوم (Bouteiller & Gilbert,

) . 2005حناول تلخيصها يف اجلدول اآليت املتضمن للمقارابت العملية األربعة.

اجلدول ( :)3-3التعاريف واملقارابت العملية للكفاءات

متطلبات مرتفعة:
التحكم اخلارجي يف
السلوكيات
متطلبات ضئيلة:
استقاللية أكرب
للعمال

إعطاء اهتمام أكرب للسياق:

إعطاء اهتمام أقل للسياقية:

كفاءات خاصة

كفاءات عامة

مهارات حمددة ،تصرفات احرتافية ،معروفة وحمددة معايري السلوك ودراايت سلوكية متقامسة ،تعكس
مسبقا.

االنسجام

مع

قيم

املؤسسة

الصرحية.

)(Shippman et al., 2000

)(Accords ACAP, 2000

دراايت تصرف معقدة ومستقلة يف وضعيات عدم معارف واستعدادات وقدرات وخصائص
التأكد (Le Boterf, 1997 ; Zarifian, .سيكولوجية فردية اليت تعترب ذات صلة ابألداء.
)2001

McCelland,

; 1982

(Boyatzis,

1973 ; Spencer & Spencer, 1993).

Source : Nathalie Delobbe et al. (2014), « Gérer des compétences : une instrumentation en
contexte, modélisation fondée sur l’étude de cas », Relations Industrielles, Vol. 69, No. 1, p. 31.

اعتمادا على التعريف املعمول به يف املرجعيات ،فإن أي فرد خيضع لرقابة وتقييم خارجيني صارمني خبصوص التصرفات اليت
سيولدها أو السلوكيات اليت سيتبناها ،أو على العكس من ذلك ،سيتم اعطاؤه املزيد من االستقاللية واملبادرة يف ممارسة
نشاطاته .أما ابلنسبة لدرجة السياقية فإهنا تتغري وفقا للتعريف املعتمد .إن املهارات العملية ودراايت التصرف املعقدة ال
تصمم مبعزل عن السياق واليت توظف يف إطاره ،وابلتايل تكون الكفاءات ذات طابع خصوصي لكل دور من األدوار .أما
إذا ما نظر للكفاءات على أهنا جمموعة معايري متقامسة للسلوك أو لسمات نفسية فردية ،فإهنا تعترب يف مثل هذه احلالة
جمردة وعامة ،اتركة اجملال لطبيعة األعمال واملناصب اخلاصة هبا.1
لتوضيح أكرب ملرجعية الكفاءة سنحاول االستعانة مبسامهة "ديرون" والذي حاول من خالله hإعطاء تفسري واضح حلقيقة
مرجعية الكفاءات ،وهو مبني يف الشكل ( ،)2-3والذي يبدو من خالله أن للكفاءة جانب منظور (ملموس) ويتمثل
1

Mériot, S. A. (2005). One or several models for competence descriptions: does it matter?. Human Resource
Development Quarterly, 16(2), 285-292.
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يف:املعارف والدراايت مبكوانهتا املختلفة كالدراية السببية ،دراية ماذا ،دراية من ،وجانب آخر غري منظور (ضمين) يتكون
من شقني مها الدراية الفنية واملواقف والسلوكيات .هذه األخرية ،تضم جمموعة من األبعاد اجلزئية (الفرعية) كـالثقافة والسلوك
واهلوية ،ابإلضافة إىل اإلرادة (الدافعية والتحفيز).
أوضح األستاذ "هامربيك"  (1989)1العالقة املوجودة بني السلوك التنظيمي والكفاءة ومستوايت األداء احملقق من خالل
حتليله لسلوك أعضاء اللجان اإلدارية اليت قد تؤدي إىل اجتاهني متناقضني مها :إما االنقسام والتشتت أو التفكري املوحد.
حيث خلص إىل أن هذين البعدين قد يؤداين كل على حدى إىل حالة الالفعالية ،وابلتايل تعزيز فكرة أن السلوك اجلماعي
قد يكون مصدرا للكفاءة ،كما قد يكون مصدرا لالكفاءة أيضا.
 .1أهم املكوانت اجلزئية ملرجعية الكفاءة (وفقا للرباديغم السلوكي)
وبنفس الطريقة إبمكاننا توضيح العديد من األبعاد اجلزئية اليت تسري يف إطار الدراية الفنية ،كاملهارة اليدوية ،والدراية الفنية
الفردية واجلماعية ،والعمليات أو السريورات التنظيمية والتكنولوجيات ،حيث أن هذه األخرية تعترب شيئا صرحيا من وجهة
نظر تطبيقها ومنذجتها ،وابلتايل فهي تفوق يف معناها جمموعة التقنيات اليت نستعملها يف إطار خمتلف األعمال بل هي
قريبة يف معناها من حمور املعرفة .ولتوضيح هذه األخرية يتطلب منا اإلشارة إىل تلك االستفسارات اليت قدمها "سونشز
وزمالؤه" 2واليت وضحا من خالهلا مفهوم كل من "دراية ماذا" و"الدراية السببية" و"الدراية الفنية" ،هذه األخرية تشكل يف
حد ذاهتا أحد مكوانت مرجعية الكفاءات املقرتحة يف إطار حبثنا هذا .يف حني يعترب املكونني السابقني أطرافا جزئية للدراية.

نتحصل على "دراية ماذا" من خالل معارف وخربات عملية قد اكتسبناها ،يف حني الدراية االسرتاتيجية عادة ما ترتكز
على اجلانب التجرييب للدراية الفنية ابإلضافة إىل شيء من احلدس والتفسريات املعرفية أو اإلدراكية.

1

Durand, T. (2015). L'alchimie de la compétence. Revue française de gestion, 41(253), 267-295.
Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H. (Eds.). (1996). Dynamics of competence-based competition: theory and
practice in the new strategic management. Pergamon Pr
2
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الشكل ( :)2-3تفسري طبيعة األبعاد الثالثة املشكلة للكفاءة

Source : T.Durand, op.cit, p. 27.

تتكون "الدراية السببية" ،من شقني؛ من جهة :جمموعة اخلربات اليت متكن العامل ذا التجربة ،من معرفة األسباب والسبل
اليت يستعملها الستغالل وتوظيف خرباته وقدراته الفنية ومهاراته اليدوية ،ابإلضافة إىل السماح له مبعرفة الطرق اليت يتمكن
من خالهلا من تطوير درايته الفنية .مبعىن أن هذا الطرف يوضح الطريقة اليت من خالهلا تساهم املعارف يف إثراء جانب
التقنية كي تدخل هذه األخرية حيز التكنولوجيا .ومن جهة اثنية ،فمفهوم الدراية السببية حيوي بطياته بعض التفسريات
واملفاهيم االسرتاتيجية ،واليت من خالهلا نصبح قادرين على إدراك ما سينبغي األخذ والعمل به لتنمية وتطوير مسار املؤسسة.
مبعىن آخر هي عبارة عن تفسري مرتابط ومتكامل لألسباب والدوافع اليت جتعلنا نقبل على ممارسة عمل ما (دراية ماذا).
يف هذا اإلطار ،ميكننا القول إن الدراية السببية تعترب عنصرا مهما وحساسا ابلنسبة للكفاءات وذات عالقة واضحة ابلرؤية
االسرتاتيجية للمؤسسة.
"دراية من" :إضافة إىل ما جاء به "سونشيز" ،فقد أضاف "ديرون" ) (2000حمورا آخر للدراية ،وهو "دراية من" ،حيث
من خالهلا يصبح إبمكاننا انتقاء أحسن املوردين ،والزابئن االسرتاتيجيني ،وشركاء أكثر مصداقية ومنافسني ذوي أداء جيد،
ومنه التحسني من الكفاءة الكلية للمؤسسة.
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 .2منهجية إعداد مرجعية الكفاءة
إلعداد مرجعية جيدة ،فإنه من املهم األخذ بعني اإلعتبار بقدر اإلمكان للواقع العملي للمؤسسة وخصوصياته ،وهذا من
خالل مشاركة مجاعة موسعة من الفاعلني (املوارد البشرية ،املسؤولني املباشرين ،مسؤويل املشاريع ،مديري إدارة املوارد
البشرية ،اإلدارة العليا ،خرباء التخصص ،ممثلي النقاابت العمالية )... ،؛ مع ضرورة تغطية خمتلف الوضعيات املهنية املعاشة
يف امليدان .كما ينبغي على إدارة املؤسسة تطويره وحتيينه متاشيا مع املستجدات اليت قد تؤثر على هذه األخرية ،كتغريات
بيئية ،ظهور موارد جديدة ،أو تقادم موارد حمددة (معارف جديدة يف جمال العمل ،تكنولوجيات جديدة.)... ،
كما أنه من املهم التأكيد على التوافر املسبق لإلرادة الالزمة لدى فريق املشروع ولدى اإلدارة العليا للخوض يف هذا املشروع،
كونه ميس مستوايت تنظيمية عديدة ويؤدي إىل تغيريات تنظيمية عديدة ،ابإلضافة إىل ما يكلفه من وقت وجهود والتزامات
بشرية.
 .1.2خطوات إعداد مرجعية الكفاءة
ميكن للمنظمة إعداد مرجعيات الئقة للكفاءة إذا ما أخذت ابخلطوات اآلتية ،يضعها " البريف" ) (2003على النحو
كاآليت:1
اخلطوة األوىل :حتليل الوضعية احلالية
إلعادة صياغة األهداف من أجل القيام ابألعمال اآلتية:
 القيام بتشخيص الوضعية ،من خالل تدقيق املصلحة أو اهليئة فيما يتعلق ابلوظائف واهليكلة والتنظيم؛ التحديد الدقيق لالحتياجات الفعلية من الكفاءات لكل قطاع من القطاعات؛ التماشي مع التطورات اليت تعيشها املنظمة ،خصوصا ما تعلق ابلتطورات التكنولوجية والكفاءات اليت تتطلبها.اخلطوة الثانية :تشكيل فرق /فريق العمل
ويتم ذلك اعتمادا على أعضاء هلم روح املبادرة الكافية من خمتلف املستوايت التنظيمية والقطاعات اليت خيصها مشروع
املرجعية؛ وهذا للقيام بتكوينهم يف منهجية إعداد مرجعية الكفاءات .كما يكون من الضروري تعيني مسؤول املشروع الذي
يعمل بدوره على وضع منهجية تتماشى مع األهداف واآلجال .ابإلضافة إىل ذلك يقوم اخلبري بتأطري اعمال أعضاء الفريق
واليت ميكن اجيازها يف اآليت:
 -عد واحصاء جمموع جماالت الكفاءات لكل قطاع من القطاعات املدروسة؛

Labruffe A., (2003), op. cit., p. 18
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 تصنيف كل جمال إىل مستوايت كفاءة ،اعتمادا على معايري موضوعية وحمددة فيما يتعلق ابملعارف واملعارفالعملية واملعارف السلوكية وحىت معرفة اسناد األعمال ).(SFF
اخلطوة الثالثة :التجسيد العملي على مستوى املصاحل املتطوعة
حيث يتم القيام ابآليت:
 التأكد من مدى قابلية املرجعية للتطبيق العملي؛ ضبط املرجعية وخمتلف مستوايهتا؛ حتديد الفوارق بني الكفاءات الضرورية ملناصب عمل حمددة مع ما حيوزه األفراد من كفاءات؛ ترمجة تلك الفوارق (خصوصا العوز يف الكفاءة) وبقية القياسات إىل برامج لتطوير العجز من الكفاءات (تعلم،تدريب)... ،؛
 تكوين املقيمني الداخليني للمنظمة؛ جرد الكفاءات املتوفرة يف كل جمال من جماالت عمل املنظمة (خمزون الكفاءات).تنتهي هذه اخلطوات برتصيد حمتوى كل مرجعية ،ومن مث ربطها مبختلف املهن للتمكن من مواصلة بقية ممارسات إدارة
الكفاءات اليت ترتكز على الوجود املسبقة ملرجعية كفاءات علمية.
من القضااي اليت حيبذ أخذها بعني االعتبار عند استعمال املرجعية يف املمارسات اإلدارية هو مستوى التفاعل الذي ينجم
فيما بني املكوانت الثالثة للكفاءة يف حد ذاهتا ،ومن بني تلك القضااي ،هي :هل إبمكان املؤسسة تركيز جهودها اخلاصة
ابلتعلم وتراكم الكفاءة اعتمادا على أحد هذه األبعاد اخلاصة مبرجعية الكفاءة؟ أو إثنني منها؟
جييب "ديرون"(2004) 1عن هذا التساؤل ،إذ يقول أنه يف بعض األحيان ،ويف إطار تكوين املهندسني ،يتم الرتكيز
يف إطار نشاط التدريب على حمور املعارف العلمية الدائمة ) (pérennesعلى حساب الدراايت الفنية املعتمدة على املنهج
التجرييب ،ألهنا عادة ما هتمل بسرعة .ويف نفس الوقت ،فإنه يتم بذل جهد حمدود يف جانب املواقف والسلوكيات (العمل
اجلماعي ،تعليم السلوكيات )...قصد الوصول إىل الكفاءة املرغوبة .هلذا فعلى املؤسسات ،وبعد توظيفها لإلطارات احلاملة
لشهادات عليا ،الرتكيز عند تكوينهم على جانب الدراايت السلوكية خصوصا ما تعلق ابلعمل اجلماعي واالتصال وإدارة
النزاعات ،بدل الرتكيز على اجلانب التطبيقي مبفرده.

Durand T. (2004), op. cit., p. 26
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وعليه فإن قضية الرتابط بني األبعاد الثالث ملرجعية الكفاءة أمر يف غاية األمهية؛ وعلى مسؤويل املنظمة احلذر والفطنة عند
حكمها على أي من العناصر ينبغي الرتكيز عليها أثناء إنشائها وتطويرها للكفاءات اليت متكنها من بلوغ األداء املسطر،
أخذا بعني االعتبار لطبيعة منصب العمل واملهام والسياق والوضعيات املعاشة.
مما ينبغي الرتكيز عليه عند احلكم على نوعية املرجعيات ،هو سريورة بنائها والفاعلني املشاركني فيها
) . Schippman et al., 2000, Zarifian, 20051وهذا للتمكن من الوصل إىل إجابة على التساؤالت التالية :هل أن
; (Brochier, 2009

املرجعيات هي وليدة واقع املنظمة؟ أم أهنا مقرتحة؟ هل مت تطويرها بطريقة استقرائية من خالل التحليل الكالسيكي للعمل
الذي يرتكز على اإلشراف املباشر للمسؤول األعلى والتدقيق يف عامل الوقت وإجناز األعمال؟ أو على العكس من ذلك،
أهنا نتيجة ما اقرتحه اخلرباء واالستشاريون اخلارجيون (استنباطية) على شكل قواميس وملفات وجداول متضمنة للكفاءات
الضرورية ملناصب العمل؟ وهو ما يعين أنه قد مت أقلمتها على ضوء معطيات واحتياجات املؤسسة ،قصد تفادي التكاليف
املرتفعة الناجتة عن بنائها على أرض الواقع.
أما خبصوص جتسيدها العملي ،فاملسألة تتطلب هنا األخذ بعني االعتبار لكل من درجة املركزية والالمركزية ،ومستوى
مشاركة األطراف املعنية يف اإلعداد مقارنة مبسامهة اإلدارة العليا ،مبا يف ذلك املستشارون اخلارجيون.
 .2.2منذجة وتقييم الكفاءات يف إطار إعداد املرجعية

أتيت فكرة منذجة الكفاءات (وضعها وفقا لنموذج حمدد) من منوذج التنميط (النمذجة) اخلاص إبدارة الكفاءات ،وهذا
لتمكني املسريين من تقييم الكفاءات مث دجمها يف برامج إدارة الكفاءات مبا يف ذلك اإلدارة التنبئية ) ،(GPECوهذا بغرض
متثيل الكفاءات املتوفرة وحىت الالزمة لشغل املناصب /املهام بشكل أكثر مالءمة يف إطار نظام معلومات املنظمة .كما
متكن هذه املمارسة من تكميم الكفاءات وصياغتها يف بياانت ذات طابع كيفي قابلة للرتتيب والقراءة ،ومنه إمكانية دجمها
يف نظام معلومات املؤسسة ،وابلتايل متكني املسؤولني (مدير املوارد البشرية واملسؤولني التنفيذيني) من حتديد األفراد املناسبني
القادرين على أتدية مهامهم على أحسن شكل من هؤالء الذين حيتاجون إىل برامج تدريبية ،األمر الذي يتطلب حتيينا
حلوصلة املعلومات اخلاصة مبخزون الكفاءات املتوفر (التقييم الدوري للكفاءات) للتماشي مع املتطلبات العادية وحىت
االستثنائية اليت قد تعيشها املنظمة.
إن اهتمام املنظمة مببادرات النمذجة اعتماد على مرجعية الكفاءات ،سيمكنها من بلوغ ثالثة مكاسب فيما خيص مشروع
إدارة الكفاءات واألنشطة الالزمة هلا ،سواء أكان ذلك على املستوى الفردي أم اجلماعي أم التنظيمي .وهي على النحو
اآليت:2
 التحديد ،أي حتديد كل من الكفاءات املتوفرة والكفاءات الالزمة؛
 التكميم ،مبعىن التصريح عن خمزون الكفاءات املتوافر؛

1

Zarifian, P. (2005). Compétences et stratégies d'entreprise. Wolters Kluwer France.
Portolano J. M. (2012), Modélisation et évaluation des compétences in : Le SIRH, enjeux, projets et bonnes
pratiques, coordonné par le cercle SIRH, Vuibert, 2ème Edition, p. 84.
2
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 التوصيف ،أي جرد مكوانت الكفاءات مع توصيف املتطلبات الضرورية لتفعيل تلك الكفاءات.
تتعدد أشكال منذجة الكفاءات نتيجة تعدد الطرق واملنهجيات اليت ختص إعداد مرجعيات الكفاءات .ولعل أشهرها
استخداما لدى املهنيني هي :اهليكلة العنقودية واهليكلة املصفوفية؛ إذ ترتبطان ابسرتاتيجية املنظمة وثقافتها ،ونوجزمها يف
اآليت:
 اهليكلة العنقودية :وتتمثل يف تصميم الكفاءات يف شكل عنقودي ،ميكن من فهم عالقات االحتواء فيما بينها.
حيث يفضل استعمال هذه الطريقة يف حالة وجود منظمة تسعى من خالل اسرتاتيجيتها وثقافتها إىل حتسني
مستوى األداء.

 اهليكلة املصفوفية :هتتم بتفصيل الوظائف والكفاءات الالزمة هلا (مكوانت ومستوايت كل كفاءة) ،وتعترب أكثر

مالءمة للمنظمات اليت هلا اسرتاتيجية وهيكلة موجهة لتقييم املعارف وحوصلة كفاءات الفرد.
بعد تطرقنا لكل من األسس النظرية للكفاءة واملفاهيم القريبة منها وخمتلف الرباديغمات تطوير الكفاءات ،وبعد
اسقاط تلك األسس النظرية على مستوى إدارة املنظمات وبيان جمال توجيهها ملختلف املمارسات اإلدارية ذات الصلة
ابملستوايت الثالثة للكفاءات (الفردية واجلماعية والتنظيمية) ،مع اإلشارة إىل أمهية مقاربة التعلم ،اعتمادا على الرباديغمني
السلوكي والسوسيوبنائي ،كبديل قوي للتدريب الكالسيكي الذي كان ينظر إليه كآلية وحيدة لبناء وتطوير الكفاءات،
ميكننا املرور إىل اجلوانب اإلجرائية إلدارة هذه الكفاءات.

املبحث الثاين :ماهية إدارة الكفاءات وإطارها العام

كما هو متفق عليه يف األدبيات املرتبط ابإلدارة ،يسعى منطق الكفاءات لضمان حتقيق تناغم اجتماعي للفاعلني داخل

املنظمة ،حيث خيلق فضاء خصبا للتنافس اإلجيايب الذي يسمح من بلوغ األفراد واجلماعات ألعلى مستوايت األداء دومنا
معيقات أو خملفات سلوكية سلبية .من هذا املنطلق ،يكون من الضروري على مسؤويل املنظمات فهم حمتوى مسار إدارة
الكفاءات ومتطلبات جناحها ،وأهم مناذجها.
املطلب األول :ماهية إدارة الكفاءات ومتطلبات جناحاها
تتميز إدارة الكفاءات خباصية العرضية ،حيث تتالقى فيها العديد من املمارسات اإلدارية ،اليت يقوم هبا العديد من املدراء
الوظيفيني  ،على غرار املدير العام ومدير املوارد البشرية ومدير اإلنتاج أو العمليات ،واملدراء التنفيذيون؛ األمر الذي يزيد من
صعوبة حتديد مفهومها وجماالت تدخلها واملتطلبات الواجب توفريها إلجناح هذه املمارسة االسرتاتيجية.
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الفرع األول :ماهية إدارة الكفاءات
 .1منطق الكفاءة

قبل اخلوض يف مفهوم إدارة الكفاءات كممارسة مناجريية ،فإنه من اجلدير التطرق مسبقا إىل منطق الكفاءة ،كونه هو احملور
األساس يف حتول الكثري من املمارسات املناجريية اليت تفوق جمال إدارة املوارد البشرية .حيث تسمح من مواجهة العديد من
التحدايت سواء كانت داخلية أم ختص البيئة اخلارجية للمنظمة ،يلخص بيماراتن أمهها يف اآليت:1
 تطوير رأس املال الالمادي للمنظمة؛ تعزيز املزااي التنافسية للمنظمة؛ حتسني صورة ومسعة املؤسسة؛ ترشيد طريقة عمل املنظمة؛ خلق جو وسياق مناسب ومشجع لالستثمار يف جمال العمل؛ تعزيز االستخدامية؛ خلق جماالت لتطوير املسارات املهنية؛ تقوية التسيري التنبئي مع احتياط أكرب؛ معرفة مواجهة التعقيدات البيئية.كما يوجز "لوبواترف" هذه الرهاانت يف اببني :تعزيز التنافسية ،وتطوير فرص االستخدامية للموارد البشرية ،2إن عمل
املنظمة مبنطق الكفاءات على مستوى ممارسات إدا رة املوارد البشرية جيعل من هذه األخرية تتجه حنو إدارة الكفاءات ،أما
إذا ما أخذت هبذا املنطق يف كامل املمارسات اإلدارية للمنظمة ،فستكون أمام مفهوم أوسع ،وهو ما يطلق عليه تسمية
منوذج اإلدارة ابلكفاءات.
فرض هذا املنطق األخذ مبفاهيم مناجريية جديدة اليت تركت تغيريات كثرية ،فنجد من اوالها هو استبدال مفهوم " منصب
العمل" مبفهوم "وضعية العمل" ،و "األهلية" ب "الكفاءة" ،وإدارة املسارات املهنية ابلتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات.
 .2مفهوم إدارة الكفاءات
يتفق الكثري من األكادمييني واملهنيني على حد سواء أبن إدارة الكفاءات هي منوذج املرجعي ومثال سام ملمارسات إدارة
املوارد البشرية ولإلدارة االسرتاتيجية للمنظمات؛ حيث يعرفها "زاريفيان" على أهنا عملية شاملة تضم حتديد وتعبئة وتطوير
والتعرف على كفاءات األفراد داخل املنظمة3؛ وبشكل عام فإدارة الكفاءات هي "جمموعة من األنشطة اليت تتم داخل
املنظمة وخارجها ،مبا يسمح هلا من اجناز أنشطتها ومشاريعها ،وبلوغ أهدافها واسرتاتيجياهتا".4

1

Pemartin, D. (2005). La compétence au cœur de la GRH. Ed. EMS, Management & Société.
Le Boterf,Guy, (2013). Construire les compétences individuelles et collectives, Le modèle : agie avec compétence
en situation, 6 ème Edition, Eyrolles, p. 299
3
Zarifian, (2005), op. cit, p. 6
4
Delobbe, N., Gilbert, P., & Le Boulaire, M. (2014). Gérer des compétences : une instrumentation en contexte,
modélisation fondée sur l’étude de cas. Relations industrielles/Industrial Relations, 69(1), 28-59.
2
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كما تعرف إدارة الكفاءات على أهنا "مجلة من األنشطة واملهام واملسارات واألدوات  ،...،اليت تسمح للمؤسسة من حيازة
وامتالك الكفاءات اليت هي حباجة هلا يف احلاضر واملستقبل والعمل على تعبئتها وحتفيزها والتحكم اجليد فيها ،سواء كان
على املستوى الفردي أو اجلماعي أو التنظيمي .حيث تكون على صلة ابألهداف املسطرة للمنظمة وخططها واسرتاتيجياهتا
ابإلضافة إىل اهليكلة والتكنولوجيا والثقافة".1
يسعى مسار إدارة الكفاءات إىل جتسيد عمليتني 2:من اجلهة األوىل ،يسعى إىل خلق رابط بني االسرتاتيجية العامة للمنظمة
وحقيقة النشاطات املهنية واالحرتافية ،ومن جهة أخرى تعترب حدا فاصال للممارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية ،وتوزيع
التعويضات على األفراد واالختيار والتدريب والتقييم.
إن هذه النقلة جتعل من الصعب تعريف ماهي وكيف ينبغي أن تكون عليه هذه املمارسة اإلدارية احلديثة اليت ختص إدارة
الكفاءات على مستوى املنظمة  . 3وعليه يكون من املهم إزاحة هذا الغموض من خالل إعطاء تصنيف عام للممارسات
املختلفة اليت ختص إدارة الكفاءات مع بيان عالقتها ابإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة ،مرتكزين يف ذلك على مقاربة بنائية
وتصميمية يف نفس الوقت حسب مقرتح "ديلوب" وزمالؤه 4؛ الذي خلص أبن إلدارة الكفاءات ثالثة أبعاد ،فردية ومجاعية
وتنظيمية؛ حيث تتدخل العديد من األقسام اإلدارية ابملنظمة يف إدارة تلك الكفاءات ،إذ يتم اإلشراف على إدارة الكفاءات
الفردية بشكل اتم من طرف قسم إدارة املوارد البشرية ،يف حني يتم اإلشراف على إدارة الكفاءات اجلماعية بطريقة عرضية
حيث يكون الفاعل األساسي فيها هو قسم إدارة املوارد البشرية وقسم إدارة العمليات  /اإلنتاج ،ممثلني يف مسؤويل املشاريع
أو خطوط اإلنتاج أو مسؤويل األقسام( ...حسب طبيعة نشاط املنظمة وهيكلتها التنظيمية)؛ أما إدارة الكفاءات التنظيمية
فتكون حتت وصاية اإلدارة العامة /االسرتاتيجية للمنظمة كوهنا مالكة للسلطة والقوة اليت متكنها من التحكم يف خمتلف
املوارد والكفاءات اليت حتوزها املنظمة.
أما من الناحية الكيفية ،فقد ظهرت العديد من املسامهات املهنية واألكادميية اليت اقرتحت اإلطار العام الذي ميكن املنظمة
من إدارة كفاءاهتا أبحسن وجه ،وهو ما نطلق عليه بنماذج إدارة الكفاءات.
 .3أهم النماذج العامة إلدارة الكفاءات

اختلف الباحثون يف اقرتاحهم لنماذج إدارة الكفاءات ،فنجد أوىل النماذج :منوذج ) ،(ETED, 1987منوذج "ميشال" و
"ليدري") ،(Michel S.et Ledru M., 1990منوذج "هاي" ) ،(HAY, 1992منوذج "أوابرت" ) ،(Aubert J., 1993منوذج
"بواترف" ) ،(Le Boterf G., 1994منوذج "مريابيل" ) ،5(Mirabile, 1996ويف األخري مقرتح "ديلوب وزمالءه"
) (Delobbe et al., 2014الذي خلص من خالله إىل اقرتاح أربعة مناذج عامة إلدارة الكفاءات ،من خالل دراسته اليت
اعتمدت ثالثة أبعاد ،التصميم املتناسق للوسائل ،وللسياقات التنظيمية ،وللغاايت االسرتاتيجية اخلاصة بتسيري الكفاءات.
وتتجسد هذه النماذج فيما أييت:
1

Zarifian, (2005), op. cit, p. 8
Nathalie Delobbe et al. (2014), op. cit. , pp. 28-59.
3
Colin, T., & Grasser, B. (2006). Une évaluation quantitative de la diffusion des pratiques de gestion des
compétences. Nouveaux regards sur la gestion des compétences, 207-228.
4
Delobbe, N., Gilbert, P., & Le Boulaire, M. (2014). Op. Cit, p 28
5
Dejoux C.(2001), Les compétences au cœur de l’entreprise, éd. Organisation, pp.301-312.
2
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 .1منوذج التنميط/النمذجة ،املرتكز على السلوكيات املتقامسة على سلم واسع ،وهو الذي يسعى إىل التجانس
والتقارب الثقايف؛
 .2منوذج التعدد ،الذي يسمح من التوزيع املرن للموارد البشرية يف ظل خصوصيات النشاطات (périmètre
)d’activité؛
 .3منوذج املواهب الفردية ،الذي جيعل من امليزات واالستعدادات الفردية العامة هي األساس لألداء الفردي واجلماعي؛
 .4منوذج اخلربة ،الذي يرتكز على التحكم يف الكفاءات الفنية وما توفره من مستوى راق للقيم املضافة.
وابملوازاة مع هذا التصنيف يقدم رؤية أخرى ،أين توزع هذه النماذج على ثالث مقارابت ،املقاربة التسيريية واملقاربة
املناجريية ،واملقاربة العمالتية؛ إال اهنا كثري ما يوصى بضرورة العمل ابملقاربة الظرفية اليت أتخذ مبعطيات وظروف املؤسسة.1
وبغرض الوصول اىل ممارسات أكثر براغماتية خبصوص إدارة الكفاءات البشرية (الفردية واجلماعية) ،حناول أن نلخص
األنشطة األساسية هلذه العملية اإلدارية يف كل من احليازة والتعبئة والتحفيز والتحكم يف الكفاءات.
 احليازة واحلصول على الكفاءات :ترتبط بشكل واضح بعملية توظيف وجذب أحسن للموارد البشرية مبا يتوافق
واحتياجاهتا الداخلية حاضرا ومستقبال ،وهذا ما يتعلق ابلشق البشري ،أما الشق التنظيمي فيتعلق األمر ببناء


الكفاءات التنظيمية اليت تعد أساسا لبلوغ األداء املسطر؛
التعبئة والتحفيز :ترتبط بكل األنشطة والعمليات واإلمكاانت اليت توفرها املنظمة خللق دافعية وتعبئة للموارد البشرية
فراداي ومجاعيا ،ومن أهم هذه العمليات ما يرتبط ابلتقييم والتعويضات وإدارة األداء والرتتيب والرتقية...؛

 التحكم يف الكفاءات :وهي تتعلق بكل العمليات اليت من شأهنا أن توفر الكفاءات الالزمة للمشاريع والربامج
واالسرتاتيجية احلالية واملستقبلية للمنظمة ،فنجد كل ما يرتبط ابلقيادة والتعليم والتدريب والتطوير ،تسيري املسارات
املهنية ،خمططات وبرامج احلركة الداخلية واخلارجية للمؤسسة ،التسيري التقديري للوظائف والكفاءات... ،
إن دراسة موضوع إدارة الكفاءات على مستوى املنظمة يتطلب منا تناول العديد من املفاهيم ،نلخصها يف شقني :الشق
األول خيص إدارة املوارد البشرية وما يرتبط إبدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي ونظام معلومات إدارة املوارد البشرية؛
والشق الثاين الذي يتعلق ابإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة ،أين جند كال من اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية،
واالسرتاتيجيات الوظيفية (إنتاج ،توريد ،تسويق ،)... ،نظام املعلومات اإلداري والثقافة التنظيمية واإلدارة االسرتاتيجية
للعمليات والتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات.
 .4عالقة إدارة الكفاءات ابإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية

يتطلب فهم عالقة إدارة الكفاءات ابإلدارة االسرتاتيجية لوظيفة املوارد البشرية اخلوض يف مفهوم هذه األخرية .لقد قدم

املتخصصون يف هذا اجملال العديد من حماوالت التعريف ،حيث يعرف "ميلر وزمالؤه" 2اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية
على أهنا " كل ما يرتبط إبدارة املوظفني ،من قرارات وأنشطة يف كامل املستوايت التنظيمية ،وتوجيهها حنو حيازة ميزة
1

Audace Olaba. (2014). Une approche contextualiste des pratiques de gestion des compétences par l’informel dans
les PME (Thèse de Doctoral, Lille 1).
2
Lee, J., & Miller, D. (1999). People matter: Commitment to employees, strategy and performance in Korean
firms. strategic management journal, 20(6), 579-593.
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تنافسية"؛ أما حسب "ديسلر"  1فهي تعين إعداد وتنفيذ سياسات وممارسات املوارد البشرية اليت توفر الكفاءات والسلوكيات
اليت تسمح للمنظمة من بلوغ أهدافها االسرتاتيجية .وخيتصرها "أولريش" ) (1990يف قوله أبهنا "عملية ربط ممارسات إدارة
املوارد البشرية ابسرتاتيجية املنظمة".2
وإذا ما رجعنا لتعريف "روقر" ) (2007فنجده قد جانب اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية مبفهوم ودور الشريك
االسرتاتيجي ،حيث يرى أبهنا "تساهم يف إعداد اسرتاتيجية األعمال ،من خالل التقليل من عقبات تنفيذها إىل درجة
إدماج وتعبئة كل الفاعلني؛ ومنه يصبح دور مدير املوارد البشرية هو املسامهة يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية للمنظمة".
نفهم مما سبق أبن اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية متكن املنظمة من جتسيد االسرتاتيجيات التنافسية واسرتاتيجية املنظمة
اعتمادا على الكفاءات البشرية اليت متتلكها املنظمة مبا يف ذلك اسرتاتيجية املسؤولية اجملتمعية على املستوى البشري.
إن مصطلح "االسرتاتيجية" يف إدارة املوارد البشرية يستلزم الرجوع إىل نوعني من الرتابط والتناغم :األول خارجي ،حيث
جيمع بني إدارة املوارد البشرية والضغوطات التنظيمية؛ أما الثاين فهو ترابط داخلي ألنشطة إدارة املوارد البشرية فيما بينها،
حيث يتم ذلك يف املديني املتوسط والبعيد؛ وعلى الرغم من اختالف هذين التصورين ،إال أهنما يعتربان مكملني ملفهوم
"اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية" .وعلى اعتبار أن إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية عالقة ارتباطية مع اإلدارة
االسرتاتيجية ،سواء من خالل االرتباط اإلداري ،أو االرتباط ذو االجتاه الواحد ،أو االرتباط ذو االجتاهني أو االرتباط
املتكامل  ،فإن إدارة الكفاءات تتطلب على أحد هذين النوعني األخريين؛ على اعتبار أهنا تتطلب تقديرا ووزان أكرب ملدير
املوارد البشرية وجتعل منه طرفا فاعال على مستوى طاقم اإلدارة العليا ،وهو ما يستلزم طبيعة االرتباط ذو ميزة دينامية يدمج
أنشطة إدارة املوارد البشرية وإدارة الكفاءات بشكل مباشر يف عملييت إعداد االسرتاتيجية وتنفيذها (االنتقال من دور
الشراكة يف األعمال إىل التكامل يف ممارسة تلك األعمال).
وعليه ميكن اإلقرار بوجود تداخل كبري بني اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية وإدارة الكفاءات ،كون أن كالمها يربط
ابسرتاتيجية املنظمة ويتميز بتلك االزدواجية يف الرتابط التناغم؛ إال أن ما مييز إدارة الكفاءات عن قرينتها (إ .إ .م .ب).
هو أهنا تتعامل مع املورد البشري وفقا ملنطق الكفاءات ،وتفوقها يف كوهنا حتوي بعدا إضافيا يعىن إبدارة الكفاءات التنظيمية
(اليت ختتلف يف طبيعتها عن إدارة الكفاءات البشرية) .وعليه فوجود نظام انضج إلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية يعترب
خطوة ومكسبا إلجناح مسار إدارة الكفاءات.
 .5عالقة إدارة الكفاءات إبدارة املواهب

تتضمن إدارة املواهب جمموعة معقدة من اإلجراءات املصممة إلدارة فئة املوارد البشرية املوهوبة ،وعليه فهي تتطلب االستعانة
ببعض املتخصصني واملستشارين يف جماالت املوارد البشرية إلجناز هذه اإلجراءات .ومن هذه اجملاالت :االختيار ،إدارة
الكفاءات ،إدارة األداء ،إدارة التعاقب ( ،)Back to Backالتعلم والتطوير ،التعويضات .وعليه فهي تعرف من وجهة
1

Dessler, G. (2008). Strategic Human Resource Management and the HR Scorecard. Human Resource
Management, 11(3).
2
Ulrich, D., & Lake, D. G. (1990). Organizational capability: Competing from the inside out. John Wiley & Sons.
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تنظيمية على أهنا ":جهود املنظمة الستقطاب وتطوير واالحتفاظ ابلعاملني ذوي املهارات وااللتزام الذي يليب احتياجات
النجاح التنظيمي احلايل واملستقبلي" .1وال ميكن احلدي ث عن إدارة للمواهب وتطويرها إال إذا قامت املنظمة بتكوين ثقافة
تعتمد على املشاركة يف القيم واملعتقدات بينها وبني مواردها البشرية ،حبيث يظهر هؤالء التزامهم على املستوى العاطفي
والعقلي وتظهر قيادة املنظمة مشاركتها والتزامها 2من خالل دعم السلوكيات واالجتاهات املناسبة .تشري "دجيو" أن إدارة
املواهب تستدعي مراجعة الكثري من القضااي اإلدارية ،ومنها:3
 التسيري البريوقراطي :حيث أن إدارة املواهب تتطلب وضع املوارد البشرية يف الدرجة األوىل قبل األنظمة والعملياتوالتنظيمات؛
 املقارابت التقليدية املرتبطة مبوضوع العدالة كوهن ا تعتمد على مبدأ الشخصنة وحىت العالمة الشخصية (Marque)personnelle؛
 التقليل من املسؤوليات التقليدية لإلدارة فيما يتعلق ابلتطوير ،والتوجه حنو ما مقاربة التعلم الذايت واألخذ ابملبادرةفيما يتعلق ابلتطوير.
نفهم مما سبق أبن إدارة املواهب هتتم ابلكفاءات البشرية املوهوبة ،مبعىن فئة حمددة من املوارد البشرية ،وعليه ميكن القول
أبن إدارة املواهب تشكل استثناء ابلنسبة إلدارة الكفاءات ،أين يتم إعطاء اهتمام أكرب للجوانب الوجدانية والعاطفية اليت
تولد التزاما ذاتيا والتزاما تنظيميا عاليني ،وهو ما يستلزم فنا إداراي خاصا سواء تعلق األمر بنمط التنظيم ،اإلشراف ،الرقابة،
التعويض ،االتصال ،التطوير ،وغريها .حيث جتعل من املنظمة مكاان مثالية لتقاسم املعارف العملية اجلماعية من خالل
دعم أكرب ملفهوم االستخدامية؛ أي اهنا تتجاوز يف حمتواها األدوات واملمارسات التقليدية إلدارة املوارد البشرية ،وهو ما
جيعلها تتميز عن إدارة الكفاءات.
الفرع الثاين :متطلبات إجناح مسار إدارة الكفاءات

قبل اخلوض يف خصوصيات إدارة الكفاءات واألبعاد املنطوية حتتها ،جند أن إدارة الكفاءات كممارسة إدارية حديثة ومعقدة
ترتبط إىل اخللف جبملة من العوامل واملمارسات ،واليت تشكل يف حد ذاهتا املتطلبات األساسية لنجاح هذه املمارسة
احلديثة .وعليه يكون من اجلدير التطرق ألهم املتطلبات اليت يكون من الضروري توافرها مسبقا.
 .1جتديد براديغم التفكري والتحليل االسرتاتيجيني

على القائمني على شؤون اإلدارة االسرتاتيجية للمنظمة ضرورة جتديد براديغماهتم التفكريية خبصوص التحليل االسرتاتيجي،

إذ يستلزم اليوم ضرورة االنتقال من براديغم التحليل االسرتاتيجي املركز على حتليل هيكل الصناعة إىل التحليل االسرتاتيجي
الداخلي.
 1غين دحام تناي الزبيدي ( .)2015إدارة املوهبة :مدخل معاصر إلدارة املوارد البشرية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.29.
 2ثورن كاي & بيالنت أندي ( .)2008فن إدارة املوهبة ،ترمجة (خالد العامري) ،ط ،1 .دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،اجليزة ،ص.16 .
3
Déjoux C. & Thévenet M., (2015), La gestion des Talents, 2ème Ed., Dunod, Paris, p. 195.
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يلخص "كويين"النظرايت اليت أكدت ضرورة األخذ هبذا التجديد هي كاآليت:1


النظرية املرتكزة على املوارد (اإلدارة ابملوارد) ) :(RBVيعود الفضل يف صياغتها إىل "وارنيفالت" (،)1984
"ابراني" (" ،)1991بيرتاف" ()1993؛
نظرية إدارة املعرفة ) :(KBVاليت ساهم يف صياغتها كل من جرانت" ،سباندر" و "كوجات" ؛
نظرية الكفاءات احملورية * :من أتسيس الباحثني "آمال & براهاالد" ()1990؛



نظرية القدرات الديناميكية :وضعها كل من" :تيس ،بيزانو ،وشني" ()1997؛
النظرية التطورية :املقرتحة من طرف املفكرين "نيلسون" و "وينرت".






تقرتح نظرية املوارد على املسريين التفكري ،قبل حتديد اسرتاتيجيات منافسيها ،يف حتديد الكفاءات التنظيمية بغية متييز
الكفاءات االسرتاتيجية اليت تسمح بتحقيق مزااي تنافسية دائمة .أو مبعىن آخر ،أصبحت امليزة التنافسية تتحقق من خالل
موارد وكفاءات مثينة ،صعبة التقليد ،غري قابلة لالستبدال ،اندرة ودائمة  .وعليه فالصياغة الصرحية والضمنية السرتاتيجية
املنشآت ينبغي أن تتجه حنو االستغالل األمثل للموارد.
فرضيات نظرية املوارد والكفاءات:

حسب ما جاء به "براني" ) ،)1991تعتمد املقاربة املرتكزة على املوارد والكفاءات ،على فرضيتني بديلتني ملا جاء
به حتليل هيكل الصناعة ل "بورتر" ( ، )1986ومها:
الفرضية األوىل :التباين النسيب للمنظمات:
تفرتض هذه املقاربة أن املنظمات اليت تنشط يف قطاع معني ميكن أن تكون هلا موارد اسرتاتيجية متباينة ،مبعىن أنه
ميكن أن تتميز نسبيا من مؤسسة ألخرى ،حىت وإن كانت هذه املوارد اتبعة لنفس القطاع أو الصناعة ،وعليه فاملوارد املالية
والتكنولوجية واملعارف والشهرة ،ما هي إال متغريات قابلة للتميز والتباين.
الفرضية الثانية :نسبية حركية املوارد:
إن موارد املؤسسة قد تكون ذات حركية نسبية (ليست مطلقة) وهو ما يعين أن التباين يف املوارد يكون مستداما بشكل
نسيب لوجود عوامل حتد من قدرهتا على احلركة بشكل كامل ،فإذا كان ابإلمكان نقل تكنولوجيا ما من مؤسسة ألخرى،

فإن براءات االخرتاع قد حتول دون سهولة ذلك ،الشيء الذي يرغم املؤسسات على أن تفكر يف خلق حافظة مواردها،2
متكنها من حتقيق ميزة تنافسية واحملافظة عليها.
إن أخذ املدراء هبذا التجديد يف براديغم حتليلهم االسرتاتيجي يسمح هلم من التعايش مع بيئة األعمال املعوملة اليت تتميز
أبفق تنافسية عاملية وحادة ومقدرات كبرية على التحسني والتجديد واإلبداع ،ومنه ضرورة األخذ ابألنظمة اإلدارية اليت

1

Koenig G, (1999), De nouvelles théories pour gérer l’entreprise du XXI ème siècle,Ed. Economica, Paris. p. 203.
Core competencies : compétences fondamentales, distinctives, clés, de base.
2
Dejoux C., (2001),op. cit., p.186.
*
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تتمحور حول املوارد الالمادية ويف مرتكزها الكفاءات البشرية كإدارة املوارد املعنوية واإلدارة ابلكفاءات وإدارة الكفاءات
واملواهب ،وغريها من املمارسات اليت تتماشى مع الفرضيات السابق ذكرها.
 .2جتديد مناهج تنظيم املنظمة
 .1.2التجديد يف الرباديغم التنظيمي املعمول به
يتطلب جناح مسار الكفاءات مراجعة عميقة لكل املعتقدات والقناعات املتأثرة ابلتنظيم العلمي للعمل ،ومنه السعي للوصول
تصميم تنظيم جديد للعمل يسمح ابحملافظة على ترتيب تدرجيي للوظائف واألشخاص ،حيث ينبغي ان يكون عادال وشرعيا
ومتفتحا ومران وقابال لالستعمال من طرف مدراء املوارد البشرية.1
حيتاج هذا املسعى إىل مراجعة منطلقني أساسيني يف نظرية املنظمات ،ومها:
 هدم صالحية التقنيات واملناهج التقليدية للتصميم التنظيمي وعجزها عن معاجلة مشكلة املنظمات من جهة،سواء تعلق األمر ابملدرسة العلمية أو مدرسة العالقات اإلنسانية اليت أكدت على العمل ابلتنظيم واهليكلة التعاونية
لتطوير الكفاءات الفردية وجلماعية؛
 الضرورة امللحة لتكييف املنظمة (هياكلها ،مناصبها وأنشطتها )... ،مع املتطلبات احلالية اليت يفرضها تسارع وتريةالتغيري التنظيمي من جهة اثنية.
كما أتكد البحوث والتجارب أمهية الرباديغم السلوكي واألخذ به يف كامل املمارسات املاانجريية وابخلصوص ما تعلق إبدارة
املوارد البشرية ومبا يف ذلك سلوكياهتم داخل املنظمة واألدوار اجلديدة للمدير اليت تسعى خللق نقلة من مستوى الفعالية إىل
مستوى النجاح والتميز "ليتانس وزمالؤه" ( 2)1988كونه يعترب معبئا للقوى البشرية وموضحا السرتاتيجيات تطويرها
وتعبئتها وحتفيزها.
ولعل من املداخل احلديثة اليت ينصح للمنظمة العمل هبا هو املدخل النظمي دون اغفال إجيابيات املدخل التحليلي (كوهنا
تساعدان على حتديد ومعرفة الكفاءات املطلوبة للمناصب واملهن)
 .2.2تنظيم العمل:
تؤكد األدبيات احلديثة لنظرية املنظمات اليوم ضرورة اخلروج من قوقعة التنظيم التايلوري والفوردي للعمل مث للمنظمة والتوجه
خللق توازن بني البعدين االجتماعي والتقين وفقا ملا ينادي به أصحاب التيار السوسيو_تقين الذي ،3من خالل تنويع املهام
واثراء العمل وتعزيز التعلم اعتمادا على االعرتاف االجتماعي للعامل وهو ما ينعكس على تطوير مجاعات العمل وفرق
العمل شبه املستقلة وفرق املشاريع .وكذلك األخذ مبسامهات التيار التقين_االسرتاتيجي الذي يركز على التعبئة املبنية على
الذكاء والتنفيذ ملعارف جديدة وتكنولوجيا عالية تفوق حوصلة كفاءات األفراد .حيث تعترب التنظيمات القائمة على
 1اثبيت احلبيب ( ،)2012جتديد مناهج وأدوات حتليل العمل وتوصيف الوظائف  ،سلسلة إصدارات خمرب البحث حول إدارة اجلماعات احمللية والتنمية احمللية ،جامعة معسكر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،وهران .ص11 .
Luthans F. et al., Real Managers, Ed. Bllinger, Massachusetts. In : Robbins S. et al. (2007), Comportement
Organisationnels, Pearson Education, 12ème , p. 9.
3
Bressy G., Konkuuyt Ch., (2011), Management et Economie des Entreprises, Ed. Dalloz, 10ème , Paris, p. 225.
2
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االستقاللية والتمكني والتوظيفية واحملددة للفاعلني األساسني يف املنظمة واملثمنة للقيم اليت ينشئوهنا للمنظمة1؛ معززة ملنطق

الكفاءة والتعلم اجلماعي ومشجعة للنهوض مبسار الكفاءات.
من املهم التأكيد على أمهية التنظيم بفرق العمل ،على ان هلا أثرا على طبيعة ونوعية الكفاءات الفردية واجلماعية ،حيث
كلما اجته التنظيم حنو التمكني واالستقاللية (الفرق املستقلة وفرق املشاريع) كلما مكن من خلق فضاء مناسب لتقاسم
املعارف والسلوكيات ما بني األفراد وانتقال أسرع للمهارات ،وممارسة لتشكيلة أوسع ملداخل التعلم وبفعالية أكرب؛ وقد يصل
األمر إىل خلق كفاءات خاصة متميزة .إن هذا التنظيم يتطلب أرضية مكملة له تتمثل يف وجود نظام تعويضات مناسب
ومكمل ونظام معلومات يتوسط العالقة مع منطق الكفاءة واألداء.
 .3.2أسلوب تنظيم املنظمة والنظام القيادي

يؤكد رائد إدارة املنظمات "منتزبرغ" على ضرورة توجه منظمات األعمال لتبين هيكلة تنظيمية بسيطة قدر اإلمكان ،أين
تكون منبسطة قدر اإلمكان وغري مبالغة يف مستوى اهلرمية ،مع أمهية اإلقرار بوجود املكون التقنوقراطي وما قد يولده من
منط تنظيمي بريوقراطي آيل أين يكون تنميط الطرائق /الطرق هو األسلوب التنسيقي األمثل 2لضمان أحسن سري للمنظمة
وكامل الفاعلني فيها .كما يؤكد "مينتزبربغ" على أمهية الكفاءات التشغيلية اليت تشكل حمور مهن املنظمة ،واليت جيب منحها
كامل الصالحيات اليت تسمح هلا من ممارسة نفوذها وقوهتا داخل منظمة (البريوقراطية املهنية) اليت تتطلب تنميط الكفاءات
واملؤهالت اعتمادا على مرجعيات مضبوطة .وحىت التنظيمات املبدعة (Adhocracie) 3اليت تعترب حاضنة للتعلم الفردي

والتعلم اجلماعي وتطوير الكفاءات.
أما خبصوص األساليب القيادية ،فإنه من الضرورة التأكيد على األسلوب القيادي املسيطر داخل املنظمة زايدة عن كفاءة
القائد سواء كان على مستوى مجاعات وفرق العمل أو على مستوى املنظمة ككل ،حيث ان األخذ ابألسلوب القيادي
املوافق لسياق املنظمة وخصوصيات ثقافتها التنظيمية ،جتعل املنظمة فضاء مالئما لتطوير الكفاءات وشحنها وتوظيفها
وحىت لبناء كفاءات قيادية مستقبلية .ولعل من أحسن التجارب اليت أثبتت جناعتها يف منظمات األعمال يف السنوات
األخرية هو اإلدارة ابلكتاب املفتوح ،كونه يعترب أسلواب معززا للشفافية وإدارة األداء وممكنا لذوي الكفاءات ،وكاشفا للفئات
العمالية ذات األداء الضعيف و /أو ضعيفة الكفاءة.
 .4.2التنظيم ابألهداف & التنظيم ابلعمليات

لعل من أكثر أشكال التنظيم مالئمة ملنطق الكفاءات وتوضيحا ملستوى األداء (املقاربة السوسيوبنائية للكفاءة) هو العمل
ابألسلوب اإلداري الذي جاء به "دراكر" وهو القائم على أساس اإلدارة ابألهداف )4 (MBOكونه يقوم على مبدأ املنافسة
1

Crozier M., (1970), L’Acteur et le Système. In Bressy G. & Konkuyt Ch. (2011), op. cit., p. 228
Mintzberg H., (2004), Le management : Voyage au centre des organisations, traduit par Behar J. M., 2ème Edition,
Ed. d’Organisation, p 206 .
3
Mintzberg H., (2004), op cit., pp.351-352.
4
Drucker Peter (1970), La grande mutation : vers une nouvelle société, In : Bressy (2011), op. cit., p. 343.
2
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اإلجيابية املعززة لألداء ،من خالل حرية التصرف التشاركية يف املوارد وربطه مبستوى التعويضات والرتقية وحىت العقاب
) 1. (Gélinier, 1976حيث مت جتسيده بشكل أكرب يف أنظمة إدارة اجلدوة اسرتشادا ابلنموذج اإلداري الياابين ،ليتم
ممارسة يف األخري من خالل ما يطلق عليه مبدأ مقاربة العمليات 2اليت مت ادرجها مع مبدأ الكفاءة يف إطار سلسلة اإليزو
 9000يف خمتلف اصدارهتا.
هذه االزدواجية بني التنظيم ابلعمليات والكفاءات 3هي دليل ملموس خلصت به الوكالة الدولية للتقييس نتيجة للوقائع
واإلجنازات اليت حققتها منظمات رائدة عند أخذها هبذا األسلوب التنظيمي لبلوغ أعلى مستوايت األداء ابالرتكاز على
منطق الكفاءة حسب ما ينادي به"زاريفاين" ( )1992و"لوبواترف" ( ،)1996خصوصا وأهنا تعبئ الكفاءات الفردية

واجلماعية حنو التنافس اإلجيايب الذي يساعد يف بناء كفاءات تنظيمية تكون هي احملدد األساسي ملستوى األداء الشامل

للمنظمة.
 .3جتديد مناهج وأدوات حتليل العمل وتوصيف الوظائف

على املنظمة السعي لتجديد مناهج وأدوات حتليل وتوصيف مناصب العمل من منظور يكرس منطق الكفاءة ويواكب

رهاانت بيئة األعمال اجلديدة ،ويساهم ابلتايل يف دعم هذه املنظمات من االستغالل األمثل للقدرات والكفاءات البشرية
بشكل خاص واملوارد املعنوية بشكل عام.
مما حيثنا ،أيضا ،على ضرورة األخذ هبذا التجديد على املستوى التنظيمي هو السلبيات اليت ميزت تلك املناهج التقليدية
لتحليل العمل وأمناط التنظيم املنبثقة عنها ،حيث أهنا مل تعد تستجيب للمتطلبات البشرية والتنظيمية لالعتبارات اآلتية:4
 من الناحية االجتماعية :إضافة إىل الطبيعة غري اإلنسانية واإلستالبية هلذه املناهج واألمناط وابخلصوص التنظيمالعلمي للعمل ،فهي تشكل كذلك عائقا أمام النمو الفكري وعامل هدر للمقدرات الفكرية للفرد؛
 من الناحية االقتصادي :تفتقر هذه املناهج النابعة من التصور التايلوري للتنظيم إىل الفعالية الالزمة وال تستجيبملتطلبات املرونة التنظيمية احلالية.
لعل من أهم أوجه التجديد هو العمل ابهلندسة الوظيفية كوهنا تعطي دالالت أكثر مشولية ملفهوم منصب العمل ،معتمدة
يف ذلك على مفهوم جديد املتمثل يف املهنة ) ،(Métierابعتبارها أداء مهنيا يرتبط مبجموعة من املعارف والكفاءات القابلة
للتطور املستمر ،وتتجلى من خالل إجنازات قابلة للتقييم الكمي و /أو النوعي. 5
كما تشكل خاصييت القابلية للتطور والقابلية للتقييم ،املرتكز األساسي للدراسات اهلندسية املندرجة يف سياق هذا التوجه
اجلديد .ومنه فاهلندسة الوظيفية تطمح إىل استخدام مناهج وأدوات خاصة هبدف استشراف تطورات املهن والكفاءات
على املديني املتوسط والطويل ،ابإلضافة على اعتنائها بتحليل وتصميم وتقييم الوظائف أبساليب مبتكرة تتجاوز املناهج
التقليدية وتتفادى نقائصها خدمة ملسار إدارة الكفاءات.
1

Gélinier (1976), Stratégie sociale de l’entreprise. In Bressy (2011), op.cit. p.227. & p.343
Froman Bernard, (2001), Du manuel qualité au Manuel de management : l’outil stratégique, Afnor, Paris, p. 24
3
Chaminade Benjamin (2005), RH & Compétence dans une démarche qualité, Afnor, Paris, p. 14.
 4اثبيت احلبيب ( ،)2012مرجع سابق .ص14.
2

 5اثبيت احلبيب وآخرون ( ،)2017املدخل إىل اهلندسة الوظيفية ،سلسلة إصدارات خمرب حتليل واستشراف وتطوير الوظائف والكفاءات ،جاعة معسكر ،درا صبحي للطباعة والنشر
والتوزيع ،اجلزائر .ص37.
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 .4العمل بنظام معلومات املوارد البشرية
يسمح إدخال وتطوير نظام معلومات املوارد البشرية* يف املنظمة من بلوغ العديد من املكاسب واملزااي نذكر من ذلك رمسلة
املعلومات املرتبطة مبجال إدارة املوارد البشرية ،كتاريخ املناصب واملسارات الوظيفية ،حوصلة نتائج التقييم (األفراد ،األداء،
الكفاءات) ،املساعدة على جتسيد أكثر فعالية وفاعلية ملرجعية الكفاءة1؛ كما يساعد على إدارة ونشر املعارف وتنمية
الكفاءات واحلفاظ عليها ،2ويسمح من خلق وتعزيز الثقة جتاه املوارد البشرية داخل املنظمة من خالل تنميطه لإلجراءات
وأقلمته للمعلومات وفق ما حيتاجه الطرف املستعمل واملتلقي يف نفس الوقت (التمثيل املالئم) الشيء الذي يؤثر وبشكل
جلي يف األداء الفردي واجلماعي يف العمل.
إن تبين املنظمة لنظ ام معلومات من هذا النوع ميكنها من املضي حنو ما يسمى ابملوارد البشرية اإللكرتونية ،على اعتبار أن
هذا األخري هو متاح لالستعمال من أطراف خارجية يف تعاملها مع وظيفة املوارد البشرية من خالل االستعمال املكثف
لشبكات االنرتنت ابخلصوص من شكل).3 (web-services
مما يؤكد أمهية الوجود املسبق لنظام معلومات املوارد البشرية ،بطريقة خالقة للقيمة ،هو أوجه اخلدمة اليت خيلقها ملسار إدارة
الكفاءات ،يلخصها "بورتالنو" ) ،(2012على النحو اآليت:4
 توصيف الكفاءات؛ تنظيم وترتيب الكفاءات على أساس معني؛ تقييم الكفاءات؛ قياس الكفاءات؛ إعطاء وإرجاع املعلومات لألطراف املعنية؛ إعداد لوحات قيادة خاصة ابلكفاءات.كما يساهم نظام معلومات املوارد البشرية يف تطوير كل من الكفاءات الفردية واجلماعية ،ودجمها بشكل فعال على املستوى
التنظيمي ،لتكون يف خدمة الكفاءات التنظيمية للمنظمة .كل ما سبق يؤكد أمهية نظام معلومات املوارد البشرية كمتطلب
قبلي لنجاح مسار إدارة الكفاءات

* لتفصيل أكرب فيما يتعلق مباهية نظام معلومات املوارد البشرية ،ارجع إىل املبحث الرابع من هذا الفصل.
Fourmy M.(2012) Ressources Humaines: stratégie et création de valeur, Maxima, p. 41.
Peretti J.M., (2002) E-GRH: révolution ou évolution ?, coordonnée par Kalilka M., Edition liaisons.

1

2
3

Ruël H., Bondarouk T., Looise J K (2004), E-HRM : Innovation or Irritation ? An exploration
of web based Human Resource Management in Large Companies, Utrecht, Lemma, p. 22
4
Portolano J. M.(2012) ; op. cit. ; p. 75.
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 .5رمسلة املعرفة وإدارهتا والتوجه حنو املنظمة املتعلمة:
 .1.5رمسلة املعرفة:

تعترب رمسلة املعارف أحد أهم أدوات إدارة املعارف ومنه إدارة الكفاءات وابلتحديد تطوير الكفاءات ،ويقصد ابلرمسلة
استخالص املعارف واخلربات االسرتاتيجية انطالقا من ممارسات أو حاالت معاشة بواسطة هدف خصوصي يهدف إىل

حتديد واسرتجاع املعارف القابلة للتحويل ولالمتالك وإلعادة االستعمال.
تكمن األمهية اجلوهرية لرمسلة املعارف والكفاءات يف جعل إطارات املنظمة يعرفون ما كانت تعرفه املنظمة يف حد ذاهتا*.
أخذا ابلتعريف الذي يشري إىل أن "الرمسلة هي االنتقال من اخلربة إىل املعرفة القابلة للتقاسم".
تنطلق عملية الرمسلة من مجلة من التساؤالت:
 كيف نتجنب تكرار نفس اخلطأ؟ كيف ننتقل من جمموعة تدابري عالجية إىل تدابري وقائية؟ كيف ننشأ ذاكرة تنظيمية يستقر وجودها بعد رحيل األفراد وانقضاء احلاالت اليت تشكل مصدرا هلا؟ كيف نعرف كل ما نعرفه؟ كيف نرسم خرائط ملعارف وخربات املؤسسة؟ كيف نتعلم ما ال نعرفه اآلن مما هو حيوي للمؤسسة؟على ضوء اإلجاابت املقرتحة عن األسئلة املذكورة يتم إحصاء وجرد املعارف واخلربات املوجودة يف املؤسسة وتصنيفها إىل
فئات أو أصناف متميزة .يف هذا الباب تعترب الذاكرة التنظيمية هي التجسيد املادي الصريح والدائم للمعارف ،املعلومات
والكفاءات احلامسة واالسرتاتيجية للمنظمة بغية تسهيل الوصول اليها وتقامسها وإعادة استعماهلا من طرف أعضاء املنظمة
يف إطار اجنازهم ملهامهم الفردية واجلماعية.1
صنف الباحثان "ابرثالم" و "فينسن" ) (Barthelme &Vincentبني ثالث جمموعات من املناهج لرمسلة املعارف ،وهي
:
كاآليت
أ -مناهج الرمسلة :وتضم جمموع الطرق اليت تندرج ضمن ما يسمى هبندسة املعارف واهلادفة إىل دمج املعارف يف
أدوات معلوماتية ،تصنيفها وجتهيزها لالستعمال الالحق؛
ب -مناهج اإلدماج املتواصل يف الذاكرة هبدف العودة إىل اخلربات :اليت ترتكز على التصريح العفوي عن املعارف من
قبل احلائزين عليها ابملوازاة مع وضعها موضع التنفيذ ،وحيدد "تيفينوت" (1997)2اهلدف من هذه العملية يف "
احلفاظ على مذكرات عن األحداث واالخفاقات ،على واقع تقنية وكتاابت لواثئق تقرتح حلوال عملية" .3

* ترجع هذه الفكرة للمقولة املعروف للمدير العام لشركة  ،HPحينما »Si HP savait ce que HP sait, HP serait trois fois plus performante »:
Dieng, R. (2002). Panorama: Méthodes et outils pour la gestion des connaissances. Journée Loriatech sur la
gestion des connaissances, Nancy..
2
Thévenot (1997), Le partage des connaissances, Editeur technique de documentation, Paris,
 3اثبيت (  ،)2012مرجع سابق ،ص.276 .
1
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ت -املناهج اخلرائطية :ويقصد هبا التمثيل البياين والوصفي للمعارف مبا يسمح بتحديد مواقعها داخل املنظمة ،حيث
ترتكز هذه املناهج عمليا على تسيري "خمزوانت املعارف" دون السعي إىل توضيح مضموهنا.
كما ننوه إىل الضرورة احلتمية لرمسلة املعارف واخلربات ،ويتجلى ذلك يف قيام العديد من املؤسسات إىل حترير إجراءاهتا
العملية ،سواء بغرض االستجابة ملعايري اجلودة ( ،)ISO 9001أو للمتطلبات األمنية أو حىت لاللتزامات االجتماعية والقانونية
والبيئية ) .(HSE, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000, ISO 26000حيث مهما اختلفت األغراض األساسية من
القيام بتدوين األمناط اإلجرائية ،تساهم الرمسلة يف نشر املعارف العملية ،ال سيما وأن املعلوماتية تسهل كثريا مثل هذه
1
العمليات نظرا لوجود أنظمة تسيري وبرجميات متخصصة)( CommonKADS, CYGMA, KOD, MKSM et REX
ومن املهم اإلشارة إىل املناهج التحليلية املبنية على منطق الكفاءات ،على اعتبار أن هلا أمهية ابلغة يف حتقيق هذه الغاية،
كوهنا تسمح للمنظمات ابستكشاف املعارف والكفاءات املتاحة وحتديد مواقعها وتفصيل إجراءاهتا مبا يسهل من معاجلتها
وختزينها واسرتجاعها عند احلاجة ،ومنه ميكن اعتبار هذه املناهج كدعائم أساسية ألنظمة املعلومات واملعارف.
 .2.5إدارة املعرفة

إدارة املعرفة كعملية هي فن حتويل املوجودات الفكرية إىل قيمة لألعمال .2إذ يسمح من تشفري املعرفة مث ختزينها سواء
حازهتا املوارد البشرية (أفراد ومجاعات) أو مت احلصول عليها من الروتينات التنظيمية أو من خارج املنظمة ،وهو ما يسهل
من بناء فهرس أو مرجع للكفاءات ) ،(Thésaurusمع إمكانية تصنيفها يف مصفوفات واستعماهلا بشكل ييسر اشتغال
الكفاءات ،وكذلك طرائق اكتساب الكفاءات التنظيمية أو اجلماعية أو الفردية يف إطار تسلسلها اهلرمي وبيئتها التنظيمية.
 .3.5التوجه حنو مفهوم املنظمة املتعلمة
من املتطلبات املعرفية لنجاح مسار الكفاءات هو مدى اعتبار املنظمة كفضاء مناسب للتعلم والتطوير لكل من األفراد
واجلماعات ،وهو ما يعين ضرورة التوجه حنو مفهوم املنظمة املتعلمة /املعلمة ،اليت تشجع أشكال التعلم اجلماعي والتعلم
التنظيمي يف إطار الروتينات التنظيمات( 3إجاابت عن وضعيات خمتلفة) ،واليت تكون ،يف العادة ،وليدة عمليات تعلم
مسبقة ،من جهة أخرى تكون يف غاية األمهية لضمان تطور املنظمة واألفراد للتماشي مع التغريات البيئية.
لعل مما مييز املنظمات عن بعضها البعض ،يف العشرية األخرية ،هو مدى تعلمها وممارسة أطرافها الداخلية ألشكال من
التعلم بشكل مجاعي ،ومنه التوصل إىل حالة اكتساب املعارف العملية اجلماعية ) ،(Savoir-faire collectifوترسيمها
ومن مث إمكانية حتويلها و /أو تقامسها.
 .6التحليل املعريف واخلرائط املعرفية التنظيمية.

من املهم أيضا اإلشارة إىل طريقة التحليل املعريف واخلرائط املعرفية التنظيمية ،كوهنا تعترب أدوات تسمح إبجراء النمذجة

البيانية مبعتقدات ومعارف الفرد او مجاعة حول موضوع عمل معني .ويكمن املبدأ األساسي هلذه الطريقة يف استخالص
1

Dieng & Olivier Corby, (2001), Méthodes et outils pour la gestion des connaissances : une approche
pluridisciplinaire du knowledge management, Donod, Paris.
 2جرادات انصر وآخرون .)2011( ،إدارة املعرفة ،مكتبة اجلامعة ،الشارقة ،ص.78 .
3
Argyris C. & Schon D. A. (2002) Apprentissage organisationnel : théorie, méthode, Pratique. In, Bressy (2011),
op. cit., p. 414.
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جمموع التأكيدات املتعلقة مبوضوع ما انطالقا من خطاب شفهي أو كتايب سواء كان فرداي أو مجاعيا ،والبحث من خالل
ذلك عن الروابط املوجودة بني خمتلف املفاهيم ،هذه التأكيدات يتم رمسها يف سالسل مركبة من مفاهيم مرتابطة فيما بينها
لتشكيل اخلريطة املعرفية.
متكن هذه الطريقة من الوقوف عند العديد من املمارسات ،منها:1
 معاينة سري تدفقات املعلومات بني األشخاص؛ تنظيم وإعادة تنظيم ومتحيص األفكار واآلراء اليت يتم جتميعا ،من أجل حتليل وهيكلة املعلومات وحتديد العالقاتبني املواقع األساسية؛
 ترقية أنظمة تسيري املعارف؛ إنتاج وعرض املعلومات بطرق جديدة. .6متطلبات أخرى (خارجية)
جناح مسار إدارة الكفاءات ،يتطلب العديد من املتطلبات األخرى اليت ترتبط يف معظمها ابلبيئتني الداخلية واخلارجية
للمنظمة ،حيث جند بعضها يتعلق ابلنموذج االقتصادي للبلد الذي تنشط فيه املنظمة مبؤشراته االقتصادية الكلية كالتنمية
البشرية ومستوى الدخل احلقيقي ومؤشر السعادة ،ومنها ما يتعلق ابلبيئة الداخلية للمنظمة كميزات التنظيم والثقافة التنظيمية
املعتمدين مع التأكيد على التوجه حنو تثمني وتقدير ومتكني ذوي الكفاءات والتفعيل العملي للذكاء يف اإلدارة (اإلدارة
ابلذكاء) بدال من النماذج البريوقراطية .والبعض اآلخر من املتطلبات يتعلق بنظام التعويضات ،ومنها ما يرتبط ابلبنية الرقمية
واالتصالية وأنظمة املعلومات اإلدارية ،والبعض اآلخر يرتبط ابلشكل القانوين للمنظمة وطبيعة امللكية ،ومنه نوع القوانني
والتنظيمات اليت خت ضع هلا وحىت ما يتعلق بتشريع العمل والضمان االجتماعي وما يتعلق إبدارة عقود العمل واالتفاقيات
اجلماعية .كما يصل األمر إىل منظوميت التعليم والتكوين والبحث ،كوهنا تشكل األرضية اليت تزود ابملنظمات ابلكفاءات
وتعمل على تطويرها وحتيينها.
املطلب الثاين :املنهجية العامة إلدارة الكفاءات
نقصد مبنهجية إدارة الكفاءات ،تلك املراحل اليت تعتمدها املؤسسة يف إدارة كفاءاهتا .وقد مت اختياران ملنهجية
"دجيو" (2001) 2كونه منهج يعد األكثر مشوال وبراغماتية واعتمادا على املستوى املهين ،وهو يرتكز على مقاربة عامة
ومعتمدة ،نوجز أهم ميزاهتا يف النقاط اآلتية:
 اعتماد املفهوم املوسع للكفاءة :مبعىن الكفاءة الفردية والكفاءة اجلماعية والكفاءة التنظيمية؛ ممارسة السريورات الثالث إلدارة الكفاءات ،وهي :إدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات اجلماعية وإدارةالكفاءات التنظيمية؛
 1اثبيت ،)2011( ،مرجع سابق  ،ص324 .
Dejoux C., (2001), op. cit.
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 وجود عالقات منسجمة ومتداخلة بني السريورات الثالثة املشكلة للمقاربة املعتمدة إلدارة الكفاءات.كما جتدر بنا اإلشارة إىل أن مثل هذه املنهجية تكون حتت وصاية املديرية العامة .وعلى هذا األساس سندرجها يف
مرحلتني أساسيتني ،وهي على النحو اآليت:
تشخيص مستوايت الكفاءات احلالية؛ التطبيق العملي للمسارات الثالث إلدارة الكفاءات.الفرع األول :تشخيص مستوايت الكفاءات احلالية

الغاية من هذا التشخيص كمرحلة أوىل هو معرفة خمتلف األعمال اليت يقوم هبا األفراد واجملموعات جتاه مفهوم

الكفاءة بصفة مستقلة كل حسب درايته الشخصية ومنه معرفة ما ينبغي القيام به مستقال .ومعرفة خمتلف املنهجيات
واملؤشرات اليت يتصوروهنا جتاه مناصب أعماهلم أو نشاطاهتم.
يف هذا اإلطار تقوم املؤسسة إبحصاء خمتلف الكفاءات اليت حيوزها األفراد واجلماعات والوحدات ابستعمال استبانة
(اجلدول أدانه) ،مع حماولة ربطها مبجاالت استعماهلا؛ حيث تركز هذه االستبانة على النقاط اآلتية:
 مستوى استعمال مفهوم الكفاءة؛ مدى إدراك األفراد ملفهوم الكفاءة؛ األدوات اليت تعترب مرجعيات الستعمال الكفاءات؛ مؤشرات التقييم والرقابة؛ التحسيس مبدى فعالية مفهوم الكفاءات داخل املؤسسة.إن مثل هذه املبادرات الفردية واجلماعية ،وإن كانت غري رمسية ،فهي ذات أتثري إجيايب ابعتبارها تعطي جمموعة
مؤشرات عن تطور احلاجة لرتشيد وهيكلة هذا املفهوم االسرتاتيجي داخل املؤسسة .ومن جهة أخرى فهي تسمح بتصحيح
املفاهيم املرتبطة هبا ،وابلتايل توحيد التصورات جتاهها قبل الشروع يف العمليات التسيريية اخلاصة هبا.
يسمح استعمال هذه االستمارات من بلوغ مجلة نقاط ،نوجز أمهها كاآليت:
 معرفة خمتلف اإلدراكات والرؤى املتعلقة مبفهوم الكفاءات وحماولة تطويرها؛ تقييم مدى التحام وتناسق خمتلف األطراف جتاه هذا املفهوم؛ تقييم مدى طرح هذا املفهوم على املستوى اخلارجي للمؤسسة ،جتاه الشركاء ،األطراف ذات املصلحة املتعاملمعها خصوصا الزابئن؛ ملعرفة مستوى تبين هذا املفهوم على املستوى اخلارجي مقارنة ابملستوى الداخلي.
 األخذ بعني االعتبار وبشكل مسبق لألدوات اليت تستعمل يف إطار املسار الشامل إلدارة الكفاءات.بعد االنتها ء من هذه املرحلة ،ختلص املؤسسة إىل تشكيل جدول إحصائي شامل ،يضم خمتلف البياانت املتعلقة
مبجاالت استعمال مفهوم الكفاءة على مستوى املؤسسة .وهذا حسب ما هو مبني يف اجلدول رقم (.)4-3
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اجلدول ( :)4-3جدول إحصائي شامل خيص استعمال مستوايت الكفاءات
الكفاءات الفردية

الكفاءات اجلماعية

الكفاءات التنظيمية

جماالت االستعمال
 oفردي
 oالوحدة
 oالوظيفة
 oأخرى
 oاملوردون
 oشركاء
 oمستوايت أخرى
التعريف
اتريخ بداية االستعمال
أمثلة مقرتحة على شكل منهجيات
السريورة املعتمدة
منط املعرفة
مؤشرات التقييم
مؤشرات الرقابة
التأثريات اإلجيابية
التأثريات السلبية
Source : Dejoux C., (1997), op. cit., p. 121.

يعترب هذا اجلدول نقطة البداية ملسار إدارة الكفاءات وتشخيص واقعها ،حيث يسمح لإلدارة العامة -اعتمادا
على ما هو موجود حاليا يف الواقع املعاش – بتحسني نوعية املسارات الفردية املتبعة واليت هلا عالقات ابملبادرات الفردية
واجلماعية.
إن اعتماد املنظمة للخطوات السابقة ،يسمح هلا بتحديد هرمها اخلاص إبدارة الكفاءاتDejoux C.,1997)" ،
( ،حسب ما هو موضح يف الشكل ( .)3-3حيث يسمح لنا من معرفة كامل مستوايت الكفاءات االسرتاتيجية اليت
حتوزها املؤسسة ،وابلتايل التمكن من معرفة تلك الكفاءات اليت من يكون من املقدور تطويرها.
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الشكل ( :)3-3هرم إدارة الكفاءات لـ:

)(Dejoux C.,1997

مستوى التحليل



إدارة الكفاءات االفرتاضية virtuelles
هيكل تنظيمي مرتكز على حماور الكفاءات

بناء تنظيمي

إدارة كفاءات املنظمة ،املوزعة على مستوى هيكلتها (شبكتها )

االسرتاتيجية اخلارجية

اإلدارة اخلارجية للكفاءات االسرتاتيجية للمؤسسة
اإلدارة الداخلية للكفاءات االسرتاتيجية للمؤسسة

االسرتاتيجية الداخلية

إدارة الكفاءات اجلماعية

العملية اإلدارية

إدارة الكفاءات الفردية

 GRHإم.ب
Source : Dejoux C., (1997) , op. cit., p 122.

تتوقف هذه املنهجية على األخذ ابملستوايت الثالثة لكفاءات املؤسسة :الكفاءات الفردية والكفاءات اجلماعية
والكفاءات التنظيمية .إذ تعمل املؤسسة يف مثل هذه املرحلة للتعرف على مستوايت كفاءاهتا يف أماكن العمل ،قصد تقييم
مستوى الكفاءات .حيث يتم التعرف على كل كفاءة (فردية ،مجاعية أو تنظيمية) اعتمادا على ثالثة جماالت ،هي :معايري
التقومي؛ وأمثلة لإلثبات واحلكم على مصداقية املستوى؛ ابإلضافة إىل املعلومات املكملة لذلك.
وإبمكاننا توضيح الشكل السابق من خالل اجلداول رقم ( )5-3ورقم ( )6-3ورقم (.)7-3
اجلدول ( :)5-3تعريف وتقييم الكفاءات الفردية
التقييم
مقيم (مسؤول املوارد البشرية ،املسؤول
املباشر) يكلف بعملية تقييم الكفاءات
الفردية للعامل.
يشكل املرتشح يف حد ذاته "حمفظة
كفاءات" اليت نتمكن من خالهلا من إجياد

أمثلة عن األدلة

معلومات مكملة

قائمة معايري ،وجمموعة أمثلة عن معلومات إضافية متكن من فهم ووصف
الكفاءات الفردية ) (CIوفقا ملقاربة الكفاءة الفردية املتعلقة مبنصب العمل.
سوسيو بنائية.
مثال :الشهادات املتحصل عليها،
مؤشرات تساعد يف احلكم على شرعية
ومصداقية ِّ
األدلَّة املقدمة.
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العناصر املتعلقة ابلكفاءات الفردية
املقيمة.
تقيم الكفاءة الفردية على مستوى منصب
العمل اعتمادا على الشهادات و ِّ
األدلَّة
املقدمة من طرف املرتشح ،خصوصا
. VAE, ISO 17023
(بتصرف)Source : Dejoux C., op.cit., p.268.

نفهم من خالل اجلدول ( )5-3أبن التعرف على الكفاءة الفردية يتم من خالل الشهادات وأدلة اإلثبات املقدمة من
طرف املوظف الشاغل ملنصب العمل .وعلى هذا األساس يتم تقييمها ،مبعىن احلكم على درجة مصداقيتها من خالل
العمل أبنظمة تقييم كفاءات اليت تتماشى ومقاربة الكفاءات ،كما ميكن االستعانة خبربات مراكز التقييم (Assessement
) centersللوصول إىل نتائج أكثر موضوعية ومصداقية متكن من اخلوض يف ممارسات إدارية ابالرتكاز على املخزون الفعلي
من الكفاءات الفردية الذي حتوزه املؤسسة على مستوى كل الوظائف.
اجلدول ( :)6-3معرفة وتقييم الكفاءات اجلماعية
التقييم
مقيم داخلي ،مسؤول مشروع أو مجاعة
عمل ما ،يقوم بعملية تقييم الكفاءة
اجلماعية اليت أنشأها أعضاء اجلماعة.
ينبغي صياغة الكفاءات اجلماعية يف
شكل كفاءات فردية ومؤشرات كفاءات
مجاعية (عناصر داخل املؤسسة تلعب
دورا إجيابيا يف تشكيلها وتطويرها).

معلومات مكملة

أمثلة عن األدلة
أمثلة عن وضعيات معاشة من طرف
اجلماعات املشكلة هلذه الكفاءات
اجلماعية .

التعريف ابلعوامل الضمنية اليت قد ينجم
عنها هدر للكفاءات اجلماعية.
التعريف ابلعناصر اليت قد يكون هلا
أتثريات إجيابية أو سلبية على الكفاءات
اجلماعية للمشروع أو اجملموعة.
عدد املرات اليت أخذت فيها الكفاءات
اجلماعية بعني االعتبار بشكل مقصود أو
بشكل تلقائي.

توصيف الكفاءات اجلماعية وصياغة
خصائصها ،ينبغي أن تعد من طرف
مجاعة أو جمموعات.

أمثلة عن القيم املضافة املنشأة ،خالل
مدة حياة اجلماعة أو املشروع.
Source : Dejoux C., (1997), op.cit., p.269.
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يتضح من خالل اجلدول ( )6-3أبن التعرف على الكفاءات اجلماعية يتم على مستوى مجاعات العمل أو فرق
املشاريع ،من خالل االستعانة بطرح خمتلف اخلصائص وامليزات واملؤشرات اليت تشكل الكفاءات اجلماعية وما قد ينجر
عنها من أتثريات إجيابية أو سلبية على املؤسسة .حيث يتم استقراء مستوايهتا اعتمادا على تلك املؤشرات*.
اجلدول ( :)7-3التعرف على وتقييم الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية
التقييم
يعرف املقيم (مسؤول داخلي إلدارة
الكفاءات التنظيمية أو مستشار
خارجي) ابلكفاءات التنظيمية و
االسرتاتيجية املوجودة على مستوى
سريورات املؤسسة.

معلومات مكملة

أمثلة عن األدلة

التعريف ابلشكل النوعي والكمي ملختلف حتليل عوامل اخلطر املتعلقة بعملية األخذ
للوضعيات اجلماعية اليت من خالهلا يؤخذ ب).(COS
بعني االعتبار للكفاءات التنظيمية
حتديد العوامل املالئمة لتطوير هذه
االسرتاتيجية ).(COS
الكفاءات.

التمييز بني كل ما هو دراية فنية (مهارة)
للمؤسسة ،وما هو غري ذلك.

حوصلة القيم املضافة املشكلة من طرف
كل كفاءة تنظيمية.

رسم خريطة ملختلف املهن والكفاءات
الفردية واجلماعية ،و الوظائف ،وخمتلف
السريورات اليت هلا عالقة مباشرة أو غري
مباشرة هبذه الكفاءات.

دراسة مدى حركية الكفاءات التنظيمية
االسرتاتيجية ) (COSما بني الوظائف
و مدى اخنفاض حاالت التحول احملققة
و/أو القابلة للتحقيق.
Source : Dejoux C. (1997), op.cit., p.269.

يتضح من اجلدول( )7-3أبن املسؤول القائم على إدارة الكفاءات التنظيمية يقوم بتشخيص حمزون الكفاءات التنظيمية
اليت متتلكه املنظمة ،والذي على أساسه يتمكن يف مرحلة اثنية من معرفة الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية وحماولة دراسة
مدى أمهيتها على املستوى االسرتاتيجي ،ودراسة الظروف املؤثرة إجيااب أو سلبا على املنظمة.
بعد االنتهاء من مرحلة التعرف وتقييم الكفاءات ،متر املؤسسة إىل املرحلة الثانية اليت تبادر من خالهلا يف التسيري الفعلي
للكفاءات أين ميكنها أن تفعل املسارات الثالثة إلدارة الكفاءات.
الفرع الثاين :املمارسة العملية للمسارات الثالثة إلدارة الكفاءات (العمليات واألدوات)
تشرع املؤسسة يف مثل هذه املرحلة يف التسيري الفعلي هلذه الكفاءات وفقا للمسارات الثالثة وبشكل موازي :إدارة
الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات التنظيمية .ويتطلب األمر قيام املؤسسة إبعداد برامج عمل،
وحماولة ربطها مبختلف مستوايت الكفاءات داخل املؤسسة من جهة ،ومن جهة أخرى إعداد جمموعة تعاريف معتمدة من

* راجع املؤشرات الدالة على مدى وجود الكفاءات اجلماعية من الفصل اخلاص مبفهوم الكفاءات.
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طرف هيئات لتلك الكفاءات .ابإلضافة إىل حتديد املصطلحات اليت تدعم هذا اجملال .ومن بني أهم هذه األدوات نذكر
ما أييت:
 إعداد قاموس داخلي للكفاءات :حيث يسمح للمؤسسة من حتديد املفاهيم املختلفة واملتعلقة بكاملمستوايت حتليل الكفاءات ،وإعداد قائمة مصطلحات تدعم ذلك؛
 حماولة ربط إدارة الكفاءات بنظام إلدارة املعرفة ،الشيء الذي ميكنها من حتقيق ميزات مضاعفة .كونه سيسمحمن حتيني خمتلف األدوات اليت ستستعمل إلدارة هذه الكفاءات كهرم إدارة الكفاءات وخريطة الكفاءات
ابملوازاة مع خريطة العمليات؛ كما أنه ميكن املؤسسة من ختزين خمتلف املعارف الضمنية الناجتة عن عمليات
*
حتليل الكفاءات وحتويلها إىل معارف صرحية مث ختزينها ،وابلتايل دعم أقوى لذاكرة املؤسسة؛
 املمارسة العملية لسريورة إدارة الكفاءات الفردية من طرف إدارة املوارد البشرية ،ابستعمال األدوات املتعلقةهبذا املستوى كنظام التقييم الفردي املرتكز على منطق الكفاءات ،ومرجعية الكفاءات ،وتبين نظام تعويضات
حمفز ،وتطوير الكفاءات اعتمادا على آليات التعلم والتكوين الفردي واجلماعي ،ابإلضافة إىل نظام التعلم
اإللكرتوين )... ،(E-Learning؛
 املمارسة العملية لسريورة إدارة الكفاءات اجلماعية ،من قِّبَل مسؤويل مشاريع املؤسسة .وكذلك حتديدالكفاءات اخلاصة جبماعات العمل ،ابملوازاة مع خمتلف املشاريع ،وحماولة حتديد خمتلف العوامل املؤثرة ابإلجياب
أو ابلسلب على الكفاءات اجلماعية .كما ينبغي على املؤسسة الربط بني كل من الكفاءة اجلماعية والسياق
العملي املتعلقة هبا ،كالظروف احمليطة والوقت املرتبط بذلك؛
 املمارسة العملية لسريورة إدارة الكفاءات التنظيمية ،حتت وصاية اإلدارة العليا .ففي هذا املستوى ،اقرتح العديدمن املستشارين طرقا ومسارات خمتلفة ،تسمح للمؤسسة من التعرف على الكفاءات التنظيمية ومنه اخلوض
يف عمليات تطويرها.
تتطلب املمارسة العملية هلذه املسارات الثالثة ،األخذ ببعض األدوات كإعداد قاموس للكفاءات وبناء ذاكرة تنظيمية
اعتمادا على نظام إلدارة املعرفة ونظام معلومات موارد بشرية الذين يتولدان عن نظام معلومات من صنف ).(ERP
من جهة أخرى ،من املهم اإلشارة إىل أنه يتم العمل بتلك السريورات الثالث إلدارة الكفاءات ،من أجل ربط اخلربات
اجلانبية وجعلها منسجمة مع اخلربات الرئيسية؛ وابلتايل ربط مجاعات العمل بشكل مباشر مع أدوات العمل وجعلها أحسن
أداء ،زايدة عن خلق جو مرتابط ومنسجم يتمحور حول مفهوم الكفاءة.
الفرع الثالث :التحكم يف الكفاءات االسرتاتيجية ابملوازاة مع خريطة العمليات
حيث تستعمل املنظمة يف هذه املرحلة خريطة العمليات كأداة اسرتاتيجية للتحكم يف الكفاءات االسرتاتيجية،
كخرائط سريورات اجلودة وسريورات اإلنتاج .وتتضح هذه العمليات من خالل مرحلتني ،مها:

* ينقل إىل اجلزء اخلاص أبهم األدوات اليت يستعان هبا يف إدارة الكفاءات التنظيمية.
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 -توضيح طبيعة العالقات ما بني الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية

)(COS

املتداخلة يف سريورات املؤسسة

احملورية .وهذا من خالل طرح التساؤل التايل :ما هي الكفاءات التنظيمية احملورية الواجب تطويرها على املدى
القصري واملتوسط والطويل ،واليت من شأهنا أن تتحكم يف العمليات والسريورات الرئيسية للمنظمة؟
 حتديد الكفاءات الفردية االسرتاتيجية ) (CISالضرورية إلنشاء الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية .وهلذا يتعنيعلى كل عضو داخل املنظمة طرح التساؤل التايل :أي كفاءة فردية اسرتاتيجية ،ينبغي على املنظمة حيازهتا
أو تطويرها كي ت كون طرفا فاعال مع بقية الكفاءات التنظيمية احملورية ،وابلتايل التمكن من حتقيق األهداف
االسرتاتيجية املسطرة ،خالل فرتة زمنية معطاة.
إن عمل املنظمة هباتني اخلطوتني ،سيمكنها من تدارك األخطاء املرتكبة خالل الدورة ،وابلتايل أخذها بعني
االعتبار أثناء رسم االسرتاتيجيات املستقبلية .ومن جهة أخرى معرفة التغريات اليت طرأت على خمتلف كفاءاهتا.
املطلب الثالث :مسامهة إدارة الكفاءات يف خلق القيمة لألطراف ذات املصلحة
كما هو متعارف عليه يف جمال اإلدارة االسرتاتيجية ،فإن حتقيق املؤسسة ألداء تنافسي مستدام ومن مث ميزة تنافسية
مستدامة أصبح مرهوان مبدى خلق القيمة لكامل األطراف ذات املصلحة :الزابئن واملسامهني واملستخدمني واجملتمع والبيئة
الطبيعية .وعلى هذا األساس سنحاول توضيح مسامهة كل مستوى من مستوايت إدارة الكفاءات يف خلق القيمة هلذه
األطراف ذات املصلحة.
الفرع األول :مسامهة إدارة الكفاءات الفردية يف خلق القيمة

إن عمل املؤسسة وفق نظام متكامل وفاعل إلدارة كفاءاهتا الفردية ميكنها من كسب مزااي عديدة متعلقة بتحسني

مستوى ونوعية املورد البشري للمؤسسة ،ومنه القدرة على رفع من مستوايت اإلبداع ،وحتسني فعالية العمل اإلداري
(التسيري) ومنه التمكن من حتسني القيمة اليت ختلقها املؤسسة لألطراف املتعاملة معها ،خصوصا الزابئن .وإبمكاننا توضيح
ذلك من خالل التعلم والتكوين املستمرين كوهنما دعامتني أساسيتني لتطوير الكفاءات متكنان املؤسسة من حتسني نوعية
رأس املال البشري ،ومنه التحسني من أدائه وفعاليته ومن مث األداء الشامل املؤسسة؛ واعتماد املؤسسة لثقافة التعلم الذايت
والتكوين الذايت ،واستبدال مفهوم منصب العمل مبنطق الكفاءة ،وهو ما قد يرفع من قدرات اإلبداع ،خصوصا اإلبداعني
التنظيمي والتسويقي ومنه الرفع من فعالية الوظائف اإلدارية (وظيفة اإلنتاج ،التسويق ،املوارد البشرية.1 )... ،
تتمكن املؤسسة من خلق القيمة بدرجة أكرب ،اعتمادا على إدارة الكفاءات الفردية .من خالل األخذ ابلنقاط اآلتية:
 -حتديد وتطوير األفراد ذوي الكفاءات االسرتاتيجية ،وابلتايل أكثر مسامهة يف خلق القيمة؛

Dejoux C., op. cit., p.276.
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 اعتماد حتفيز وتعبئة الكفاءات سيزيد من نوعية اخلدمة املقدمة للزابئن ،وحتسني صورة املؤسسة لدى الغريوكذلك األمر ابلنسبة للمناخ االجتماعي للمؤسسة وتقوية ثقافتها التنظيمية وابلتايل تعزيز أكرب ملوقفها
التنافسي؛
 تطوير الكفاءات العالقاتية والسلوكية مع الرتكيز على املدخل السلوكي؛ التأكيد على الدور احملوري للكفاءات األخالقية لضمان أداء يتوافق واملعايري السلوكية واألخالقية.الفرع الثاين :مسامهة إدارة الكفاءات اجلماعية يف خلق القيمة

تتمكن املؤسسة من خلق سريورة إلدارة كفاءاهتا اجلماعية بشكل فعال إذا ما اتبعت مسارا يضم جمموعة سريورات
وأدوات متكنها من تسيري الكفاءات متعلقة بعمل اجلماعة أو مشروع معني .وتوفر إرادة على املستوى االسرتاتيجي ،تعمل
على معرفة واستغالل املهارات اجلماعية .مثل هذا األمر ميكن املؤسسة من حتقيق جمموعة من املكاسب والقيم للمنشأة،
نذكر منها:1
 التحسني من فعالية إدارة املشاريع واإلدارة التشغيلية ككل؛ خلق ثقافة تقاسم املعلومات والكفاءات على مستوى أنظمة اإلعالم اآليل لتسيري املعارف التنظيمية ،ومنه الرفعمن فعالية إدارة املعرفة؛
 خلق وتطوير كفاءات فردية خبصوصيات ختدم املفهوم اجلماعي وتعزز من مرجعية الكفاءة خصوصا يف جانباملواقف والسلوكيات؛
 خلق نظام تقومي خاص ابلكفاءات اجلماعية ،مما يرفع من رشادة اجلهود اخلاصة بتطوير الكفاءات ،خصوصااحملورية منها؛
 التماشي مع التطورات اليت طرأت على جمال اإلدارة ،حيث يقول "بيرت دراكر" يف هذا اإلطار أبن" القوة مل تعدحمصورة عند الذي يعرف أو من حيوز املعلومات ،بل أصبحت ملكا ملن يقوم بتقاسم هذه املعلومات مع بقية
األطراف داخل املؤسسة" وهو ما يؤكد أبن تقاسم املعرفة والكفاءات قد أضحى من الضرورايت لتحقيق الفعالية
على املستوى اإلداري.
تعترب إدارة الكفاءات اجلماعية فرصة للفرد ،إذ بفضلها يتمكن من تعلم مهارات عالقاتية واكتساب خربات من
أعضاء فرق العمل اليت احتك هبا ،زايدة عن خلق هوية تنسجم مع هوية اجلماعة واملؤسسة ككل؛ الشيء الذي يزيد
من نوعية اخلدمة املقدمة للزابئن .فعلى سبيل املثال :سرعة إجياد حلول مناسبة الحتياجاهتم العملية ،زايدة عن مجاعات
عمل فعالة تتمكن من آداء مهامها بشكل فاعل ،ميكنها من خلق قيمة للزبون ،الشيء الذي يزيد من والئه للمؤسسة.
الفرع الثالث :مسامهة إدارة الكفاءات التنظيمية يف خلق القيمة

تعترب إدارة الكفاءات التنظيمية عبارة عن مسار (سريورات وأدوات) ميكننا من تسيري الكفاءات التنظيمية اليت
تشكلت وتطورت يف املؤسسة مع الزمن واخلربات املرتاكمة .حيث أهنا جتمع بني كل من الكفاءات الفردية واجلماعية
1

Dejoux C, op. cit., p.282.
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وجمموع املوارد امللموسة وغري امللموسة وحىت االسرتاتيجية ،حيث متكن املؤسسة من حتقيق أداء متميز وريوع ومن مث
1

ميزة تنافسية ،كوهنا تسمح هلا من القيام ابآليت:
 رسم رؤية اسرتاتيجية للمنظمة اعتمادا على ما حتوزه وما قد ستحوزه من كفاءات تنظيمية مستقبال)Bottom-up, Mixed approach؛
 -بناء اسرتاتيجيات أعمال وحماور اسرتاتيجية ترتكز على الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية؛

(Top-down,

 ضمان جناح نظام اجلودة الشاملة ،ومن مث إمكانية احلصول على شهادة التقييس (اجلودة)؛ حتسني جزء كبري من رأمساهلا املعنوي (الالمادي) ،وابلتايل خلق قيمة أكرب يف تصور املسامهني؛ ضمان جناح أنظمة اإلدارة البيئية والسالمة واألمن ،وهو ما ميكن املؤسسة من إجناح نظام اإلدارة املدمج ،خلققيم أكرب للزابئن والعمال واملسريين واملالك والبيئة واجملتمع املدين.
 تطوير أساليب وطرق عمل متكنها من التحكم اجليد يف مواردها الداخلية ،الشيء الذي يزيد من فعاليتها فيماخيص ختفيض التكاليف أو متييز منتجاهتا على مستوى السوق؛
 القدرة على إعداد قائمة مؤشرات يف إطار لوحة القيادة االسرتاتيجية ،تربط اسرتاتيجية املؤسسة برأمساهلا البشريخصوصا يف حالة اعتمادها لنموذج "سكانداي انفيجاتور"*؛
 الرفع من قيمة رأمسال املساهم ورأمسال الزبون؛ متكني األفراد من دمج كفاءاهتم احلالية واملستقبلية (املتوقعة) ،يف إطار خريطة كفاءات املؤسسة وابلتايل مسامهةأكثر فعالية يف حتسني مستوى األداء الشامل للمنظمة مستقبال.
ميكننا القول أبن املؤسسة اليت تعظم من القيم املنشأة لألطراف ذات املصلحة ،يتعني عليها الرتكيز على جمال
مهنتها أو نشاطها احملوري ) ،(métierمرتكزة بذلك على تلك الكفاءات التنظيمية ذات السمة االسرتاتيجية كي متكنها
من تعزيز ذلك ،ومنه خلق أداء تنظيمي متميز ومستدام يكون أساسا مليزة تنافسية مستدامة .ولعل من أسهل املداخل
وأكثرها برامجاتية يف قياس مستوى امليزة التنافسية واحتمالية استدامتها هو القيام ابستطالعات قياس درجة الرضا لألطراف
*
ذات املصلحة ،حسب األولوية

C.Dejoux, op. cit., p.285.
* ارجع اىل مناذج قياس األداء املستدام يف إطار الفصل اخلاص ابألداء املستدام.
* وعلى اعتبار أن املقاربة التسويقية هي األكثر اعتمادا على املستوى املهين واعرتافا على املستوى األكادميي ،فإننا سنحاول استدراج قائمة مؤشرات قياس درجة رضا زابئن املؤسسة يف الفصل
اخلاص ابألداء املستدام..
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وكخالصة ميكننا القول إ ن خلق القيمة يتطلب نظاما منسجما ومتكامال إلدارة الكفاءات مبا ميكن املؤسسة من رفع مستوى
رضا األطراف ذات املصلحة ،الشيء الذي يزيد من قيمة رأس مال الزابئن ورأمسال املسامهني ،ومسعتها اجملتمعية والبيئية،
وابلتايل متيز أدائها الشامل واتسامه ابستدامة أكرب على مستوى السوق احلالية وحىت املستقبلية.
املبحث الثالث :احملاور الثالثة إلدارة الكفاءات
املطلب األول :إدارة الكفاءات الفردية (البعد الفردي إلدارة الكفاءات)

لعل من أوىل األدوار اليت متارسها إدارة الكفاءات الفردية هو قدرهتا على ممارسة دور عمودي وخلق أدوار تشاركية للكثري
من املمارسات اخل اصة إبدارة املوارد البشرية ،ويتبني ذلك من خالل أتثريها بشكل أكرب على األداء التنظيمي
"ابريت"(" ،1)2005شادويك" (" ،2)2010ديلريي & دويت" ( ، 3)1996وهذا من خالل األدوار الوسيطة اليت
ترتكها على مستوى االلتزام وسلوك الكفاءات وتعزيز وتثمني مستوى اخلربات ،وتعبئة أكرب لذوي الكفاءات و لذوي
االستعداد ،لبذل جمهودات أكرب داخل املنظمة؛ ومن جهة أخرى تدنية مستوى التكاليف الناجتة من التحكم اجليد يف
السلوكيات واألداءات (البشرية) اليت تعترب حمصلة ملستوى االلتزام التنظيمي وحتفيز األفراد وتطوير مستوى كفاءات املوارد
البشرية .حيث يندرج يف إطار إدارة الكفاءات الفردية العديد من املمارسات اإلدارية اليت حناول التفصيل فيها وفقا لآليت.
الفرع األول :أهم املمارسات املندرجة ضمن البعد الفردي إلدارة الكفاءات
 .1ما يتعلق إبعداد مرجعية الكفاءات الفردية
من اإلشكاالت العملية اليت تطرح يف إطار إعداد مرجعيات الكفاءات هو جتزئة مناصب العمل إىل عائالت متجانسة،
أين ينبغي حتديد املناصب والوظائف املتشاهبة فيما بينها مبا يرتبط ابلكفاءات املطلوبة ،واليت ميكن على أساسها تشكيل
وبناء مرجعيات مشرتكة .حيث تطرح العديد من اإلشكاليات والتضارابت يف هذا الباب كاخلصوصيات الفردية وتثمني
اهلوية واحلرفية ،ابإلضافة إىل مستوى احلركية على مستوى السوق الداخلية  .(Dietrich et al., 2010) ...حيث كلما
زادت درجة التجزئة (دقة) ،فإن املرجعيات ال ختص إال بعض املناصب احملددة داخل املؤسسة .وهذا ما يتطلب عددا كبريا
من املرجعيات املتميزة عن بعضها البعض للتمكن من تغطية كامل املناصب يف املؤسسة .وعلى الرغم من انشغال املهنيني
إبجياد أحسن تركيبة للمرجعية ،إال أن القليل من هؤالء من يهتم ابلبحث عن الرهاانت اليت تواجه اختيار وإعداد املرجعيات
املثلى لتلك املناصب( .وعليه يكون من اجلدير اخلوض يف هذه املسألة اليت نعتربها حرجة لنجاح مسار الكفاءات داخل
املنظمة).

1

Barrette, J. (2005). Architecture de ressources humaines: perspectives théoriques et pistes de
recherche. Relations industrielles/industrial relations, 60(2), 213-243.
2
Chadwick, C. (2010). Theoretic insights on the nature of performance synergies in human resource systems:
Toward greater precision. Human Resource Management Review, 20(2), 85-101.
3
Bhattacharya, M., Gibson, D. E., & Doty, D. H. (2005). The effects of flexibility in employee skills, employee
behaviors, and human resource practices on firm performance. Journal of Management, 31(4), 622-640.
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وعليه ميكن القول أبن إعداد مرجعية الكفاءات للمناصب األساسية يف إطار خريطة عمليات املنظمة يعترب احلجر األساس
واخلطوة األوىل اليت ينبغي املبادرة هبا يف مسار إدارة الكفاءات؛ كما أن أي خلل يف عملية اعدادها قد يتولد عنه عواقب
على املستويني اإلداري واالجتماعي.
 .2احلصول على الكفاءات الفردية
ميكن اإلعداد اجليد ملرجعية الكفاءات ،كال من املنظمة ووظيفة إدارة املوارد البشرية من حتديد احتياجاهتا احلقيقية من املوارد
البشرية كما ونوعا ،وهذا على عكس الطرق الكالسيكية اليت كانت تتوقف عند التعبري عن االحتياجات بلغة كمية أكثر
مما هي كيفية.
إن املعرفة احلقيقية الحتياجات املؤسسة من الكفاءات كما ونوعا ،يتطلب منها يف خطوة اثنية العمل على استقطاب
وتوظيف أحسن الكفاءات املتاحة يف سوق العمل ،داخلي أو خارجي ،حيث تسعى إدارة املوارد البشرية هنا إىل جذب
عدد كاف من األفراد املرتشحني ليكونوا القاعدة اليت يتم على أساسها اختيار أكفء األفراد وأنسبهم للمناصب الشاغرة
وبشكل يتماشى وتطور الوظائف يف إطار التسيري التنبؤي للموارد البشرية.
هتدف عملية االستقطاب إىل ترشيد قرارات توظيف الكفاءات األنسب واألحسن ،وترشيد نفقاهتا مع املسامهة يف رفع
مستوى استقرار الكفاءات يف املنظمة وكذلك حتقيق اقتصاد يف تكاليف تطوير تلك الفئة املوظفة حديثا ،حيث يبني
اجلدول اآليت بعض معايري املفاضلة بني مصادر االستقطاب والتوظيف مع اإلشارة إىل إجيابياهتا وسلبياهتا.
اجلدول( :)8-3معايري املفاضلة بني مصادر استقطاب الكفاءات
املصدر
داخلي

الوسيلة /القناة

السلبيات

اإلجيابيات

خمزون الكفاءات ،عروض فرص متكافئة جلميع املوظفني ،احلد من ارتفاع تكلفة التطوير ،صراعات
التوظيف ،اللقاءات ،اجمللة املغادرين ،التحفيز ،الرضا ،احلركية أكرب ،اجلهد.
الداخلية.
الداخلية.
خمزون املرشحني (قاعدة بينات) مبادرة املرتشحني ،يفيد املؤسسة.
العالقات الوظيفية

غري مكلف ،دعم أفضل

تشتت طاقات املرتشحني.
احملسوبية ،الصراعات.

مجعيات مهنية ،مراكز التعليم التدريب اجليد للمستقطبني ،دعم احملسوبية.
أفضل ،وجود الكفاءات.
والتطوير
خارجي

وكاالت التوظيف العامة

جمانية ،إمكانية الدعم احلكومي ،فرص أقل فعالية.
التمهني املسبق.

متخصصو استقطاب الكفاءات اخلصوصية ،كفاءات عالية ،فعالية أكرب .التكلفة املرتفعة.
اإلعالانت على الصحف سهولة الوصول ومنه استقطاب أحسن ،تكلفة مرتفعة ابلنسبة للقنوات
التلفزيونية.
السرحة.
اجملالت والقنوات التلفزيونية.
مواقع األنرتنت املتخصصة ،الفعالية ،السرعة ،تكلفة متدنية ،غري شخصية ،انعدام االتصال
معلومات موثوقة ،أداة استكشاف ،املباشر ،احتمال تسرب املعلومات،
الشبكات املهنية
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التقليل من الوسطاء ،تشكيل قاعدة التنافس احلاد على الكفاءات اجليدة
والنادرة.
بينات خاصة على املستوى العاملي.
Source : Sekiou B. et al., (2001), Gestion des ressources humaines, Ed. DeBoek, Canada, p. 259.

إن عمل املنظمة ابسرتاتيجيات فعالة وصارمة الستقطاب الكفاءات يعترب يف حد ذاته ممارسة فعلية ملسؤولياهتا االجتماعية
والقانونية وحىت األخالقية ،كوهنا تعرب عن االلتزام ابلتنظيمات والقوانني اخلاصة ابلتوظيف ،وضمان حقوق املرشحني لشغل
الوظائف بكل استحقاق ونزاهة وشفافية ،على الرغم من أن نوعية املمارسات اخلاصة ابحلصول على الكفاءات تبقى
نسبية ،إذ تتأثر ابلعديد من العوامل اليت ختلف آاثرا مباشرة وغري مباشرة على القرارات اخلاصة ابالستقطاب والتوظيف،
ومن ذلك :درجة جاذبية الوظيفة (التعويض مقارنة ابجلهد) ،ومسعة املنظمة املوظفة (ظروف العمل ،املزااي) ،وكذلك
التنظيمات الداخلية للمنظمة واالتفاقيات اجلماعية (املفاضلة بني التوظيف الداخلي واخلارجي) وتكلفة طريقة االستقطاب
والتوظيف ،ابإلضافة إىل أتثري األجهزة احلكومية من خالل التشريعات والقوانني اليت تؤطر عمليات التوظيف اليت تبقى
عاقبة أمام االختيار احلر والرشيد ملسؤويل املنظمات خصوصا يف االقتصادايت اليت تعاين من ارتفاع معدالت البطالة.
وعليه ،يسعى القائمون على إدارة املوارد البشرية ابملنظمات ليكونوا أكثر رشادة وامثليه من خالل املفاضلة بني ما هو متاح
من كفاءات ،داخليا وخارجيا ،اعتمادا على أحسن الوسائل (خصوصا بورصة املوارد البشرية) ،مراعية بذلك تكلفة التوظيف
وتكلفة التطوير فيما بعد ،حيث يكون من املهم مراعاة عامل فوارق الكفاءة لدى املرتشحني مقارنة ابملناصب ،حيث كلما
زاد الفارق زادت تكلفة تطوير تلك الكفاءات املوظفة لتغطية عوزها من الكفاءات الضرورية لبلوغ األداء املستهدف يف
مناصب العمل .وجلعل اسرتاتيجية احلصول على الكفاءات أكثر فعالية ،فإنه يستحسن ربطها بسريورة التسيري التنبئي
للوظائف والكفاءات.
 .3تطوير الكفاءات الفردية

*

يعترب منوذج "براين" فيما يتعلق هبندسة التكوين وتصميم أنظمة التدريب من أكثر النماذج استعماال عند صياغة برامج

تطوير الكفاءات ،حيث يعترب رائد الباريديغم املعريف الوجداين ،(design pédagogique) ،وفقا ملا جاء به "براين"،
( )1997ميكن صياغة أي منوذج تدرييب وفقا لسريورة تبدأ بتحليل االحتياجات (اعتماد على مرجعية الكفاءات) وتنتهي
ابلتنفيذ ،مرورا بتحديد األهداف والكفاءات وهيكلة وتنظيم احملتوى واختيار طرق التدريس املناسبة مث جتربة واختيار النظام.1

BRIEN R., (1997), Sciences cognitives et formation, Presses de l’Université du Québec, 3èmeEdition, pp. 1-32.
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الشكل ( :)4-3منوذج "براين" لتصميم النظام التدرييب )(Brien, 1997

تحليل
المشكلة

ضبط
األهداف

هيكلة
المحتوى

اختيار
طرق
التعليم

التجربة

التنفيذ

املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على )(Brien, 1997

 .1.3مراحل عملية تصميم أنظمة التدريب عند "براين" (كرائد للرباديغم املعريف)
أ .حتليل املشكلة
يتطلب معايشة منظمة ملشكلة معينة ،معرفة مسبقة للنقاط السلبية احلقيقية " البوانت" ( )1992فإذا كان املشكل يرتبط
ابلتدريب فإن حتليل االحتياجات التدريبية وفقا للرباديغم املعريف الوجداين يتطلب حتليال للفوارق بني ما هو موجود وما
نرغب فيه كمسؤولني يف املنظمة من خالل اإلعتماد على مرجعية كفاءات حمددة(عن طريق املتعلم) من أجل حتديد
الكفاءات اليت ينبغي أن يطور فيها أي طرف معين بذلك .وعلى عكس السلوكيني ،يتم حتديد االحتياجات عمليا من
خالل تعيني وإشراك األفراد املعنيني بذلك يف العملية ،ومنه حتديد االحتياجات مبا يسمح من إعداد برامج تدريبية تستجيب
لتطلعات الزابئن (األفراد).1
ب .حتليل خصوصيات الزابئن (األفراد املعنيني)
وفقا للمعرفيني ،فكل متعلم يشكل خصوصية يف حد ذاته ) (uniqueوهو األمر الذي يتطلب معاجلة املعلومات
واخلصوصيات بشكل فردي؛ فهو يويل أمهية كبرية للخصوصيات الفردية للمتعلمني يف إطار عملية التعلم ،وكذلك ابلنسبة
لدرجة دافعيتهم وتطلعاهتم ومعارفهم ومكتسباهتم املسبقة .وهو ما يؤكده "ابسك" ( )1999يف قوله أبن "حتليل متطلبات
املتعلمني بشكل مستمر ،يعترب ضرورة ملحة يف إطار املسار التعلمي للفرد".2

1

LAPOINTE, J.J., (1992), La conduite d’une étude de besoins en éducation et en formation, Sillery, Presses de
l’Université du Québec, Québec. p
2
BASQUE, J. (1999). L’influence des théories de l’apprentissage sur le design pédagogique,
Télé-université et École de technologie supérieure. In : Richard Jules, (2004), L’étudiant comme acteur de sa
formation, Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire .www.profetic.org/revue
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ت .حتديد وترسيم أهداف التعلم
يقوم املسؤول على عملية التدريب وكذلك املسؤولون البيداغوجيون بتحديد أهداف التدريب وبطريقة تعرب عن الكفاءات
اليت ينبغي أن يطورها األفراد املتعلمون ،حيث عادة ما تكون هذه األهداف ذات صبغة عامة وقابلة للمقارنة.
ث .حتليل املهام وهيكلة احملتوايت
يهدف حتليل األنشطة إىل حتديد املعارف املصرحة واملعارف اإلجرائية الضرورية لتطوير الكفاءات املستهدفة يف إطار عملية
التعلم ،والعمل على تشكيل شبكة عالقات فيما بني تلك املعارف بغية تسهيل حيازهتا .ولبلوغ ذلك ،يتفادى الوجدانيون
جتزئة املهام إىل مهام جزئية (وفق ما يعمل به السلوكيون) ومقابل ذلك فهم يركزون على شبكات التعلم (هيكلة املعارف)
من خالل تصور عالقات ما بني تلك املعارف (جند هنا العديد من املفاهيم :شبكة تصميم ،سلم /سالليم املعارف،
البطاقات املهنية) وابلتايل يتم تشكيل حمتوى متجانس من املعارف انطالقا من شبكة املفاهيم.
ج .اختيار االسرتاتيجيات البيداغوجية
يتم تفسري سريورة التعلم بيداغوجيا ،وفقا للوجدانيني ،مرورا خبطوتني ،ومها:
 احليازة :اليت هتدف إىل فهم والتحكم يف موضوع التعلم ابالرتكاز على عملية بناء لتصورات مرتبطة بذاكرة
العمل؛
 التعزيز واحلفاظ :اليت تسعى خللق آاثر ) (Trace mnésiqueهلذا التعلم يف إطار الذاكرة طويلة األجل من
خالل جعل املعارف أكثر موضوعية وترسيخها وإعادة استثمارها (املعارف).
كما توصي آخر الدراسات يف جمال التكوين والبيداغوجيا إىل تبين بيداغوجيا نشطة ) (Pédagogie Activeترتكز على
االستعمال الفعال للوسائط التكنولوجية.1
ح .مرحلة حتويل وتقاسم املعرفة
يسعى هذا املدخل اجلديد لعملية التعلم ،ألن يضع املتعلم كطرف فعال يف إطار سريورة معاجلة املعلومة وحيازة املعرفة ،كما
أن أنظمة التدريب ال ينظر إليها اليوم كأنظمة تعليم بقدر ما ينظر إليها كأنظمة تعلم (أين يكون احملور األساسي يف العملية
التعليمية هو املتعلم).

1

Richard Jules, (2004), L’étudiant comme acteur de sa formation, Revue internationale des technologies en
pédagogie universitaire, p. 24. In : www.profetic.org/revue.
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خ .اعتماد الوسائط اإلعالمية
تعترب الوسائط اإلعالمية ابلنسبة للمعرفيني كأدوات اسرتاتيجية للمتعلم يف إطار معاجلته ومجعه وحيازته للمعلومات واملعارف،
خصوصا ما تعلق ابلوسائط اإلعالمية التفاعلية ،اليت حتث على بذل جمهودات أكرب (اليت تتطلب حتفيزا ودافعية مسبقة)
للتمكن من الفهم والبحث عن حل املشكالت.(Multimédias, Hypermédias, Systèmes Tutoriels intelligents) .
كما يؤكد ويشجع املعرفيون فكرة وجود بيئة تعلمية أتقلمية ،واليت يف إطارها ،يصبح من املمكن مجع معلومات أكثر مالءمة
على مدى تطور الفرد املتعلم.
د .تقييم عمليات التعلم
من املهم أن يكون التقييم منمطا ،حيث تكون غايته هو تشخيص ثغرات عملية التعلم من أجل توفري التصحيحات الالزمة
) (correctifs appropriésزايدة عن كونه طريقة حلل املشكالت يف وضعيات معقدة.
 .2.3تطوير الكفاءات وفقا للرباديغم السوسيوبنائي
اعتمادا على أسس املدرسة السوسيوبنائية ،ينبغي ان تركز االسرتاتيجيات البيداغوجية املالئمة لتطوير الكفاءات على وضع
املزيد من الرتكيز واالهتمام على التعلم ابلتفاعل مع الفرد /األفراد (أستاذ ،مجاعة متعلمني ،زمالء ،موارد)... ،؛ ومن وجهة
أخرى التفاعل مع موضوع التعلم ،أي وضعه يف إطار ملموس ومعاش.
وعلى هذا األساس وضع السوسيوبنائيون جمموعة من االسرتاتيجيات ،واليت ميكن اعتمادها لتطوير الكفاءات ،نوجزها
على النحو اآليت:
 التجارب العلمية؛ حل املشكالت (التعلم من خالل املشكالت)؛ إجناز املشاريع؛ احملاكاة؛ التعلم التعاوين مع جمتمع املهنيني واملمارسني ،تقنيات التعلم التباديل؛ -املرافقة الوجدانية املعرفية :كالوصاية واإلشراف واملرافقة الذهنية أو الكفالة التعليمية (Tutorat, Coaching

*(... ،and Mentoring؛

* يعرف اثبيت احلبيب (" )2017املانتورنج" ) (Mentoringأبنه عالقة مهنية يقوم مبوجبها الشخص الكافل ) (Mentorذو مستوى تدرجيي عال وخربة مهنية مؤكدة بتطوير مؤهالت
شخص آخر "املكفول" ) (Protégéيعمل يف نفس احلقل املهين مع األول .وخالفا لإلشراف ،تنبع عالقة الكفالة بني قرار شخصي من الكافل واملكفول ألهنا تتطلب إحساسا متبادال من
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وعلى هذا األساس ،هتدف االسرتاتيجيات البيداغوجية وفقا للبنائيني إىل مساعدة املتعلم على التحكم والتسيري والتعديل
الذايت ملساره التعلمي .1ومنه على مديري املوارد البشرية واملدربني أن يركزوا ويعطوا االهتمام لعملية تعلم املتعلمني ،كما
ينبغي عليهم تصور بيئات مناسبة لضمان تطور جيد للمتعلم كما بينه "هنري" ( )2001يف اجلدول رقم ( )9-3اخلاص
ابإلنتقال من وسط تعليمي إىل وسط تعلمي.
اجلدول ( :)9-3من منطق تعليمي إىل منطق تعلمي
املنطق البيداغوجي

مرتكز على التعليم

التزامات

ما هي املعارف اليت ينبغي أن ألقنها؟

واهتمامات

أبي رؤية ،وأي رسالة؟

املدرب

كيف أمتكن من تنظيم هذه املعارف؟

ما هي االحتياجات التدريبية والتعليمية
اخلاصة ابلطالب؟

كيف أجعلهم أيخذون برؤييت ورساليت؟
دور املدرب

مرتكز على التعلم

خبري يف احملتوى

ما هي الكفاءات اليت يرغبون يف حيازهتا
إلرضاء احتياجاهتم؟
مرافق يف إطار تطوير الكفاءات

انقل وحمول للمعارف
املوارد املستعملة

األستاذ ومعارفه

الوسط كإشكال

الواثئق املرتبطة ابملوضوع

الوسط كمصدر للمعارف

الوسط /احمليط
كيف أمتكن من نقل املعارف اليت بنيتها أبي طريقة يتمكن الطالب من التعلم؟
االسرتاتيجيات
البيداغوجية

وأحتكم فيها؟

ما الذي سيقدمون على فعله من أجل

ما هو املنطق املناسب لعرض ولتطوير التعلم؟
تدرجيي للمادة اليت أدرسها؟

ما الذي ينبغي أن أفعله لتجاوز معارف
املستوى السابق (األول)؟

الثقة واإلحرتام يدفع الكافل إىل تقاسم معارفه وخرباته مع املكفول ،لذلك غالبا ما تتطور عالقة الكفالة بعيدا عن اإلطار الكالسيكي الذي جيمع الرئيس ابملرؤوسني ،بل ابإلمكان أن يكون
الكافل من منظمة أخرى غري منظمة املكفول ،وابلتايل فإن ما يهمه ابلدرجة األوىل هو جناح مكفوله ال املنظمة اليت ينتمي أليها.
1
HENRI, F. (2001). « les TICs au cœur des pédagogies universitaires. Diversités des enjeux pédagogiques et
administratifs », Presses de l’université du Québec, p. 117-143, site Internet :
https://cudc.uqam.ca/upload/files/11PedagogieUniversitaire.pdf
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كيف ميكنين أن أجعلهم يؤمنون ابلتعليم من
خالل تعلم العامل الذي يعيشونه؟
Source : HENRI, F. (2001). « les TIC au cœur des pédagogies universitaires. Diversités des enjeux
pédagogiques et administratifs », Presses de l’université du Québec, pp. 117-143, in
https://cudc.uqam.ca/upload/files/11PedagogieUniversitaire.pdf

 .1.2.3االنتقال من وسط تعليمي إىل وسط تعلمي كمنهج بديل لتطوير الكفاءات
عملت املقاربة ابلكفاءات على نقل الكفة من منطق يرتكز على ممارسات تعليمية إىل ممارسات تعلمية ،وسنحاول سرد
أهم التغيريات على مستوى دور املكون والتزاماته ،واملوارد املستعملة الكفيلة أبداء مهامه ابإلضافة لالسرتاتيجيات البيداغوجية
الضرورية لذلك.
خبصوص الوسائط التعليمية ) ،(Médiatiqueفقد أحدث تبين تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على الوسط التعليمي تغيريات
جذرية يف الوصول إىل املعرفة كما غريت من عالقة املتعلم ابلوسائط اإلعالمية ،فحسب "الروس" ( )2001تعترب تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال كأدوات حتث على الرجوع إىل اسرتاتيجيات تعلم ديناميكي خصوصا إذا مت اعتماد منهج ابستيمولوجي
من منط "بنائي"1؛ فهي تسمح ل لمتعلم من ممارسة حتكم جيد ملساره الدراسي ومتكينه من بناء هيكلة ذهنية للمعارف
املكتسبة.
لقد ساهم هذا املنظور يف الوصول إىل تعلم تفاعلي أين يتفاعل املتعلم مع الوسائط إلعطاء ترمجته اخلاصة للبياانت حمل
التعليم وإلضافة معارف جديدة ،وبشكل ديناميكي .هلذا واعتمادا على املدخل املعريف الوجداين ،يزكي البنائيون اعتماد
الوسائط املطورة بروابط تفاعلية من نوع ) (Hypertextesاليت تسمح للمتعلم من اختيار طريقته اخلاصة للوصول إىل
املعلومة.
كما يفضل البنائيون بيئات التعلم املؤمتتة ،اليت يف إطارها تكون للربجميات وشبكة األنرتنت وأدوات التشارك مكانة جد
مفضلة (جند من ذلك :منتدايت النقاش ،صفحات خاصة) (Blogsوصفحات ) )... ،(Wikiحيث تسمح من خلق
جمتمعات افرتاضية (جمتمع معرفة وجمتمع ممارسة) كما تسمح من زايدة سرعة نقل أحسن للممارسات واملعارف ،وتطوير
أحسن للمهارات االجتماعية.
 .2.2.3تقييم اسرتاتيجية تطوير الكفاءات (تقييم مستوى التعلم)
تعيش جماالت التقييم ،وفقا للسوسيوبنائيني ،تطورات مستمرة مل تستقر إىل حد الساعة ،فمن فرتة ألخرى يقرتح املتخصصون
يف اجملال اسرتاتيجيات مالئمة للتقييم على ضوء دراسات استشرافية تسعى لبناء املعارف وتطوير الكفاءات ،وهو ما يطلق
1

Karsenti, T., & Larose, F. (Eds.). (2001). Les TIC... au cœur des pédagogies universitaires: Diversité des enjeux
pédagogiques et administratifs. PUQ. Canada
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عليه "ويقينس" ) (Wiggins, 1989) 1(1989تسمية التقييم األصيل .كما يزكي هذا األخري ما يسمى ابلتقييم على
أرض الواقع (تقييم إجناز املشاريع) الذي خلص إىل ضرورة الرتكيز على العمليات بدل النتائج ،وقد اقرتح استعمال طرق
خمتلفة للقياس ،منها :تلك اليت تركز على اقرتاح األعمال على جلنة مقيمني بدل فرد واحد ،وتنمية التقييم الذايت ،وكذلك
التقييم عن طريق الزمالء اليت تعترب األساس لنظام التقييم الشامل .360°
 .4احلفاظ على الكفاءات الفردية
يعترب احلفاظ على الكفاءات من اخلطوات اجلوهرية يف ظل مسار إدارة الكفاءات الفردية ،حيث يتطلب من إدارة املنظمة
توفري مجلة من القيم (املتطلبات) كنظام التعويضات واألجور احملفزة ،املزااي االجتماعية واحلوافز ،ظروف العمل املالئمة
والصحية ،ومناخ مناسب للعمل ،نظام اعرتاف وتقدير ،ابإلضافة إىل وجود بيئة سوسيو-إقتصادية تضمن احلياة الكرمية
وابملستوى الذي يليق بتلك الكفاءات.
ويف هنا تطرح العديد من األمناط فيما خيص التعويضات ،وهي كاآليت:2
 النمط ( :)1التعويض على أساس الكفاءات املستعملة يف منصب العمل؛ النمط ( :)2التعويض على أساس الكفاءات املستعملة يف وظيفة مرنة؛-

النمط ( :)3التعويض على أساس الكفاءات املستعملة يف وضعية عمل مشخصنة؛
النمط ( :)4التعويض على أساس الكفاءات القابلة لالستعمال؛
النمط ( :)5التعويض على أساس املهارات؛
النمط ( :)6التعويض على أساس األداء،

 النمط ( :)7التعويضات على أساس املسامهات). (Contributionsعلى الرغم من تنوع هذه األمن اط ،إال أن الوقائع اإلدارية أثبتت أن أحسن أنظمة التعويض حفاظا على الكفاءات ،هي
تلك اليت تتميز ابلشمول والتوازن والعدالة ،وهو ما يطلق عليها اسم التعويضات الكلية اليت جتمع بني التعويضات املالية
وغري املالية.
 .1.4احلفاظ على الكفاءات من خالل نظام تعويضات عادل

إن النقطة اجلوهرية يف معادلة احملافظة على الكفاءات هو حماولة املوازنة بني ما حيصل عليه الفرد من قيم وما يساهم به من

قيم جتاه تلك املؤسسة (األداء) بشكل حيقق عدالة ما بني األفراد يف نفس املؤسسة (العدالة الداخلية) وحىت ما بني
املؤسسات املنتمية لنفس اجملمع (العدالة اخلارجية) .والشكل املوايل يلخص ذلك.

1

Wiggins, G. (1989). À true test : Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappa, 70, pp. 703714.
2
Marbach V., (1999) Evaluer et Rémunérer les compétences, Ed. d’Organisations, Paris, pp. 133-168, & Armstrong
M., Murlis H., (2004) Reward Management: A Handbook of Remuneration, Strategy and Practice, 5 th Edition,
London, pp. 285-289.
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الشكل ( :)5-3القيم اليت ينشئها الفرد مقابل القيم اليت حيصل عليها
القيم احملصل عليها من طرف املوظف

القيم املنشأة من طرف املوظف

تعويضات ومزااي مرتبطة ابلوظيفة ،اخلدمات اجلماعية
تغطية متطلبات الوظيفة ،بلوغ األهداف احملددة يف
املنصب ،استخدام الكفاءات املكتسبة يف مكان العمل ،موازنة (التعاونيات ،اخلدمات االجتماعية) ،تقييم الكفاءات وتثمينها،
املسامهة يف بلوغ األهداف العامة للمؤسسة ،املبادرة ،واملساواة إمكانية شخصنة جزء معترب من األجور ،االعرتاف مبستوى
األداء ،ظروف عمل مالئمة ،االتصال واإلعالم ،الشفافية
اقرتاح أفكار مبتكرة ،املشاركة يف مشاريع عرضية ،حتيني
االستخدامية ،متاشي املسار املهين مع جمهودات الفرد لتطوير
املعارف واملعارف العملية ،سلوكيات الئقة ،التأقلم مع
كفاءاته .املساعدة يف احلاالت احلرجة.
املستجدات ،التعايش مع التغيريات ،املسامهة يف خلق
جو عمل مالئم ،الوفاء للمنطمة.
Source : Buck Jean-Yves (2014), Des ressources humaines aux ressources de l’excellence : le guide RH
pour Changer l’avenir, Ed. Afnor, Paris, p.120

من الشكل السابق ،نفهم أن احلفاظ على الكفاءات مرهون مبستوى إدراك األفراد للقيم اليت توفرها هلم املنظمة ،مقابل ما
يقدمونه من مسامهات هلا ،كما أنه يتطلب إدارة جيدة لتطلعات األفراد فيما يتعلق ابلعوامل املؤثرة على التعويضات احملصلة،
اخذا بعني االعتبار للمسامهات الفردية وقدرة املنظمة على الدفع وخصوصيات األدوار والوظائف ،وخصوصيات سوق
العمل 1كذلك (املتوسط العام لألجور وبقية التعويضات).
إن تطبيق مبدأ ابريتو يف هذه الباب ،يقودان للقول أبن  % 20من القيم اليت ينشئها الفرد للمنظمة ،ترجع إىل نظام
التعويضات ) ،(80%كوهنا تعرب عن احلاجات الفيزيولوجية األوىل يف إطار هرم ماسلو ،وهو ما خيلق حتدي بناء نظام
تعويضات مالئم للكفاءات مبختلف مستوايهتا (كفاءاهتا) ،حيث خيلق توازن وعدالة داخلية بني خمتلف الدرجات والسالليم
للفئات املهنية ،وشفافية إدارية مبا يضمن التحكم يف التوازانت بني القوى االجتماعية داخل املنظمة ، 2دون نسيان التوازن
والعدالة اخلارجيتني (ما بني عمال خمتلف املؤسسات التابعة لنفس اجملمع).
 .2.4أي نظام تعويضات للحفاظ على الكفاءات

هناك العديد من املقارابت املعتمدة يف بناء أنظمة التعويضات ،حيث يكمن االشكال احلرج يف احلفاظ على األفراد األكفاء
واألفراد ذوي املؤهالت العالية ،ويف هذا الصدد جند من أهم النماذج اعتمادا لدى املؤسسات الرائدة منوذج التعويضات
واملزااي الكلية ،الذي يرتكز على نتائج تقييم املسامهات الكلية للفرد.
نظام التعويضات الكلي جملموعة *( Hayمسامهات /تعويضات):++

1

Armstrong M., (2010), Armstrong’s Handbook of reward management practice: improving performance
through rewards, Ed. Kong Page, 3ed Edition, London, P.563.
2
Buck Jean-Yves (2014), Des ressources humaines aux ressources de l’excellence : le guide RH pour Changer
l’avenir, Ed. Afnor, Paris, p.122
*
Hay Group is a leading consultancy with some 2000 staff in 73 offices across 38 countries focused on enabling
organizations to realize their strategy through people. A strong research base and developed methodologies in reward,
performance improvement, competencies, … .
 ++مسامهات /تعويضات ، Contribution /Rétribution :هو النموذج الذي سيتم التفصيل يف طريقة تطبيقه على مستوى الدراسة التطبيقية يف الفصل الرابع.
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هو نظام يعمل على ربط امجايل التعويضات اليت حيصل عليها الفرد ،من األداء املنجز والكفاءة اليت يتميز هبا الفرد ومستوى
مسامهته يف بلوغ األهداف املسطرة .كما أنه يسعى بلوغ ثالثة أهداف ،هي كاآليت:1
 التحفيز :التعويض على أساس الكفاءة واألداء حيفز األفراد على تطوير كفاءاهتم وبذل أقص جمهود يف نفسالوقت؛
 الرسالة :التعويض على أساس نتائج التقييم يديل برسالة مفادها" :هذا هو ما كان منتظرا منك ككفاءة وأداء"،كما أهنا قد تشري إىل بعض القيم والسلوكيات اليت ختدم املنظمة؛
 العدالة :أي خلق تباين فيما بني تعويضات األفراد وفقا ملستوى أدائهم وكفاءاهتم ومسامهاهتم داخل املؤسسة.اجلدول( :)10-3مقارنة بني أنظمة حساب التعويضات الكلية
النظام

العامل األساسي

املزااي

السلبيات

احلالة املناسبة

قد تكون غري حمفزة .تقرن
ابألحكام اخلاصة ابألداء اليت قد
ال تكون موضوعية .مضرة ابلعمل
اجلماعي .تركز على املخرجات
بدال من اجلودة .ترتبط مبستوى
وطريقة إدارة األداء.صعوبة إدارهتا.

مناسبة لألفراد الذين لديهم
استعداد للتحفيز املادي .يف
املنظمات ذات ثقافة التوجه
ابألداء .يف حالة إمكانية
قياس األداء بطريقة موضوعية.

التعويض

االرتفاع يف األجر حمفزة نسبيا .تربط التعويضات
األساسي أو الزايدات ابألهداف .ربط الرغبة يف
ترتبط بنتائج تقييم التعويض ابإلجناز .حتقق رسالة
مفادها أن األداء اجليد سبب يف
األداء.
التعويض اجليد.

التعويض

ارتفاع التعويض يرتبط تركيز االهتمام على طريقة حتقيق صعوبة تقييم مستوايت الكفاءة .على اعتباره جزءا من مقاربة

املرتبط
ابألداء

املرتبط
ابلكفاءة

برفع مستوى الكفاءة.

أعلى مستوايت من الكفاءة.

جتاهل خماطر عدم االهتمام متكاملة إلدارة املوارد البشرية،

تشجيع تطوير الكفاءات .مبخرجات الكفاءة (األداء) .حيث تستعمل الكفاءة يف
إمكانية دجمها لتطبيقات أخرى كفاءات غري موظفة .يعتمد على العديد من األنشطة.
ختص إدارة املوارد البشرية وفقا املدراء التنفيذيني املدربني تدريبا عندما تكون الكفاءة هي
العامل احلاسم واحملوري
جيدا.
ملنطق الكفاءات.
ومقابل ذلك يكون من
الصعب قياس املخرجات
(األداء).
يف حالة اعداد جيد لربامج
وخمططات الكفاءة.

التعويض
املرتبط
ابملسامهة

الزايدات يف األجور تعويض األفراد على أساس مثل الطريقتني السابقتني ،صعوبة عندما يتم االقتناع أبن املقاربة
والتعويضات ترتبط مستوى اإلجناز وطريقة اإلجناز .قياس مسامهة الفرد وصعوبة إدارهتا املستديرة والشاملة اليت جتمع
بني الكفاءة واألداء هي جد
بشكل جيد.
ابملدخالت (الكفاءة)
مالئمة .
واملخرجات (األداء).

1

Armstrong M., Murlis H., (2004) Reward Management: A Handbook of Remuneration, Strategy and Practice, 5th
Edition, London, p. 280.
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تدرج يف التعويضات تشجيع حيازة مهارات جديدة تكون مكلفة يف حالة عدم توظيف مؤسسات
التعويض
التجزئة.
املهارات اجلديدة املكتسبة
على أساس ابملوازاة مع اكتساب والتعويض عنها.
املهارات.
املهارة

وحمالت

بيع

)(Skill
Source : Armstrong M., Murlis H., (2004) Reward Management: A Handbook of Remuneration, Strategy
and Practice, 5th Edition, London, p. 302.

إن االختيار ما بني طرق التعويض تستلزم ،من املدراء بشكل عام ومدراء املوارد البشرية بشكل خصوصي ،مراجعة العديد
من النقاط لتقييم مستوى االستعداد ملمارسة طريقة التعويض على أساس املسامهات ،نوجز أمهها يف اآليت:1
 هل أن التعويض على أساس املسامهات تفيد املنظمة يف االجتاه الذي حيسن قدرهتا على بلوغ األهدافاالسرتاتيجية؟
 هل هنالك وسائل لقياس األداء تتميز ابملصداقية والثبات؟ هل هناك خمطط عمل للكفاءة؟ وهل هناك طرق لتقييم مستوايت الكفاءة بطريقة موضوعية (أي هل من املمكنتطوير خمططات بسهولة؟)
 هل هناك سريورات فعالة إلدارة األداء ،حيث يؤمن هبا املدراء التنفيذيون ويصهرون على ممارستها على أكملوجه؟
 هل املديرون التنفيذيون على استعداد لتقييم املسامهات؟ وهل هم قادرون للقيام بذلك؟ هل املدراء قادرون على اختاذ قرارات خاصة بنموذج التعويض على أساس املسامهات؟ وهل هم قادرون علىالتواصل بشأنه؟
 هل وظيفة املوارد البشرية قادرة على توفري الدعم والتوجيه الالزمني للمدراء التنفيذيني ملمارسة هذا النظام؟ هل ميكن تطوير إجراءات لضمان اإلنصاف واالتساق يف التقييمات وقرارات التعويض والدفع؟ هل العمال واالحتادات العمالية على استعداد لقبول املخطط؟ هل يثق املوظفون يف اإلدارة لتسليم الصفقة؟إن عمل إدارة املوارد البشرية أبسلوب املسامهات بدال من مقاربة الكفاءة لوحدها أو األداء لوحدها سيمكنها من االنتقال
من مقاربة التقييم وحيدة األبعاد (املقاربة املالية :املعايري املالية) إىل مقاربة متعددة األبعاد (املقاربة االسرتاتيجية :املعايري
املالية ،التشغيلية ،التحسينية ،التطويرية )... ،وهو ما يؤهلها ألن تصبح األنسب للمؤسسات املطبقة ملسار املسؤولية
اجملتمعية للمنظمات ،حيث تعوض املوارد البشرية على أساس مسامهاهتا يف األداء الشامل للمنظمة وفقا ملقاربة التنمية
املستدامة +على اعتبار وجود تناغم بني معايري األداء الفردية مع معايري األداء اجلماعية مع معايري األداء الشاملة للمنظمة.
1

Armstrong M., Murlis H., (2004) Reward Management: A Handbook of Remuneration, Strategy and Practice, 5th
Edition, London, pp. 302-303.

 +ملزيد من التفصيل خبصوص مقارابت األداء ،ترجع إىل الفصل الثاين ،املبحثني األول والثاين.
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الفرع الثاين :اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات ). (GPEC

تعترب اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات إحدى املمارسات العملية إلدارة الكفاءات الفردية ،وكأحد املمارسات احلديثة
إلدارة املوارد البشرية يف نفس الوقت ،حيث تعد إدارة استباقية ووقائية ،وعادة ما يكون هلا غطاء قانوين يدفع حنو ممارستها*،
حيث متكن املنظمة من بلوغ ثالثة أهداف ،نوجزها فيما يلي:
ربط اسرتاتيجية املنظمة ابحتياجاهتا من املوارد البشرية والكفاءات نوعا وكما ابلقدر الذي يسمح هلا من بلوغ األداءاملستهدف؛
 استشراف االحتياجات من املناصب والكفاءات ومقارنتها ابملخزون احلايل؛ التحاور مع الشركاء االجتماعيني يف العديد من املسائل كالتدريب وحوصلة الكفاءات واحلركية ،وتثمني املكتسباتواخلربات ،وهو ما ميكن املنظمة من املرافقة االجتماعية والفردية لتطوير الكفاءات الضرورية الستمرارية وجود مناصب الشغل
وبقاء املؤسسة.
كما تسمح هذه املمارسة للمدراء من حتديد ومعرفة كفاءات املوارد البشرية ،والعمل على توجيهها ابلشكل الذي يثمن
مهاراهتا وخرباهتا املهنية ومنه املسامهة يف توجيه مشاريعهم املهنية .وعليه فهو يسمح لتلك املوارد من توجيه حياهتم املهنية
مستقبال** بشكل مطور لكفاءاهتم يف منحى يعظم من فرص االستخدامية.
 .1املبادئ األساسية لإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات
حسب الوكالة الفرنسية لتحسني ظروف العمل ،تتمحور املبادئ األساسية للتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات ،حول
النقاط التالية:1


تنظيم خاص أيخذ ابحلسبان لرهاانت كل الفاعلني ،املوظفني ،اإلدارة ،نقاابت؛
آلة للتفاوض :من املمكن أن تعطي اعتبارا لرأي الشركاء االجتماعيني؛
آلية تصرحيية السرتاتيجية املنظمة فيما يتعلق ببعد إدارة املوارد البشرية؛



آلية إدارة استباقية ابلدرجة األوىل ،إذ أهنا تسمح ابستباق التوجه العام للمهن والكفاءات على املدى املتوسط؛
االنتقال من النمط اإلداري القائم على ردود الفعل (االستجابة) والذي جيعل من املنظمة ذات مسة اجتماعية إىل
منط إداري سباق جيعلها تتسم ابلصبغة االسرتاتيجية واالقتصادية.






 .2أهداف اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات

*

تعد اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات ممارسة اجبارية على املنظمات الفرنسية اليت يفوق عدد عماهلا  500عامل ،كما تعد آلية يف غاية األمهية يف إطار احلوار االجتماعي ملسؤويل املنظمة

مع النقاابت العمالية وممثلي العمال بشكل عام ،كوهنا تعترب آلية ملموسة ملتابعة واستشراف املمارسات اإلدارية للمنظمة.
** يؤكد الكثري من املتخصصني أبن تطبيق اإلدارة التنبئية للوظ ائف للكفاءات يعترب بديال اتما إلدارة املسارات املهنية لألفراد .ولتفادي هذا االلتباس فإنه من املمكن اعتبار هذه األخرية أحد
طرق /مداخل ممارسة اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات.
Déjoux C., (2013). Gestion des compétences & GPEC, 2ème Edition, Dunod, Paris, p. 61.
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إن اهتمام املنظمات اليوم ابإلدارة التنبئية لوظائفها ولكفاءاهتا ،يف إطار مسار إدارة الكفاءات ،يندرج يف إطار بلوغ العديد
من األهداف ،نوجزها فيما يلي:
 استباق االحتياجات املستقبلية خبصوص الكفاءات الضرورية لالسرتاتيجيات العامة للمنظمة؛ موازاة خمزون الكفاءات مع التطورات املستقبلية للوظائف ومناصب العمل؛ تعظيم استغالل تسيري املسارات املهنية ،من خالل جعل الفرد كفاعل أساسي يف تطوير مساره املهين؛ استباق الفرد فيما يتعلق مبخاطر ضياع /هروب الكفاءات ،ابإلضافة مرافقة األفراد فيما يتعلق ابستخداميتهم ،ابلشكل الذي ميكنهم من التعايش مع اإلستشرافات التكنولوجية.وعليه متكن اإلدارة التنبئية للكفاءات املدراء من اخلوض يف مسار عرضي جيمع بني االسرتاتيجية العامة وإدارة املوارد البشرية
واملاجنمنت ،وبطريقة تنبئية؛ وهو ما يؤهلها للعب دور حموري يف توجيه مشاعر األفراد ،وأداة تثمني اجتماعية والرفع من
مستوى االستخدامية داخل املنظمة ،وحمور مفاوضات اجتماعية داخل املنظمة.1
 .3ملاذا تعترب اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات موضوع اهتمام؟
على عكس ما هو سائر يف اجلزائر ،هتتم العديد من الدول مبوضوع اإلدارة التنبئية ،على غرار فرنسا وبلجيكا وكندا ،من
خالل سنها لتشريعات تصب يف هذا السياق ،سعيا منها لبلوغ هدفني ،األول جزئي واآلخر كلي:
 على مستوى االقتصاد اجلزئي :حيث أن سن القوانني يف هذا الشأن ميكن املنظمة من تبين منوذج إداري تنبئييعىن ابلتطور الكمي والكيفي للوظائف ،وهو ما يعين تفادي حاالت إدارة العمالة من خالل إدارة استباقية تسمح
للمنظمة من االستشراف والتعايش مع التطورات البيئية ،سواء كانت قانونية أو ثقافية أو تكنولوجية أو بيئية ،وهو
ما يكون يف خدمة املسؤولية اجملتمعية للمنظمة .كما متكن اإلدارة التنبئية من التماشي مع حتدايت احرتافية املوارد
البشرية ابملوازاة مع حتدي التطورات التكنولوجية ،دون إغفال التغريات الدميوغرافية؛
 على مستوى االقتصاد الكلي :أخذا ببعض خصائص الكفاءة ،كالقابلية للتعلم والتحويل ،فإن اإلدارة التنبئية متكناملنظمة من الوصول إىل إدارة إقليمية للوظائف والكفاءات (حيز توظيف ،اإلقليم) ومنه التفكري يف نشر الكفاءات
الضرورية للنهوض إبقليم معني ،وعادة ما يتم ابملوازاة مع بورصة الوظائف التابعة لإلقليم /القطاعات.
 .4أشكال ممارسة اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات
عموما ،ميكن تلخيص وضعيتني ملمارسة اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات ،وهي كاآليت:
 .1حالة وجود نظام إلدارة الكفاءات :فإذا ما كان للمنظمة سياسة إلدارة الكفاءات فإن اإلدارة التنبئية هنا تعترب
جمرد خطوة إضافية ومعززة ،إذ تتطلب ممارستها استعمال نفس األدوات واألنشطة؛
 .2حالة مبادرة املؤسسة طواعية للخوض يف سياسة إلدارة تنبئية للكفاءات (دون أي إلزام قانوين) ،مع االلتزام
مبناقشة االتفاقيات الضرورية لذلك؛ هنا يطرح التحدي اخلاص مبدى اإللتزام مبمارسة تلك االلتزامات بشكل
مسبق.
Déjoux, (2013), op. cit, p. 62
 هذه اخلاصية تتطلب وجود نظام يقظة على مستوى املنظمة يف إطار نظام ذكاء اقتصادي على املستوى الكلي.
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وعليه تسعى املنظمة إىل األخذ ابلعديد من الطرق ملمارسة هذه السياسة ،أخذا خبصوصيات سياقها أو األهداف املرجو
بلوغها ،وتوجزها "دجيو" فيما يلي :1الطريقة الكمية ،طريقة Siteاملواقع /املكان ،الطريقة التنظيمية ،طريقة "إدارة املسارات
املهنية".
 .1الطريقة الكمية:
تعترب هذه الطريقة شاملة ،حيث تتمحور حول حتديد زمر املهن املوجودة داخل املؤسسة ،وهتدف إىل مقارنة ما هو موجود
بعدد الوظائف املقبولة من وجهة نظر القدرة على التطور .وتنتهي هذه الطريقة إبعداد خريطة الكفاءات املتوفرة ،ومنه
مطابقتها مع خريطة الكفاءات الضرورية على األمدين املتوسط والطويل ،من خالل اعداد هرم لألعمار حسب املهن و/أو
حسب املناطق ،حسب الفئات السوسيومهنية.
 .2طريقة املناطق /املواقع :Site

هذه الطريقة اليت تستهدف جمتمعا حمددا داخل املنظمة ،وهذا لبلوغ غاايت عديدة ،منها :اخلوف من تقادم املهن ،صعوبة
توظيف الكفاءات ،مهابة عيش صعوابت لدى فئة عمالية معينة نتيجة تبين تكنولوجيات جديدة .وهو ما يستدعي القيام
بتحليلني كمي وكيفي ابإلضافة اىل التأكيد على املوارد الواجب توفريها ( كالتوظيف ،التدريب ،حتويل الكفاءات ،احلركية،
اخلروج ،تثمني املكتسبات) وفقا لكل زمرة من املهن ،وهو ما يسمح من الوصول إىل العمالة والكفاءات املستهدفة.
 .3الطريقة التنظيمية:
هتتم هذه الطريقة بتقييم أثر عملية إعادة التنظيم على طبيعة الوظائف والكفاءات املوجودة وخصائصها؛ حيث تقيس
الفوارق من مناصب العمل اخلاصة ابلتنظيم القدمي مع نظريهتا للتنظيم اجلديد من أجل توفري الوسائل الضرورية لنجاح أكرب
لعملية نقل الكفاءات واملعارف واخلربات العملية .كما تنتهي هذه الطريقة بتطوير كفاءات األفراد ابلشكل املطلوب وتطوير
أنشطة املنظمة من خالل حتيني متطلبات الوظائف.
 .4طريقة إدارة املسارات املهنية:

هتدف هذه الطريقة إىل ترقية مستوى تطوير الكفاءات الفردية من خالل حماولة املرافقة مع املسارات املهنية .إذ تعتمد هذه

الطريقة على إنشاء خمتلف الشعب املهنية اليت تؤطر مساراهتا املهنية .حيث يتم على مستوى كل شعبة حتديد ،الوسائل
والقواعد اليت تسمح من املرور من منصب آلخر ،أو حتديد األفراد ذوي املؤهالت العالية. ... ،
إن ما ينبغي التأكيد عليه ،هو أن اختيار أي طريقة من طرق العمل أييت بعد تفاوض جاد مع الفاعلني يف العملية ،كي
أتيت ابلثمار املنتظر منها للمنظمة وبقية تلك األطراف.
يبقى يف األخري للقائمني على شؤون إدارة املنظمة املفاضلة بني هذا األساليب وفقا خلصوصيات منظمتهم وأهدافهم
املسطرة ،فإذا كان مسار إدارة الكفاءات مشروعا تغيرياي ملنطق إدارة املوارد البشرية يستحسن األخذ ابلطريقة الكلية قصد

Déjoux, (2013), op. cit., pp. 64-66.
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النهوض ابألداء الكلي للمنظمة ،وإذا كانت هناك حاجت ماسة للرفع من أداء أحد الفروع نتيجة املنافسة احلادة أو
متطلبات ومعايري ممارسة نشاط معني (كالتحكم يف املخاطر البيئية) يستحسن العمل بطريقة املواقع.
الفرع الثالث :تثمني املكتسبات واخلربات
 .1مفهوم نظام تثمني املكتسبات واخلربات

)(VAE

تعرف على أهنا طريقة خاصة للحصول على الشهادة (الديبلوم) ابملوازاة مع تلك الطرق الكالسيكية للتكوين أو
التعليم؛ حيث يعطى االهتمام لتثمني الكفاءات اليت مت تطويرها من قبل الفرد بطريقة موازية (غري رمسية) .يتم التحقق من

هذه الشهادة جزئيا أو كليا دون الرجوع إىل حمتوى التكوينات الذي مر هبا الفرد .ويتم تسيري هذا النظام مبوجب قوانني
خاصة ،فنجد على سبيل املثال أن استئناف الدراسة ليس إلزاميا ،وفقا للقانون الفرنسي ،حبيث ال تنقص من قيمة الشهادة
احملصل عليها.
وعليه ،فنظام تثمني املكتسبات واخلربات هو "اعرتاف" +يتمثل يف قائمة إجراءات منتظمة إلضفاء الصيغة الرمسية
لكفاءات األفراد غري املعرتف هبا وفقا للطرق التقليدية لتقييم الكفاءات* ،من خالل تقييمها يف مراكز خمتصة تنتهي مبنح
الفرد شهادة كفاءة **اليت تؤهله ملمارسة النشاط الذي يتناسب مع تلك الكفاءة بصفة رمسية وكذا األنشطة الفرعية اليت
ميكن للفرد ممارستها إضافة إىل النشاط الرئيسي ،1كما أهنا تفضي مصداقية أكرب لكفاءة الفرد من خالل التأكيد على
كفاءاته ،وإثبات ملصداقية مكتسبات اخلربة ،اليت بناها الفرد خالل مساره املهين ،واليت سبق وأن قيمت له ابعتماد مرجعيات
خمتلفة للكفاءات.2
وابلنظر إىل مراحل نضوج نظام تثمني املكتسبات املهنية ،وفقا للتجربة الفرنسية ،جند حمطتني أساسيتني ،ومها كاآليت:
 تقنيين  27جانفي  1984و  20جويلية  ،1992اللذان مكنا مسؤويل قطاع التعليم العايل يف فرنسا من خلقنظام لتثمني املكتسبات املهنية ) ،(VAPماعدا الشهادات املطلوبة للتسجيل يف الدورات الدراسية اجلامعية؛
 تقنني العمل الصادر يف  17جانفي  2002وابلتحديد تقنني الرتبية والتعليم :أين مت اصدار قانون التحديثاالجتماعي ،حيث جند يف إطار اجلزء اخلاص ابلتدريب املهين ،فصال خيص تثمني مكتسبات اخلربة املهنية ،والذي
انتهى إبنشاء االتفاق الوطين املهين مدى احلياة ليعزز من املكانة واملسامهة اإلجيابية ألنظمة التكوين املهين.

3

 .2أمهية تطبيق املنظمة لنظام تثمني املكتسبات واخلربات:
 +تستند هذه العملية ابالعتماد على املدونة الوطنية أو الدولية للوظائف والكفاءات.
* تتطلب هذه اخلاصية من املشرع اجلزائري خلق أرضية قانونية ،تسمح من ممارسة هذا النظام مبا يتوافق والقوانني سارية املفعول يف كل القطاعات االقتصادية واملهنية ،على غرار الوظيف العمومي
بطبيعة احلال ،كقطاع التعليم العايل والبحث العلمي ،قطاع الصحة ... ،مع التأكيد على ضرورة انبثاقه من خصوصيات القطاعات ،كل على حدى.
** يكون للفرد احلق يف الرتشح لطلب هذه الشهادة ،وفقا للقانون الفرنسي ،بعد ثالثة سنوات عمل فعلية مع احليازة املسبقة لشهادة تثبت كفاءته يف جمال عمل حمدد (ديبلوم ،شهادة مؤهالت
مهنية .)CQP
 1اثبيت احلبيب .وآخرون ( " ،)2016تثمني مكتسبات اخلربة املهنية كمنهج لتطوير الكفاءات احلرفية :دراسة حالة تثمني اخلربات احلرفية بوالية معسكر" ،جملة التنظيم والعمل ،العدد 4
( ،)11ص. 4 .
2
ANSART Sandrine et al. (2010). La Validation des Acquis et des Expériences : un outil de développement des
compétences, Dunod, Paris, p. 24.
 3اثبيت احلبيب ( ،)2016مرجع سابق.
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يليب هذا النظام حاجة أساسية لدى الفرد ،وهي احلاجة إىل االعرتاف والتقدير ،وهو ما خيلق حالة من التعبئة
والتحفيز والتثمني حتث الكفاءات على بذل جمهودات أكرب يف جمال التعلم والتطور الشخصي ،)( 1حيث ميكن استقراء
ذلك من خالل العديد من األبعاد ،وهي كاآليت:
 من انحية البعد املعريف جند نظرة الفرد لألمور وكيفية تعايشه ،حيث جيب عليه حتويل التجارب إىل معارف عنطريق التصريح هبا وترتيبها وتصنيفها مث اإلفصاح عنها وابلتايل حتسني أداءه وما قد ينجر عنه من حتسني األداء
الشامل للمنظمة؛
 البعد العاطفي :جند أبنه حيقق التقدير الشخصي من خالل إحساس الفرد برضاه عن نفسه وعن املنظمة ومدىوالئه هلا ،وهذا ما سيدفعه إىل تطوير ذاته وبذله جلهد أكرب لصاحل املنظمة؛
 البعد االجتماعي :الذي يعطي للفرد تقديرا أكرب يف أعني الفاعلني يف احمليط السوسيو-إقتصادي ،وهو ما يعطيهأيضا إمكانية لتحسني مستواه املعيشي من خالل تطوير أجره ومساره املهين وإعطاءه فرصا لشغل مهن جديدة
أعلى عن طريق الرتقية وكذا تلبية رغباته.
 .3دور اإلشهاد على الكفاءات بواسطة نظام تقييم املكتسبات واخلربات
على اعتبار أن نظام تقييم املكتسبات واخلربات ،يعترب عملية إشهاد (إصدار شهادة) من طرف هيئات متخصصة ومعرتف
هبا ،فإن هذا ميكن األطراف الفاعلة يف املنظمات من كسب العديد من املزااي .وميكن اختصار حمفزات خلق نظام إلصدار
مثل هذه الشهادات على النحو اآليت.2
أ .من وجهة نظر األفراد :حسب تقدير األفراد فإنه ميكن للشهادة أن تشكل ضماان أكرب ملصداقية التكوين الذي استفاد
منه الفرد كموظف يف املنظمة ،كما أن حقيقة االستثمار يف هذا التكوين معرتف به وذو قيمة .ومتكن هذه القيمة األفراد
من بلوغ مستوايت عالية من التعليم أو احلصول على وظيفة أو على مكانة اجتماعية عالية .كما ميكن أن تكون هذه
الشهادة وسيلة للتعريف هبوية األفراد واملهن .حيث من املمكن أن ترسم خطا فاصال بني أولئك الذين حيوزون على شهادات
من الذين ال ميلكوهنا.
ب .من وجهة نظر مدراء املوارد البشرية وعالقاهتم مع سوق العمل:
ميكن لنظام تثمني مكتسبات اخلربة املهنية وابخلصوص من خالل شهادات االعرتاف من رفع مستوى تعبئة املنظمة
لكفاءاهتا البشرية ،ومعرفة خمزون كفاءاهتم بشكل علمي وموضوعي وهو ما يزيد من فعالية تسيري مساراهتم املهنية ،ومن مث
القدرة على اخلوض يف مسار التسيري التنبئي للكفاءات بشكل أكثر فعالية وكفاءة .كما يسمح للمنظمة من احلصول عن
شهادات متعارف عليها دوليا للولوج إىل جماالت أعمال جديدة ،3خصوصا تلك اليت تتطلب كفاءات عالية املستوى
كالصناعات مرتفعة املخاطر (صناعة الطائرات ،األدوية ،البيرتوكيميائيات).

 1اثبيت ( ،)2012مرجع سابق ،ص40 .
2
Sandrine et al., (2010) , Validation des acquis et des expériences un outils de développement des compétences,
Dunod, Paris, p. 117
3
Cnam (2017), VAE Collective, in : http://vae.cnam.fr (janvier 2017).
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كما يساعد مدراء املوارد البشرية على توفري جهد ووقت من خالل الطريقة الفعالة اليت متكنهم من التعرف على مميزات
ومعارف وخربات األفراد الذين يرغبون يف احلصول على فرص عمل أكرب .حيث تسمح تلك الشهادات من التفاعل إبجيابية
وكفاءة بني طاليب العمل واملوظفني .خصوصا وأن ميزات طبيعة العمل املعاصر وأمناط تنظيم العمل وحمتواه ومهارات
وممارسات التوظيف للمؤسسات تستلزم األخذ هبذا النظام اجلديد الذي ميكنها من بلوغ العديد من املزااي.
 .4عالقة نظام التثمني ابإلدارة التنبئية للكفاءات
خيدم نظام تثمني املكتسبات واخلربات نظريته اإلدارة التنبئية للكفاءات من مدخلني ،كمي ونوعي .من املنظور الكمي،
يسهل من إعطاء صورة أولية عن عدد األشخاص القادرين على استخالف الكفاءات اليت ستخرج /تنتقل من املنظمة،
من خالل نظرة سطحية على الشهادات املثبتة خلرباهتم ومكتسباهتم .أما من املنظور النوعي ،فإن التمعن يف حمتوى الشهادات
املتثبت للمكتسبات واخلربات هو الذي يعطي اطمئنان أكرب ملدراء املوارد البشرية ملمارسة اإلدارة التنبئية للوظائف والكفاءات
أبرحيية وثقة أكرب1؛ حيث يكشف كثري من املعطيات اخلفية واملسترتة اليت تعرب عن حقيقة الكفاءات الفردية اليت ميتلكها
األفراد وعليه ميكن القول أبن تثمني املكتسبات يعترب أداة معززة إلدارة الكفاءات بشكل يفوق ما تقدمه حوصلة الكفاءات
هلذه األخرية ،2خصوصا فيما يتعلق بتطوير الكفاءات وحتفيزها وإدارهتا بشكل استباقي ،مع أقل مستوى من مستوايت
املخاطرة.
املطلب الثاين :إدارة الكفاءات اجلماعية

نتيجة تراجع أداء وفعالية العمل الفردي القائم على النموذج الفردي إلدارة الكفاءات ،فإن العمل ابلفرق والتنظيم على

أساس مجاعات العمل قد أصبحا السمة املميزة ملؤسسات القرن احلادي والعشرين ،وعليه فإن األداء اجلماعي يستلزم اليوم
ممارسة خاصة إلدارة تلك الكفاءات اجلماعية.
وميكننا أن نورد النقاط التالية اليت تشري إىل أمهية الكفاءات اجلماعية مقارنة ابلكفاءات الفردية:


هي أكرب من الكفاءات الفردية ملا يضاف هلا من عمليات املزج والتآزر و"أثر اجلماعة"؛
تساعد على تنمية الكفاءات الفردية من خالل تقاسم املعرفة والتعلم التنظيمي؛
تشبع وتنمي الشعور ابالنتماء واهلوية وبناء الرؤية املشرتكة؛
تساعد على بلوغ األهداف اليت يصعب أو يستحيل الوصول إليها من خالل عمل األفراد منعزلني؛



ترفع من فرص اإلبداع الفردي واجلماعي بفعل التعاون؛
تعترب احلجر األساس لبناء كفاءات تنظيمية وحىت اسرتاتيجية متكن املؤسسة من حيازة ميزة تنافسية مستدامة
وصعبة التقليد ومنه ضمان درجات معينة من االستدامة.







الفرع األول :أهم املمارسات املندرجة ضمن البعد اجلماعي إلدارة الكفاءات
1

ANSART S. et al. (2010). Validation des Acquis et des Expériences : Un outil de développement des compétences,
Dunod, Paris,p. 112.
ANSART S. et al. (2010). Op. Cit, ,p. 114.
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وحليازة واستغالل املكتسبات اليت توفرها الكفاءات اجلماعية ،فإنه من الضرورة واحلتمية االهتمام هبذا النوع من الكفاءات
والعمل على حسن إدارهتا ،من خالل الرتكيز على منهجية علمية لبناء وتطوير واحلفاظ على تلك الكفاءات.
 .1بناء الكفاءات اجلماعية
 .1.1حقيقة بناء الكفاءات اجلماعية
قبل اخلوض يف منهجية تطوير الكفاءات اجلماعية ،يكون من اجلدير اإلشارة إىل أن جودة الكفاءات اجلماعية هي من
جودة الكفاءات الفردية اليت تشكلها ،على اعتبار أن الكفاءة الفردية تدعم نظريهتا اجلماعية بطريقة ضمنية ،من خالل
تلك اخلصائص اليت متيز تلك الكفاءات الفردية ،ونذكر من ذلك:1
 قيمة الكفاءات الفردية :تتميز الكفاءات الفردية داخل منظمة معينة جبملة من اخلصوصيات واملميزات ،حيث إن للبعد
السلوكي ونوعية املعارف والتجارب اليت عاشها األفراد داخل املنظمة أمهية كبرية يف حتديد خصوصيات الكفاءة الفردية،
وهو ما ينعكس بدوره على خصوصيات الكفاءة اجلماعية ،2ومن ذلك روح تقاسم املعارف واخلربات ،الكفاءة
األخالقية ،القيم االجتماعية املرتكزة على األلفة ،التآزر ،التسامح ،الصراحة...،؛
 القابلية االجتماعية للتعاون والتفاعل مع اآلخر؛
 التفاعالت العاطفية الوجدانية :اليت هلا ابلغ األثر يف خلق الكفاءة اجلماعية وتنميتها؛
 مستوى التعاون الذي مييز أعضاء فريق العمل والذي يتجاوز يف معناه مستوى التنسيق.
التفاعالت غري الرمسية
 .2.1اسرتاتيجيات بناء الكفاءات اجلماعية
ترتبط اسرتاتيجيات بناء وتشكيل الكفاءات اجلماعية إىل حد كبري مبنهجية بناء مجاعات وفرق عمل مستقلة وشبه مستقلة
وفرق املشاريع ،واسرتاتيجيات تعيني املشرفني ورؤساء الفرق من خالل الرتكيز على املداخل السلوكية والوجدانية والسوسيو-
بنائية ،واألخذ بعني االعتبار للمقاييس /املؤشرات املعربة عن مستوى الكفاءات اجلماعية (املشار إليها سابقا).
 .2تطوير الكفاءات اجلماعية

يق ع على عاتق اإلدارة واملسريين املسؤولية األكرب على خلق وتنمية هذه األخرية واحلفاظ عليها يف إطار مجاعات وفرق
العمل اليت تكون التنظيم البشري داخل املؤسسة ،ومن أبرز اآلليات واألدوات املعتمدة يف ذلك ،ما يلي:
أ .تسهيل تكوين مجاعات وفرق العمل
تلعب مجاعات العم ل دورا كبريا يف إشباع العديد من احلاجات اإلنسانية اليت حددها " ماسلو" ( )1943فهي توفر
األمن واألمان واالحرتام والتقدير .إن وجود فرق العمل يصب يف مصلحة الفرد واإلدارة على حد سواء ،فهي من جهة
 1كشاط أ & .برابش ت .)2017( ،.التحول من الكفاءة الفردية إىل الكفاءة اجلماعية ضمن املمارسات احلديثة إلدارة املوارد البشرية ،جملة وحدة البحث يف تنمية وإدارة املوارد البشرية،
اجمللد ( )8العدد ( ،)2ص.ص.311-310 .
2
La théorie KSA (knowledge, skill and ability requirements for teamwork), in : Chédotel F. et Pujol L., De la
compétence individuelle à la compétence collective : l’influence des processus d’identification sociale et le rôle du
manager, p.5.
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تساهم يف إشباع حاجات الفرد ،ومتكن اإلدارة من جهة اثنية من رفع مستوى أدائها وحتقيق الفاعلية يف إطار العمل
اجلماعي خاصة ابلنسبة لألنشطة اليت يصعب اجنازها بشكل فردي ،كما أهنا تساهم يف تقاسم املعارف والكفاءات فيما
بني األعضاء من خالل املمارسة اجلماعية للعمل.
هلذا يتوجب على إدارة املؤسسة تبين فلسفة إدارية تعتمد على الدميقراطية والتمكني واملساءلة ،ومنه اعتماد فرق عمل
مستقلة أو شبه مستقلة متكنها من بناء وتطوير كفاءات مجاعية وتساعد على بلوغ مؤشرات األداء بفعالية.
ب .تشجيع العالقات والتفاعالت ما بني األفراد واجلماعات

إن خلق املؤسسة جلماعات عمل دائمة و/أو مؤقتة ،وابخلصوص إذا ما كان أعضاؤها ذوي ختصصات متباينة وحاملني
ملعارف ومهارات وكفاءات خمتلفة ومتكاملة ،يساعد على توليد وتنمية كفاءات تنظيمية جديدة متكن املؤسسة من قيادة
مشاريع وبرامج عمل جديدة (تغيري أو حتسني أو إبداع) وهذا بسبب العالقات والتفاعالت اليت حتدث بني أعضاء اجلماعة
الواحدة وما بني اجلماعات ،بعضها ببعض.
ت .أسلوب القيادي :اختاذ القرارات وحل املشكالت
يساعد األسلوب اإلداري فيما خيص صناعة واختاذ القرارات وحل املشكالت يف تنمية الكفاءات اجلماعية من خالل
الفرص اليت تتيحها اإلدارة لألفراد للمشاركة يف صناعة وصياغة القرارات ورسم األهداف ،خصوصا إذا تعلق األمر إبدارة
املشاريع وكذلك حل املشكالت .إن أسلوب املشاركة يزيد من التزام األفراد على حتمل مسئولياهتم بغية حتقيق األهداف
وهو ما يشجعهم ويعبئهم على التعاون لبلوغ ذلك ،األمر الذي جيعلهم يكشفون ويوظفون معارف جديدة ،عادة ما تكون
مس ترتة ،الشيء الذي جيعلها صرحية تساهم يف تعزيز الذاكرة اجلماعية ومنه التعلم التنظيمي ،مما يساعد اإلدارة على بلوغ
أهدافها بطريقة أكثر فاعلية وفعالية.
ث .الطريقة املعتمدة يف تنظيم العمل
تساهم طريقة تنظيم العمل املعتمدة أوال يف خلق الكفاءة اجلماعية ،حيث أن الفرد الذي يقوم ابلعمل مبعزل عن زمالئه ال
ميكنه تعلم مهارات وكفاءات جديدة من زمالئه فيما لو كان يعمل ضمن مجاعة؛ و كذلك األمر ابلنسبة للفرد الذي يقوم
بعمل عدمي أو قليل القيمة ال ميكنه اكتساب خربات جديدة فيما لو أسندت له مهام متجددة ومتنوعة (إثراء وتدوير
العمل) بني احلني واآلخر ،...لذلك فإن تنظيم العمل املبين على أساس مجاعي مثل مجاعات العمل شبه املستقلة أو
حلقات اجلودة أو فرق املشاريع ...متكن أعضاءها من بلوغ التعلم املشرتك ومنه إمكانية بناء كفاءة أو حىت كفاءات مجاعية
خاصة هبم متيزهم عن مجاعات عمل أخرى ،ولعلنا جند يف مؤسسة  Googleالنموذج األمثل فيما يرتبط هبذه الفكرة ،إذ
أهنا تعطي حرية كبرية للفرد واجلماعة يف طريقة تنظيم وإجناز املهام واألعمال املوكلة إليهم.
إن تنظيم العمل على أساس الفريق يعطي الفرصة لكل عضو الختبار وتوظيف كفاءته الفردية واالجتهاد يف إبراز ذلك
إل ظهار قدراته اليت متيزه عن اآلخرين واكتساب االحرتام والتقدير من قبل مسؤوليه ،ليعيش بذلك مناخ عمل مييزه التعاون
والتنافس اإلجيابيني؛ كما أن كل عضو يف اجلماعة سيكتسب مهارات وكفاءات وسلوكيات من زمالئه (نتيجة طبيعته
االجتماعية) وابلتايل تنمية وتطوير مستواه التأهيلي .كما جتدر اإلشارة إىل أمهية اعتماد الوسائط التكنولوجية TICيف تنظيم
العمل عند تكوين فرق العمل ،وهو ما يساعد على بناء كفاءات مجاعية افرتاضية بطريقة أسرع وأسهل ،نتيجة ما توفره
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هذه التكنولوجيات من مزااي يف جوانب عديدة كتقاسم اخلربة واملعرفة ،االتصال ،تفادي تضارب االجتاهات والسلوكيات،
...
ج .طبيعة ممارسات إدارة املوارد البشرية

إلدارة املوارد البشرية العديد من األدوات اليت تساعدها على تنمية الكفاءة اجلماعية ،لعل من أمهها برامج التكوين والتعلم

اليت تعتمدها اإلدارة واليت يف إطارها ينبغي أن تركز على طرق التعلم اجلماعي ،كما ميكنها حتقيق ذلك أيضا عن طريق
عمليات التوظيف والتقييم والتعويضات؛ فعن طريق االختيار من بني املرتشحني لالنتماء للمؤسسة ،توظف أولئك الذين
يتبنون القيم واالجتاهات والسلوكيات وحىت امليوالت اليت تدعم بناء وتنمية الكفاءة اجلماعية ،وكذلك من خالل عمليات
التقييم اليت ينبغي على املشرفني التأكيد من خالهلا على التعاون لتحقيق أهداف اجلماعة والعمل على تقاسم املعارف
والكفاءات ،وأخريا من خالل سياسة التعويضات اليت تعطى فيها األولية لألداء اجلماعي ،أي اعتمادها على مؤشرات
قياس ذات طابع مجاعي.
ح .النمذجة السلوكية
تعتمد النمذجة السلوكية ،كممارسة حديثة يف إدارة املوارد البشرية ،على نظرية التعلم ابملالحظة والتقليد ،حيث يتم تطوير
الكفاءات وفقا هلذا األسلوب بعرض صورة منوذجية أو مثلى على أعضاء الفريق ألداء وتنفيذ عملية معينة يقوم هبا املتكونون
يف الواقع؛ وبعد توضيح اخلطوات املتتابعة هلا بصورة منطقية ،يقوم الفرد حمل النمذجة مبمارسة األداء الفعلي ليطلب فيما
بعد من بقية األعضاء بتقليد األداء النموذجي ،ويقدم املشرف املباشر جمموعة من التوجيهات واحملفزات حىت يضمن قيام
الفرد املتكون بنفس األداء النموذجي .ووفقا هلذا األسلوب ميكن لكامل أعضاء الفريق اكتساب مهارات جديدة والدراايت
السلوكية اليت مت تثبيتها ،ليسهل فيما بعد نقلها للممارسة الفعلية.1
خ .دور املشرف يف تطوير الكفاءات اجلماعية
تطوير الكفاءات اجلماعية وفقا ملقاربة الكفاءات اليت تستمد جذورها من احلركة السوسيو-بنائية يتطلب منا إعطاء األمهية
األكرب للمتعلم جبعله حمور العملية التعليمة وهو ما جيعل دور املشرف ( Coachكمعلم ،أو كمدرب) خيتلف كل االختالف
عن دوره يف التعليم التقليدي الذي يف إطاره كانت تعطى األمهية األكرب لكل من املشرف وحملتوى التدريب.2
د .تنمية الكفاءات اجلماعية من خالل التنمية املسبقة للكفاءات الفردية

يف هذه النقطة فإنه من اجلدير اإلشارة إىل اسرتاتيجيات تطوير الكفاءات الفردية اليت تويل االهتمام لتقاسم املعارف وتوحيد
املعايري والتفاعلية يف التعلم ،هي مدخل غري مباشرة لتنمية الكفاءات اجلماعية ،وعليه ينصح األخذ هبذا خدمة لكلى
النوعني من الكفاءات.

1

Raymond A. (2013) Employee Training and Development, 6th Edition, McGraw Hill , International edition, Oxford ,
p. 294.
2
Alexandre-Bailly et al. (2013) Comportements humains et management, Pearson Education, 4ème édition, p.317.
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ابملوازاة مع انشاء الكفاءات اجلماعية وتطويرها ،فإنه من املهم إعطاء اهتمام الئق ملستوى حتفيز وتعبئة هذا النوع من
الكفاءات ،خصوصا فيما يتعلق بتخصيص املوارد الضرورية إلجناز املهام وبناء سياسة تعويضات معززة هلذه الكفاءات
اجلماعية ،حيث ننص ابآليت:
 تشجيع املمارسات املرتبطة ابلتعلم اجلماعي وتقاسم املعارف العملية واخلربات مجاعيا ،من خالل أخذها بعنياالعتبار يف بناء سياسة التعويضات؛
 إعطاء جزء معترب من التعويضات املرنة على أساس األداء اجلماعي الذي حيققه فريق العمل؛ العمل أبنظمة اشراف تشجع روح العطاء وااللتزام الذايت ألعضاء فرق العمل. توفري اإلمكانيات الضرورية اليت تسمح للفرق من االندماج اإلجيايب يف عملية رمسلة املعارف والكفاءات ومنه تطويرنظام مالئم إلدارة املعرفة ،خيدم الكفاءات اجلماعية ابلتوازي مع الكفاءات الفردية.
 .4احلفاظ على الكفاءات اجلماعية

زايدة عن أمهية األبعاد السلوكية لضمان احلفاظ على الكفاءات اجلماعية واستمرارية عملها على أحسن وجه كاملعايري

املشرتكة واخلطاب املشرتك وغريها ،تبقى نقطة التعويضات حمورا أساسيا يف تعبئة وحتفيز أعضاء الكفاءة اجلماعية ،ومنه
احلفاظ على متاسك الكفاءات اجلماعية ،وهو ما يتطلب ربط جزء من تعويضات األفراد (املالية وغري املالية) مبستوى األداء
والكفاءة واملسامهات اخلاصة بفرق العمل .حيث يكون من املمكن جتسيد ذلك بشكل أكثر فعالية يف حالة األخذ بطريقة
التعويضات الكلية.1
ومن املعايري اجلماعية اليت يفض ل األخذ هبا يف حساب التعويضات الكلية ،هو كل ما يشري إىل مستوى مسامهات
اجلماعة(املخرجات) وكفاءاهتا (املدخالت) بشكل مالئم .وهو ما يتطلب األخذ ابحلسبان للنقاط اآلتية:
 ربط تعويضات أعضاء اجلماعة مبستوى اجملهود املبذول مجاعيا ،وهو ما جيعل أعضاء الفرق يعرفون ما سيحصلونعليه مجاعيا إذا ما بلغوا األهداف واملواصفات احملددة ،ابإلضافة إىل االلتزام ابلسلوكيات اجلماعية املثالية (املعايري
السلوكية)؛
 توفري وسائل عادلة ومنسقة لقياس الكفاءات اجلماعية للفرق ومستوى إجنازاهتا؛ ينبغي أن تكون التعويضات اجلماعية ذات مستوى مقبول (ذات معىن) مقارنة ابلتعويضات الفردية ،قصد حتقيقتغيري يف سلوكيات األفراد ابلشكل الذي يعزز من العمل واألداء اجلماعيني.

1

Armstrong M., (2010), Armstrong’s Handbook of reward management practice: improving performance
through rewards, Ed. Kong Page, 3ed Edition, London. P.59.

224

الفصل الثالث ................................................................................. :إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال

املطلب الثالث :إدارة الكفاءات التنظيمية
يتطلب معاجلة موضوع إدارة الكفاءات التنظيمية الرجوع إىل النظرايت األوىل اليت فسرت مصادر بلوغ تنافسية
املنظمات ،حيث أن أمهها هو نظرية املوارد لــ"وارنفالة" ) (19841, 19952ونظرية الكفاءات احملورية لـ ":براهاالد"
3و"آمال" 4ونظرية القدرات الديناميكية لـ":سونشاز" وزمالؤه ،5وبعدها مسامهة "رايت" وزمالؤه  6اليت أصلت ملكانة وأمهية
املوارد البشرية يف إطار نظرية املوارد.
الفرع األول :الكفاءات التنظيمية ضمن خريطة عمليات املنظمة
 .1الكفاءات التنظيمية ومهن املنظمة

إن املتمعن يف أدبيات االسرتاتيجية ميكنه القول أبن الكفاءات التنظيمية هي النواة املشكلة ملهنة املنظمة ،كوهنا تتواجد يف

إطار الروتينات التنظيمية داخل خريطة عملياهتا ،إذ أهنا تعد وليدة التعلم التنظيمي.
على اعتبار أن املهنة هي القدرة على تنسيق جمموعة أنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة ،وليس ابلضرورة النشاط األساسي ،فإنه
ميكن االستناد إىل تعريف " دي مومنوريلون"  (1986)7للمهنة ،حيث يعرفه على أنه "مجلة من الكفاءات اليت تسمح من
التعايش مع وضعيات معقدة"؛ أي أن املهنة ترتبط بقدرة املنظمة على تغيري أنشطتها وعلى مدى قدرهتا على التطور؛ كما
تعترب املهنة من انحية أخرى األساس الذي تعتمده املنظمة يف رسم خمطط أعماهلا* ). (Business Model
ومن املهم اإلشارة إىل نقطتني مهمتني ختصان مفهوم املهنة ،ومها:
أ .خاصية املفردة :حيث أنه من غري املمكن أن يكون للمنظمة جمموعة مهن يف وقت واحد ،بل يوجد لديها مهنة
واحدة على اعتبار أ ن املهنة هي جوهر اختالفها عن اآلخرين ،وهذا االختالف هو الذي يتم دعمه متاشيا مع
خصوصية التطور اليت متيز جمال األعمال.
ب .تعرب املهنة عن مدى وجود توازن بني اهلياكل اإلنتاجية واملالية للمنظمة مع خياراهتا االسرتاتيجية.

1

Wernerfelt, B. (1984). A resource‐based view of the firm. Strategic management journal, 5(2), 171-180.
Wernerfelt, B. (1995). The resource‐based view of the firm: Ten years after. Strategic management journal, 16(3),
171-174.
3
Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2006). The core competence of the corporation. (pp. 275-292).
4
Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1990). Corporate imagination and expeditionary marketing. Harvard business
review, 69(4), 81-92.
5
Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H. (Eds.). (1996). Dynamics of competence-based competition: theory and
practice in the new strategic management. Pergamon Pr.
6
Wright, P. M., Dunford, B. B., & Snell, S. A. (2001). Human resources and the resource based view of the
firm. Journal of management, 27(6), 701-721.
7
Blanchot, F., Isaac, H., Josserand, E., Kalika, M., de Montmorillon, B., & Romelaer, P. (2000). Organisation:
explosion des frontières et transversalité. Cahier de recherche, (50).
* يعرف) (Demil, warnter, Lecoq, 20004خمطط األعمال على أنه مجلة من اخليارات اليت تقف عندها املؤسسات لتحقيق عوائد مرضية.
2
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 .2أهم خطوات إدارة الكفاءات التنظيمية

اعتمدت "دجيو" 1يف رمسها ألهم اخلطوات اخلاصة إبدارة الكفاءات التنظيمية على منهجية "هامال" و"براالهاالد" )(1995

اليت تتماشى واملنهجية العامة لنظرية املوارد ) ،(Barney, JB, 19912 ; Bogaeret L. et al., 19943ونلخصها يف النقاط
اآلتية:
 .1.2حتديد موارد املنظمة يف إطار حتديد كفاءاهتا التنظيمية

حيث يسعى مديرو املنظمات يف مثل هذه املرحلة إىل جرد شامل لكل ما متتلكه املنظمة والذي قد يشكل كفاءة تنظيمية
يف مرحلة اثنية ،سواء تعلق األمر بتكنولوجيات متحكم فيها أو طرق عمل أو طرق اجناز مشاريع... ،

ومن املهم هنا اإلشارة إىل عدم وقوع املنظمة فيما أطلق عليه "بريجلمان" ) (1994التنافر /التناقض االسرتاتيجي الذي قد
ينجم عن حالة التباين بني النية االسرتاتيجية وتنفيذ وممارسة االسرتاتيجية .او الذي قد يتولد بني امليزة التنافسية املرجو
بلوغها والكفاءات الضرورية هلا ...حيث أن االنتقاء الداخلي ملوارد املنظمة هو احلقيقة املفسرة هلذا التباين فيما بني أداء
وقوة تلك املنظمات( .من ميكانيزمات التحديد الداخلي للموارد ،ختصيص املوارد ،العناصر الثقافية كالقيم و القواعد اليت
تتحكم يف االتصال الداخلي).
ويف هذا اإلطار فإن عملية اشهاد الكفاءات ) (Certification des compétencesمن طرف منظمات خارجية متخصصة
يعترب خطوة مدعمة لإلشارة إىل مستوى حمورية الكفاءات التنظيمية اليت متتلكها املنظمة ،سواء كانت شهادات جودة
خاصة أبنظمة اإلدارة أو األمن أو محاية البيئة أو شهادات ختص أفراد يف حد ذاهتم ) . (NVQs, ISO 17024كما أنه من
املهم أن ننوه أبن جناح هذه املرحلة يتوقف على مستوى دافعية اإلدارة العليا ولطريقة تعبئة األفراد داخل املنظمة للخوض
يف مثل هذه املراحل ،حيث يعترب األخذ إبشهاد كفاءات األفراد يف إطار نظام خاص إبدارة الكفاءات عمال جوهراي يساهم
يف تعبئة األفراد للتصريح عن مستوايت كفاءاهتم الفعلية.
 .2.2إحصاء وعد موارد املنظمة وكفاءاهتا االسرتاتيجية

يف مثل هذه املرحلة تقوم املنظمة إبجراء جرد موسع لكل الكفاءات املتحكم فيها من طرف األفراد ،كل يف أماكن عمله،

مع تفادي التجاوزات اليت تعترب أي مورد او أصل ككفاءة تنظيمية ،وعلى العكس من ذلك هو الرتكيز على كل كفاءة
تساهم يف تراكم القيمة للمنتج أو اخلدمة النهائية ومقارنتها بتطلعات الزابئن وبقية األطراف ذات املصلحة ذات األولوية.
وعلى املنظمة حماولة متييز الكفاءات االسرتاتيجية من تلك العادية أخذا مبيزات التكلفة والغموض والقابلية لإلحالل وغريها.

1

Dejoux C., (2001), op. cit, pp. 191-193
Barney, J., Wright, M., & Ketchen Jr, D. J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten years after
1991. Journal of management, 27(6), 625-641.
3
Bogaeret L., Marterns R., Couwenberg, (1994), “Strategic a situational puzzle: the lit of Components”, in : Hamel,
G., & Heene, A. (1994). Competence-based competition. Ed. Wiley.
2
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 .3.2نشر الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية
انطالقا من ميزة الكفاءات التنظيمية واملتمثلة يف القابلية للنقل واالنتشار على املستوى الداخلي للمنظمة ،فإنه يكون من
اجلدير العمل على نشر الكفاءات االسرتاتيجية اليت متيز بعض أجزاء املنظمة او بعض على بقية جتزائت أو فروع املنظمة
(جماالت نشاطات اسرتاتيجية أخرى ،فروع جغرافية أخرى ،نقاط بيع وتسويق أخرى) كي تتمكن من تعظيم الفائدة واملنفعة
من تلك الكفاءات اليت متيز املنظمة.
 .4.2حيازة كفاءات تنظيمية اسرتاتيجية جديدة

املستوى الرابع الذي تقف عليه إدارة املنظمة يف إطار إدارة كفاءاهتا التنظيمية هو العمل على حيازة واكتساب كفاءات
تنظيمية اسرتاتيجية جديدة يف إطار ما يسمى اخلريطة االسرتاتيجية للمنظمة؛ حيث تعمل على حيازة كفاءات جديدة

جتعلها إما سباقة يف جمال استثماراهتا أو قادرة على املواجهة والرد على املنافسني وتطلعات األطراف ذات املصلحة ابلطريقة
املناسبة .من األوجه اليت متكن املنظمة من ذلك هو العمل ابسرتاتيجيات حتالف عمودية وأفقية مع منظمات حتوز كفاءات
حمورية يف جماالت نشاطاهتا االسرتاتيجية ،وهو ما سيمكنها من بناء خريطة كفاءات اسرتاتيجية قوية وقابلة للتوسع متكنها
من التباين عن بقية املنافسني مع الوقت (تدعيم فرضية تباين موارد املنظمات اليت تنطلق منها نظرية املوارد).
 .5.2تطوير كفاءات تنظيمية اسرتاتيجية جديدة

يف مثل هذا ملستوى تسعى املنظمة إىل تطوير كفاءات تنظيمية جديدة سواء تعلق األمر ابلسوق احلالية تتعامل معها او

األسواق احملتملة؛ ويتطلب مثل هذا األجراء يقظة اسرتاتيجية عالية مع وضوح الرؤية ابلنسبة للبيئة املستقبلية للمنظمة ،مبا
ميكنها من حتديد دقيق للفرص واغتنامها من خالل حماولة تطوير كفاءات جديدة ختصها ،وحتديد أدق للمخاطر ومنه
جتنبها.
 .6.2احلفاظ على الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية.
لعل من العمليات احملورية اليت ميكن من خالهلا احلكم على مستوى اسرتاتيجية الكفاءات هو احلفاظ على هذه األخرية
والعمل على الدفاع عنها ،جتنبا ملخاطر ضياعها؛ وعليه على املنظمة االنتباه للحاالت اليت قد تولد ذلك:
 موارد مالية غري كافية أو أي اشكال يتعلق ابلتمويل؛




إعادة اهليكلة التنظيمية اليت قد ينجم عنها تفكك الكفاءات التنظيمية؛
الصراعات التنظيمية أو املشاكل السلوكية اليت قد متس ابلكفاءات اجلماعية والقيادية؛
خماطر التسرب اخلارجي للكفاءات الناجتة عن اسرتاتيجيات التحالف أو االندماج.
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الفرع الثاين :حتديد الكفاءات احملورية (االسرتاتيجية)
أتيت أمهية حتديد الكفاءات احملورية ،على املستوى االسرتاتيجي للمؤسسة ،يف سبيل البحث عن املصدر الفعلي للميزة
التنافسية للمؤسسات وفقا ملنهجية نظرية املوارد والكفاءات؛ فحسب "آمال" و"براهاالد"  (1995)1يتم حتقيق ميزة تنافسية
من خالل التسيري الفعال للكفاءات التنظيمية.
اعتماد على طبيعة العالقة اليت تربط الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية (احملورية) ابملهنة ومنوذج األعمال ،واليت أتكد ضرورة
االعتماد على نتائج كل من التحليل االسرتاتيجي الداخلي والتحليل االسرتاتيجي اخلارجي ،خلصت مدرسة "هارفارد"
لألعمال إىل ضبط منهجية حتديد الكفاءات االسرتاتيجية ينبغي أن متر بثالثة مراحل أساسية ،نسردها على النحو اآليت:2
أ .معرفة مهنة املنظمة :حيث يسمح حتديد مهنة املنظمة من معرفة وحتديد مسبقني جملاالت نشاط املنظمة وجملاالت
نشاطاهتا؛
ب .معرفة املوارد والكفاءات اليت ينبغي على املنظمة تعبئتها للتمكن من فرض وجودها والتطور على مستوى املهنة
وجماالت النشاطات اخلاصة هبا؛
ت .تقييم الكفاءات التنظيمية حسب مستوى أمهيتها االسرتاتيجية ،مقارنة مبدى مسامهتها يف أداء املنظمة ومنه مدى
مسامهتها يف حتقيق ميزهتا التنافسية (التكلفة ،التمايز).
ابملوازاة مع مسامهة "قانت" ،جند مسامهة أخرى ل "دراجار" واليت ختتصر عملية حتديد الكفاءات احملورية وفقا لثالث طرق،
وهي كاآليت:
 .1الطريقة النازلة (Top_down) :واليت تعترب مستمدة من منوذج النية االسرتاتيجية املطور من طرف "آمال" و"
براهاالد" (1990)3حيث يعمل املديرون وفقا هلذه االسرتاتيجية إىل حتديد الكفاءات االسرتاتيجية اليت متتلكها
املنظمة ،مث العمل على تعبئة بقية أطراف املنظمة ومواردها على تلك الكفاءات .حيث يشري "روسويت"

( ) 2003إىل أن هذه املقاربة تسعى إلعداد خريطة الكفاءات الالزمة بطريقة متزنة وقوية ،اعتمادا على حتليل
ما متتلكه املنظمة من كفاءات .تسمح هذه الطريقة من تثمني الصبغة االسرتاتيجية للكفاءات ،حيث أنه يتم
تنظيم موارد وهيكلة واسرتاتيجية املنظمة اعتماد على خريطة كفاءاهتا ،ومن جهة أخرى تسمح هذه الطريقة
ابلوقوف عند الكفاءات االسرتاتيجية اليت تعد مهمة للتحليل التنظيمي للمنظمة ،وكذلك تفادي التضارابت
اليت قد تنجم تعداد الكفاءات الفردية واجلماعية داخل املنظمة.

 تستمد منهجية عملية حتديد الكفاءات املميزة من املقاربة النظمية يف حل املشكالت ،نتيجة ما تتميز به من خصوصيات جد مقبولة من الناحية العلمية واإلبستيمولوجية ،ومن جهة أخرى
على منهجية عملية صنع واختاذ القرارات ل.(Simon, 1988) :
1
Hamel G., Prahalad C.K. (1995) La conquête de futur, Inter-éditions. Paris.
2
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy
formulation. California management review, 33(3), 114-135.
3
Prahalad, C. K., & Hamel, G. (2006). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, (3), 7891.
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 .2الطريقة الصاعدة ) :(Bottom-upاملطورة من طرف "ابرقاملان"

(1994)1

واليت مت تطبيقها من طرف شركة

 .Intelوفقا هلذه الطريقة يعمل الفريق اإلداري للمنظمة على مجع معارفهم للتمكن من رسم رؤية اسرتاتيجية
وحتديد التكنولوجيات املالئمة لذلك .... ،حيث يتم ذلك وفقا للرتتيب اهلرمي يف املنظمة أين حيق لكل مشرف
قبول أو رفض أو تعديل عمل أي مسؤول آخر لتمريره ملستوى أعلى يف خطوة أخرى .وتسمح هذه الطريقة من
خلق فرصة ملسامهة أكرب عدد ممكن من املوظفني.
 .3الطريقة املزدوجة ) ،(Mixedأو اليت ميكن تسميتها ابلطريقة الثنائية 2اليت جاء هبا "درجير" ( ،)2002حيث

تعمل املنظمة وفقا هلذه الطريقة على تبين الطريقة األوىل (الصاعدة) يف إطار حتديد كفاءاهتا ،لتلحقها ابلطريقة
الثانية (النازلة) حيث تعتمدها األطراف الفاعلة داخل املنظمة أثناء تفاعلها مع أطرافها ذات املصلحة من أجل
التمكن من تقييمها .وتعترب هذه الطريقة هي األكثر اعتمادا كوهنا متزج إجيابيات الطريقتني ،شريطة حسن
استعمال كل منهما يف الظرف املناسب.

ملاذا حتديد الكفاءات االسرتاتيجية؟

جيد حتديد الكفاءات االسرتاتيجية أمهيته كخطوة جوهرية يف إدارة الكفاءات التنظيمية ،كوهنا متيز الكفاءات احملورية
من تلك الكفاءات العادية يف إطار شجرة كفاءاهتا ،حيث ترتكز املنظمة على هذه الكفاءات احملورية يف بناء وتطوير مهنها،
ابلشكل الذي يسمح هلا ابلولوج إىل جماالت نشاط اسرتاتيجية.
يتم حتديد الكفاءات االسرتاتيجية ضمن شجرة كفاءات املنظمة اعتماد على املراحل الستة اليت مت التطرق هلا من قبل
يف إطار منهجية إدارة الكفاءات التنظيمية ،نوجزها يف اآليت:3
 حتديد املوارد والكفاءات التنظيمية للمؤسسة؛

 ضبط رصد املوارد االسرتاتيجية وكذلك األمر للكفاءات التنظيمية؛
 نشر الكفاءات التنظيمية املتميزة داخل فروع املنظمة؛
 العمل على حيازة كفاءات تنظيمية اسرتاتيجية؛
 تطوير كفاءات تنظيمية اسرتاتيجية جديدة؛
 احملافظة على الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية.
تتوقف اخلطوة األوىل املتمثلة يف حتديد املوارد والكفاءات التنظيمية للمنظمة ،يف مدى قدرة املنظمة على حتديد
ومتييز الكفاءات االسرتاتيجية من تلك الكفاءات العادية ،بغرض إعطائها االهتمام األكرب وفقا لطريقة "ابريتو" ،وهنا يلعب
1

Mom, T. J., Van Den Bosch, F. A., & Volberda, H. W. (2007). Investigating managers' exploration and
exploitation activities: The influence of top‐down, bottom‐up, and horizontal knowledge inflows. Journal of
management studies, 44(6), 910-931.
2
Lundvall, B. Å., Johnson, B., Andersen, E. S., & Dalum, B. (2002). National systems of production, innovation and
competence building. Research policy, 31(2), 213-231.
3
Dejoux C., (1997), op. Cit.,
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الشق االسرتاتيجي لنظام معلومات املوارد البشرية الدور احملوري يف هذه املمارسة ،خصوصا فيما يتعلق ابإلدارة التنبئية
للكفاءات وتسيري األقدمية والتقانة ).(GVT
ابلرجوع إىل مفهوم وخصائص الكفاءة التنظيمية املميزة أو االسرتاتيجية ،جند أن املورد البشري يعترب نقطة ارتكاز
لبناء أي كفاءة تنظيمية زايدة عن بقية املوارد ،وابلتايل ترتبط عملية حتديد الكفاءات التنظيمية االسرتاتيجية مبدى القدرة
على حتديد الكفاءات البشرية االسرتاتيجية املكونة هلا.
املبحث الثالث :نظام معلومات املوارد البشرية كمنطلق خلدمة إدارة الكفاءات

على اعتبار ان نظام معلومات املوارد البشرية هو أحد أهم املتطلبات القبلية لضمان جناح مسار الكفاءات ابملنظمة،
سنحاول يف هذا املبحث تبيان ذلك ابلرتكيز على أوجه اخلدمة اليت يوفرها.
املطلب األول :ماهية نظام معلومات املوارد البشرية
 .1تعريف نظام معلومات املوارد البشرية

على الرغم من تعدد التعاريف املعطاة لنظام املعلومات ،إال أن تلك اليت ختص إدارة املوارد البشرية ،تعد قليلة نوعا ما ،إذ

يعرف "كافناف" وزمالؤه أبنه" :نظام يعمل على احلصول وختزين واسرتجاع ومعاجلة وحتليل وتوزيع املعلومة املهمة املتعلقة
بتسيري املوارد البشرية".1
كما عرفه "اتنبوم" أبنه" :نظام يستعمل بغرض حيازة وختزين والتحكم وحتليل وتصفية وتوزيع املعلومات املالئمة اليت ترتبط
إبدارة املوارد البشرية داخل املنظمة" .2أما "هينديركسن" فقد أشار إىل أن نظام معلومات املوارد البشرية ال يتوقف عند
اجلانب التقين (معدات وبرجميات) بل يدمج كل من األفراد واإلجراءات والسياسات والبياانت الالزمة لتسيري وظيفة املوارد
البشرية".3
مما سبق ميكن القول أن نظام معلومات املوارد البشرية هو ذلك النظام الذي يتم تصميمه لوظيفة حمددة يف إطار عمليات
املنظمة ،وابلتحديد وظيفة إدارة املوارد البشرية ،والسعي بصفة أساسية إىل توفري املعلومات اليت حيتاجها مسؤويل الوظيفة
وكذلك اإلدارة العليا الختاذ القرارات املتعلقة بفاعلية وكفاءة استخدام العنصر البشري والرفع من مستوى أدائه ليؤدي دوره
يف حتقيق أهداف املنظمة.
 .2املبادئ األساسية لنظام معلومات املوارد البشرية
إن تصميم وإدماج نظام معلومات موارد بشرية يف املؤسسة بطريقة فعالة يتطلب الرتكيز على مجلة من املبادئ ،منها:

 الوظيفية :أي أن نظام معلومات املوارد البشرية نظام جزئي ذو طبيعة وظيفية يف إطار نظام املعلومات الكلي
للمنظمة؛

1

Kavanagh et al. ; Cité par : Jacob R.et Ducharme J. dir. (1995), Changement technologique et GRH, Montréal,
Gaëtan Morin.
2
Tannenbaum, S.I. (1990), “Human Resource Information Systems: User group implications”,
Journal of Systems management, N°41, p.27-32.
3
Hendrickson A. (2003), “Human Resource Information Systems: Backbone Technology of Contemporary
Human Resources”, Journal of Labor Research, Vol. XXIV, N°3, p. 381-394.
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 املعلوماتية :حيث يتطلب قاعدة بياانت موحدة مع بقية مكوانت نظام معلومات ،وهو ما يتطلب السعي وراء
جعل املعلومة مالئمة لكل النظم اجلزئية املكونة له؛
 هو نظام ليس منعزال بل مدجما يف إطار النظام الكلي ،وابلتايل فهو أيخذ صفة الربط بدل العزل اليت متيز املقاربة
النظمية عن املقاربة التحليلية1؛
 يتطلب هندسة خاصة ،من شكل ) (Interface Homme Machine: IHMلتسهيل االستعمال ومنه دمج الفرد
كطرف فعال يف هذا النظام ومتكينه من احلصول على فرص للتعلم.2
 .3مكانة نظام معلومات املوارد البشرية يف إطار نظام معلومات املنظمة
على اعتبار أن نظام معلومات املوارد البشرية مكوان وظيفيا ويلعب دور جهاز مساند للسريوات التشغيلية ،فهو يوفر اإلطار
املناسب لبقية الوظائف خللق قيم مضافة بشكل أكرب .هذا األخري يتطلب توفر مجلة من الشروط واخلصائص اليت متيزه يف
نفس الوقت ،من ذلك:
 برانمج مستقل غري اتصايل لكل شكل من الصعوابت اليت تعيشها املنظمة؛
 برانمج مدمج ،من شكل

)Resources Planning : ERP

 (Enterpriseأو

(Progiciel de gestion

)Intégrée : PGI؛

 تطوير نظام املعلومات ابالرتباط مع برامج مستقلة ذات طبيعة اتصالية ،واليت تتيح الدخول إىل مرجعية واحدة
ومشرتكة للبياانت). (web-services
املطلب الثاين :أوجه خدمة نظام معلومات املوارد البشرية إلدارة الكفاءات

يوفر نظام معلومات املوارد البشرية يف الوقت احلايل الكثري من املعلومات عن فرتة احلياة اليت يقضيها الفرد داخل املؤسسة
بدءا مبراحل التخطيط للتوظيف واالختيار إىل غاية هناية عقد العمل ،كنتائج االختبارات واملقابلة والشهادات
واملهارات واملعارف املكتسبة قبل االلتحاق ابملؤسسة ومناصب العمل اليت شغلها ودورات التكوين اليت استفاد منها ونتائج
التقييم  ،...ومثل هذه املعلومات سيستفاد منها كثريا يف إدارة الكفاءات وبطريقة سباقة .3هلذا سنركز على بعض أوجه
اخلدمة اليت يقدمها نظام معلومات املوارد البشرية ملمارسات إدارة الكفاءات ،كإعداد مرجعية الكفاءات وتنمية الكفاءات
اجلماعية واملساعدة على حتديد الكفاءات احملورية.
الفرع األول :تعزيز منذجة الكفاءات وتقييمها

إن دمج املنظمة لنظام معلومات املوارد البشرية يف إطار مبادرات منذجة الكفاءات اعتمادا على مرجعيات الكفاءات،
سيمكنها من بلوغ ثالثة مكاسب فيما خيص مشروع إدارة الكفاءات واألنشطة الالزمة هلا ،وهي تسهيل العمليات اخلاصة
بتحديد وتكميم وتوصيف الكفاءات بشكل آيل.
1

Reix R. (2011) Système d’information et management des organisations, Vuibert,6ème, p. 28.
Gillet M., Gillet P. (2010) SIRH : Système d’information des Ressources Humaines, Dunod, Paris, p. 41.
3
Chaminade B., (2005), op. cit., pp.308-309.
2
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يف حالة عمل املنظمة هبيكلة عنقودية يف منذجة كفاءاهتا ،فإن نظام معلومات املوارد البشرية يساعد املنظمة على حتديد
األفراد األحسن أداء على مستوى وظائفهم .مع العلم أن هذه الطريقة يتم تبنيها يف حوايل  %90من برامج التسيري التنبئي
للكفاءات ،على الرغم من كوهنا تعد صعبة الدمج وفقا للمنهج النظمي.1
أما إذا ما اعتمدت املنظمة طريقة اهليكلة املصفوفية ،فسيساعد نظام معلومات املوارد البشرية ،املنظمة يف هذه الوضعية من
حتديد الكفاءة (الفردية و/أو اجلماعية) األكثر مواءمة إلجناز مهام معينة أو لشغل وظائف حمددة أو حىت لتشكيل فرق
عمل متجانسة من انحية املعارف واالجتاهات.
الفرع الثاين :املسامهة يف بناء الكفاءات اجلماعية وتعزيزها

على الرغم من أمهية الكفاءة اجلماعية فإن الدراسات واألحباث اليت اهتمت هبا تعترب قليلة مقارنة مبا ُخصص للكفاءات

الفردية وكيفية تطويرها وإدارهتا ،وخيطئ من يضن أبن الكفاءة اجلماعية ما هي إال حمصلة للكفاءات الفردية مبعىن أنه ال
يكفي جتميع أفراد ذوي كفاءات فردية خللق كفاءة اجلماعية.2
يؤدي نظام معلومات املوارد البشرية دورا ابلغ األمهية يف خلق مجاعات وفرق عمل من منط ) (Groupwareمن
خالل التفاعل الذي حيدث بني األعضاء اعتمادا على تكنولوجيا االتصال ،حيث ال يكون التباعد اجلغرايف وحىت الزماين
عائقا مقارنة جبماعات العمل العادية ،حيث متكن أنظمة اإلعالم كل طرف من االستفادة من الطرف اآلخر ،من خالل
عمليات التبادل والتقاسم والتعلم التباديل النشط؛ خصوصا وأن نظم معلومات املوارد البشرية تشكل أداة وقاعدة جوهرية
لبناء نظام إلدارة املعرفة ،والذي يسمح بدوره من تغذية اجلماعات والفرق ابملعارف املطلوبة مهما كان نوعها.
يذكر بعض املختصني يف إدارة الكفاءات أن هناك مؤشرات تدل على مستوى وجود الكفاءات اجلماعية داخل
املنظمة ،واليت تعترب يف نفس الوقت عوامل مساعدة على بنائها وتكوينها ،3حيث يساعد نظام معلومات املوارد البشرية من
تعزيزها .وهذه العناصر هي :املرجعية املشرتكة واخلطاب املشرتك والذاكرة اجلماعية ،وااللتزام الذايت.
يساهم نظام معلومات املوارد البشرية يف دعم املرجعية املشرتكة ،من خالل خلق فرص وآليات للتفاعل واالتصال بشكل
أكرب ما بني أفراد اجلماعة الواحدة وما بني اجلماعات أيضا ،مبا يؤدي إىل تعزيز أكرب للكفاءات اجلماعية.
أما خبصوص الدور الداعم لنظام معلومات املوارد البشرية للخطاب املشرتك ،4فإنه ميكن املنظمة من االستعانة ابألدوات
االتصالية يف نظام املعلومات خصوصا ما تعلق ابألنرتانت ،واجملموعات الربيدية والوسائط احلديثة للتواصل اجلماعي ،اليت
تسمح خبلق خصوصيات نظام االتصاالت وجمال ونطاق استعماله حسب مجاعات العمل املصمم هلا.

Ibid.

1

2

Dufresne D. et Peyrat-Guillard D.(2005), la compétence collective: une approche par l’analyse de ses traces
textuelles, Université d’Angers, GRANEM UMR-MA N°49.
3

Retour D. (2005) les différents niveaux d'analyse de la gestion des compétences, Actes du séminaire national, Management et
gestion des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques, août 2005 Cité internationale universitaire, Paris. p93

Guerbette C. (2009) le sens de la compétence collective : positionnements théoriques et construction d’une question

,

4

de recherche sur le concept, centre d’études et de recherche appliquée à la gestion n°-14 p .14.
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خبصوص عالقة نظام معلومات املوارد البشرية ابلذاكرة اجلماعية ،اليت تنتُج عن تقاسم املعرفة فيما بني أعضاء اجلماعة ،فإنه

يلعب دورا حموراي يف تشفري وختزين وتقاسم املعارف ومنه إمكانية تعزيز الذاكرة اجلماعية لكل فريق عمل ،ومن مث تعزيز أكرب
لذاكرة املؤسسة (الذاكرة التنظيمية).
الفرع الثالث :ربط الكفاءة ابألداء
يف إطار ممارسة إدارة املوارد البشرية اإللكرتونية من خالل توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف قيادة أداء األفراد
والوظائف ،أصبح القيام ابلعملية يعد بطريقة أكثر فعالية ،لدى املسئولني بطريقة إلكرتونية ،بعد القيام ابجلمع اآليل
للمعلومات اخلاصة بكل من مستوى األداء احملقق فرداي ونتائج الرقابة والتقييم  ،...حيث تتيح اإلدارة اإللكرتونية لألداء
العديد من املزااي ،من أمهها:1
 تسهيل عملية تقييم أداء األفراد وجعلها أكثر موضوعية؛ توظيف املعلومات والبياانت اخلاصة ابلتقييم يف العديد من النشاطات مثل :حماسبة األجور وحتديد االحتياجاتالتدريبية وختطيط املسار الوظيفي ....
وهنا يساعد نظام املوارد البشرية يف إزالة أو التقليل من درجة الغموض/اإلشكال الناجم عن عدم التمييز بني الكفاءة
واألداء +من خالل إدماج ضمين ملؤشرات قياس األداء يف مرجعية الكفاءة ومؤشرات تقييمها **+متاشيا مع خاصية الربط
والتفاعل كما تنادي بذلك نظرية النظم* مع ضرورة احرتام املقاربة املعتمدة يف تعويض الكفاءات.
الفرع الرابع :املساعدة يف حتديد الكفاءات احملورية
يعترب نظام معلومات املوارد البشرية كوسيلة جد فعالة يف املساعدة على حتديد الكفاءات بشكل عام واالحتياجات اخلاصة
هبا لبلوغ األهداف املسطرة يف إطار التسيري الكيفي والتنبئي للكفاءات ،2ومن جهة أخرى تساعد يف حتديد الكفاءات
احملورية ومتييزها عن الكفاءات العادية ،من خالل ما حيتويه من معلومات وتطبيقات ختدم تسيري الكفاءات وتربط بطريقة
فعالة خمتلف مكوانت الكفاءة التنظيمية جلعلها كفاءة متميزة ومميزة يف آن واحد).(Distinctive et distincte

1

R.D.Johnson & H.G.Gueutal, Transforming human resource through technology, the use of E -HR and HRIS in organizations,
SHIS Foundation
.

 +راجع الفصل األول :املبحث الثاين ،املطلب األول :املفاهيم املرتبطة ابلكفاءة ،وابلتحديد عالقة الكفاءة ابألداء.

**Pour cette raison, et dans cette logique de référentiel invariants ; le mode de distribution virtuel ( de type SaaS par
exemple ) s’accommode de l’accès à des référentiels pré-chargés sur catalogues (pour les fonctions qui exigent des
compétences génériques), intégrant les activités liées aux processus et organisés selon le modèle matriciel,
correspondant aux processus de chaque entreprise.
*
Préceptes de Relier et interagir de : René Descartes et Jean Louis Le Moigne.
+

Chaminade B., (2005), op. cit., pp. 299-309
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تتم عملية حتديد الكفاءات املتميزة اعتمادا على نظام معلومات املوارد البشرية وفقا لعدة مراحل ،يف كل مرحلة جند منطا
من أنظمة املعلومات الذي إبمكانه خلق قيمة بشكل أكثر تناسبا .وهي ابختصار على النحو اآليت:1
 .1مرحلة اإلحصاء :يتم يف هذه املرحلة عد وإحصاء كل املعارف وكامل الكفاءات املوجودة لدى األفراد واألطراف
الفاعلة مبا فيها األطراف املتفاعلة ،كما يتم التعرف على مستوايت التحكم يف األنظمة العملية اليت تتطلب هذه
الكفاءات .مثل هذه املعلومات يتم فحصها والتأكد من صحتها من قبل مسؤويل املستوى التكتيكي (الوسيطي)
أين يتم إعداد تقارير خاصة مبرحلة االكتشاف (الكشف) بناء على أنظمة التسيري العملية من منط أنظمة املعلومات
اإلدارية ) .(SIGكما تسمح هذه التقارير من احلصول على رؤية شاملة عن خمزون الكفاءات يف املستوى
التنفيذي ،إال أهنا تبقي ذات صبغة "ستاتيكية" وقليلة التفاعل فيما خيص جمموع الكفاءات واملزج فيما بينها ومدى
تشكيلها لكفاءات مجاعية؛ هلذا عادة ما يتم االستعانة أبنظمة املعلومات االسرتاتيجية من منط أنظمة دعم
املسريين).(SAPD
 .2نشر مرجعية الكفاءات :يتم نشر مرجعية الكفاءات ،اليت مت إنشاؤها مسبقا من طرف الفريق القائم على هذا
املشروع احملوري ،من قبل إدارة املوارد البشرية وإدارة الكفاءات اعتمادا على شبكة االتصال الداخلية "اإلنرتانت"

2

فيما خيص بورصة التوظيف الداخلية .حيث تعد هذه املرحلة يف غاية األمهية لسببني مها:
 الرتتيب على أساس املرجعية ،حيث نسمح لكل طرف معين بعملية الرتتيب من معرفة نقاط قواه ونقاطضعفه ،ومنه التمكن من رسم خمطط تطوير ذايت مبا يسمح له من حتسني ترتيبه؛
 متكني املسؤولني الوظيفيني ومسؤويل املشاريع (التنفيذيني) من احلصول على معلومات دقيقة وشاملة عنجمموع الكفاءات املتوفرة داخل املنظمة ،مبا يقلل من خماطر التعيينات والتحويالت غري املناسبة لألفراد جتاه
املناصب املستهدفة ،ابإلضافة إىل اكتشاف الكفاءات املسترتة املوجودة داخل املنظمة للحفاظ عليها
واستغالهلا ومن مث تطويرها.
تنتهي هذه املرحلة جبرد وترتيب كامل الكفاءات داخل املؤسسة وربطها خبريطة عملياهتا ،وهو ما يسمح هلا من
حتديد وبشكل موضوعي للكفاءات املتميزة لديها اعتمادا على نتائج عملية التقييم ابالستعانة مبرجعية الكفاءات ،وكذلك
مدى مسامهتها يف خلق القيمة داخل العمليات ،وهو ما يرشحها ألن تكون األساس يف حتديد واختيار جماالت النشاطات

1

Radjhi Oueslati S.(2011) « une approche de l’appropriation des applications du SIRH : le cas du processus d’identification des
compétences distinctives au sein de grande entreprise tunisienne », Management et Avenir, pp. 307-309
2

Matmati M. (2002) «L’Intranet RH, outil de la performance organisationnelle», in e-GRH: Révolution ou
Evolution? Relever les déﬁs de l’intégration des TIC dans la fonction Ressources Humaines, coordonné par Michel
Kalika, Editions Liaisons.

234

الفصل الثالث ................................................................................. :إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال

االسرتاتيجية ،1ومن مث تكون هي املسؤولة عن خلق القيمة بشكل متميز مقارنة ابملنافسني يف القطاع ،مبعىن القدرة على
بلوغ ميزة تنافسية مستدامة نسبيا حسب منهجية نظرية املوارد والكفاءات.2

خالصة الفصل
خنلص يف هناية هذا الفصل أنه على قدر متيز مفهوم الكفاءة ابلغموض والتعقد بقدر ما زاد من حتدي فهم واإلملام
ابملمارسات اليت تندرج ضمن مسار إدارة هذه الكفاءات ،على الرغم من الشكل الذي كانت تدرس به الكفاءات وإدارهتا
كحقل ميتد يف جذوره إىل كل من إدارة املوارد البشرية واإلدارة االسرتاتيجية؛ إال أن هذه األخرية وإىل زمن ليس ببعيد ،قد
أصبحت هتتم بتحديد وتوضيح العالقة بني الكفاءات وديناميكية املنظمات ؛ ففي الوقت الذي هتتم فيه إدارة املوارد البشرية
إبدارة الكفاءات الفردية واجلماعية ،من خالل السعي وراء سبل تطويرها وبنائها وتعبئتها وفق منطق الكفاءات؛ وأتكد
ذلك من خالل اعداد العديد من الدراسات اليت ربطت موضوع الكفاءات ابألداء؛ إال أن قلة من تلك األحباث اليت عنيت
بدراسة طبيعة العالقة بني إدارة الكفاءات مبستوايهتا الثالثة الفردية واجلماعية والتنظيمية ،مع األداء الشامل للمنظمات،
ومن مث ربطه بتحدي االستدامة وااللتزام ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمة ،وهو ما سنحاول معاجلته يف اجلزء التطبيقي من هذا
البحث.

1

Carolin S.(2000) « le processus d’identification des compétences clés :proposition d’un mode opératoire »,
CLAREE, Université de Lille, p. 7.
2
Prahalad C.K. et Hamel G. (1990) «The Core Competence of the Corporation», Harvard Business Review, May-Juin,
pp 79-90.
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متهيد
تتميز الوضعية احلالية جملمع سوانطراك بعدم االستقرار واملخاطرة العاليني ،خصوصا مع اخنفاض أسعار البرتول
والغاز يف األسواق الدولية بداية من سنة  ،2014واخنفاض معدالت االتنتا ومستو الصادرات من تك ارحمروقات،
ومقابل ذل زايدة حتدي الطكب الداخكي املتزايد من الطاقة .هذه التحدايت ستزيد حدة عكى جممع سوانطراك وابخلصوص
خالل فرتة  ،2021-2019حسب استشرافات العديد من اخلرباء ،وهي ما يزيد من رهان التحكم يف أدائها الشامل
وضمان استدامته من خالل تعبئة كل موارده وامكاانته الطبيعية والتقنية والبشرية .وعكيه سنحاول يف طيات هذ الفصل،
إعطاء صورة شامكة عن هذا اجملمع ،وإعطاء تشخيص ووصف شامل لكممارسات املتعكقة إبدارة مواردها الطبيعية وكفاءاهتا
البشرية والتنظيمية ،وكذل خمتكف املبادرات اليت تندر ضمن توجه التنمية املستدامة ملنظمات األعمال ،واليت تعرب عن
طبيعة أدائها الشامل ومستو استدامته .وملعاجلة هذه ارحماور سنحاول الرتكيز عكى أهم املمارسات كنظام احلوكمة وتنظام
السالمة واألمن ومحاية البيئة ابإلضافة إىل كل ما يتعكق مبمارسات إدارة املوارد البشرية.
الوصول إىل هذا الوصف العام ،سيتم يف إطار املباحث اآلتية:
 املبحث األول :تقدمي عام للدراسة امليدانية واجملمع حمل الدراسة؛ املبحث الثاين :األداء املستدام جملمع سوانطراك يف ظل سياسة مسؤوليته اجملتمعية؛ -املبحث الثالث :إدارة الكفاءات مبجمع سوانطراك.
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املبحث األول :تقدمي عام للدراسة امليدانية واجملمع حمل الدراسة
تنتطرق يف هذا املبحث إىل عموميات وخمتصرات تسمح لنا من أخذ صورة عامة عن جممع سوانطراك وخمتكف فروعه ،لكن
مع تركيز أكرب عكى املؤسسة األم ،اليت تعترب قكب اجملمع وهي القائمة عكى رسم االسرتاتيجية العامة لكمجمع متابعتها.
املطلب األول :دواعي اختيار جممع سوانطراك
 .1الدواعي املتعلقة ابألمهية االقتصادية واالسرتاتيجية جملمع سوانطراك
يعترب جممع سوانطراك القكب النابض لالقتصاد اجلزائري ،كوتنه هو املخول الستغالل الثروة البرتولية والغازية يف اجلزائر ،حيث
أن مستو أدائه الشامل ومد استمراريته يعتربان رهان يف غاية األمهية عكى املستو االقتصادي واالسرتاتيجي لكجزائر،
خصوصا وأتنه يساهم يف إتنشاء أكثر من ثكث الناتج ارحمكي اإلمجايل وأبكثر من  % 98من إمجايل الصادرات ،وحوايل
 %62من إيرادات املوازتنة العامة لكدولة وهي املصدر الوحيد لالحتياطيات الرمسية .1ضف إىل ذل  ،حجم اجملمع ودوره
االسرتاتيجي يف خكق حركية اقتصادية عكى املستوايت القطاعية والوطنية واجلهوية ) ،(MENAوحىت عكى املستو
املتوسطي بعد دخوهلا جمال االستثمار عكى املستو الدويل ،الذي يتزامن مع ظهور التوجه الطاقوي اجلديد الذي يبحث
يف سبل استدامة مصادر الطاقة لكعامل.
 .2الدواعي املتعلقة أبنططة جممع سوانطراك
من الدواعي اليت حثتنا الختيار جممع سوانطراك كمحل لكدراسة هو طبيعة أتنشطتها ،كوهنا تتمحور حول استكشاف
واستخرا وتصنيع الثروة البرتولية والغازية يف اجلزائر (األتنشطة البرتولية القبكية والبعدية ،واألتنشطة البرتولية املوازية واملساعدة)،
حيث تعترب الثروة البرتولية حمورا لتحقيق التنمية االقتصادية يف خمتكف البكدان واستدامتها سيكون سببا لبكوغها تنمية مستدامة
فيها .حيث تتجسد أمهية جمال تنشاط سوانطراك ،من طبيعة الوظائف اليت تتولد عن حسن استغالل الثروات البرتولية ،واليت
تعترب مؤشرات تقييم ملستو تثمني عوائدها لالقتصاد الوطين ،حيث يكخص األستاذ صاحلي صاحل هذه األمهية الوظيفية
لإلستغالل اجليد لكثروة البرتولية فيما أييت:2
 الوظيفة الطاقوية ،عكى اعتبار أن البرتول والغاز يسامهان بـ % 61 :من امجايل استهالك الطاقة يف العامل ،أخذابعني توقع منو يف الطكب مبعدل  % 55خالل الفرتة  .2030-2005أما عكى املستو الوطين فتساهم الثروة

 1صاحل صاحلي (" ،)2015آاثر اخنفاض أسعار البرتول على االقتصاد اجلزائري  :نعمة املوارد ولعنة الفساد" ،جمكة العكوم االقتصادية وعكوم التسييىر ،جامعة سطيف ،العدد  ، 17ص2.
.
 2صاحلي صاحل ( ،)2015مرجع سابق ،ص ص.6-4 .
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البرتولية الغازية يف أتمني إمدادات الطاقة لالقتصاد اجلزائري ملدة ال تزيد عن  27سنة ابلنسبة لكبرتول و  48سنة
ابلنسبة لكغاز ،وهو ما يطرح حتدي البحث عن مصادر بديكة (غري تقكيدية ،متجددة)؛
 الوظيفة املالية ،تعد الثروة البرتولية والغازية املصدر االسرتاتيجي يف متويل املالية العامة لالقتصاد اجلزائري وحتقيقوفورات يف العمالت الصعبة وكذل االحتياطات الرمسية لالقتصاد املايل الوطين؛
 الوظيفة التشغيكية ،تساهم أتنشطة قطاع ارحمروقات يف دفع عجكة التنمية من خالل مستو التشغيل العايل الذييزيد عن  120ألف عامل ،وتسريع احلركة االقتصادية لكمجاالت الداعمة ألتنشطة ارحمروقات؛
 الوظيفة اإلتنتاجية التصنيعية ،خصوصا عند التوجه حنو الصناعات البرتوكيميائية اليت تدر قيما مضافة عالية مقارتنةإبتنتا اخلام؛
 الوظيفة التكنولوجية والتقنية ،اليت ميكن بكوغها من خالل الشراكة مع املؤسسات الرائدة يف جمال الصناعاتالبرتوكيميائية زايدة عن جمال االستخرا والتكرير؛
 الوظيفة االتندماجية ،من خالل خكق حركية لد املؤسسات اجلزائرية الناشطة يف اجملاالت املوازية ألتنشطة سوانطراك(من املنبع حىت املصب) ،وما ينتج عنه من مزااي اقتصادية ومالية وتكنولوجية؛
 الوظيفة التجارية ،حيث أن تنشاط ارحمروقات خيكق حركة جتارية هائكة عكى املستويني الوطين والدويل؛ الوظيفة السياسية ،خدمة حلساابت سياسية واجتماعية ما بني الدول ،خصوصا الصناعية منها. .3الدواعي املتعلقة مبتغريات البحث
من دواعي اختيار جممع سوانطراك كمحل لدراستنا التطبيقية ،هو أهنا تعترب أكرب منظمة أعمال جزائرية ذات عالقة برهان
التنمية املستدامة واملسؤولية اجملتمعية يف اجلزائر وكذل عكى مستو الشمال اإلفريقي (جنوب البحر األبيض املتوسط)؛
وكوهنا هي املؤسسة الوطنية الوحيدة اليت أوكل هلا استغالل الثروة البرتولية والغازية عكى مستو الرتاب الوطين .وعكيه ،فإن
رهان التحكم يف االلتزامات واملخاطر الناجتة عن ممارسة أتنشطتها عكى مستو الرتاب الوطين وعكى حجم تطكعات األطراف
ذات املصكحة (خصوصا احلكومة واجملتمع املدين) جتاهها جيعكها جديرة ابلدراسة .و تتكخص هذه التطكعات يف كل من
التطكعات االقتصادية ممثكة يف خكق الثروة والشغل وحتقيق حركية اقتصادية أو التطكعات البيئية املتعكقة بضمان احلفاظ عكى
سالمة البيئة واستدامة استغالل الثروات الوطنية من الطاقة؛ أو التطكعات االجتماعية ،سواء تعكق األمر ابمتصاص البطالة
أو تطوير تنوعية رأس املال البشري يف جماالت النشاط أو املسامهة يف دعم منظمات البحث العكمي واحلفاظ عكى صحة
العمال واجملتمعات ارحمكية .دون ان تننسى التطكعات البيئية ،عكى اعتبار أن استغالل ارحمروقات يتميز ابملخاطرة الكبرية جتاه
البيئة الطبيعية.
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ومن الدواعي اليت حثتنا عكى اختيار جممع سوانطراك كمحل لكدراسة ،هو سعيه يف إطار اسرتاتيجيته اجلديدة أبفق 2030
) (SH 2030إىل بكوغ مجكة من األهداف ذات الصكة برهان املسؤولية اجملتمعية لكل فروعه وكذل ضمان حتقيق تنمية
مستدامة لالقتصاد الوطين؛ كاالستثمار يف جمال الطاقة الشمسية واجملال البحري ) (offshoreوالولو إىل الطاقات النظيفة
وكذل الطاقات غري التقكيدية ،ابإلضافة إىل إعداد برامج مطورة حلماية البيئة ،ودخوهلا يف جمال االستثمارات املسؤولة
اجتماعيا ،وسعيها لتنويع مصادر خكق الثروة خلكق ديناميكية أكرب يف االقتصاد الوطين من خالل سعيها لرفع تنسبة اإلدما
إىل حدود  .% 55حيث تستشرف سوانطراك من خالل هذه االسرتاتيجية إىل حتقيق عائد إضايف مقداره  68مكيون
دوالر أمريكي خالل الفرتة .2030 -2018
املطلب الثاين :التعريف مبؤسسة سوانطراك وهيكلتها التنظيمية
قصد التمكن من معاجلة موضوع الدراسة بشكل متكامل عكى مستو جممع سوانطراك ،فإتنه من املهم التطرق إىل التعريف
ابجملمع وجماالت تنشاطه وخمتكف فروعه وكذل هيككته التنظيمية.
الفرع األول :ماهية مؤسسة سوانطراك
أتخذ مؤسسة سوانطراك هذا االسم من االختصار ابلكغة الفرتنسية  ،*SONATRCHواليت تعين الشركة الوطنية لكبحث
عن ارحمروقات وإتنتاجها وتنقكها وحتويكها وتسويقها ،أتسست مبوجب املرسوم  491-63الصادر ابجلريدة الرمسية لكجمهورية
اجلزائرية يف  ،19631/12/31اليت اتنتقل إليها مبوجبه املهام اخلاصة بنقل وتسويق ارحمروقات ،اليت كاتنت حتت استغالل
املستعمر الفرتنسي إابن فرتة االستعمار.
تعترب مؤسسة سوانطراك الفاعل احلصري عكى املستو الوطين ،الذي له حق استغالل املصادر النفطية والغازية عكى مستو
الرتاب الوطين وكذل التكفل ببيعها .كما امتد تنشاطها ليصل اىل مستو العاملية ،إذ جنده يف كل من مايل وتنيجرياي وليبيا
ومصر واسباتنيا وإيطاليا والربتغال وبريطاتنيا لتصل إىل أمريكا الالتينية (البريو) وكذل جنوب آسيا (سنغافورة) والوالايت
املتحدة األمريكية.
يعد جممع سوانطراك كأكرب مؤسسة مسامهة يف إتنشاء الثروة عكى املستو الوطين بنسبة  %30من الناتج ارحمكي اخلام،
حيث أن رقم اعماهلا فاق مستو 1000مكيار دوالر لسنوات  ،2012-2007ومنه فهي حتتل الصدارة عكى املستو
اإلفريقي واملتوسطي .أتخذ املؤسسة املرتبة  12عامليا يف إتنتا الغاز الطبيعي املسال ) (GNLوغاز البرتول املسال )(GPL؛

Sonatrach : Société National de Transport et de hydrocarbures.

*

Sonatrach (2015), Sonatrach une Compagnie Pétrolière & Gazière intégrée, Ed. Sonatrach., p.3.
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واملرتبة  3عامليا يف تصدير الغاز الطبيعي .أما عكى مستو األداء االجتماعي فيوظف اجملمع ما يقارب  50ألف عامل
ويصل إىل حد  120ألف يف حالة األخذ ابلفروع التابعة هلا ،عكى غرار مؤسسة تنفطال.
تعترب سوانطراك خالل السنوات األخرية مؤسسة غازية ابمتياز ،حيث أن رؤيتها واسرتاتيجيتها احلاليتني متشي يف هذا
املنحى ،كون أن لكجزائر مزااي تنسبية يف جمال الغاز مقارتنة ابلبرتول سواء تعكق األمر بتككفة االستخرا وسهولته (3000
مرت) أو املوقع اجليو-اسرتاتيجي .كما أخذت هذه املؤسسة يف اسرتاتيجيات توسيعية وتنويعية يف أتنشطتها ،لتمس جماالت
تنشاطا ت أخر منها توليد الكهرابء ،املياه ،النقل اجلوي والبحري ،وحىت اخلدمات املالية.
ابختصار ميكن التعريف مبجمع سوانطراك عكى النحو اآليت:
 أكرب مؤسسة وطنيا وإفريقيا؛ املرتبة  14ضمن أكرب املؤسسات البرتولية عامليا؛ املرتبة  13عامليا خبصوص احتياطي ارحمروقات السائكة؛ املرتبة  16فيما خيص احتياطيات ومستو اإلتنتا من الغاز الطبيعي؛ املرتبة  25عامليا من حيث عدد العمال؛ املرتبة  5كمصدر عاملي لكغاز الطبيعي؛ املرتبة  4عامليا كمصدر لكغاز الطبيعي املسال؛ املرتبة  3عامليا كمصدر لغاز البرتول املسال.إن وجود مؤسسة هبذا املستو واإلمكاانت واملواصفات ،جعل منها القكب النابض لالقتصاد اجلزائري ،من خالل ضمان
استقرار اإليرادات اجلبائية اليت بدورها تتحكم يف معدالت النمو االقتصادي ومنه التنمية االقتصادية عكى املد الطويل.
وابلتايل يعترب موضوع األداء الشامل ملؤسسة سوانطراك وسبل ضمان تطوره واستدامته ،من الرهاانت الكرب لطاقمها
اإلداري من جهة ولالقتصاد اجلزائري ككل من جهة أخر  ،وهو ما دفعنا الختيار هذه املؤسسة حمال لكدراسة.
الفرع الثاين :جماالت نطاط سوانطراك
يعترب جممع سوانطراك مؤسسة هائكة احلجم ومتنوعة األتنشطة واملهام ،حيث عرفت تطورات وحتوالت هائكة منذ صدور
املرسوم الرائسي  98-48الصادر يف  ،1998/02/11حيث أمست اسرتاتيجيتها تسعى لبكوغ املهام اآلتية:
 التنقيب عكى ارحمروقات والبحث عنها واستغالهلا؛ إتنشاء مجيع الطرق والوسائل لنقل ارحمروقات عن طريق الرب والبحر؛ متييع الغاز ومعاجلة وتثمني ارحمروقات الغازية؛240
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 حتويل ارحمروقات وتكريرها؛ تسويق ارحمروقات ومشتقاهتا داخل الوطن وخارجه؛ توريد االحتياجات الوطنية ابرحمروقات ومشتقاهتا؛ تطوير وتنمية خمتكف أشكال األعمال املشرتكة يف اجلزائر وخارجها مع خمتكف الشركات اجلزائرية واألجنبية؛ استغالل املنشآت واملعدات والتنسيق ما بني خمتكف الفروع التابعة لكمجمع ،وذل لزايدة قيمة ارحمروقات؛ الصهر عكى حتقيق االسرتاتيجية البرتولية لكبالد؛ الصهر من أجل رفع إمكاتنيات تصدير الغاز والبرتول املسال.يعترب القيام بكامل هذه األتنشطة وبطريقة متكامكة أمرا يف غاية الصعوبة ومشحون ابلتحدايت والرهاانت ،وهو ما ألزم
اإلدارة اجلديدة لكمجمع عكى ضرورة تطوير األساليب اإلدارية التقكيدية والتوجه حنو املمارسات احلديثة لكمنامجنت ،حيث
جند من أهم التوجهات اليت أخذ هبا الطاقم اإلداري اجلديد لكمجمع هو تطوير تنظام إدارة متكامل ابالرتكاز عكى تنظام
معكومايت من صنف ) ،(ERPوتنظام إلدارة األداء وجتديد تنظام التعويضات مبا يتماشى مع منطق الكفاءات.
الفرع الثالث :اهليكلة التنظيمية للمؤسسة األم سوانطراك
منذ إتنشائه سنة  ،1963أخذ جممع سوانطراك يف التوسع أماميا وخكفيا (حنو املنبع وحنو املصب) لكل ما يتعكق بنشاط
البرتول والغاز ،عكى املستويني الوطين والدويل؛ هذه السياسة رشحت اجملمع ليصبح األول عكى املستويني الوطين واإلفريقي
من انحية احلجم ومستو النشاط .1وتنتيجة لكرب حجم اجملمع ،عاشت املؤسسة األم تغيريات كثرية هليككتها التنظيمية،
سعيا منها لكتحكم اجليد يف أتنشطتها وبكوغ أهدافها املسطرة بفعالية وكفاءة ،حيث تسعى التغيريات األخرية اليت جاء هبا
الطاقم اإلداري اجلديد ،بداية من مارس  ،2017إىل بكوغ النقاط اآلتية:
 تفرغ املديرية العامة لكمجمع إىل مهامها الرئيسية ،املتمثكة يف بناء االسرتاتيجية والتوجيه والتنسيق والقيادة
واملاجنمنت؛
 االهتمام أكثر ابملراكز التشغيكية ،لضمان آتزر أعكى ومنه بكوغ فعالية أكرب؛
 التقكيل من مستو املركزية مع حتكم أكرب يف السكطات واملسؤوليات ارحمددة لكل األطراف ،والسهر عكى العمل
الرقايب؛
 ضمان تفاعل وحركة املعكومات بشكل أكرب ،مع التأكيد عكى الشفافية ،لضمان حتكم أحسن لألتنشطة ،ومنه
ضمان فعالية شامكة لكمؤسسة.
EIA, (2016), Algeria Energy Overview, United State Energy Information Administration (EIA), seen in:

1

https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=DZA (15/11/2017).
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 .1اخلريطة التنظيمية العامة ملؤسسة سوانطراك
تتجسد اخلريطة التنظيمية العامة جملمع سوانطراك يف الشكل ( ،)1-4حيث يتم جتزئة العمكيات األساسية لكمؤسسة األم
إىل مخسة أتنشطة أساسية ،وهذه األخرية تتمحور حوهلا العديد من الفروع حتت إشراف الشركات القابضة التابعة لكمجمع.

الطكل ( :)1-4اخلريطة التنظيمية للمديرية العامة لسوانطراك

املصدر :املوقع اإللكرتوين إلدارة اجملمع ( www.sonatrach.comجويكية )2018

ابلنسبة ملعاين االختصارات الواردة يف اهليكل التنظيمي فهي موضحة يف اآليت:
اجلدول ( :)1-4املديرايت املكونة للخريطة التنظيمية
املعىن

املختصر

مديرات اجملمع

DCP : Direction Corporate.
DCP SPE

االسرتاتيجية ،التخطيط ،واالقتصاد

DCP Fin

املالية
242
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DCP RHM

املوارد البشرية

DCP BDM

تطوير األعمال والتسويق
مديرية مركزية

DC : Direction Centrale
DC Act

النشاطات املركزية

DC Jur

القاتنوتنية

DC ISI

اإلعالم اآليل وتنظم املعكومات

DC MLG

األسواق والتوريد

DC HSE

الصحة والسالمة والبيئة

DC RDT

البحث والتطوير
مديرية نطاط

DA : Direction Activité
)E&P (Ex-Amant

االستكشاف واإلتنتا ( تنشاط املنبع-سابقا)

TRC

النقل ابألانبيب

LRP

التسييل والتصفية والبيرتوكيمياء

COM

التجارة

املصدر :من اعداد الطالب

عكى الرغم من أن إدارة جممع سوانطراك قد تبنت اهليككة التنظيمية املشار اليها سابقا يف إطار اسرتاتيجيتها اجلديدة أبفق
 ،2030إال أتننا تنكتمس غياب الكثري من املديرايت ،اليت كان ينبغي تشكيكها قصد الوصول إىل جممع ذو أداء شامل يتميز
ابلتوازن بني أبعاده الثالث :االقتصادية واالجتماعية والبيئية .كما تنالحظ غياب كل من:
 مديرية لكتنمية املستدامة واملسؤولية اجملتمعية :عكى اعتبار أن غياب هذه املديرية جيعل جمهودات ومبادراتسوانطراك مشتتة كاجملهودات املبذولة يف إطار الصحة والسالمة واألمن ،اخلدمات االجتماعية ،دعم مجعيات
اجملتمع املدين .وعكيه يكون من املهم إعادة تنظيم هذه املديرايت الفرعية فيما بينها لكتمكن من ممارسة
اسرتاتيجية متكامكة لكمسؤولية اجملتمعية واإلدارة املستدامة؛
 غياب مديرية فرعية لكجودة :اليت كان من املفروض أن تكون اتبعة لكمديرية املركزية لكسالمة واألمن ،حيثأن وجودها سريقي هذه املديرية لتأخذ تسمية مديرية اجلودة والسالمة والبيئة ) (QHSEكما هو معمول به
يف بقية اجملمعات البرتولية الكرب انهي

عن بعض الفروع التابعة جملمع سوانطراك* عكى غرار (ENSP,

)…  ، ENTP, ENAFOR,إن وجود هذه املديرية هبذا الشكل سيمكنها من بناء تنظام إداري مدمج

* سيتم التفصيل يف هذه املفارقة اخلاصة أبتنظمة اجلودة والسالمة والبيئة يف هذا الفصل.
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من خالل سهرها عكى التطبيق اجليد ملواصفات األيزو املختكفة ،وابألخص سكسكة 9001, 14001,

18001؛
 مديرية لإلمداد والشراء؛ مديرية لكطاقات املتجددة واملوارد النظيفة؛ مديرية أو هيئة تتكفل إبدارة العالقة مع الشركات القابضة؛ مديرية مركزية لكهندسة.تنر مبدئيا أبن غياب هذه املديرايت سيكون له أثر عكى أداء سوانطراك ومستو بكوغ األهداف يف إطار اسرتاتيجيتها
اجلديدة أبفق  .2030ويف إطار مساعي اإلدارة اجلديدة لكمجمع لتطوير تنشاط املصب ) (Aval/ Ex- LRQوحسب
تصرحيات املديرية العامة لشهر جويكية  ،2018جند أبتنه قد مت تقسيم هذا النشاط إىل جزئني مستقكني :+تنشاط التصفية
والبرتوكيمياء وتنشاط التمييع والعزل ،كخطوة أوىل يف إطار التطوير التنظيمي اجلديد الذي يسعى جممع سوانطراك جلعكه رائد
يف جمال الصناعات البرتوكيميائية والغازية.
 .2األنططة القاعدية املكونة للهيكلة العامة لسوانطراك األم
حسب ما هو مبني يف اهليككة التنظيمية لسنة  ،2018تتكون مؤسسة سوانطراك األم من مخسة أتنشطة قاعدية:
 .1نطاط االستكطاف واإلنتاج :وهو تنشاط املنبع سابقا ) )Amantوهو املككف بنشاطي البحث وإتنتا ارحمروقات،
وكذل مهام تطوير األحواض واسرتجاعها وصياتنة اآلابر .جيمع هذا النشاط جمموعة من املؤسسات يف إطار الشركة القابضة
لكخدمات الشبه برتولية ،عكى غرار (ENAGEO, ENTP, ENAFOR, ENAC, BCB , ENSP ,

) .ENGTPيعترب تنشاط االستكشاف القكب النابض جملمع سوانطراك ،حيث أيخذ احلصة األسد من اهتمام الفريق
اإلداري لكمؤسسة ،كما أتنه يوظف احلصة األكرب من املوارد البشرية وتتوزع تنقاط وجوده عكى كامل الصحراء اجلزائرية،
خصوصا حاسي مسعود وحاسي رمل وعني صاحل... ،
 .2نطاط النقل ابألانبيب :املككف بنقل ارحمروقات السائكة والغازية عن طريق األانبيب ) (Pipeمن اجلنوب اجلزائري إىل
الشمال مث املواتنئ ،ابإلضافة قنايت تنقل غاز عرب البحار األول جتاه اسباتنيا مرورا ابملغرب ) (GPDFوالثاين حنو إيطاليا مرورا
بتوتنس ) .(GEMجيمع تنشاط النقل ابألانبيب يف إطار اسرتاتيجيته جمموعة من الفروع يف إطار الشركة القابضة لالستثمارات
البرتولية ) ،(SIPومنها.(SARPI, STH) :

 +يرتأس كل منهما انئب رئيس مدير عام ،عكى غرار بقية النشاطات (املنبع ،النقل ،التجارة)
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 .3نطاط التمييع والتصفية  :وهو الفرع املككف بنشاطي متييع الغاز وتصفية البرتول السائل ،حيث كان اتبعا اىل فرع
انشط التمييع والتصفية والبرتوكيمياء وقبكها ما كان يسمى من قبل بنشاط املصب ) ،(Avalحيث حيرص عكى املهن التالية:
متييع الغاز الطبيعي ،عزل غاز البرتول املسال ،تصفية ارحمروقات الزيتية  /السائكة.
 .4نطاط الصناعة البيرتوكيميائية :مت استحداث هذا النشاط سنة  2018يف إطار اعادة تنظيم اجملمع ،حيث كان اتبعا
إىل فرع تنشاط التمييع والتصفية والبرتوكيمياء أو ما كان يسمى من قبل بنشاط املصب ) .(Avalمن مهامه الرئيسية هو
الصناعات البييرتوكيميائية والصناعات الغازية كاهليكيوم واآلزوت ،كما أتنه جيمع العديد من املؤسسات يف إطار الشركة
القابضة تصفية وكيمياء ارحمروقات ) (RCH Holdingهذه األخرية اليت مت ضمها فيما بعد إىل الشركة القابضة
لالستثمارات البرتولية ) .(SIPومن أهم تك

املؤسسات (NAFTEK, Enip, Somik, Sotraz, Helios, Egzia,

). Egzik
 .5نطاط التجارة :وهو الفرع املككف إبدارة أعمال بيع وشراء ارحمروقات عكى املستويني الوطين والدويل ابإلضافة إىل
الشحن البحري.
هبذا التصنيف تسعى املؤسسة األم سوانطراك إىل التحكم اجليد يف خمتكف فروعها ،وحماولة اخلرو من حقبة اتنتا وتصدير
البرتول اخلام إىل حقبة إتنتا وتصدير املشتقات البرتولية ذات القيمة املضافة العالية قصد الرفع من مستو األداء الشامل
لكمجمع وبطريقة أكثر استدامة.
املطلب الثالث :فروع جممع سوانطراك
ميتك جممع سوانطراك حقيبة تنشاطات متنوعة وكبرية احلجم ،حتوي  154فرعا 1عكى املستويني الوطين والدويل ،حيث
يتواجد من خالل مشاريع أو فروع ميتككها بشكل ككي أو بشراكة مع مؤسسات أجنبية ،إذ إىل غاية سنة  2010ميتك
اجملمع احلصة األكرب يف رأمسال  60فرعا ( ،2)%100-51سواء كان عكى الرتاب الوطين أو عكى مستو جمموعة من
الدول كـ :مايل ،موريطاتنيا ،توتنس ،ليبيا ،النيجر ،إيطاليا ،اسباتنيا ،بريطاين ،البريو وسنغافورة .هذا األمر مسح له من تدويل
أتنشطته من خالل اسرتاتيجيات منو أتخذ يف كثري من احلاالت ابلشراكة األجنبية ،وهذا فيما يرتبط بسكسكة النشاطات يف
جمال ارحمروقات :االستكشاف واإلتنتا  ،النقل ابألانبيب ،التمييع ،التصفية ،البيرتوكيمياء ،تسويق املنتجات البرتولية وغريها
من األتنشطة الداعمة كالتأمني ،النقل اجلوي والنقل البحري وحتكية مياه البحر وغريها.

)Site Internet : www.sonatrach.dz (15/09/2017
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Sonatrach (2013), Guide Pratique du Gestionnaire, activité Amant, direction des ressources humaines, p.7.
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الفرع األول :سوانطراك على املستوى الدويل
يبكغ عدد الفروع التابعة جملمع سوانطراك عكى املستو الدويل عشرين فرعا ،تتوزع عكى  13دولة منتشرة يف أربع قارات :

إفريقيا وأروراب وأمريكا وآسيا .1تنوجزها يف اجلدول اآليت.
اجلدول ( :)2-4فروع سوانطراك على املستوى الدويل
الدولة

جمال النطاط

اسم املؤسسة

 Reganosa, Cepsa,إعادة تسييل الغاز ،التوليد املشرتك لكطاقة ،التجارة /
 Propanchem, Medgazالتعامالت ،التجارة ،الصناعة البيرتوكيميائية.

اسباتنيا

CGC,SGC,

الربتغال

EDP

توليد الطاقة الكهرابئية

موريتاتنيا

Sipex

التنقيب واالستكشاف

البريو

SH Perou,
TGP

التنقيب ،التطوير ،استغالل ارحمروقات.
مشروع تنقل ارحمروقات

مايل

Sipex

التنقيب

النيجر

Sipex

التنقيب

ليبيا

Sipex

التنقيب

مصر

شراكة مع Statoil

التنقيب البحري Offshore

العراق
توتنس
إيطاليا

التنقيب  +االستغالل
التنقيب

NUMHYD

 SGI, Galsi, Mariconsult, Transmedالتنقيب

سويسرا

SAMCO

االستشارة

ليكسمبورغ

SIFID

التجارة  +الغاز الطبيعي املسال

هولندا

SPIC BVI

التجارة

املمككة املتحدة

SGM, SPC BV, ISG, ISGL

التجارة +البرتول +غاز البرتول املسال +الغاز الطبيعي
املسال

سنغافورة ()2016

Sonatrach petrolieum Asia PTE

أتنشطة دعم األعمال ،املسائل القاتنوتنية.

املصدر :موقع جممع سوانطراك www.sonatrach.dz

من اجلدول أعاله ،تنفهم أن جممع سوانطراك قد دخل ،حقيقة ،يف ممارسة األعمال عكى الصعيد الدويل ليكون بذل حقيبة
تنشاطات دولية ،حيث أن استثماراته اخلارجية تبدأ من تنشاطات املنبع كالتنقيب واالستكشاف ،وصوال إىل املصب ،حىت
إىل سكسكة األتنشطة املكمكة كالتجارة وأتنشطة دعم األعمال والقضااي القاتنوتنية ،كما أتنه يتوجه خالل األشهر األخرية إىل
)Site Internet : www.sonatrach.dz , (15/09/2017
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دعم تنشاط التصفية من خالل شراء العديد من مركبات التصفية ،يف كل من إسباتنيا وإيطاليا .والسؤال اجلدير ابلذكر يف
هذا املقام ،هو ما مد جدو ورحبية هذه االستثمارات اخلارجية؟ وهل من املهم امتالك كل هذه الفروع؟ وما جدو
إدارة أعماهلا الدولية؟ وهل متت الكفاءات واملؤهالت اليت متكنها من ضمان أداء مقبول عكى مستو كل تك الفروع؟
الفرع الثاين :سوانطراك على املستوى الوطين
يرتكز تنظيم جممع سوانطراك عكى املستو الوطين عكى مبدأ التجزئة وفقا لطبيعة األعمال وتنوع األتنشطة الثاتنوية (مساعدة/
مساتندة) واالستثمارات املندرجة يف إطار األانبيب ،حيث تضم  23فرعا عكى مستو الرتاب الوطين ،حسب ما هو
منشور يف املوقع الرمسي لكمجمع ،1حيث أهنا تتوزع عكى خمتكف الشركات القابضة لكمجمع ،اليت مت مباشرة العمل هبا سنة
 ،2008وهي:
 الشركة القابضة لكخدمات البرتولية ) :(SPPاليت تضم املؤسسات ذات العالقة بنشاطات املنبع (االستكشاف
واإلتنتا ) مقارتنة بتنظيم مؤسسة سوانطراك األم؛
 الشركة القابضة لالستثمارات البرتولية ) :(SIPاليت كاتنت تسمى الشركة القابضة لككتصفية والكيمياء )(RCH

وهي تضم املؤسسات ذات الصكة بنشاطات املصب ( التمييع والتصفية والبيرتوكيمياء) ؛
 الشركة القابضة لتثمني ارحمروقات ) :SGS + .(SVHاليت تضم املؤسسات اليت تتمحور عكى تنشاط التجارة
كمؤسسة تنفطال ومؤسسة حتكية مياه البحر ) ،(AECمؤسسة الشحن البحري لكمحروقات )،(Hyproc
ومؤسسة تطوير وتنقل الطاقات املتجددة ). (NEAL
تنكخص هذه الفروع مع اإلشارة إىل اجلهة الوصية عنها وجمال تنشاطها ،وفقا لكجدول اآليت:
اجلدول ( :)3-4فروع جممع سوانطراك على مستوى الرتاب الوطين
اجلهة الويية:

الفرع

طبيعة النطاط

سنة

الطركة القابضة

اإلنطاء

الوطنية

SSP

-

الدراسات اجليولوجية واجليوفيزائية والزلزالية ،احلفر امليكاتنيكي
املرتبط ابملياه.

املؤسسة الوطنية لكحفر

SPP

1981

حفر اآلابر والقيام ابألتنشطة املتعكقة بصياتنة عتاد احلفر

املؤسسة
لكجيوفيزايءENGEO
ENAFOR

املؤسسة الوطنية خلدمات
اآلابرENSP

Work over

.SPP

1981

كل األتنشطة املتعكقة خبدمة اآلابر والصياتنة البرتولية بشكل
عام.

)Site Internet : www.sonatrach.dz , (15/09/2017
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املؤسسة الوطنية ألشغال
اآلابرENTP

SPP

1983

إجناز األشغال املرتبطة ابحلفر والبحث والتطوير خبصوص
التنقيب عن ارحمروقات والغاز ،صياتنة اآلابر ،وحفر اآلابر
العميقة.

املؤسسة الوطنية لألشغال
الكرب لكبرتولGTP

SPP

1980

بناء املعدات وارحمطات الصناعية املوجهة إلتنتا وحتويل وتنقل
ارحمروقات.

املؤسسة الوطنية لكهندسة
املدتنية والعمرانGCB

SPP

1998

تشتغل يف كل ما يرتبط ابهلندسة املدتنية الصناعية ،واهلياكل
البرتولية الكرب وهندسة األانبيب.

املؤسسة الوطنية لألانبيب

SPP

-

مككفة أبشغال بناء ووضع األانبيب وقنوات تنقل ارحمروقات
السائكة والغازية.

1981

توزيع وتسويق املنتجات البرتولية ومشتقاهتا عكى مستو
السوق الوطين.

ENAC

املؤسسة الوطنية لتسويق
وتوزيع املنتجات البرتولية

SVH

NAFTAL

املؤسسة الوطنية لكنقل
لكمحروقات
البحري
واملنتجات الكيميائية

SVH

1982

النقل البحري لكمحروقات واملنتجات الكيميائية.

HYDROCSC

املؤسسة اجلزائرية لكهندسة
واإلجنازSAFIR،

SPP

.1991

اجناز الدراسات املتعكقة بشبكات الغاز واهلندسة الصناعية.
اخلدمات املتعكقة ابلتصفية والبيرتوكيمائيات

مؤسسة حفظ وتسويق
الصناعي،
الغاز

SVH

1998

العمل عكى توفري شروط حفظ وختزين وتسويق وتنقل الغاز
الصناعي واهليكيوم واآلزوت.

COGIZ

مؤسسة تسيري واستغالل
تنقاط الوصول البحرية
لكمحروقاتSTH،
الطريان

خطوط
الطاسيكيTASSILI ،

 SIPبنسبة %.60

2004

تسيري واستغالل تنقاط الوصول /االتنطالق البحري لكغاز
أبرزيو  ،بتيوي ،سكيكدة ،جباية.

SGS

1998

توفري خدمات النقل البحري جملمع سوانطراك وبقية فروعه.

A.L.

طاسيكي لألشغال اجلوية،

SGS

-

التكفل ابألشغال ذات العالقة ابلنقل اجلوي.

TTA

مؤسسة تسيري مركز
واملؤمترات
املعارض
بوهرانSGCCO ،

SIP

2011
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توفري خدمات ذات صكة ابملكتقيات واملؤمترات ،واملعارض
الدولية لكمجمع ،عكى مستو والية وهران (Le méridien
) d’oranوقصر املعارض عكى مستو اجلزائر
العاصمة).(PEX
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شركة الصياتنة الصناعية
أبرزيوSOMIZ ،

SIP

1991

متخصصة يف جمال هندسة وصياتنة العتاد واهلياكل الصناعية.

شركة الصياتنة الصناعية
بسكيكدةSOMIK،

SIP

1991

متخصصة يف جمال هندسة وصياتنة العتاد واهلياكل الصناعية
ملنطقة سكيكدة.

شركة الصياتنة والوقاية  %98ل % 1 ، SIPل
 SOMIZو %1ل
لكهياكل الصناعية2SP،

-

متخصصة يف السالمة واألمن لكموجودات واألشخاص.

SOMIK

شركة النقل ألرزيو،

SIP

2012

تنقل األفراد التابعني ملنطقة أرزيو

SOTRAZ

سوانطراك () %51
جنريل الكرتي 49%

2016

اتنتا الكهرابء بتوربينات الغاز )(Tribunes

اجلزائر

جنرييل التكرتي
لكمضخات GEAT

الشركة اجلزائرية لكطاقة

سوانطراك %50

2004

الطاقات املتجددة والنظيفة

AEC

سوتنكغاز % 50

Algesco

سوانطراك ،سوتنكغاز،
جنرييل اليكرتي

شركة اتنشاء واستغالل
مصنع اهليكيوم واآلزوت
آبرزيوHELIOS،

اتبعة بنسبة  % 51ل
% 49 ،SOALKIM
لـ. helap :

مؤسسة تنشاط الصناعات
الغذائيةAAA-،

اتبعة  %100لسوانطراك.

1994

صياتنة توربينات الغاز.
استغالل واستخرا
الطبيعيGL2Z

2012

اهليكيوم من الغاز ،وتسييل الغاز

إعادة أتهيل مزرعة قاسي طويل التابعة لسوانطراك ،ودراسة
الفرص املتاحة يف اجملال الزراعي والصناعة الغذائية.

Sonatrach

مؤسسة كشف العروض
لقطاع
واالستشارات
الطاقة واملناجم

% 35 ،SIP %45

،SONELGAZ
NAFTAL. % 15

2011

BAOSEM

مؤسسة أتمني ارحمروقات،
CASH

 %63.82ل  ،SIPو
 %18.23لنفطال.

اعداد وإخرا وتسويق الكشوف واجملالت اخلاصة ابلعروض
واالستشارات اخلاصة بقطاعي الطاقة واملناجم ،عكى املستو
الوطين والدويل .ابإلضافة إىل تصميم ومتابعة أدوات ووسائل
االتصال.
أتمني املنشآت الصناعية يف جمال حتكية مياه البحر ،صناعة
اإلمسنت ،وكل أتنشطة ارحمروقات مبا يف ذل النقل البحري
واجلوي ،ابإلضافة إىل التامني عن املمتككات.

املصدر :من إعداد الطالب ،اعتمادا عكى مواقعا أتنرتتنت الفروع وموقع األتنرتتنت لكمجمع www.sonatrach.com :

يبني اجلدول أعاله أن حقيبة أتنشطة اجملمع متنوعة جدا ،إذ أن هذا األمر يعترب ضرورة خلكق تكامل ما بني األتنشطة يف
إطار سكسة القيمة وخريطة العمكيات اخلاصة هبا ،إذ ميكن تصنيف الكثري من الفروع اليت تدخل ضمن األتنشطة األساسية
اليت ختكق القيمة بشكل كبري كحالة مؤسسة أشغال اآلابر ومؤسسة حفر اآلابر ومؤسسة األشغال البرتولية الكرب  ،وفيه
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من الفروع ما يعترب خالقا لكقيمة بشكل اثتنوي ،كالطريان والتأمني والنشر .وابملوازاة مع ذل فيه من الفروع اليت أتنشأت
من أجل خكق توازانت اسرتاتيجية يف االقتصاد الوطين كمؤسسة حتكية املياه والصناعات الغذائية ) (AAAاليت تنعتربها ذات
أهداف سوسيو -اجتماعية هتدف إىل خكق توازانت عامة يف االقتصاد الوطين.
كما يتضح من اجلدول أعاله أبن جممع سوانطراك يعترب جممعا ذو حجم هائل وابلتايل فهو يصنف ضمن املؤسسات
الكبرية جدا خصوصا وأتنه حيوي  154فرعا موزعة عكى ثالثة شركات قابضة .وهو ما يزيد من صعوبة التحكم اجليد يف
كامل أتنشطته .ومما جيب اإلشارة اليه هو أن اإلشراف عكى الشركات القابضة ،يتم من قبل مديرية مركزية ) (FIPهذه
األخرية اليت ال ختضع ألي عمل رقايب ،1ابعتبار أهنا تتعامل مع كل ما هو متعامل اقتصادي أجنيب أو متعدد اجلنسيات.
هذا األمر تنتج عنه غموض كبري يف هذا الباب ختص الفائدة املرجوة من الشراكة مع األجاتنب ،وهو ما يفسر تضاعف
حاالت الفساد .+وعكيه فإن السؤال اجلدير ابلطرح هو :هل من الضروري أو من مصكحة اجملمع متك كل تك الفروع؟
وما هي مسامهة كل فرع من تك الفروع يف سكسكة القيمة اخلاصة ابجملمع ككل؟
حسب تقارير الكثري من اخلرباء فمن الضرورة مبكان إعادة النظر يف مراجعة هيككة وتنظيم جممع سوانطراك وابخلصوص
املؤسسة األم (املنبع -املصب) ،حيث تكون العمكية أكثر جناعة عكى مستو الفروع ،عكى اعتبار أن بعضها ذو مستو
أداء ضعيف وال خيكق قيمة مضافة عالية لكمجمع*.
املطلب الرابع :اسرتاتيجية جممع سوانطراك وموارده وكفاءاته
عكى اعتبار أن جممع سوانطراك هو أكرب منتج لكغاز الطبيعي ،واثلث أكرب منتج لكنفط عكى املستو اإلفريقي ،بعد كل
من تنيجرياي وأتنغوال ،إال أن التقارير الدولية تشري إىل اخنفاض املستو العام إلتنتا اجملمع يف العشرية األخرية ،سواء تعكق
األمر ابلنفط اخلام أو املكرر أو الغاز بكل أتنواعه.
الفرع األول :اسرتاتيجية جممع سوانطراك أبف 2030
يسعى جممع سوانطراك يف إطار اسرتاتيجيته اجلديدة واليت أتخذ اختصار ) ، (SH 2030اليت أتخذ بشعار "قيادة التغيري"،
ألن تكون ضمن أحد أكرب وأحسن اجملمعات العمومية البرتولية يف العامل ،يف أفق سنة  .2030حيث رسم الطاقم اإلداري
اجلديد لكمجمع بقيادة رئيس املدير العام هذا اهلدف يف إطار عرضه هلذه االسرتاتيجية ،والذي اعتربه جد موضوعي وقابل
لكتحقيق ،خصوصا وأن الدراسات التشخيصية أكدت وجود اإلرادة وااللتزام الكافيني لد املوارد البشرية لبكوغ ذل .
Ait Chérif K. (2017), « Il est impératif pour Sonatrach de développer des systèmes de veille stratégique », El-

1

Watan Economie, N° 623, (18 Décembre),.
 +ملزيد من التفصيل ،سنتطرق الحقا ،يف هذا املبحث ،لعنصر احلوكمة ومكافحة الفساد مبجمع سوانطراك.
* راجع تقاريري سوانطراك ،وابألخص تقرير سنة . 2014
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مما مييز هذه االسرتاتيجية ،هو وضعها لكموارد البشرية والكفاءات ضمن األولوايت ،حيث أهنا تركز عكى تعبئة املوارد البشرية
الكفؤة واملتميزة ابلدافعية وااللتزام العاليني ،وجعكها هدفا اسرتاتيجيا ،وهو ما سيجعل منها كعامل لبكوغ ما هو مسطر يف
االسرتاتيجية اجلديدة لكمجمع عكى املستويني الوطين والدويل.
 .1القيم املعتمدة يف إطار االسرتاتيجية اجلديدة
حددت اإلدارة العكيا جمموعة من القيم اليت تسعى لنشرها بني مواردها البشرية ،مبختكف مستوايهتم التنظيمية ،أمال منها
ملمارسة تغيريات سكوكية متس املمارسات اإلدارية والقيادية بشكل أكرب ،وهي كاآليت:1
 .1البساطة

+

 .2العمكية

 .3التفويض

+

 .4املبادرة

 .5االتصال

+

 .6التعاون.

ولضمان تقاسم هذه القيم يف أقرب وقت ممكن ،أخذت إدارة اجملمع يف تغيري اجتاهات املدراء لألخذ هبذه القيم اجلديدة
اليت تتناىف مع الثقافة اليت كاتنت سائدة يف املؤسسة (البريوقراطية ،ضعف االتصال ،أساليب قيادية أدهوقراطية ،التعتيم
والتعقيد ،املركزية )... ،اعتمادا عكى مقاربة وجداتنية ،وهذا بتنظيم برانمج تكويين مكثف يستهدف الفئات املسرية وهو
حتت اسم  .(TOP Managers)2وعكى اعتبار أن إدارة أي مشروع تغيريي يتطكب اسرتاتيجيات اتصالية ،بذلت املؤسسة
جمهودات كبرية  ،خصوصا من خالل النزول إىل خمتكف املديرايت اجلهوية ،لعرض وتفسري خمتكف األهداف قصرية ومتوسطة
وطويكة األجل ،وعرض االسرتاتيجية اجلديدة يف العديد من املناسبات وتنشرها يف جمكة املؤسسة وتقاريرها والرسائل الشهرية
لكمدير العام ،مع جعكها متاحة لكتفحص والقراءة يف املوقع اإللكرتوين لكمجمع.
 .2املضمون العام السرتاتيجية سوانطراك أبف 2030
حسب إحد تصرحيات مستشار رئيس املدير العام لسوانطراك ،لسنة  ،2018تسعى االسرتاتيجية اجلديدة أبفق 2030
ألن جتعل جممع سوانطراك من بني أكرب مخسة جممعات برتولية عمومية يف العامل ،وهذا من خالل ارتكازها عكى النقاط
اآلتية:3
 -االستثمار يف جمال الطاقة الشمسية أبفق يصل إىل  1.3جيغا واط؛

 1سوانطراك ( ،)2018االسرتاتيجية اجلديدة  ،2030متاحة عكى املوقع الرمسي لسوانطراك www.sonatrach.com
Oueld keddour A., (2018), Letter News N° 14, SONATRACH, Mai.

2

Sonatrach (2018), « SH 2030, L’Energie du changement », in: https://sonatrach.com/l-energie-du-changement .
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 االستثمار يف اجملال البحري ) (offshoreمن خالل استكشاف وتنقيب مساحة جديدة قدرها  100000كم؛

 حتقيق مستو ادما اقتصادي مبستو  % 55مع بقية املؤسسات اجلزائرية ،قصد حتقيق دفع تنموي لالقتصادالوطين؛
 خبصوص الطاقات غري التقكيدية ،بكوغ مستو  (BCM) 20أبفق  2030و  (BCM) 70أبفق 2040؛ تطوير الصناعات البيرتوكيمياوية ابإلضافة إىل إتنشاء حمطات تصفية جديدة؛ تطوير تنشاط التجارة من خالل البحث عن أسواق جديدة لكغاز وسبل جديدة لكتجارة ابرحمروقات )(Trading؛ تعزيز آليات حماربة الفساد من خالل دعم أكرب لكشفافية وممارسة األعمال وحوكمة الفروع ،مع إعادة االعتبارلنشاط التدقيق؛
 تطوير الكفاءات بشكل عام والكفاءات اإلدارية بشكل خاص ،من خالل تفعيل أكادميية خاصة ابملنامجنت؛ محاية البيئة من خالل تفعيل أتنشطة معاجلة النفاايت والبقااي الصناعية والتسيري املدمج لكفضالت وإعادة تشجريمواقع العمل؛
 قيادة األداء اعتمادا عكى أتنظمة معكومات إدارية مطورة ومتكامكة من منط ).(ERPمما سبق ،تنستقرأ أبن التوجه االسرتاتيجي اجلديد جملمع سوانطراك يركز عكى تنشاطات املصب ) (Avalخاصة جماالت
الصناعات البرتوكيميائية حيث مت القيام ابلدراسات الالزمة لكل النقاط واملواضيع (املعايري) الالزمة ،وأمهها:
 رمسكة كل الطاقات واملقومات البشرية وكذل رأمسال اخلربات املرتاكمة لد فروع اجملمع؛ عرض االسرتاتيجية الدولية لكمجمع مع الشركاء األجاتنب قصد دجمهم يف خمطط األعمال لكتمكن من تعبئتهميف استثمارات خالقة لثروات أكرب؛
 عرض االستشرافات املالية هلذه االسرتاتيجية؛ عصرتنة أساليب وأدوات التسيري وتطوير كفاءات املوارد البشرية ورفع القدرات اإلبداعية ،لكخرو من حقبةاستغالل الطاقات الباطنية ،ومنه الدخول بقوة يف االقتصاد اجلديد لكطاقة.
 .3أهم املبادرات املندرجة ضمن االسرتاتيجية اجلديدة لسوانطراك:
لبكوغ مساعي هذه االسرتاتيجية اجلديدة ،حددت إدارة اجملمع ما يقارب  30مبادرة ،تتمحور حول األتنشطة الرئيسية
لسوانطراك األم ،وهي كاآليت:1

Oueld keddour A., (2018), Letter News, N° 12, SONATRACH, Mai.
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 .1.3مبادرات عامة:

 مبادرات ختص تنفيذ االسرتاتيجية ،وهي متس تطوير الصناعة البرتوكيمياوية والطاقة الشمسية واملوارد غريالتقكيدية؛
 مبادرات ختص حتسني العمكيات والتطوير التنظيمي ،كتطوير العمكيات اخلاصة إبدارة املوارد البشرية وختطيطاألعمال وإدارة األداء ،وقد مت تعزيز هذه املبادرات إبتنشاء مديرية مركزية لإلمداد ومديرية مركزية لكهندسة وإدارة
املشاريع*؛
 مبادرات ختص التحسني املباشر لألداء ،سواء تعكق األمر ابحلفر أو رفع اإلتنتا  ،بغية حتقيق وفورات احلجم(رفع اإلتنتا وختفيض التكاليف الوحدوية)؛
 .2.3مبادرات ختص تنشاط املنبع ):(Amant/ Down Stream
 مضاعفة حجم االستكشافات قصد الوصول إىل طاقة استخرا مبستو  100مكيون طن لكسنة بدال من 50مكيون؛
 رفع مستو Rigs de forage؛ رفع أداء اآلابر يف احلقول حمل االستغالل؛ تفادي الفرص الضائعة الناجتة عن عدم موافاة اآلجال ،اعتمادا عكى التحكم اجليد يف رزانمة إجناز املشاريع؛ االستعداد والتحضري لكمتطكبات اخلاصة ابملوارد غري التقكيدية (الغاز الصخري )Offshore ،وحيازة خمزوانتعكى املستو الدويل (عقود االستغالل).
 .3.3مبادرات ختص تنشاط املصب ):(Aval/ Up Stream
 رفع قدرات التصفية من خالل اتنتقاء أحسن البدائل ،حمكيا ودوليا؛ تطوير الصناعة البرتوكيمياوية ،عرب اتنشاء مديرية جديدة هلا وفصكها عن تنشاط التسييل والتصفية. .4.3مبادرات تنشاط التسويق :تتكخص يف السعي لتطوير القدرات التجارية ابلشراكة مع املؤسسات املتخصصة ملواجهة
املتطكبات اخلارجية؛
حيث أيمل الطاقم اإلداري اجلديد من خالل األخذ هبذه االسرتاتيجيات والتكتيكات واملبادرات إىل جعل سوانطراك أحد
أحسن املؤسسات البرتولية العمومية أداء عكى املستو العاملي .إال أتننا تنر أن هذا يتطكب بناء خطة متكامكة معبئة لكل
* هذين املديريتني ،تندر ضمن التغيريات التنظيمية اجلديدة لسنة  ، 2018واليت تظهر يف اهليككة التنظيمية اجلديدة ،املعكن عنها يف شهر سبتمرب من تنفس السنة( .ارجع إىل اهليككة التنظيمية
العامة).
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املوارد والكفاءات ،قصد تطوير عمكيات استغالل املوارد الطاقوية التقكيدية وغري التقكيدية واملتجددة ومنه التحول التدرجيي
حنو التصنيع املكثف وما يتطكبه من مركبات وفروع صناعية يف جماالت البرتوكيماء والطاقات املتجددة ،1وهو ما يتطكب
السعي املسبق إىل بناء كفاءات تنظيمية اسرتاتيجية من خالل األخذ ابسرتاتيجية الشراكة ،لكتمكن من حتويل املعارف
العمكية ورصيد اخلربات إىل تك الفروع املشتغكة عكى املستويني الوطين والدويل.
الفرع الثاين :موارد جممع سوانطراك وإمكاانته الطاقوية
زايدة عن املوقع اجليو-اسرتاتيجي الذي يتميز به (قربه لألسواق الدولية) ،يرتبع جممع سوانطراك عكى أزيد من  1.5مكيون
كيكومرت مربع من ارحمروقات ،2حسب الدراسات املسحية اليت قامت هبا وزارة الطاقة إىل حد اآلن 3اليت مشكت % 57

من املساحة املنجمية لكجزائر  ،4كما متتك أكرب احتياطي عكى املستو اإلفريقي الذي يقدر بـ 124 :مكيار قدم مكعب
) 5 (Tcfواثلث احتياطي لكبرتول حجمه يقدر بـ 1.44 :مكيار برميل ) ، 6(Bblحيث تتوزع تنقاط استغالل واستخرا
ارحمروقات عكى العديد من النواحي اجليوغرافية يف اجلنوب اجلزائري ،كحاسي مسعود وحاسي الرمل وحاسي بركني وأرهود،
طني فواي ،اتبنكورت ،رهود النوس ،عني صاحل وعني أميناس وغريها .حيث فيها ما يعترب استثمارات خالصة لسوانطراك
وفيها ما ميثل شراكة مع شركات أجنبية رائدة يف جمال ارحمروقات عكى املستو العاملي .واجلدول اآليت يعرض لنا تطور
إمكاانت سوانطراك من البرتول والغاز خالل الفرتة  ،2017-1997كاآليت:
اجلدول ( :)4-4تطور إمكاانت اجلزائر من البرتول والغاز وبقية مصادر الطاقة مقارنة ببعض الدول

1997

2007

2016

مكيار برميل

مكيار طن

النسبة مقارتنة املوارد/اإلنتاج
ابلكل
(مرة)

اجلزائر

11.2

12.2

12.2

12.2

1.5

0.70

قطر

12.5

27.3

25.2

25.2

2.6

1.5

36.1

الوالايت املتحدة

30.5

30.5

50.0

50.0

6.0

2.9

10.5

كندا

48.8

178.8

170.6

168.9

27.2

10.0

95.8

روسيا

113.1

106.4

106.2

106.2

14.5

6.3

25.8

اجلزائر

3.9

4.3

4.3

4.3

153.1

2.2

47.5

غا

ال

هناية

هناية

هناية

نسبة:

21.7

ز

البرتول

البلد

هناية 2017

(مكيار برميل)

 1صاحلي صاحل ( ،)2015مرجع سابق ،ص.16 .
Sonatrach (2017), « Sonatrach une compagnie pétrolière & gazière intégrée », Ed. Sonatrach, Document Interne.

2

Oxford Group Business (2018), Algeria Report, 2017. In: https://oxfordbusinessgroup.com/algeria-2017

3

Ministère d’énergie Algérien (2017), Bilan des réalisations de secteur Energie et Mines : 2016, p.8.

4

https://www.oilandgasonline.com/doc/low-cost-sweet-crude-abundant-gas-nearby-mark-0001
Anadarko (2018), Algeria Fact Sheet, in :

5
6

https://www.anadarko.com/content/documents/apc/news/Fact_Sheets/Algeria_Fact_Sheet.pdf (Aout 2018).
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املصدر:

قطر

8.8

26.4

24.9

24.9

879.9

12.9

141.8

الوالايت املتحدة

4.5

6.4

8.7

8.7

308.5

4.5

11.9

كندا

1.7

1.6

2.0

1.9

66.5

1.0

10.7

روسيا

33.6

33.9

34.8

35.0

1234.9

18.1

55.0

أملاتنيا

0.2

0.1

-

-

1.1

0.005

5.1

BP (2018) , Statistical review of world energy 2018, p. 46.

زايدة عن هذه االحتياطات الضخمة من النفط اخلام والغاز الطبيعي واملوارد الوفرية* اليت متتككها سوانطراك ،فهي ترتبط
ابلفعل ابألسواق العاملية من خالل شبكة واسعة من خطوط أانبيب الغاز الطبيعي .وابإلضافة إىل ذل  ،فهي متت أسطوال
كبريا لنقل البرتول والغاز الطبيعي املسال من عدة حمطات معاجلة وتسييل إىل خمتكف الزابئن يف أورواب وآسيا وبقية املناطق
عكى املستو العاملي .فحسب تقدير هيئة املسح اجليولوجي األمريكية ،بكغ امجايل احتياطات النفط سنة  ( 2016كموارد
طبيعية خام) مستو  12.2مكيار برميل ،زايدة عن  9.8مكيار برميل اضافية من موارد النفط والغاز الطبيعي غري املكتشفة
بعد ،ابإلضافة إىل قرابة  6مكيارات برميل من موارد النفط الصخري القابكة لالسرتداد تقنيا ،وهذا حسب تقدير كل من
منظمة إدارة معكومات الطاقة األمريكية ( )EIAومنظمة املوارد املتقدمة الدولية .(ARI)1وبكغ إمجايل احتياطات الغاز
الطبيعي  159تريكيون مرت مكعب يف عام ،2014ابإلضافة إىل  49تريكيون قدم مكعب) (+TCFمن موارد الغاز الطبيعي
غري املكتشفة املقدرة من قبل منظمة ) ،(USGSوأكثر من  700تريكيون قدم مكعب من موارد الغاز الصخري القابكة
لالسرتداد من الناحية الفنية حسب تقدير منظميت الطاق األمريكية ).(EIA, ARI
تنتج عن هذا سعي احلكومة اجلزائرية إىل مراجعة قاتنون االستثمار يف الطاقة ،سعيا منها جلذب تكنولوجيا وكفاءات جديدة
من خالل شراكة أكثر جناعة مع املنظمات األجنبية ذات املؤهالت التكنولوجية والبشرية العالية .وعكيه ،قدمت سوانطراك
يف سنة  2014خريطة حتدد  33موقعا (قطعة) ،تتكخص يف أربعة أحواض رسوبية ذات إمكاانت عالية من الغاز الصخري
) (Shale-Gazوالنفط .وتنتج عن هذا العرض العكين ،توقيع اجملمع خلمسة عقود مع شركات أجنبية (Repsol, Statoil,

) Shell, dragon Oil-Enel؛ حيث متتك سوانطراك احلصة األكرب (عكى األقل  )% 51فما أكثر من كل مشروع.2
* تشري جمموعة أكسفورد لألعمال أبن حوايل ثكثي مساحة اجلزائر مل يتم استكشافها بعد فيما يتعكق مبد
https://oxfordbusinessgroup.com/algeria-2017

وجود حمروقات هبا أم ال .ملزيد من املعكومات ،ارجع إىل الرابط:

British Petroleum (2016), “Statistical Review of World Energy” 6th Edition, p.6. In:

1

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-worldenergy-2016-full-report.pdf
Trillion Cubic Feet :TCF

+

Aloulou F. (2015), Algeria forming its laws to attract foreign investment in hydrocarbons, Energy Information

2

Administration, Independent statistics & Analysis, USA. August.
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قصد الوصول إىل استكشافات أكرب لإلمكاتنيات الباطنية األرضية والبحرية ،1قدمت احلكومة اجلزائرية يف شهر ماي

 2014مشروع موافقة رمسية لكشركاء األجاتنب مبعية جممع سوانطراك ملزاولة تنشاط التنقيب والبحث وتطوير املوارد ذات
العالقة ابلغاز الصخري* ،إال أتنه مت استئناف هذا املشروع سنة  2017عكى مستو حوض عني صاحل ،بشراكة مع الشركة
الربيطاتنية لكبرتول ).(BP
كما قامت شركة سوانطراك ابلعديد من األتنشطة االستكشافية من خالل حفر  275بئرا لكنفط والغاز الطبيعي ورسم
خرائط جيولوجية /زلزالية ملناطق واسعة من البالد ،ابستثمارات تقدر ب  30مكيار دوالر .كما ابدرت الشركة بتقدير
مواردها الصخرية وبدأت أتنشطة االستكشاف من خالل مشروع جترييب يف حوض " أهنيت" الغين ابلغاز الصخري حلفر
آابر أفقية وكسر هيدروليكيا وحتكيكها مع ما يصل إىل  14مرحكة تكسري هيدروليكية ،حيث يالحظ هنا هو ضعف أو
عدم امتالك اجملمع لككفاءات اليت متكنه من التحكم اجليد يف خماطر استخرا هذا الغاز دون أي تسرابت مضرة عكى البيئة
وابخلصوص خمزون املياه اجلوفية ،وهو ما سيخل مبسؤولياته اجملتمعية خصوصا البيئية منها .
الفرع الثالث :خمزون كفاءات سوانطراك
يعترب جممع سوانطراك خزاان لككفاءات البشرية ،تنتيجة االسرتاتيجية اليت كان يتبعها يف استقطاب الكفاءات وتكوينهم
اتنطالقا من تكويناهتم املختكفة ذات الصكة مبجال ارحمروقات ،خصوصا املعهد اجلزائري لكبرتول ،واملعهد الوطين لكمحروقات
وغريها ،وهو ما مكن اجملمع عرب السنني من بناء كفاءات تنظيمية عديدة ،مشكت أهم جماالت أتنشطته ،ومنها:
 االستكشاف والتنقيب؛ احلفر واستخرا ارحمروقات وتصفيتها؛ اخلدمات البرتولية املساعدة؛ اتنتا األمسدة الكيمياوية؛ البناء واهلندسة؛ حتكية مياه البحر؛ النقل البحري لكمحروقات؛ النقل اجلوي لكمسافرين؛ -خدمات التأمني.

*

BMI Research (2017), Algeria Oil & Gas report 2017, Business Monitor International, London, p.9.
اتنتهى هذا املشروع حبركة احتجاجية من طرف اجملتمعات ارحمكية ،خصوصا يف والايت اجلنوب عكى غرار والية ورقكة وحاسي مسعود وغرداية
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خبصوص الكفاءات البشرية ،فيقدر عددها سنة  2017حبوايل  49ألف عامل عكى مستو املؤسسة األم ،ويصل العدد
إىل  120ألف عامل ابلنسبة لكمجمع ككل ،وهو ما جيعل منه جممعا هائل احلجم وخزاان لككفاءات البشرية* والتقنية
والتنظيمية ،إال أتنه عاىن وال زال يعاين من سوء التعبئة والتفعيل تنتيجة غياب اإلرادة القوية اليت تدفع به حنو مصف الشركات
الرائدة يف جمال ارحمروقات؛ وعكيه فهو حباجة ماسة لدفعة أقو من خالل فتح آفاق جديدة لكقطاع اخلاص وابخلصوص
األجنيب ،عكى جماالت النشاط اليت ينشط فيها وابخلصوص استغالل املوارد التقكيدية وغري التقكيدية (Augé B.,

)12017كون أن معظم اتنتا جممع سوانطراك الزال ينحصر عند تصدير اخلام وعدم تطويره لككفاءات اليت متكنه من
الدخول يف اسرتاتيجية الصناعات البرتوكيماوية عكى الرغم من التجربة الطويكة لكشركة (أكثر من  50سنة) وعكى الرغم من
األرابح اهلائكة اليت ميكن حتقيقها يف هذه الصناعات مقارتنة ابلوقوف عند إتنتا اخلام وعكيه فإن طموحات التغيري تكقي كل
آماهلا ابالسرتاتيجية اجلديدة لسوانطراك أبفق  ،2030خصوصا و اهنا تعترب املوارد البشرية وإدارهتا أحد اهم مرتكزاهتا.
وقصد تطوير كفاءات جديدة الستغالل املوارد غري التقكيدية اليت تؤكدها مساعي احلكومة يف هذه اجملاالت اجلديدة
لالستثمار إال أن احلركات االحتجاجية لكمجتمع املدين املعارضة لكخوض يف استخرا وتسويق الغاز الصخري واملوارد
املرتبطة به ،قد شككت عقبات أمام اجتذاب االستثمار األجنيب يف هذا اجملال؛ ابإلضافة إىل تصاعد التحدي األمين عكى
اعقاب اهلجمات اليت وقعت يف حمطة "تيغنتورين" ملعاجلة الغاز الطبيعي سنة  2013بوالية اليزي .وهو ما تنعتربه اعرتافا
ضمنيا إلدارة اجملمع ولكحكومة عن ضعف كفاءات اجملمع فيما يتعكق ابلتحكم يف املخاطر الناجتة عن استكشاف واستغالل
هذا املصدر غري التقكيدي لكطاقة ،ابلرغم من جلوء سوانطراك لعقود شراكة مع كل من مؤسسيت ) (Shellالربيطاتنية و
) (Eniاإليطالية كآلية لبناء كفاءة تنظيمية شبكية وهذا ما تؤكده تقارير العديد من املراكز املتخصصة عكى غرار املعهد
الفرتنسي لكعالقات الدولية ).2(IFRI
وعكيه فنحن تنر أن خوض سوانطراك يف عقود الشراكة ،عكى الرغم من حتدايهتا اجليو-سياسية ،سيمكنها من تنقل اخلربات
وتقاسم املعارف العمكية يف اجملال ،ومنه حيازة كفاءات وظيفية وتنظيمية جزائرية مستقبال يف هذا اجملال اجلديد من النشاط.
ومما يؤكد ذل هو تصريح وزير الطاقة اجلزائري يف أكتوبر  2017يف إطار تنقاش مع الشركات األجنبية خبصوص االستثمار
يف الغاز الصخري عكى مستو الوكالة الوطنية لتثمني موارد ارحمروقات" :أن اجلزائر حتتا لفرتة من  5إىل  10سنوات

* خبصوص الكفاءات البشرية ،فيقدر عددها حوايل  49ألف عامل عكى مستو املؤسسة األم ،ويصل العدد إىل  120ألف عامل ابلنسبة لكمجمع ككل ،وهو ما جيعل منه جممعا هائل
احلجم ،إال أن هذا العدد يعرب عن مستو اإلفراط يف عمكيات التوظيف خصوصا يف املهن الثاتنوية كاملناصب اإلدارية البسيطة ،حيث يزيد عدد املوظفني اإلداريني عن  1000موظف ،يف املقر
االجتماعي لكمديرية العامة لكشركة.
Augé Benjamin (2017), « Les stratégies des compagnies pétrolières africaines », Institut Français des Relations

1

Internationales (IFRI), Paris, Septembre, p. 8.
Gaugé Benjamin (2017), Les stratégies des compagnies pétrolières Africaines, Institut Français des relations

2

internationales : IFRI, Septembre, p. 13.

257

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

لتسكيط الضوء عكى الغاز الصخري" ، 1أي بناء احلد األدىن من الكفاءات الذي يضمن جملمع سوانطراك ومسؤويل قطاع
الطاقة اخلوض يف هذا اجملال اجلديد لتفادي أي عقبات وخيمة تنتيجة عدم التحكم يف املخاطر البيئية والصناعية الناجتة
عنه ،وهو ما يستكزم استثمارات مستقبكية (مادية وغري مادية) يف حقول " آهنات" جنوب عني صاحل و"إليزي" حيث

قدرت احلكومة تككفتها ب 102 :مكيار دوالر أمريكي هناية سنة  . 22018ويف مقابل هذا صرح رئيس املدير العام
لكمجمع يف شهر سبتمرب  2017يف إطار خطته اجلديدة ) ،(SH 2030إىل حتويل سوانطراك إىل منظمة طاقوية متكامكة
حبكول عام  2030حيث يكون هلا إدارة اسرتاتيجية حتوي أهدافا اسرتاتيجية طويكة املد وكذل األمر لكخطط التنفيذية،
أين تكون الطاقات النظيفة واملتجددة مبا يف ذل الشمسية أحد مكوانت حقيبة تنشاطاهتا.3
يف مقابل هذا يتميز جممع سوانطراك ،حسب تقارير العديد من اهليئات الدولية ،هبشاشة كفاءاته الشبكية خصوصا مع
الشركاء األجاتنب ،حيث تشري إحصائيات هيئة ) (Rystad Energyإىل أن جممع سوانطراك حيتكر  % 80من الطاقة
اإلتنتاجية لكجزائر يف الوقت الذي تتوزع  % 20املتبقية عكى الشركات األجنبية* )( ،و هو ما يعكس عسوف الشركات
األجنبية عن الدخول يف كثري من عروض االستثمارات 4اليت كان يبادر بعرضها عكى تك الشركات ،ففي سنة 2014
أرست اجلزائر أربعة فقط من بني  31حق امتياز لكنفط والغاز ،اليت عرضت عكى األطراف األجنبية ،بعد أن كاتنت اثنان
من أصل عشرة حقوق امتياز الستغالل سنة  .5 2011إن عدم قدرة إدارة اجملمع عكى بناء مسعة جيدة متكنها فيما بعد
من بناء كفاءات شبكية مع بقية الشركاء ،يعز لكعديد من األسباب فيها ما يتعكق بتدهور مناخ االستثمار يف اجلزائر
وترتيبها الضعيف فيما يتعكق مبؤشرات الشفافية ورايدة األعمال ،6ابإلضافة إىل حالة عدم االستقرار يف الطاقم القيادي
لكمجمع خالل السنوات العشرة األخرية.

 1اهلامي أمحد (" ،)2017اجلزائر تعتزم تعديل قانون الطاقة بنهاية  ،"2018جريدة تومسون رويرتز اإللكرتوتنية 16 ،أكتوبر ،املوقع:
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1CL2DH
EnerCom, (2014), “Algeria’s Government Ready to invest $102 billion on Shale Development.”, Oil & Gas

2

360, (Jully, 11th). web site: https://www.oilandgas360.com/algerias-government-ready-invest-102-billion-shaledevelopment/

Henni A. (2017), « Sonatrach Unveils 2030 Strategy, But can it be implemented”, 27 September, E&P, in:
www.epmag.com
3

*

IOCs in oil & gaz fields are: Cepsa (Spain), BP( united Kingdom), Eni (Italy), Repsol (spain), Total (France), Statoil
)(Norway), Anadako ( united states
EIA, (2014), in : https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=DZA.
 5جريدة الشروق اإللكرتوتنية )2017/10/25 (www.echouroukonline.dz
 6صاحل صاحلي ( ،)2015مرجع سابق & تقارير البن الدويل ملمارسة األعمال .
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الفرع الرابع :الطاقات اجلديدة واملتجددة يف جممع سوانطراك
يف إطار النهوض مبجال الطاقات املتجددة ،فإىل غاية سنة  2002مت أتسيس املؤسسة الوطنية لتطوير وإتنتا الطاقات
املتجددة ) (NEALابلشراكة مع جممع سوتنكغاز ومؤسسة ) (SIMمبتيجة والشركة اجلزائرية لكطاقة ) ، (AECلكنهوض
ابلصناعات اخلاصة ابلطاقات اجلديدة واملتجددة،1مع االتنفتاح عكى بقية أبعاد التنمية املستدامة ،خصوصا ما تعكق ابحلفاظ
عكى املوارد الطبيعية ،واقتصاد الطاقة ،وإدارة املياه ) ، (AECوإعادة استعمال مياه الصرف وتثمني النفاايت.
كما عمل اجملمع عكى تطوير شبكة العالقات مع املؤسسات املناولة واملوردون لكمنتجات واخلدمات البرتولية الغازية ،ولعل
من أحسن التجارب ،هو تنظيم برانمج موجه لكشباب بشراكة معهد "جنريل اليكرتي

لشمال افريقيا" (General

) ،Electric nord d’Afriqueلتكوين كفاءات عالية املستو يف جمال مضخات الغاز ،املقدم من طرف خرباء الشركة
األمريكية "جنريل الكرتي " ) (GEيف إطار الشركة املتخكطة "جنريل الكرتي اجلزائر لكمضخات") . (GEATابإلضافة
إىل ذل  ،وقصد التمكن من بناء كفاءات تنظيمية يف جمال توليد الكهرابء ابالعتماد عكى مضخات الغاز ،قامت الشركة
شهر جوان  2018بتكوين عدد معترب من العمال ملدة  6أشهر يف جمال التكحيم واألانبيب الصناعية ،لتمكينهم من حيازة
الكفاءات الالزمة لصناعة وتركيب األانبيب والورشات) (Modulesاليت تعمل ابملوازاة مع املضخات ،حيث سيكون
املتخرجون أوىل الكفاءات عكى املستو االفريقي الذين سيكون مبقدورهم اتنتا ورشات مكمكة لكمضخات من صنف
) (GE9F04لكنهوض بقطاع الكهرابء اعتمادا عكى مضخات الغاز.
وعكى الرغم مما سبق ،تسجل اجلزائر بشكل عام وجممع سوانطراك بشكل خاص أتخرا كبريا يف تطوير الكفاءات الضرورية
اليت متكنها من اخلوض يف جماالت اسرتاتيجية لكنشاط تكون بديكة لكمجاالت التقكيدية و غري املستدامة ،ولعل من أمهها
الطاقة الشمسية ،كون أن اجلزائر متتك املوارد الطبيعية الضرورية لكخوض يف مثل هذا اجملال ومبزااي تنسبية هائكة وفقا لتحكيل
تنظرية املوارد ،حيث كاتنت أوىل اخلطوات اليت قامت هبا سوانطراك يف هذا اجملال هو حث شركات البرتول األجنبية لالستثمار
يف بناء قواعد توليد الكهرابء اعتمادا عكى الطاقة الشمسية ،وكاتنت أوىل ارحماوالت شهر مارس ( 2017اليت تنراها جد
متأخرة ،ابملقارتنة مع العروض واالقرتاحات اليت أعطتها الشركات األملاتنية سنيت  2015و  )2016مع الشركة اإليطالية
) (ENIواليت ختص مشال حقل "بئر رابع" .2تكتها شراكة أخر مع الشركة الفرتنسية ) (Totalشهر أفريل  2017حيث
أن اهلدف املرجو هو تطوير كفاءات جديدة يف جمال الطاقة الشمسية متكن سوانطراك من الوصول إىل مضاعفة طاقة اتنتا

Portail national des énergies renouvelable , in : https://portail.cder.dz

1

APS, (2017) « Sonatrach veut généraliser l’énergie solaire sur les champs pétroliers et gaziers », Huffpost

2

maghrebe, 17mars. Disponible sur : http://www.huffpostmaghreb.com
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إىل ثالث مرات ،حيث أهنا تقدر إىل غاية هناية سنة  2017بـ 1.35 :جيغا واط؛ األمر الذي يتطكب تغيري قاتنون
ارحمروقات فيما يتعكق ابلشراكة * وإدارة حصص املسامهة.
من اجلدير اإلشارة إىل دواعي الولو إىل هذا اجملال اجلديد لكنشاط ،حيث أن املتأمل يف اجملال الطاقوي يف اجلزائر يعترب
تراجع الطاقة اإلتنتاجية من البرتول اخلام وكذل عائدات الصادرات هو السبب األساسي لكخوض يف مصادر جديدة
لكثروة ،أي أن الداعي يبقى ذو بعد مايل واقتصادي حبت ،وهو ما تنراه بعيدا متاما عن الوعي البيئي ملسؤويل جممع سوانطراك؛
إذ أن الداعي لكخوض يف استثمارات مسؤولة اجتماعيا هو تعظيم العوائد االقتصادية وتدتنية املخاطر وليس لدواعي بيئية
أو اجتماعية؛ ومما يؤكد هذا األمر هو تصريح وزير الطاقة اجلزائري يف أواخر سنة  2017الذي أشار إىل الرغبة يف اقتصاد
 300مكيار مرت مكعب لكفرتة بني  2021و  ،2030وهو ما يتطكب تطوير  22جيغا واط من الطاقة املتجددة حبكول
12030حسب اخلطة االسرتاتيجية).(SH 2030
إن بكوغ ما سبق يتطكب حتسني ظروف االستثمار يف جمال الطاقة (مناخ االستثمار ،قواتنني االستثمار ،التحكم يف الفساد)
حسب تقارير العديد من اخلرباء ،2وهو ما اتنتهى مبراجعة قاتنون االستثمار يف قطاع الطاقة لسنة  2018لكن دون املساس
ابلقاتنون اخلاص بسقف املككية األجنبية ،3لكتمكن من تعبئة وجذب املستثمرين اخلواص لكعمل يف القطاع ،من خالل
االستثمار يف حقول حمددة مبوافقة مسبقة من جممع سوانطراك.
املطلب اخلامس :نظام احلوكمة مبجمع سوانطراك
يتطكب دراسة موضوع املسؤولية اجملتمعية جملمع سوانطراك والتحكم يف أدائه املستدام ،ضرورة أخذ صورة شامكة عن تنظام
احلوكمة وآليات ممارسته ،عكى اعتبار وجود عالقة احتواء فيما بينهما* .وعكيه سنتطرق إبجياز إىل أهم آليات ممارسة احلوكمة
عكى مستو خمتكف فروع اجملمع وسبل تعزيز الشفافية.
الفرع األول :آليات ممارسة احلوكمة مبجمع سوانطراك
سنحاول عرض أهم آليات ممارسة احلوكمة عكى مستو اجملمع ،املتمثكة يف كل من جمكس إدارة الشركة ودور صندوق ضبط
إيرادات ارحمروقات وهيئات الرقابة.

*

ملعكومات أكثر ميكن االطالع عكيها يف جديد قاتنون ارحمروقات الذي سيتم اإلعالن عنه سنة ( 2019حسب تصرحيات وكالة االتنباء اجلزائرية يوم  7جوان .)2018
Terzian Pièrre (2017), Petrostratégies. in : http://petrostrategies.pagesperso-orange.fr

K.R. (2013), « Corruption et fonctionnement de l’ Etat handicapent le développement de Sonatrach »,

1
2

Quotidien Liberté (10 Mars), Alger. & Augé B. (2017), op. cit. p. 14.
 3اهلامي أمحد ( ،)2017مرجع سابق.
* لوضيح أكرب ألوجه العالقية بني املسؤولية اجملتمعية واحلوكمة ،ارجع إىل الفصل األول من الرسالة.
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 .1جملس إدارة اجملمع
يتشكل جمكس إدارة اجملمع من جمموعة من املدراء التنفيذيني يرتأسهم الرئيس املدير العام ،حيث أن األمر املثري لإلتنتباه هو
أن هؤالء يتم تعيينهم وفقا ملرسوم رائسي ابقرتاح من وزير الطاقة (حسب املادة  ،)2.11مث ليتم صدور مرسوم رائسي
جديد يف  4جوان  ،2018أين أعطى رئيس اجلمهورية تفويضا أكرب لكرئيس املدير العام ،حيث تنص املادة ()11.5عكى
التايل  ":يفوض لرئيس املدير العام لشركة سوانطراك تعيني أعضاء الكجنة التنفيذية ابستثناء رئيس الكجنة التنفيذية ومساعديه
االثنني ،بعد موافقة الوزير املككف ابرحمروقات" ،1حيث تتمكن احلكومة من ممارسة رقابتها عكى األعمال اإلدارية لسوانطراك
اليت ميارسها جمكس إدارة الشركة واجلمعيات العامة ابالعت ماد التام عكى رئيس املدير العام خصوصا فيما يتعكق ابالستثمار
ومنح الصفقات .مع العكم أن اجلمعية العامة يرأسها وزير الطاقة ابإلضافة إىل وزير املالية وممثكني آخرين من اجلهاز التنفيذي
لكحكومة كممثل عن البن املركزي.
كما يالحظ عكى القاتنون املسري جملكس اإلدارة منح متثيكية أكرب ملمثكي تنقابة العمال لريتفع إىل ممثكني إثنني ،وهو ما يزيد
من قوة النقابة يف صنع واختاذ القرارات االسرتاتيجية لكمجمع .ابإلضافة إىل مثاتنية ( )8أعضاء من الكجنة التنفيذية املككفة
ابألتنشطة القاعدية واملالية وتطوير األعمال واالسرتاتيجية لسوانطراك .وهو ما يتماشى ومعايري حوكمة الشركات** .ولقد
جاءت هذه اإلصالحات اجلديدة كردة فعل لكفضائح اليت ظهرت سنة  2004و 2009إذ مارس جمكس إدارة الشركة
دوره بشكل مقبول إىل غاية سنة  ،2004اليت مت إابهنا إقالة رئيس املدير العام لسوانطراك ،واستخالفه بوزير الطاقة آتنذاك،
ح يث بسط هذا األخري تنفوذه بقوة كوزير لكطاقة ومدير عام ورئيس اجلمعية العامة يف تنفس الوقت وهو ما اتنتهى بفضائح
مالية مدوية سنة  2009فيما يعرف بفضائح سوانطراك  1و .2حيث تعترب هذه االزدواجية يف ممارسة املسؤوليات سببا
رئيسيا يف االبتعاد عن تنظام حوكمة مالية وسيطرت حاالت سوء التسيري والفساد ،بدال من ذل  .وعكيه فإتنه يعول الكثري
عكى التغيريات اجلديدة اليت أعطت تفويضات أكرب لرئيس املدير العام ملمارسة مهامه وآليات الرقابة عكيها من طرف
احلكومة.

 1اجلريدة الرمسية ( ،)2018املادة  11من القانون األساسي لطركة سوانطراك ،املرسوم الرائسي رقم  152-18املؤرخ يف  19رمضان عام  1439املوافق ل  4يوتنيو  2018املعدل
لكمرسوم الرائسي رقم  48 -98املؤرخ يف  14شوال  1418املوافق ل  11فرباير  .1998املوقع اإللكرتوينwww.joradp.dz :
** ارجع إىل معايري حوكمة املؤسسات البرتولية احلكومية ) ،(SOEحسب منوذ معهد حوكمة املوارد الطبيعية ):(NRGI

261

https://resourcegovernance.org

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

 .2يندوق ضبط اإليرادات )(FRR

يعترب صندوق ضبط اإليرادات ،كهيئة سيادية يف اجلزائر ،من األجهزة احلكومية القائمة عكى ممارسة حوكمة مالية راشدة
إليرادات ارحمروقات وفوائضها املالية يف إطار املوازتنة العامة ،مت أتسيسه سنة  2000وهو حتت وصاية وزارة املالية حتت
اشراف بن اجلزائر ،وصل مقدار أصوله إىل  32.5مكيار دوالر وخزينة قيمتها  193سنة  ،2015ليصل إىل تسيري
أصول اثبتة بقيمة  7.5مكيار دوالر وخزينة مقدارها  107مكيار دوالر .1يسعى صندوق ضبط اإليرادات إىل ضمان
حوكمة مالية إليرادات أتنشطة جممع سوانطراك بشكل أساسي ،وهو ما حيسب لصاحل النظام العام حلوكمة سوانطراك يف
شقه املايل.
حتصل صندوق ضبط اإليرادات سنة  2010عكى تقييم جد ضعيف خبصوص إدارة إيرادات ارحمروقات 2حسب تقرير معهد
حوكمة املوارد الطبيعية لسنة  ،2017عكى الرغم من أتنه حقق مرتبة جيدة فيما خيص الكوائح التنظيمية والقواتنني املسرية
له.
 .3هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية
ختضع التقارير ارحماسبية واملالية ملؤسسة سوانطراك األم وخمتكف فروع اجملمع لرقابة حمافظي حساابت خارجيني مؤهكني ،يتم
اختيارهم بشكل دوري (كل  3سنوات من خالل عقود مناقصة) ملمارسة أعماهلم الرقابية كهيئة رقابية خارجية؛ ابإلضافة
إىل الدور ارحمدود الذي يكعبه اجملكس األعكى لكمحاسبة كهيئة رقابية خارجية اليت متارس عمكها الرقايب بشكل حمدود (ميس
كال من الرقابة عكى تنظام احلوكمة ،رقابة املطابقة والرقابة عكى األداء والرقابة املالية) وترسل تقارير رقابتها إىل إدارة اجملمع
والوزارة الوصية (وزارة الطاقة) ،3واليت ال ميكن تفحصها من قبل األطراف ذات املصكحة اخلارجية ،مبا يف ذل مؤسسات
البحث العكمي .أما خبصوص إدارة عقود بيع ارحمروقات فتخضع لرقابة وكالة " النفط" ) ،(ALNAFTاليت تعترب هيئة ممثكة
لوزارة الطاقة ،قصد ضمان حوكمة يف إدارة عقود سوانطراك مع األطراف املتعامل معها .كما ختضع سوانطراك إىل رقابة
جلان أخر ككجنة وزارة الطاقة وجلنة وزارة املالية لتقييم مستو أداء اجملمع وفروعه.
الفرع الثاين :تفعيل دور الطركات القابضة

Le Matin (2017), Le Fonds de régulation des recettes épuisé depuis février, le : 08/09/2017, in :

1

www.lematindz.net
NRGI (2018), Resources governance index : 2017. In: https://resourcegovernanceindex.org/country-

2

profiles/DZA/oil-gas
 3مقابكة مع أحد إطارات جمكس ا رحماسبة ،فإتنه اندرا ما تكون هنال مهمة ختص تفتيش تقارير تسيري فروع اجملمع (مبعدل مهمة تفتيش ورقابة لكل فرع من فروع اجملمع خالل كل  5سنوات).
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يتم ممارسة الرقابة عكى أتنشطة فروع جممع سوانطراك اعتمادا عكى ثالثة شركات قابضة :وهي كاآليت :

 الشركة القابضة لكخدمات البرتولية ) :(SPPاليت تضم املؤسسات ذات العالقة بنشاطات املنبع؛
 الشركة القابضة لالستثمارات البرتولية ) :**(SIPوهي تضم املؤسسات ذات الصكة بنشاطات املصب؛
 الشركة القابضة لتثمني ارحمروقات ) :(SVHاليت تضم املؤسسات اليت تتمحور عكى تنشاط التجارة.
سعيا لتعزيز دورها الرقايب عكى تنشاطات فروع اجملمع ،عمكت اإلدارة اجلديدة بداية من سنة  2017عكى إعادة النظر يف
دور الشركات القابضة ،وهذا ما أكده رئيس املدير العام شهر تنوفمرب  2017يف إطار رسالته الداخكية ،وابملوازاة مع الغاء
األقطاب اخلاصة أبتنشطة املنبع وأتنشطة التسييل والتصفية والبيرتوكيميائيات (LRP : Liquiéfaction, Raffingage,

) Pétrochemieوقد كاتنت أهم القرارات املتخذة هي فسخ املديرية املركزية لكفروع واملسامهات  (FIP)+وحتويل أتنشطتها
إىل الشركات القابضة ،وهذا من أجل محاية سوانطراك من أي تنديدات  /تظكمات حمتمكة اليت تندر يف ظل التضارابت
والغموضات والعالقات االزدواجية ما بني الفروع.
كما أكد الرئيس املدير العام عكى أمهية إدارة العالقة مع الشركاء األجاتنب من خالل الرتكيز عكى حتسني االتصال والسعي
لتعاون أكرب بني خمتكف فروع األتنشطة اخلاصة ابملؤسسة األم.

تسعى هذه التغيريات التحسينية ،حسب رؤية رئيس املدير العام وعدد معترب من اخلرباء يف جمال الطاقة إىل بكوغ ثالثة
مكاسب ،وهي:
 تفعيل العمل االتصايل وابخلصوص االتصال األفقي؛ جعل هيككة املؤسسة أكثر بساطة واتنبساطا؛ -اعتماد تنظام معكومات مدمج أكثر جناعة ،يربط كل فروع اجملمع فيما بينها.

** اليت كاتنت سابقا :الشركة القابضة لككتصفية والكيمياء )(RCH
 +عكى اعتبار أن اإلشراف عكى الشركات القابضة التابعة جملمع سوانطراك ،كان يتم من قبل مديرية املركزية لكفروع واملسامهات )(FIP
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من املنتظر أن تقكل هذه التحسينات من درجة الغموض الذي مييز إدارة عمكيات الفروع ،ومنه التقكيل من حاالت الفساد
اليت كاتنت حتدث عكى مستو املديرية املركزية لكشركات القابضة  ،(FIP) 1كما حدث عكى مستو فرع *)،(Saipem
وحاالت اخلسارة اليت يعيشها فرع **) (Algescoاجلزائري األمريكي .
الفرع الثالث :دعم الطفافية على مستوى جممع سوانطراك
يف إطار مساعي جممع سوانطراك لدعم الشفافية يف العمل اإلداري ،فقد كاتنت هناك حاجة ماسة لتشكيل هيئة
مستقكة ،تعىن جبمع وتنظيم وتنشر املعكومات اخلاصة إبدارة الصفقات بني فروع جممعي سوانطراك وجممع سوتنكغاز مع بقية
املتعامكني االقتصاديني والدوليني .توجت هذه املساعي بتأسيس فرع "الباوسام" ) (BAOSEMالتابع جملمعي سوانطراك
وسوتنكغاز وحتت اإلشراف املباشر لوزارة الطاقة ،ابإلضافة إىل الوكالة الوطنية لتثمني موارد ارحمروقات "النفط" ).(ALNAFT
 .1فرع "الباوسام" )(BAOSEM

يعترب فرع (BAOSEM) +كآلية جديدة جاءت هبا إدارة جممع سوانطراك ملمارسة فعكية لكحوكمة حسب منوذ
األمم املتحدة وبدعم من البن الدويل ،2من خالل إدارة أجنع لالستثمارات والصفقات وعروض االستشارة وغريها من
اخلدمات ذات العالقة بقطاع الطاقة ومنه الرفع من فعالية سياسات اإلمداد (شراء املعدات واخلدمات) من خالل األخذ
ابلعروض األحسن وليس ابلضرورة األقل تككفة اعتمادا عكى إجراءات شفافة وواضحة تعكن عكى موقع اتنرتتنت خاص

3

مبتابعة العروض واالستشارات وكذل األمر ابلنسبة لكمجالت الدورية اليت تصدر عن فرع .(BAOSEM)4
عكى الرغم من تشكيل هذه اهليئة اليت تتميز ابالستقاللية يف إدارة الصفقات ،إال أن هناك من التجاوزات اليت
مورست ،وابألخص يف الفرتة قبل  ،2009حيث يرجع الكثري من مسريي فروع سوانطراك عكى غرار السيد انئب رئيس

Ait Chérif K. (2017), « Il est impératif pour Sonatrach de développer des systèmes de veille stratégique », El

1

Watan Economie, N° 623, (18 Décembre),.

* مؤسسة إيطالية ،متخصصة يف البحث والتنقيب عن البرتول
** مؤسسة خمتكطة بني جممعي سوانطراك وسوتنكغاز وجينرييل اليكرتك ،وهو متخصص يف صياتنة مضخات الغازTirbune à gaz

 +مت اتنشاء فرع ( Baosemمؤسسة كشف العروض واالستشارات لقطاع الطاقة واملناجم) يف  17تنوفمرب  ،2002كمؤسسة خمتكطة تنتمي جملمعي سوانطراك وسوتنكغاز ،حيث تتكفل إبدارة
الصفقات اخلاصة بقطاع الطاقة ،من خالل التخصص يف اعداد وتنشر النشرايت اخلاصة ابملزادات العكنية ،وهذا بشكل تنصف شهري ،حيث وصكت إىل العدد  1409املوافق لتاريخ  13أوت
(www.baosem.com) .2017
Foreign Commercial Department of U.S., (2012), Doing Business in Algeria: 2012 Country guide for U.S.

2

Companies. In: http://www.iberglobal.com/files/argelia_ccg(1).pdf .
Site Internet : www.baosem.com
Samra Smati (2007), « Des vérités sur Sonatrach, Sonelgaz et l’explosion de Skikda », Entretien avec Chakib

3
4

Khelil, Ex-Ministre de l'Energie et des Mines, Quotidien d’Oran. disponible sur le site du ministère Algérien de l’énergie :
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=verites_sonatrach
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املدير العام السابق جملمع سوانطراك ،يف تفسري هذه التجاوزات "إىل أن اإلجراءات الفعكية اليت أديرت هبا الصفقات كاتنت
متمثكة يف تنظام املوافقة ) (gré-à-gréالذي كان يتم عكى مستو هرم وزارة الطاقة عكى الرغم من الوجود الشككي لفرع
 BAOSEMاملككف إبدارة ومتابعة تك الصفقات والعقود ،من دون أي مربر سياسي و/أو قاتنوين.1
التمسنا من خالل حماورتنا مع العديد من مسؤويل فروع اجملمع أن الصفقات الكرب اليت تتم مع الشركاء األجاتنب،
ختضع لتفاوضات ومراجعات سياسية تفوق تنطاق سكطة فرع ) (BAOSEMأو "النفط" أو حىت إدارة جممع سوانطراك
يف بعض احلاالت ،وهذا تنتيجة الوزن االسرتاتيجي واألمين لتك املشاريع عكى املستو اإلقكيمي وحىت العاملي ،ومن أمثكة
ذل

مشروع عني صاحل لكغاز الصخري الذي مت مع شركة )(BPبريطاتنية ،والكثري من املشاريع اليت كاتنت مع شركة

) (ENIاإليطالية عكى غرار مركز ضغط الغاز حباسي بركني.
 .2الوكالة الوطنية لتثمني موارد احملروقات "النفط" ) (ALNAFT

أتنشأت الوكالة الوطنية لتثمني موارد ارحمروقات "النفط" سنة  2005وفقا لنص املرسوم الرائسي  07-05اخلاص ابرحمروقات،
ختضع لكوصاية املباشرة لوزارة الطاقة اجلزائرية ،وتعترب أحد أهم أدوارها هو تسيري صفقات بيع البرتول يف األسواق الدولية*،
ابإلضافة إىل مراقبة خمتكف مراحل اإلتنتا والنقل اخلاصة ابرحمروقات ،وتتجسد آلية عمكها من خالل اتنشاء بن معكومات
وطين ) ،(BDNيتكفل جبمع وختزين املعكومات ذات الصكة بقطاعي ارحمروقات واملناجم (عكى اعتبار أن قطاع املناجم كان
حتت وصاية وزارة الطاقة سابقا).
هتدف وزارة الطاقة اجلزائرية ،من خالل وكالة النفط ،إىل ضمان تسيري أمثل لكبياانت اخلاصة أبتنشطة البحث واستغالل
ارحمروقات ،ابإلضافة إىل ختزينها وتنظيمها وأتمينها ،قصد الوصول إىل ممارسة رقابة أكثر جناعة وتطور أحسن لكقطاع (أداء
جممع سوانطراك ابخلصوص) .وسعيا منها لكوصول إىل أداء أجنع لوكالة "النفط" ،سعت وزارة الطاقة إىل تطبيق تنظام إدارة
اجلودة ،تو ابحلصول عكى شهادة األيزو  ،9001وهو ما مكنها من حتسني فعالية أتنشطتها األساسية ،خصوصا مجع
وحتميل البياانت التقنية جملال حمروقات اليت ختص جممع سوانطراك ،سواء عكى املستو الوطين أو الدويل ،ومنه تبويب وختزين
تك البياانت عكى مستو البن الوطين لكبينات ) ،*+(BDNوالسعي جلعكها قابكة لالستخدام مع السهر عكى محايتها
واحلفاظ عكيها وحتسينها.

Malti Houcine. (2017) "Sonatrach : la caverne d’Ali Baba", Emission dirigée par Benchenouf Djemal Eddine sur Al
Magharibia Channel, 22 Mars, disponible sur le site Internet :
1

www.youtube.com/watch?v=b0ZgVO1H_ik&ab_channel=AlMagharibiaChannel ; (02/01/2018).
* هذه اخلاصي ة جتعل من وكالة "تنفط" آلية ملمارسة احلوكمة وتعزيز الشفافية يف تنفس الوقت.
 *+حاولنا الولو ملوقع األتنرتتنت وكالة النفط لتفحص شيء من بياانهتا ،إال أتننا مل تنتمكن من الوصول اليها عكى اعتبار أن الولو إىل البوابة يتم من خالل حيازة ككمة املرور سرية.
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الفرع الرابع :تقييم اهليئات الدولية ملمارسات احلوكمة مبجمع سوانطراك
تنعتمد يف تقييم ممارسات جممع سوانطراك عكى األخذ ببعض الوقائع اليت عاشها اجملمع ابإلضافة إىل تقارير هيئات دولية
كمعهد حوكمة املوارد الطبيعية ).(NRGI
 .1واقع ممارسات احلوكمة املالية مبجمع سوانطراك
عكى الرغم من وجود هذه اهليئات اليت مت أتسيسها لضبط وإدارة الصفقات اخلاصة أبتنشطة جممع سوانطراك مبختكف فروعه،
إال أن الوقائع سجكت العديد من املنعرجات وفضائح فساد مايل واقتصادي ،ولعل من أكرب الفضائح اليت عاشها جممع
سوانطراك ،تك اليت كاتنت بتاريخ  14جاتنفي  ،2010+أين وصل األمر إىل حد تدخل رئيس اجلمهورية بتجميد مجيع
العقود املوقعة من 21ديسمرب  2009و 5ماي  2010اليت بكغ جمموعها  275عقدا ،كان قد مت توقيعها أو منحها
لشركات من دون الكجوء إىل املزاد العكين ) . (Bidding Processكما أثبتت الوقائع وقوع جتاوزات خطرية وعديدة ،منها
ما كان حتت اسم حادثيت سوانطراك  1و  ++2سنة  ،2009أين كشفت العدالة اإليطالية عن وجود معامالت مالية ذات
صكة ابلشركة اإليطالية يف جمال ارحمروقات ) (ENIوابلضبط الشركة املختكطة ) (BRCاليت كاتنت جتمع الطرفني اجلزائري
واإليطايل ،إذ قدرت مبكغ التجاوزات مبكغ ستة مكيارات دوالر ،حيث أشارت اجلهات ارحمققة لغياب واثئق اإلثبات ،حيث
متيزت الكثريةمن حركات األموال (تدفقات تنقدية) ابلغموض وتنقص األدلة القاتنوتنية واالقتصادية (تدفقات اقتصادية) اليت
تشوهبا شكوك كبرية.
تولد عن هذه املواقف تشكل عفوي لسكوكيات وثقافة تنظيمية جديدة مست معظم فروع جممع سوانطراك
وابألخص املؤسسة األم ،من أهم ما مييزها احلذر التام والتخوف واملساءلة ،واالتصاالت املغكقة ،وزايدة مستو املركزية؛
لكن ابملوازاة مع ذل السعي ملمارسة الشفافية بشكل أحسن ،من خالل تفعيل أكرب لفرع ) (Baosemووكالة النفط ،
حيث ككفا بتنظيم واإلعالم عن كل ما يتعكق بعروض املشاريع واملزادات العكنية لقطاع الطاقة يف اجلزائر بشكل عام وجممع
سوانطراك بشكل خاص وإدارة املعكومات اخلاصة هبا ،ابإلضافة إىل وقوفها عكى مد احرتام تك اإلجراءات وإصدار
تقارير خبصوص كامل العقود والصفقات ،ابإلضافة إىل اخرا اجملالت الداخكية لفروع اجملمع ،واجلرائد املتخصصة،
وامليزاتنيات ،ا خ .

 +حيث اتنتهت هذه الفضائح إبحالة الرئيس املدير العام آتنذاك (مزاين حممد) إىل العدالة ووضعه حتت الرقابة القضائية ،مع انئبه املككف ابلتسويق وأربعة من كبار املوظفني ...؛
 ++اتنتهت هذه الفضائح أيضا إبقالة وزير الطاقة آتنذاك الذي كان ميارس وظيفة رئيس املدير العام جملمع سوانطراك ،وكثري من انئبيه وكبار املدراء مبا فيهم مدير  BRCآتنذاك.
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 .2احلوكمة املالية بسوانطراك حسب منظمة حوكمة املوارد الطبيعية
تنت يجة كرب حجم جممع سوانطراك ،وتوسع تنشاطاته عكى املستويني الوطين والدويل ،فإن تقييم تنوعية املمارسات اخلاصة
ابحلوكمة ،يكون أمرا يف غاية الصعوبة ،وعكيه فإتننا تنعتمد تنتائج تقييم منوذ احلوكمة جممع سوانطراك ،حسب تقارير مكتب
حوكمة املوارد لسنة  ،2017الذي يعطي تقييمات سنوية ملمارسة احلوكمة يف املؤسسات البرتولية العمومية ).(+SOE
يعتمد معهد حوكمة املوارد يف حكمه عكى تنوعية املمارسات اخلاصة حبوكمة الشركات البرتولية عكى معايري خاصة ،تنوجز
شرحها يف اآليت:1
 مدوتنة السكوك ) :(Code of Conductحيث يتم تقييم إمكاتنية حصول األطراف عكى مدوتنة السكوك ،وتنكتمس هناثالث حاالت:
 احلالة أ( :العالمة  ،)100وهي حالة وضع املدوتنة لكتفحص جلميع األطراف؛
 احلالة ب( :العالمة  ،)0وهي حالة عدم وضع املدوتنة؛
 احلالة ( :دون عالمة) ،عدم ممارستها /غياهبا.
 مستو استقاللية جمكس اإلدارة :أي مد متيز معظم أعضاء جمكس اإلدارة ابالستقاللية عن احلكومة (شريطة أن اليتجاوز عدد األعضاء النافذين يف احلكومة تنصف إمجايل عدد األعضاء) .وهنا قد تواجهنا احلاالت التالية:2
 احلالة أ :عالمة  ،100/100أي أن األغكبية ال تنتمي إىل طاقم احلكومة احلايل وهي مستقكة عنه؛
 احلالة ب :عالمة  ،100/20أي أن أغكبية أعضاء جمكس اإلدارة ليسوا مستقكني عن احلكومة؛
 احلالة  :عالمة  ،100/0وهي حالة افصاح املؤسسة لقائمة أعضاء جمكس اإلدارة؛
 احلالة د :من دون عالمة ،عدم ممارسة.
اعتمادا عكى املنهجية اليت يعتمدها معهد حوكمة املوارد ،كاتنت النتائج اخلاصة مبجمع سوانطراك لسنة  2017كما هي
مبينة يف اجلدول (.)5-4

SOE : State-Owned Entreprises.

+

NRGI (2018) : Resource Governance index: 2017, in : https://resourcegovernanceindex.org/country-

1

profiles/DZA/oil-gas
2
NRGI (2018) : in : https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/DZA/oil-gas
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اجلدول( :)5-4تقييم نظام احلوكمة يف جممع سوانطراك حسب منوذج معهد حوكمة املوارد لسنة 2017
املعايري

الرتبة عامليا ( 89دولة)

النقطة ()100/

قواعد التحويالت احلكومية

100

1

اإلفصاح عن التحويالت إىل احلكومة

40

54

قواعد اعداد التقارير املالية

33

43

ممارسة األتنشطة غري التجارية

10

50

ممارسة اعداد التقارير املالية

76

40

اإلفصاح عن اإلتنتا SOE

80

33

قواعد مبيعات السكع

0

40

اإلفصاح عن مبيعات السكع

25

16

الشراكة 48

38

اإلفصاح

املناولني

عن

وعقود

)(Joint_ventures

ممارسات حوكمة الطركة

60

املصدر :معهد حوكمة املوارد ()2018

19

https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/DZA/oil-gas

مما مييز جممع سوانطراك حسب معهد حوكمة املوارد ،هو تركيزها عكى مد إعداد وتنشر التقارير املالية ،إال أهنا تتميز بتدين
مستو الشفافية يف طبيعة عالقا هتا مع األجهزة الرمسية املمثكة لكحكومة .حيث حاز جممع سوانطراك سنة  2017املرتبة
 39مقارتنة ب  79مؤسسة برتولية عمومية ) ،(SOEمن خالل حصوله عكى  47تنقطة من أصل  ،100وكذل حصوله
عكى املرتبة  31من أصل  52مؤسسة انشطة يف جمال البرتول واملرتبة السادسة من أصل  16مؤسسة يف منطقة الشرق
األوسط ومشال افريقيا ).(MENA
الشلك ( :)4-2تقيمي نظام احلومكة لسوانطراك حسب منوذج حومكة املوارد 2017
33
19

38

60

48

1

40
43

16
25

80

76

40
0

50
10

الرتبة عالميا ( 89دولة)
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املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا عكى تقرير معهد حوكمة املوارد ()2018

كما حققت سوانطراك املرتبة األوىل من بني 89مؤسسة عمومية و  79مؤسسة برتولية عمومية ،فيما يتعكق قواعد
التحويالت املالية اليت تعطيها لكحكومة (اجلباية البرتولية ،حتويل العوائد) ،والذي يعز لألدوار اليت متارسها األجهزة احلكومية
خصوصا بن اجلزائر؛ إال أن اإلفصاح عن التحويالت إىل احلكومة تعترب ضعيفة كوهنا قد حازت عكى املرتبة  54من أصل
 ، 89بعالمة  ، 100/40ترجع هذه املرتبة تنتيجة الضبابية اليت تكتنف التقارير املالية وتقارير مراقبة اإلتنتا  ،اليت ترفع
بشكل غري منتظم لكهيئات املخولة ملراقبة واإلشراف عكى أتنشطة سوانطراك ،وكذل لعدم احرتام قواعد التحويالت طريقة
إدارة الفوائض املالية من طرف صندوق ضبط اإليرادات.
وعكيه ،يستحسن عكى جممع سوانطراك حتسني أدائه اخلاص مبمارسة احلوكمة ابلرتكيز عكى حتسني تنوعية املعكومات اخلاصة
بعقود البيع ،وإعداد التقارير بشكل شامل ابلشكل الذي يعرب عن بقية األتنشطة غري التجارية .وقد يكون اعتماد منوذ
التقارير الشامكة ) (Global Reporting Initiativeلألمم املتحدة أحسن سبيل لذل  ،كوتنه سيقكل من درجة الغموض
وتنقص املعكومات (املالية وغري املالية) اليت متيز اجملمع أمام األطراف ذات املصكحة ويعزز من دميوقراطية تسيري إيرادات
ارحمروقات .كما يعرب عن مستو اتصال إدارة اجملمع معهم خصوصا يف حالة عزمها عكى طرح أسهم وأوراق مالية يف السوق
املايل.
خبصوص دور الصندوق السيادي يف اجلزائر يف تعزيز حوكمة جممع سوانطراك ،فقد حتصل صندوق ضبط اإليرادات يف
اجلزائر يف ترتيبه العام عكى املرتبة  21تنقطة من أصل  ،100وهو ما يعرب عن مستو منخفض لكحوكمة ،حيث جند كال
من قطر والعربية السعودية والغابون وتنيجرياي قريبة من هذا الرتتيب ،حيث ال ميكن احلكم عن مستو وتنوعية املمارسات
اإلدارية هناك ،وماهي املزااي اليت جاءت هبا من خالل إدارة هذه الصناديق.1
حبصوله عكى هذه النقطة ،فقد كان يف املرتبة  21من أصل  38صندوق سيادي وفقا ملؤشر حوكمة املوارد ،واملرتبة السابعة
من أصل تسعة صناديق سيادية يف منطقة) ، (MENAواملرتبة  22من أصل  28صندوق سيادي يف جمال ارحمروقات.2
و هو ما يعكس مستو مسامهته ارحمدودة يف دعم تنظام احلوكمة يف جممع سوانطراك عكى الرغم من تنفيذه اجليد لقواعد
االيداع والسحب .إال أتنه ميكن لصندوق ضبط اإليرادات اجلزائري حتسني مكاتنته من خالل تبين قواعد استثمارية ،وكذل
تعزيز التقارير املالية من خالل ممارسة الرقابة من قبل اهليئات التشريعية وهيئات مراجعة احلساابت لكل ممارسات جممع
سوانطراك ومعامالته املالية بغية حتسني ترتيبه وسط الصناديق السيادية ( )28جملال ارحمروقات ،وهو ما سريجع ابإلجياب
عكى األداء االقتصادي واملايل جملمع سوانطراك.
NRGI (2018), Resources Governance Index, p. 17
)https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/DZA/oil-gas seen (15/02/2018
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 .3واقع ممارسات احلوكمة االجتماعية مبجمع سوانطراك
يقر مسؤولو إدارة سوانطراك عكى تعكر املناخ االجتماعي ابملؤسسة ،حيث تعيش املؤسسة منعطفات دورية مع
خمتكف أصحاب املصاحل ،خصوصا العمال واملوردين؛ حيث تنكتمس شكاو دورية لد ممثكي العمال تنتهي إبضراابت
دورية .هذه األخرية تعترب املؤشر األكثر وضوحا وداللة ابلنسبة لكمديرية العامة لسوانطراك ،وهذا بسبب ضعف تنظامي
االتصاالت واملعكومات***.
وبشكل عام ميكننا وصف مستو احلوكمة من زاوية اجتماعية من خالل اعتماد أحد مناذ قياس وتقييم األداء
االجتماعي ،ولعل من أمهها منوذ  M@RSاملطور من طرف شركة ) (SRMلالستشارات والذي يرتكز عكى منوذ
املناخ االجتماعي 1الذي يصف لنا طبيعة عالقات سوانطراك مع خمتكف األطراف ذات املصكحة خصوصا الداخكية منها.
:

وابختصار فهو يتمحور عكى أربع جمموعات من املؤشرات وهي

 )1تنوعية العالقات مع اإلدارة :تتميز العالقات العامة مع اإلدارة ابلضبابية العامة والغموض؛
 )2تنوعية احلوار االجتماعي والعالقات مع ممثكي العمال :الذي ينتهي عموما بكغة تظكمات وشكاو من قبل العمال
وممثكيهم النقابيني ،وعادة ما يتم إيصال املعكومات لكمسؤولني األوائل (املدراء املركزيني ،املدراء التنفيذيني ،املدراء
تنواب رئيس املدير العام) يف إطار اجلمعيات العامة لكنقابة العمالية مبعية هؤالء املدراء ... ،وكنتيجة لذل  ،ارتفع
عدد ممثكي العمال يف جمكس إدارة سوانطراك إىل ممثكني؛
 )3تنوعية العالقات مع املؤطرين واملشرفني :اليت متيزها عالقات شبه عسكرية ،مبعىن الوالء التام ألوامر املسؤول األعكى،
وهو ما يتكخص يف لغة تواصل اإلدارة العكيا اليت تتميز إبصدار األوامر اليت ينبغي تطبيقها بشكل حريف من دون
أي تعقيب ،كأسكوب أمثل لكتحكم يف فروع اجملمع عكى املستويني الوطين والدويل؛
 )4تنوعية العالقات االجتماعية داخل املؤسسة( :االحرتام املوجه جتاه العمال ،اإلعاانت االجتماعية) .تعترب مؤسسة
سوانطراك مؤسسة ذات تنظيم اتيكوري ،جهاز إداري يفكر وجهاز تنفيذي يطبق حرفيا .وعكيه فالنظرة السائدة
هو أن العمال هم منفذون ،ورضا املسؤول عنهم أييت من خالل معادلة اخلضوع لألوامر والوالء لألفراد بدال من
املنظمة ،بدال من املشاركة يف التفكري واملمارسة االجتماعية والوالء لكمنظمة.

*** تنكتمس هذا يف العديد من اعرتافات رئيس املدير العام ،من خالل اقراره أبتنه يتكقى عد دا هائال من الشكاو والتظكمات عرب الربيد االلكرتوين ،وردود الفعل املفاجئة اليت توحي بعدم العكم
ابلوضع الفعكي يف املراكز التشغيكية .وقد كان هذا سببا يف إعادة تفعيل تنظام االتصاالت وخكيته عكى مستو املديرية العامة لضمان صعود وتنزول املعكومات بشكل رمسي ،وبناء تنظام معكومات
مندمج يضمن صعود املعكومة بشكل واقعي من امليدان إىل قمة املؤسسة.

270

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

أما خبصوص تنوعية العالقات مع األطراف ذات املصكحة اخلارجية ،فأقل ما يقال عنها أهنا تتميز ابألسكوب األبوي جتاه
األطراف اخلارجية ارحمكية ،والعكس النقيض جتاه األطراف ذات املصكحة األجنبيةـ ،أين يغكب عكى تك العالقات أسكوب
التحاور والتشاور السكس الذي يصل يف بعض األحيان إىل حد االتنبطاح لكل مطالب تك

األطراف اخلارجية ،سواء

كاتنت مؤسسات مستثمرة يف جمال ارحمروقات أو شركاء يف مشاريع استثماريه أو هيئات استشارية أو رقابية كالوكالة العاملية
لكطاقة ).(IEA
املبحث الثاين :األداء املستدام جملمع سوانطراك يف ظل سياسة املسؤولية اجملتمعية
ابشر اجملمع اهتمامه بسياسة املسؤولية اجملتمعية بشكل صريح بداية من سنة  ،2004أين مت اتنشاء املديرية املركزية لكصحة
والسالمة والبيئة ) ،(HSEحيث اتضحت السياسة العامة لكمجمع ،والتزامه خبصوص صحة املوارد البشرية من جهة وسالمة
املعدات ومحاية البيئة من جهة أخر  .حيث يعترب هذا االلتزام خطوة طاحمة لتحسني مستو األداء الشامل جملمع سوانطراك
خصوصا بعد اعداد مرجعية لنظام الصحة والسالمة والبيئة وإدارة األمن 1سنة .2008
تولد عن هذا االلتزام ،جمهودات أكرب من اجملمع فيما يرتبط ابلتنظيمات واملمارسات اإلدارية املطبقة عكى غرار التدقيق
وأعمال التفتيش واليقظة القاتنوتنية والتكنولوجية واملعكوماتية بشكل أكرب ،اليت تسعى إىل تنشر وتعزيز ثقافة الصحة والسالمة
والبيئة ومنه حتسني األداء الشامل يف خمتكف مكوانت املنظمة .كما أصبح األداء هو ارحمور األساسي لالسرتاتيجية اجلديدة
لسوانطراك أبفق  ،2030والذي لن يتم حتسينه إال من خالل املرور ابلسريورات ارحمورية لكشركة خصوصا مع األخذ
ابستشارات مكاتب مرموقة يف جمال املاجنمنت بداية  ،2017عكى غرار (BCG, McKinsey consulting 2
)group

سعيا منه لبكوغ رؤيته اجلديدة ،وقف جممع سوانطراك يف إطار سياسته العامة عكى ثالثة قيم أساسية ،وهي ":+اإلتنسان،
الشفافية واحلوار") ،(Sonatrach, Politique HSE, 2017مبا يسمح له من الوقوف عكى املبادئ العامة لسياسة
الصحة والسالمة والبيئة .حيث تنعترب أن هذه القيم هي منطكق قوي ويف االجتاه الصحيح لألخذ ابملسؤولية اجملتمعية ،ومنه
النهوض مبستو أدائه الشامل حنو االستدامة.
املطلب األول :األداء االقتصادي جملمع سوانطراك

Sonatrach (2008), Référentiel HSE-MS, Direction centrale HSE.

1

Algérie Presse Service (2018), Sonatrach : les journées d’information sur les opportunités d’investissement pour

2

les entreprises Algériennes. Septembre 2018, In : www.aps.dz consulté le (20/09/2018).

 +ارجع اىل املكحق اخلاص سياسة السالمة واألمن والبيئة )(HSE
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عكى اعتبار جممع سوانطراك منظمة برتولية ابمتياز ،فإن أدائه مربوط ابلعوائد اليت تدرها مقابل االستثمارات الضخمة اليت
تتميز هبا الصناعة البرتولية ،سواء تعكق األمر ابالستكشاف أو اإلتنتا أو النقل أو التصفية .لذل فكمجمع سوانطراك دورا
مهما يف تكوين معدل رأس املال بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،إذ يفوق مستو  %20من االستثمارات املباشرة عكى
املستو الوطين .لكن من جهة أخر تعاين سوانطراك من مستوايت متذبذبة من اإلتنتا  ،وعكيه فهي تسعى يف إطار
اسرتاتيجيتها اجلديدة إىل حتسني أدائها االقتصادي لكمسامهة بشكل أكرب يف دفع معدالت النمو االقتصادية وتعزيز التنمية
االقتصادي لكجزائر ،من خالل القيام جبمكة من االستثمارات التجديدية والتوسعية ضماان الستقرار اإلتنتا وضمان ارتفاعه
يف أقرب فرتة ممكنة قصد حتسني مستو العائدات ،ابإلضافة إىل التحكم يف التكاليف وآجال اإلتنتا والتوريد وجودة
اخلدمات.
الفرع األول :االستثمارات واإلنتاج مبجمع سوانطراك
تتكون حقيبة تنشاطات جممع سوانطراك من عدد هائل من االستثمارات عكى الصعيدين الوطين والدويل* لتصبح بذل
منظمة برتولية ممارسة لألعمال عكى الصعيد الدويل ،حيث أهنا تتوجه خالل األشهر األخرية يف إطار االسرتاتيجية اجلديدة
إىل دعم تنشاط التصفية من خالل شراء العديد من مركبات التصفية ،كإسباتنيا وإيطاليا.
 .1االستثمارات التوسعية واألجنبية مع جممع سوانطراك
 .1.1االستثمارات التوسعية للفرتة (:)2014-2007
سعيا منها لرفع مستو الثروة البرتولية ورفع مستو اإلدما واخلرو من حكقة إتنتا وتصدير اخلام ،عرفت سوانطراك يف
الفرتة بني  2014-2007فرتة منو جد معتربة إذ دخكت خالهلا عامل الصناعة البرتوكيميائية والتصفية ابستثمار إمجايل
 281مكيار دوالر يف أتنشطة املصب من خالل إجناز العديد من املركبات الصناعية اجلديدة ،منها ما كان عن طريق الشراكة
األجنبية ومنها ما كان اتبعا جملمع سوانطراك لوحده ،واجلدول ( )6-4يبني ذل .
اجلدول ( :)6-4االستثمارات التوسعية للفرتة ()2014-2007
طبيعة املؤسسة /املطروع

الطريك

طاقة اإلنتاج

(مليون طن)

مبلغ االستثمار
(مليار دوالر)

اتريخ بداية
االستغالل

مصنع البوليثيكني

0.13

سوانطراك

-

2005

مصنع اهليكيسون

 600هكيوم
 0.5آزوت

)Linde (51%
Allemagne

0.09

2007

* مت التفصيل يف فروع جممع سوانطراك يف املبحث األول من هذا الفصل.
Ministère d’Energie (2008), Bilan du secteur Energie & mines : 1962-2007, p. 35.
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مصفاة أدرار

0.6

)CNPC (Chine
70%

0.186

2007

Topping Condensat

5

سوانطراك

0.38

2010

مشروع األموتنياك

1.1

)Fertiberia (51%

1

2011

)SBG (51%

2.5

2011

مشروع االملنيوم

0.7

ديب مبادلة ()%70

5

2011

مشروع األموتنياك ومشتقاته

0.66

% 51

1

2012

مشروع امليثاتنول

1

)Almet (51%

0.786

2012

 1.4 Projet Vapocraquage deايثان
l’ethane
 0.1إيثيكني

)Total (51%

3.6

2013

تعميم الربوابن وإتنتا بوليربوبيالن 0.5

%65

1.15

2013

4.5

% 35

2.5

2014

1.8 Vapocraquage

% 65

3

2014

% 35

6

2014

1.32 Projet d’Ammoniac et
D’Urée
1.072

Craquage de Fuel
de
Naphta

مصفاة تيارت

15

Source : Ministère d’Energie (2008), Bilan du secteur Energie & mines : 1962-2007, p. 36.

تنستقرأ من اجلدول السابق أن فرتة ( )2014-2007عرفت العديد من االستثمارات اجلديدة اليت أخرجت جممع سوانطراك
من حقبة اخلام وأدخكته إىل جماالت استثمارية أكثر رحبية كما هو متعارف عكيه يف األسواق العاملية.
 .2.1االستثمارات التوسعية للفرتة ()2022-2014
أعكنت شركة سوانطراك ،يف بداية  ،2014عن خمطط الستثمار  64مكيار دوالر (وهو ما ميثل تنسبة  % 70من إمجايل
برانجمها االستثماري من  2015إىل  ،)2018وحددت الشركة هدفا اسرتاتيجيا لزايدة إتنتا اهليدروكربوانت (اخلام دائما)
من  1.429مكيون برميل يف عام  ،2014إىل  1.649مكيون برميل تنفط هناية عام  2019وبشكل مفصل حماولة االتنتقال
من  535إىل  616مكيون برميل ابلنسبة لكنفط ،ومن  894إىل  1.034مكيون برميل تنفط مكافئ من الغاز الطبيعي املسال.
أي استمرار جممع سوانطراك يف تنفس التوجه االسرتاتيجي ،يف إطار رؤيته االسرتاتيجية اجلديدة ،اليت أتخذ ابلتوجه الغازي
) (Gasبدال من النفط اخلام ) (Oilتنتيجة ما متتككه اجلزائر من احتياطيات هائكة يف جمال الغاز ،وهلذا فقد خصصت ما
يقارب  56مكيار دوالر خالل الفرتة  ، 2022 – 2018حيث ختص ابألساس أتنشطة املنبع ملواجهة االخنفاض يف إتنتا
الغاز الطبيعي والنفط اخلام يف اجلزائر ،1أين ستوجه  44مكيار لألتنشطة املتعكقة ابالستكشاف واإلتنتا (استغالل

)Ouel Kedour (2017), Déclaration du PDG de Sonatrach, in : www.sonatrach.dz ( Février, 2018
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االستكشافات غري املستغكة بعد) خصوصا ما تعكق ابلغاز ،و 10مكيار ألتنشطة املصب ) (Avalخصوصا ما تعكق
ابالستثمار يف جمال تصفية البرتول عكى املستو ارحمكي (حاسي مسعود ،املركب  ،3سكيكدة  )Hydo Crackerوعكى
املستو الدويل (شراء مصفاة يف اسباتنيا) كخطوة جديدة لالستثمار املباشر عكى املستو الدويل 1لتأمني االمدادات الوطنية
من ارحمروقات املصفاة والتقكيل من تككفة شرائها من الشركات الدولية (حتقيق وفورات يف العمكة الصعبة).
أما فيما يتعكق مبوضوع الشراكة مع األجاتنب ،فال يزال العائق القاتنوين* (قاتنون ارحمروقات) هو العائق األساسي لولوجهم يف
املشاريع التوسعية لسوانطراك ،وعكيه ابشرت سوانطراك ،ممثكة يف وزارة الطاقة ،بداية سنة  2018يف مراجعة قاتنون ارحمروقات
حيث مت إعطاء دراسة ملكتب استشارة أمريكي ،قصد االستفادة من خربته وإعادة حتكيكها استعاتنة خبرباء الطاقة اجلزائريني،
ومنه اخلرو بقاتنون جديد يكون أكثر جاذبية لألجاتنب ويبعث ابلطمأتنينة هلم ،خصوصا وأن أسعار البرتول قد اخنفضت
كثريا فال ميكن العمل بقاتنون مت إعداده يف فرتة متيزت مبتوسط سعر الربميل  100دوالر ،ومواصكة االعتماد عكيه يف سوق
جديدة ،متوسط سعر الربميل هبا هو من  30إىل  50دوالر.
خبصوص االستثمارات التوسعية عكى املستو الدويل ،فإن السؤال اجلدير ابلذكر يف هذا املقام ،هو ما مد جدو ورحبية
هذه االستثمارات اخلارجية ،حيث يشري اخلبري عبد احلميد عطار يف هذا اجملال إىل أن الكثري من املشاريع قد مت الشروع
فيها من دون دراسة جدو اقتصادية وال مالية ومن دون دراسات استشرافية أيضا وقد يستثىن من ذل مشروع استغالل
الغاز وتنقكه بدولة البريو ،الذي يعترب املشروع املربح الوحيد  .2إذ أن معظمها مت خالل فرتة وجود فوائض مالية كبرية
( ) 2014-2007اليت تزامنت مع ارتفاع أسعار البرتول ،ومنها املشاريع املوجودة يف دول تتميز حبالة عدم االستقرار
األمين كالعراق وليبيا ومايل.
كما تنكتمس غياب روح التفكري االسرتاتيجي املتكامل لد إدارة اجملمع ،يف ممارسة األعمال عكى املستو الدويل ويف كثري
من القرارات االسرتاتيجية ،كحالة املصفاة اإليطالية ) (Augustaاليت مت شرائها شهر ماي 2018بقيمة  700مكيون
دوالر ، 3بعد أن جتاوزت فرتة استغالهلا  70سنة أي اهتالكها اقتصاداي ألكثر من مرتني ،كما أهنا تقع يف منطقة جتارية

Radio Algérie (2018), « La nouvelle Stratégie de Sonatrach pour relever les défis », entretien avec Arabi Fethi,

1

Conseillé du P-DG du Sonatrach, in : http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180420/139275.html consulté
le (28/04/2018).
* تعترب النقطة اخلاصة بتقاسم مستو اإلتنتا الفاصكة احلرجة يف مشروع قاتنون ارحمروقات اجلزائري ،حيث يتم التفاوض عادة عكى احلصص اليت أيخذها الطرف األجنيب مقارتنة ابلطرف ارحمكي
(سوانطراك) ،مع العكم أن القاتنون الذي يطبق عن األحواض م رتفعة اإلتنتا  ،خيتكف عن القاتنون اخلاص ابألحواض منخفضة اإلتنتا  .وعادة ما يكون جمال التفاوض ( )%34 -%66أو
(.)% 40 - %60
Attar Abd-elmadjid (2018), « Le seul projet qui peut donner des dividendes à Sonatrach, c'est celui du Pérou »,

2

Emission de chaine TSA, Publiée le (29/ 09/2018) in :
https://www.youtube.com/watch?v=sVD53tnr4ec&frags=wn&ab_channel=TSA-Toutsurl%27Alg%C3%A9rie ,
3
)http://bourse-dz.com/italie-sonatrach-achete-une-raffinerie-qui-a-lage-de-son-p-dg/ (9/10/2018
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تتميز بتدين مؤشر ممارسة األعمال هبا (األمن التجاري ،مناخ األعمال ،الصراع مع تنقابة العمال) ،كما أن تككفة اقتنائها
قد بكغت تنصف مكيار دوالر ،وهو ما يعادل القيمة ارحماسبية هلذه املصفاة عند اتريخ بنائها ( عكى الرغم من أن قيمتها
السوقية تدهورت كثريا ،والدليل عكى ذل هو عدم تقدم كربايت الشركات البرتولية أبرواب لشرائها).
 .3.1جلب االستثمارات األجنبية املباشرة
مما مييز األداء االقتصادي ملؤسسة سوانطراك هو حماول حتسني صورهتا التجارية أمام املتعامكني األجاتنب ،سعيا منها جلكب
العديد من الشركات األجنبية لكقيام ابستثمارات مباشرة ،سواء من خالل الشراكة أو عقود إجناز أو عقود استغالل ،حيث
يزيد عدد الدول املستثمرة يف اجلزائر عن  12دولة بقيمة  24مكيار دوالر 1لكفرتة املمتدة بني  ،2010-1999واجلدول
( )7-4يكخص تطور حجم االستثمارات لكفرتة  ، 2015 -2000حيث تعترب إيطاليا هي الشري األجنيب األول
ابستثماراته املباشرة يف جمال ارحمروقات طيكة هذه الفرتة.
اجلدول ( :)7-4االستثمارات األجنبية املباشرة يف جمال الطاقة

(الوحدة :مكيار )$

الفرتة

2000

2005

2010

2015

2016

حجم االستثمارات
السنوية

1.5

1.7

3.2

2.3

2.1

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى حوصالت قطاع الطاقة واملناجم ،لسنوات 2016 ،2015 ،2012

الشلك ( :)3-4تطورجحم الاستامثرات الأجنبية املبارشة يف جمال طاقة
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2016

2010

2015

2005

2000

حجم االستثمارات السنوية

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى حوصالت قطاع الطاقة واملناجم ،لسنوات 2016 ،2015 ،2012

1حوصالت قطاع الطاقة واملناجم اجلزائرية ،لسنوات 2016 ،2015 ،2012
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كما متكنت إدارة اجملمع يف إطار مساعي تكثيف الشراكة مع الشركات األجنبية الرائدة يف جمال ارحمروقات من إمضاء 14
اتفاقية شركة خالل سنة  .1 2018وهو ما قد ميكنها من إجناح خطتها االسرتاتيجية أبفق  .2030كما تنكتمس صعود
االستثمارات الفرتنسية إىل املرتبة األوىل بقيمة  558مكيون دوالر سنة  22016بعدما كاتنت يف املرتبة الرابعة سنة 2015
ابستثمارات قيمتها  271مكيون دوالر.3
 .2تطور مستوايت اإلنتاج
متاشيا مع تزايد مستو الطكب عن ارحمروقات عكى املستويني الوطين والدويل ،حيث ارتفع مستو االستهالك ارحمكي من
 249000برميل سنة  2005إىل  412000برميل سنة  ،20164وسعيا منه لرفع مستو اإلتنتا الككي من ارحمروقات،
فإن التوجه اجلديد جملمع سوانطراك ،أيمل إلتنتا ما يكافئ  200مكيون طن برتول )(Mtepوالسعي الستقرار حجم
صادراهتا وتفادي حاالت االتنقطاع يف اإلمداد ،متاشيا مع مستوايت الطكب؛ مع ضمان استيفاء مستو الطكب األورويب
االستثنائي من الغاز الطبيعي املسال ،الذي يرتبط مبستو االستقرار األمين يف الشرق األوسط وأرواب الشرقية (كرواتيا).
اجلدول ( )8-4تطور حجم إنتاج سوانطراك من البرتول والغاز ()2017-1977
النمو النسبة
النمو معدل
 2017 2016 2007 1997 1987 1977معدل
 2017-2007 2016-2006العاملية
البرتول (مكيون طن)

54.1

52.8

60.3

86.5

68.4

66.6

%2.2-

%2.3-

%1.5

الغاز الطبيعي (مكيون م)3

7.4

43.1

74.9

81.6

91.4

91.2

% 0.1

% 1.2

2.5%

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى احصائيات املؤسسة الربيطاتنية لكبرتول

) (BPلسنة :2018

BP (2018), Statistical Review of World Energy, June 2017. In: https://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy

ما ميكن استقراؤه من اجلدول السابق أن حجم اإلتنتا من ارحمروقات لسنة  2017قد بكغ مستو  98مكيون طن(66.6
مكيون طن برتول32 +مكيون طن غاز) ،وهو ما يعادل حوايل  % 2من اإلتنتا العاملي ،أي ما قيمته  33.1مكيار
دوالر ،بعدما بكغ عتبة  67مكيار دوالر هناية سنة  .5 2013يتطكب هذا النزول من إدارة سوانطراك العمل عكى ضمان
استقرار اإلتنتا والرفع منه (خصوصا وأن الفرتة  2017-2007قدر عرفت اخنفاضا كبريا يف حجم اإلتنتا من البرتول
وصل إىل مستو  .)% 30حيث متكنت سوانطراك ،من خالل فروعها املتخصصة ،من حفر  94بئر جديد من بني

 1عبد املؤمن ولد قدور (" ،)2018سوانطراك تنفتح على الصعيد العاملي" ،لقاء صحفي لرئيس املدير العام جملمع سوانطراك ،أوت .2018
Ministère d’énergie (2017), Bilan des réalisations de Secteur E&M : 2016, p.55.

2

Ministère d’énergie (2015), Bilan des réalisations de Secteur E&M : 2015, p.62.

3

Ministère d’énergie (2011), Bilan des réalisations de secteur E&M : 1999-2010, p.40.

4

Oxford Business Group (2018), Algeria Report: 2017, in : https://oxfordbusinessgroup.com/algeria-2017

5
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 ،106كما مت تطوير وصياتنة  111بئر من أصل  ،144وهو ما تنعترب ضعيفا تنوعا ما مقارتنة بقدرات منو اجملمع لكتمكن
من ضمان استقرار مستو اإلتنتا من النفط ،انهي عن ارتفاعه .أما خبصوص إتنتا الغاز ،فيشري اخلرباء إىل أن قدرات
تصدير الغاز ال زالت تعاين من سوء االستغالل ،وهو ما يتطكب االستغالل األمثل إلمكاانت اإلتنتا والنقل (ابألانبيب،
والسفن) ،حيث تزعم اإلدارة اجلديدة إىل رفع مستو اإلتنتا بنسبة  % 13يف حدود سنة . 2019

إن اخنفاض مستو اتنتا ارحمروقات هبذا املستو ( ،)%37ومع ارتفاع االستهالك ارحمكي ،فإن جممع سوانطراك لن يكون
قادرا عكى تصدير أي كمية بعد ( 2030أين تشري االستشرافات إىل تعادل قيمة اإلتنتا مع االستهالك ارحمكي) ،وهوما
سيؤثر عكى الدور االقتصادي جملمع سوانطراك عكى املستو الككي لالقتصاد الوطين (جكب العمكة الصعبة ،اجلباية البرتولية،
اختالالت امليزان التجاري وميزان املدفوعات).
من جهة أخر فقد زاد رهان رفع مستو اإلتنتا وضمان استمراريته ،متاشيا مع القرار الذي خرجت به منظمة الدول
املصدرة لكبرتول ) (OPEPلشهر جوان  2018القاضي برفع حصة مبيعات اجلزائر ،وهو ما استدعى األخذ ابلعديد من
اإلجراءات لضمان استمرارية رفع مستو اإلتنتا ؛ ولعل من أمهها اخلوض يف مشاريع دعم اإلتنتا )(Boosting projets

إذ مت تدشني أول مشروع حمطة فصل وضخ الغاز ودفعه ) (Boosting Gasسنة  2018ابملركب الغازي "عكرار")،(Alrar
الذي كان مثرة شراكة مع مؤسسة ايابتنية رائدة يف اجملال ،اليت تسعى لرفع سقف اإلتنتا ومعاجلته ،لكوصول اىل مستو
ضغط قدره  75ابر .1وهو ما سيسمح من تكبية الطكب املتزايد لكغاز عكى مستو السوق األوروبية ،ابإلضافة إىل تفعيل
أكرب لشبكة النقل من خالل تفعيل شراكة مع اجملمع اإليطايل ) (ENIشهر جولية  ،2018مع السعي لتمديد عقود
الغاز إىل ما بعد .2019
خبصوص تنشاط التصفية (تصفية البرتول اخلام) ،وابمتالك جممع سوانطراك خلمسة مصايف بقدرة اتنتا تنظرية مقدارها 523
ألف برميل يوميا ،أين تعترب مصفاة سكيكدة األكرب عكى املستو اإلفريقي بطاقة اتنتا  355ألف برميل يوميا (تنصف
طاقة اإلتنتا ) ،متكنت سوانطراك من تغطية االستهالك ارحمكي لسنوات عديدة ،حيث إىل غاية سنة  2015أين بكغ إمجايل
االستهالك اليومي  433ألف برميل ،أي حتقيق فائض قيمته  108برميل يوميا .2إال أن السنوات األخرية قد شهدت
تراجعا يف إتنتا هذه املصايف ،وابملقابل ارتفاع يف االستهالك ارحمكي مبعدل  % 6سنواي ،وهو ما خكق عجزا عكى مستو
السوق ارحمكي حيث يتم تكبيته ابلكجوء إىل االسترياد .هذا العجز جعل سوانطراك تعيش فرتة حرجة وهو ما حثها شهر
سبتمرب 2017عكى ضرورة إعادة اسراع اجناز حمطة اجلزائر العاصمة (براقي) ذات طاقة اجناز  58ألف برميل يوميا ،وشراء
SONATRACH (2018), La promotion de la Stratégie SH 2030, SONATRACH News, N° 5, Juillet, in :

1

https://sonatrach.com/wp-content/uploads/2018/07/SONATRACH-NEWS-N%C2%B005.pdf .
Oil & Gaz Journal (2016), World wide refining Survey 2016, in, EIA (2016), Algeria Refined Petroleum

2

)Products, in: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=DZA .(09//10/2018
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املصفاة اإليطالية ) (Augustaشهر ماي  ، 2018وهي ذات طاقة اتنتا  153ألف برميل يوميا ( 8مكيون طن سنواي)1
وهو ما سيمكنها من تغطية مقدار العجز عكى اعتبار أهنا تغطي  % 50من االستهالك ارحمكي لسنة .2017

الفرع الثاين :التحكم يف االستهالك احمللي للمحروقات
يف إطار مساعي وزارة الطاقة اجلزائرية ،ممثكة بشكل أساسي يف جممع سوانطراك ،لكحد من مستو التكوث واالتنبعااثت
الناجتة عن استهالك ارحمروقات ،فقد عمدت احلكومة ممثكة يف سكطة ضبط ارحمروقات 2سنة 2016إىل مراجعة سياسة
األسعار ،خصوصا أسعار البنزين واملازوت مع احلفاظ عكى سعر غاز البرتول املسال )(GPLكوتنه أكثر حفاظا عكى البيئة.
وعكيه كاتنت أهم النتائج حسب ما هو مبني يف اجلدول (.)9-4
اجلدول ( :)9-4تطور االستهالك احمللي للمحروقات

(مكيون طن /السنة)

2015

2016

2017

نسبة التطور

البنزين

4.43

4.27

4.15

% 6.3-

املازوت)(Gas-oil

10.8

10.3

10.8

% 6.6-

غاز الوقود املسال

0.291

0.352

0.457

% 57+

)(GPL-c

جمموع احملروقات

15.2

جمموع احملروقات  +غاز 15.49

14.57

14.95

% 1.6-

14.92

15.40

% 0.5-

الوقود املسال

املصدر :من اعداد الطالب ابالعتماد عكى موقع االتنرتتنت لسكطة ضبط ارحمروقات.
http://www.arh.gov.dz/images/consommation_carburants_1ER_trimestre_2018.pdf

تنستنتج من اجلدول السابق أبن السياسة اجلديدة ألسعار ارحمروقات ،اليت مارستها سوانطراك من خالل فرع تنفطال ،قد
اتنتهت ابخنفاض طفيف يف االستهالك العام إلمجايل ارحمروقات ()% 0.5-؛ إال أتنه قد مت حتقيق قفزة فيما خيص غاز
الوقود املسال خالل الفصل األول لسنة  ،2018حيث بكغ مستو االستهالك  136.1ألف طن وهو ما ميثل زايدة
مقدارها  % 37مقارتنة بنفس الفرتة لسنة  .2017كما بكغ مستو االستهالك ارحمكي لكمحروقات خار غاز ارحمروقات

)http://bourse-dz.com/italie-sonatrach-achete-une-raffinerie-qui-a-lage-de-son-p-dg/ (9/10/2018
Autorité de régulation des hydrocarbures, (2018), Consommation des carburants sur le marché national au 1er

1
2

trimestre 2018, ministère de l’énergie Algérien, in :

http://www.arh.gov.dz/images/consommation_carburants_1ER_trimestre_2018.pdf
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املسال مستو  3.35مكيون طن ،مبعىن اخنفاض بـ 1.4 :مقارتنة بسنة  ،12017وهو ما يعكس فعالية اسرتاتيجية األسعار
اليت اتنتهجتها الشركة ،حتت وصاية وزارة الطاقة ،يف توجيه سكوك األعوان االقتصاديني اجلزائريني حنو استهالك أقل خطورة
عكى البيئة ،مع املسامهة يف حتسني مستو ميزان املدفوعات واحتياطي العمالت من خالل الوفرة الكبرية يف مستو العمكة
األجنبية (الدوالر) ،عكى اعتبار أن غاز الوقود املسيل يتم اتنتاجه حمكيا ،عكى عكس الوقود.
ولكحكم بشكل أكثر موضوعية عكى فعالية هذه السياسة السعرية جند أن استهالك املازوت يف السوق الوطين ميثل تنسبة
 % 72.2من إمجايل حجم االستهالك الوطين لكمحروقات ،أي ثالثة أضعاف ( )2.6حجم االستهالك من البنزين ،وهو
ما يعكس مستو اتنبعااثت الغازات من حمركات الدايزال ،اليت تعترب األكثر تكويثا مقارتنة مبحركات البنزين أو الغاز .حيث
تعز هذه الفوارق يف االستهالك إىل األعوان االقتصاديني الذين مييكون إىل استهالك املازوت بدال من البنزين وحىت غاز
البرتول املسال (الذي يبقى يتميز بقكة أشكال االستعمال) ،واجلدول ( )10-4يبني ذل .
اجلدول ( :)10-4مقارنة سعر البنزين بسعري املازوت وغاز احملروقات املسال لسنة 2018

الوحدة (لرت)

البلد

(بنزين /مازوت)

(بنزين  /غاز البرتول املسال)

(املازوت /غاز البرتول املسال)

اجلزائر

1.81

4.22

2.33

أملانيا

1.25

2.9

2.3

النمسا

1.18

2.01

1.7

سويسرا

1

1.3

1.35

الوالايت املتحدة

1.009

-

-

املصدر :من إعداد الطالب ،اعتمادا عكى معطيات الفدرالية الدولية لكسيارات

https://www.automobile-club.org/tourisme-et-

 ( voyages/prix-des-carburants/europe-et-mondeجوان )2018

من اجلدول السابق ،تنفهم أن سعر البنزين هو األكثر ارتفاعا ابملوازاة مع سعر املازوت ،مقارتنة أبملاتنيا والنمسا وسويسرا،
وتنفس املالحظة فيما خيص توليفة البنزين مقارتنة بغاز البرتول املسال ،وتوليفة املازوت مقارتنة بغاز البرتول املسال .وأحسن
دليل هو تساوي البنزين مع سعر املازوت يف سويسرا ،وهو ما يدفع األعوان االقتصاديني الستعمال النزين بدال من املازوت
(خصوصا وأن مدة حياة حمركات البنزين أطول حياة من حمركات الدايزال) .وعكى العكس من ذل

جند يف االقتصاد

األمريكي غياب غاز البرتول املسال ،مع تقارب سعري البنزين واملازوت ،وهذا ما يعكس مستو التكوث الذي مييز الوالايت
املتحدة األمريكية وقبل هذا مستو االهتمام ابحلفاظ عكى البيئة.

http://www.arh.gov.dz/images/consommation_carburants_1ER_trimestre_2018.pdf
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وعكيه فإن وقوف سوانطراك عند مستو أعكى ملسؤولياهتا البيئية يتطكب منها ،من خالل وكالة ضبط ارحمروقات ،مراجعة
سعر املازوت مقارتنة ابلبنزين ،لكتقكيل من حجم استهالك املازوت قصد احلد من حجم االتنبعااثت الضارة عكى البيئة.
الفرع الثالث :العوائد االقتصادية واملالية جملمع سوانطراك
من بني مؤشرات األداء االقتصادي جملمع سوانطراك هو مستو مسامهته يف خكق الثروة يف االقتصاد الوطين ،سواء من
خالل العوائد اليت خيكقها أو األرابح املعاد استثمارها أو التحويالت املالية اليت يدرها لكخزينة العمومية.
 .1القيمة املضافة جملمع سوانطراك
تساهم سوانطراك يف دعم معدالت منو االقتصاد الوطين ،من خالل مستو القيم املضافة اليت تنشئها ،هذه األخرية اليت
ترتبط أساسا مبستو األتنشطة االقتصادية واملستو العام ألسعار ارحمروقات يف السوق الدولية .فبعدما أن عرف النشاط
االقتصادي جملمع سوانطراك تباطؤ يف النمو بداية من سنة  2013كنتيجة لرتدد منو الطكب اإلمجايل واخنفاض مستو
اتنتا ارحمروقات ،وعكى الرغم من بكوغ مستو الناتج ارحمكي اخلام مستو  208.7مكيار دوالر ( يف الفرتة اليت كان فيها
متوسط سعر البرتول  110دوالر)  ،مل يتجاوز معدل منو امجايل الناتج الداخكي حدود  . % 2.8بينما يبقى معدل منو
الناتج الداخكي خار ارحمروقات مستقرا عند حدود  .% 7.1وتنتيجة تراجع منو قطاع ارحمروقات لثماتنية سنوات عكى التوايل
(منذ  2005إىل  )2013فإن هذا يعترب تدهورا حقيقيا تنظرا لفقدان القطاع ملا يزيد عن ربع قيمته املضافة ()%29.5
يف غضون هذه الفرتة ( 8سنوات) .كما تراجعت القيمة املضافة يف  2013بنسبة  % 5.5وهو أكرب اخنفاض لكعشرية،
بعدما اخنفضت ب %3.4 :يف سنة  2012بقيمة تنقدية قدرها  62.58مكيار دوالر 5299.6( 1مكيار دينار آتنذاك).
لقد تسبب تراجع حجم الصادرات من ارحمروقات املصدرة والغازية عكى حد السواء مبعدل  99.3مكيون طن (ما يعادل
طن) من البرتول يف اخنفاض إيرادات الصادرات ب  % 10.27إىل  63.32مكيار دوالر سنة .2013
مع حكول سنة  ،2016حتسن معدل النمو يف تنشاطات سوانطراك ليبكغ مستو منو  ،%7.7بعد أن بكغ معدل %0.20

سنة  ،2015فقد اخنفضت القيمة املضافة لكقطاع من جديد لتبكغ مستو  3025.6مكيار دينار مقابل 3134.2
مكيار دينار يف سنة  2015بسبب اخنفاض أسعار ارحمروقات .وعكى الرغم من ذل فقد سامهت سوانطراك سنة 2016
يف إتنشاء  % 17.4من الناتج ارحمكى الداخكي.

 1بن اجلزائر ( ،)2014تقرير بنك اجلزائر لسنة  :2013التطور االقتصادي والنقدي للجزائر ،ص.31 .
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اجلدول ( :)11-4تطور القيمة املضافة لسوانطراك ()2017-2008
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

القيمة املضافة 4151

2679

3730

4269

4941

5007

3741

2264

2692

-

املصدر :وزارة الطاقة ،حويلة قطاع الطاقة ،األعداد اخلاصة ابلسنوات من . 2017-2009

الطكل ( :)3-4القيم املضافة لقطاع احملروقات ونسبة املسامهة يف النمو االقتصادي احلقيقي للقطاع.

املصدر :بن اجلزائر ( ،)2017التطور االقتصادي والنقدي لكجزائر لسنة  ،2016ص.27 .

تنفهم من الشكل ( )2-4أن مسامهة سوانطراك يف خكق الثروة ترتبط ابألساس بسعر اخلام ومبعدالت اإلتنتاجية .وعكيه ،فإن ضمان خكق
ثروة أكرب وبطريقة مستدامة يتطكب من اجملمع الولو إىل جمال الصناعات البيرتوكيميائية عكى اعتبار أن منتجاهتا ابرتفاع القيمة املضافة
الوحدوية مقارتنة ابخلام.

 .2العوائد املالية جملمع سوانطراك
تساهم سوانطراك من خالل جمهوداهتا يف حتقيق عوائد مالية مهمة جدا لالقتصاد الوطين ،تدعم من خالهلا التنمية
االقتصادية ،يتجكى ذل مع مستو أسعار ارحمروقات وحجم اإلتنتا  .حيث شهدت سوانطراك اخنفاضا يف مداخيكها
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بنسبة ( ) %30-بداية من سنة  2015اىل غاية السداسي األول من سنة  2018يف حني أهنا شهدت ارتفاعا مقداره
( )%19.6مقارتنة بنفس الفرتة لسنة  ،1 2017وهي مفصكة يف اجلدول (.)12-4
اجلدول ( :)12-4تطور عائدات يادرات سوانطراك للفرتة 2018-2014
عائدات احملروقات

الوحدة

2014

2015

2016

2017

( 2018توقع)

مكيار دينار

3085.5

2373.5

1781.6

4263.6

5710

مكيار دوالر

37.5

23.7

16.19

38.7

48

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى تقارير بن اجلزائر (" )2017التطور االقتصادي والنقدي لكجزائر".

تشري االحصائيات أن إيرادات السداسي األول لسنة  2018قد بكغت مستو  19.32مكيار دوالر ،ومنه فإن توقع
إمجايل العائدات لسنة  2018قد بكغ مستو  48مكيار دوالر (ما يزيد عن  5500مكيار دينار) مبعىن ارتفاع مبعدل يزيد
عن  % 20مقارتنة بسنة  ،2017وهو ما يعين حتسن عائدات ارحمروقات ومنه التوجه مرة أخر إىل ضمان توازن يف امليزان
التجاري واملوازتنة العامة لكدولة.
بكغ مستو التحويالت اليت حصل عكيها البن املركزي لسنة  2017مستو  2328مكيار دينار ،أي ما يعادل 19
مكيار دوالر ،مع العكم أن متوسط سعر بيع الربميل لتك السنة بكغ  54.4دوالر أمريكي ،وبقية النتائج مبينة يف اجلدول
()13-4
اجلدول ( :)13-4أهم مؤشرات العوائد املالية جملمع سوانطراك

(مكيار د )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6094

4242

4569

5535

5964

5374

5091

3338

3113

3948

القيمة املضافة 4151

2679

3730

4269

4941

5007

3741

2264

2692

-

-

2723

3698

3919

3696

3399

2293

1863

2228

رقم األعمال
اجلباية

1928

البرتولية
النتيجة

594

284

705

689

578

411

393

296

207

326

الصافية
نسبة
النتيجة %

منو -

57.5-

142.4

0.13-

21.23

30.60

5.64-

36.67

36.24

50.25

Banque d’Algérie, (2018), Bulletin monétaire et financier, 1er Semestre 2018, in : http://www.bank-of-

1

algeria.dz/pdf/bulletinmonetaire_1ersemestre2018.pdf
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الربح/

ر.أ 9.74

15.43

6.21

12.44

9.69

7.64

7.71

8.86

6.64

8.25

**%
املصدر :وزارة الطاقة ،حويلة قطاع الطاقة ،األعداد اخلاصة ابلسنوات من  &. 2017-2009التقرير املايل لسوانطراك.2017 :

تنفهم من اجلدول أعاله أن عرف حتسنا يف مؤشرات األداء خالل الفرتة ( )2011-2008أين شهدت منو هائال يف رقم
األعمال والنتيجة الصافية (ما عد سنة  2009تنتيجة األحداث اليت عرفها اجملمع) ،وخبصوص الفرتة ()2017-2001
فقد شهد اجمل مع تراجعا كبريا ألداء االقتصادي واملايل تنتيجة تراجع أسعار البرتول واخنفاض حجم املبيعات وهو ما يتضح
يف مؤشر رقم األعمال ،إىل غاية سنة  2017أين شهد اجملمع اتنتعاش يف رقم األعمال (تنتيجة ارتفاع حجم اإلتنتا ارتفاع
طفيف يف أسعار ارحمروقات) وكذل النتيجة الصافية اليت ارتفعت مبعدل  % 50.25مما أد إىل اعادة ارتفاع حصة
سوانطراك من مبيعاهتا إىل تنسبة  % 8.25يف اتنتظار أن تشهد ارتفاعا أكرب سنة  2018تنتيجة زايدة حجم اإلتنتا و
االرتفاع النيب لسعر اخلام (الذي أصبح يف متوسط  80دوالر لكربميل) حسب استقراءاتنا هلذه السنة اجلارية ،وكذل

مع

التغيري اجلديد اخلاص ابالسرتاتيجية التجارية لكمجمع الذي مس مراجعة السياسة التجارية لكمجمع فيما خيص عقود البيع
قصرية األجل والتوجه حنو املقاربة اآلخذة ابلقيمة بدال من املقاربة التقكيدية اليت كاتنت أتخذ ابحلجم ،وكذل سياسة إدارة
الصفقات .(Trading)1
الطكل ( :)4-4تطور ألهم مؤشرات العوائد املالية لسوانطراك للفرتة ()2017-2008
( :)1تطور العوائد املالية جملمع سوانطراك للفتة
2017-2008

( :)2تطور النتيجة والرحبية جملمع سوانطراك للفتة
20017-2008

200

8000

150

6000

100

4000

50

2000
2018

2016

2014

2012

2010

القيمة المضافة

رقم األعمال

النتيجة الصافية

الجباية البترولية

2008

0

0
2006

-50
-100
الربح /ر.أ **%

نسبة نمو النتيجة %

املصدر :من اعداد الطالب ،اعتمادا عكى حويلة قطاع الطاقة ،األعداد اخلاصة ابلسنوات من  &. 2017-2009التقرير املايل لسوانطراك.2017 :

** تنتيجة غياب األرقام اخلاصة بقيمة أصول اجملمع أو رأمساله املايل ،مل تنتمكن من حساب الرحبية ،وعكيه فقد اعتمدان عكى حساب العالقة بني قيمة النتيجة الصافية مقارتنة برقم األعمال ،ملعرفة
تنسبة صايف الربح مقارتنة إبمجايل العوائد ،وهو ما يعرب عن حصة سوانطراك من إمجايل عوائدها التجارية.
Mazighi Ahmed (2018), « la nouvelle politique de commercialisation de Sonatrach », Entretien avec Président par

1

intérim de l’activité commercialisation à la Sonatrach, Radio Algérie, in :
http://www.radioalgerie.dz/player/fr/video/ahmed-mazighi-vice-pr%C3%A9sident-par-int%C3%A9rim-del%E2%80%99activit%C3%A9-commercialisation-%C3%A0-la-sonatrach
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من الشكل ( )4-4ويف اجلزء اخلاص بنسبيت تطور النتيجة ورحبية اجملمع (تنسبة الربح إىل رقم األعمال) فنالحظ أهنا تشهد
تذبذابت كبرية ،إال أهنا يف اإلمجال منخفضة ،تنتيجة ارتفاع مستو التكاليف التشغيكية الثابتة ،تنتيجة احلجم اهلائل لكمجمع
وكذل ارتفاع التكاليف االجتماعية ،اليت تنعزيها إىل فائض العمالة (البطالة املقنعة) اليت متيز اجملمع خصوصا يف املراكز غري
املنتجة (كاإلدارات).
أما خبصوص املسؤولية االقتصادية اليت وصل اليها جممع سوانطراك ،فيبقى الرائد وطنيا من خالل هذه العوائد اليت حيققها
فيما خيص تكوين رأس املال ودعم امليزان التجاري ،وجكب العمكة الصعبة (الدوالر) ،مبستو يفوق  29.5مكيار دوالر

1

سنة ( 2017ما يعادل  3948مكيار دينار) وحتقيق أكثر من  % 35من الناتج ارحمكي اخلام ،وعائدات صافية لالقتصاد
الوطين تقارب 20مكيار دوالر ( ما يعادل  2228مكيار د كجباية برتولية) لسنة  .2017هذ النتائج املالية ال ميكن
مقارتنتها أب ي قطاع آخر أو مؤسسة أخر عكى املستو الوطين ،وهو ما جيعكها الرائدة يف مصف املؤسسات اجلزائرية،
عمومية أو خاصة ،فيما يتعكق خبكق الثروة وجكب العمكة الصعبة واحلفاظ عكى توازن امليزان التجاري ،وهو ما يعرب عن
مستو مسؤولياهتا االقتصادية.
الفرع الرابع :متويل اخلزينة العمومية.
تساهم سوانطراك يف متويل اخلزينة العمومية بشكل أساسي ،من خالل تنظامي اجلباية العادية واجلباية البرتولية ابإلضافة إىل
األرابح املوزعة اليت يقتطعها البن املركزي من املصدر ،وتنتيجة اخنفاض أسعار البرتول بداية من سنة  ،2015فقد اخنفضت
عائدات سوانطراك يف دعم املوازتنة العامة لكجزائر ،حيث تنوجز تطورها يف الشكل اآليت.
الطكل ( :)5-4نسب متويل عائدات سوانطراك للموازنة العامة للخزينة العمومية
نسبة

2013

2014

2015

2016

61.7

59.1

46.5

35.3

2016

العائدات

2015

)(%

-

نسبة

75.4

51.4

38.8

2014

تغطية

2013

النفقات

80

)(%

60
نسبة العائدات ()%

40

20

0

نسبة تغطية النفقات ()%

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى تقارير بن اجلزائر "التطور االقتصادي والنقدي لكجزائر" .2016 ،2013

Ouald Keddour A. (2018), La lettre de président directeur général du Sonatrach, N° 12, Mai, p. 1.

284

1

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

تنفهم من الشكل أعاله أن تنسبة مسامهة سوانطراك يف حتقيق عائدات وتغطية تنفقات املوازتنة العامة هي جد معتربة ،يف
إطار املالية العامة لالقتصاد الوطين تبقى جد أساسية ،حيث تتغري أمهيتها تنسبة إىل أسعار ارحمروقات وتغري كميات اإلتنتا .
وعكى الغرم من ذل تبقى أهم مؤسسة لكثروة خالقة لكقيمة وجاذبة لكعمكة الصعبة لالقتصاد الوطين ،وهو ما يعكس مستو
مسؤوليتها االقتصادية.
الفرع اخلامس :املسامهة يف دعم نسيج املؤسسات االقتصادية اجلزائرية
عكى اعتبار أن أحد املهن األساسية ملؤسسة سوانطراك األم هو إدارة األتنشطة القاعدية لكمحروقات (االستكشاف واإلتنتا
والنقل والتسويق) من منطكق السهر عكى اإلدارة اجليدة لعدد هائل من عقود املناولة وعقود الشراكة ،سواء تعكقت مبشاريع
مستقكة أو مناولة خدمة أو تنشاط مع عدد هائل من املؤسسات املوردة ألتنشطة ذات الصكة املباشرة مبجال ارحمروقات
(البحث واالستكشاف ،احلفر ،االستخرا  ،بناء هياكل اإلتنتا والنقل والتخزين والتصفية) أو ذات صكة غري مباشرة مبجال
ارحمروقات (الدراسات ،اخلربة ،الصياتنة ،معاجلة النفاايت ،أتنشطة الدعم ،النظافة والسالمة)... ،؛ فإن سوانطراك تعترب حمركا
لالقتصاد الوطين ،حيث ختكق أسواقا ملا يزيد عن  140مؤسسة اتبعة هلا يف إطار الشركات القابضة ،ابإلضافة إىل عدد
كبري من املؤسسات اجلزائرية واملؤسسات األجنبية البرتولية أو غري البرتولية.
اتنطالقا من األهداف اجلديدة اليت حددهتا اإلدارة اجلديدة لكمجمع ،يف إطار اسرتاتيجيتها اجلديد أبفق  ،2030خصوصا
اهلدف املتعكق ابلوصول إىل مستو إدما وطين قدره  ،% 55الساعي لتطوير النسيج االقتصادي الوطين ورفع تنسبة
اإلدما لديه ) (Intégrationمتاشيا مع خطته التنموية الرامية لتطوير شبكة املؤسسات اجلزائرية بدال من املؤسسات
األجنبية ،تنظمت املديرية العامة لشركة سوانطراك معارض مفتوحة عكى املؤسسات اجلزائرية ،1لكتعريف بفرص االستثمار يف
قطاع ارحمروقات ،من خالل القيام أبتنشطة دعم لشركة سوانطراك األم وفروعها ،والتعريف مبجاالت أتنشطتها االسرتاتيجية
اليت ميكن لتك املؤسسات اجلزائرية االستثمار فيها بدال من املؤسسات األجنبية ،وهو ما يساعد عكى دعم املناولة مع
املؤسسات اجلزائرية بدال من املؤسسات األجنبية ،وهذا دفعا لعجكة التنمية االقتصادية يف البكد ابإلضافة إىل حتقيق وفورات
يف العمكة الصعبة.
وعكيه فنحن تنقدر هذه املبادرة ،كوهنا ستمكن اجملمع من تطوير رأمساله الشبكي ،من خالل معرفة املؤسسات اجلزائرية اليت
لديها رصيد خربة ومعارف عمكية ،قد تكيب حاجيات سوانطراك سواء تعكق بنشاطات االستغالل أو االستثمار ،أو أهنا قد

Sonatrach (2018), « La mise en œuvre de plan de développement de Sonatrach : Opportunité d’investissement

1

en faveur de l’intégration industrielle nationale », Communiqué de Presse, 8 Septembre 2018.
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ختكق آفاقا جديدة لالستثمار خصوصا يف جمال الطاقات النظيفة ،أي أهنا خطوة معتربة لبناء كفاءات شبكية وطنية يف إطار
سكسكة قيمتها اليت تتميز ابلبعد الدويل .وهو ما يعكس مستو مسؤولياهتا االقتصادية عكى املستويني اجلزئي والككي.
املطلب الثالث :األداء االجتماعي جملمع سوانطراك
ميكن احلكم عكى األداء االجتماعي جملمع سوانطراك من خالل اإلشارة إىل املبادرات والنتائج اليت حققتها فيما يتعكق
ابلتوظيف وتطوير وصياتنة املوارد البشرية وحزمة املزااي واخلدمات االجتماعية اليت توفرها ،ابإلضافة إىل أهم املشاريع املنطوية
يف إطار برانمج " الصحة والسالمة والبيئة" مبجمع سوانطراك.
الفرع األول :توظيف املوارد البطرية
يعد اشتغال أي منظمة ابسرتاتيجيات فعالة وصارمة الستقطاب الكفاءات يعترب يف حد ذاته ممارسة فعكية ملسؤولياهتا
االجتماعية والقاتنوتنية وحىت األخالقية ،كوهنا تعرب عن االلتزام ابلتنظيمات والقواتنني اخلاصة ابلتوظيف ،وضمان حقوق
املرشحني لشغل الوظائف بكل استحقاق وتنزاهة وشفافية .وعكيه ،سنحاول تقييم األداء االجتماعي لسوانطراك من هذا
املنظور.
 .1إمجايل املوارد البطرية مبؤسسة سوانطراك
يساهم جممع سوانطراك يف توظيف عدد هائل من املوارد البشرية إذ يصل إىل حد تنصف العمالة املشتغكة يف قطاع الطاقة
واملناجم يف اجلزائر ،حيث جند النسبة األكرب يف مؤسسة سوانطراك األم والبقية تتوزع عكى الفروع التابعة هلا عكى غرار
مؤسسة تنفطال ،واجلدول ( )14-4يبني تطور اليد العامكة املوظفة.
اجلدول ( :)14-4تطور العمالة مبؤسسة سوانطراك
السنة

2007

قطاع
الطاقة

-

اجملمع

-

سوانطراك 52515

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2008

2009

2010

262657

-

-

249980

253979

-

-

-

-

-

-

-

138805 139462 1388282

53531

47566

60065

63152

226549 221281

61255 62772

-

-

51000

األم
املصدر :وزارة الطاقة ( ،)2017تقارير الطاقة واملناجم لكسنوات 2017-2008

من اجلدول السابق جند أن مؤسسة سوانطراك توفر فرص توظيف هائكة من خالل مناصب العمل اليت توفرها ،حيث أهنا
متثل تنسبة  %55من امجايل العمالة املشتغكة يف قطاع الطاقة ،أين جند تنسبة  %20يف املؤسسة األم فقط .عكى الرغم من
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تطور إمجايل املوارد البشرية تبقى امجايل النساء املوظفات يف سنة  2009هو  6614أي تنسبة تفوق  % 15من إمجايل
عماهلا ،1إال أتننا تنعتربها جد مقبولة أخذا بعني االعتبار خلصوصيات العمل يف األتنشطة القاعدية لسوانطراك وامليزات
السوسيو الثقافية لكمجتمع اجلزائري.
 .2السياسة اجلديدة لتوظيف املوارد البطرية (رقمنة التوظيف)
مت اشيا مع املستجدات اليت أقرهتا احلكومة اجلزائرية خبصوص تسقيف سن التقاعد ،وقصد تعويض العدد اهلائل لكموارد
البشرية اليت غادرت مؤسسة سوانطراك وبقية فروعها ،وسعيا منها جلذب أحسن الكفاءات البشرية يف تنفس الوقت ،فقد
ابدرت إدارة اجملمع يف مشروع رقمنة إجراءات توظيف املوارد البشرية اجلديدة من خالل فتح منصة الكرتوتنية لتمكني
املرتشحني من إيداع مكفاهتم الكرتوتنيا واحلصول عكى بروفيالت خاصة هبم ملتابعة مكفاهتم .كما أهنا قامت يف سنة 2014
بتوظيف وتدريب  2361فرد حديث التوظيف وهو ما ميثل تنسبة  % 14من امجايل برانمج التكوين اخلاص ابجملمع
بغالف مايل قدر بـ 1.83 :مكيار دينار 2بعدما كاتنت قد وظفت  2498فرد سنة  2009أين مت تدريب 516شخصا
فقط ،3وهو ما يعكس مستو اجملهودات اليت أولتها إدارة اجملمع ،كما أتنه يعزز من مستو املسؤولية االجتماعية وحىت
األخالقية إلدارة اجملمع.
الفرع الثاين :تطوير وييانة املوارد البطرية
خيصص جممع سوانطراك إمكاتنيات وهياكل هائكة لضمان مستو مرضي لكموارد البشرية ،حيث قدرت ميزاتنية التكوين
لسنة  2014بـ 3.86 :مكيار دينار ،مكنتها من تكوين  14731فرد ملدة زمنية امجالية تقدر بـ( 351149 :شخص/
يوم) .4كما أتنه يضمن خدمة تكوين موظفي اجملمع مبختكف فروعه ابإلضافة إىل موظفي وزارة الطاقة وجممعات صناعية
أخر ابإلضافة إىل جممعات برتولية أجنبية عكى غرار اجملمع الفينزويكي لكبرتول.
 .1هيئات تطوير املوارد البطرية وييانتها مبجمع سوانطراك:

Sonatrach (2015), Rapport Annuel 2009, p. 74.
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1

Sonatrach (2015), Rapport Annuel 2014, p. 45.

2

Sonatrach (2009), Rapport Annuel 2009, p. 76.

3

Sonatrach (2015), Rapport Annuel 2014, p. 44.
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حرصا منه عكى تطوير موارده البشرية ،يوفر جممع سوانطراك جمموعة من مراكز التطوير ،أمهها :مركز اإلتقان لكمؤسسة،
املعهد اجلزائري لكبرتول ،مدرسة وهران ،مدرسة سكيكدة ،مدرسة بومرداس .1وسنحاول تقدميها من خالل الرتكيز عكى
جماالت التكوين.
 مركز االتقان للمؤسسة ) :(CPEيعترب مركز اإلتقان (حتسني املستو ) التابع جملمع سوانطراك من املراكز املتميزةيف حتسني كفاءات املوارد البشرية املوظفة حديثا أو اليت تسعى لتطوير معارفها وكفاءاهتا ،حيث يوفر برامج تدريب
ذات تنوعية يف اجملاالت املرتبطة بـ:
 إدارة املوارد البشرية وإدارة األعمال؛
 اإلدارة الصناعية؛
 التقنيات املالية والتجارية؛
 اإلعالم اآليل لكتسيري؛
 أتنظمة إدارة اجلودة والصحة والسالمة والبيئة ).(QHSE
 املعهد اجلزائري للمحروقات ) :(IAPأو ما يطكق عكيه حديثا جامعة املؤسسة )،(Corporate Universityحيث يسعى إىل إعطاء تكوين عكمي وعمكي رفيع املستو وعكى الصعيد العاملي ،تكبية الحتياجات قطاع
ارحمروقات جملمع سوانطراك كهندسة الطاقة ،أتنشطة املنبع واملصب وتنقل ارحمروقات ،اقتصاد البرتول ،األمن الصناعي،
السالمة واألمن والبيئة ،هندسة البيئة ،واملاجنمنت والتسويق واملوارد البشرية ،والدراسات القاتنوتنية والتدقيق واملالية
وغريها .كما يتكفل بتقدمي خدمات أخر  ،منها:
 تنظيم وعرض تكوينات متخصصة يف جمال الطاقة (من مستو التقين إىل الدراسات العكيا)؛ تقدمي خدمات االستشارة والدراسات والتحاليل واخلربة من خالل عشرة خمابر حبث؛ التكفل إبعداد مشروع ذاكرة املؤسسة حيوي كل املعارف املرتبطة مبجال الطاقة يف اجلزائر؛ اعداد ووضع ارضيات لكتعكم االلكرتوين وتطوير التعكم عن بعد يف اجملاالت ذات الصكة ابلطاقة.وجود مؤسسة تكوين ودعم هبذا الشكل ،يساهم بقوة يف حتسني تنوعي رأس املال البشري وحىت االجتماعي جملمع سوانطراك،
إن مت تثمني جمهوداته واحتواء خمرجاته من موارد بشرية مدربة وخدمات عكمية متخصصة.
 مدرسة وهران) : (EOمنذ أتسيسه سنة  ،1974ختصصت هده املدرسة يف جمال الغاز ،كوهنا تتواجد داخلاملنطقة الصناعية ألرزيو ،توفر تكوان تنوعيا مبستوايت خمتكفة (تقين سامي ،مهندس دولة ،مابعد التدر  ،التكوين
Ministère d’énergie Algérien (2018), Les instituts de formation du secteur énergie : in :

1

)http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=les-instituts-de-formation (Mai, 2018
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املتواصل) يف اجملاالت ذات الصكة ابلغاز كالغاز الطبيعي املسيل ،تنقل وتوزيع الغاز ،غاز العمكيات ،العتاد،
ميكاتني  ،الكرتوتني  ،واألمن الصناعي.
 مدرسة بومرداس) :(EBMمنذ أتسيسها سنة  ،1971ختصصت هذه اهليئة يف تكوين وأتهيل املوارد البشريةيف اجملاالت ذات الصكة ابرحمروقات كجيولوجيا البرتول ،احلفر واآلابر ،تنقل البرتول والغاز ،ختزين ارحمروقات،
البرتوكيمياء ،التصفية ،تسييل الغاز ،الصياتنة ،آالت الضخ والدفع ،األمن الصناعي والوقاية ،هندسة الطاقة... ،
؛ وابلتايل فهي تساهم يف توفري كفاءات بشرية عالية املستو تكيب االحتياجات احلالية واملستقبكية لفروع جممع
سوانطراك.
 مدرسة سكيكدة ) :(ESKبعد اتنشائها  1981يف املنطقة الصناعية بسكيكدة ،اختصت هذه املدرسة يف تكويناملوارد البشرية (تقين سامي ،ومهندس) ورسككتها وتطويرها يف اجملاالت ذات الصكة ابلصناعات البرتوكيميائية
كالتصفية والبرتوكيمياء ،الكيمياء الصناعية ،استغالل الوحدات ،العتاد البرتوكيميائي ،ميكاتني البرتول ،الكرتوتني
والكرتوميكاتني .
حيازة هياكل تكوين هبذا احلجم جتعل من جممع سوانطراك الرائد وطنيا فيما خيص مسؤوليته االجتماعية جتاه حتسني تنوع
رأس املال البشري ،إذ أن قيمة امليزاتنية املخصصة لتطوير املوارد البشرية تفوق بكثري احلد األدىن املنصوص عكيه قاتنوان ،إذ
تصل إىل ما يقارب  % 9من الكتكة األجرية الككية

1

 .2تطور إمجايل املوارد البطرية املدربة يف جممع سوانطراك
خالل سنة  ،2014بكغ امجايل املوظفني الذين استفادوا من برامج تدريب ( 14731ما تنسبته  % 31من إمجايل
املوظفني)  ،حيث ميكننا عرض تطور إمجايل املوارد البشرية املدربة يف كل من مركز تطوير املستو واملعهد اجلزائري
لكمحروقات يف اجلدول (.)15-4
جدول ( :)15-4تطور املوارد البطرية املدربة بـCPE & IAP :

(الوحدة :فرد متخر )

2012

2013

2014

CPE

10129

11000

12000

IAP

3000

3000

3058

املصدرSonatrach (2015), Rapport Annuel 2014, :
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Sonatrach (2010), Rapport Annuel 2010,
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هبذه االجنازات يصبح جممع سوانطراك هو الرائد وطنيا فيما خيص حرصه عكى تطوير مؤهالت موارده البشرية ،ومنه تنوعية
مسؤولياته االجتماعية جتاههم.
الفرع الثالث :املزااي واخلدمات االجتماعية
يقدم جممع سوانطراك حزمة هائكة من املبادرات واخلدمات واملزااي االجتماعية ،حيث خيصص أغكفة مالية هائكة يستفيد
منها موظفي اجملمع وعائالهتم وحىت اجملتمعات املدتنية .وسنكخصها فيما أييت.
 .1نطاطات متعلقة ابلرعاية الصحية ،كطب العمل ،والطب العام والضمان االجتماعي واخلدمات الصحية لكموظفني
وعائالهتم .من خالل  175مركز طيب اتبع لكمجمع ،منها  37مركز صحي لكرعاية الطبية موزعة عكى الرتاب الوطين،
ابإلضافة إىل القيام الدوري بفحوصات مرض السرطان اليت متس أكثر من  10آالف عامل سنواي .كما خكص اجتماع
ممثكي النقابة مع اإلدارة العامة لكمجمع إىل اتفاقية تفاهم ،شهر جاتنفي لسنة  ،2018إىل أتمني الشركة من خالل صندوق
أتمني خاص ،إذ حدد سقف  %80لتغطية النفقات واملصاريف الصحية يف املستشفيات ،خاصة وعمومية ،لفائدة عمال
الشركة ومتقاعديها ومبا يف ذل ذوي االحتياجات واحلقوق ،كما أن التغطية متس الكشوفات والفحوصات الطبية والعمكيات
اجلراحية ،واألايم االستشفائية خار العمكيات.
 .2نطاطات متعلقة ابلطفولة ،حيث ميتك اجملمع  26مركز طفولة تقدم خدمات رعاية احرتافية ملا يقارب  3000طفل
أقل من مخس سنوات؛
 .3النطاطات الثقافية االجتماعية والرايضية ،منها فتح  47مدرسة رايضية لألطفال 8 ،مراكز ثقافية 19،مدرسة
رايضية لككبار ابإلضافة اىل تنظيم أتنشطة ثقافية جهوية ووطنية ،وأتنشطة ودورات رايضية يستفيد منها سنواي ما يقارب
 7000فرد .وكذل  19خميم صيفي لعائالت املوظفني ،وكذل خدمات احلج والعمرة اليت يستفيد منها أكثر 1500
موظف سنواي .ابإلضافة إىل تنظيم سفرايت إىل املناطق السياحية ابجلنوب اجلزائري (جاتنت ،تيميمون ،اتمنراست).
 .4املساعدات املالية ،اليت يستفيد منها موظفي اجملمع املقبكني عكى التقاعد ،أو يف حالة بناء/شراء منزل ،مساعدات يف
إطار احلج والعمرة ،ومساعدات خمصصة لكعال الطيب.
وعكيه يعترب جممع سوانطراك من املؤسسات املتميزة وطنيا فيما خيص أدائها املخصص لكخدمات واملزااي االجتماعية اليت
يستفيد منها املوظف وأسرته ،وكذل اجملتمع املدين ،وهو ما جيعل منها مؤسسة مواطنة ابمتياز يف هذا اجلاتنب.
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الفرع الرابع :مطروع الصحة والسالمة والبيئة وإدارة األمن :HSE-MS
يف إطار مساعيه لكتحكم اجليد يف املخاطر وإدارهتا ،تعطي إدارة جممع سوانطراك أمهية قصو لسياسة الصحة والسالمة
واألمن والبيئة ،حيث مت اعداد أول مشروع مرجعية هلذا اجملال وبشكل رمسي من قبل إدارة سوانطراك شهر سبتمرب ،20081
تطبيقا لكمرسوم التنفيذي ارحمدد إلدارة شؤون الصحة والسالمة يف املؤسسات االقتصادية العمومية 2الصادر سنة .2002
حيث سعت يف اخلطوة األوىل إىل دعم االتصال والتحسيس عكى مستو العديد من الفروع الصناعية كاجلزائر العاصمة
وأرزيو وحاسي رمل؛ أما اخلطوات األخر اليت مشكت كال من التشخيص وبرانمج تنفيذ السياسة البيئية فكاتنت بداية من
.2009
أخذ اجملمع اباللتزام وبشكل حريص خبصوص سياسة الصحة والسالمة والبيئة ،حيث مت اإلعالن عنها منذ سنوات يف
املوقع الرمسي لكمجمع عكى األتنرتتنت* ومت التأكيد عكيها يف إطار سياسته العامة املعكن عنها من قبل إدارة اجملمع شهر
ديسمرب  ،2017ليتم بعدها اعداد مرجعية جديدة له سنة  2017اليت توجب وأتكد عكى الفروع األخذ ابلتوجيهات
العامة هلذه السياسة خبصوص الرهاانت املرتبطة ابجلودة والسالمة واألمن والبيئة ،اليت مت التأكيد عنها يف الرؤية اخلاصة
ابجملمع ،3خدمة لعالقتها مع األطراف ذات املصكحة.
 .1املباد العامة لسياسة السالمة واألمن للمجمع:
 .1السهر عكى التسيري الفعال لنظام الصحة والسالمة والبيئة) (HSEكوتنه يسمح لكمجمع من بكوغ متطكبات
اإلتنتاجية بطريقة حمافظة عكى صحة املوارد البشرية وأمن وسالمة املمتككات وبطريقة حمافظة عكى البيئة؛
 .2مسؤولية اجلميع جتاه الصحة واألمن والبيئة :حيث تصرح سياسة اجملمع أبن الصحة والسالمة والبيئة هي مسؤولية
مجيع األفراد*  ،مهما كان مستواهم التنظيمي و/أو اهلرمي ،حيث يسعى كل فرد خالل ممارسته ملهامه إىل عدم
Sonatrach (2008), Référentiel HSE-MS, Direction Centrale HSE.
Chef de gouvernement (2002), Décret exécutif N°02-427 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 relatif

1
2

aux conditions d’organisation de l’instruction de l’information et de la formation des travailleurs dans le
domaine de la prévention des risques professionnels., Journal officiel de la République Algérienne démocratique et
populaire.
* جندها يف شكل صفحات وعناوين متفرقة يف الصفحة الرئيسية ملوقع األتنرتتنت لكمجمع  ،www.sonatrach.comإال أن اإلعالن عن سياسة الصحة والسالمة والبيئة ،مل أييت بشكل
متكامل حىت شهر ديسمرب  ،2017أي  9أشهر بعد تعيني السيد :ولد قدور عبد املؤمن عكى رأس اجملمع ،وجندها عكى الرابط التايل:
http://www.sonatrach.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=121
Sonatrach (2017), Référentiel Management HSE des entreprises extérieures du groupe Sonatrach, Direction
Centrale Santé, Sécurité & Environnement.
3

* لتعزيز روح املسؤولية اجلماعية جتاه هذا التحدي ،أتخذ املؤسسة هذه النقطة ابحلسبان يف حساب التعويضات اجلماعية الشهرية ) (Bonusاليت متنحها ملوظفي املنظمة ،إذ أن أي إخالل هبذه
املعايري أو أي حادث خطري ينتهي بتنقيط لسكيب جلميع موظفي الفرع الذي ينتمون إليه .هذه السياسة عززت من مستو االلتزام اجلماعي لكموظفني جتاه موضوع الصحة والسالمة واألمن HSE
داخل املنظمة.
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تشكيل أي خطر لذاته ولآلخرين ولكبيئة .كما أن النتائج الفردية واجلماعية فيما يتعكق هبذا ارحمور ،أتخذ بعني
االعتبار عند األعمال املرتبطة ابلرقابة والتقييم والتقومي؛
 .3املطابقة القاتنوتنية :اليت تقف عكى مد وجود مطابقة صارمة لكل ما ينص عكيه القاتنون والتنظيمات فيما يرتبط
ابلصحة والسالمة والبيئة ،أينما كان هناك وجود أو تنشاط ملؤسسة سوانطراك؛
 .4إدارة املخاطر :أي تسيري املخاطر بشكل فعال ابملستو الذي يضمن صحة وسالمة األفراد ومحاية البيئة واحلفاظ
عكى املمتككات ،هذا التحدي جعل مؤسسة سوانطراك تسعى لتطوير تنظام لكتعرف عكى املخاطر وتقييمها بشكل
مستمر ،واخلرو ابإلجراءات والتدخالت الالزمة واملناسبة اليت متكن من التحكم فيها و /أو التقكيل منها .كما
يسمح هذا النظام من قياس النتائج واألداء ارحمقق؛
 .5التسيري املقبول اجتماعيا لكمشاريع :وقوفا عند سياسة إدارة املخاطر ،فإتنه ال ميكن اخلوض يف أي مشروع قبل
التأكد من مد مطابقته االجتماعية والقيام املسبق مبختكف الدراسات الالزمة واملتعكقة ابملخاطر ،وتقييم مستو
اآلاثر االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،مع وضع االحتياطات الالئقة والضرورية لآلاثر السكبية عكى الصحة واألمن
والبيئة واخلري املشرتك جلميع أفراد اجملتمع.
 .6تسيري الشركاء واملؤسسات اخلارجية :حيث ينبغي حتكي أي متعامل أو شري أو مؤسسة خارجية متعامكة مع
جممع سوانطراك ابملعايري الصارمة اخلاصة ابلسالمة واألمن والبيئة.
 .7إدارة املنتجات واخلدمات :وهذا من خالل التحسني املستمر ألبعاد الصحة واألمن والبيئة ذات الصكة مبنتجات
وخدمات سوانطراك من بداية إتنشائها حىت وصوهلا لالستعمال النهائي.
 .8حتسني ث قافة الصحة والسالمة والبيئة ،اتنطالقا من القاعدة اليت تنادي أبن التسيري الفعال لكمخاطر يرجع يف أصكه
إىل سكوكيات األفراد* ،فإن مؤسسة سوانطراك تعمل عكى تطوير ثقافة خاصة ابلصحة والسالمة والبيئة من خالل
االرتكاز عكى كل من املعكومة والتكوين واسرتجاع اخلربات ،والسعي لكوصول إىل تنظام إداري يتميز بشفافية
وصراحة أكرب ودعم لالتصال الداخكي.
 .9إدارة املخاطر وحاالت األزمات ،اليت تعترب أمرا جوهراي وحيواي ،وال يتأتى هذا إال من خالل التحضري اجليد
ملواجهة االستثناءات وحاالت األزمات ،وعكيه تعد الشركة خمططاهتا اخلاصة ابلكوارث ،مع ختصيص املوارد

* حيث أعطت املؤسسة أمهية ك برية لكبعد السكوكي يف تقييم كفاءة وأداء املوارد البشرية ،يف إطار النظام اجلديد لكتعويضات بداية من سنة  2008وأكدت عكى ذل يف إطار مرجعية الكفاءات
بداية من سنة ( 2014ملزيد من الشروحات ،ارجع إىل اجلزء اخلاص ابلنظام اجلديد لكتعويضات).
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الضرورية لذل  ،لضمان ردة فعل سريعة وفعالة ومتكامكة ،قصد ختفيض اآلاثر السكبية وأي عقبات وخيمة؛ وعكيه
فالبد من إخضاع هذه الربامج إىل التجارب والرقابة بشكل دوري.
عكى هذا األساس أخذ اجملمع ابلعديد من اإلجراءات من أجل التحكم يف املخاطر اليت قد يتعرض هلا اإلتنسان وارحميط
الذي يعيش فيه مبا يف ذل املعدات ،ومن ذل :
أ .التحكم يف املخاطر :وتندر العمكيات الرئيسية اليت يتم القيام هبا بصفة دورية يف كل من:
 مشاريع الوقاية من املخاطر ومراقبة ثوران اآلابر؛ القيام بتفتيش ومراقبة املواقع الصناعية لكمجمع؛ دراسة املخاطر والقيام ابلتقييمات البيئية؛ برانمج التصرف السكيم؛ مشروع تقييم املخاطر املهنية؛ تكوين مقيمني يف الصحة والسالمة والبيئة؛ تنظام التحقيق عن احلوادث؛ مشروع تصميم واتنشاء تنظام لكمعكومات االلكرتوتنية يتعكق ابلصحة واملن والبيئة.ب .التحكم يف حاالت األزمات والكوارث :من خالل وضع مشروع التحكم يف احلوادث ،وتدعيم وسائل الوقاية والتدخل.
 .2تقييم نظام السالمة الصحة مبجمع سوانطراك
عرف أداء تنظام الصحة والسالمة جملمع سوانطراك حركية هامة خالل السنوات األخرية خصوصا بعد تبين مرجعية اجلديدة
) ،(HSE-MSحيث كان ه ناك حتسنا هاما ومستمر يف هذا الباب ،حيث يرجع هذا إىل املبادرات واالستثمارات اهلامة
اليت مت القيام هبا ،إىل اجملهودات الساعية لتطوير ثقافة الصحة والسالمة والبيئة واليت أتخذ مكاهنا مع تبنيها من طرف
خمتكف فئات العمال.
ميكن تقييم برانمج الصحة والسالمة جملمع سوانطراك من خالل عرض تطور مستو احلوادث واالصاابت والوفيات اليت
عرفها جممع سوانطراك يف اجلدول ( ،)16-4قبل اعداد برانمج  HSE MSوبعده ،ومقارتنتها بنتائج قطاع الطاقة واملناجم
يف اجلزائر.
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اجلدول ( :)16-4عرض تطور النتائج اخلاية ابلصحة والسالمة

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
احلوادث

العدد -

- 1524

612

604

250

56

2086

-

658

-

% 65

-

32%

42

28%

2.1%

74%

-

47.8%

809

-

340

420

150

37

302

-

338

% 34

-

21%

25

10%

%3.4

- 29.5%

29%

%

اإلياابت العدد -
- %
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-
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-
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-
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20%

15 %
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-

24%

-
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431 1056

113

- 2408

%
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الشلك ( :)6-4عرض تطور النتاجئ اخلاصة ابلصحة والسالمة مبجمع
سوانطراك
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املصدر :وزارة الطاقة ،حوصكة قطاع الطاقة واملناجم ،سنوات2016-2007 :

تنالحظ من اجلدول ( )16-4وجود اخنفاض يف عدد احلوادث بعد تبين مرجعية تنظام الصحة والسالمة والبيئة وإدارة األمن
سنة  ،2008حيث اخنفض بنسبة كبرية سنة  2010وما بعدها ،إال أن األرقام قد اخذت يف التصاعد بداية من 2014
وهذا ،بسبب خرو الكفاءات البشرية ذات اخلربة إىل التقاعد املسبق ،تنتيجة التغيريات اليت مست قاتنون العمل والضمان
االجتماعي ،وهو ما يثبت ضعف أداء تنظام السالمة واألمن عكى الرغم من املسامهة اإلجيابية اليت حققتها هذه املرجعية
لكتحكم يف عدد احلوادث.
زايدة عما سبق ،جند أن تنظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة ،يفتقد حلكقة كان من املفروض وجودها مسبقا ،وهي املتمثكة
يف تنظام إدارة جودة عكى غرار ما هو معمول به يف اجملمعات البرتولية العاملية .إن وجود تنظام إدارة اجلودة سيمكن جممع
سوانطراك من بناء تنظام إداري متكامل يعىن ابجلودة والسالمة والصحة والبيئة ) ،(QHSEخصوصا وأن بناء مرجعية تنظام
294

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

الصحة والسالمة والبيئة قد اعتمد يف كثري من النقاط عكى مواصفات األيزو  14001و 18001وحىت  ،19001وهو

ما سيمكنها من تعزيز مبادئ التنمية املستدامة ومنه الدخول يف استثمارات دولية (كوهنا تتطكب حيازة هذا النظام) وبذل
امكاتنية الدخول يف املبادرة الطوعية اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية لكمنظمات حسب مواصفة األيزو  .26000ومما يزيد من
أمهية هذه النقطة ه و أن الكثري من فروع سوانطراك ميتككون أتنظمة إدارة متكامكة منذ سنوات كخطوة متكنها من احلصول
عكى أسواق جديدة عكى املستو ارحمكي (مع سوانطراك األم أو الشركاء األجاتنب) أو عكى املستو الدويل.
 .3تطلعات اجملمع فيما يتعل بسياسة الصحة والسالمة والبيئة:
اعتماد ا عكى الرؤية واملبادئ اليت وضعها الطاقم اإلداري اجلديد ،يسعى جممع سوانطراك عكى احلرص لبكوغ حتسني أدائه
بشكل مستمر ،مبا يسمح من الفوز بثقة األطراف ذات املصكحة ،وهو ما سيأهكها ألن تكون يف مصف الرايدة يف جمال
الصحة والسالمة والبيئة يف قطاع الطاقة.
وعكيه تتطك ع سوانطراك لتبين كل اإلجراءات واملتطكبات اليت متكنها من الوقوف عند املبادئ املصرح عنها سابقا ،لكل
فروعها ،وشركائها واملؤسسات اخلارجية املتعامل معها مبا يف ذل املناولون.
ولبكوغ هذه التطكعات ،تنر أتنه من األمهية مبكان األخذ ابحلسبان مببادئ أخر  ،يستحسن أن تضم إىل بقية املبادئ اليت
سبق ذكرها؛ إذ أن كثريا ما تعمل هبا الشركات البرتولية الكرب

عكى غرار (Anadarco, BP, Total,

) ،ExxonMobilحيث تنوجز أمهها يف اآليت:2
 إدارة املوارد الطبيعية والبيئة يف إطار التنمية املستدامة :سعيا منها لكتحكم يف استهالك املوارد الطبيعية والطاقة،
واحلد من اتنبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري والتسيري الفعال ملخكفات أتنشطة اإلتنتا  ،من خالل تطبيق
املمارسات الصناعية األحسن ،عكى طول كامل تنشاطاهتا؛ ومن خالل تنفيذ اإلجراءات واالحرتازات الضرورية
لكحد من اآلاثر السكبية ،مع األخذ ابحلسبان لتطكعات السكطات واجملتمعات ارحمكية املعنية.
 إدارة العالقات مع األطراف اخلارجية ذات املصكحة؛ وهذا من خالل التزام الشركة مبمارسة االتصال اخلارجي
بطريقة شفافة يف كل املسائل املتعكقة ابجلودة الصحة والسالمة والبيئة ،مع وضع التقارير اخلاصة هبا حيز االطالع
لكل طرف من األطراف املهتمة اخلارجية يف إطار التعاون املشرتك.

Sonatrach (2010), Référentiel HSE-MS du Groupe Sonatrach, Version Révisé, p. 45.

1

Total (2017), Politique générale « Qualité, Sécurité, environnement », in : www.total.com

2
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الفرع اخلامس :مبادرات أخرى ذات يلة ابألداء االجتماعي
 .1مطروع نظام السيطرة على احلوادث )(ICS : Incident Command System

حيث مت ممارسته يف املرة األوىل يف وحدة ) (GL1Zمبنطقة "أرزيو" شهر جويكية  ،2008حيث يشمل هذا املشروع
حتسيسا واعالما وتكوينا خيص خمتكف الفاعكني ،إذ خيص طريقة التفاعل جتاه احلاالت احلرجة واخلطرية والكارثية .خيص
هذا املشروع كل من األبعاد التشغيكية والتكتيكية واالسرتاتيجية ،حيث تطكب تدخل اإلدارة العكيا لكمجمع ،كرئيس املدير
العام ،انئب رئيس املدير لكمصب ) (Avalوالنقل ابألانبيب ،وكذل العديد من أعضاء الكجنة التنفيذية ،إلعطائها الوزن
واألمهية اليت تكيق هبا.
خالل سنة  2013مت تعميم ممارسة هذا النظام اخلاص إبدارة حاالت الطوارئ واألزمات عكى مجيع املنشآت العمكية ،وقد
متثكت اهم العمكيات املنجزة يف اآليت:1
 إمتام برانمج التدقيق عكى مستو  70منشأة؛ إعداد خمططات تدخل داخكية؛ حيازة تنظم جديدة لتعزيز أجهزة احلماية والتدخل /مع متارين لكمحاكاة .2الربانمج التكويين اخلاص بتقييم املخاطر املهنية )(EvRP

حتوي املؤسسة عددا معتربا من املتخصصني يف جمال الصحة والسالمة والبيئة ،حيث يتكون من  5037عامل سنة 2008
وهو ما ميثل تنسبة ( )%18من امجايل العمالة الككية لكمجمع ،2موزعة عكى األصناف املهنية الثالثة :إطار وعون التحكم
وعون التنفيذ لكنشاطات القاعدية األربعة :اإلتنتا واالستكشاف ،النقل ابألانبيب ،التصفية والتسييل ،التسويق والتجارة.
ولتعزيز ذل أخذ اجملمع بتفعيل برانمج لتقييم املخاطر املهنية ،حيث أتنه يسمح من توضيح وتفصيل املخاطر وترتيبها؛ كما
يسمح إبعطاء توصيف شامل لألوضاع يف حلظة معطاة ،ومنه فهو أداة اتصال وإدارة اسرتاتيجية ووسيكة الختاذ القرارات.
وقصد حيازة الكفاءات املط كوبة لكتحكم فيه وبطريقة موحدة ،فقد سامهت مديرية املوارد البشرية من اعداد برامج تدريبية
خاصة مبنهجية تقييم املخاطر ابجملمع .حيث مت تغطية برانمج التكوين من طرف مركز ) (INERISواستفاد منه أكثر من
 85إطار مكون (أطباء العمل ،مهندسي األمن ،مسريي الصياتنة واالستغالل) .وقد مت اعتماد هذا املشروع من طرف 19
موقع رئيسي (تنشاط وفرع).

 1وزارة الطاقة ( ،)2014حوصكة اإلجنازات لقطاع الطاقة واملناجم ،2013 :ص.59 .
Sonatrach (2008), Rapport de la HSE de Sonatrach 2008, p.
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وعكيه ،لعل من أهم ما مييز خمططات التكوين جملمع سوانطراك هو اعداد برامج تكون متنوعة لتطوير الكفاءات املرتبطة
مبجال الصحة والسالمة والبيئة .وهو ما جيعل من برانمج التطوير عامال مؤثرا يف أداء سياسة الصحة والسالمة والبيئة.
 .3إدارة املخاطر التجارية
أخذا مببدأ التحوط املايل والتجاري ،فقد أمست إدارة اجملمع تفضل عقود البيع قصرية األجل (أقل من  5سنوات)
كاسرتاتيجية جديدة ملواجهة خماطر السوق اليت تتميز ابلتطور السريع والتوجه جنو بدائل جديدة لكطاقة ،حيث يؤكد خبري
الطاقة "مازيغي أمحد" أن  % 95من عقود بيع املستقبكية ارحمروقات يف السوق األوروبية ستتم وفقا لعقود قصرية األجل
وفقا لكتوجه االسرتاتيجي اجلديد الذي أيخذ ابلتوجه ابلقيمة بدال من االسرتاتيجية القدمية اليت كاتنت أتخذ ابلتوجه
ابلكميات ،1وهو ما أكده وزير الطاقة فيما بعد من خالل اختاذ قرار خيص مراجعة عقود البيع طويكة األجل.2
الفرع السادس :بعض املبادرات اجاه اجملتمع املدين
زايدة عكى ما سبق ،يدعم جممع سوانطراك مسؤولياته االجتماعية من خالل العديد من املبادرات جتاه اجملتمع املدين ،منها
ما هو تضامين ومنها ما جيسد يف شكل استثمارات اجتماعية ،ابإلضافة إىل دعم املنظمات العكمية والثقافية والرايضية.
 .1املبادرات التضامنية
أتكيدا لدوره اجملتمعي املتميز ومل ستو مواطنته ،يبادر جممع سوانطراك ابلعديد من األعمال ذات الطابع التضامين مع
اجملتمعات ارحمكية خصوصا يف املناطق املنعزلة يف اجلنوب اجلزائري ،ومن ذل

حفر آابر املياه ،وشق الطرقات ،وتقدمي

خدمات الرعاية الصحية لسكان القر املعزولة ،واملسامهة يف دعم املؤسسات الرتبوية ،وكذل دعم النشاطات التنموية
لكبكدايت الفقرية ،وتقدمي خدمات ذات بعد صحي ;بيئي ،ومن أمهها:
 هتيئة العديد من التجمعات السكنية واملساحات اخلضراء واحلدائق يف والايت اجلنوب ،عكى غرار منطقة عني صاحل،وبشار واألغواط ،وحاسي مسعود؛

Mazighi Ahmed (2018), « la nouvelle politique de commercialisation de Sonatrach », Entretien avec Président par

1

intérim de l’activité commercialisation à la Sonatrach, Radio Algérie, in :
http://www.radioalgerie.dz/player/fr/video/ahmed-mazighi-vice-pr%C3%A9sident-par-int%C3%A9rim-del%E2%80%99activit%C3%A9-commercialisation-%C3%A0-la-sonatrach
 2قيطوين (" ،)2018كل عقود تسوي الغاز املربمة على املدى الطويل سيتم مراجعتها"  ،وكالة األتنبا اجلزائرية 1 ،أكتوبر :2018
http://www.radioalgerie.dz/player/fr/video/ahmed-mazighi-vice-pr%C3%A9sident-par-int%C3%A9rim-del%E2%80%99activit%C3%A9-commercialisation-%C3%A0-la-sonatrach
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 بناء املركبات اجلوارية :خصص جممع سوانطراك ميزاتنيات معتربة لبناء العديد من املركبات اجلوارية اليت تقدم خدماتاجتماعية لكمجتمعات ارحم كية خصوصا يف املناطق اجلنوبية عكى غرار مركب اجلواري (مصحة  +فندق +مركب ثقايف
ورايضي) بوالية ورقكة ،الذي ككف ميزاتنية  1.55مكيار د  ،1حيث يقدم ،بداية من شهر أكتوبر  ،2018خدمات
صحية ورايضية وثقافية وحىت سياحية لكمنطقة ،وهو ما سيخكق دفعا لكتنمية االجتماعية ابملنطقة.
 .2االستثمارات املسؤولة اجتماعيا
من بني االستثمارات االجتماعية اجلد متميز اليت ابشرت فيها سوانطراك هي مشاريع حتكية مياه البحر ،ومشاريع تصفية
مياه الصرف.
 .1.2حتلية مياه البحر
ابشرت سوانطراك يف مشروع حتكية مياه البحر من خالل امتالكها لـ %50 :من أسهم الشركة اجلزائرية لكطاقة )(AEC

املتخصصة يف هذا اجملال ،حيث قامت إبجناز  13حمطة حتكية ،بطاقة إتنتاجية تقدر ب  2.26مكيون م / 3اليوم لكمياه
ارحمالت خالل الفرتة  . 22013-2004ومما يالحظ أن معظم هذه املشاريع أتنشأت يف الوالايت الغربية كوهنا تعاين من
ظاهرة اجلفاف بشكل أكرب مقارتنة ابلوالايت الشرقية ،واجلدول ( )17-4يكخص هذه املشاريع.
اجلدول( :)17-4مطاريع حتلية مياه البحر يف اجلزائر
الوالية

طاقة اإلنتاج

وهران

90

بالك أتنديشن

اجلزائر

200

جيوا ايوتنوكس الوالايت املتحدة

246.7

سكيكدة

100

قايدا (اسباتنيا)

105.6

2009

عني تيموشنت

200

قايدا (اسباتنيا)

204.3

2009

تكمسان

20

اينيما أكواليا (اسباتنيا)

238.1

2009

مستغامن

200

اينيما أكواليا (اسباتنيا)

226.7

2009

بومرداس

100

اينيما أكواليا (اسباتنيا)

133.1

2012

تيبازة

120

س أن س الفاالن بريديزا

180.5

2010

تكمسان

200

ماالكوف/هوفكوكس (ماليزاي-
سنغافورة)

251.1

2012

(ألف م / 3اليوم)

الطريك

قيمة االستثمار

بداية التطغيل

400.8

2006
2008

(مليون دوالر)

https://sonatrach.com/actualites/de-nombreuses-compagnies-etrangeres-sinteressent-a-linvestissement-en-algerie
 2وزارة الطاقة اجلزائرية ( ،)2009حصيكة إجنازات قطاع الطاقة واملناجم لكفرتة  ،2008 -2000اجلزائر ص.41 .
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تيبازة

100

بيواتر ثوري أركوفينا
(بريطاتنيا -وم أ -اجلزائر)

الطارف

50

/

2010

114.9

2010

الشكف

200

بيفيزا (اسباتنيا)

291.5

2014

وهران

500

هوفكوكس (سنغافورة)

468.1

2013

اجملموع ()13

2080

/

2861.4

/

املصدر :وزارة الطاقة ( ،)2009حصيلة إجنازات قطاع الطاقة واملناجم لكفرتة  ،2008-2000اجلزائر ،ص& .42 .

Ministère

d’énergie (2012), Bilan des réalisations de secteur E&M : 2011, p.24.

من اجلدول أعاله ،تنستنتج أن إمجايل طاقة اإلتنتا لكمشاريع  13يزيد عن مكيوين م /3اليوم ،بتككفة امجالية تزيد عن 2.8
مكيار دوالر ،حيث متكنت بذل مؤسسة حتكية املياه من رفع مستو اإلتنتا من  233مكيون م 3سنة  2010إىل 323
مكيوين م 3سنة  ،2014أي ارتفاع مبعدل  153%مث  504مكيون/م 3سنة  2016أي ارتفاع بنسبة  ،2 % 216وهو
ما يعكس مستو االلتزام االجتماعي الذي أبدته شركة سوانطراك مبعية شركة سوتنكغاز ،تكبية الحتياجات اجملتمع املدين
ملادة جد أساسية متمثكة يف املياه الصحية.
اجلدول ( :)18-4تطور حجم مياه البحر احملالة

الوحدة( :مكيون م) 3

السنة

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

احلجم

233

323

343

380

403

435

504

املصدر:

Ministère d’énergie (2009- 2017), Bilan des réalisations de secteur E&M : 2009-2017.

أما خبصوص تنسبة االستغالل حىت سنة  2015فقد وصكت إىل مستو  % 76من طاقة اإلتنتا ل 12حمطة مشتغكة،
لتنخفض إىل تنسبة  %67سنة  ،3 2016وهو ما يعرب عن تدين مستو أداء تك ارحمطات .وهو دليل عكى ضعف
كفاءات التحكم يف تك املشاريع بعد خرو املؤسسات األجنبية اليت أتنشأهتا.
 .2.2هتيئة املناط املتضررة
تسعى سوانطراك إىل دعم املنا طق املتضررة من خمكفات أتنشطتها أو أتنشطة املؤسسات املتعاقدة معها ،خصوصا ما يتعكق
مبخكفات حفر اآلابر واستغالهلا ،ارحمروقات الضائعة عكى طول قنوات النقل ابألانبيب ،وخمكفات الفحم كحالة بشار ،أين
قامت مبعاجلة أكوام الفحم القريب إىل التجمعات السكنية ،4قصد التقكيل من آاثره عكى صحة املواطنني.
Ministère d’énergie (2012), Bilan des réalisations de secteur E&M : 2011, p.25.

1

Ministère d’énergie (2017), Bilan des réalisations de secteur E&M : 2016, p.52.
Idem.
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Sonatrach (2009), Rapport d’activité 2009, p.91.
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واستمرارا يف دعم استثماراهتا املسؤولة اجتماعية ،أكد املدير جملمع سوانطراك يف إطار اسرتاتيجيته الطاقوية اجلديدة ،عكى
ختصيص ما يعادل  10مكيون دوالر امريكي كاستثمارات اجتماعية سنواي ،1ضماان حلماية اجملتمع والطبيعة من خمكفات
أتنشطة اجملمع ،احرتاما لسياسة الصحة والسالمة واألمن والبيئة.
 .3دعم األنططة العلمية وهيئات البحث العلمي والتكنولوجي
إىل غاية سنة  ،2018تنظم جممع سوانطراك  11تظاهرة عكمية دولية يف اجملاالت املعرفية والتكنولوجية املتعكقة مبجال
ارحمروقات عكى مستو املركز الدويل لكتظاهرات بوهران  ،حيث عاجلت يف معظمها حماور متس مستجدات القطاع ،حيث
يتضمن كل مكتقى العديد من ارحماور ذات الصكة ابملهن األساسية لقطاع ارحمروقات ،أين يتم دعوة الكثري من اخلرباء
األكادمييني واملهنيني عكى املستو الدويل قصد االستفادة من خرباهتم .حيث كان آخرها حتت موضوع اإلبداع والشراكة
يف ظل السياق الدويل لكتحول الطاقوي.2
من بني املبادرات الين قامت هبا إدارة جممع سوانطراك هو دعمها لكتخصصات العكمية واملعاهد التكوين اجلامعي واملهين
ذات الصكة بتخصصات ارحمروقات وكذل مراكز البحوث ،من خالل دعم اكثر من  30خمرب حبث اتبع ملراكزها التكوينية،
و من خالل إبرام العديد من االتفاقيات التعاوتنية ،سواء عكى مستو والايت الشمال (بومرداس ،اجلزائر العاصمة ،وهران،
سكيكدة) أو والايت اجلنوب (ورقكة  ،األغواط) كمسعى لتطوير فرص ترقية اجملتمعات ارحمكية من ضمان تكوين تنوعي
لشباهبا قصد خكق فرص عمل جيدة يف جمال ارحمروقات ،واملسامهة يف تكوين احتياجاهتا املستقبكية من اإلطارات اجلامعية.
عكى الرغم من هذه املبادرات ،حيث جندها تتميز بضعف فعاليتها التخصيصية ،كما أتننا تنعتربها حمتشمة مقارتنة ابلقدرات
اليت ميتككها اجملمع لبعث عالقات أقو وأكثر ديناميكة وفعالية مع طرف ذو مصكحة يف غاية األمهية ،املتمثل يف هيئات
التكوين والتعكيم العايل والبحث العكمي ،حيث جند عكى سبيل املثال استقبال ما ال يزيد عن  8303مرتبص إلعداد
مذكرات أو رسائل خترجهم لكل أطوار التكوين (تدر وما بعد تدر ) سنة  ،2014وهو عدد يقل عن عدد املتخرجني
من جامعة واحدة من اجلامعات اليت جتمعها عقود تعاون مع سوانطراك.

Oueld Keddour A. (2018), SH 2030 Présentation, IAP-Skikda, (8 Mai). In :

1

https://www.youtube.com/watch?v=nQP7FQj4tTs&ab_channel=Alg%C3%A9rieBladna
Sonatrach (2018), Innovation & Partenariat dans un contexte mondial de transition énergétique, 11ème Journées
Scientifiques et Techniques, Secrétariat des JST11, Oran, Algérie.
2
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Sonatrach (2014), Rapport d’activité 2014, p. 45.
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من بني املبادرات اجليدة أيضا هو أتسيسها سنة  2017مبعية املؤسسة األمريكية ) (Anadarkoلكمركز املفتوح لدعم
التعكيم) (STEM+يف منطقة ورقكة ،لدعم ومساتندة الطالب 1يف اجملاالت العكمية احلديثة لدعم اإلبداع العكمي والتكنكوجي
يف اجلامعات ذات الصكة مبجال تكنولوجيا ارحمروقات.

 .4دعم األنططة الرايضية والنوادي الرايضية (السبوتنسورينغ)
خدمة لعالمتها التجارية ،تدعم سوانطراك العديد من النوادي الرايضية العريقة عكى املستو الوطين ،يف خمتكف أتنواع
الرايضات عكى غرار كرة القدم ،وبطريقة متوازتنة بني خمتكف ربوع الرتاب اجلزائري (شرق ،غرب وجنوب) قصد دعمها
وحتسني مستوايهت ا لكدخول يف املنافسات الدولية؛ زايدة عن املخصصات املالية اهلائكة اليت ختصصها ملمارسة خمتكف
الرايضات مبراكز احلياة ابجلنوب والشمال.
املطلب الثالث :األداء البيئي جملمع سوانطراك
عمال مبنطكقات التنمية املستدامة ،فقد عمل جممع سوانطراك عكى التحكم اجليد يف النمو االقتصادي واألخذ ابلتزاماته
االجتماعية واإليكولوجية وحىت األخالقية .وميكن بيان ذل يف برامج إدارة النفاايت والفضالت ،ابإلضافة إىل خمتكف
االلتزامات البيئية جملمع سوانطراك.
الفرع األول :إدارة االنبعااثت والنفاايت والفضالت السائلة
تنفيذا لكمقاربة االسرتاتيجية لكتسيري االسرتاتيجي لكمنتجات الكيميائية ) ،(SAICMاليت عمكت هبا اجلزائر بداية من سنة
 ،2006يف إطار املنتد العاملي لتسيري املنتجات الكيميائية بديب ،فقد سطرت شركة سوانطراك خمططا يهدف إىل ختفيض
املخاطر الناجتة عن النفاايت .2لعل من أهم األعمال اليت قام هبا اجملمع فيما يرتبط إبدارة النفاايت الناجتة عن املراكز
التشغيكية ،هو اآليت:
 تطهري الفضاءات اخلاصة بتخزين النفاايت؛ التكفل التام ابلفضالت اخلطرية؛ وضع تنظام خاص لكمعاجلة االتنتقائية وتثمني النفاايت؛ -معاجلة وختزين أتربة املستنقعات؛

STEM : Science, Technology, Engineering, And Math.

+

)https://www.anadarko.com/content/documents/apc/news/Fact_Sheets/Algeria_Fact_Sheet.pdf seen in : (Sept., 2018

1

Ministère Algérien des affaires étrangères (2011), Rapport national d’Algérie, 19ème session de la commission de

2

Développent durable des Nations Unies (CDD-19), Mai, Alger, p.24.
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 معاجلة خمكفات تنشاط احلفر والتنقيب ،حيث وضع اجملمع خمططا إلدارة النفاايت من خالل شراكة مكتبدراسات كندي الذي عمل عكى مطابقة أتنشطة جممع سوانطراك لكمتطكبات القاتنوتنية والتنظيمات الوطنية
واملعايري العاملية املندرجة يف إطار املمارسات احلسنة جملال ارحمروقات.
أما فيما يتعكق مبعاجلة وتثمني املخكفات السائكة ،فقد مت إطالق العديد من املشاريع بداية من سنة  ،2009خصوصا عكى
مستو مركب "أورهود" واتنشاء حمطة أخر ملعاجلة املياه املستعمكة وهي بقدرة استيعاب  16م / 3الساعة .حيث مت معاجلة
ما يقارب  78ألف مرت مكعب من املياه املستعمكة سنة  ،2009وهو ما يعادل تثمني تنسبة  %46من املياه املستعمكة.
ومن جهة أخر استحدث اجملمع العديد من الوحدات ملعاجلة املياه خصوصا وحدة "أوهنات" ) (OHANETبني كل
من جممع سوانطراك و ) (BPو ) ،(BILLITONوحدة "الربمة احلمراء" املنجزة من طرف فرع سوانطراك لنشاطي
اإلستكشاف واإلتنتا ابإلضافة إىل فرعي ) (GL2Z & CP1Kالتابعة لفرع سوانطراك املصدر ).(Aval
خب صوص جتديد الوحدات اخلاصة مبعاجلة املياه الزيتية ،فقد مت اجناز العديد من الوحدات عكى مستو املناطق اإلتنتاجية
كحاسي مسعود ،حوض بركاوي وقاسي طويل .ابإلضافة إىل تفعيل أكرب لوحدة تصفية اخلامات ملنطقة اجلنوب )(UTBS

مبنطقة حاسي مسعود ،اليت ابدرت تنشاطها سنة  ،2010واليت تقوم بتصفية اخلام اجملمع من حوايل  1000بئر برتويل من
خالل شراكة مع اجملمع اإليطايل  ،ENIحيث يسعى لكوصول إىل تصفية  300.000برميل يوميا.
 .1إدارة االنبعااثت الغازية
تنتيجة التككفة العالية اليت تتحمكها سوانطراك بسبب حرق ارحمروقات ابلطرق التقكيدية(تككفة الالجودة) ،واليت قدرت خالل
الفرتة  2014-1997حبوايل  30مكيار دوالر1؛ فقد قام جممع سوانطراك إبطالق العديد من املبادرات ،بداية من سنة
 ،2008حيث مست كل األتنشطة القاعدية األربعة لكمؤسسة األم ابإلضافة إىل مؤسسة "تنفطال"
)(NAFTALو"تنفتاك" )(NAFTECو "أتنيب" ) .(ENIPحيث قام اجملمع ببناء برانمج إلدارة االتنبعااثت الغازية
بشراكة مكتب دراسات أملاين متخصص يف اجملال كان من أهم حماوره هو عدم جتاوز الغاز ارحمرتق تنسبة  % 1من إمجايل
اإلتنتا .2
مست املرحكة األوىل من هذا املشروع العديد من املواقع والنشاطات ،كإتنتا ارحمروقات ،التخزين ،النقل ابألانبيب ،احلفر،
تسييل الغاز الطبيعي ،إتنتا غاز  ،GPLالتنقيب ،الصناعة البيرتو كيميائية توزيع وختزين املنتجات املستخرجة .3ابإلضافة
 1صاحل صاحلي (" ،)2015آاثر اخنفاض أسعار البرتول على االقتصاد اجلزائري  :نعمة املوارد ولعنة الفساد" ،جمكة العكوم االقتصادية وعكوم التسييىر ،جامعة سطيف ،العدد  ، 17ص.
.13
Sonatarch (2018), la démarche de développement durable, in : https://sonatrach.com/affirmons-notre-

2

responsabilite-sociale (Septembre 2018).

 3سوانطراك ( ،)2010تقارير الصحة والسالمة والبيئة جملمع سوانطراك
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إىل السعي لكحد من الغازات املسببة لالحتباس احلراري من خالل الرتكيز عكى املشاريع الثالثة اخلاصة ب)(Gasoducs

اليت تربط اجلزائر أبرواب مرورا إبسباتنيا وإيطاليا ،وكذل السعي الستبدال ارحمارق التقكيدية ) (Torchageبتكنكوجيا اكثر
محاية لكبيئة يف إطار االخنراط يف اتفاقية دولية خاصة هبا ،(Global Gas Flaring Reduction : GGFR) 1ابإلضافة
إىل العديد من املشاريع اخلاص ابحلد من اتنبعاث غاز الكربون ،إبعادة دفنه يف األرض من خالل مشروع شراكة مع الشركة
الربيطاتنية) (BPبعني صاحل ،حيث تعترب هذه التجربة رائدة يف جممع سوانطراك ،كوهنا قد مكنت موقع املشروع من احلصول
عكى شهادة األيزو  14001وهو املشروع الوحيد الذي حاز عكى هذه الشهادة.
 .2املواقع واألراضي امللوثة:
مت تبين مشروع مسح املواقع واألراضي املكوثة من طرف جممع سوانطراك ،بداية من سنة  ،2006وهذا يف إطار مشروع
اإلدارة البيئية الذي يسعى إىل ممارسة التزامات اجملمع فيما يتعكق حبماية البيئة واملطابقة لكمعايري والقواتنني الوطنية والدولية
بشكل صارم وجدي .متثكت املقاربة املعمول هبا يف هذا اجملال يف تعداد ومسح كل مصادر التكوث ارحمتمكة ،لسطح األرض
أو ابطنها من خالل تقدير ودراسة املخاطر اليت قد تنجم عن أماكن التكوث.
ويسعى املشروع إىل اخلرو خبريطة شامكة لكمواقع املكوثة عكى كامل الرتاب الوطين ،ابإلضافة اىل احلصول عكى قاعدة بياانت
ختص جمال النشاط .وقد مت مباشرة هذا املشروع من خالل اعتماد شراكة مع مكتب دراسات أجنيب يف اجملال .إال ان
تنتائج هذا املشروع غري واضحة إىل حد اآلن وقد يعز ذل إىل ختكي اإلدارة عنه بعد حاالت االستقرار اليت عاشتها بداية
من سنة .2009
 .3إدارة النفاايت:
متاشيا مع املشاريع التوسعية جملمع سوانطراك ،فقد مت اعداد مشروع إلدارة النفاايت حتت وصاية املديرية املركزية لكصحة
والسالمة والبيئة ،بداية من شهر ديسمرب  ،2008ومبرافقة مكتب دراسات أجنيب متخصص ،حيث سعى املشروع لبكوغ
األهداف التالية:
 ممارسة التزام اجملمع فيما يتعكق ابلصحة والسالمة والبيئة بشكل مستمر؛ االستفادة من الشراكة املعمول هبا إلجناح مشروع اإلدارة البيئية؛ -اجناز تنظام إدارة مدمج يغطي جمال إدارة النفاايت.

Ministère Algérien des affaires étrangères (2011), op.cit., p.24.
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ولبكوغ هذه األهداف ،قام اجملمع إبعداد دراسة شامكة ملكف إدارة النفاايت مبعية مكتب دراسات كندي ،1وقد خكص
التقرير الذي أعد سنة  20112واخلاص بتقييم القيود والفرص ارحمكية والوطنية لسوق اسرتجاع وتثمني ورسككة ومعاجلة
الفضالت ،الذي يندر يف إطار التحضريات اخلاصة إبعداد خمطط إدارة النفاايت من حتديد أكثر من  200مؤسسة توفر
خدمات ذات صكة ابسرتجاع ورسككة وتثمني ومعاجلة النفاايت يف اجلزائر .حيث أن معظمها ينشط يف جمال خيص اسرتجاع

تنفا ايت بسيطة كقطع البالستي  ،الكرتون والورق ،الزجا واملعادن؛ كما أن جكها يعترب مؤسسات صغرية أو متناهية
الصغر .أما فيما يتعكق بتوزيعها اجلغرايف ،فيتواجد معظمها يف الشمال وهو ما يعين أن قكيال منها ما يتأقكم مع احتياجات
جممع سوانطراك ،خصوصا فيما يتعكق حبيازته عكى املعايري الدولية لكجودة والسالمة والبيئة اليت يضعها جممع سوانطراك
كمتطكبات لكعمل معه.
فيما يتعكق مبجال اسرتجاع ومعاجلة الفضالت اخلاصة والفضالت اخلطرية؛ فإن عدد املؤسسات يعد أقل بكثري ،حيث أن
خمتكف اهلياكل /الفروع تتعامل مع جممع سوانطراك وفقا لعقود اتفاق من شكل ) (Gré à gréأو يف إطار عقود استشارة
حمدودة ) .)Restreintesكما ينحصر جمال عمل الكثري من املؤسسات يف مجع تك الفضالت لكقيام بتصديرها لكخار
بغرض املعاجلة ،ويبقى عدد حمدود منها الذي يقوم بنشاط املعاجلة والرسككة.
خبصوص قطاع الردم والدفن ومعاجلة الفضالت ،فهناك ما يزيد عن  20مركز تقين (CET classe 2 ; et CET

)(classe3الصنف  2والصنف  )3اليت يتم تسيريها من طرف مصاحل اإلدارات املككفة ابلبيئة لتك الوالايت ،اليت تقوم
بردم النفاايت املنزلية والنفاايت الصناعية غري اخلطرية ،حيث تقدم خدمات عكى مستو تنقاط تواجدها ،وعكى العكس
من ذل  ،هناك عدد حمدود جدا لتك املراكز ابلقرب من مكان عمل فروع جممع سوانطراك .ومما ينبغي اإلشارة إليه هو
عدم توفر أي مركز ردم تقين من الصنف  1يف اجلزائر ،الذي يتوفر عكى مؤهالت والكفاءات الضرورية ملعاجلة الفضالت
اخلطرية ذات الطابع اخلاص.
ابملوازاة مع ما سبق ،هناك مؤسسات أخر اليت توفر خدمات بناء منشآت لعزل الفضالت أو اتنتا وتوزيع معدات معاجلة
و /أو عزل الفضالت ) ،(Incinérateursيف حني توجد مؤسسات أخر لتنظيف وصياتنة املعدات ،كما ميكنها يف بعض
احلاالت التكفل بنفاايت زابئنها كحالة مؤسسة خدمات اآلابر.
حسب دراسة تشخيصية ملكتب الدراسات ) (Tecsultاليت مشكت  16مؤسسة ،ملعرفة مستو قدراهتا ملعاجلة تنفاايت
أتنشطة ارحمروقات ،وملستو أدائها االقتصادي والبيئي؛ اتضح أبهنا تكتسب ومبستوايت متباينة اهتماما ملخطط إدارة
Tecsult International Limité (2012), Accompagnement à la définition et la mise en œuvre d’un plan de

1

management des déchets du Groupe Sonatrach : Plan de management des déchets, Rapport Final, Avril, pp. 38-45
Tecsult International Limité (2011), Evaluation des contraintes et opportunités locales et nationales du marché

2

de la récupération, de la valorisation, du recyclage et du traitement des déchets, Novembre
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النفاايت اخلاصة مبجمع سوانطراك حيث يرتبط األمر مبستو اإلمكاتنيات اليت حتوزها .وعموما توفر هذه املؤسسات
خدمات ملعاجلة منتظمة لبعض تنفاايت جممع سوانطراك ،خصوصا الزيوت املستعمكة ،البطارايت املستعمكة ،خمكفات احلفر
والردم والنفاايت الناجتة عن التصفية األولية واألوحال الناجتة عن حفر اآلابر وتصفية اخلامات ،واملواد الصكبة
) ،(réfractairesاألوراق والكرتون ،البالستي واملعادن احلديدية وغري احلديدية.
ما ميكن استنتاجه بشكل عام من خالل تقييم السوق احلايل إلدارة النفاايت جملمع سوانطراك ،هو أتنه عكى الرغم من عدم
وجود منافذ كافية لكتكفل ببعض األتنواع اخلصوصية من النفاايت الناجتة عن أتنشطة جممع سوانطراك ،وابخلصوص النفاايت
االستثنائية اليت تتطكب معاجلة خاصة من الصنف األول ،فإتنه توجد قدرات وإمكاانت لد املؤسسات يف سوق العمل
اليت ميكنها التكفل ابلكثري من النفاايت واملخكفات الناجتة عن جممع سوانطراك؛ يف اتنتظار تطوير اجملمع لفرع يتخصص يف
معاجلة النفاايت االستثنائية وفقا لكمعايري العاملية ،وهو ما يتطكب بناءا مسبقا لكفاءات وتكنولوجيات عاليتني.
إن حتسني مستو التحكم يف األداء البيئي ملقدمي اخلدمات (لكمجمع) اليت تصهر عكى السري احلسن ألتنشطة الرسككة
وتثمني ومعاجلة أو عزل النفا ايت الناجتة عن أتنشطة جممع سوانطراك ،تعترب خطوة جوهرية لضمان مد احرتام جممع
سوانطراك اللتزاماته البيئية وخماطره املشار إليها يف سياسته اخلاصة ابلصحة والسالمة والبيئة .إن هذا التحكم والرقابة عكى
األداء البيئي ملقدمي اخلدمات ،ابإلضافة إىل اجملهودات اليت تسعى لبكوغها السكطات البيئية لكدولة ،يسمح من حتسني
مستو مسامهة جممع سوانطراك يف حتسني ظروف عيش اجملتمعات ارحمكية وارحمميات الطبيعية يف إطار املساعي املرتبطة
حبماية البيئة الطبيعية ،وهذا وفقا لالسرتاتيجية العامة لكمجمع فيما يتعكق ابلتنمية املستدامة .حيث يتجسد هذا التحكم
يف مقدمي اخلدمات من خالل شروط تفرضها إدارة اجملمع يف دفاتر الشروط واالتفاقيات ،ابإلضافة إىل عمكيات التفتيش
والتدقيق البيئية اليت متارس عكى املوردين (مثل ما هو متعارف عكيه يف الكثري من كربايت املنظمات عامليا).
من جهة أخر  ،يوفر بعض املؤسسات خدمات وحكول من صيغة "املفتاح يف اليد" لكقيام بتصدير بعض أتنواع الفضالت
اخلاصة واخلطرية حنو مراكز معاجلة يف اخلار  ،وهذا يف إطار احرتام تنصوص االتفاقيات الدولية (اتفاقية "ابزل -ابل"
 .)Bale1وعكيه فإن برانمج إدارة النفاايت جملمع سوانطراك يدمج اسرتاتيجيات لتسهيل استعمال منافذ/حكول حالية
ولتثمني مبادرات تنمية املؤسسات املشتغكة يف جمال االسرتجاع والرسككة وتثمني ومعاجلة وعزل النفاايت يف اجلزائر؛ سعيا
منه لكوقوف عند التزاماته البيئية اليت وصفتها الكثري من تقارير اهليئات املتخصصة ابملؤسسة املكوثة بيئيا.

PNUE (2014), Convention de Bale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et

1

de leur élimination, Secretariat of the Basel convention, in :

http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconventiontext-f.pdf
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الفرع الثاين :التزامات جممع سوانطراك يف جمال البيئة:
خيصص جممع سوانطراك سنواي إمكاانت بشرية ومالية هائكة لتعزيز أدائها البيئي ،من خالل بعث جمموعة مشاريع تتماشى
وطبيعة املشاريع اليت تعمل هبا ،حيث تشمل اجملاالت اآلتية:
 احلفاظ عكى املوارد الطبيعية؛ تعزيز قدرات معاجلة املخكفات الصناعية؛ التحكم يف االتنبعااثت الغازية؛ معاجلة وتثمني الفضالت؛ إعادة أتهيل املواقع واألراضي املكوثة؛ تطوير املنتجات ارحمافظة عكى البيئة؛تسعى هذه املشاريع لكقيام مبعاجلة وتثمني الفضالت السائكة ،حيث بذل اجملمع جمهودات كبرية يف هذا الباب لكحفاظ عكى
املوارد الطاقوية وارحمروقات اعتمادا عكى االستغالل العقالين لكمياه واملعاجلة والتثمني اخلاصني ابملشتقات والفضالت السائكة
الطبيعية أو الصناعية املتولدة عن األتنشطة الطبيعية لكمؤسسة .ومت ذل

من خالل جتديد واستحداث حمطات خاصة

ابلصياتنة ومعاجلة املواد.
 .1مبادرات على مستوى مراكز اإلنتاج
مت اعتماد تسعة حمطات تصفية ومعاجلة إىل غاية سنة  ،2008حيث مت أخرجتها ملؤسسات متخصصة يف جماالت
التجديد والصياتنة ،املتابعة واالستغالل ومراقبة تنوعية املياه املعاجلة .1تتوزع هذه ارحمطات عكى املناطق التالية :حاسي الرمل،
قاسي الطويل ،حوض بركاوي ،حاسي مسعود .أما فيما يرتبط مبعاجلة األتربة واملستنقعات الناجتة عن التنقيب واحلفر ،فقد
أمضى قسم التنقيب واحلفر جمموعة اتفاقيات مع مؤسسات متخصصة لكتكفل والتحكم ابآلاثر ،وهذا من أجل معاجلة
فضالت التنقيب وختزينها املؤقت وبعدها إعادة أتهيل األراضي املستغكة؛ ومن انحية أخر حماولة احلد من الزيوت اليت
ترتبط ابملستخرجات )(Déblaisواسرتجاع السوائل املستخرجة من اآلابر.
ومن املبادرات املشجعة اليت ابدر هبا اجملمع هو اتنطالقه يف تطوير تنظام التحكم يف التوربينات عكى مستو املديرية اجلهوية
حباسي الرمل والذي يعترب ،حسب رأي املسؤولني ،األكرب من تنوعه عكى املستو العاملي ،حيث يسعى لضمان استمرارية
عمل اجملمع من دون اتنقطاعات يف اإلتنتا ومع أقل استغالل لكطاقة الكهرابئية وأقل خطورة عكى املعدات واملوارد البشرية.

2

Sonatrach (2008),

1

 2لقاء مع أحد مسؤويل املشروع حباسي الرمل (.)2018
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 .2مطروع حبس غاز اثين أكسيد الكربون بعني ياحل
ميثل مركز عني صاحل أكرب مشروع لكغاز اجلاف يف اجلزائر ،حيث مت إتنشاؤه من خالل شراكة جممع سوانطراك مع املؤسسة
الربيطاتنية لكبرتول ) (BPومؤسسة ) (StatoiHydroيف استثمار قميته 300مكيون دوالر ،حيث اتنطكق هذه املشروع يف
جويكية  . 2004وقد مت اتنشاء مركز معاجلة يف حقل " كراشبة" أين يتم فصل الغاز عن البواقي السائكة لكمحروقات من
جهة وعن املاء من جهة أخر  .ويتم استخرا اثين أكسيد الكربون من الغاز الطبيعي اعتمادا عكى عمكية امتصاص
األمحاض األمينية ،ليتم بعدها دفنها يف ابطن األرض يف عمق  1800مرت.
كما يعترب امضاء االتفاقية اخلاصة إبعادة أتهيل معدات التصفية مبركز أرزيو شهر تنوفمرب  ،2008خطوة أساسية فيما
يتعكق بربانمج جتديد مراكز التصفية جملمع سوانطراك .حيث يعمل عكى ضمان استخرا الغازات وإتنتا ارحمروقات وفقا
لكمعايري العاملية اجلديدة حلماية البيئة؛ حيث مت اجناز هذا املشروع بشراكة كورية مع جممع هيوتنداي لكهندسة والتعمري
) (Hyundai Enginneering & Constructionوشركائه:

& (Hawaha Engineering

).Constructions ; Daewoo LTD
 .3استعمال غاز البرتول املسال )(GPL
يف إطار سياسة احلد من التكوث واحلفاظ عكى البيئة ،اجتهت مؤسسة سوانطراك إىل رفع اتنتا الغاز البرتويل املسال )(GPL

بداية من سنوات الثماتنينيات ،وهذا من خالل اعتماد سياسة توزيع واسعة اعتمادا عكى مؤسسة "تنفطال" الستعماله كوقود
لكسيارات كوتنه أقل ضررا واصدارا ملادة الرصاص يف اهلواء .حيث مت بيع ما قيمته  340ألف طن خالل سنة  2008و
تسعي لكوصول إىل حد مكيوتنني طن يف حدود سنة .2020
وقد استعمل جممع سوانطراك سياسة تروجيية مميزة الستعمال هذا النوع من الوقود األكثر حفاظا عكى البيئة من خالل سعره
التنافسي ( 9د  /لكرت)* ومن خالل املزااي الضريبية اليت حيصل عكيها مستعمل أو مستهك هذه املادة يف املركبات والسيارات
وابرام اتفاقيات مع الوكالء املعتمدين لبيع السيارات ،لرتكيب تكنولوجيا ) (GPLيف السيارات اجلديدة وأبسعار مدروسة.1
 .إال أن استعماله مل يصل إىل اآلمال والتوقعات من طرف السوق ارحمكي ) (14.3%سنة  ،2008غري ان املراجعة األخري
لسياسة أسعار املواد الطاقوية ،زاد من مستو الطكب عكى هذه املادة بشكل هائل بداية من سنة  ،2017حيث تسعى
مؤسسة تنفطال إىل جتهيز حوايل مكيوين سيارة بتكنولوجيا ).(GPL

* وهو ما يقابل  0.088دوالر أمريكي لكرت الواحد.

307

Sonatrach, (2010), Rapport d’activité 2010.

1

الفصل الرابع ............................................................... :واقع إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام مبجمع سوانطراك

 .4مطروع حماربة التلوث البحري.
يف إطار التحكم يف خماطر التكوث النامجة تصفية ارحمروقات ابلقرب من السواحل البحرية (سكيكدة ،جباية ،أرزيو) وتنقل
ارحمروقات عرب اسطول السفن البحرية ،قام جممع سوانطراك سنة  2007أبتنشاء شركة السيطرة عكى االتنسكاابت
النفطية) (Oil Spill Response Compagnie : OSRECبشراكة مخسة جممعات برتولية التابعة لكدول املطكة عكى
البحر األبيض املتوسط وهي ) (Statoil, Total, Eni, Repsol-Yp & Cepsa, Samirوحيث كاتنت رأمسال
الشركة  600ألف دوالر ،متتك سوانطراك فيها احلصة األكرب ( ، )%49.5وقد مت اختيار موقعها ابملنطقة الصناعية
أبرزيو.
ختتص هذه الشركة يف التدخل السريع ملعاجلات حاالت التكوث البحري أو حرائق السفن عرب سواحل الدول األعضاء
مبساحة قدرها  20ألف كم ، 2كما تقوم بتأجري خدمات لكشركات الكرب العاملية يف حالة حدوث كوارث حبرية كما
حدث مع الشركة الربيطاتنية ) (BPيف خكيج املكسي سنة .12010
 .5تطوير ودعم الطاقات املتجددة
من أهم املبادرات اليت قام هبا جممع سوانطراك فيما يتعكق ابلطاقات املتجددة +هو إتنشاء املركز املختكط الغازي /الشمسي
حباسي الرمل سنة  ،2010الذي يعترب أحد أهم املمارسات املندرجة يف إطار جتسيد وتثمني الربانمج الوطين لكطاقات
النظيفة ،وابخلصوص الطاقات املتجددة .ويعترب املشروع مثرة شراكة بني سوانطراك ( )%45وسوتنكغاز ( )%45و سيم
( ،)%10وقد مت اجناز القاعدة اخلاصة هبا من طرف الشركة االسباتنية ) (Abenarابلشراكة مع الشركة اجلزائرية لكطاقة
اجلديدة ) .(New Energie Algeriaتصل الطاقة اإلتنتاجية هلذه القاعدة إىل  150ميغا واط وهو ما يعترب مكسبا
ايكولوجيا لكمؤسسة والبكد عكى حد السواء ،حيث يسمح من ختفيض مستو اتنبعاث غاز الكربون إىل  33ألف طن
سنواي.2
 .5احلفاظ على املساحات الطبيعية واملساحات اخلضراء:
حيرص جممع سوانطراك عكى احلفاظ عكى املساحات اخلضراء والغاابت خصوصا يف الواحات الصحراوية ،إذ تنعتربه إراث
طبيعيا مقدسا ينبغي ارحمافظة عكيه ،حيث أتنه اندرا ما يتولد تنزاع بينه وبني مديرايت الغاابت يف والايت اجلنوب .أما

Oualid Ammar (2010), « Marée noire : British Petroleum appelle Sonatrach à la rescousse », Entretien avec
Ministre d’énergie Chakib Khelil, Quotidien d’Oran, (20/5/2010) in : http://www.algerie1

dz.com/forums/archive/index.php/t-169920.html

 +مت التفصيل بشكل أكرب هلذا العنصر يف املبحث األول من هذا الفصل.
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خبصوص والايت الشمال فإن شق خطوط األانبيب جتاه الشمال (سكيكدة ،تبسة ،جباية ،أرزيو) استكزم منها إعادة أشجار
أكثر من  466هكتار إىل غاية سنة  ، 20091ابإلضافة لدعمه ملشروع تشجري الوحدات العمكية ،حيث مسحت من
غرس  564 685تنبتة منها  217213شجرة خالل الفرتة .2008-2007

الفرع الثالث :تقييم نظام الصحة والسالمة والبيئة ) (HSE –MSفيما يتعل ابلبيئة
خكفت النشاطات اليت قامت هبا فروع جممع سوانطراك فيما يتعكق ابلبيئة العديد من الوقائع البيئية ،حيث تتوزع هذه
األحداث وفقا ملا هو موضح يف اجلدول (.2 )19-4
اجلدول ( :)19-4الوقائع ذات اآلاثر على سالمة البيئة
النسبة %

الوقائع
 -تسرابت ارحمروقات واملواد األخر .

54

 ضغط البخار ريد .TVR -مصادر أخر مكوثة.

30
16
100

اجملموع

املصدر :وزارة الطاقة ( ،)2014حويلة إجنازات قطاع الطاقة واملناجم ،2013 :ص.58 .

إ ن أحد أهم أسباب التكوث البرتويل لكيابسة ولكموارد املائية يتمثل يف قدم خطوط أانبيب ارحمروقات .أما خبصوص بقية
الوقائع ،فقد مت اجراء سكسكة من العمكيات الرامية إىل إعادة أتهيل املنشآت املكوثة ،وهذا بقيامها ابلعمكيات اآلتية:3
 معاجلة أحواض النفاايت الناجتة عن احلفر فيما خيص تنشاطات املنبع البرتويل؛ معاجلة منشآت التخزين من األوحال املتجمعة يف اخلزاانت فيما خيص تنشاط النقل؛ معاجلة املنشآت املكوثة تكواث عارضا.كما تنالحظ اخنفاضا حمسوسا يف آاثر األتنشطة الصناعية عكى البيئة ،خصوصا من خالل اعداد مناقصات لكتحكم يف
"البوليككوروبيفينل" الذي يعترب ضمن املكواثت العضوية العشرة األكثر استمرارية ومسح املواقع واألرضيات والقيام بدراسة
اآلاثر البيئية.
Sonatrach (2009), Rapport Annuel 2009, p. 93.

 2وزارة الطاقة ( ،)2014حويلة إجنازات قطاع الطاقة واملناجم ،2013 :ص.58 .
 3وزارة الطاقة ( ،)2014املرجع السابق ،ص.59 ،
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أما فيما يتعكق ابلرهان البيئي الذي خيص دخول جممع سوانطراك جمال الغاز الصخري الذي يتميز ابرتفاع درجة خطورته
عكى البيئة دون بناء مسبق لكفاءات تنظيمية وبشرية متكنه من السيطرة والتحكم املسبق هلذا اجملال اجلديد والتكنولوجيا
اخلاصة به ،عكى الرغم من دخول اجملمع يف سياسة الشراكة مع املؤسسة الربيطاتنية لكبرتول ) (BPأمال منه يف بناء كفاءات
شبكية ومن مث تنظيمية متكنه من مواجهة هذا التحدي ،فإتنه يعترب خماطرة بيئية كبرية حسب تقدير الكثري من خرباء الطاقة،
عكى غرار املدير السابق لكمجمع السيد "حممد اتركمان" الذي يعترب استغالل الغاز الصخري خماطرة كبرية لسوانطراك عكى
املديني املتوسط والطويل ،1وهو ما يؤكد العوز الكبري يف الكفاءات املطكوبة اليت متكن سوانطراك من الولو إىل هذا اجملال
اجلديد لكنشاط.
كما تنر عدم قدرة تنظام الصحة والسالمة والبيئة احلايل عكى غري قادر عكى التحكم يف املخاطر اخلاصة ابلتنقيب عن الغاز
الصخري واستغالله ،عكى اعتبار أن اتريخ إعداده كان سنة  ،20082ومل يتم تغذيته أبي مستجدات وال حتيينات ختص
هذا اجملال اجلديد لكنشاط.
املطلب الرابع :آفاق جممع سوانطراك فيما يتعل ابلسياسة العامة للمسؤولية اجملتمعية
ميكن تكخيص أهم اآلفاق اليت أيمل جممع سوانطراك لبكوغها يف النقاط اآلتية ،تنوجزها يف اآليت:
 :1ما يتعل بسياسة اجلودة
إن التزام جممع سوانطراك فيما يتعكق ابجلودة +وسياساهتا بشكل أكرب ،ميكنه من الدخول يف حكقة التحسني املستمر لكجودة
إذ ميثل أهم حماور سياسة اجلودة وحتديه األكرب ،كوتنه ميد ابلصكة لكل عمكية من عمكياهتا ،من االستكشاف والتنقيب
فاإلتنتا حىت التسويق .كما ميكنها من معرفة مسؤولياهتا خبصوص تنوعية منتجاهتا وطريقة إدارهتا لكشؤون البيئية ،من خالل
وضعها لنظام إدارة مدمج "جودة & بيئة" وفقا لكمعايري العاملية  .ISO 9001 &ISO 14001وهو ما سيمكنها يف
مراحل اثتنية من الوصول إىل املعدالت املطكوبة إلتنتاجية العمل واتنتاجية رأس املال ،مع ضرورة بناء عالقات جيدة مع
األطراف ذات املصكحة مبا يف ذل اجملتمعات ارحمكية اليت تشتغل ابلقرب منها .حيث أن ما مييز اجملمع هنا هو اهتمام
الفروع بنظام إدارة اجلودة والبيئة أكثر من املؤسسة األم ،كحالة ).(ENTP, ENSP, ENAFOR, NAFTAL
Farid Alilat (2017), « L’Algérie; la véritable priorité est la mise en place d’une économie de l’après-Pétrole »,

1

entretien avec M. Mohamed Terkman, Ex-PDG de Sonatrach, JeuneAfrique Magazine, (29/11/2017), in :
https://www.jeuneafrique.com/mag/494205/economie
 2خبصوص مرجعية الصحة والسالمة والبيئة اخلاص مبجمع سوانطراك ،فال زال اىل حد سنة  2017يف تنسخته األوىل اليت مت اعدادها سنة  ،2008وهو سياق زمين مل تفكر فيه سوانطراك
الدخول إىل جمال الغاز الصخري.
 +عكى الرغم من االهتمام النسيب رحمور اجلودة ،إال اتننا التمسنا وجود اهتمام أكرب رحمور الصحة والسالمة والبيئة ) (HSEسواء عكى مستو أدوات االتصال واخلطاب املشرتك ،أو اهليككة
التنظيمية ،أو احلرص عكى تنظيم دورات تكوينية ،وهذا تنتيجة اخلصوصية اليت متيز جمال ارحمروقات (ارتفاع درجة املخاطر الصناعية) .هذا األمر أيكد غياب جاتنب ثقافة اجلودة والبيئة عكى
مستو املنظمة .وهذا ما يفسر التباين يف احلرص بني حمور اجلودة وحمور البيئة وحمور األمن والسالمة.
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ميكن االلتزام املتعكق ابجلودة والبيئة من وصول اجملمعات البرتولية ،حسب جتربة جممع "تواتل" إىل اإلجنازات اآلتية (Total,

):2018
 الوصول إىل تصميم منتجات ذات تنافسية؛ مواد أولية منتقات ومراقبة بعناية؛ مناذ عمل وتصنيع معتمدة؛ تنظام صارم لرقابة اجلودة عكى طول سكسكة اإلتنتا ؛ متيز عتاد وتكنكوجيا املخابر ابلدقة التامة يف التحاليل ،وبشكل منتظم. :2التزامات اجملمع يف جمال األمن والصحة والسالمة
وفقا رحمتو السياسة العامة جملمع سوانطراك ،يؤكد مديرها العام أن احلد األدىن من األداء هو حرص املؤسسة عكى متطكبات
صحة املوارد البشرية وأمن وسال مة بقية املوارد واهلياكل الصناعية وكذل

محاية البيئة ،واألخذ بعني االعتبار ملتطكبات

وتطكعات اجملتمعات ارحمكية اليت تعمل ابلقرب منها.
إال أتننا تنر أن اآلفاق املستقبكية ،ينبغي أن متس النقاط اآلتية:
 حتسني مستو األمان يف مناصب العمل؛ السهر عكى صحة األفراد؛ سالمة تنظام املعارف العمكية )(La sureté de savoir-faire؛ التحكم يف األخطار التكنولوجية ،وتك املرتبطة أبتنشطة تنقل املواد واملنتجات.كما تنعكس السياسة العامة لكمجمع يف هذا السياق يف النقاط التالية:
 تنفيذ املعايري اخلاصة بتصميم وبناء املنشآت بطريقة مأطرة أبعكى مستو ؛ مناذ عمكية حمددة بشكل واضح فيما يتعكق ابلصياتنة والتفتيش والرقابة؛ برامج تكوين متماشية مع احتياجات املوظفني؛ االستعداد التام لكحاالت االستثنائية ولتقنيات إدارة املخاطر.تسعى سوانطراك من خالل هذه اآلفاق إىل بكوغ أربعة أهداف رئيسية ،وهي:
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 تط وير ثقافة أمن وسالمة ذات احرتافية عالية ،بني خمتكف األطراف واألفراد ،مبا يف ذل املتعامكون اخلارجيونعكى مستو خمتكف الفروع؛
 حتسني شروط السالمة والصحة يف مناصب العمل :من خالل الصهر عكى تنظام السالمة وتنظام احلفاظ عكىصحة العمال عكى اختالف خصوصيات أماكن عمكهم؛
 التحكم يف خماطر ذات العالقة ابلتكنولوجيا ،من خالل تعزيز أمن املنشآت وطريقة حتكيل املخاطر اليت تساعدعكى تنفيذ إجراءات التحوط واحلماية وفقا لكخطوط التوجيهية األروبية ).(Seveso II
 تعزيز تنظام سالمة وأمن تنقل املنتجات ،وهذا سعيا جلعكه أكثر متاشيا مع التشريعات الوطنية والعاملية.1 .3ما يتعل ابألخالقيات
خبصوص حمور األخالقيات ،الذي مل تشر إليه سياسة اجملمع بشكل صريح ،عكى الرغم من أتنه سيمكنها من كسب مزااي
عديدة ،كتحسني مستو تكبية تطكعات الزابئن وحتكم أكرب يف اآلاثر البيئية وحفاظا عكى حقوق األجيال القادمة؛ وعكيه
استدعى هذا التحدي األخالقي من القائمني عكى إدارة شؤون اجملمع الغرس املسبق لثقافة تنظيمية وتطويرها فيما بني كل
الفاعكني يف فروع املنظمة لكتمكن من كسب العديد من املزااي واالجنازات ،من خالل الرتكيز عكى النقاط اآلتية:
 اختيار الشركاء الصناعيني والتأكيد عكى سكوكياهتم اعتمادا عكى قيم ومبادئ اجملمع. احلرص الكبري عكى عامل األثر البيئي عند اختيار العتاد والتكنولوجيات اليت تعتمد يف العمل (يعترب العامل البيئيأحد العوامل املعتمدة يف اختاذ القرارات االستثمارية وابرام العقود والصفقات مع املتعامكني اخلارجيني)؛
 الرتكيز عكى عامل الفعالية الطاقوية ،خصوصا من خالل االستثمار يف الطاقات النظيفة؛ الرتكيز عكى البحث والتطوير كآلية لكدخول يف جمال املصادر املستدامة لكطاقة؛ حماولة تطوير وحدات جديدة لالستثمار يف الطاقات النظيفة ،كالوقود البيولوجي من اجليل الثاين) (Biocarburants de 2ème générationالذي يراعي بشكل كبري التغذية البشرية؛
 -احلد من الفضالت الناجتة عن األتنشطة ،وإعادة معاجلتها ،وكذل

إعادة اسرتجاع املكوانت العضوية

)(Composés organiques volatilsمن املواد املستخرجة؛ بدال من الكجوء إىل طريقة احلرق اليت تعترب عمكية
مضرة متاما ابلبيئة ،وحممكة لتكاليف الالجودة (رسوم احلرق) ،ابإلضافة إىل التكاليف اخلفية والفرصة الضائعة اليت

 1يتم التقييم اعتمادا عكى املرجع اخلاص بـ(International Small Site of Safety Rating System : ISSSRS) :
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كان ابإلمكان اقتصادها يف حالة إعادة استغالل تك الفضالت ،كما هو معمول به يف الدول الرائدة يف هذا
اجملال عكى غرار سويسرا.
كما يتطكب التعايش اإلجيايب ،االقرتاب من اجملتمع ارحمكي واحلوار معه خبصوص االتنشغاالت االجتماعية والبيئية (كالشغل،
والصحة والسالمة والبيئة ،والنشاطات الثقافية).
 :4التزام التنمية املستدامة
خبصوص االلتزام ابلتنمية املستدامة ،فنجد أن جممع سوانطراك قد صرح عن هذا البعد بشكل ضمين يف سياسة الصحة
والسالمة والبيئة ،إال أتنه من املهم االلتزام لبناء مسارات جودة خاصة هبا كنظام اإلدارة البيئي وفقا لإليزو 14001و
اخلطوط التوجيهية لإليزو .26000حيث أتنه يف حالة األخذ هبا بشكل جدي ،سيمكنها من كسب مساعي عديدة ،قد
تتكخص يف حتسني ترتيب سوانطراك خبصوص التقييمات االجتماعية والبيئية اليت تقوم هبا اهليئات املتخصصة ،ومنه حتسني
مسعتها اجملتمعية (كمظمة مواطنة).
كما أن اخلوض يف هذه السياسات سيمكن الشركة من بكوغ سكسكة من األهداف ،اليت عادة ما تسعى بقية املنظمات
لكحصول عكيها ،وهو ما سيأهكها ألن تكون يف مصف اجملمعات الرائدة يف اجملال ،تنوجز أمهها كاآليت:
 ختفيض مستو االستغالل املبالغ فيه ،حفاظا عكى حقوق األجيال القادمة؛ ختفيض مستو استهالك الطاقة ،من خالل األخذ ابلتكنولوجيات اجلديدة عكى غرار الطاقة الشمسية ( ما عدبعض املبادرات كمركز تغكميمت لكطاقة الشمسية)؛
 ختفيض مستو اتنبعاث الكربون؛ تدتنية مستو التأثري السكيب عكى املوجودات واملمتككات الطبيعية والثقافية؛ حتكم أكرب يف فضالت وخسائر اإلتنتا ؛ حتكم يف تنفقات النقل فيما بني خمتكف فروع اإلتنتا . .5الكفاءات الضرورية لبلوغ تطلعات املسؤولية اجملتمعية جملمع سوانطراك
وفقا خلصوصيات جممع سوانطراك ،فإتنه من الصعب جدا احلديث عن الكفاءات الضرورية لضمان أداء جيد ملسار
)(QHSEوهذا لغياب تنظام حتديد الكفاءات االسرتاتيجية ،خصوصا مع غياب مرجعيات الكفاءات اخلاصة ابملناصب
املفتاحية داخل املؤسسة ،إال أتنه من املمكن إلدارة املؤسسة استغالل البياانت الواردة يف بطاقات تقييم األفراد ،مع العكم
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اهنا كاتنت مبادرة فردية لبعض مسؤويل إدارة املوارد البشرية كحالة املديرية اجلهوية لإلتنتا حباسي الرمل  .وعكيه فإن جناح
مسار شامل ومتكامل لكمسؤولية اجملتمعية يتطكب من إدارة اجملمع تطوير مجكة من الكفاءات اعتمادا عكى املقارابت احلديثة
يف بناء الكفاءات وتطويرها زايدة عن التدريب وارحماكاة ،واليت تشمل اجملاالت اآلتية :تقييم املخاطر ،الصحة املهنية،
مرجعيات برامج الصحة والسالمة والبيئة ،أتنظمة إدارة برامج الصحة والسالمة والبيئة ،وتدقيقها؛ دراسات األخطار ،تقنيات
واسرتاتيجيات حماربة احلرائق ،أمن الطرقات وتقنيات اإلتنقاذ.

مما سبق خنكص إىل أن جممع سوانطراك ميارس سياسة املسؤولية اجملتمعية من خالل الرتكيز عكى حمور الصحة واألمن
والبيئة ،لكن مع اغفال حمور اجلودة ،الذي يسبقه من الناحية النظرية وحىت التطبيقية كما هو متعارف عكيه لد املؤسسات
الرائدة يف القطاع .فمن غري املعقول احلرص عكى وجود ممارسات حسنة لنظام إدارة السالمة واألمن ) ،(HSEدون اخلوض
مسبقا يف منوذ واضح لكجودة والبيئة؛ خصوصا وأن شهادة األيزو  9001تعترب النظام األساسي لكتحكم يف العمكيات
والتحسني املستمر ،يف الوقت الذي تعترب فيه شهادة األيزو  14001هي دليل لوجود وممارسة فعكيتني لنظام اإلدارة البيئية.
ليتم يف األخري األخذ ابملرجع ) (OHSAS 18001الذي يعترب مرجعا خاصا ابلصحة والسالمة والبيئة ).(HSE
من انحية أخر  ،تنالحظ متيز اجملمع بنظام خاص به لكسالمة واألمن والبيئة وإدارة السالمة ) (HSE-MSمقارتنة ببقية
الفروع التابعة ملختكف الشركات القابضة  ،إال أتنه يعد قدميا تنوعا ما مع املتطكبات احلديثة هلذا النظام ،خصوصا وأتنه قد مت
ترقية املرجع ) (OHSAS 18001إىل شهادة تقييس جديدة ) ،(ISO 45001حيث أصبح ساري املفعول بداية من
شهر مارس  .2018إذ أن ا لكثري من الفروع قد أخذت به عكى غرار املؤسسة الوطنية خلدمات اآلابر ،واملؤسسة الوطنية
ألشغال البرتول ،وهو ما سيؤدي إىل أتخر املؤسسة األم (سوانطراك) مقارتنة ببقية الشركات الكرب  ،حيث سيكون عائقا
حيول دون بكوغ اسرتاتيجيتها أبفق .(SH-2030) 2030
مما تنالحظه أيضا ،هو الغياب التام رحموري األخالقيات والتنمية املستدامة ،عكى عكس ما جنده أيضا يف املنظمات الرائدة
يف جمال ارحمروقات عكى غرار شركيت )(BP, Total؛ وعكيه فإن اعداد اجملمع لسياسة شامكة ومتوازتنة ومتكامكة ألبعاد اجلودة
والبيئة واجملتمع ميكنها من ربح خطوات واجنازات عديدة .يف جمال االستدامة.
وعكيه ،فالتمعن يف واقع جممع سوانطراك ،جيدها أيخذ ابسرتاتيجية ردة الفعل يف ممارستها ملسؤولياهتا اجملتمعية ،بدل أن
ترقى عكى بقية االسرتاتيجيات (العرقكة ،الدفاع ،اإلتباع ،االستباق) وهو ما يتطكب منها ضرورة استغالل ما متتككه من
كفاءات ،وملعرفة ذل فإن تقييم الكفاءات وحتديد الكفاءات ارحمورية منها يعترب أهم أداة جيب العمل هبا ،عكى الرغم من
غياب مرجعية الكفاءات.
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املبحث الثالث :إدارة الكفاءات مبجمع سوانطراك
يف ظل الوضع احلايل الذي مييز جممع سوانطراك ،وجلوئه املتواصل لكخربات األجنبية وتفضيكه السرتاتيجيات الشراكة مع
املؤسسات األجنبية لضمان اجنار املشاريع وضمان عمكه ابلشكل املرغوب ،يبقى معدل خرو أحسن الكفاءات البشرية
من اجملمع ابجتاه املؤسسات البرتولية األجنبية مرتفع جدا .وهو ما يستكزم من إدارة اجملمع مراجعة ممارسته اليت ختص إدارة
موارده البشرية بشكل عام وإدارة كفاءات بشكل خاص.
من الناجية الوضعية ،يتمثل ارحمور األساسي ملمارسة جممع سوانطراك ملسار إدارة الكفاءات وتعزيز منطق الكفاءة يف النموذ
اإلداري اجلديد لكمجمع من خالل األخذ مبشروع تغيريي طموح ميس تنظام التعويضات وإدارة األداء ،أطكقت عكيه إدارة
اجملمع النظام اجلديد لكتعويضات "مسامهة /مكافئة" ) ،(Contribution / Rétributionوالذي ابدرت فيه سنة
 ،2007مث أعادت استئنافه بشكل جدي اتنطالقا من سنة . 2014
املطلب األول :عموميات عن إدارة املوارد البطرية مبجمع سوانطراك
الفرع األول :واقع إدارة املوارد البطرية مبجمع سوانطراك
عكى غرار بقية املؤسسات االقتصادية العمومية اجلزائرية ،تعترب ممارسات إدارة املوارد البشرية عكى مستو فروع جممع
سوانطراك تنتا عوامل كثرية منها ما يرتبط ابملعطيات االقتصادية الككية لكبكد ،ومنها ما يرتبط ابلتشريعات والتنظيمات
القاتنوتنية ،ومنها ما يرتبط ابملوروث الثقايف لكمجتمع وما يرتكه من آاثر عكى الثقافة التنظيمية لكمؤسسة .إال أن ما مييز جممع
سوانطراك عن بقية املؤسسات العمومية ،هو طبيعة جماالت النشاط وخاصة جمال ارحمروقات الذي يعرف تنافسا كبريا عكى
املوارد البشرية الكفأة وعكى تنطاق عاملي ،ابإلضافة إىل تدويل األتنشطة وما يتطكبه من خصوصيات يف إدارة األعمال عكى
املستو الدويل بشكل عام وإدارة املوارد البشرية بشكل خاص.
وسعيا من إدارة اجملمع لبكوغ اسرتاتيجياهتا املختكفة ،فقد حاولت ممارسة تغيريات كثرية فيما خيص عصرتنة سياساهتا اخلاصة
إبدارة مواردها البشرية ،إال أن العامل الثقايف والتوجه السياسي لكبكد حيول دون إجناح هذه التغيريات املتكررة ،إذ ال زال
ينظر جملمع سوانطراك كمصدر لكريع لالقتصاد الوطين ولكشعب اجلزائري ،انهي عن العمال .هذه االعتقادات اليت ترسخت
يف أذهان الكثري من املوارد البشرية خصوصا املسنة (  ،)Séniorسامهت يف بناء ثقافة خاصة داخل اجملمع ال تتماشى مع
املفاهيم احلديثة لكمنامجنت ،القائمة عكى التنافسية واألداء والكفاءة والشفافية واملساءلة.
عكى الرغم من ذل  ،سعت إدارة اجملمع منذ بداية األلفية الثالثة إىل حتيني وحتسني سياساهتا املتعكقة إبدارة املوارد البشرية،
لعصرتنة وتطوير تنظم وعمكيات إدارة األفراد إىل مستو إدارة فعكية لكموارد البشرية ،كما هو معمول به يف ممارسات املنظمات
البرتولية الرائدة عكى غرار ) ،(Anadarco, BP, Shell, Total,..أمال منها ملواجهة ظاهرة دوران العمل املرتفعة اليت
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ميزت اجملمع ،وتسرب الكفاءات حنو املنظمات األجنبية العامكة يف جمال ارحمروقات ،وجلعل ممارسات إدارة املوارد البشرية
عامال حموراي لتحسني أداء اجملمع.
الفرع الثاين :االستطراف املستقبلي لوظيفة املوارد البطرية من وجهة نظر اإلدارة
إمياان من اإلدارة العكيا لكمجمع ابلدور االسرتاتيجي لوظيفة املوارد البشرية يف بكوغ أهدافه العامة وأهداف بقية الفروع ،فقد
حددت مجكة من اإلستشرافات خبصوص إدارة املوارد البشرية كي جتعل منها مفتاحا لبكوغ األداء املتميز ومبنظور مستدام،
ومن ذل :
 السعي جلذب املوارد البشرية الكفأة واحلفاظ عكيها اليت متكن اجملمع من الوقوف أمام خمتكف حتدايت أتنشطته؛ جعل جممع سوانطراك منظمة ضامنة ملسار مهين حمفز لذوي الكفاءات ،أين يتمكنون من تطوير قدراهتم واحلصولعكى االعرتاف واملكاتنة الالئقة هبم ،ابإلضافة إىل حصوهلم عكى تعويضات تكيق مبستو مسامهاهتم يف بكوغ األداء
املسطر؛
 تطوير عالقات العمل وحتسينها ابالرتكاز عكى أدوات االتصال الداخكي ،لكتمكن من اعالم اجلميع وشحنمهمهم وطاقاهتم خدمة لألوليات االسرتاتيجية لكمنظمة؛
 عصرتنة إدارة املوارد البشرية من خالل األخذ مبنطق الكفاءات بدال من املنطق السائد (منصب العمل واملؤهالت)،وأتكيد استعماله عمال ابسرتاتيجية حمفزة تنطكق من مراجعة تنظام التعويضات وتنظام إدارة األداء ،وجعكه أكثر
دعما لقيم الكفاءة واألداء والعدالة؛
 التوجه حنو ممارسات إلدارة الكفاءات بدال من إدارة العمالة ،من خالل االتنطالق يف مشروع رمسكة وتثمنيالكفاءات والدراايت العمكية ،ومنه بناء ذاكرة تنظيمية لفروع جممع سوانطراك ،ابعتماد النظم والتكنكوجيا احلديثة
إلدارة املوارد البشرية.
من جهة أخر  ،ويف إطار االسرتاتيجية اجلديدة جملمع سوانطراك اليت جعكت من إدارة املوارد البشرية مفتاحا أساسيا لكتغيري
وأمال لنجاحه  ،يسعى الفريق اإلداري اجلديد ،بداية من سنة  ،2017إىل خكق تنوع من التكامل بني هذه االسرتاتيجية
العامة واسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ،وهذا من خالل اعتماد أكرب لكرقمنة يف معظم العمكيات دعما لكشفافية يف املمارسات
اإلدارية .فحسب استشراف الرئيس التنفيذي إلدارة املوارد البشرية بسوانطراك ،فإتنه من السريورات األساسية إلدارة املوارد
البشرية هي كاآليت:1
 -إدارة التوظيف :من خالل مراجعة سريورهتا واالعتماد الكبري لكرقمنة كسبيل لشفافية أكرب وتسهيال لكعمكية؛
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 إدارة املسارات املهنية :بطريقة تعتمد عكى التوظيفية واحلركية وتتماشى مع منطق الكفاءات؛ إدارة الكفاءات :من خالل إعادة تفعيل حقيقية إلدارة الكفاءات وجعكها واقعا معاشا بدال من كوهنا جمرد هيككةجامدة كما كاتنت عكيه سابقا؛
 إدارة املواهب :إبعداد برانمج خاص لإلطارات ذوي املؤهالت العالية ،ومنها برانمج استشرايف خاص إلعداد 200إطار ذو مستو عايل لقيادة اجملمع مستقبال.
املطلب الثاين :اإلطار العام إلدارة الكفاءات مبؤسسة سوانطراك
سنحاول عرض أهم املبادرات اليت قامت هبا إدارة سوانطراك ،واليت تشكل يف جممكها إطارا عاما إلدارة الكفاءات ،عكى
الرغم من كوهنا مبادرات متفرقة وغري متكامكة مع بعضها البعض ،تفتقر لروح التفكري االسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية كي
تشكل سريورة متكامكة.
الفرع األول :اجربة سوانطراك يف فيما خيص إعداد مرجعية الكفاءات
ابدرت مؤسسة سوانطراك األم يف تبين مسار إدارة الكفاءات عكى مستو النشاطات الرئيسية عكى غرار اإلدارة اجلهوية
لإلتنتا واالستكشاف حباسي الرمل ،بداية من شهر مارس ،2009حيث كان املدخل املتبع هو بناء بطاقات كفاءات
املناصب ،كوهنا هي اخلطوة اجلوهرية ملسار الكفاءات كما هو متعارف عكيه يف األدبيات النظرية .اعتمدت إدارة املوارد
البشرية وبدعم أساسي من اإلدارة العامة ،يف جتسيد هذا املشروع التغيريي عكى برانمج أطكقت عكيه اسم ":سريورة مؤهالت
املناصب".1
 .1مطروع سريورة مؤهالت املنايب
مشروع مؤهالت املناصب هو برانمج تكويين جديد ،عمكت به إدارة سوانطراك يف إطار تغيري وعصرتنة ممارسات إدارة
املوارد البشرية ،قصد إعطاء تثمني أكرب لكمورد البشري ،قناعة منها (املؤسسة) أبتنه هو الفاعل األساسي يف كل أعمال
املنظمة؛ حيث يتم إعداد تثمني وترسيم كفاءات الفرد بناءا عكى متطكبات التحكم يف املهنة و وقائمة برامج تكوين اليت
استفاد منها و /او سيستفيد منها (كوهنا األداة األتنسب واألسهل لكتصريح عن املعارف واملهارات اليت يكتسبها الفرد) مع
األخذ لتوجيهات مديرية الصحة والسالمة واألمن ،والشكل ( )7-4يكخص ذل :

Sonatrach (2009), Gestion des Compétences : Projet « Qualification des Postes », Protocole de gestion de
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compétences, document interne, Activité amant, direction régionale Hassi-R’mel.
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الطكل ( :)7-4املخطط العام لسريرورة مؤهالت املنايب
المصادقة
على
الكفاءة

 .1املهنة

 .3خمطط
HSE

المؤهالت

 .2مرجعية
وبرامج التكوين

املصدر:

Sonatrach (2009), Gestion des Compétences : Projet « Qualification des Postes », Protocole de gestion de
compétences, document interne, Activité amant, direction régionale Hassi-R’mel

من الشكل السابق تنر أبن املصادقة عكى الكفاءة تنطكق من منطق املؤهالت الذي يربط بني املهنة ) (Métierومرجعية
برامج التدريب أخذا بعني االعتبار لتوجيهات خمطط الصحة والسالمة اخلاص ابملؤسسة .وعكيه يتم احلكم عكى مستو
التحكم يف الكفاءة من خالل قائمة ملواد تكوينية ،وهو ما يسمح يف تنفس الوقت من حتديد مشروع التكوين الفردي ومنه
إمكاتنية حتديد أدوار كل فرد ومستو مسامهاته (ربطها إبدارة املسار املهين أببسط اشكاهلا) ،الشكل ( )8-4يوضح ذل .
الطكل ( :)8-4بطاقة مؤهالت املنايب
اسم املنصب
الكفاءات

قائمة برامج التكوين

الضرورية

 -الكفاءة 1

الكفاءة 2

مستوى التحكم يف احملتوى التكويين
غ .متحكم فيها

....... ...... ............ -

متحكم

مقبول

*
*

*

 ....318
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 .... .... .....الكفاء (ن)

*

*

*

 .... .... ....س

اجملموع

ع

املصدر :من اعداد الطالب اعتمادا عكى الواثئق الداخكية لكمؤسسة.

إن إعداد منوذ تقييم من هذا الشكل يعترب ،من وجهة تنظر القائمني عكى إدارة املوارد البشرية ابملؤسسة ،األداة األتنسب
لكمرحكة االتنتقالية من إدارة األفراد إىل إدارة املوارد البشرية مبنطق الكفاءات .حيث قامت املؤسسة بتكوين عدد هائل من
املسؤولني (رؤساء مصاحل ،رؤساء أقسام )... ،عكى ممارسة هذه األداة ،اليت ستمكنهم من معرفة مستو كفاءات األفراد
ومنه حتديد احتياجاهتم من الكفاءات ،وابملقابل رسم املسار املهين لألفراد.
ما تنالحظه هو أتنه عكى الرغم من الصياغة اجليدة لككفاءات املطكوبة يف منصب العمل ،اليت كاتنت وفقا لكرباديغم السوسيو-
بنائي الذي يعتمد أفعال تصرف ،إال أن ترمجتها يف شكل برامج تدريب منفصكة ،يعترب خطوة غري بيداغوجية ،بل كان من
املفروض ترمجة تك الكفاءات يف شكل كفاءات جزئية وتصنيفها وتبويبها قصد التمكن من حتديد الكفاءات اجلزئية ،مث
التعبري عنها من خالل أفعال تصرف حمددة ودقيقة ميكن قياسها وتقييمها من خالل املمارسة ،بدال من القراءة السطحية
يف قائمة برامج التكوين اليت استفاد منها الفرد ومد حتكمه يف حمتواها .ضف إىل ذل منوذ واحد وموحد لكل املناصب،
وهو ما ال يتالءم مع كل املناصب املفتاحية ،انهي عن إمجايل املناصب.
 .2استعماالت مطروع مؤهالت املنايب
حسب النموذ الذي أعدت ه مؤسسة سوانطراك ،توقفت جماالت استعماله يف تقييم الكفاءات وضبط بطاقات املناصب
وحتديد االحتياجات التدريبية.
 تقييم الكفاءات :ميكن هذا النموذ من إعطاء وصف موجز لكفاءات األفراد مقارتنة مبتطكبات منصب العمل ،منخالل تقييم مستو حتكم الفرد يف ارحمتوايت التدريبية؛
 ضبط بطاقات املناصب :اعتماد منوذ املؤهالت اخلاصة ابملناصب كمرجعية يف التقييم بني كل من الفرد شاغل املنصبومسؤوله املباشر (كمقيم) وابلتنسيق مع مراكز التدريب سيمكن قسم املوارد البشرية من تعديل وضبط قائمة الكفاءات
وكذل الربامج التدريبية الكفيكة بتغطيتها؛
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 حتديد االحتياجات التدريبة :اعتماد مشروع مؤهالت املناصب كأداة تقييم ،سيمكن إدارة املوارد البشرية من حتديداالحتياجات التدريبية بشكل دقيق (كما وتنوعا وحمتو ) ،وهو ما سيمكن املؤسسة من تفادي التسيري الكالسيكي لكتدريب
(قائمة برامج تدريب  +ميزاتنية تدريب) الذي غكب عكى ممارسات املؤسسة لفرتة طويكة؛
 حتديد مستو التحكم يف املهن ) :(Métiersحيث متكن بطاقة املؤهالت من إعطاء حكم عام عكى مستو حتكماألفراد مث اجلماعات يف املهن األساسية يف إطار سريورة التسيري التنبئي لكمهن.1
الفرع الثاين :آليات تطوير الكفاءات
متارس مؤسسة سوانطراك تنشاط تطوير مواردها البشرية وفقا ملدخكني ،املدخل األول الذي يعترب آليا ،حيث يكون بعد
إجراءات التوظيف ،والثاين يكون خالل املسار املهين لكموارد البشرية.
 .1تطوير الكفاءات كخطوة آلية بعد إجراءات التوظيف:
عكى اعتبار أن جزء معترب من برامج التطوير لد جممع سوانطراك يتحدد عكى أساس خمططات التوظيف ،فإتنه مبجرد
توظيف أي عنصر /فرد ،يستفيد من دورة أو دورات تكوينية داخل مراكز التدريب التابعة لكمجمع (ابإلضافة اىل استفادته
من تنظام التعكم اإللكرتوين) ،حيث عادة ما تستغرق فرتة سنتني ابلنسبة لفئة املهندسني* ،ويتم تنفيذ الربامج التكوينية ،عكى
مستو أحد فروع اجملمع أو هياكل التدريب التابعة له عكى غرار املعهد اجلزائري لكمحروقات ومدرسة وهران وسكيكدة
وحاسي مسعود .كما تركز سياسة تطوير املوارد البشرية فيما خيص بعض املهن احلساسة والنادرة عكى جتميع األفراد يف
ختصص معني وتكوينهم يف معاهد أجنبية ذات مؤهالت معرتف هبا عكى غرار سيمنس وجنريل الكرتي وأانداركو.
 .2ممارسات تطوير الكفاءات خالل املسارات املهنية
عكى الرغم من وعي إطارات املوارد البشرية ابملداخل واالسرتاتيجيات احلديثة لتطوير الكفاءات ،اليت حصكوا عكيها من
خالل فرص التدريب اهلائكة اليت يستفيدون منها* من طرف مراكز تدريب ومدربني ذوي مؤهالت عالية سواء كاتنت عاملية
أو وطنية؛ إال أن اآللية األساسية املعتمدة يف تطوير الكفاءات البشرية الزالت تنحصر بشكل أساسي يف التدريب والتعكم،
وهي كاآليت:

Sonatrach (2004), Processus de gestion prévisionnelle, Directive générale portant la politique ressources humaine de
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Sonatrach.
* إن اعتماد اجملمع هلذه السياسة التطويرية وهبذه املواصفات ،يرجع لعد ثقة إدارة اجملمع يف خمرجات النظام التعكيمي واجلامعي اجلزائري ،وهو أتكيد صريح ألثر املنظمة التعكيمية والتكوينة يف اجلزائر
عكى مستو الكفاءات يف املنظمات وعكى املمارسات الت ينبغي األخذ هبا عند إدارة املنظمات لكفاءاهتا البشرية خصوصا حتدي التوظيف.
* حسب تصريح املدير التنفيذي لكموارد البشرية ،يستفيد حوايل  % 35من عمال سوانطراك من برامج تكوين سنواي ،وهو ما يعادل  1750فرد .وهو ما يعرب عن احلجم اهلائل لإلمكاانت اليت
ختصصها إدارة سوانطراك لتطوير كفاءاهتا.
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 التدريب االدماجي  :الذي خيص األفراد حديثي التوظيف ،خصوصا الفئة عدمية اخلربة واملتخرجة حديثا مناجلامعة ،إذ يتم اخضاعها لفرتة تكوين إدماجيه ملدة سنتني ،تنتهي حبصول املتمهن عكى شهادة مهندس من
الدرجة الثاتنية (بعدما كان يعترب مهندس من الدرجة األوىل عند توظيفه بشهادة املاسرت أو مهندس دولة)؛
 التدريب الكالسيكي :إىل غاية سنة  ، 2016يعترب التدريب االسرتاتيجية الوحيدة لتغطية العوز يف الكفاءاتابلنسبة لبقية الفئات العمالية (اسرتاتيجية تعكيمية) ،حيث تقوم املديرية املركزية لكموارد البشرية إبعداد برامج هائكة
لكتكوين متس خمتكف املهن األساسية ابإلضافة إىل املنامجنت واإلعالم اآليل ،وبعد املوافقة عكيها من طرف املديرية
العامة ،جتسد يف شكل برامج تدريبية يف مراكز التدريب املختكفة التابعة لكمجمع ،حيث حيدد األفراد الذين
سيوجهون لكتدريب من خالل تنتائج التقييم اعتماد عكى بطاقة مؤهالت املنصب؛
 التعكم االلكرتوين :قصد ضمان تطوير أحسن لكفاءات مواردها البشرية ،ابشرت إدارة املؤسسة بداية من سنة 2017يف مشروع يندر ضمن ممارسات االسرتاتيجيات احلديثة لتطوير الكفاءات املتمثل يف التعكم اإللكرتوين

1

(اسرتاتيجية تعكمية) ،حيث يكزم املورد البشري مبتابعة حزمة من املوارد املعرفية عكى مستو منصة التعكم املوجودة
عرب األتنرتاتنت ،واخضاعه لعمكية تقييم فيما بعد.
 التعاون مع اجلامعات ومراكز التدريب والتطوير :من خالل املسامهة يف بناء وإثراء برامج التكوين وفقا لالحتياجاتاملهنية اجلديدة والتوقعات املستقبكية لقطاع ارحمروقات ،وكذل من خالل ابرام عقود شراكة واتفاقيات مبا يسهل
من استقبال الطالب إلجراء تطبيقاهتم وحبوثهم ،وهو ما سيؤدي إىل رفع تنوعية التكوين ،ومتكني سوانطراك من
اقتصاد التكاليف املتعكقة ابلتوظيف (تككفة الالكفاءة  +تككفة الرسككة  +الفرصة البديكة  +الوقت الضائع الذي
عادة ما يكون سنتني).
 برامج تكوين خاصة ،تكون يف شكل منح دراسات عكيا يف مستوايت ماسرت مهين ،ماسرت إلدارة األعمال) ،(MBAدراسات عكيا متخصصة ،ودكتوراه ،يف جامعات ومعاهد متخصصة كجامعة ماساشوسيت
لكتكنكوجيا ،كامرب . ... ،
هبذ ه التشكيكة ،تكون مؤسسة سوانطراك ،من بني املؤسسات الوطنية الرائدة فيما يتعكق ابسرتاتيجيات تطوير الكفاءات
خصوصا فيما يتعكق بتخصيص اإلمكاتنيات واملوارد ،ضف إىل ذل األخذ مبدخل التعكم اإللكرتوين ،الذي تنعتربه يتماشى
واملداخل احلديثة لكتعكم (اسرتاتيجية تعكمية بدل اسرتاتيجية تعكيمية) ،كما أتنه يتماشى وطبيعة العمل الذي مييز موظفي
سوانطراك* ابجلنوب ( ،)4/4حيث أتنه يكون مالئما ألربع أسابيع لكعمل ابملؤسسة ،أين تكون إقامة معظم املوارد البشرية
Brouri Kamel (2018), Entretien avec le Directeur Exécutif des ressources humaines de la Sonatrach, Emission

1

de la Radio Algérienne, 22/02/2018, in : www.youtube.com/watch?v=BwhtXDUa_ds&ab_channel=RadioAlgérienne

* يقارب عدد عمال مؤسسة سوانطراك األم  49000سنة  ،2017حيث تنسبة  % 60منهم تتواجد ابجلنوب (ما يقارب  ،)28000حيث أن معظمهم يعمل بدوام ( )4/4أي أربعة أسابيع
عمل ابجلنوب مقابل أربعة أسابيع كعطكة.
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مبراكز احلياة التابعة لكمؤسسة ،حيث ميكن أن يستغل وقت فراغه يف تعكم املعارف املنتظرة منه ،وكذل األمر عند خروجه
يف عطكة خالل األسابيع األربع املوالية ،حيث ميكنه الولو إىل األرضية من خالل ككمة مرور ،وتعكم املادة التعكيمية املنتظرة
منه.
وعكيه ،فنحن تنكتمس تنتائج إجيابية من هذه االسرتاتيجية ،شريطة احلاق كل عمكية تطوير (تعكم) ابعرتاف لد املسؤولني
من خالل منحهم شهادات تثبت مستو كفاءاهتم وخرباهتم ،وكذل دبكومات مهنية ،كوهنا تسمح من التدر يف املسار
املهين لكموارد البشري عكى مستو بورصة املوارد البشرية لكمجمع.
 .3إمكاانت سوانطراك وهياكلها املخصصة لتطوير الكفاءات

+

متتك سوانطراك إمكاانت* هياكل هائكة لتدريب وتطوير مواردها البشرية ،وكذل تقدمي خدمات التطوير لبقية املؤسسات
البرتولية عكى املستويني الوطين واخلارجي ،ومنها :املعهد اجلزائري لكبرتول ،املعهد الوطين لكمحروقات ،مركز التدريب وحتسني
املستو حباسي مسعود وحاسي الرمل ،مركز التطوير بوهران ،املركز الدويل لكمؤمترات بوهران.
 املعهد اجلزائري للبرتول ،ببومرداس وأرزيو وسكيكدة وحاسي مسعود ،مع العكم أتنه يراد تطوير قطب بومرداسإىل جامعة لسوانطراك ) :(Sonatrach Corporate Universityحيث ميكن من تكوين مهندسني ومستو
ماسرت يف اجملاالت ذات الصكة ابملهن األساسية والقاعدية يف ارحمروقات ،وكذل حتسني مستو األفراد حديثي
التوظيف ،واملوظفني القدامى؛
 املعهد الوطين للمحروقات :لتكوين مهندسني يف جماالت ارحمروقات والتكنولوجيات املرتبطة هبا؛ مركز التدريب حباسي مسعود وحاسي الرمل :لتأهيل وتطوير املوارد البشرية ،وتنظيم الندوات والورشات التدريبية؛ مركز حتسني املستوى :لتكوين اإلطارات يف جماالت التدقيق وإدارة املوارد البشرية وأتنظمة اجلودة والسالمة والبيئة؛حيث بكغ عدد األفراد املكوتنني فيه سنة  2014مستو  12000موظف؛
 أكادميية املنامجنت :مت استحداث هذه األكادميية سنة  2018لتكوين اإلطارات يف جمال املنامجنت وممارساتهاحلديثة ،كاسرتاتيجية عمكية إلدارة التغيري يف املمارسات اإلدارية لكمجمع من منظور معريف ،حيث حتوي برامج
ثرية ومتماشية مع ما هو جديد يف اجملال ،وبتأطري أكادمييني ومهنيني ابرزين عكى املستو العاملي يف إدارة املنظمات
البرتولية واقتصاد الطاقة؛
 معهد البحث عن الغاز :بعد اتفاق منتد الدول املصدرة لكغاز ،شهر مارس  ،2018عكى اتنشاء معهد البحثعن الغاز يف اجلزائر مبشاركة  12دولة مصدرة مبا فيهم قطر لكغاز ،كاتنت سوانطراك قد حققت إجنازا خيص تطوير
 +مت التفصيل يف مراكز وهياكل تطوير الكفاءات يف اجلزء اخلاص ابألداء االجتماعي لسوانطراك يف ظل مسؤوليتها اجملتمعية.
* قدرت ميزاتنية التكوين لسنة  2014بـ 3.86 :مكيار دينار ،متكنت سوانطراك من خالهلا من تكوين  14731فرد ملدة زمنية امجالية تقدر بـ( 351149 :شخص /يوم)
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كفاءاهتا يف جمال الغاز ،وكذل ابلنس بة لبقية الدول األعضاء ،حيث سيصهر هذا املعهد عكى تقدمي خدمتني
مها :تطوير كفاءات األفراد من خالل تكوينهم عكى يد اخصائيني عامليني يف جمال غاز ،وتقدمي خدمات االستشارة
والبحث يف اجملاالت ذات الصكة ابلصناعات الغازية.
 معاهد املؤسسات األجنبية ،املتفق معها يف إطار مشاريع توأمة عكى غرار :هيوتنداي ،سيمنس ،جينرييل الكرتي ،ماساشوسيت لكتكنكوجيا.
هذه املبادرة ستمكن سوانطراك من تطوير عوزها من الكفاءات سواء كاتنت بشرية أم تنظيمية ،حيث أهنا خصصت سنة
 2014ما تنسبته  % 55من برامج التدريب اخلاصة ابملهن األساسية لكمجمع وهو ما يقابل  15410موظف من بينهم
 2361مهندس وتقين سامي وبنسبة  % 54لفئة اإلطارات ( )9156و %41لفئة أعوان التحكم ( .1 )6943كما
تشكل هذه اهلياكل فضاء مناسب لبناء عالقات عمل صكبة مع بقية الدول املنتجة واملصدرة لكبرتول والغاز ،ومنه بناء
كفاءات شبكية يف قطاع الصناعات الغازية ،متكنها من االستفادة من رصيد خربات وكفاءات املؤسسات الرائدة يف اجملال
عكى غرار مؤسسة قطر لكغاز.
الفرع الثالث :سريورة حتديد املهن والكفاءات االسرتاتيجية جملمع سوانطراك
أخذا بعني االعتبار ملختكفة أتنشطة سوانطراك بداية من املنبع حىت املصب ،متكنت املؤسسة اعتمادا عكى كفاءاهتا
االسرتاتيجية البشرية والتنظيمية وأخذا بعني االعتبار لعامل تراكم اخلربات ،من التحكم يف املهن الرئيسية جملال استغالل
ارحمروقات ،يف حني تركت األتنشطة الثاتنوية إما لفروعها عكى غرارENAFOR, ENTP, ENSP, ENAC, ،

 ،GCB, ENGTPأو أخرجته ألحد املؤسسات األجنبية املتحكمة يف تك املهن.
 .1املهن األساسية لنطاط االستكطاف واإلنتاج (املنبع)
عكى اعتبار أن النشاط ارحموري جملمع سوانطراك يتمحور حول تنشاط استكشاف مصادر البرتول واستخراجه وتكريره،
متكنت من حتديد املهن احلرجة والعمل عكى التحكم فيها ،اعتمادا عكى معايري قياس "أمهية املهن" لضمان أحسن أداء
ملختكف وحدات االستغالل عكى كامل الرتاب الوطين .والشكل ( )9-4يوضح ذل .
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الطكل ( :)9-4املهن الرئيسية لنطاط االستكطاف واإلنتاج

املصدر:

Benmahamed D. & Ermine (2006), « Technique de gestion et d’ingénierie des connaissances pour la

conception des dispositifs de transfert de savoir-faire dans les métiers pétroliers », 17ème journées francophones
d’Ingénierie des connaissances, Juin, Nante, France, p.6.

يبدو من الشكل السابق أبن اجليولوجيا ،اجليوفيزايء ،االقتصاد ،هندسة خمازن ارحمروقات ،وهندسة اإلتنتا تشكل املهن
األساسية .حيث تكخص طبيعة العالقات فيما بينها يف الشكل يف حد ذاته.
يتم حتديد املهن األساسية اعتماد عكى معياري القيمة وصعوبة االستغالل ،كما هو مبني يف اجلدول (.)20-4
اجلدول ( :)20-4معايري قياس أمهية املهنة

القيمة

الندرة

مستو اخلصوصية ،القيادة،
السرية ،األخرجة

املنفعة

املهام ،خكق القيم ،القدرة عكى
النشأة ،التأقكمية ،االستعمال.

صعوبة االستغالل

حتديد املصادر ،الشبكات،
املعارف الضمنية ،حجم
املصادر ،التطور السريع.

االستعمال

عمق املعرفة ،التعقيد ،املككية،
التاريخ ،البيئة.

معايري قياس أمهية املهنية
يعوبة االستغالل
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املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا عكى:

Benmahamed D. & Ermine (2006), « Technique de gestion et d’ingénierie des

connaissances pour la conception des dispositifs de transfert de savoir-faire dans les métiers pétroliers », 17ème
journées francophones d’Ingénierie des connaissances, Juin, Nante, France, p.4 .

 .2الكفاءات االسرتاتيجية لنطاط اإلنتاج واالستكطاف
بينت التجارب واملمارسات اليت عاشتها مؤسسة سوانطراك من متييز وحتديد كفاءاهتا االسرتاتيجية عن بقيتها ،وفقا ملعيار
درجة األمهية وارتباطها ابملهن األساسية والشكل ( )7-4يوضحها.
الطكل ( :)10-4الكفاءات االسرتاتيجية لنطاط االستكطاف واإلنتاج بسوانطراك

املصدر:

Benmahamed D. & Ermine (2006), « Technique de gestion et d’ingénierie des connaissances pour la

conception des dispositifs de transfert de savoir-faire dans les métiers pétroliers », 17ème journées francophones
d’Ingénierie des connaissances, Juin, Nante, France, p.4.

ترتبط الكفاءات املبينة يف الشكل ابسرتاتيجية جمال النشاط ،حيث تشكل فيما بينها الكفاءات ارحمورية ،اليت متكن من متييز
األداء وبكوغ ما هو مسطر من أهداف .وهي كاآليت:
 خزاانت ارحمروقات :إدارة اخلزاانت ،متابعة ومراقبة اخلزاانت ،والبيرتوكيمياء؛ احلفر واالستكشاف ومسح األراضي؛ إدارة عروض االستشارة اخلاصة ابالستكشافات؛ -اإلتنتا  :صياتنة اآلابر ،املتابعة الباطنية لآلابر.
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الفرع الرابع :رمسلة املعارف
يف إطار املسار االسرتاتيجي لتحويل وتقاسم املعارف العمكية لكمهن ما بني األجيال ،ابدرت مؤسسة سوانطراك ممثكة يف
مديرية هندسة البرتول والتطوير التابعة لنشاط اإلتنتا واالستكشاف (املنبع) ،بداية من سنة  2008يف تطوير سريورة
هلندسة املعارف وتسيريها خصوصا ما تعكق ابملعارف العمكية املتعكقة ابملهن ارحمورية جملمع سوانطراك ،وحماولة اخلرو خبريطة
هلذه املعارف.
 .1اجربة قسم هندسة البرتول والتطوير خبصوص رمسلة املعارف
خكصت هذه املبادرة إبعداد خريطة لكمعارف العمكية وفقا ملنهجية اخلرائط املوجهة ذات التوجه االسرتاتيجي
) ،(Cartographie orientée stratégieوجتسيدها من خالل اسقاط االسرتاتيجية يف شكل الكفاءات الضرورية،
وابملقابل ترمجة العمكيات يف شكل معارف عمكية خاصة ابملهن األساسية ،مث القيام ابلتحكيل التقاطعي "كفاءات اسرتاتيجية/
معارف عمكية لكمهن ارحمورية".
كما أعطي االهتمام لألبعاد االسرتاتيجية ودرجة أمهية اجملاالت املعرفية من أجل تكثيف اجلهود اخلاصة برمسكتها وتقامسها
وقبل هذا حتويكها ومداخل تعكمها ومداخل تعكيمها .وكان املبدأ األساسي هو املشاركة الفعكية ألكرب قدر ممكن من الفاعكني
يف صناعة املعرفة (خرباء املهن) ،والشكل ( )11-4يكخص اإلطار العام لرمسكة املعارف والكفاءات.
الطكل ( :)11-4اخلريطة العامة لرمسلة املعارف والكفاءات
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املصدر:

Benmahamed D. & Ermine (2006), « Technique de gestion et d’ingénierie des connaissances pour la

conception des dispositifs de transfert de savoir-faire dans les métiers pétroliers », 17ème journées francophones
d’Ingénierie des connaissances, Juin, Nante, France, p.2.

ينتظر من هذه املبادرة بناء ذاكرة معرفية لكمهن احلرجة جملمع سوانطراك ،يف اتنتظار تطوير تنظام متكامل إلدارة املعارف
يسمح من تطوير الكفاءات مستقبال بدال من الكجوء الروتيين إىل التدريب الكالسيكي الذي تنعكم حدوده فيما خيص تعكم
وتنقل املعارف العمكية .+كما أتمل املديرية العامة جملمع سوانطراك من اعتماد هذا الرصيد املعريف يف تدعيم رأمسال املعريف
جلامعة سوانطراك ).(Sonatrach Corporate University
 .2اجربة مراكز استغالل توربينات الغاز)(Tribune à gaz

جلأت املديرية اجلهوية التابعة لنشاط اإلتنتا مبؤسسة سوانطراك إىل جتربة أخر ختص رمسكة املعارف والكفاءات ،1بداية من
سنة  ، 2016عكى مستو املديرية اجلهوية حاسي الرمل ،تنتيجة لكخرو اهلائل لإلطارات ذوي اخلربة والتجربة الكبرية
(حوايل  900فرد)؛ وبقصد تفادي أي تنتائج وخيمة لسري تنشاطها اإلتنتاجي الذي حيقق ما يقارب  % 70من عائدات
سوانطراك ،قامت مديرية املوارد البشرية مبشروع رائد وألول مرة ،متثل يف رمسكة املعارف واملكتسبات اخلاصة ابملهن املرتبطة
مبضخات الغاز) (Tribune à gazوتقامسها بني فئة املسنني ذوي اخلربة املقبكني عكى التقاعد ) (Séniorsمع فئة
الشباب حديثي التوظيف ،ابعتماد اسرتاتيجيات بيداغوجية خمتكفة لكتصريح عن معارفهم العمكية ،كان أمهها:
 التدريب الكالسيكي؛ ارحماكاة؛ املرافقة واإلشراف؛ الوصاية.ولتخزين تك

املعارف العمكية املصرح عنها من قبل فئة املسنني ذوي اخلربة ،اعتمدت املؤسسة عكى عمكيات التصوير

بكامريات ،وختزينها يف سجالت مسعية بصرية (رقمية) ،بدال من التصريح هبا يف أشكال أخر قد تكون أكثر بيداغوجية
وأكثر قابكية لكتحويل والتقاسم ،قصد الرجوع إليها عند احلاجة ،وهو ما تنعتربه أبسط أشكال إدارة لكمعارف.
وابلتايل فقد كاتنت هذه التجربة كردة فعل لكظروف االستثنائية اليت عاشتها املؤسسة ،وهو ما يدل عكى غياب مسبق
السرتاتيجية واضحة لرمسكة التجارب واخلربات واملعارف

 +مت التفصيل يف مقارابت تطوير الكفاءات (بني التعكم والتعكيم والتدريب) يف الفصل الثالث.
 1لقاء مع مدير املوارد البشرية ابملديرية اجلهوية حلاسي الرمل (فيفري  ،)2018حاسي الرمل.
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املطلب الثالث :نظام التعويضات اخلاص مبجمع سوانطراك
أجر جممع سوانطراك مراجعة جذرية لنظام التعويضات ،كردة فعل جملموعة من العوامل الداخكية واخلارجية اليت عايشتها
وال زالت تعايشها خصوصا مع ارتفاع معدل دوران العمل وغياب العدالة يف التعويضات عكى املستويني الداخكي واخلارجي.
حيث يعترب هذا النظام اجلديد اخلاص ابلتعويضات املثمن لككفاءات واألداء ،كآلية تنظامية لكطريقة التقكيدية لرتتيب وتصنيف
مناصب العمل* ،وكنتيجة لقكة فعالية النظام التقكيدي الذي ساد ملدة طويكة يف سياسة إدارة املوارد البشرية .فقد شهدت
املؤسسة عكى سبيل املثال خرو حوايل  610موظف من أصل  45000فقط يف سنة  ،2006ليبكغ احلد إىل خرو
حوايل  16ألف عامل خالل الفرتة  ،1 2018-2011سواء من خالل اخلرو املسبق لكتقاعد أو اخلرو اإلرادي ،إذ
توجه معظمهم إىل الشركات البرتولية العاملية املنافسة اليت تعمل يف السوقني ارحمكية أو األجنبية (خصوصا شركة قطر لكغاز)
إضافة إىل التحويالت الداخكية حنو فروع أخر لكمجمع عكى غرار مؤسسة خدمات اآلابر كوهنا ذات تنظام تعويضي متميز
مقارتنة ببقية فروع اجملمع .وهو ما أرغم إدارة املؤسسة عكى مراجعة تنظام التعويضات من خالل السعي لعصرتنته بداية من
سنة  ،2007حيث خكصت إىل بناء تنظام يتميز جباتنبني :اجلاتنب األول تبين تنظام ترتيب وتصنيف جديد يرتكز عكى مبدأ
"األدوار /املسامهات" ،واجلاتنب الثاين هو العمل بنظام تعويضات الذي يرتكز عكى املوازتنة بني درجة مسامهات الفرد
(كاألداء) ومستو املكافئات والتعويضات اليت حيصل عكيها). (Contribution / Rétribution
يرجع النظام اجلديد لكتعويضات الذي تبنته مؤسسة سوانطراك ،إىل منوذ التعويضات الشامكة ،(Total rewards)2
الذي مت إدخاله وتنفيذه عكى مستو مؤسسة سوانطراك األم من قبل شركة)  (Tower IBMالذي اختار العمل مبعية
مكتب الدراسات ) (Towers Perrinكوتنه من مكاتب الرائدة يف هذا اجملال.+
وبشكل عام يسعى جممع سوانطراك ،من خالل هذا النظام اجلديد لبكوغ ثالثة قيم مستهدفة ،وهي كاآليت:3
 .1العدالة ،من خالل املوازتنة بني كل من مستو املسامهة ومستو التعويض؛
 .2الطفافية ،فيما يرتبط مبكوانت وتركيبة تنظام التعويضات؛
 .3التمايز ،بني مستوايت التعويضات اعتمادا عكى مستو األداء الفردي واألداء اجلماعي واملسامهات بشكل عام.

* جيد هذا النظام أصوله يف تنظرية املساواة آلدامس ) ،(Adams J. S.واليت يفرتض يف إطارها أبن سكوك الفرد يف املنظمة مرتبط مبستو إدراكه لدرجة املساواة بني مد مسامهته يف بكوغ تنتائج
املنظمة ومستو التعويضات واملزااي اليت حيصل عكيها مقابل ذل  ....... .لتفصيل أكثر ،ارجع إىل اجلزء اخلاص إبدارة الكفاءات الفردية ابلفصل الثالث.
 1ولد قدور ( ،)2018السياسة اجلديدة للموارد البطرية ،سوانطراك ،النشرة الرمسية لكتكفزة الوطنية  ،3اجلزائر ،يوم . 2018/06/08
Armstrong, M (2007) A Handbook of Employee Reward, 2nd ed, Kogan Page, London

2

 +قدم املتخصصون العديد من االتنتقادات تنتيجة اختيار هذا املكتب ابلذات) (Towers Perrinعكى حساب مكتب ) ،(Hay Managementعكى اعتبار أن له العديد من
السكبيات والصعوابت اخلاصة ابلتطبيق العمكي  ،وهو ما اتنتهى بطول املدة املستغرقة لتطبيقه ،ابإلضافة إىل قكة فاعكيته وفعاليته ....ارجع إىل النقطة اخلاصة بسكبيات ممارسة هذا النظام.

Sonatrach (2007), Nouveau Système de rémunération « Contribution/ Rétribution » document interne.
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الفرع األول :النظام اجلديد ملدونة املرجعية ):(Rôles/ Contributions
يعترب هذا النظام اجلديد لكتصنيف أساسا لبناء الشبكة اجلديدة لنظام التعويضات ،وينتظر منه االتنتقال إىل تنظام تعزيز
العدالة بدال من املساواة يف األجور حيث يستهدف بشكل أساسي بكوغ فعالية أكرب لسياسة األجور .حيث عمكت إدارة
سوانطراك بداية من سنة  (Sonatrach corporate) 2004عكى تشكيل فرقة عمل متخصصة أخذت اسم "فرقة
مشروع التعويضات" 1لكنظر يف تنقائص النظام القدمي اخلاص ابلتعويضات ،واخلرو ابقرتاحات كمشروع تعديكي له .كشفت
عمكية توصيف الواقع الذي قامت به الفرقة أبن التصنيف التقكيدي املرتكز عكى منطق مناصب العمل ،وحىت مشروع
مؤهالت املناصب ،يتميزان بنقائص كثرية ،ومنها:
 تنظام درجات غري فعال ،حيث حيوي 35درجة بفارق  % 6من قيمة األجر بني كل درجة وأخر 2؛ تنظام تقييم الوظائف الذي يعتمد عكى معايري متقادمة (قدمية) وهو ما ال يسمح بتثمني فعكي لككفاءات املرتاكمةوال لكمسامهات الفردية لكعمال انهي عن مسامهاته اجلماعية؛
 التخكي عن تنظام تقييم الوظائف وتوصيف ووصف مناصب العمل ،واحلاجة إىل خكق بروفيالت ملناصب عملجديدة عمال مبشروع مؤهالت املناصب ،وهو ما اتنتهي خبكق العديد من املشاكل التنظيمية وصعوبة املتابعة وتسيري
املسارات املهنية ،3بسبب احتوائه العديد من التناقضات املنهجية وعدم أخذه خلصوصيات كل بروفيالت اخلاصة
مبختكف أتنشطة جممع سوانطراك4؛
ولوضع حد هلذه النقائص واحلد من عقباهتا ،خكصت اإلدارة املركزية إلدارة املوارد البشرية ،ممثكة يف مديرية التعويضات ،إىل
اقرتاح مشروع تنظام جديد لكتعويضات ،5الذي وافقت عكيه إدارة اجملمع مبوافقة الشركاء االجتماعيني ،حيث يتميز التعويض
فيه ابآليت:
 ضرورة ربط التعويضات ابملسامهة اليت ينشئها الفرد لكمؤسسة يف إطار الدور املنوط إليه ،زايدة عن مستو كفاءاته؛ مستو مسامهة الدور الذي يؤديه الفرد ابلنسبة ألهداف املصكحة اليت يعمل هبا مث القسم مث املديرية ،وصوال إىلاألهداف العامة لكمؤسسة؛

Groupe Communication RH. (2005), Rémunération : Présentation d’un modèle de classification des emplois,

1

Revue Ressources Humaines, Sonatrach, N° 6, Mai, p.25.
2
Idem.
 3لقاء مع مدير املوارد البشرية ،قسم اإلتنتا واالستكشاف ،املديرية اجلهوية حباسي الرمل ،فيفري . 2018
 4لقاء مع مسؤول مصكحة التعويضات ،تنشاط اإلتنتا واالستكشاف ،اجلزائر العاصمة ،ماي 2018
Sonatrach (2013), Guide Pratique du Gestionnaire, Direction ressources humaines, Activité Amant,
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من املهم هنا اإلشارة ،إىل مستو التحدي والصعوابت اليت عاشتها فرقة املشروع يف بناء تنظام موضوعي وعادل لقياس
مسامهات كل فرد (أو ابألحر إطار مسري) يف حتقيق أهداف التنظيم الذي ينتمي إليه (مصكحة ،قسم ،مديرية ،مديرية
قسم ،مديرية تنشاط ،مديرية مركزية ،)... ،أخذا بعني االعتبار لكهيككة اهلجينة اليت متيز اجملمع ،واليت متز بني اهلرمية الكبرية
والتنظيم ابملشاريع الذي يعمل به يف بعض احلاالت.
الفرع الثاين :اإلطار العام للنظام اجلديد للتعويضات جملمع سوانطراك
يتكخص اإلطار العام لنظام التعويضات اجلديد يف العبارة التالية" :لكل فرد دور حمدد ....ولكجميع مسامهات منتظرة"،1
وهو ما يعين السعي لتعزيز ثقافة األداء من خالل احداث تغيريات جذرية مست معايري تقييم األداء حساب األجور وإدارة
املسارات املهنية ،من خالل تبين سكم جديد لتصنيف اجملاالت املهنية وتقدير املسامهات.
 .1أهم مستجدات ومميزات النظام اجلديد للتعويضات
بقصد الوصول إىل توضيح أكرب ملا مييز النظام احلديث لكتعويضات عكى مستو جممع سوانطراك ،حناول تكخيص أهم
الفروقات بني النظام التقكيدي والنظام احلديث لكتعويضات ،تنوجزها يف اجلدول (.)21-4
اجلدول ( :)21-4أهم الفروقات بني النظامني القدمي واحلديث للتعويضات
النظام احلديث

النظام القدمي
املساواة بني األجراء

العدالة الداخكية ،والتنافسية حسب اجملال احلريف.

الرتكيز عكى املنصب والسمعة والتكوين األويل

األولوية لكفرد والكفاءات املوظفة والنتائج ارحمققة.

األداء املسجل وارحمقق من قبل.

اإلدارة واإلشراف املهتم ابألداء

أجر مضمون ،زايدات آلية (الرتقية)

تعويضات مرتنة جزئيا ،زايدات مرتبطة مبد االستحقاق الفردي.

تنظام ممركز ،مسري من طرف مديرية املوارد البشرية

مسؤولية املشرف املباشر ومشاركة األجري (التقييم املباشر والدوري
لألداء)؛ أما مديرية املوارد البشرية فتكعب دور املوجه واملستشار.

التسيري التقكيدي ،اجلماعي (غري املشخصن) ،اآليل التسيري احلديث ،املشخصن (الفردي) ،مع مسامهة مديرية املوارد البشرية
وامليكاتنيكي

واملسري واألجري.

Source : Sonatrach (2007), nouveau système de rémunération, in : Tabti H. & BendiabAllah (2012) « La
Rénovation des Systèmes de Rémunération dans les Entreprises Economiques Algériennes : Cas de Sonatrach
», revue Organisation et travail, N° 1, février, p. 37.

DC.GRH (2005), op. cit. p. 25.
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اعتمادا عكى اجلدول السابق ،وإلعطاء صورة أوضح لنظام التعويضات ،تتكخص اهليككة العامة لألجر وفقا هلذا النظام
اجلديد يف العناصر اآلتية:
 اجلزء الثابت :حيث تتكون من اجلزء التقكيدي ارحمدد لألجر الثابت (اعتمادا عكى الدرجة والسكم) ،ابإلضافة إىلعالوة املردودية الفردية وعالوة املردودية اجلماعية ،وتعويض اخلربة املهنية وعالوات ظروف احلياة؛
 اجلزء املتغري :الذي يكون إما فرداي أو مجاعيا أو تنصف مجاعي ،حيث أتنه أيخذ بعني االعتبار مد بكوغ األهدافوالنتائج (وخيص بدرجة كبرية فئة اإلطارات املسرية).
بعد مباشرة تطبيق هذا النظام اجلديد لكتعويضات بداية من سنة  ،2007فقد مت املرور بثالثة مراحل ،وهي :حتديد األدوار
ومستو املسامهات لكل فرد اعتمادا عكى مرجعية املسامهة ) ،(Référentiel de Contributionمث املصادقة عكيها
ليتم فيما بعد اعطاؤها لكفرد املعين ،مع اعطاء إطار لكتظكم ،الذي يكون آلية رحماربة اإلجحاف يف التقييم وضماان أكرب
لكشفافية.
لضمان جناح تنفيذ هذا املشروع التغيريي ،قامت املؤسسة إىل غاية سنة  2011بتكوين  3000إطار مسري عن هذا
النظام اجلديد ابملوازاة مع تنظام إدارة األداء ،والقيام بعمل اتصايل كبري لتوضيح الرؤية لد الفئات العمالية املختكفة،1
كسياسة استباقية لقيادة هذا املشروع التغيري احلساس .كما قامت يف السنة الثالثة ( )201من ممارسة املشروع من تعزيز
هذا النظام اعتمادا عكى خطوة أطكقت عكيها اسم ) (Task forceلكتأكيد عكى إجيابيات هذا النظام وتدارك الصعوابت
اليت ميزة تطبيقه األويل .والزالت هذه اجملهودات اخلاصة ابلتكوين واالتصال (كمدخل معريف لكتحكم يف االجتاهات) حمل
اهتمام وتنفيذ بشكل دوري عكى حد الساعة ،خصوصا مع العدد اهلائل من اإلطارات اجلامعية حديثة التوظيف ،عكى
اعتبار أن درجة مقاومتهم جتاه هذا النظام ستكون شبه منعدمة.
 .1تصنيف اجملاالت املهنية (األدوار):
يتمثل دور هذا النظام اجلديد لكتعويضات يف جتميع الوظائف ذات اخلصوصيات املشرتكة ،أين يتم التطرق لكمسؤوليات
واملتطكبات الضرورية لبكوغ مسامهات األفراد .أما خبصوص األدوار فيتم حتديدها اعتمادا عكى الوظائف واجملاالت املهنية
لكمؤسسة ) .(filières professionnelles de l’entrepriseحيث خكصت املؤسسة إىل حتديد  10أدوار أساسية،
وهي كاآليت:2
Noureddine Cherouati , (2011) «Les changements introduits par le système de rémunération sont nécessaires

1

pour la pérennité de notre entreprise», Déclaration de Ex. P-DG du Groupe Sonatrach, Mai 2011, seen in :
http://www.made-in-algeria.com/news/sonatrach-6155.html
Sonatrach (2007), La revue RH, Bimestriel de la DCG/RH du groupe SONATRACH, N° 12, Dec,.
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 التشغيكيون (املنفذون)؛ املكمون ابجلواتنب التقنية؛ املهنيون؛ منشطو الفريق؛ مسؤولو الفرق؛ مسؤولو املشاريع؛ املديرون اجلواريون؛ مديرو الوحدات؛ مديرو جماالت النشاط. .2املسامهات
ترتبط املسامهة مباشرة ابسرتاتيجية املؤسسة ،إذ تعكس املواضيع األساسية ارحمددة لنجاح جماالت تنشاطاهتا االسرتاتيجية،
حيث تتطكب هذه املسامهة كفاءات وسكوكيات حمددة ،تسمح برتكيز الطاقات ابجتاه موحد.
تطبق املسامهات عكى كل األدوار ،حيث تتجكي يف شكل ممارسات مهنية قابكة لكمالحظة.
 .1.2مستوى املسامهات :وتتمثل يف خمتكف مراحل التطور اليت ترتبط ابلدور ،حيث ينقسم كل دور إىل ثالث حىت
مخس مسامهات ،وهي كاآليت:1
 )1حيازة املعارف والسكوكيات املنتظرة يف إطار الدور؛
 )2ممارسة املعارف والسكوكيات املنتظرة يف إطار الدور؛
 )3التحكم والسيطرة بشكل اتم يف الدور؛
 )4العمل عكى تطوير الدور؛
 )5العمل عكى الرقي والتعكق بشكل يفوق أو يزيد عن الدور.
تنفهم من هذا أن صياغ ة هذا النموذ اجلديد لكتعويضات قد ارتكز عكى كل من الرباديغم السكوكي لككفاءة ،والرباديغم
السوسيوبنائي الذي يربط الكفاءة مبستو األداء واإلجناز ) .(Savoir-agirوهو ما يؤكد عكى صحية القاعدة النظرية هلذا
الربانمج.

Tabti H. & BendiabAllah (2012) « La Rénovation des Systèmes de Rémunération dans les Entreprises

1

Economiques Algériennes : Cas de Sonatrach », Revue Organisation et Travail, N° 1, février, p. 34.
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 .2.2مرجعية املسامهات:
وهي أداة تقييم ملستو املسامهات ،حيث يعتمدها املسري يف عمكه؛ وتتعكق ابلسكوكيات املنتظرة حسب مستو املسامهة
لكل حمور من حماور التطوير املنتظرة من طرف املؤسسة .وتتثمل حماور التطور اليت حيققها اجملمع فيما يكي:1
 األداء ،عكى اعتبار أن جممع سوانطراك يسعى ألن يكون له قدرات تنافسية عكى مستو سوق ارحمروقات والغاز،وهذا من خالل بكوغ مستو عايل لكفعالية واإلتنتاجية واملردودية؛
 األمن واملوثوقية ،من خالل عمل اجملمع وفقا ملعايري السالمة واألمن والبيئة ) ، (HSEواحلرص التام عكى احرتامالعمكيات واإلجراءات املندرجة يف إطاره؛
 التحفيز والتعبئة ،من خالل مشاركة اإلدارة لعماهلا يف احلياة الككية لكمجمع ،ودعم روح املبادرة واإلبداع واملسامهةيف اختاذ القرارات؛
 التغيري ،من خالل رغبة اجملمع يف عصرتنة أتنظمة العمل ،ابلشكل الذي يسمح له من التأقكم والعمل وفقا لتفكريمنفتح ومرن مبا يسمح من التماشي مع كل التطورات اليت يعايشها اجملمع.
 .3.2اهلدف من مطروع املسامهة:
يسعى مشروع املسامهات إىل تثبيت أولوايت حتسني املمارسات املهنية لكعمال؛ حيث يتم رسم اهلدف من املسامهة اعتمادا
عكى مرجعيات األدوار واملسامهات ) ،(RCبوضع كل فرد يف دوره مع األخذ مبستو مسامهته الشخصية ومنه الوصول
اىل بكوغ القيمة العادلة لألفراد ) ،(Juste valeurوهو ما سيدعم القيم األساسية املنتظرة من املشروع (العدالة ،الشفافية
والتمايز).
الفرع الثالث :الدور املنتظر من نظام التعويضات اجلديد " مسامهة /مكافئة" )(Contribution/ Rétribution

حسب تطكعات إدارة اجملمع ،سيمكن النظام املستحدث لكتعويضات من بكوغ ثالثة أدوار أساسية ،وهي كاآليت:
 ضمان جناح التحوالت من خالل حتسني املمارسات املهنية لألجراء؛ تطوير ثقافة األداء من خالل ربطها بسياسة وشبكة التعويضات املرتنة والتطور املهين؛ حتسني النتائج يف كامل جماالت النشاط وعكى كل مستوايت املنظمة.ألسباب عديدة ،أمهها ما يتعكق ابملقاومة جتاه هذا التغيري ،احنصر تطبيق النظام اجلديد لكتعويضات لد فئة اإلطارات
املسرية فقط (اإلدارة العكيا ،اإلدارة الوسطى ،واملشرفني)  ،وهو ما حال دون بكوغ األهداف املتوقعة منه ألتنه مل يشمل كل
Sonatrach (2007), Nouveau Système de rémunération « Contribution/ Rétribution », Présentation Macromedia.

1

Non téléchargeable.
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الفئات املهنية ،مبعىن عدم شحن مهم وكفاءات كل تك الفئات (مع العكم أن املؤسسة حتوي ما يقارب  14فئة سوسيو
مهنية) .وعكيه ،ميكن القول أبن هذا النظام اجلديد مل أييت بثماره إال عكى فئة اإلطارات ،عكى اعتبار أتنه كان هلم أثرا جكيا
عكى مستو دافعيتهم ومنه مستو أدائهم .وعكى العكس من ذل  ،تبقى بقية الفئات العمالية يف املستوايت التشغيكية
والتكتيكية تعيش مستو من االستياء واإلحباط ،كون أن كفاءاهتم ومستوايت أدائهم مل وال أتخذ بعني االعتبار يف بناء
تنظام التعويضات ،وتدين قيمة التعويضات اليت حيصكون عكيها مقارتنة ابلفرص اليت تعرضها املؤسسات األجنبية (وهو ما
يعين غياب العدالة الداخكية والعدالة اخلارجية ،هو تناقض مع أحد القيم األساسية هلذا النظام) ،وهو ما يؤكده اخلرو
الفجائي لإلطارات واملهندسني ذوي اخلربة إىل تك املؤسسات األجنبية عكى سوق ارحمروقات الداخكي أو اخلارجي.
لعل النتيجة اليت ميكن اخلرو هبا هو أن النظام احلديث لكتعويضات الذي جاءت به إدارة اجملمع ،مل يصل لكنتائج
املنتظرة منه ،ويعترب دوران العمل املرتفع لسنيت ( 2015و )2016أحسن دليل عكى ذل  ،+كوتنه مل يصل إىل تطكعات أغكبية
الفئات العمالية ،ما عد فئة اإلطارات املسرية اليت تعترب الفئة الوحيدة اليت استفادة من هذا النظام اجلديد كون أن هلم
تنسبة مئوية من النتائج السنوية اليت تبكغها املؤسسة.
ومن اجلدير اإلشارة إىل ظاهرة عكسية املقاومة اليت عرفها هذا النظام ،عكى اعتباره مشروعا تغيرياي خيكق حتدايت صعبة
لفئات عمالية معينة ،اليت ال زالت تفضل النظام التقكيدي الذي ال ميد أبي صكة ملستو الكفاءة و/أو األداء املنجز (الذي
يعترب عمكية ميكاتنيكية متس كل العمال وبشكل متساوي) ،وهو ما جعكه (النظام اجلديد لكتعويضات) رهني التطبيق لد
فئة اإلطارات املسرية واملدراء فقط ،خصوصا وأهنم يعمكون وفقا لنظام عقود األداء.
وقد تكون من أسباب قكة مستو فعالية هذا النظام هو األخذ ابستشارة مكتب الدراسات ) (Towers Perrinالذي
قدم له املتخصصون العديد من االتنتقادات ،وعدم األخذ ابلنماذ األكثر رايدة عكى غرار منوذ (Hay Management

) groupالذي أثبت فعاليته ،خصوصا ابلنسبة لكمنظمات كبرية احلجم.+

املطلب الرابع :استقطاب الكفاءات مبجمع سوانطراك
كبقية املنظمات املتخصصة يف جمال الطاقة وارحمروقات ،يتميز جممع سوانطراك بكثافة رأس املال وحجم العمالة املنخفض
تنسبيا يف املهن الرئيسية ،األمر الذي ينتهي ابرتفاع تنسيب ملستو تعويضات وأجور العمال لتك املهن الرئيسية ،وكذل
 +شهدت سنيت  2016/2015خروجا مهوال لكتقاعد املسبق ،حتسبا ألي تغيري يف قاتنون التقاعد عكى مستو وزارة الشغل والضمان االجتماعي ،إذ فاق العدد مستو  900عامل عكى
مستو املديرية اجلهوية حلاسي الرمل؛ ووصل إمجايل العدد إىل  16000طيكة الفرتة املمتدة بني  2011و  ،2015وهو ما يؤكد وجود خكل يف تنظام التعويضات ،عكى الرغم من إعادة مرجعيته
وتفعيكه بشكل أوسع بداية من سنة .2014
 +لتفصيل أكرب خبصوص منوذ التعويضات الككية ل) ، (Hay Groupراجع اجلزء اخلاص ابحلفاظ عكى الكفاءات يف الفصل الثالث.
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وجود إمكاانت وفرص كبرية لكتدريب والتطوير .هذا األمر جعل من جممع سوانطراك حمل تفضيل لد القو العمالة،
تنتيجة ما تتميز به من مزااي مقارتنة عن بقية القطاعات عكى مستو االقتصاد الوطين .هذا األمر تطكب من إدارة اجملمع
وضع سياسات مضبوطة الستقطاب وتطوير أحسن وأكفئ القو العمكة املرتشحة.
الفرع األول :ما يتعل ابلسياسة اجلديدة للتوظيف واجراءاهتا
إن عمل املنظمة ابسرتاتيجيات فعالة وصارمة الستقطاب أحسن الكفاءات يعترب يف حد ذاته ممارسة فعكية ملسؤولياهتا
االجتماعية والقاتنوتنية وحىت األخالقية ،كوهنا تعرب عن االلتزام ابلتنظيمات والقواتنني اخلاصة ابلتوظيف ،وضمان حقوق
املرشحني لشغل الوظائف بكل استحقاق وتنزاهة وشفافية.
تنتيجة لالحتجاجات واإلضراابت اليت عاشتها خمتكف فروع جممع سوانطراك ،اليت كاتنت وليدة جتارب كثرية وصفت ابلغامضة
وغري الشفافة يف إدارة املوارد البشرية ،خصوصا فئة اإلطارات واإلطارات املسرية .ومن جهة أخر  ،تنتيجة لكحركات
االحتجاجية اليت عرفتها بعض والايت اجلنوب اجلزائري بداية من سنة  2013خبصوص عدم استفادهتا من تنفس الفرص
خبصوص إمكاتنيات التوظيف يف خمتكف فروع شركة سوانطراك ،فقد أصدرت احلكومة اجلزائرية مرسوما وزاراي خيص إجراءات
التوظيف ،جيرب كل املؤسسات االقتصادية عكى غرار جممع سوانطراك ،بضرورة املرور مبكاتب التوظيف (تعزيزا لكشفافية
واملساواة) لتوظيف أو تغطية ا حتياجاهتا من املوارد البشرية ،إال أن ما أعيب عكى هذا اإلجراء هو تغكيب الصبغة اإلدارية
عكى الصبغة االقتصادية يف اختيار وجذب أحسن الكفاءات ،حيث أصبح من غري املمكن توظيف أوائل دفعات الطكبة
اجلامعيني املتخرجني مباشرة (كآلية لتثمني الكفاءات البشرية) إال بعد تسجيكهم يف مكاتب التوظيف واتنتظار آجاهلم وهذا
ما ينتج عنه عدم اتنتظار تك الكفاءات لتك املدة الزمنية وتوجهها خليارات توظيف أخر  ،1واختيارها لفرص أو عروض
بديكة من طرف املؤسسات اخلاصة أو األجنبية ،عكى الرغم من حتمل هذه األخرية ألعباء استثنائية تتمثل يف تسديد غرامات
مالية ومساءالت ،تفرضها مفتشيات العمل كردة فعل إلجراءات التوظيف اليت مل حترتم اخلطوات املنصوص عكيها يف املرسوم
الوزاري اجلديد الذي يؤكد عكى التواصل مع املكاتب الوالئية لكتوظيف ،وأخذ املرتشحني املقيمني يف الوالايت املعنية
ابلتوظيف فقط.
تتكخص اإلجراءات اجلديدة التنتقاء أحسن الكفاءات فيما أييت:
 رقمنة مراحل سريورة االتنتقاء والتوظيف عكى مستو املنظمة من خالل خكق حساب لد كل مرتشح عكى موقعمؤسسة سوانطراك +وإدخال البياانت اليت تشري إىل التخصص والشهادات ارحمصل عكيها واخلربات ،ومكان اإلقامة،
1لقاء مع مسؤول إدارة التدريب وتطوير املوارد البشرية (سبتمرب  ،)2017مؤسسة سوانطراك ،تنشاط النقل ابألانبيب.
 +التنتقاء أحسن الكفاءات وإعطاء فرص متساوية لكل املرتشحني لكتوظيف مبجمع سوانطراك ،استحدث إدارة اجملمع املوقغ االلكرتوين التايلhttp://sonatrach.entreprise- :
dz.com/recrutement.html
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والفرع املراد العمل فيه ابإلضافة إىل الوظيفة .كل هذا قصد ضمان شفافية أكرب ،كما يتم اإلشراف والرقابة عكى
كل املراحل من قبل املعهد اجلزائري لكبرتول؛
 تشكيل بن معكومات خيص اليد العامكة املؤهكة الراغبة يف العمل يف خمتكف فروع سوانطراك ،اليت متكنها منالعمل ابملوازاة مع قاعدة بيا انت بورصة املوارد البشرية املتاحة عكى املستو الداخكي ،وهو ما ميكن اجملمع من
الولو إىل اإلدارة الرقمية لككفاءات ،واليت تسمح له من القيام ابإلدارة التنبئية لكوظائف والكفاءات فيما بعد وهو
ما يتالءم مع املقاربة النازلة يف إدارة الكفاءات )(Top-Down؛
 إعادة بعث االتفاقيات التعاوتنية مع اجلامعات ومراكز البحوث والتنسيق معها لكحصول عكى حامكي شهاداتمتأقكمني مع تطكعات واحتياجات خمتكف فروع جممع سوانطراك ،خصوصا فيما يتعكق ابلطاقات املتجددة ،قصد
تكوين كفاءات متكن اجملمع من اخلوض يف جمال الطاقات النظيفة واملتجددة ،وهو ما يتالءم مع املقاربة الصاعدة
يف إدارة الكفاءات ).(Bottom-up
الفرع الثاين :تعيني الكفاءات اإلدارية واستقطاب املوهوبني
 .1تعيني الكفاءات اإلدارية
من الناحية اإلجرائية ،يتم تعيني الكفاءات اإلدارية عكى مستو خمتكف فروع جممع سوانطراك عكى املستويني ارحمكي أو
الدويل ،من خالل اعتماد قاعدة معكومات يوفرها تنظام بورصة املوارد البشرية ،الذي يندر يف إطار تنظام معكومات إدارة
املوارد البشرية ،والذي ميكن تفحصه بشكل مفتوح من الطرفني :املوظفني واإلدارة .حيث تتمكن فئة اإلطارات من الرتشح
لكمناصب الشاغرة اليت تعكن عنها اإلدارة املركزية لكموارد البشرية عكى مستو إدارة اجملمع ،كما يعطي إمكاتنية لتكخيص
اخلربات واملكتسبات واإلجنازات اليت حققها اإلطار ،عكى مستو تك املنصة اإللكرتوتنية ،الشيء الذي يرتك أثرا حتفيزاي
عكى الكفاءات الطموحة لتطوير مسارها املهين وتوجيهه وفق طموحاهتا الشخصية (مقاربة الكفاءات يف إدارة املسار املهين)،
ومن جهة أخر خكق ثقافة تنظيمية تتميز ابلتنافس الشفاف ما بني كفاءات خمتكف فروع اجملمع.

ما مت مالحظته خبصوص طبيعة املمارسات والوقائع ،هو أن تعيني املسؤولني الكبار (رئيس املدير العام وتنوابه واملدراء
التنفيذيون) عكى رأس جممع سوانطراك ال زال خيضع لتمخضات قو وعوامل عديدة تفوق تنطاق اجملمع والوزارة الوصية،
وأحسن دليل عكى ذل هو التغيريات املتسارعة واملتضاربة هلرم الطاقم اإلداري  -سبع مرات منذ سنة  2010و عشر
مرات منذ عشر سنوات-؛ حيث ال تنكاد جند تفسريا مقنعا عند تعيني أي أحد من املدراء واألكثر من ذل عند تنحيته
من مهامه .
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وعكيه ،فاالختيار والتعيني ال يتمان أخذا بشكل حصري لككفاءات التقنية ولككفاءات اإلدارية ورصيد اخلربات اليت ميتككها
املعين يف جمال العمل ،أو حصوله عكى شهادة عكمية من جامعة عاملية معرتف هبا ،وإمنا خيضع يف كثري من احلاالت
الجتاهات الشخص وميوالته واتنتماءاته ولصراع التكتالت داخل اجملمع وخارجه.
 .2استقطاب األفراد املوهوبني
تعمل إدارة جممع سوانطراك يف إطار سياستها اجلديدة إلدارة املوارد البشرية عكى األخذ ابلبعد االسرتاتيجي إلدارة مواردها
البشرية ،ومن أوجه ذل  ،رسم خطة تتعكق ابختيار  200فرد من ذوي املؤهالت العالية (موهوبون) 1من بني املرتشحني
لكتوظيف ( 9000منصب لكتوظيف خالل سنة  ،)2018وهذا اعتمادا عكى رقمنة عمكية االتنتقاء .واهلدف من ذل هو
إعطائهم برامج تكوين مكثفة وعالية املستو  ،عكى املستويني الوطين واألجنيب ،وبعدها تنصيبهم يف أماكن عمل اسرتاتيجية
يف املؤسسة ،حيث يتطكع أن يكوتنوا يف مناصب قيادية عكى املد املتوسط عمال ابملقاربة النازلة إلدارة الكفاءات.
وحسب فهمنا لكوضع فإن هذا االجراء سيمس املهن األساسية لسوانطراك ،وهي احلفر والتنقيب ،ختزين ارحمروقات،
االستغالل وإدارة املعدات خصوصا التوربينات  ،والعمكيات ،وحيضر اجملمع لكدخول يف مرحكة ما بعد البرتول ،خصوصا
الطاقات النظيفة.

املطلب اخلامس :تقييم اجربة سوانطراك يف تبين مسار إلدارة الكفاءات
عكى الرغم من التنظيم اهلائل لكمديرية املركزية لكموارد البشرية ،ووجود مصاحل خمتكفة هتتم ابألتنشطة األساسية إلدارة الكفاءات
كهندسة التدريب ،وإدارة ذوي القدرات العالية ،وإدارة اإلطارات العكيا ،والتسيري التنبئي لكوظائف والكفاءات ،إال أن
املمارسة العمكية تبقى بعيدة كل البعد عن ذل  ،فاملؤسسة تفتقر ألهم األدوات العمكية إلجناح هذا املشروع ،تنذكر منها:
 مرجعية الكفاءات :عكى الرغم من املبادرة اخلاصة ببطاقة مؤهالت املنصب كوسيكة لتثبيت كفاءات الفرد ،فإهنا الترتقي إىل املنهجيات املتبعة إلعداد مرجعيات الكفاءات .وعكيه ،فإن ما أيخذ ابلعني اجملردة لد املسؤولني عند
ممارستهم لنشاط التقييم الدوري لألداء ،هو "دراية التصرف" اليت يبديها الفرد عند معايشته ملختكف الوضعيات
يف مكان العمل ،وكذل األمر ابلنسبة لككفاءات اجلماعية ،فتقاس بدراية التصرف اجلماعية لفرق العمل ،خصوصا
وأن طبيعة العمل تتميز ابخلطورة العالية جدا ،وهو ما جعل أتنظمة التقييم أتخذ به لكحكم عكى األداء اجلماعي.
إن غياب مرجعية كفاءات ،يضيع الكثري من اجلهود اخلاصة اليت تبذهلا اإلدارة إبدارة املوارد البشرية ،حيث تقع

Brouri Kamel (2018), op. cit., in : www.youtube.com/watch?v=BwhtXDUa_ds&ab_channel=RadioAlgérienne
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عاجزة عكى تسيري الكثري من املكفات واألتنشطة كالبحث عن أحسن الكفاءات (سجل الكفاءات Annuaire

) ،des compétencesزايدة عن قاموس الكفاءات اجلزئية لكل املهن املرتبطة حبقيبة تنشاطات اجملمع .هذا
األمر اتنعكس عكى طريقة تعيني الكفاءات ،وابملوازاة مع ذل هتميش ملخزون كفاءات هائل مييز املوارد البشرية
ابجملمع ،وهذا عكى الرغم من وجود بورصة املوارد البشرية اليت الزالت تعتمد أسكوب عمل تقكيدي (السرية الذاتية)؛
 الكفاءات ارحمورية :من الكفاءات ارحمورية اليت تبقى حمل اهتمام كبري إلدارة اجملمع هو كفاءات التحكم يف املخاطر(السالمة واألمن الصناعي) وكفاءات الصياتنة ،كوهنا هي ارحمدد ملعدالت التوقف عن اإلتنتا وكذل

ملستو

التحكم يف املخاطر التشغيكية ،وعكيه فاملؤسسة تويل أمهية ابلغة لكحفاظ عكى هذه الكفاءات وبناء كفاءات جديدة
تتماشي والتطورات التكنولوجية والتحدايت املستقبكية لكعمل؛
 تنظام معكومات املوارد البشرية :خبصوص تنظام معكومات املوارد البشرية املعتمد يف فروع اجملمع فيتمثل يف حزمةمرتامية وغري مدجمة من الربامج ،إال أن أمهها هو تنظام ( ،)ResHumعكى الرغم من كوتنه تنظام تسيري إداري
لألفراد (حركة املوارد البشرية ،إدارة ساعات العمل ،احصائيات ختص املسار املهين ،إدارة األجور) حيث أتنه يفتقد
لصيغة الربط بني خمتكف أتنشطة اإلدارة احلديثة لكموارد البشرية ،وكذل

طبيعة التنظيمات والقواتنني اليت توجه

املمارسات اخلاصة إبدارة املوارد البشرية ،ابإلضافة إىل افتقاره لكشق اخلاص ابلتسيري االسرتاتيجي لكموارد البشرية+؛
 تنظام التعويضات :الذي يتوقف تطبيقه عكى الفئات املهنية العكيا فقط (بداية من رئيس قسم فما فوق) فيستحسنتعميمه عكى كل الفئات العمالية ،وهذا بعد استحداث مرجعيات الكفاءات لكامل املناصب ،وتطبيق تنظام إدارة
األداء عكى كل تك الفئات املهنية ،كي يعول عكيه لكنهوض أبداء املوارد البشرية مث أداء املنظمة؛
 قكة تكوين املسؤولني يف اجلواتنب السكوكية يف املاانمجنت ،وهو ما ينعكس عكى طبيعة املمارسات كطريقة إدارة فرقالعمل وما يرتبط هبا من أساليب القيادة وأشكال وتقنيات االتصال وادارة النزاعات؛
 تنقص يف حتيني دالالت املفاهيم املاانجريية لد الفئات املسرية ،كإدارة املسارات املهنية وتفويض السكطة والتمكني،وهو ما ينعكس عكى طبيعة ممارساهتم ذات الصكة إبدارة الكفاءات؛
 إدارة الكفاءات اجلماعية :خبصوص إدارة الكفاءات اجلماعية فإتننا تنكتمس غياب شبه ككي هلذه املفاهيم ،انهيعن ممارسات صرحية ختصها ،حيث تتوقف التجربة عند بعض املسامهات واملمارسة اليت تتم بطريقة عفوية وغري
مقصودة ،واليت جندها تصب يف هذا الباب ،كإدارة فرق العمل ،واملساءلة اجلماعية عن بعض تنتائج العمل ،وإدارة
املشاريع واإلدارة ابملشاريع ،والتعويضات اجلماعية  . ...إن هذه املمارسات حتتا إىل إعادة تنظيم ورمسكة لتنضج

 +قناعة من مدراء املوارد البشرية مبحدودية تنظام معكومات املوارد البشرية احلايل ،فقد ابشرت يف تطوير تنظام معكومات جديد ) (RH Managerأيخذ بكل من البعدين اإلداري واالسرتاتيجي،
كما أتنه سيكون اكثر تفاعكية وذكاء حيث سيكون من الصنف املساعد الختاذ القرارات
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عكى شكل سريورات واضحة املعامل ينبغي الوقوف عكيها لكنهوض مبسار إدارة الكفاءات مبفهومه الواسع ،ومنه
التطكع لتحسني األداء الشامل لكمجمع؛
 إدارة الكفاءات التنظيمية :خبصوص إدارة الكفاءات التنظيمية ،فإهنا متارس بشكل عفوي وغري مقصود ،وحتتمسميات أخر  ،كبناء املشاريع وإدارهتا ،واإلدارة ابملشاريع ،وتشكيل وحدات او مشاريع شراكة أو حىت اتنشاء
فروع جديدة متخصصة يف جمال تنشاط حمدد ،قصد حتسني تنوع األداء .وجند العديد من األمثكة ،كإتنشاء مؤسسة
صياتنة التوربينات ) (GEATابلشراكة مع جنرييل اليكرتي  ،ومشروع حبس غاز اثين أكسيد الكربون مع الشركة
الربيطاتنية لكبرتول ،ومشروع ضغط الغاز مع الشركاء الياابتنيني. ... ،
 خبصوص تنظيم العمل :تتميز اهليككة التنظيمية ابهلرمية الكبرية (ما يقارب14مستو ) وأسكوب قيادي شبهعسكري يرتكز عكى الوالءات بشكل كبري وتنقص املعكومات ارحمينة وضعف اجتاهات وقنوات االتصاالت الداخكية،
يعترب عائقا ملنطق الكفاءة ،حيث ال يزال مسيطرا عكى كامل فروع املنظمة ،حيث يسمح لكمدراء الكبار من إبقاء
تنفوذهم وسيطرهتم عكى املنظمة .وكان من األجدر اعتماد التنظيم ابملشاريع ،كوتنه حيتضن املفاهيم املتعكقة ابألهداف
واملدراء والكفاءات ويكم فيما بينها.

خالية الفصل
ما ميكن قوله يف هناية هذا الفصل هو أتنه بقصد ضمان أداء مستدام وممارسات أحسن لكمسؤولية اجملتمعية يف قطاع البرتول
والغاز يف جممع سوانطراك ،يكون من الضرورة عكى القائمني عكى شؤون إدارة اجملمع السعي لتحسني بناء قدراهتا ولكن
بوترية أسرع ،ابملوازاة مع مسامهات أكثر فعالية لكحكومة اجلزائرية واألطراف الصاتنعة لكسياسات البيئية وأطرها القاتنوتنية،
عكى اعتبار أن التجربة احلالية لكمجمع هي جد متواضعة مقارتنة مبا هو سائد يف بقية اجملمعات البرتولية يف الدول املنتجة
لكبرتول مبا فيها اإلفريقية وأحسن دليل هو ترتيب اجلزائر فيما يتعكق مبؤشر حوكمة املوارد الطبيعية لسنة ،2017حيث
كاتنت يف املراتب األخرية افريقيا بعد كل من أتنغوال وتنيجرياي .كما يكون من املهم اإلشارة إىل ضرورة إحاطة اهليئات املهتمة
برهاين االستدامة واملسؤولية اجملتمعية وتعزيزها من الناحية املؤسسية والقاتنوتنية واملالية ،قصد متكينها من أداء واجباهتا بشكل
أفضل .كما ينبغي عكى جممع سوانطراك مراجعة طريقة تفاعكه واتصاله مع األطراف ذات املصكحة ،خصوصا فيما يتعكق
إبعداد التقارير واإلفصاح عنها بشكل منتظم وفقا لكمبادرات العاملية املتعارف عكيها يف جمال الصناعات النفطية.
من جهة أخر  ،الزال األداء الشامل جملمع سوانطراك حيتا إىل أشواط كبرية وجدية أكرب وكفاءات أمسى لكنهوض به إىل
م صف املؤسسات الرائدة يف جمال ارحمروقات والصناعات البرتوكيميائية؛ ويبقى العوز يف الكفاءات ارحمورية اخلاصة بكل
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تنشاط من األتنشطة القاعدي ة (املنبع ،النقل ،املصب) هو السر لكنهوض ابألداء الشامل لسوانطراك واستدامته ،حيث أن
أحسن دليل عكى العوز يف هذه الكفاءات هو الكجوء املستمر جملمع سوانطراك يف معظم مشاريعه االسرتاتيجية إىل اسرتاتيجية
الشراكة ،وهو ما يعين اختيار شري أجنيب يتحكم يف كفاءات اسرتاتيجية اندرة و غامضة وصعبة التعكم مل تتمكن سوانطراك
من بنائها عكى الرغم من إمكاتنياهتا املالية واالقتصادية والطبيعية اهلائكة (املوارد).
من زاوية مناجريية ،يتطكب حتدي التحكم يف األداء من القائمني عكى شؤون اجملمع التفكري يف وضع أتنظمة تسيري تفوق
بعد التحكم يف التكاليف ،بل السعي لكوصول إىل إعادة هندسة املنظمة قصد الوصول إىل إعادة تنظيم جذرية هليككة اجملمع
وفروعه ،ولطبيعة العالقات الوظيفية والعضوية فيما بينها ومنه التمكن من ممارسة إدارة األداء وفقا ملقاربة التنمية املستدامة،+
وبناء تنظام معكومات متكامل يربط خمتكف أتنشطة اجملمع فيما بينها بطريقة تنظيمية ،حيث أن إدارة أي تنشاط يكون يف
تنسق النظام الككي لكمجمع (متيزه مسة الربط والنظمية) ،وتنظام يقضة جيعل من تسيريها استباقيا .ومن جهة أخر  ،إعادة
االستثمار بشكل جدي يف اجلواتنب غري املادية كتحسني مناخ العمل ،وتعزيز الشفافية من خالل إعادة بناء ثقافة تنظيمية
تتماشي مع هذا االجتاه حيث تكون أحد ميزاته األساسية هو اإلفصاح جتاه كامل األطراف ذات املصكحة (اإلدارة ابلكتاب
املفتوح) والتواصل معهم بشكل فعال ،وتغيري أساليب التعامل معهم (األساليب األبوي) لضمان مسؤولية جمتمعية فعكية
جتاههم ،ومنه استدامة أدائها الشامل.
كما يكون من املهم إعادة بعث أقو لوظيفة املوارد البشرية وإعطائها املكاتنة االسرتاتيجية اليت من املفرتض أن تكعبها يف
إجناح االسرتاتيجية اجلديدة لكمجمع أبفق  ،2030ولعل من أهم حماور التغيري اليت جيب الرتكيز عكيها هو تفعيل أكرب
وأعمق ملنطق الكفاءات من خالل تعميم استعمال تنظام إدارة األداء وإدارة التعويضات الككية املرتنة ،واعتماد مرجعيات
الكفاءات وفق املستجدات األكادميية والتجارب املهنية الرائدة يف إطار تطبيقات تنظام معكومات املوارد البشرية لكمنظمة،
مع ضرورة اخلرو من حقبة التسيري اإلداري لألفراد ،اليت أتخذ جمهودات كبرية من طرف إدارة املنظمة إىل حقبة إدارة املوارد
البشرية مبنطق الكفاءات مث يف مرحكة أخر إدارة فعكية لككفاءات جبدية وشفافية عاليتني.
لقياس طبيعة العالقة بني املمارسات احلالية (الوضعية) إلدارة الكفاءات وممارسات املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام جملمع
سوانطراك ،سنحاول يف الفصل الالحق اعتماد أسكوب االستقصاء ابستعمال االستباتنة ومعاجلة بياانهتا ابستعمال مقاربة
املعادات البنائية ،مع حماولة بناء منوذ يبني طبيعة العالقات بني خمتكف هذه املمارسات أببعادها اجلزئية.

 +مت التفصيل يف مقارابت األداء الشامل وابخلصوص مقاربة التنمية املستدامة يف الفصل الثاين.
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الفصل اخلامس :الدراسة االستقصائية مبجمع سوانطراك
متهيد

لإلجابة عن إشكالية البحث وبلوغ األهداف الرئيسية من الدراسة االستقصائية املتمثلة يف دراسة أثر إدارة

الكفاءات على األداء املستدام جملمع سوانطراك من خالل سياساته اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية ،مت اعتماد املقاربة اهلجينة
يف اسقاط ومعاجلة موضوع الدراسة على جممع سوانطراك ،مع الرتكيز على النمذجة البنائية كأسلوب قياس للبياانت
احملصل عليها من توزيع االستبانة على إطارات بعض فروع اجملمع ،كونه األكفء على معاجلة امجايل املتغيات ذات
الصلة مبوضوع الدراسة ،واختبار العالقات االحندارية فيما بينها وبطريقة مشولية؛ كما سنحاول اعتماد أسلوب املربعات
الصغرى اجلزئية ) .(SEM-PLS
يتضمن هذا الفصل املباحث اآلتية:
 املبحث األول :النموذج التصوري ،اإلجراءات املنهجية وعرض بياانت الدراسة االستقصائية؛ املبحث الثاين :اختبار النموذج البنائي للدراسة؛ -املبحث الثالث :اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج.
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املبحث األول :النموذج التصوري ،اإلجراءات املنهجية وعرض بياانت الدراسة االستقصائية

قصد التمكن من معاجلة موضوع الدراسة بشكل من املوضوعية العلمية ،يكون من املهم التطرق إىل التموقع املنهجي
الذي مكننا من تشكيل النموذج التصوري للدراسة ،للتمكن من طرح فروض الدراسة واحلاقها ابملناهج واألدوات املالئمة
ملعاجلتها .ليتم فيما بعد التطرق أهم اإلجراءات املنهجية املعتمدة وعرض بياانت الدراسة االستقصائية.
املطلب األول :النموذج التصوري للدراسة وفرضياته

يستند النموذج التصوري للدراسة إىل ثالثة متغيات /حماور أساسية ،يتمثل احملور األول يف إدارة الكفاءات كمتغي
مستقل ،يتجزأ هذا احملور إىل ثالثة مستوايت إدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات

التنظيمية؛ أما احملور الثاين يتمثل يف املسؤولية اجملتمعية للمنظمات (كمتغي وسيط)؛ أما احملور الثالث فيتمثل يف األداء
املستدام (كمتغي اتبع) .والشكل اآليت ميثل النموذج التصوري العام للدراسة ،اليت سنعتمدها يف البحث الكمي.
الشكل ( :)2-5النموذج التصوري العام للدراسة االستقصائية
إدارة الكفاءات

(إ ك ف ،إ ك ج ،إ ك ت)

ف 2
ف1

11

األداء املستدام

ف3
ف5
املسؤولية اجملتمعية
(االقتصادية ،االجتماعية ،البيئية،

(االقتصادي ،االجتماعي ،البيئي)

ف4

القانونية ،األخالقية)

املصدر :من إعداد الطالب.

اعتمادا على النموذج التصوري للدراسة وعمال مبنهجية النمذجة البنائية يف دراسة البنية املفاهيمية للنموذج ودراسة
العالقات فيما بينها ،سنحاول معاجلة مجلة من الفروض من خالل دراسة العالقة ما بني املتغيات ابستخدام النمذجة
البنائية ابملربعات اجلزئية الصغرى اليت تركز على حتليل املسارات.++
مت طرح الفروض انطالقا من عدد العالقات املكونة للنموذج البنائي ،ابإلضافة إىل الفرضية املبدئية العامة اليت ختص
نوعية املمارسات اخلاصة بكل من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية .وسنحاول فيما أييت تلخيص التموقعات
اإلبيستيمولوجية لفرضيات الدراسة.

 ++طريقة معاجلة الفرضيات وفقا مل نهجية النمذجة البنائية ،مت التفصيل فيها يف املبحث الثاين وتطبيقها يف املبحث الثالث من هذا الفصل ،مستعينني بتحليالت الفصل الرابع.
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 .1نوعية ممارسات إدارة الكفاءات وممارسات املسؤولية اجملتمعية

أخذا بتحدي التنافسية واالستدامة الذي تعيشه منظمات األعمال اليوم على املستويني العاملي واحمللي ،وأخذا
بعني االعتبار للدور االسرتاتيجي ملمارسات إدارة املوارد البشرية يف ممارسة منطق الكفاءات يف إدارة كامل أنشطة

املنظمات (املقاربة ابلكفاءات) للوصول إىل حيازة كفاءات حمورية ،(Prahalad & Hmael, 1995) 1فإن أحد أهم
مفاتيح جناح هذه املنظمات يتطلب العمل مبمارسات راقية إلدارة املوارد البشرية مبا ميكنها من إدارة كفاءاهتا البشرية
والتنظيمية ،وكذلك اإللتزام بكامل االلتزامات االقتصادية واالجتماعية والبيئية واألخالقية انهيك عن االلتزامات
القانونية ،(Rosé J. J. et al., 2011 )2وهو ما خيلص يف النهاية بتحقيق أداء أكثر استدامة.
الفرضية األوىل :ميارس جممع سوانطراك كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية بشكل عايل املستوى.
 .2عالقة إدارة الكفاءات ابملسؤولية اجملتمعية

انلت دراسة عالقة إدارة الكفاءات البشرية ابملسؤولية اجملتمعية عددا معتربا من الدراسات ،اين انصب اهتمام

الكثي منها على زاوية القيم واألخالقيات وعالقتيهما إبدارة املوارد البشرية ( Guest, 20073 ; Margolis et al.,

) 20074 ; Kamoche, 20075حيث تناولت معظم الدراسات دور إدارة املوارد البشرية يف حتسني مستوى املسؤولية
االجتماعية أو اجملتمعية للمنظمة.
لعل معظم الدراسات اليت عاجلت العالقة بني املفهومني ،كانت تعاجل موضوع املسؤولية اجملتمعية كأحد أهداف املنظمة
والذي كثيا ما يقرن بقيم هذه األخية؛ حيث ميز يف هذا اإلطار ) (Orlitzky & Swanson, 2006بني منوذجني
لقيم املنظمة ،ومها "قيم اإلمهال ) "(neglectو "قيم التناسق ) ."(attunementوهو ما يتولد عنه منوذجني عمليني
يف ممارسة األعمال ،منوذج اإلمهال ومنوذج التناسق .6وفقا لتحليل ) ،(Orlitzky & Swanson, 2006فاملدراء
الذين يعملون ابسرتاتيجية قصية النظر ،ال يبالون للقيم االجتماعية واألخالقية عند اختاذهم للقرارات ،يف الوقت الذي
Prahalad C.K. et Hamel G. (1990) «The Core Competence of the Corporation», Harvard Business Review,
May-Juin, pp 79-90.
1

Rosé J.J. & Barthe Nicole (2011), RSE entre Globalisation et développement durable, Ed. DeBoeck, Bruxelles.

2

3 Guest, D.E. (2007), “HRM and performance: can partnership address the ethical dilemmas?”, in Pinnington,

A., Macklin, R. and Campbell, T. (Eds), Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford

University Press, Oxford. & Guest, D. E. (1997). Human resource management and performance: a review
and research agenda. International journal of human resource management, 8(3), 263-276.

Margolis, J. D., Grant, A. M., & Molinsky, A. L. (2007). "Expanding ethical standards of HRM: necessary evils

4

and the multiple dimensions of impact. Human resource management ", Ethics and employment, 237.
Kamoche, K. (2007), “Strategy, knowledge, appropriation, and ethics in HRM”, in Pinnington, A., Macklin,

5

R. and Campbell, T. (Eds), Human Resource Management: Ethics and Employment, Oxford University Press,
Oxford.
Orlitzky, M. and Swanson, D.L. (2006), “Socially responsible human resource management”, in Deckop,

6

John R. (Ed.), Human Resource Management Ethics, Information Age, Greenwich, CT.
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يستخدم فيه املديرون التنفيذيون آليات رمسية وغي رمسية لقمع وعي موظفيهم واستبعاد حتليل أنشطة املنظمة من وجهة
نظر أخالقية؛ وهو ما يؤدي إىل ضعف املسؤولية االجتماعية للمنظمة .على العكس من ذلك ،فاملدراء الذين يعملون
ابسرتاتيجية "القبول املعياري" ،يؤكدون على أمهية القيم وتعدد األطراف ذات املصلحة ملوظفيها ،وهو ما يستلزم اخذا
أكرب ملستوى املسؤولية اجملتمعية وتقدمي أداء مستدام أفضل.
على اعتبار أن دراستنا ستتناول املوضوع من زاوية بيان أثر إدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية ،ومدى مقاربتها بني
بلوغ األهداف االقتصادية ابألهداف اجملتمعية للمنظمة ،وانطالقا من الدراسات املشار اليها سابقا ،ميكن طرح الفرضية
الثانية على النحو اآليت:
الفرضية الثانية :توجد عالقة أتثي إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية مبجمع
سوانطراك.
 .3عالقة إدارة الكفاءات ابألداء املستدام
يرى "براني" و"كالركسون" أبنه ميكن حتليل األداء املستدام وفقا للمقاربة املرتكزة على املوارد) (RBVعلى
اعتبار أنه نتيجة لتعبئة املوارد االسرتاتيجية للمنظمة 1والقدرة على إدارهتا لألطراف ذات املصلحة .2وعليه تناولت
الكثي من الدراسات املمارسات االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية وأثرها املباشر على أداء املنظمة ،إال أن هذا النمط
من العالقة السببية البسيطة ذات االجتاه الواحد أصبح غي كاف ومرض ) ،(Edwards &Wright, 20013إذ إن
االنتقادات الرئيسية للممارسات املعتادة لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية واألداء التنظيمي ،خلصت إىل أن التطورات
النظرية اليت تشرح كيفية عمل مثل هذه املمارسات يبدو غائبا ) ،(Becker & Gerhart, 19964وهو ما زاد من
أمهية ببعض األبعاد اجلديدة يف كل من إدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي .فنجد أن انتقاء وتوظيف أحسن الكفاءات
مع األخذ ابحلسبان للبعد القيمي واألخالقي وكذلك تطوير نظام تقييم يساعد يف دعم وحتسني األداء املستدام (خصوصا
يف شقه االجتماعي سواء تعلق األمر ابلفرد وابجلماعة) ،كما يتطلب تعزيز قيم التماسك ربط نظام التعويضات مبدى
العمل هبذه القيم وحتقيق أهداف ذات بعد اجتماعي وجمتمعي وبلوغ أداء مسؤول اجتماعيا ،وكذلك فرص وإمكانيات
للتعلم والتدريب والتطوير ) .(Orlitzky & Swanson, 2006كما يؤكد) (Baptiste, 2008على أن إدماج

Barney J. B., (1991), « Firm resources and sustained competitive advantage », Journal of Management, Vol.
17, N°1, pp. 99-110.
1

Clarckson M. B. E. (1995), « A stakeholder framework for Analyzing and evaluating corporate social

2

performance”, Academy of Management Review, Vol. 20, pp. 92 -117.

Edwards, P., & Wright, M. (2001). High-involvement work systems and performance outcomes:

3

the strength of variable, contingent and context-bound relationships. International Journal of

Human Resource Management, 12(4), 568-585.

Becker, B., & Gerhart, B. (1996). The impact of human resource management on organizational

4

performance: Progress and prospects. Academy of management journal, 39(4), 779-801.
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والتزام املوظفني يف النشاطات اليت ختدم املسؤولية اجملتمعية يتطلب وبشكل مسبق تطوير اجتاهات وسلوكيات مؤيدة
لذلك.
وعليه ميكن طرح الفرضية الثالثة كاآليت:
الفرضية الثالثة :توجد عالقة أتثي إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على األداء املستدام مبجمع سوانطراك.
 .4عالقة املسؤولية اجملتمعية ابألداء املستدام

تثبت الكثي من الدراسات العالقة املتداخلة اليت تربط ممارسات املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ومستوى األداء املستدام
كناتج عن تلك املمارسات ،على غرار دراسة "ماكوليامس" و"سيجل"  (MacWilliams & Siegel, 2001)1اليت
توصلت إىل وجود عالقات خمتلفة االجتاهات ،إجيابية وسلبية وحيادية ،فيما خيص أتثي املسؤولية اجملتمعية على األداء
املايل للمنظمات ،يف الوقت الذي توصل فيه "بيكر" ) (Bieker, 2002إىل أن كل مكون من مكوانت األداء املستدام
يؤثر يف اآلخر ،وهذا األمر يرتبط إبرادة املؤسسة يف ممارسة املسؤولية اجملتمعية .2ومنه ميكن القول أبن اسرتاتيجية املنظمة
خبصوص مستوى ممارسة املسؤولية اجملتمعية له عالقة مباشرة بنوع األداء املايل واألداء االجتماعي واألداء البيئي كمكوانت
األداء املستدام )(Elkingston J., 1999الذي حتققه املنظمة.
كما جند دراسة "ماكويليامس" و " سيجل" (MacWilliams & siegel, 2001)3اليت تناولت عالقة املسؤولية
اجملتمعية ابألداء التنظيمي ،حيث توصلت إىل وجود عالقات إجيابية وسلبية وأخرى حيادية فيما خيص أتثي املسؤولية
اجملتمعية على األداء املايل للمنظمات؛ أما دراسة " كريسو ستومو" ) (Cristostomo, 2011اليت متت يف االقتصاد
الربازيلي ،فقد توصل اىل وجود ارتباط سليب بني املسؤولية اجملتمعية وقيمة املنظمة ،كون أن مفهوم امل املج مل أيخذ بعني
االعتبار من طرف الزابئن وسوق رأس املال .4وعلى الرغم من إشارة "فريدمان" ) (Friedman, 1970يف إطار مفهوم
نظرية املنفعة ،ان امل املج للمنظمة ليست قادرة على حتسني قيمة املنظمة ،5بل هي على العكس من ذلك ،فقد يتولد
عنها حتمل تكاليف إضافية اليت جتعل من املنظمة يف موقف ضعف مقارنة بتلك اليت ال أتخذ ببعد املسؤولية اجملتمعية
).(Vance, 1975 ; Aupperle et al., 1985
A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm

1 McWilliams,

perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.

Bieker T., (2002). « Managing corporate sustainability with the Balanced Scorecard : Developing a

2

Balanced Scorecard for Integrity Management», Oikos PhD summer academy.
McWilliams, A., & Siegel, D. (2001). Corporate social responsibility: A theory of the firm

3

perspective. Academy of management review, 26(1), 117-127.

Lima Crisostomo, V., de Souza Freire, F., & Nobre Parente, P. H. (2014). An analysis of corporate social

4

responsibility in Brazil: growth, firm size, sector and internal stakeholders involved in policy
definition. Pensamiento & Gestión, (37), 125-149.

Friedman, M. (2007). The social responsibility of business is to increase its profits. In : Corporate ethics and

5

corporate governance (pp. 173-178). springer berlin heidelberg.
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يف حالة ما إن أخذت املؤسسة بتوقعات هذه األطراف ذات املصلحة ،فإهنا تكون قادرة على حتسني مسعتها ومنه التأثي
إجيااب على األداء املايل .انطالقا من دراسة ) (DiSegni et al, 2015فاملنظمات اليت هلا صورة توحي مبستوى عايل
من االلتزام ابملسؤولية اجملتمعية تكون قادرة على تدنية تكاليفها بشكل أكرب مقارنة بتلك املنظمات األقل التزاما وعمال
ابملسؤولية اجملتمعية ،1ومنه فهي قادرة على حتقيق أداء مايل أحسن .ومن جهة أخرى تشي دراسات (Lindgreen
) et al., 2009يف الوالايت املتحدة األمريكية ،إىل أن املنظمات تؤمن ابألثر اإلجيايب الذي ترتكه املسؤولية اجملتمعية
على النتائج املالية ،فقد أدركت أن التزام املنظمات مبسؤولية جمتمعية أكرب سيتولد عنه قدرة أكرب على جذب موارد
بشرية أكثر كفاءة واحملافظة عليها( 2األداء االجتماعي) ) ،(Turban & Greening, 1997وهو ما سيخلص إىل
ختفيض مستوى دوران العمل وتكاليف التوظيف والتطوير .3فاملسؤولية اجملتمعية هي سبيل لتحقيق فرص استثمارات
توسعية مستقبال.(Husted, 2005) 4
انطالقا مما سبق ،ميكننا طرح الفرضية اجلزئية الرابعة على النحو اآليت:
الفرضية الرابعة :توجد عالقة أتثي إجيابية ذات داللة إحصائية للمسؤولية اجملتمعية على األداء املستدام مبجمع
سوانطراك.
 .5العالقة الوسيطة للمسؤولية اجملتمعية بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام

تشي الكثي من الدراسات اليت ختص العالقة بني إدارة املوارد البشرية واألداء إىل وجود متغيات وسيطة أتثر على طبيعة

العالقة بني املفهومني ابلشكل الذي قد ال نتوقعه ) .(Ullmann, 1985وعليه فقد بعض الباحثني ضرورة النظر يف
ادخال متغيات وسيطة بني ممارسات إدارة املوارد البشرية واألداء التنظيمي ) ،(Ferris et al., 19985ومن بينها

D. M., Huly, M., & Akron, S. (2015). Corporate social responsibility, environmental leadership and

1 DiSegni,

financial performance. Social Responsibility Journal, 11(1), 131-148

Lindgreen, A., Swaen, V., & Johnston, W. J. (2009). Corporate social responsibility: An empirical

2

investigation of US organizations. Journal of business ethics, 85, 303-323.& Lindgreen, A., & Swaen, V. (2010).
Corporate social responsibility. International Journal of Management Reviews, 12(1), 1-7.

Turban, D. B., & Greening, D. W. (1997). Corporate social performance and organizational attractiveness

3

to prospective employees. Academy of management journal, 40(3), 658-672.

Husted, B. W. (2005). Risk management, real options, corporate social responsibility. Journal of Business

4

Ethics, 60(2), 175-183.

G. R., Hochwarter, W. A., Buckley, M. R., Harrell-Cook, G., & Frink, D. D. (1999). Human resources

5 Ferris,

management: Some new directions. Journal of management, 25(3), 385-415.
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األخذ بتوجيهات املسؤولية اجملتمعية للمنظمات كدراسة  (Khan, 2001)1ودراسة & (Bučiūnienė, I.,

) 2 Kazlauskaitė, R.,2012اليت أكدت وجود هذا الدور الوسيط.

انطالقا مما سبق نطرح الفرضية اخلامسة على النحو اآليت:
الفرضية اخلامسة :تتوسط املسؤولية اجملتمعية للمنظمة العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام مبجمع سوانطراك.
بقصد التمكن من الوصول إىل احلكم عن بنية النموذج التصوري وعن العالقات اليت يتضمنها ،املصاغة يف
الفرضيات السابق ذكرها ،سنحاول التطرق إىل استعراض اإلجراءات املنهجية للدراسة االستقصائية ،مع الرتكيز على
منهجية معاجلة بياانهتا وفق براديغم النمذجة البنائية.
املطلب الثاين :اإلجراءات املنهجية وعرض بياانت الدراسة االستقصائية

سنتناول يف هذا اجلزء من البحث اإلجراءات املنهجية اليت مت اعتمادها يف هذه الدراسة ،من خالل حتديد

املنهج املتبع وعرض االستمارة كأداة أساسية يف مجع املعلومات امليدانية عن املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة امليدانية،
وبيان كيفية حتديد العينة واألدوات اإلحصائية اليت مت استعماهلا يف عرض البياانت اجملمعة.
الفرع األول :اإلجراءات املنهجية وأدوات البحث
سنتناول يف هذا اجلزء من البحث اإلجراءات املنهجية ابإلضافة إىل األدوات اإلحصائية اليت متت االستعانة هبا يف حتليل
البياانت.
أوال :منهج الدراسة
ميثل املنهج املتبين الدليل التنفيذي والرتمجة العملية للتموقع االبيستيمولوجي للباحث ،حيث مبجرد اختيار
ابرديغم التعامل مع موضوع الدراسة ،حيدد الباحث األدوات اليت سيوظفها إلنتاج املعرفة .على اعتبار أن هذه األدوات
قد تطورت يف إطار التيارات االبيستيموجلية اليت تعترب مرجعية ابلنسبة هلا.
وقعت دراستنا على املقاربة اهلجينة (التعددية) اليت متزج بني املقاربة الكمية واملقاربة الكيفية ،حيث جتسدت
املقاربة الكمية يف اعتم اد االستبانة وحتليل بياانهتا ابعتماد النمذجة البنائية ،يف حيث جتسدت املقاربة الكيفية يف كل
من املالحظة وحتليل حمتوى املقابالت وحتليل التقارير والتصرحيات.
Khan, M. A. (2010). Effects of human resource management practices on organizational performance–an

1

empirical study of oil and gas industry in Pakistan. European Journal of Economics, Finance and Administrative

Sciences, 24(157-174), 6.

Bučiūnienė, I., & Kazlauskaitė, R. (2012). The linkage between HRM, CSR and performance outcomes.

2

Baltic Journal of Management, 7(1), 5-24
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كما مت اعتماد منهج دراسة احلالة ،كونه يستعمل ألغراض االستكشاف والوصف والتفسي ،حيث تزيد أمهية
اعتماده عندما تتعلق الدراسة يف البحث يف إشكاالت من كيف وملاذا أو معاينة أحداث ليس للباحث أي رقابة عليها.1
يعرف "واشو" دراسة احلالة أبهنا حتليل مكاين وزماين لظاهرة معقدة ابلظروف واألحداث واألطراف الفاعلة
واملقتضيات .لذلك فهي أفضل منهج للدراسة عندما يتعلق األمر بتحليل املميزات انطالقا من تفقد الظواهر املدروسة،
أو عندما تكون احلدود بني الظواهر وسياقاهتا غامضة ،2أو أهنا تشجع مشاركة املبحوثني يف عملية البحث .فالتفاعل
بني الباحث واألطراف اليت يتعامل معها من شأنه أن يدعم فهم الوضعيات وضوابطها ويسمح إبعطاء التمثيالت
املناسبة هلا ،وهذا حسب رأي "يني" ).(Yin
على الرغم من أن البعض يتحفظ بشأن االعتماد على دراسة احلالة الوحيدة إلنتاج معارف علمية قابلة للتعميم،
إال أن البعض ك (Mitoiff, Pondy) :يراين أنه ميكن بناء نظرية نطالقا من حالة واحدة ،وهو ما يؤيده )(Yin
حيث يرى أبنه ميكن اعتماد دراسة احلالة يف السياقات التالية:3
 .1عندما حناول اختبار نظرية قائمة ،من أجل أتكيدها أو نقضها أو تكملتها؛
 .2عندما يكون للحالة املدروسة خصائص فريدة أو متطرفة؛
 .3عند الرغبة يف تناول ظاهرة ليست اندرة لكنها غي متاحة للمنظومة العلمية.
ويف إطار منهج البحث هذا ،قمنا ابالطالع على األدبيات األكادميية من كتب وجمالت ودورايت بثالثة لغات
هي العربية واالجنليزية والفرنسية ذات العالقة مبوضوع الدراسة ،وعملنا على مراجعتها وحتليل ما جاء فيها ،ويف اجلانب
التطبيقي جلأان إىل استعمال وسائل التحليل اإلحصائي الستغالل البياانت اليت تضمنتها إجاابت املبحوثني ألسئلة
االستمارة اليت مت توزيعها على بعض فروع جممع سوانطراك واليت كانت حمال للدراسة امليدانية.
اثنيا :جمتمع الدراسة والعينة
 .1جمتمع الدراسة
يتمثل جمتمع الدراسة احلالية يف قائمة فروع جممع سوانطراك ،اليت يبلغ عددها حاليا  154مؤسسة ،حيث حاولنا
قدر اإلمكان االتصال ابلعديد من تلك املؤسسات قد توسعت دائرة عينة الدراسة.
 1مزهودة عبد املليك ( ،)2007مسامهة إلعداد مقاربة تسيرييه مبنية على الفارق االسرتاتيجي ،دراسة حالة قطاع الطحن ابجلزائر ،رسالة دكتوراه( ،غي منشورة) ،كلية العلوم
االقتصادية ،جامعة ابتنة ،ص.173 .
 2مزهودة عبد املليك ( ،)2007مرجع سابق ،ص173 .
Thiétart et al (2003), Méthodes de recherche en Management, Ed. Dunod, Paris, pp. 214-215.
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ويف إطار سعينا لتحديد عينة الدراسة اتصلنا ابملديرية العامة جملمع سوانطراك ابجلزائر العاصمة ،وبوزارة الطاقة،
للتمكن من الولوج إىل املؤسسات حمل الدراسة.
على اعتبار أن املتغي التابع للدراسة يتمثل يف " األداء املستدام" ملنظمات األعمال ،فإن وحدة /مفردة القياس
يف دراستنا هي املنظمة ما يستلزم ان يتمثل جمتمع الدراسة هو منظمات األعمال يف اجلزائر وهو ما سيسمح من دراسة
طبيعة العالقة بني متغيات الدراسة .على اعتبار أنه ال توجد شهادات تقييس تشي إىل ممارسة املنظمات ملسار إدارة
الكفاءات ،فإن ممارسات إدارة الكفاءات تعد عمليات داخلية ضمنية يف العديد من املمارسات اإلدارية للمنظمات،
وهو عامل ال يؤثر بقوة يف اختيار املنظمات حمل الدراسة؛ وعلى العكس من ذلك تشي شهادات التقييس اخلاصة
أبنظمة اجلودة إىل مستوى التزام املؤسسة مبسؤوليتها اجملتمعية و حكم نسيب على نوعية أدائها الذي سينجر عن ذلك،
وهي كالتايل:
 شهادة األيزو  ، 9001اليت تشي إىل مستوى املسؤولية االقتصادية للمنظمة ،من خالل احلرص على احرتاممعايي جودة املنتج أو اخلدمة؛
 شهادة األيزو  ،14001اليت تؤكد مستوى التزام املنظمة مبسؤولياهتا البيئية؛ شهادة األيزو  ،18001اخلاصة ابلصحة والسالمة املهنية واألمن ،والذي يؤكد على وجود احلد األدىن مناملسؤولية االجتماعية جتاه العمال وسالمة املعدات؛
 شهادة األيزو  ،26000اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية ،الذي يعطي إطارا مرجعيا ملمارسة النظام اإلداري اخلاصابملسؤولية اجملتمعية ،إال أن ما مييز جمتمع الدراسة هو قلة املنظمات اليت حصلت على هذا اإلشهاد ،خصوصا
يف جممع سوانطراك.
ونظرا لعدم متكننا من احلصول على قائمة املؤسسات املنتمية جملمع سوانطراك ،واحلاصلة على شهادة األيزو،
للقيام ابختيار عينة عشوائية متثل جمتمع الدراسة امليدانية ،فقد قرران اعتماد عينة قصدية.
 .2عينة الدراسة
على الرغم من عدم حصولنا على واثئق رمسية عن املعلومات اليت كنا بصدد البحث عنها ،فقد كانت اللقاءات
اليت مجعتنا مبسؤويل بعض املؤسسات التابعة للمجمع ،من خالل انتقالنا للعديد من الوالايت على غرار والية اجلزائر

 بخصوص إدارة الكفاءات ،فعلى الرغم من صعوبة وجود ممارسات واضحة ومعلنة من طرف إدارة املؤسسات ،فسيتم األخذ بها على أساس ان كثير من تطبيقاتها يتم
بطرقة غير مقصودة وعفوية من طرف القائمين على شؤون املنظمات" :التعلم ،تقاسم املعرفة..." ،وهو ما سيجعل من هذا املتغير أمرا ليس بالصعب.
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العاصمة وبومرداس وورقلة واألغواط وسطيف  .فقد مت العمل مع املؤسسات اليت فتحت أبواهبا لنا إلجناز هذا البحث.
وعليه ميكن اعتبار عينة حبثنا عينة قصدية أو عمدية الن اختياران هلا كان لتحقيق الغرض الذي نسعى لبلوغه ،ومت
اختيار املؤسسات اليت تتوفر فيها خصائص معينة أمهها ارتباطها ابملهنة األساسية جملمع سوانطراك ،وحيازهتا على نظام
السالمة والصحة والبيئة و /أو شهادات األيزو.
تُعرف العينة القصدية أبهنا تلك اليت خيتارها الباحث على أساس أهنا حتقق أغراض الدراسة اليت يقوم هبا ،واليت
حبسب اعتقاده ورأيه الشخصي متثل اجملتمع وحتقق غرض دراسته1.وحىت إن كانت العينة القصدية غي ممثلة لكافة
وجهات النظر ،إال أهنا تعترب أساس متني للتحليل العلمي ومصدر ثري للمعلومات اليت تشكل قاعدة مناسبة للباحث
حول موضوع الدراسة.
خبصوص عينة املبحوثني الذين مت اختيارهم لإلجابة عن استمارة حبثنا ،فقد كان هدفنا يف بداية األمر هو استهداف
اإلطارات العليا على مستوى املؤسسات ،غي أن صعوبة بلوغ ذلك يف كل حلاالت ،فقد حتتم علينا توجيه استماراتنا
كذلك إىل املسؤولني املباشرين ومسؤويل الوظائف (اإلطارات املسية ،رؤساء األقسام ،رؤساء املصاحل ورؤساء فرق
العمل /املشاريع) وهم من ا لفئات املهنية اليت هلا من الكفاءات واخلربة اليت تسمح هلم من فهم وإدراك موضوع الدراسة
وربطه بتجربة مؤسساهتم وهو ما سيضمن لنا احلصول على إجاابت ذات موثوقية أكرب.
مت حتديد املؤسسات وعدد املبحوثني  ،من خالل اللقاءات األولية اليت مجعتنا ابلعديد من املسؤولني ،من خالل
لقاء مديري املوارد البشرية للمؤسسات حمل الدراسة ،وكنا خالل هذه اللقاءات نثي حوارا حول أمهية الدراسة وعن جتربة
املؤسسة فيما يتعلق مبوضوع الدراسة (املوارد البشرية والتنمية املستدامة) ،وبعد أتكدان من ذلك نقوم بتقدمي عرض موجز
إلشكالية حبثنا واألهداف العلمية اليت نسعى للوصول إليها ،مث بعد ذلك حندد مبعية حمدثنا صفة وعدد املسؤولني الذين
إبمكاهنم اإلجابة على االستمارات ،وقد كنا نشرتط أن يكونوا ممن هلم اخلربة الكافية اليت متكنهم من اإلجابة عن موضوع
الدراسة.
وقد بلغ عدد املؤسسات اليت خضعت للدراسة امليدانية  7فروع جملمع سوانطراك ،اليت أتكدان من ومالءمتها
ملوضوع الدراسة واليت أبدى مسؤولوها استعداد للتعاون معنا ،وقد قمنا بتوزيع  220استبانة ورقية وأكثر من 300
استبانة رقمية (عند طريق الربيد االلكرتوين) على مسؤويل هذه املؤسسات من مدراء ورؤساء أقسام ورؤساء مصاحل (أفراد
اإلدارة العليا وأفراد اإلدارة الوسطى).

1

سهيل رزق دياب ( )2003مناهج البحث العلمي ،مركز التطوير التربوي ،غزة ،ص.99
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متكنا من توظيف  167استبانة فقط ،بينما مل نستطع استغالل العدد املتبقي نظرا لعدم اسرتجاع البعض منها بسبب
مماطلة مسؤويل املؤسسات ،أو لعدم صالحيتها لالستغالل والتحليل بسبب عدم إجابتها عن كل األسئلة .على اعتبار
أن القيمة القصوى للسلم املعتمد يف االستبانة هي  5وعند مستوى داللة  % 5واعتماد " كوان" 1فإن معاجلة موضوع
الدراسة يتطلب  147استبانة*.
اثلثا :أدوات مجع معلومات الدراسة االستقصائية
مت استعمال االستمارة كأداة أساسية يف مجع معلومات الدراسة امليدانية ،ابإلضافة اىل االستعانة ابملقابلة املباشرة
مع بعض مسؤويل املؤسسات االقتصادية قبل واثناء توزيع االستمارات على املبحوثني.
 .1االستبانة
متثل االستمارة األداة األساسية اليت اعتمد عليها حبثنا جلمع املعلومات املرتبطة ابلدراسة امليدانية اخلاصة جبمع
آراء عينة من مسؤويل املؤسسات اليت مكنتنا من معرفة آرائهم واجتاهاهتم خبصوص املتغيات حمل الدراسة.
 .1.1تصميم االستبانة
بعد حتديد طبيعة ونوعية املعلومات اليت حتتاجها الدراسة احلالية واألهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ،مت تصميم
االستمارة وصياغة فقراهتا من خالل االسرتشاد ابلعديد من األعمال واألحباث اليت تقرتب موضوعاهتا مع دراستنا احلالية
وخاصة منها اليت تقول بضرورة تبين املقاربة الشاملة إلدارة الكفاءات وكذلك املدخل األخالقي يف ممارسة املسؤولية
اجملتمعية للمنظمات وآليات ممارستها كذلك ،ابإلضافة إىل مقاربة التنمية املستدامة فيما يتعلق ابألداء الشامل للمنظمة،
حيث أن هذا يستند إىل األدبيات اآلتية:
 منوذج "دجيو" ( )2001اخلاص أببعاد إدارة الكفاءات؛ منوذج "كارول" ( )2002ألبعاد املسؤولية اجملتمعية املطورة؛ منوذج "الينستون" ( )1999اخلاص ابألبعاد الثالثية لألداء املستدام.وقد صيغت االستمارة ابللغة الفرنسية (متاشيا وتطلعات املستجوبني) لتسهيل فهم وإدراك حمتوى األسئلة من طرف
املستجوبني ،وقد حاولنا من خالهلا تغطية اجلوانب اليت حنتاج اليها من خمتلف فروع جممع سوانطراك.

Cohen, J. A., (1992), Power Primer, Psychological Bulletin, N° 112, pp. 155-519.

* القيمة  147مستخلصة من جدول  . Cohenراجع املالحق.
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اهلدف من استعمال االستمارة:
وعلى العموم فقد حاولنا حتقيق مجلة من األهداف من خالل إعداد االستمارة ،من أمهها:
 التعرف على طبيعة املمارسات اخلاصة إبدارة الكفاءات ومتطلبات جناحها؛ التعرف على املمارسات اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية وأساليب إدارهتا؛ التعرف على مستوى األداء الشامل للفروع حمل الدراسة ومعرفة طريقة التحكم فيه؛ التعرف على املسببات اليت حتول دون وجود مستوى عال لتلك املمارسات؛ التعرف على األهداف اليت سعى إليها املسؤولون من خالل هذه املمارسات الثالث (إدارة الكفاءات ،املسؤوليةاجملتمعية ،التحكم يف األداء املستدام)؛
 قياس مستوى أثر ممارسات إدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام ،مع االهتمام على أثرإدارة الكفاءات على األداء املستدام يف ظل ممارسات املسؤولية اجملتمعية.
لبلوغ هذه األهداف ،مت استعمال النمذجة ابملعادالت البنائية ،على اعتبار أهنا مقاربة حتليلية متعددة األبعاد واليت
تستعمل الختبار ولتقدير العالقات السببية املعقدة فيما بني املتغيات ،على الرغم من أن هذه العالقات هي افرتاضية
(.)Williams, Vandenberg & ZEdwards, 2009

 .2.1صدق االستبانة
صممت ألجله وملدى تضمن حمتواها للهدف املراد بلوغه ،والذي يعرب
للتأكد من مدى قياس االستمارة ملا ُ

عنه من خالل مستوى الصدق ،فقد متت االستعانة مبجموعة أساتذة من أهل االختصاص على مستوى كلية العلوم
*

االقتصادية التسيي والتجارة جبامعة سطيف 1و كلية العلوم االجتماعية جبامعة سطيف  2وابحثني من جامعات ماليزية

،كل هذا للقيام بعملية التحكيم واإلقرار مبدى قدرة فقرات االستبانة على تغطية احملاور األساسية للبحث ،ومدى قدرهتا
على قياس ما هو منتظر قياسه ،وهو ما يعرف ابلتجربة االستباقية الكيفية ) (Pré-test qualitatifأو ابلصدق
الظاهري.
كما متت برجمة لقاءات مع بعض املسؤولني املهنيني ذوي اخلربة يف العديد من املؤسسات املمتلكة لنظام إدارة مدمج
* امللحق رقم ( )2يبين أسماء املحكمين ورتبهم العلمية وانتمائهم املنهي.
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للتأكد من مدى دقة ووضوح العبارات املستعملة وسهولة فهمها واستيعاهبا ،وعدم وجود صعوبة يف فهم واستجابة
املبحوثني هلا يف املؤسسات اليت حمل الدراسة النهائية (التوكيدية).
وبعد األخذ ابملالحظات املقدمة من طرف بعض احملكمني ،مت اعداد االستمارة بصيغتها النهائية* ،واليت وزعت
بطريقتني ،مها:
 التوزيع املباشر (يدا بيد) على املبحوثني يف املؤسسات اليت متكنا من الولوج إليها إلجراء الدراسة امليدانية مبجمعسوانطراك؛
 االستمارة اإللكرتونية اليت وزعت على أكثر  300بريد الكرتوين إلطارات يف خمتلف فروع اجملمع ،ابستعمالخدمة )(Google Forms؛
خبصوص حمتوى االستبانة ،فباإلضافة إىل اجلزء اخلاص ابالستمارة املتضمن لبياانت املؤسسات حمل الدراسة امليدانية،
وبعض البياانت الشخصية للمبحوثني (الوظيفة ،االنتماء اإلداري ،اخلربة ،مدة اخلدمة ابملؤسسة) ،فقد اشتملت
االستمارة النهائية على ثالثة حماور رئيسية تتضمن  11حمور اثنوي** ،مت توزيعها كما يلي:
 احملور األول :خيص إدارة الكفاءات ،والذي يتجزأ بدوره إىل ثالثة مستوايت :إدارة الكفاءات الفردية ،إدارة
الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات التنظيمية .وقد احتوى هذا اجلزء  45فقرة)(MC1,… MC45؛
 احملور الثاين :خيص املسؤولية اجملتمعية أببعادها اخلمسة :االقتصادية واالجتماعية والقانونية والبيئية واألخالقية،
تضمن  45فقرة) (RSE 1,… RSE 45؛
 احملور الثالث :خيص األداء املستدام أببعاده الثالث :االقتصادي ،واالجتماعي والبيئي ،تضمن  34فقرة (PD
).1, …, PD34
اجلدول املوايل يوضح اهليكلة العامة لالستبانة ،توزيع فقرات االستبانة على العوامل األساسية والثانوية ،جمموعها ،88
حيث مت اعتماد  46فقرة يف النموذج النهائي للدراسة ++بعد القيام ابلتحليل العاملي ،كما ان األرقام الرمادية تعرب عن
الفقرات احملذوفة بعد التحليل العاملي.
* االستبانة موضحة في امللحق رقم ()1
** للتوضيح ،نشير الى اجمالي عدد الفقرات املكونة لالستبانة هو  145فقرة ،حيث تحتوي على  88فقرة استعملت في دراسة النمذجة البنائية (أين تم األخذ
ب 46فقرة بعد القيام بالتحليل العاملي ،حيث كان مستوى تشبع العوامل بهذه الفقرات مقبول) ،في حين بقية الفقرات  57فقد اعدت لتفسير ووصف واقع
متغيرات الدراسة داخل املؤسسات محل الدراسة .قصد التمكن من تفسير طبيعة النتائج املتوصل إليها.
 ++ملعرفة توزيع االستبانات على محاور نموذج الدراسة إرجع إلى امللحق رقم ()3
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اجلدول ( :)2-5اهليكلة العامة لالستبانة
املسؤولية اجملمتعية RSE
ادارة الكفاءاتMC
9. 8. 7 . 6. 5 . 4 . 3 .2
ادارة الكفاءات  14 .13 . 12 . 11 .10 . 6املسؤولية
. 10.
الاقتصادية
الفردية)19 .18 .17 . 16 . 15 . (MCI
.20.
. 19 . 16 . 14 . 13 . 12
ادارة الكفاءات  . 27 . 26 . 25 . 24 . 23املسؤولية
.23 .21. 20
الاجامتعية
. 31 . 30 . 29 ، 28
امجلاعية
)(MCC
. 30 .28 .27 . 26 . 25
ادارة الكفاءات  . 41 . 40 . 39 . 38 . 37املسؤولية
. 34 . 33 . 32
البيئية
. 45 . 44 . 43 . 42
التنظميية
)(MCO
. 38 .29 . 18 . 17 . 11
املسؤولية
/
/
.39
القانونية
. 40 . 37 . 36 . 35 . 31
املسؤولية
/
/
.44 . 43 . 41
ا ألخالقية
املصدر :من اعداد الطالب

الأداء املس تدامPD
11 . 10 . 9 . 8 . 7. 6 . 5
ا ألداء
الاقتصادي . 12 .
ا ألداء
الاجامتعي

.22 .18. 16 . 15 .14

ا ألداء البييئ

.34 .33 .32 .31 . 30 .25

/

وقد اعتمدان على سلم "ليكرت" اخلماسي الذي عادة ما يستعمل يف قياس اآلراء واالجتاهات اليت حيتاج إليها الباحث
يف العلوم الجتماعية ،وقد مت حتديد اإلجاابت يف مخسة اقرتاحات ترتاوح بني عدم املوافقة الشديدة ( )1واملوافقة
الشديدة ( )5وقد أعطيت أوزان اإلجاابت كاآليت:
اجلدول ( :)3-5سلم ليكرت اخلماسي
االجتاه /الرأي

غي موافق متاما

غي موافق

حمايد /بدون رأي

موافق

موافق متاما

القيمة

1

2

3

4

5

 .3.1ثبات االستبانة
خالل الدراسة االستطالعية ،وبعد القيام بدراسة جتريبية مسبقة لإلستبانة من الناحية الكيفية ،قمنا بعرض
االستبانة على جمموعة من اخلرباء للنظر يف املقاييس املكونة هلا .قمنا بدراسة أولية على مستوى جمموعة مؤسسات
ُوزعت خالهلا ( )90استمارة بقصد التأكد من ثباهتا؛ وابستعمال معامالت الثبات (ألفا كرومباخ Cronbach’s

 )Alphaتبني أن قيمته بلغت ( )0.93وهي قيمة مقبولة إحصائيا (أكرب من ( ،))0.80وهذا بعين أن األداة اثبتة
وميكن االعتماد عليها يف مجع بياانت الدراسة امليدانية لكون املبحوثني يفهمون بنودها بنفس الطريقة وكما يقصدها
الباحث ،أي أنه يف حالة إعادة تطبيق هذه األداة بعد فرتة زمنية سنتحصل على ( )%93من النتائج نفسها.
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أما ثبات الدراسة امليدانية النهائية اليت أجريت على ( )1671جميب فقدر بـ ( *)0.95وهي قيمة مقبولة
للداللة على استقرار اإلجاابت وابلتايل تؤكد ثبات االستمارة وإمكانية استعماهلا من طرف ابحثني آخرين لدراسة نفس
املوضوع.
 .2أماكن توزيع االستبانة وإجراءات املقابلة الشخصية
قمنا بتوزيع االستباانت الورقية وإجراء عدد من املقابالت مع مسؤويل بعض الفروع التابعة جملمع سوانطراك ،يف
العديد من املناطق على املستوى الوطين ،وهي كاآليت:
-

والية اجلزائر :بلدايت شراقة ،احملمدية ،حيدرة ،براقي ،الدار البيضاء؛
والية بومرداس :بلدية بومرداس؛
والية ورقلة :املنطقة الصناعية حباسي مسعود وحاسي بركني؛
والية األغواط :املديرية اجلهوية حباسي الرمل ،املركب البرتويل حباسي الرمل؛

 والية سكيكدة.مت عرض ومناقشة موضوع البحث يف بداية كل مقابلة ،وكذلك أثناء مرحلة ملئ االستمارات ،وهي املقابالت اليت متت
مع بعض املستجوبني الذين فضلوا اإلجابة على االستمارة حبضوران قصد التأكد من بعض حمتوايهتا.
رابعا :األدوات اإلحصائية املستعملة
من أجل حتليل البياانت اجملمعة من الدراسة امليدانيةـ فقد متت االستعانة ببعض األدوات اإلحصائية اليت يتضمنها
برانمج احلزمة االحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوبرانمج ) ،(Smart PLSواليت من بينها:
 معامالت الثبات :آلفا كرونباخ واملوثوقية املركبة ومتوسط التباين املستخلص ،لقياس ثبات أداة الدراسة(االستمارة) والوقوف على مدى صالحيتها واعتمادها يف الدراسة امليدانية؛
 التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص املبحوثني؛ املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لوصف اجتاهات وآراء املبحوثني خبصوص حماور الدراسة ،واعتمادهايف ترتيب مستوى أمهية فقرات كل حمور؛
 معامل التحديد ) ،(R-squareمعامل األثر ) ،(F-squareالذي يعتمد ملعرفة القدرة التنبئية لنموذج 1تمت جمع  173استبانة ،في حين تم استبعاد  5منها لعدم قدرة البرنامج على تحليل بياناتها بسبب نقص الكثير من اإلجابات ،ومنه كان عدد االستمارات القابلة للتحليل هو
 167استبانة.
* ملعرفة خمتلف قيم الثبات ،راجع جدول نتائج ثبات الدراسة األساسية يف املبحث الثالث من هذا الفصل.
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الدراسة ،مع اعتماد تقنية "البوتسرتابني" لتأكيد ذلك؛
 معامل التضخم للتباين ) (VIFملعاجلة مشكلة التباين اخلطي بني العوامل املكونة لنموذج الدراسة؛ حجم األثر غي املباشر ) ،(Indirect effect size. IESالذي ميثل معدل حجم األثر غي املباشر نسبة إىلاألثر املباشر؛
 معامل املالءمة التنبئية  Q2الذي يقيس القوة التنبئية ملكوانت النموذج. مصفوفة األمهية واألداء.الفرع الثاين :اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة
تتمثل عينة الدراسة يف فروع جممع سوانطراك ،ابإلضافة إىل مؤسسة سوانطراك األم مبختلف فروعها (أو ما يطلق عليها
األنشطة ،واليت تتمثل يف نشاط االستكشاف واإلنتاج ،نشاط النقل ابألانبيب ،نشاط التصفية والبيرتوكيمياء ،ونشاط
التسويق) ،وسنحاول وصف عينة الدراسة اعتمادا على بياانت الدراسة امليدانية
 .1توزيع االستباانت حسب الفروع
سنوضح توزيع االستباانت على فروع جممع سوانطراك ،حسب تواجدها اجلغرايف
اجلدول ( :)4-5توزيع االستباانت حسب الفروع املستقصات
التكرارات

النسبة املئوية

املتجمع الصاعد

الفرع
مؤسسة سوانطراك األم ،املديرية العامة

10

5.98

5.98

مؤسسة سوانطراك األم ،املديرية الوطنية لنشاط اإلنتاج

20

11.97

17.95

واالستكشاف -اجلزائر
مؤسسة سوانطراك األم ،املديرية اجلهوية لنشاط اإلنتاج-حاسي

22

13.17

31.12

مسعود
مؤسسة سوانطراك األم ،املديرية اجلهوية لنشاط اإلنتاج -حاسي

20

11.97

43.09

الرمل
مؤسسة سوانطراك األم ،املديرية اجلهوية لنشاط اإلنتاج -عني صاحل

8

4.79

47.88

مؤسسة سوانطراك األم ،نشاط النقل ابألانبيب -اجلزائر

4

2.39

50.27

مؤسسة نفطال ،املديرية العامة ،اجلزائر

15

8.98

59.26

مؤسسة نفطال ،فرع GPL

10

5.98

65.24

مؤسسة نفطال ،فرع احملروقات

10

5.98

71.22
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مؤسسة نفطال ،سطيف

2

1.2

72.32

مؤسسة خدمات اآلابر) ،(ENSPفرع DPE

10

5.98

78.3

مؤسسة خدمات اآلابر ،فرع WLWT

6

3.59

81.89

مؤسسة خدمات اآلابر ،فرعSnubbing,

4

2.39

84.28

خدمات اآلابر ،فرع Mud Logging

8

4.79

89.17

مؤسسة خدمات اآلابر ،فرع Well servicing

6

3.59

92.76

فرع  Heliosسكيكدة

2

1.19

93.96

املؤسسة الوطنية ألشغال اآلابر )(ENTP

3

1.79

95.76

املؤسسة الوطنية خلفر اآلابر )(ENAFOR

3

1.79

97.58

املؤسسة الوطنية لألشغال البرتولية الكربى)(ENGTP

2

1.19

98.77

املؤسسة الوطنية لألشغال واخلرسانة )(GCB

2

1.19

100

167

100

/

اجملموع
املصدر :من إعداد الطالب اعتماد على برانمج .SPSS

من اجلدول السابق ،نالحظ أن االستبانة قد مت توزيعها على  19مديرية موزعة على  7والايت .حيث كانت أعلى
نسبة مبؤسسة سوانطراك نشاط االستكشاف واإلنتاج بنسبة امجالية تقدر ب  ،% 36.76كوهنا متثل عصب نشاط
جممع سوانطراك .أما خبصوص توزيع االستباانت بني مؤسسة سوانطراك األم وبقية الفروع ،فنلخصها يف اجلدول اآليت.
اجلدول ( :)5-5توزيع االستباانت ما بني سوانطراك األم وبقية الفروع
التكرارات

النسبة املئوية %

سوانطراك األم

84

%50.29

فروع اجملمع

83

%49.71

اجملموع

167

%100

املصدر :خمرجات برانمج . SPSS

نالحظ من اجلدول أن التوزيع كان منتظم بني املؤسسة األم وبقية الفروع.
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 .2توزيع املؤسسات املدروسة وفقا لوضعيتها جتاه شهادة األيزو
اجلدول اآليت يوضح توزيع املؤسسات حسب شهادة األيزو
اجلدول ( :)6-5توزيع املؤسسات املدروسة حسب وضعيتها جتاه شهادة األيزو.
شهادة األيزو

النسبة املئوية

التكرار

حاصلة على األيزو

90

52.29

غي حاصلة على األيزو

80

47.05

األيزو 9001

90

52.29

األيزو 14001

65

38.23

املرجع 18001

65

38.23

األيزو 26000

0

0

املصدر :خمرجات برانمج SPSS

من اجلدول أعاله جند أن نسبة  % 52.29من االستباانت ختص املؤسسات احلاملة على األقل لشهادة األيزو
 ،9001و % 38.23من تلك االستباانت خيص املؤسسات احلاصلة شهاديت األيزو  14001واملرجع ،18001
مبعىن أن  % 38.23من االستباانت اجملمعة تعرب عن وضع املؤسسات املطبقة لنظام إداري مدمج يؤهلها ألن تكون
أكثر مسؤولية من الناحية اجملتمعية .أما نسبة  % 47.05من االستباانت تعرب عن املؤسسات اليت ليس هلا أي شهادة
األيزو ،حيث تنحصر يف مؤسسة سوانطراك األم مبختلف نشاطاهتا.
جدول ( :)7-5توزيع املؤسسات املدروسة حسب اعتمادها على مرجعية HSE-MS
التكرار

النسبة املئوية

حاملة ملرجعية HSE-MS

79

47.05

غري مطبقة ملرجعية HSE-MS

88

52.95

اجملموع

167

100

املصدر :من إعداد الطالب اعتمادا على خمرجات برانمج .SPSS

نست نتج من اجلدول أعاله أن نسبة االستمارات اخلاصة ابملؤسسات غي احلاصلة على شهادة األيزو هي نفسها نسبة
املؤسسات املطبقة ملرجع ية الصحة والسالمة وإدارة األمن ،وكذلك األمر خبصوص نسبة االستمارات املعربة عن
املؤسسات احلاصلة على شهادة األيزو هي نفسها نسبة االستمارات املعربة عن املؤسسات غي املطبقة لنظام الصحة
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والسالمة وإدارة األمن وفقا لنموذج مرجعية جممع سوانطراك .1وهو ما قد يؤثر على مستوى مسؤولياهتا اجملتمعية.
 .3توزيع املستجوبني حسب عامل االنتماء اإلداري
ملعرفة طبيعة التخصصات املهنية لألفراد املستجوبني ،نقوم إبعداد جدول يلخص توزيع املستجوبني حسب القسم
املنتمي إليه ،واجلدول ( )9-5يبني ذلك.
اجلدول ( :)9-5توزيع املستجوبني حسب القسم املنتمي إليه
التكرار

القسم

التجمع الصاعد

النسبة

مديرية املوارد البشرية

49

29.2

29.2

اإلنتاج والصيانة

40

23.8

53.0

املالية واحملاسبة

18

11.3

64.3

التدقيق والرقابة

15

8.9

73.2

البحث والتطوير

14

8.9

82.1

التجارة والتسويق

17

10.7

92.9

اإلدارة العامة

2

1.2

94

اجلودة الصحة والبيئة

4

2.4

96.4

االسرتاتيجية والتخطيط 5

2.9

99.4

أخرى

1

0.6

100

اجملموع

167

100

/

املصدر :خمرجات برانمج SPSS

يبدو من اجلدول ( )9-5أن أكثر من نصف االستباانت اجملمعة كانت بني قسمي إدارة املوارد البشرية واإلنتاج والصيانة.
وهو ما خيدم دراستنا بشكل أكرب ،كون أن معظم فقرات االستبانة ختص الوظيفتني.
 .4توزيع املستجوبني حسب درجتهم املهنية (اهلرمية)
ملعرفة أثر الدرجة التنظيمية (اهلرمية) على نوع اإلجاابت ،كان توزيع االستباانت على املستجوبني كاآليت:
اجلدول ( :)10-5توزيع املستجوبني حسب درجتهم املهنية (اهلرمية)
الدرجة التنظيمية

التكرار

النسبة

التجمع الصاعد

إطار سامي

24

14.5

14.5
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إطار مسي

7

4.2

18.8

إطار مسؤول

28

17

35.8

رئيس قسم

28

17

52.7

رئيس مصلحة

60

36.4

89.1

إطار

18

10.9

100

القيم املنسية

6

3.5

/

اجملموع

167

100

/

املصدر :برانمج .SPSS
جند أن النسبة األكرب كانت عند رؤساء املصاحل ،على الرغم من حماولتنا الكبية لتوزيعها على اإلطارات األعلى يف اهلرم
التنظيمي للمؤسسات حمل الدراسة.
املبحث الثاين :اختبار النموذج البنائي للدراسة
على اعتبار أن منوذج الدراسة املقرتح يف اإلطار النظري مل يتم توكيده ،وعلى اعتبار أن بناؤه اعتمد العديد من
النظرايت على غرار نظرية املوارد والكفاءات ونظرية األطراف ذات املصلحة ونظرية االستدامة ،فإن اختبار النموذج
املقرتح يصبح خطوة جوهرية لتعزيز مصداقية الدراسة ،1خصوصا وأن دراسة العالقة بني متغيات الدراسة اعتمادا على
الطرح التقليدي ،املرتكز على اختبار صحة الفرضية املرتكز على الداللة اإلحصائية ،يعرف العديد من نقاط القصور،2
تتطلب منا املرور إىل طرح أكثر تقدما ومتعنا يف طبيعة العالقات بني متغيات الدراسة ،املتمثل يف اختبار النموذج
وصحته مث جودته.
ي تم خالل هذا املبحث اختبار النموذج البنائي النظري ابستخدام أسلوب املربعات الصغرى اجلزئية ،أين يتم
اختبار جودة النموذج من خالل املرور جبملة من اخلطوات .حيث مت تقسيم هذا املبحث إىل ثالث مطالب؛ يتناول
املطلب األول نتائج اختبارات النموذج اخلارجي والداخلي .أما املطلب الثاين فيتناول اختبارات املتغي الوسيط.
مت االعتماد يف هذا املبحث على النمذجة البنائية كأسلوب قياس ،كونه األكفأ يف معاجلة امجايل املتغيات ذات
الصلة مبوضوع الدراسة وبطريقة مشولية؛ كما سنحاول اعتماد أسلوب املربعات الصغرى اجلزئية (PLS : Structural
) .Equation Modelingاليت تركز على مرحلتني أساسيتني:
 املرحلة األوىل اليت يقيم خالهلا جودة النموذج اخلارجي (النموذج القياسي) )(Goodness of Fit : GOF ،من خالل قياس معدالت الثبات والصدق أبنواعه (الصدق التقاريب وصدق التمايز)؛
Gavard Perret M-L., et al. (2008), Méthodologie de la recherche : Réussir son Mémoire ou sa thèse en

1

sciences de gestion, Ed. Pearson Education, Paris, p.64.

 2تيغزة أمحمد ( ،)2012التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي :مفاهيمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة  ،SPSS & LISRELدار املسيرة ،عمان.
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 املرحلة الثانية ،فيقيم خالهلا النموذج الداخلي (النموذج البنائي) ،أخذا بعني االعتبار ملعامل جودة النموذجالذي يرتكز حسب ) (Kline, 2013على معامل التحديد ) (R squareومؤشر /معامل ).(F square
املطلب األول :اختبار النموذج اخلارجي والداخلي للدراسة االستقصائية
يتم خالل هذا املطلب دراسة العوامل يف اطارها املتكامل ،من خالل اختبار النموذج البنائي الذي تقوم عليه
العالقة بني ممارسات إدارة الكفاءات ومستوى األداء املستدام لفروع جممع سوانطراك من خالل املتغي الوسيط املتمثل
يف املسؤولية اجملتمعية للمنظمة .إذ نفرتض ،اعتمادا على األدبيات النظرية ،وجود ثالثة حماور رئيسية تتفاعل فيما بينها،
تتخللها حماور فرعية خاصة بكل حمور رئيسي؛ وهي :إدارة الكفاءات (الفردية واجلماعية والتنظيمية) ،املسؤولية اجملتمعية
(االقتصادية ،البيئية ،االجتماعية ،القانونية واألخالقية) ومستوى األداء املستدام (االقتصادي واالجتماعي والبيئي).
وعليه ،حناول من خالل هذا املطلب القيام بدراسة حتليلية احصائية على النموذج النظري املقرتح يف ظل
البياانت املتوفرة لعينة البحث؛ وبغية اختبار وحساب خمتلف املؤشرات اخلاصة ابلنموذج الداخلي واخلارجي ،مت تقسيم
املطلب إىل فرعني ،إذ يتناول الفرع األول اختبارات النموذج اخلارجي (منوذج القياس) أما الفرع الثاين فيتناول اختبارات
النموذج الداخلي.
الفرع األول :اختبار النموذج اخلارجي (منوذج القياس)
نتناول يف هذه املرحلة تقييم جودة النموذج اخلارجي ) (GoFمن خالل اختبار مستوى ثبات ومصداقية
مكوانت النموذج البنائي؛ حيث يتم اختبار ثبات مكوانت النموذج ابستخدام معامل "ألفا كرونباخ" و"املوثوقية املركبة"
( ،)Composite Reliability : CRو"معامالت الثقة" ( )Indicator Reliability ; IRأو ما يصطلح عليه بـ"درجة
تشبع العامل"؛ أما املصداقية فيتم التحقق منها عرب مؤشر الصدق التقاريب.
 .1اختبارات الثبات :كما مت االشارة إليه سابقا ،يتم اختبار الثبات ابستخدام معامالت االتساق الداخلي ،املتمثلة
يف "معامل ألفا كرونباخ" ومعامل "املوثوقية املركبة" .يف هذه املرحلة من البحث ،يعترب احلد األدىن للحكم على ثبات
العامل هو  ،%70حيث يبني اجلدول ( )13-5النتائج النهائية الختبارات الثقة.
اجلدول ( :)13-5نتائج اختبار الثبات للدراسة األساسية
احملاور

إدارة الكفاءات

العوامل

ألفا كرونباخ

املوثوقية املركبة

إدارة الكفاءات
الفردية

88.0

91.0

إدارة الكفاءات
اجلماعية

71.6
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متوسط التباين
املستخلص
62.7

63.9
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إدارة الكفاءات
التنظيمية

85.2

89.4

0,924

0,935

0,506

املسؤولية االقتصادية

0,836

0,901

0,753

املسؤولية االجتماعية

0,734

0,849

0,653

املسؤولية البيئية

0,902

0,925

0,673

املسؤولية القانونية

0,724

0,828

0,547

املسؤولية األخالقية

0,762

0,862

0,676

0,935

0,942

0,464

األداء االقتصادي

0,915

0,931

0,631

األداء البيئي

0,848

0,929

0,868

األداء االجتماعي

0,737

0,851

0,656

0,918

0,930

0,508

إدارة الكفاءات
املسؤولية اجملتمعية
للمنظمات

املسؤولية اجملتمعية
األداء املستدام

األداء املستدام

63.0

املصدر :خمرجات برانمج ""SmartPLS

يتضح من اجلدول ( )11-5أبن أغلب معامالت الثبات جيدة ،حيث جتاوزت قيمة "ألفا كرونباخ" يف معظمها
 ،%70كما جتاوزت قيمة معامل "املوثوقية املركبة" جلميع العوامل نسبة  .%80أما خبصوص متوسط التباين املستخلص،
فقد كانت يف جمملها أكرب من  % 50ما عدى عامل املسؤولية اجملتمعية الذي كان يف  % 46.4وابعتباره الوحيد
فقد مت قبوله كما هو .وعليه ،فمن انحية الشمولية كانت معامالت الثبات للمتغيات األساسية (من الدرجة األوىل)
للدراسة جيدة ،سواء تعلق األمر مبعامل "ألفا كرونباخ" أو "املوثوقية املركبة" أو "التباين املستخلص".
 .2اختبار الصدق  :مت اختبار صدق أدوات القياس ابعتماد أدلة الصدق التقاريب املتمثلة يف تشبعات العوامل
مبؤشراهتا ومستخلص التباين ،حيث يبني اجلدوالن ( )15-5( ،)14-5نتائج اختبار الصدق التقاريب للدراسة

األساسية.
اجلدول ( :)14-5نتائج اختبار تشبع العوامل مبؤشراهتا حملوري إدارة الكفاءات واألداء املستدام
نسبة التشبع %
املؤشرات

املؤشر 10

إدارة
الكفاءات
72.0

إدارة

إدارة

إدارة

الكفاءات

الكفاءات

الكفاءات

الفردية

اجلماعية

التنظيمية

79.4

املؤشرات
مؤشر
األداء 5

" املؤشر" هنا هو مرادف ملصطلح "الفقرة" ) .(Itemواللذان نعتمدهما في هذا البحث.
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األداء

األداء

األداء

املستدام

االقتصادي

االجتماعي

70.9%

76,6%

األداء البيئي
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املؤشر 11
املؤشر 14
املؤشر 15
املؤشر 16
املؤشر 19
املؤشر 25
املؤشر 26
املؤشر 27
املؤشر 38
املؤشر 39
املؤشر 40
املؤشر 41
املؤشر 42
AVE

مؤشر
األداء 6

67.6

74.6

73.9

80.5

73.9

85.1

73.9

81.5

مؤشر
9األداء

69.3

73.5

مؤشر
األداء 10

مؤشر

80.0%

83,5%

األداء 7
مؤشر

70.6%

79.2%

األداء 8

66.4

85.2

75.5

85.2

67.0

79.2

مؤشر

82.1%

86,2%

78,2%

83,9%

73,9%

71,4%

األداء 11
مؤشر

69,6%

70.8%

األداء 12
مؤشر
األداء 15

68.3

82.6

73.0

84.7

77.0

82.0

66.4

72.9

مؤشر
األداء 16
مؤشر

81.7%

69.5%
64.1%

82.1%

64,5%

79.0%

األداء 18
مؤشر

92.9%

61.4%

األداء31
املؤشر
األداء 33

93.4%

63.3%

73.7

70.0
50.6

74.5%

82,3%

62.7

93.9

63.0

AVE

50.8

63.1

86.8

65.6
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يتبني من اجلدول ( )14-5أبن معظم نسب تشبعات العوامل ابملؤشرات جيدة ،حيث جتاوزت  %70ما
عدى بعض املؤشرات إال أهنا تدخل ضمن نطاق القبول ( .)>40%أم خبصوص نسبة التباين املستخلص لعاملي
إدارة الكفاءات واألداء فقد جتاوزا  ،%50وهو ما يدل على أن هذه املؤشرات تفسر نسبة  50.6يف املئة من التباين
فيما يتعلق إبدارة الكفاءات ،و 50.8يف املئة من التباين ابلنسبة لألداء املستدام ،بينما ابقي النسبة فتفسر من خالل
مؤشرات أخرى ال تتضمنها هذه املقايي س .يف املقابل جند أن مجيع قيم التباين املستخلص جيدة ،ما يدل على أن
املؤشرات قادرة على تفسي نسب معتربة من التباينات داخل عينة الدراسة.
خبصوص اختبار تشبع العوامل مبؤشراهتا حملور املسؤولية اجملتمعية فهو مبني يف اجلدول ()15-5
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اجلدول ( :)15-5نتائج اختبار تشبع العوامل مبؤشراهتا حملور املسؤولية اجملتمعية
املؤشر

املسؤولية

املسؤولية

مؤشر
املج7

69.7%

89.2

مؤشر
املج8

65.9%

87.0

مؤشر
املج9

60.9%

84.1

مؤشر

64.3%

اجملتمعية

االقتصادية

املسؤولية

االجتماعية

املسؤولية
البيئية

املسؤولية
القانونية

املسؤولية

األخالقية

79.5%

املج16
مؤشر
املج19

60.8%

83.8%

مؤشر
املج20

59.7%

79.0%

مؤشر
املج25

76.1%

85.5%

مؤشر
املج26

76.8%

88.5%

مؤشر
املج27

72,1%

83,3%

مؤشر
املج28

76.8%

87.4%

مؤشر
املج29

73.7%

مؤشر
املج30

71.2%

مؤشر
املج31

78.9%

مؤشر
املج32

72,6%

مؤشر
املج35

65.6%

%83.4

مؤشر
املج36

64.0%

%82.9

مؤشر
املج38

58.3%

%69.8
76.6%
%80.4
73.8%

%72.5
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مؤشر
املج40

60.3%

%77.5

مؤشر
املج41

62.6%

%75.7

AVE

46.4

75.3

65.3

67.3

54.7

67.6

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

يتبني من اجلدول ( )15-5أبن معظم نسب تشبعات عوامل املسؤولية اجملتمعية (املج) مبؤشراهتا جيدة ،حيث
جتاوزت  %70ما عدى مثنية مؤشرات ،إال أهنا تدخل ضمن نطاق القبول ()>40%؛ اضافة إىل ذلك يظهر من
اجلدول اخنفاض نسبة التباين املستخلص لعامل املسؤولية اجملتمعية اليت مل تتجاوز  ،%50وهو ما يدل على أن هذه
املؤشرات تفسر نسبة  46.4يف املئة من التباين ،بينما ابقي النسبة فتفسر من خالل مؤشرات أخرى ال يتضمنها هذا
املقياس .يف املقابل جند أن مجيع قيم التباين املستخلص جيدة ،ما يدل على أن املؤشرات قادرة على تفسي نسب معتربة
من التباينات داخل عينة الدراسة.
وابلتايل ميكن القول أن مؤشرات جودة منوذج القياس ) (GoFهي جيدة ،على اعتبار أن قيم التباينات
املستخلصة واملوثوقية املركبة جيدة ،وكذلك األمر ابلنسبة ملستوايت التشبع لكل عامل ومعامل التباين املستخلص لكل
عامل من تلك العوامل.
الفرع الثاين :اختبار النموذج الداخلي (النموذج البنائي)
نقوم يف هذا الفرع بتقييم النموذج الداخلي من خالل معاجلة مشكلة االرتباط ،ومتابعة تطور معامالت املسارات املكونة
للنموذج الداخلي.
 .1تقييم النموذج البنائي ومعاجلة مشكل االرتباط اخلطي بني مكوانت النموذج (العوامل):

للتمكن من تقييم النموذج الداخلي اعتمادا على مشكلة االرتباطات اخلطية ما بني مكوانت النموذج ،نقوم من خالل
هذه املرحلة ابختبار مدى وجود االرتباط اخلطي من عدمه بني العوامل اليت يتكون منها النموذج؛ وعليه فقد مت استخدام
معامل التضخيم للتباين ( )VIF: variance inflation factorالذي ميثل مقدار الزايدة يف خطأ القياس الناتج عن
وجود ارتباط خطي بني املتغيات (العوامل) .يتم حساب معامل التضخيم من خالل العالقة التالية:
""VIF=1/Tolerance؛ يتم احلكم بعدم وجود ارتباط خطي إذا مل تتجاوز " "VIFالقيمة  .5حيث
"."Tolerance=1-R2
كما هنتم هنا عند اختبار النموذج ابختبار البنية العاملية اليت جتمع العوامل اليت تقوم عليها الدراسة .وعلى اعتبار أن
خوارزميه املربعات الصغرى اجلزئية اليت تركز على حتليل التباين ،فإنه يؤخذ عند تقييم النموذج البنائي مبؤشرين مها :معامل
التحديد ) (R-Squareالذي يهدف إىل قياس القوة التنبئية للنموذج ،و) (f-Squareالذي يهدف إىل قياس أثر
متغي على متغي آخر.
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اجلدول ( :)16-5اختبار " "VIFلالرتباط اخلطي
إك
إدارة

إكف

إكج

إكت

امل املج

1.00

1.00

1.00

1.00

امل اإلق

امل اإلج

امل

البيئية

امل

القانونية

امل األخ

أ.

مستدام

أ .إق

أ .إج

أ.

البيئي

الكفاءات
1.00

امل املج

1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

األداء

1.00

1.00

املستدام

املصدر :خمرجات برانمج ""Smart PLS

يتبني من اجلدول السابق ( )16-5أبن مجيع معامالت التضخيم مل تتجاوز القيمة القصوى  5على هذا األساس ميكن
احلكم بعدم وجود ارتباطات خطية بني خمتلف عوامل النموذج.
 .2تقييم داللة وأمهية عالقات النموذج البنائي العام
يتم خالل هذه املرحلة اختبار معنوية املسارات املفرتضة للنموذج البنائي العام واملتضمن العالقات املباشرة وغي املباشرة،
أين يتم تقدير معامالت املسار عن طريق معادلة االحندار املتعدد .حيث يستخدم االحندار املتعدد للحصول على
معلمات االحندار املعيارية واليت متثل معلمات املسار املعيارية .وهي ملخصة يف الشكل* ()4-5
الشكل ( :)4-5النموذج البنائي العام للدراسة

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

* لتسهيل قراءة محتوى الشكل ،يرجى الرجوع الى املالحق أين تم عرض الشكل بحجم أكبر.
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يبني الشكل السابق ،رقم ( ،)4-5قيم معامالت املسار ملختلف مسارات النموذج البنائي أو ما يصطلح عليه ابألثر
املباشر للمتغيات ،أين ينبغي أن ترتاوح قيم املعامالت بني  1-و 1+كما ميكن التمييز بني ثالث مستوايت هلا .حيث
إذا ما قورنت قيم هذه املعامالت األصلية ابلقيم احملصل عليها عند القيام بتقنية البوسرتابني ،جندها دالة احصائيا.
 املستوى األول :الذي خيص املعامالت من الدرجة األوىل ،جند أن معظم قيم املسارات جيدة على اعتبار أنقيمها تفوق ( )0.4حسب "هي" ، 1حيث مت تسجيل  14مسار موافق هلذا املستوى ،وهي مسارات جيدة؛
ما عدى املسار الذي يربط إدارة الكفاءات ابألداء املستدام الذي أيخذ قيمته األصلية  0.164واليت تعترب
ضعيفة نوعا ما ،حيث تبقى عند حدود  0.167بعد البوسرتابني حيث أهنا تبقى دون احلد الذي ينصح به
( )0.2حسب "شني" ، 2كما أن درجة الداللة هي  0.022وهي دالة إحصائية إال اهنا تبقى ضعيفة أيضا؛
وهو ما يدل على أن العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام هي ضعيفة.
 املستوى الثاين ،الذي خيص املعامالت من الدرجة الثانية ،فقد كانت قيمها جيدة ،حيث أن أضعف قيمةكانت  ، 0.670وهو ما يؤكد على صحة البنية املفاهيمية ملعامالت /متغيات الدراسة .كما هو مبني يف
اجلدول.
جند بقية قيم املسارات ومستوى معنويتها يف اجلدول (.)17-5
اجلدول ( :)17-5اختبار معنوية معامالت املسار ابستخدام الـ" "Bootstrappingللنموذج البنائي العام للدراسة
قيمة

درجة

املسارات

معامل

T

الداللة

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية

0,897

0,897

0,017

54,228

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات اجلماعية

0,873

0,873

0,018

47,887

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية

0,907

0,907

0,017

53,981

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية اجملتمعية

0,703

0,703

0,043

16,532

0,000

إدارة الكفاءات  >-اّألداء املستدام

0,164

0,167

0,071

2,296

0,022

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية األخالقية

0,855

0,856

0,024

35,317

0,000

املسار

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

Hait J. f., et al, (2014), op. cit. p.80.
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املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية اإلجتماعية

0,764

0,764

0,038

19,885

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية اإلقتصادية

0,756

0,755

0,039

19,637

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية البيئية

0,902

0,903

0,015

62,177

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية القانونية

0,872

0,872

0,019

45,137

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-اّألداء املستدام

0,634

0,632

0,068

9,290

0,000

اّألداء املستدام  >-األداء اإلجتماعي

0,817

0,817

0,036

22,492

0,000

اّألداء املستدام  >-األداء اإلقتصادي

0,947

0,947

0,010

97,160

0,000

األداء املستدام  >-األداء البيئي

0,670

0,671

0,054

12,339

0,671

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

 .3معامالت املسارات يف حالة حذف مسار " إدارة الكفاءات – األداء املستدام"

يف حالة حذ ف العالقة املباشرة بني عاملي إدارة الكفاءات واألداء املستدام واإلبقاء على العالقة غي املباشرة بينهما،
وفق ما هو مبني يف الشكل ( ،)5-5فإن معامالت املسارات تصبح كلها جيدة .ونوضحها يف اجلدول (.)18-5
الشكل( :)5-5معامالت املسارات للنموذج البنائي العام حالة غياب العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS
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اجلدول ( :)18-5معامالت املسار للنموذج البنائي العام يف حالة حذف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء
املستدام.

العامل

إدارة الكفاءات

املسؤولية اجملتمعية

األداء املستدام

إدارة الكفاءات

-

0.763

-

املسؤولية اجملتمعية

-

-

0.814

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

يتبني من الشكل السابق أن كل املسارات قوية ،بعد حذف املسار الذي يربط إدارة الكفاءات ابألداء املستدام،
+

جند أقل قيمة هي اليت تربط إدارة الكفاءات ابملسؤولية اجملتمعية ( ،)0.763وهي قيمة مقبولة جدا .واألثر الكلي
إلدارة الكفاءات على األداء املستدام قد أصبح ( )0.621بعدما كان ( ،)0.610وهو ما يشي إىل ضرورة قياس أثر
الدور الوسيط للمسؤولية اجملتمعية يف العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام.
 .4معامالت املسارات بعد إجراء تقنية البوتسرتابني )(Bootstraping

من أجل التحقق من معنوية قيم املسارات مت اجراء اختبار معنوية املسارات ابالعتماد على أسلوب
"البوتسرتابني"؛ يتبني من اجلدول ( )19-5وعند مستوى معنوية  %95أبن مجيع قيم املسارات ذات داللة معنوية

( .)0.00وبعد قياس األثر املباشر ملختلف عوامل النموذج أين مت قياس العالقات املباشرة بناء على تقدير مساراهتا؛
نعتمد يف خطوة موالية قياس اآلاثر غري املباشرة ملختلف العوامل املكونة للنموذج ،وهو ما يسمى ابآلاثر الكلية؛

حيث يوضح اجلدول ( )19-5نتائج هذا االختبار.

اجلدول ( )19-5اختبار معنوية األثر الكلي ابستخدام الـ""Bootstrapping
املسار

معامل املسار

متوسط معامل

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية

0,897

0,897

0,017

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات اجلماعية

0,873

0,873

0,018

47,887

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية

0,907

0,907

0,017

53,981

0,000

إدارة الكفاءات  >-األداء االجتماعي

0,498

0,500

0,050

10,064

0,000

إدارة الكفاءات  >-األداء االقتصادي

0,578

0,579

0,045

12,786

0,000

األصلي

املسار

الداللة

االحنراف

قيمة

املعياري

T
54,228

0,000
0,000

 +األثر الكلي هو نتاج ضرب معامالت املسارات الداخلة (اآلاثر غي املباشرة واملباشرة) يف بعضها البعض* 0.703 (+ 0.164 =610( ،)0.814 * 0.763 =0.621( .
.))0.634
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إدارة الكفاءات  >-األداء البيئي

0,408

0,411

0,051

8,034

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية األخالقية

0,601

0,602

0,044

13,812

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية االجتماعية

0,537

0,538

0,050

10,715

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية االقتصادية

0,532

0,532

0,049

10,968

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية البيئية

0,634

0,635

0,040

15,694

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية القانونية

0,614

0,614

0,042

14,441

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية اجملتمعية

0,703

0,703

0,043

16,532

0,000

إدارة الكفاءات  >-اّألداء املستدام

0,610

0,611

0,047

13,062

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-األداء االجتماعي

0,518

0,517

0,063

8,281

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-األداء االقتصادي

0,600

0,599

0,066

9,037

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-األداء البيئي

0,424

0,426

0,065

6,498

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية األخالقية

0,855

0,856

0,024

35,317

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية االجتماعية

0,764

0,764

0,038

19,885

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية االقتصادية

0,756

0,755

0,039

19,637

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية البيئية

0,881

0,882

0,018

49,907

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية القانونية

0,830

0,833

0,025

33,122

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-اّألداء املستدام

0,814

0,814

0,026

30,932

0,000

اّألداء املستدام  >-األداء االجتماعي

0,832

0,833

0,035

23,799

0,000

اّألداء املستدام  >-األداء االقتصادي

0,900

0,901

0,017

51,566

0,000

اّألداء املستدام  >-األداء البيئي

0,818

0,819

0,031

26,335

0,000

املصدر :خمرجات برانمج ""Smart PLS

يتبني من اجلدول ( )19-5أن كل املسارات املباشرة وغي املباشرة دالة معنواي .وهو ما يؤكد القوة التنبؤية
للنموذج .وإمكانية االعتماد عليه يف اختبار فرضيات البحث ،خصوصا فيما يتعلق ابلفرضية األساسية والفرضية الفرعية
اخلامسة اخلاصة ابلدور الوسيط للمسؤولية اجملتمعية.
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 .5حساب معامل التحديد " :"R2يتم خالل هذه املرحلة حساب قيم معامل التحديد اخلاص ابألثر الكلي للعوامل

اخلارجة على العوامل الداخلة (املتغيات املستقلة على املتغيات التابعة) .كما يبني اجلدول ( )20-5قيم معامالت
التحديد.
اجلدول ( :)20-5معامل التحديد " "R2ومعامل التحديد املعدل
املسار

معامل التحديد

معامل التحديد املعدل

إدارة الكفاءات التنظيمية

0,804

0,803

إدارة الكفاءات اجلماعية

0,762

0,760

إدارة الكفاءات الفردية

0,823

0,822

األداء االجتماعي

0,667

0,665

األداء االقتصادي

0,896

0,895

األداء البيئي

0,448

0,445

املسؤولية األخالقية

0,730

0,729

املسؤولية االجتماعية

0,583

0,580

املسؤولية االقتصادية

0,572

0,569

املسؤولية البيئية

0,813

0,812

املسؤولية القانونية

0,761

0,759

املسؤولية اجملتمعية

0,495

0,492

اّألداء املستدام

0,575

0,570

املصدر :خمرجات برانمج ""Smart PLS

نالحظ من اجلدول ( )20-5وجود معدالت متباينة ملعامالت التحديد ،لكنها مقبولة على اعتبار أهنا أكرب
من  % 19حسب " شني" ( 1)1998حيث جند أن معامل األداء املستدام هو  %57.6وهو ما يعين أن إدارة
الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية يفسران مستوى  57.6يف املئة من التغي األداء املستدام .ونسبة  % 49.5ختص
املسؤولية اجملتمعية وهو ما يعين أن إدارة الكفاءات تفسر  49.5يف املئة من التغي يف املسؤولية اجملتمعية.
أما خبصوص العوامل اجلزئية للنموذج فنجد:
 ابلنسبة للمسؤولية اجملتمعية :املسؤولية اجملتمعية تفسر % 81.3من التغي يف املسؤولية البيئية و % 57.2مناملسؤولية االقتصادية و% 58.3من املسؤولية االجتماعية و % 73من املسؤولية األخالقية و 76.1من
املسؤولية القانونية؛
 ابلنسبة لألداء املستدام :األداء املستدام يفسر  % 89.6و % 66.7و  % 44.8من التغي يف األداءاالقتصادي واألداء االجتماعي واألداء البيئي على التوايل؛

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods
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 ابلنسبة إلدارة الكفاءات :مشروع إدارة الكفاءات يفسر  % 82.3و  % 76.2و  % 80.4من التغي يفإدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات التنظيمية على التوايل.
 .6حساب أحجام اآلاثر " :"f2يعرب حجم األثر عن الدرجة اليت ميكن التنبؤ هبا خبصوص العامل اخلارج من خالل
االرتكاز على العامل الداخل ،واجلدول ( )21-5يبني نتائج هذا االختبار.
اجلدول ( :)21-5أحجام اآلاثر املباشرة ""f2
املسار

حجم األثر

الداللة

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية

4,106

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات اجلماعية

3,200

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية

4,657

0,000

إدارة الكفاءات  >-املسؤولية اجملتمعية

0,979

0,000

إدارة الكفاءات  >-اّألداء املستدام

0,032

0,285

املسؤولية اجملتمعية > -املسؤولية األخالقية

2,709

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية اإلجتماعية

1,398

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية اإلقتصادية

1,336

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية البيئية

4,360

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-املسؤولية القانونية

3,179

0,000

املسؤولية اجملتمعية  >-اّألداء املستدام

0,478

0,002

2,001

0,000

8,619

0,000

0,812

0,001

اّألداء املستدام  >-األداء اإلجتماعي

اّألداء املستدام  >-األداء اإلقتصادي
اّألداء املستدام  >-األداء البيئي

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

372

الفصل اخلامس  ...............................................................................................................................ادلراسة الاس تقصائية مبجمع سوانطراك

الشكل ( :)6-5نتائج حتليل حجم اآلاثر (  Fمربع).

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

بناء على نتائج اجلدول رقم ( )22-5وابعتماد تصنيف ""Cohenللحكم على حجم األثر ،الذي حدده
يف ثالث مستوايت؛ حيث يكون األثر صغيا إذا مل يتجاوز القيمة  ،0.02ويكون متوسطا عند القيمة  ،0.15ويكون
حجم األثر كبيا إذا جتاوز القيمة  .10.35يتبني أبن أغلب نتائج االختبار ميكن تصنيفها يف املستوى الثالث ،أي حجم
األثر كبي ،ما عدى العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام أين كان األثر بقيمة  0.032أي ضعيفا نوعا ما
(على الرغم من أنه يفوق  ،)0.02كما أنه غي دال وعليه قد يستحسن حذف املسار اخلاص هبما من النموذج العام
للدراسة.
 .7حساب معامل الصدق التنبئي (املالءمة التنبئية) " :"Q2مت حساب معامل املالءمة ابستخدام تقنية "البليند
فولديج" ( .)blindfolding procedureحيث يبني اجلدول ( )22-5قيم املعامالت لكل وحدة تنبئية.

Cohen , J. A. (1992) Power Primer, Psychological Bulletin, N° 112, 155-519.2
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اجلدول ( :)22-5معامل املالءمة التنبئية ""Q2
العامل

SSO

SSE

Q2

إدارة الكفاءات

2 338,000

2 338,000

-

إدارة الكفاءات التنظيمية

835,000

442,483

0,470

إدارة الكفاءات اجلماعية

501,000

269,110

0,463

إدارة الكفاءات الفردية

1 002,000

520,092

0,481

األداء اإلجتماعي

501,000

293,591

0,414

األداء اإلقتصادي

1 336,000

636,952

0,523

األداء البيئي

334,000

211,038

0,368

املسؤولية األخالقية

501,000

270,501

0,460

املسؤولية اإلجتماعية

501,000

321,074

0,359

املسؤولية اإلقتصادية

501,000

296,751

0,408

املسؤولية البيئية

1 002,000

491,440

0,510

املسؤولية القانونية

668,000

411,856

0,383

املسؤولية اجملتمعية

3 173,000

2 506,291

0,210

اّألداء املستدام

2 171,000

1 608,183

0,259

املصدر :خمرجات برانمج ""Smart PLS

يتبني لنا من اجلدول ( )22-5أبن مجيع الوحدات التنبئية تزيد عن الصفر؛ حيث بلغت أقصى قيمة هلا على
مستوى عامل إدارة الكفاءات الفردية مبعدل % 48.1؛ كما مت تسجيل أدىن قيمة على مستوى عامل املسؤولية اجملتمعية
مبعدل  .%21.0ومبا أن معدالت معامل املالءمة قد أخذت قيم مقبولة على العموم ومتوسطة يف بعض احلاالت ،ميكن
احلكم على أن الوحدات التنبئية تتمتع بقوة تنبؤيه مقبولة ،أين ميكن التبؤ ابملتغيات الداخلة (التابعة) اعتماد على
املتغيات اخلارجة (املستقلة).
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املطلب الثاين :دراسة املتغريات الوسيطة ومصفوفة األداء واألمهية

تعترب دراسة املتغيات الوسيطة واملعدلة من أهم خطوات النمذجة البنائية .ولعل من أهم مداخل حتليلها هو مصفوفة
األداء/األمهية ،كوهنا تعترب من املداخل احلديثة يف التحليل البنائي ابستخدام برانمج ) (Smart PLSمت تقسيم هذا

املطلب إىل ثالثة فروع ،حيث سنتناول على مستوى الفرع األول االختبارات اخلاصة ابملتغيات الوسيطة ،أما على
مستوى الفرع الثاين سنتناول حتليل خريطة األداء واألمهية.
الفرع األول :حتليل املتغري الوسيط
 .1ماهية املتغري الوسيط ودواعي اللجوء اليه
يكون من اجلدير تناول األثر يف حالة وجود متغي اثلث أو عامل أيخذ مكانة بني متغيين أو عاملني ذي عالقة .وميكن
تصور األثر الوسيط يف منوذج مسار (على سبيل املثال) يتكون من آاثر مباشرة وأخرى غي مباشرة .اآلاثر املباشرة هي
العالقة اليت تربط عاملني من خالل سهم واحد؛ أما اآلاثر غي املباشرة فهي العالقات اليت تتولد نتيجة إدخال عامل
جديد .وعليه ،فاألثر غي املباشر هو نتاج عالقيت أثر مباشرتني أو أكثر (املسار املركب) الذي ميكن إدراكه من خالل
أسهم متعددة .يعرف /يتميز هذا األثر غي املباشر على أنه متغي وسيط.
تتجسد دواعي استعمال املتغي الوسيط يف "شرح" و"تفسي" (ملاذا؟) العالقة القائمة بني البناء اخلارجي والبناء الداخلي

1

(املتغيات األساسية) ،أي مساعدة الباحث على إعطاء تربيرات وتفسيات للعالقات اليت الحظها بني املتغيات
األساسية واألصيلة املشكلة لنموذج الدراسة.
 .2طريقة استعمال املتغري الوسيط

كما هو متعارف عليه فيما يتعلق ابلنمذجة ابملعادالت البنائية) ،(SEMتتلخص طريقة استعمال املتغي/العامل
الوسيط يف حتديد معنوية آاثر العوامل الوسيطة على مستوى خمتلف حماور منوذج املسار؛ حيث جتدر اإلشارة إىل ضرورة
األخذ والتمييز بني نوعني من الوساطة ضمن منوذج البحث:
 .1الوساطة فيما بني حماور النموذج :ويقصد هبا العوامل الوسيطة اليت تؤثر على العالقة بني العوامل املستقلة
والعوامل التابعة ،مع األخذ بعني االعتبار أبن املتغي الوسيط املتمثل يف املسؤولية اجملتمعية مبستوايهتا اخلمسة،
الذي جيد مكانته بني ممارسات إدارة الكفاءات ومستوى األداء املستدام؛
 .2الوساطة على مستوى احملاور :ويقصد هبا العوامل الوسيطة على مستوى وحدات النموذج ،ويف هذا البحث
تتضمن إدارة الكفاءات اجلماعية اليت تتوسط العالقة بني إدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات التنظيمية.

Hair J. F. et al. (2014), A primer on partial least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), SAGE,

1

California, p. 36
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يتم التحقق من وجود األثر الوسيط للعوامل عرب حساب معنوية األثر املباشر ومعنوية األثر غي املباشر ابستخدام
أسلوب الـ"البوتسرتابني" .ومنه حتديد قيمة معامل التباين ) (VAFنتائج االختبارات مبينة يف اجلدول (.)23-5
طريقة احلساب :تتم طريقة احلساب حسب "بيسنت" على أربعة مراحل ،خنتصرها يف اآليت:1
 .1التحقق من وجود األثر املباشر دون ادراج العامل الوسيط من خالل داللة قيمة معامل املسار ( Path

 )coefficientsاعتمادا على أسلوب "البوتسرتابني"؛
حيث مت التأكد منه خالل عرض نتائج معامالت املسارات بعد حذف املتغي الوسيط .يتبني األثر وفقا للشكل اآليت:
الشكل ( :)7-5النموذج دون العامل الوسيط (األثر املباشر إلدارة الكفاءات على األداء املستدام)

اجلدول ( :)23-5معامالت املسارات للنموذج دون العامل الوسيط (املسؤولية اجملتمعية)
إك
إدارة
الكفاءات

إكف

إكج

إكت

األداء

0.920

0.907

0.904

0.697

األداء
املستدام

املستدام

أ .اإلق

0.900

أ .اإلج

0.834

أ .البيئي

0.817

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

Peterson, R. A. (2000). A meta-analysis of variance accounted for and factor loadings in exploratory factor
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يتضح من اجلدول والشكل السابقني أبنه هناك أثر مباشر إلدارة الكفاءات على األداء املستدام ،حالة غياب املسؤولية
اجملتمعية غائب ،ومعنوي ،حيث كان معامل املسار هو  ،0.697وابلتايل هذا النموذج البسيط يستويف شرط إدخال
املتغي الوسيط لتقييم دوره.
 .2اذا كان األثر معنوي (ذو داللة معنوية) يتم ادخال العامل الوسيط (الرجوع إىل معامالت املسار املتحصل
عليها من خوارزمية  ،)PLS Smartوبعد التأكد من معنوية املسارات بتطبيق أسلوب الـ"بوتسرتابني" يتم
حساب قيمة األثر غي املباشر من خالل حاصل ضرب قيميت معاملي املسار ( Indirect effect's size
)(IES)=0.634x0.0.703=0.445؛
 .3يتم التأكد من معنوية األثر غي املباشر ،من خالل حساب قيمة  tحباصل قسمة قيمة األثر غي املباشر ()IES
على االحنراف املعياري ( )SEحلاصل ضرب قيم املسارات املقدرة أبسلوب "البوتسرتابني" جلميع العينات
( .)t=IES/SE=0.446/0.052=8.515( .)3000يف هذه احلالة قيمة  tذات معنوية ،مبعىن أن العالقة
حمل االختبار تتأثر بعامل وسيطي واملتمثل يف املسؤولية اجملتمعية.
 .4يتم بعد ذلك حتديد قوة هذا العامل الوسيط من خالل حساب معامل التباين "Variance ( "VAF
 )Accounted Forالذي ميثل معدل حجم األثر غي املباشر نسبة إىل األثر املباشر.
اجلدول ( )24-5حتليل املتغري الوسيط للنموذج البنائي ابستخدام طريقة "البوتسرتابني"
األثر املباشر
املتغري

الوسيطي
املسؤولية
اجملتمعية

مستوى
املعنوية

معدل
األثر

خصائص املتغري الوسيط

األثر غري املباشر
حجم

املسار أ املسار ب أ غ م

(أب)

مستوى

االحنراف

معنوية األثر

املعنوية املعياري  SEغري املباشرt
%

2,490 0.445 0.634 0.703 0,697 0,000

0.052

8.515

معامل

التباين

VAF
0.391

املصدر :من اعداد الطالب اعتماد على خمرجات برانمج PLS

يتبني من اجلدول أعاله أن معدل األثر املباشر قبل ادخال املتغي الوسيط (املسؤولية اجملتمعية) هو (،)0.697
وبعد ادخال املتغي املسؤولية اجملتمعية كمتغي وسيط أصبح األثر املباشر ضعيف ( )0.164يف حني األثر غي املباشر
كان أقوى ( )0.445وهو ما يدل على الدور املتوسط الذي تلعبه ممارسات املسؤولية اجملتمعية بني إدارة الكفاءات
واألداء املستدام.
كما يتبني من اجلدول أيضا ،أن معامل التباين للمتغي الوسيطي (املسؤولية اجملتمعية) أي معدل حجم األثر
غي املباشر نسبة إىل األثر املباشر هو ) (VAF=0.391وهو دال معنواي فيما بني احملاور الرئيسية للنموذج (إدارة
377
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الكفاءات واألداء املستدام) ،وأن مستوى هذه الوسيطية هو جزئي (متوسط) كونه ينتمي للمجال ( )0.8-0.2حسب
"هي" .1أي أن معدل األثر غي املباشر على األثر املباشر إلدارة الكفاءات على األداء املستدام هو متوسط أو جزئي.
الفرع الثاين :حتليل مصفوفة األمهية واألداء )(IPMA
من بني خصائص برانمج ) (Smart PLSأنه يقوم حبساب أمهية املسارات ابلنسبة للعوامل الرئيسية واليت يتم تعيينها
من قبل الباحث ،إضافة إىل حساب أمهية كل عامل يف إطار النموذج العام .وعلى اعتبار أن األداء املستدام هو املتغي
األساسي للدراسة ومنه كمحور رئيسي يف النموذج ،كانت خريطة األمهية واألداء للنموذج ).(IPMA
لتلخيص طبيعة العالقات املوجودة فيما بني متغيات الدراسة ميكننا برانمج  Smart PLSمن ترتيب املتغيات وفقا
ملستوى األمهية واألداء ،حسب ما هو مبني يف اجلدول ( )25-5والشكل (.)8-5
 .1مصفوفة األمهية واألداء للعوامل الرئيسية للدراسة
نلخص مجلة اآلاثر للعوامل األساسية للدراسة يف اجلدول اآليت:
اجلدول ( :)25-5مصفوفة األمهية واألداء للعوامل الرئيسية
األداء %

األمهية (األثر)

إدارة الكفاءات

% 48.645

0.610

املسؤولية اجملتمعية

% 62.318

0.634

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

يتبني من الشكل ( )8-5واجلدول ( )25-5وجود تفاوت يف أمهية (األثر الكلي) وأداء (معامالت حتديد) العوامل
ا ألساسية املكونة للنموذج ،حيث تعترب املسؤولية اجملتمعية األكثر أتثيا على األداء املستدام مقارنة إبدارة الكفاءات
كوهنا العامل األكثر أداء يف النموذج ،على اعتبار ان نسبة األمهية كانت  % 63.4ونسبة األداء  . % 62.318يف
حني أن أمهية إدارة الكفاءات هي  %61ومعدل أدائها يف النموذج هو ،% 48.645نتيجة ضعف املمارسات
املتعلقة إبدارة الكفاءات يف الفروع حمل الدراسة.
الشكل ( :)8-5خريطة األمهية واألداء للعوامل للرئيسية للدراسة
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املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

 .2مصفوفة األمهية واألداء للعوامل اجلزئية إلدارة الكفاءات

لتقييم البنية العاملية حملور إدارة الكفاءات ،ومعرفة مستوى أثر وأداء كل عامل جزئي يف إطار النموذج التكويين إلدارة

الكفاءات ،نلخص يف اجلدول اآليت املتعلق إبدارة الكفاءات ،أمهية وأداء هذه العوامل اجلزئية (إدارة الكفاءات الفردية،
إدارة الكفاءات اجلماعية ،إدارة الكفاءات التنظيمية).
اجلدول ( :)26-5مصفوفة األمهية واألداء للعوامل اجلزئية إلدارة الكفاءات
األداء

األمهية

إدارة الكفاءات الفردية

45.224

0.249

إدارة الكفاءات اجلماعية

54.818

0.078

إدارة الكفاءات التنظيمية

51.995

0.356

املصدر :خمرجات برانمج .Smart PLS
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الشكل( :)9-5خريطة األمهية واألداء للعوامل اجلزئية إلدارة الكفاءات

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS

يبني الشكل السابق أن ترتيب العوامل املكونة للنموذج اجلزئي إلدارة الكفاءات من انحية األمهية واألداء ،حيث جند
ترتيبها حسب مستوى األمهية كالتايل:
 .1إدارة الكفاءات التنظيمية؛
 .2إدارة الكفاءات اجلماعية؛
 .3إدارة الكفاءات الفردية.
جند هذا الرتتيب جد منطقي ابلنسبة إلدارة الكفاءات التنظيمية اليت تعترب األكثر أتثيا يف املسار العام إلدارة الكفاءات
وهو ما يتطابق مع الطرح النظري املعتمد يف الرسالة (نظرية "هامال" و"براهاالد") ،وأتيت يف املرتبة الثانية إدارة الكفاءات
الفردية مث يف املرتبة الثالثة إدارة الكفاءات اجلماعية ،حيث أهنا تتعاكس مع الطرح النظري ،ونعزي ذلك لضعف
املمارسات املتعلقة إبدارة الكفاءات اجلماعية على مستوى فروع جممع سوانطراك مقارنة ابملبادرات اليت متارسها هذه
األخية على مستوى البعد الفردي إلدارة الكفاءات ،كنظام التعويضات ومبادرات رمسلة املعارف والكفاءات و مؤهالت
املناصب ،والتعلم االلكرتوين.
املبحث الثالث :اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج
حناول يف هذا املبحث اختبار فرضيات الدراسة اعتماد على ما مت التوصل إليه من نتائج ،عمال مبنهجية النماذج البنائية.
املطلب األول :اختبار الفرضيات اجلزئية

اعتماد على النتائج املتوصل اليها يف املبحث السابق ،سواء نتائج دراسة النموذج القياسي (اخلارجي أو النموذج البنائي

(الداخلي) ،وابألخص ما تعلق ابجلدول ( )17-5اخلاص مبعنوية معامالت املسارات يف النموذج العام للدراسة،
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واجلدول ( )19-5اخلاص ابختبار معنوية األثر الكلي ،واجلدول ( )24-5اخلاص ابختبار املتغي الوسيط للنموذج
البنائي ،حناول اختصار البياانت اليت تسمح لنا من اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة ( )5 ،4 ،3 ،2على النحو
اآليت.
جدول ( :)27-5معايري اختبار الفرضيات العالقاتية ()5 4،،3 ،2
الفرضية

معامل املسار

مستوى املعنوية P

قيمة T

الثانية (إك -امل املج)

0.703

16.532

0.000

الثالثة (إك -أ م)

0.164

2.296

0.022

الرابعة (امل املج -أم)

0.634

9.290

0.000

اخلامسة (إ ك-امل املج -أم)

0.445

8.515

0.0249

املصدر :من إعداد الطالب

أما خبصوص الفرضية األوىل ،على اعتبار اهنا فرضية وصفية وليست عالقاتية ،سنحاول تفسيها من خالل معامالت
التحديد )  (R2املبينة يف اجلدول ( .)20-5ومصفوفة األمهية واألداء املبينة يف اجلدول (.)25-5
 .1الفرضية األوىل :يمارس مجمع سوناطراك كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية املجتمعية بشكل عالي
املستوى.
الفرضية الفرعية األوىل ( :)1-1يمارس مجمع سوناطراك إدارة الكفاءات بمستوى عالي
انطالقا من املتوسط العام لقيم مؤشرات إدارة الكفاءات ،جند أن متوسط تلك القيم هو ( ، )2.941الذي يعترب دون
املتوسط (أقل من املتوسط الفرضي  ،)3واعتمادا على مصفوفة األمهية واألداء املبينة يف اجلدول ( )26-5جند أن
مستوى أداء إدارة الكفاءات هو  %48.64وهو مستوى أقل من املتوسط ،أي الزالت ممارسات إدارة الكفاءات يف
جممع سوانطراك ،جد متواضعة ،ومل ترق إىل ما هو متعارف عليه لدى اجملمعات البرتولية الرائدة عامليا ،وأخذا بعني
االعتبار لقيم معامالت التحديد املبينة يف اجلدول ( )20-5جند أن مسار إدارة الكفاءات يفسر  % 82.3و 76.2
 %و  % 80.4من التغي يف إدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات التنظيمية على التوايل.
أي أن معظم املمارسات تكمن يف إدارة الكفاءات الفردية وإدارة الكفاءات التنظيمية ،يف حني تبقى إدارة الكفاءات
اجلماعية يف مستوى أقل.
وعليه فالفرضية ( )1-1اخلاصة مبستوى ممارسات إدارة الكفاءات هي غي حمققة.
الفرضية الفرعية الثانية ( :)2-1يلتزم مجمع سوناطراك بمسؤولياته املجتمعية بشكل عالي

انطالقا من املتوسط العام لقيم مؤشرات املسؤولية اجملتمعية ،جند أن املتوسط العام هو ( )3.485اليت تعترب فوق املتوسط

(أكرب من املتوسط الفرضي  )3وتعزى الرتفاع متوسط مؤشرات املسؤولية القانونية ( ،)3.58واعتمادا على اجلدول
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( )25-5املوضح ملصفوفة األمهية واألداء تبني أن أداء عامل املسؤولية اجملتمعية هو( )%62.31وهو فوق املتوسط،
نتيجة االلتزام القانوين اجليد لفروع اجملمع .وأخذا بعني االعتبار لقيم معامالت التحديد املبينة يف اجلدول ( )20-5جند
أن مشروع املسؤولية اجملتمعية تفسر 81.3 %من التغي يف املسؤولية البيئية و % 57.2من املسؤولية االقتصادية
و% 58.3من املسؤولية االجتماعية و % 73من املسؤولية األخالقية و %76.1من املسؤولية القانونية .ومنه ميكن
القول أبن الفرضية ( )2-1غي حمققة.
وعلى اعتبار أن الفرضيتني ( )1-1و ( )2-1غي حمققتني ،تكون الفرضية األوىل غي حمققة ،أي أن جممع سوانطراك
ميارس كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية مبستوى غي عال.
 .2الفرضية الثانية :توجد عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على املسؤولية املجتمعية
ملجمع سوناطراك.
انطالقا من اجلدول ( )27-5كان معامل املسار هو ( )0.703وبلغت قيمة ) ،16.532 (Tحيث أن كليهما
يفوق القيمة الدنيا حسب "شني" (0.2( )1998؛  .)1.96وعليه فالفرضية حمققة.
 .3الفرضية الثالثة :توجد عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على األداء املستدام
ملجمع سوناطراك.
انطالقا من اجلدول ( )27-5كان معامل املسار املباشر "إدارة الكفاءات – األداء املستدام" هو ( )0.164وهي أقل
من القيمة الدنيا احملددة من طرف "شني" ( ،)0.2( )1998أما قيمة ) (Tفهي ( )2.296وهي أكرب من القيمة
الدنيا ( )1.69حسب ""شني" ( ،)1998وعليه فالفرضية حمققة  ،إال أهنا ضعيفة ،أي أهنا تؤكد صحية العالقة لكنها
ضعيفة يف طبيعتها ،وهو ما يستلزم دراسة طبيعة عالقة إدارة الكفاءات مع األداء املستدام من خالل الفرضية اخلامسة.
 .4الفرضية الرابعة :توجد عالقة تأثير إيجابية بين ممارسات املسؤولية املجتمعية واألداء املستدام ملجمع
سوناطراك.
انطالقا من اجلدول ( )27-5كان معامل مسار " املسؤولية اجملتمعية -األداء املستدام" هو( )0.634وهي قيمة أكرب
من القيمة الدنيا احملددة من طرف "شني" ( ،)1998أما قيمة  Tفهي ( )9.290وهي أكرب من ( )1.69حسب
"شني" ( ،)1998وعليه فالفرضية حمققة بشكل كبي ،وهو ما يثبت أمهية التزام جممع سوانطراك مبسؤولياته اجملتمعية
لتحسن أدائه الشامل حنو االستدامة.
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 .5الفرضية اخلامسة :تتوسط املسؤولية املجتمعية للمنظمة العالقة بين إدارة الكفاءات واألداء املستدام
ملجمع سوناطراك.
اعتمادا على النتائج املبينة يف اجلدول ( ،)27-5أين كان معامل املسار غي املباشر "إدارة الكفاءات-املسؤولية
اجملتمعية-األداء املستدام" هو ( )0.445وهي أكرب من القيمة الدنيا حسب شني ( ،)1998وكانت قيمة T
( )8.515ومستوى الداللة هو ( ،)0.0249وهو ما يدل على أن املسؤولية اجملتمعية جملمع سوانطراك متارس أثرا
وسيطيا جزئيا على مستوى عالقة إدارة الكفاءات ابألداء الشامل جملمع سوانطراك ،وابلتايل فالفرضية حمققة.
املطلب الثاين :اختبار الفرضية األساسية للدراسة
الختبار الفرضية األساسية ،نعتمد ابلنتائج املبينة ملعنوية معامالت املسارات و معنوية معامالت مسارات النموذج يف
حاليت العالقة املباشرة " إدارة الكفاءات – األداء املستدام" مع غياب املتغي الوسيط (املسؤولية اجملتمعية) ،وحالة غياب
العالقة املباشرة "إدارة الكفاءات -األداء املستدام" ووجود املتغي الوسيط (املسؤولية اجملتمعية) ونتائج معنوية األثر
الكلي ،ابإلضافة إىل حجم األثر ومصفوفة األمهية واألداء.
تنص الفرضية األساسية على أنه:
"تزيد درجة مساهمة إدارة الكفاءات في تحسين األداء املستدام ملجمع سوناطراك من خالل تحليه بشكل
أكبربمسؤولياته املجتمعية".
ابلرجوع إىل اجلدول ( )17-5املبني ملعنوية معامالت املسارات للنموذج العام للدراسة واملوضح يف الشكل (،)3-5
واجلدول ( ) 18-5اخلاص مبعامالت املسارات حالة حذف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام
وامللخص يف الشكل ( ،)4-5أي بعد حذف املسار الذي يربط إدارة الكفاءات ابألداء املستدام ،جند أقل قيمة ألثر
إدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية هي ( ،)0.763وهي قيمة مقبولة جدا.
وابلرجوع إىل األثر الكلي +إلدارة الكفاءات على األداء املستدام جنده قد أصبح ( )0.621بعدما كان (،)0.610
وهو ما تؤكده نتائج اجلدول ( )20-5اخلاص ابختبار معنوية األثر الكلي بعد القيام بعملية "البوتسرابني" لـ3000 :
عينة الذي يؤكد معنوية األثر ،حيث كان األثر الكلي إلدارة الكفاءات على األداء املستدام هو ( )0.610ويرتفع اىل
( )0.611بعد "البوتسرتابني" ،أين كانت قيمة ) (Tهي ( )13.062ومبستوى داللة ( .)0.000ويرتفع األثر
الكلي إىل ( )0.621يف حالة اعتبار املسؤولية اجملتمعية كمتغي وسيط اتم بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام (حالة
جتاهل العالقة املباشرة القائمة بينهما) ويرتفع هذا األثر الكلي أكثر ليصل إىل ( )0.697يف حالة حذف متغي

 +األثر الكلي هو نتاج ضرب معامالت املسارات الداخلة (اآلاثر غي املباشرة واملباشرة) يف بعضها البعض* 0.703 (+ 0.164 =610( ،)0.814 * 0.763 =0.621( .
.))0.634
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املسؤولية اجملتمعية من الدراسة حسب ما هو مبني يف الشكل ( )7-5اخلاصة ابلنموذج املباشر دون املتغي الوسيط
(املسؤولية اجملتمعية) .
للتأكد من ضعف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات األداء املستدام عند قراءتنا إىل حجم األثر ) (F2الذي جنده
ضعيف ( )0.032وغي دال ( )0.285حسب ما هو مبني يف اجلدول ( )21-5والشكل ( )6-5اخلاصني أبحجام
اآلاثر املباشرة .أما حجم أثر إدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية فقد كان داال ( )0.000مبستوى (،)0.979
وحجم أثر املسؤولية اجملتمعية على األداء املستدام كان داال ( )0.002مبستوى ()0.478؛ عمال بتصنيف "كوين".1
ومما يشي إىل نسبية الدور الذي تلعبه املسؤولية اجملتمعية يف التأثي على طبيعة العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء
املستدام هو قيمة معامل التباين ) (VAFاليت بلغت قيمة ( )0.391وهي قيمة متوسطة حسب "هي"  ، 2كوهنا
تنتمي للمجال [ ،] 0.8 – 0.2أي أن معدل األثر غي املباشر مقارنة ابألثر املباشر إلدارة الكفاءات على األداء
املستدام هو متوسط أو جزئي.
كما توصلنا إىل أن إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية يفسران مستوى  % 57.6من التغي األداء املستدام ،يف حني
تفسر إدارة الكفاءات  % 49.5من التغي يف املسؤولية اجملتمعية .من خالل اجلدول ( )20-5اخلاص مبعامالت
التحديد ،واليت نعتربها جد مقبولة على اعتبار أهنا أكرب من  % 19حسب " شني" (.3)1998
وعليه ،نستنتج أن الفرضية األساسية للدراسة اليت تنص على "زايدة دور إدارة الكفاءات يف حتسني األداء املستدام
جملمع سوانطراك من خالل التزامه مبسؤولياته اجملتمعية بشكل أكرب" هي مقبولة وحمققة بقوة.
وعليه نلخص اختبار الفرضيات يف اجلدول اآليت
اجلدول ( :)28-5ملخص نتائج اختبار الفرضيات :الرئيسية والفردية
الفرضية

نص الفرضية

القرار

الفرضية
الفرعية
األوىل

يمارس مجمع سوناطراك كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية
املجتمعية بشكل عالي املستوى

غي حمققة

الفرضية
الفرعية
الثانية

توجد عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات
على املسؤولية املجتمعية ملجمع سوناطراك

حمققة

الفرضية
الفرعية الثالثة

توجد عالقة تأثير إيجابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات
على األداء املستدام ملجمع سوناطراك

حمققة (لكنها ضعيفة)

Cohen , J. A. (1992) Power Primer, Psychological Bulletin, N° 112, 155-519.2
Hair J. F. et al (2014), op. cit., p.225.

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods
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الفرضية
الفرعية
الرابعة

توجد عالقة تأثير إيجابية بين ممارسات املسؤولية املجتمعية
واألداء املستدام ملجمع سوناطراك

حمققة

الفرضية
الفرعية
اخلامسة

تتوسط املسؤولية املجتمعية للمنظمة العالقة بين إدارة
الكفاءات واألداء املستدام ملجمع سوناطراك

حمققة

الفرضية

يزيد دور إدارة الكفاءات في تحسين األداء املستدام ملجمع
سوناطراك من خالل التزامه بمسؤولياته املجتمعية بشكل
أكبر

حمققة

الرئيسية

املصدر :من إعداد الطالب

هذه النتائج جتعلنا نعتمد النموذج النهائي للدراسة ،على النحو املبني يف الشكل (.)10-5
الشكل ( :)10-5النموذج النهائي للدراسة االستقصائية

املصدر :خمرجات برانمج Smart PLS
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خ ـ ـ ـ ـ ــالص ـ ـ ـ ـ ـ ــة الفصل
بعد إجراء خمتلف التحاليل حول البياانت املتحصل عليها من الدراسة االستقصائية اليت مت فيها اعتماد االستبيان
كأسلوب جلمع البياانت ،وبعد اختبار النموذج التصوري ابالعتماد على النمذجة ابملربعات الصغرى اجلزئية .ومن خالل
النتائج املتحصل عنها من خالل التحليل اإلحصائي الوصفي حملاور املكونة لنموذج البحث .مت التوصل إىل جمموعة من
النتائج ،ميكن تلخيصها فيما أييت:
 الزالت ممارسات جممع سوانطراك خبصوص إدارة الكفاءات جد متواضعة ،وهذا ما يتماشى مع الوصف الذيتناولناه يف الفصل الرابع؛
 خبصوص ممارسة فروع جممع سوانطراك ملسؤولياهتا اجملتمعية ،فهي دون املستوى املتعارف عليه عامليا ودونمستول تطلعات األطراف ذات املصلحة ،إال أننا جند التزاما اكرب خبصوص املسؤوليات القانونية على اعتبار
أن كل الفروع ختضع لقانون الشركات العمومية ،وكذلك األمر ابلنسبة للمسؤوليات االجتماعية فهي مقبولة
نوعا ما ،على اعتبار ان خلق القيمة لتلك األطراف االجتماعية (العمال بشكل كبي) يعترب حمورا لرفع مستوى
رضاهم ومنه ضمان السي احلسن ألنشطة اجملمع دون أي انقطاعات أو تظلمات عمالية ،أما خبصوص
املسؤوليات البيئية واالقتصادية ،فال زالت املؤسسات دون احلد املطلوب مقارنة مبا هو متعارف عليه لدى
الشركات البرتولية الرائدة؛
 نعزي األثر الضعيف إلدارة الكفاءات على األداء املستدام ،إىل العوز يف الكفاءات احملورية الذي يعاين منهجممع سوانطراك ،والذي مت اإلشارة إليه يف الفصل الرابع؛
 خلصنا أن هذه املمارسات الوضعية إلدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية هلا أثر على األداء املستدام جملمعسوانطراك ،حيث يزيد أثر ممارسات إدارة الكفاءات ،خصوصا التنظيمية منها ،على مستوى األداء الشامل
جملمع سوانطراك ،كلما التزم هذا األخي مبسؤولياته اجملتمعية بشكل أكرب
هبذه الطريقة نكون قد وفينا الثغرة البحثية اليت التمسناها يف الفصل الرابع الذي تناول واقع جممع سوانطراك خبصوص
إدارة الكفاءات ومستوى ممارسة املسؤوليات اجملتمعية ونوعيته.
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اخلامتة
تبني من خالل دراسة موضوع إدارة الكفاءات وأتثريه على األداء املستدام ملنظمات األعمال يف ظل سياسة املسؤولية
اجملتمعية أن الكفاءات قد أمست أداة اسرتاتيجية ابلغة األمهية يف عامل األعمال ،إذ أن آخر النظرايت يف جمال اإلدارة
االسرتاتيجية تؤكد على أن املركز التنافسي ملنظمات األعمال قد أصبح رهني الكفاءات (الكفاءات احملورية) اليت حتوهها ههه
األخرية .ومنه فقد أصبح األمر مرتبطا مبدى فعالية تلك املنظمات يف إدارة وتطوير ههه الكفاءات ،إذ كلما كان لتلك
املنظمات إدارة فعالة لكفاءاهتا ونظام إداري متكامل ميكنها من االلتزام بشكل فعال مبسؤولياهتا اجملتمعية ،كلما مكنها ذلك
من الصمود أمام بيئتها التنافسية من خالل حتقيق أداء تنافسي ومسؤول ومتواهن (مستدام) ،يرفع من عوائدها ويطيل يف
دورة حياهتا ،ويزيد يف اتساع نشاطاهتا ودميومة بيئتها واستدامة تنميتها.
بشكل عام ميكن سرد أهم نتائج الدراسة ومسامهاهتا واالقرتاحات والتوصيات املتوصل اليها على النحو اآليت.
أوال :النتائج اخلاصة ابلدراسة
 .1النتائج النظرية
 .1.1النتائج اخلاصة إبدارة الكفاءات
 أمست املقاربة األكثر اعتمادا يف معاجلة ظاهرة الكفاءات وإدارهتا واليت أعطت دراسة ملمة ملفهوم الكفاءة هياملقاربة السوسيوبنائية ،كوهنا جعلت من هها املفهوم اجملرد الهي يتميز بصعوبة التحديد والقياس أكثر امربيقية؛
 أمست مرجعية الكفاءات أداة للتصريح والكشف عن الكفاءات الفردية والكفاءات االسرتاتيجية ،بدال من احنصارهايف تقييم الكفاءات الفردية؛
 ضرورة رد االعتبار للكفاءات اجلماعية من خالل حماولة بناء مرجعية خاصة هبا ،وفقا للمنظور السوسيوبنائي بدالمن الوقوف عند مسامهة السلوكيني يف دراسة مجاعات العمل؛
 بلوغ األهداف املرجوة من مقاربة املوارد والكفاءات يتطلب من منظمات األعمال ممارسة إدارة الكفاءات مبستوايهتاالثالثة وفقا ملنهجية انتقائية يف املراحل األوىل ،ووفقا ملنهجية مشولية وتنبئية يف املراحل املتقدمة ،كي يعول عليها يف
حتسني أدائها الشامل وتنافسيتها.
 .2.1النتائج اخلاصة ابملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام ملنظمات األعمال
 أمسى مفهوم التنمية املستدامة من املفاهيم اليت أحدثت ثورة تغيريية كبرية يف جمال املنامجنت ،واليت أكدت علىضرورة األخه ابحلسبان العتبارات كل طرف قد تكون للمنظمة مصلحة معه بشيء من التواهن والعدالة ،وهو ما
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أدى إىل توسع مفهوم املسؤولية االجتماعية إىل املسؤولية اجملتمعية ،اليت تلم بكل مسؤوليات منظمة األعمال احلديثة
جتاه األطراف الفاعلة معها ،وهو ما جعلها أتخه أبعادا اقتصادية واجتماعية وبيئية وقانونية وأخالقية؛
 من الضروري اليوم الفصل بني مفهومي األداء املستدام واملسؤولية اجملتمعية ،على الرغم من وجود تداخل كبري بينهما،وهو الهي تولد عن التطور اإلبستيمولوجي للمفهومني ،فنجدمها أيخهان نفس االسم ونفس الداللة عند "كارول"
( )1991يف منوذج األداء االجتماعي ،الهي ربط فيه بني املفهوم اجلديد واملوسع لألداء واملسؤولية االجتماعية.
إال أن املستجدات األ كادميية احلديثة قد خلصت إىل ضرورة الفصل بينهما ،حيث أصبح األداء املستدام وفقا
ملنظور "الكنجستون" ( )1999هو نتاج أخه املنظمة مبسؤولياهتا اجملتمعية والعمل هبا ،أي أهنا تشكل اإلطار العام
وحتدد الضوابط اليت ميكن للمنظمة العمل فيها ،والنتائج املتوصل إليها تعرب عن األداء الشامل (املستدام) ،حيث
كلما كان متواهان وآخها ابألبعاد اخلمسة للمسؤوليات اجملتمعية املنظمة ،كلما كان أداء أكثر استدامة؛
 من أهم مداخل إدارة املسؤولية اجملتمعية للمنظمة هو املدخل السوسيو اقتصادي  /التقييس الرابعي لـ" :هنريصافال" ،حيث يتم جتسيده يف خطوة أوىل من خالل أنظمة إدارة اجلودة والبيئة والسالمة) ،(QHSEأو ما يعرب
عنه أبنظمة اإلدارة املتكاملة ) (SMIاليت يتم أتكيدها من خالل سالسل اإلشهاد األيزو + 14001 + 9001
 ، 45001 /18001مث جتسيدها يف خطوة اثنية من خالل األخه مبسار املسؤولية اجملتمعية من خالل سلسلة
اإلشهاد األيزو 26000؛
 من أحسن مداخل إدارة األداء املستدام اليوم هو العمل مببادرة التقارير العاملية) ،(GRIكوهنا تعطي منهاجا متكامالومنسقا لكل أشكال املنظمات ،مهما كانت طبيعتها ،وتويل اهتماما أكرب لركن اإلفصاح والشفافية جتاه كل األطراف
ذات املصلحة ،وهو ما جيعل منها مقاربة ختدم املسؤولية للمجتمعية للمنظمات ومنه آليات حوكمتها .ههه املبادرة
اليت أعطت وهان أكرب لألطراف ذات املصلحة اخلارجية عند إدارة املنظمات ألدائها الشامل.
 .3.1العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام واملسؤولية اجملتمعية
خبصوص العالقة بني متغريات الدراسة ،توصلنا إىل وجود إمجاع للكثري من الدراسات األكادميية على أن العالقة مؤكدة بني
إدارة الكفاءات واألداء التنظيمي ملنظمات األعمال ،أين مت دراسة متغري "إدارة الكفاءات" من خالل "إدارة املوارد البشرية
و /أو اإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية" وفقا ملنطق الكفاءات ،أما العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام فلن تكون
مؤكدة إال من خالل أخه املنظمات مبسؤولياهتا اجملتمعية؛ وهو ما خلصت إليه دراستنا النظرية (اليت تناولت إدارة الكفاءات
بدال من إدارة املوارد البشرية ،ودراسة عالقتها بكل من املسؤولية اجملتمعية للمنظمات واألداء املستدام للمنظمات مع التأكيد
على ضرورة التمييز بني هها األخري وبني املسؤولية اجملتمعية للمنظمات ) (CSR 0.2وعدم التوقف عند املسؤولية االجتماعية
للمنظمات ).))CSR 0.1
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 .2النتائج اخلاصة بدراسة حالة جممع سوانطراك
 .1.2النتائج املتعلقة إبدارة الكفاءات
 على الرغم من التغريات اليت مست إدارة املوارد البشرية مبجمع سوانطراك نتيجة اخلروج الكبري للكفاءات املتمهنةوتوجهها حنو الشركات األجنبية ،وعلى الرغم من مراجعة إدارة اجملمع لنظام التعويضات من خالل اخلوض يف برانمج
" مسامهة /تعويض" ونظام إدارة األداء ،إال أن السياسة العامة إلدارة املوارد البشرية مل تتغري بعد ،فال هال منطق إدارة
العمالة هو املسيطر بدال من إدارة الكفاءات ،وإدارة الوقت واحلضور اجلسدي لألفراد بدال عن إدارة األداء.
 إن مسار إدارة الكفاءات وتطويرها ليس من مسؤولية مؤسسة سوانطراك األم مبفردها ،بل هو أوسع ،فهو يتطلبمسامهة وآتهر من طرف كل فروع جممع سوانطراك ،وكهلك مشاركة العديد من الفاعلني يف هها السياق ،ال سيما
قطاعات الرتبية والتعليم العايل والتكوين املهين ،كوهنا هي املسؤولة املباشرة على املستوى العلمي للكفاءات الوطنية،
من خالل نوعية خدمات التعليم التقين والتكوين املهين ابالرتكاه على منظومة تربوية تعليمية تكوينية حمينة ومتماشية
مع املستجدات العلمية واألكادميية ،تساهم يف توفري كفاءات عالية وقدرات خالقة.
 على الرغم من التدابري االحرتاهية اليت أتخه هبا إدارة اجملمع خبصوص إدارة املوارد البشرية ،إال أهنا كانت على حساهديف الفعالية والفاعلية ،واملرونة اليت متيز أي منظمة أعمال ،إذ أصبحت أكثر بريوقراطية وهرمية ومجودا؛ وهها نتيجة
الضبابية اليت متيز توهيع السلطات واملسؤوليات وقبل هها تعيني اإلطارات املسرية ،على الرغم من وجود بورصة توظيف
داخلية على مستوى املوقع اإللكرتوين للمجمع واليت ميكن تصفحها من خالل نظام اإلنرتانت.
 .2.2النتائج املتعلقة ابملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام
 إن الههنيات والرؤى املستمدة من الريع البرتويل قد أفقدت املسؤولني روح وثقافة املسؤولية واألخه ابلسلوكاملاانجريي ،خصوصا مع كرب حجم اجملمع الهي يضم كل الفروع اليت هلا عالقات مع النشاطات احملورية للمجمع يف
إطار الشركات القابضة؛
 لعل مما مييز اجملمع هو وجود غموض كبري يكتنف السياسة اإلدارية للمجمع مبا يف ذلك فروعه ،وهو ما يزيد منغيا التآهر ما بني املؤسسة األم وبقية الفروع التابعة للمجمع؛ ونتج عن هها هدر وهشاشة كفاءاهتا التنظيمية
والشبكية وحتمل تكاليف كبرية نتاج غيا التنسيق؛
 من أحسن اخلطوات التصحيحية اليت جاء هبا جممع سوانطراك يف إطار سياسته للمسؤولية اجملتمعية ونظام احلوكمةهو تفعيلها لنظام إدارة الصفقات وعروض االستشارة ،بعد حث كل من البنك الدويل واألمم املتحدة ،وقد توج هها
األمر إبنشاء فرع ) (BAOSEMسنة  2002كمؤسسة مشرتكة بني جممعي سونلغاه وسوانطراك ،والهي كلف
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إبدارة عروض االستشارة وغريها من اخلدمات ذات العالقة بقطاع الطاقة ،وهو يعترب خطوة شجاعة خدمة للشفافية
وإلدارة الصفقات بني جممع سوانطراك وبقية املتعاملني االقتصاديني (حمليني وأجانب).
 .3.2النتائج اخلاصة ابلدراسة التشخيصية جملمع سوانطراك
 املتأمل يف اجملال الطاقوي يف اجلزائر يعترب تراجع الطاقة اإلنتاجية من البرتول اخلام وكهلك عائدات الصادرات هو السبباألساسي للخوض يف مصادر جديدة للثروة ،وهو ما يعين أن الداعي احلقيقي هو ذو بعد مايل واقتصادي حبت ،وهو ما
نراه بعيدا متاما عن الوعي البيئي ملسؤويل جممع سوانطراك؛ إذ أن الداعي للخوض يف استثمارات مسؤولة اجتماعيا هو تعظيم
العوائد االقتصادية وليست البيئية أو االجتماعية .ومما يؤكد هها األمر هو تصريح وهير الطاقة اجلزائري يف أواخر سنة 2017
الهي أشار إىل الرغبة يف اقتصاد  300مليار م 3من الغاه للفرتة بني  2021و  ،2030وهو ما يتطلب تطوير  22جيغا
واط من الطاقة املتجددة حبلول .2030
 لعل من أحسن التجار اليت تصب يف إطار استدامة األداء الشامل جملمع سوانطراك هو دعمه للطاقات اجلديدةواملتجددة ،ومن ذلك تنظيم برانمج موجه للشبا

بشراكة معهد "جنريل اليكرتيك لشمال افريقيا" (General Electric

) ،nord d’Afriqueلتكوين كفاءات عالية املستوى يف جمال توربينات الغاه ،املقدم من طرف خرباء الشركة األمريكية
"جنريل الكرتيك" ) (GEيف إطار الشركة املتخلطة "جنريل الكرتيك اجلزائر للمضخات" (GEAT).ابإلضافة إىل ذلك،
وقصد التمكن من بناء كفاءات تنظيمية يف جمال توليد الكهرابء ابالعتماد على توربينات الغاه ،قامت الشركة شهر جوان
 2018بتكوين عدد معترب من العمال ملدة  6أشهر يف جمال التلحيم واألانبيب الصناعية ،لتمكينهم من حياهة الكفاءات
الالهمة لصناعة وتركيب األانبيب والورشات) (Modulesاليت تعمل ابملواهاة مع ههه التوربينات ،حيث سيكون املتخرجون
أوىل الكفاءات على املستوى االفريقي الهين سيكون مبقدورهم انتاج ورشات مكملة للتوربينات من صنف )(GE9F04

للنهوض بقطاع الكهرابء اعتمادا على استغالل الغاه ،الهي يعترب من املصادر األقل ضررا على البيئة.
 من التجار احلسنة أيضا هي سعي سوانطراك الستبدال احملارق التقليدية ) (Torchageبتكنلوجيا أكثر محاية للبيئة،ابإلضافة إىل العديد من املشاريع اخلاصة ابحلد من انبعاث غاه الكربون ،إبعادة دفنه يف األرض من خالل مشروع شراكة
مع الشركة الربيطانية) (BPبعني صاحل ،حيث تعترب ههه التجربة رائدة يف جممع سوانطراك ،كوهنا قد مكنت موقع املشروع
من احلصول على شهادة األيزو  14001وهو املشروع الوحيد الهي حاه على ههه الشهادة على مستوى املراكز العملية
ابجلنو اجلزائري.
 من الرهاانت الصعبة اليت يعيشها جممع سوانطراك هو ما يتعلق مبجال الغاه الصخري ،كمجال نشاط اسرتاتيجي ،والهييتميز ابرتفاع درجة خطورته على البيئة دون بناء مسبق لكفاءات تنظيمية وبشرية متكنه من السيطرة والتحكم يف اخاطره
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البيئية هلها اجملال اجلديد وكهلك التكنولوجيا اخلاصة به ،على الرغم من دخول اجملمع يف سياسة الشراكة مع املؤسسة الربيطانية
للبرتول ) (BPأمال منه يف بناء كفاءات شبكية ومن مث تنظيمية متكنه من مواجهة هها التحدي .وعليه فنحن نعترب ههه
اخلطوة اخاطرة بيئية يصعب على اجملمع التحكم فيها اعتمادا على ما حيوهه من كفاءات حالية.
 .3النتائج اخلاصة ابلدراسة االستقصائية مبجمع سوانطراك (منذجة العالقة بني متغريات الدراسة)
خلصت الدراسة االستقصائية اليت متت على مستوى بعض فروع جممع سوانطراك إىل بناء منوذج عام ،أين مت أتكيد النظرية
اليت تنادي أبن إلدارة الكفاءات أثر على األداء املستدام لسوانطراك من خالل أخهها اجليد مبسؤولياهتا اجملتمعية .وهو ما
يزيد من قوة التأصيل األكادميي هلهه النظرية يف اجملاالت اجلديدة للمنامجنت ،ويف املمارسات اليت متيز منظمات األعمال
الرائدة يف جمال الطاقة .وقد مت اثبات معايري حسن املطابقة لنموذج القياس والنموذج البنائي ،وهو ما مكننا يف خطوة اثنية
من اختبار فرضيات البحث ،حيث مت أتكيد الفرضية األساسية للدراسة اليت تنص على أن "زايدة دور إدارة الكفاءات يف
حتسني األداء املستدام جملمع سوانطراك يتم من خالل التزامه مبسؤولياته اجملتمعية بشكل أكرب" .وكانت نتائج اختبار
الفرضيات كما هو مبني يف اجلدول.
اجلدول ( :)28-5ملخص نتائج اختبار الفرضيات :الرئيسية والفرعية
الفرضية
الفرضية

نص الفرضية

الفرعية ميارس جممع سوانطراك كال من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية بشكل عايل املستوى.

القرار
غري حمققة

األوىل
الفرضية

الفرعية توجد عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على املسؤولية اجملتمعية جملمع سوانطراك .حمققة

الثانية
الفرضية

الفرعية توجد عالقة أتثري إجيابية ذات داللة إحصائية إلدارة الكفاءات على األداء املستدام جملمع سوانطراك.

حمققة (لكنها ضعيفة)

الثالثة
الفرضية

الفرعية توجد عالقة أتثري إجيابية بني ممارسات املسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام جملمع سوانطراك.

حمققة

الرابعة
الفرضية

الفرعية تتوسط املسؤولية اجملتمعية للمنظمة العالقة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام جملمع سوانطراك

حمققة

اخلامسة
الفرضية الرئيسية

يزيد دور إدارة الكفاءات يف حتسني األداء املستدام جملمع سوانطراك من خالل التزامه مبسؤولياته حمققة
اجملتمعية بشكل أكرب.
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اثنيا :مسامهات البحث
 .1املسامهات األكادميية
 .1.1املسامهات النظرية
حسب اطالعاتنا النظرية ،فقد سامهت الدراسة يف اثراء املكتبة العربية ابملستجدات املتعلقة مبتغريات املوضوع خصوصا ما
تعلق إبدارة الكفاءات ،حيث حاولنا استغالل املستجدات املعرفية يف العلوم األم اليت درست موضوع الكفاءات وسبل
تطويرها (علوم الرتبية ،وعلم النفس املعريف )... ،واسقاطها يف جمال املنامجنت ،حيث كانت أهم مسامهة هي مقاربة
السوسيو-بنائية للكفاءات وآاثرها على املداخل احلديثة لتقييم الكفاءات وتطويرها وربطها ببقية ممارسات إدارة املوارد البشرية
وابألخص تقييم األداء ونظم التعويضات .ابإلضافة إىل حماولة ربط حقول معرفية كثرية فيما بينها ،بداية من اللسانيات فعلم
النفس املعريف وصوال إىل نظرايت التنمية املستدامة ونظرايت قيادة األداء الشامل للمنظمات.
 .2.1املسامهات املنهجية
مت اعتماد املنهج اهلجني الهي ميزج بني املقاربة الكمية واملقاربة الكيفية .خبصوص املقاربة الكمية ،فقد اعتمدان فيها أسلو
النمهجة ابملعادالت البنائية ابستعمال طريقة املربعات الصغرى اجلزئية اليت تعترب األكثر مالءمة للظواهر املعقدة اليت أصبحت
متيز الوقائع اإلدارية .أما خبصوص املقاربة الكيفية ،فقد مت خالهلا القيام مبقابالت نصف موجهة مع إطارات جممع سوانطراك،
واألخه بتصرحياهتم التلفزيونية ،واألخه بتقارير اجملمع وواثئقه الرمسية ،ابإلضافة إىل تقارير اخلرباء واملنظمات الدولية ذات
العالقة مبجال الطاقة .وكان اهلدف من هها املزج هو استكشاف أكرب للظاهرة حمل الدراسة ووصفها بشكل موضوعي قدر
اإلمكان ودعم الكثري من اآلراء واألحكام على املؤسسات حمل الدراسة وابألخص اإلجابة بكل موضوعية وحياد عن
فرضيات البحث.
 .2املسامهات اإلدارية
من بني املسامهات اإلدارية هو اقرتاح الدراسة إلطار عام ومنهجي ومتكامل لكل من إدارة الكفاءات واملسؤولية اجملتمعية
للمنظمات واألداء املستدام .ابلنسبة إلدارة الكفاءات ،فتكمن املسامهة يف ضرورة األخه ابملقاربة الكلية اليت جتمع بني األبعاد
الثالثة إلدارة الكفاءات ،كي يعول عليها فعليا يف حتسني مستوى األداء الشامل للمنظمات .أما ابلنسبة للمسؤولية اجملتمعية،
فقد قمنا ابقرتاح منوذج متك امل يشمل معظم األطراف ذات املصلحة ،حيث يتضمن كل من املسؤولية االقتصادية واملسؤولية
االجتماعية واملسؤولية القانونية واملسؤولية البيئية واملسؤولية األخالقية ،وهو ما يتماشى واملفهوم احلديث للتنمية املستدامة
واملسؤولية االجتماعية من اجليل الثاين ) .(CSR 2وخبصوص األداء املستدام فقد مت التأكيد على ضرورة عمل املنظمات
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حمل الدراسة بنموذج األداء الثالثي ) (TBLمتاشيا مع املستجدات املهنية اليت أتخه هبا كربى منظمات األعمال مبا يف
ذلك املنظمات البرتولية والغاهية والهي ميكنها فيما بعد من األخه ابملبادرات الدولية فيما خيص اعداد التقارير واالفصاح
عنها ،على غرار مبادرة التقارير العاملية ).(GRI
اثلثا :االقرتاحات واآلفاق
مكننا جمهودان املتواضع يف شقيه النظري والتطبيقي ،من طرح بعض االقرتاحات واآلفاق البحثية.
 .1االقرتاحات اخلاصة ابلدراسة الكمية
 قد يكون من املفيد جدا بناء مقاييس ملمارسات إدارة الكفاءات مبا يتوافق والسياق اجلزائري ،لتمكني البحوثاملستقبلية من قياسها بشكل موضوعي؛
 اعتماد النمهجة البنائية كمنهجية ملعاجلة البياانت يتطلب الرتكيز على الدراسة االستكشافية قصد التمكن منالدخول إىل الدراسة التوكيدية أبداة /أدوات قياس أكثر قوة ،ويستحسن يف هها البا استعمال برامج أخرى على
غرار برانمج ) (LIESRELلبناء مقاييس ذات جودة ،يتم استعماهلا فيما بعد يف برامج النمهجة البنائية (PLS

).Smart, AMOS, ….
 .2االقرتاحات اخلاصة ابلدراسة الكيفية
 يكون من املستحسن معاجلة البياانت الكيفية ابستعمال الربجميات املتخصصة يف هها اجملال ،ولعل من أمهها برانمج) (Nvivoللتمكن من الوصول إىل حتليالت سببية أكثر عمقا ومنطقية ،ومنه الوصول إىل نتائج علمية أفضل.
 .3االقرتاحات اخلاصة مبجمع سوانطراك
تستوجب التحدايت اليت يعيشها جممع سوانطراك ،رسم اسرتاتيجيات إدارية قصرية ومتوسطة وطويلة املدى ،2020
( 2030 ،2025بدل أن جند  )HS 2030من خالل تثمني حقيقي لكل املوارد الوطنية وعلى رأسها املوارد البشرية
الكفؤة والعمل بنظام يقظة اسرتاتيجي وذكاء اقتصادي ،الهي يشكل كفاءة حمورية ،تشمل كل أنشطة اجملمع من املنبع حىت
املصب.
 .1.3خبصوص جزء إدارة الكفاءات
 -ضرورة القيام بدراسة تشخيصية دقيقة ،ملعرفة وتدارك املتطلبات القبلية الضرورية لنجاح مسار إدارة الكفاءات؛
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 العمل ابملمارسات واألدوات اإلدارية اليت أتخه هبا الشركات البرتولية األجنبية الرائدة يف جمال احملروقات،خصوصا تلك اليت تدخل معها يف إطار شراكة ) ،(Joint-venturesعلى غرار (BP, Anadarco,Eni,
)… ExxonMobil, General Electric, Total,

 تفعيل أكرب لبورصة املوارد البشرية اخلاصة مبجمع سوانطراك ،خدمة لشفافية االنتقاء والنقل والرتقية يف املناصب،مع السعي لتعميم استعماهلا ملختلف الفئات املهنية بدال من حصرها على رؤساء األقسام وما يعلوها من فئات
مهنية؛
 مراجعة نظام التعويضات اجلديد وتوسيع جمال تطبيقه ليمس كافة الفئات العمالية وبوترية أسرع ،تعزيزا ملنطق الكفاءةواألداء يف إدارة اجملمع؛
 إعداد مرجعيات كفاءات ملختلف املناصب املفتاحية مبا يتالءم مع خصوصيات األنشطة اليت يعمل فيها األفراد،كمنطلق جدي إلجناح مسار إدارة الكفاءات؛
 اعتماد نظام متكامل يدمج كل ممارسات إدارة املوارد البشرية خصوصا تلك اليت ترتبط ابلشق االسرتاتيجي ،وعدمالوقوف عند حد التسيري اإلداري لألفراد.
 يستحسن جملمع سوانطراك األخه ابملقاربة الشاملة إلدارة الكفاءات ،وهها من خالل قيامه بـاآليت: إعالم وحتسيس كافة األطراف املعنية ابملفهوم الواسع للكفاءة (الفردية ،اجلماعية ،التنظيمية)؛ إعداد مسار إلدارة الكفاءات اجلماعية والتنظيمية كجزء مكمل ملسار إدارة الكفاءات الفردية ،كي يعول عليهبشكل أكرب يف حتسني األداء الشامل ملختلف األنشطة القاعدية والفروع؛
 ربط برانمج إدارة الكفاءات بنظام لتقييم العوائد املرتتبة عنه ،يشمل قياس مستوى انشاء القيمة لألطراف ذاتاملصلحة وهو ما سيمكنها من تعزيز مستوى مسؤولياهتا اجملتمعية ومن مث نوعية أدائها الشامل؛
 على اجملمع إعادة بعث انطالقة جديدة يف إدارهتا للكفاءات ،وعدم االستسالم للوضع احلايل الهي اجنر عنخروج املسؤولني املباشرين للربانمج على مستوى املديرية العامة عنه؛
 يستحسن لفروع اجملمع ،من خالل املؤسسة األم ،إقامة جسور تواصل جدية مع املؤسسات األجنبية بشىتأنواع التقار  ،لكي تتمكن بفضلها من االحتكاك واالندماج بشكل سلس يف سالسل القيم الدولية ،وهو ما
ميكنها من نقل الكفاءات واملعارف واالرتقاء تدرجييا إىل مستوايت راقية اليت متكنها من اخلروج من حقبة شراء
كل شيء مبا يف ذلك اخلربة واملعرفة العملية اليت هدرت أمواال طائلة ابلعملة الصعبة مقابل بناء تنظيمي جد
حمتشم؛
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 تكريس ثقافة تقاسم املعارف العملية بني أفرادها ابستعمال ما هو متاح من منصات تعلم يف شبكة األنرتانت،وبعث روح التبادل احلر للمعلومات واملعارف والكفاءات وتشجيعهم على ذلك بواسطة خلق أنظمة تعلم
وتدريب مالئمة (املدخل املعريف) ،وإجياد احلوافز واملغرايت الالهمة لهلك (املدخل السلوكي)؛
 تشكيل مرصد للكفاءات اجلزائرية ذات العالقة مبجاالت قطاع الطاقة ،على املستويني الوطين والدويل ،للتمكن منتثمني ورمسلة رصيد اخلربات والكفاءات واملعارف اليت تكتسبها ،الستغالهلا بشكل أحسن والرجوع اليها عند
احلاجة .هها املرصد سيكون بديال لألساليب التقليدية يف البحث عن الكفاءات ،واليت تنتهي يف الغالب ابللجوء
إىل مكاتب اخلربة األجنبية (اليت مثنت ورمسلت تراكم خرباهتا وكفاءاهتا لعقود) واليت كلفت الكثري ابلعملة الصعبة،
وانتهت بتجاهل الكفاءات الوطنية .كما ميكن جتزئة هها املرصد إىل عدة أشكال كي يكون سهل االستغالل:
مرصد للمهن ،مرصد /أقطا للكفاءات حسب التخصصات العلمية واألكادميية واملهنية ،مرصد /أقطا للمهن
حسب اجملاالت االقتصادية والتكنولوجية.
 على اعتبار أن مسار إدارة الكفاءات يتأثر قبليا مبستوى املنظمات التعليمية والتكوينية ،فمن األمهية مبكان أن حيتلالتعليم التقين والتكوين املهين مكانة هامة يف املنظومة الرتبوية الوطنية ،بدل التهميش الهي يعانيه حاليا ،وهو ما
يستدعي العمل على رد االعتبار للتعليم التقين يف املستويني الثانوي واجلامعي وفق منظور كيفي وليس كمي ،وبعث
سياسة رشيدة للتكوين املهين تراعي املطابقة بني االحتياجات الفعلية لعامل الشغل والتخصصات املهنية املفتوحة،
مع إعطاء اهتمام أكرب للتخصصات اجلزئية اجلديدة لقطاع احملروقات ،من خالل اعتماد أنظمة توأمة جدية بني
اجلامعات ومعاهد التكوين وفروع جممع سوانطراك قصد الوصول إىل تكوين إطارات حائزة ملعارف نظرية وعملية
حمينة وذات مستوى عال ،مع الوقوف على مبدأي الصرامة والشفافية؛
 من األمهية مبكان العمل للقضاء على املظاهر السلوكية السلبية يف التعامل مع الكفاءات وعلى نطاق شامل ميساهلرم التنظيمي جملمع سوانطراك بكل مستوايته ،ومن ذلك سلوكيات اإلقصاء ،والتهميش ،والالمساواة ،واحملسوبية،
والبريوقراطية والتعسف والالشفافية .....اخل .وبعث روح وانطالقة جديدتني تثمن اخلربات والكفاءات وتقدر
األك ّفاء اعتمادا على أنظمة معلومات حديثة يف إدارة اجملمع بشكل عام وإدارة املوارد البشرية بشكل خاص؛
 مباشرة بناء استباقي ملخطط شامل إلدارة الكفاءات يف املهن اجلديدة لقطاع الطاقة مبا يسمح من الدخول يفمرحلة ما بعد البرتول اخلام والتماشي مع مستجدات الطاقات النظيفة ،يف إطار اسرتاتيجية قطاعية متكاملة ،وهو
ما يضمن أداء مستدام ومسؤولية جمت معية فعلية وهو ما يعين بلوغ تنمية مستدامة بكل ما حتمله من معاين على
املستويني اجلزئي والكلي.
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 .2.3خبصوص اجلزء اخلاص ابملسؤولية اجملتمعية واألداء املستدام
 نتيجة للحجم اهلائل الهي أصبح مييز جممع سوانطراك ،فقد أمسى من الضرورة مبكان إعادة النظر ومراجعة هيكلةوتنظيم جممع سوانطراك وابخلصوص املؤسسة األم (من املنبع حىت املصب) ،وفقا آلراء الكثري من اخلرباء ،حيث
تكون العملية أكثر جناعة على مستوى الفروع ،على اعتبار أن بعضها ذو مستوى متدين من األداء وال ختلق قيمة
مضافة عالية للمجمع؛
 لعله من احللول اليت متكن مؤسسة سوانطراك من حتسني وضعها احلايل هو تفعيل أكرب آلليات احلوكمة ومراجعةأسلو االتصال واحلوار مع األطراف ذات املصلحة وتعزيز الثقة جتاههم وعلى رأسهم املستثمرون األجانب ،كوهنم
طرف مكمل لفجوة الكفاءات والتحكم يف التكنلوجيا احلديثة للقطاع وجماالت النشاطات املرتبطة به ،وابخلصوص
تفعيل دور جملس إدارة الشركة الهي ينبغي أن ميارس أدواره القانونية مع ضرورة متيز أعضائه ابالستقاللية والكفاءة
والنزاهة  ،وكهلك ارفاقه مبجلس الرقابة ،تعزيزا حلوكمة مالية مث اجتماعية وحىت تشاركية  ،متكن اجملمع وفروعه يف
خطوة اثنية من الدخول إىل بورصة األوراق املالية ،ومنه اجناح االسرتاتيجية اجلديدة اليت أتى هبا الفريق اجلديد إلدارة
اجملمع؛
 إدارة العالقات مع األطراف اخلارجية ذات املصلحة ،من خالل التزام اجملمع مبمارسة االتصال اخلارجي بطريقةشفافة يف كل املسائل املتعلقة ابجلودة والصحة والسالمة والبيئة ،مع وضع التقارير اخلاصة هبا حيز االطالع لكل
طرف من األطراف املهتمة اخلارجية يف إطار التعاون املشرتك خدمة لنظام حوكمة اجملمع ،خصوصا فيما يتعلق
ابلصفقات التجارية وعقود البيع) (Tradingوالعوائد املالية للمجمع ،ودون اغفال بقية األنشطة غري التجارية.
ومن املستحسن أخه جممع سوانطراك مببادرة التقارير الشاملة /العاملية ) (GRIكونه سيقلل من درجة الغموض
ونقص املعلومات (املالية وغري املالية) ،اليت تعاين منها األطراف ذات املصلحة ويعزه من حوكمة إيرادات اجملمع؛
 إعادة بعث عالقات جيدة فيما بني الفروع واملؤسسة األم ،من جهة ،وتعزيز التآهر بني اختلف األنشطة القاعديةملؤسسة سوانطراك األم اليت تشكل قلب اجملمع ،بغية التماشي والتعايش مع السياق اجلديد لقطاع الطاقة وطنيا
ودوليا ،الهي يعيش مرحلة حتولية كبرية حنو ما بعد احملروقات؛
 إدارة املوارد الطبيعية والبيئية يف إطار ضوابط التنمية املستدامة ،سعيا منه للتحكم يف استهالك املوارد الطبيعيةاحملدودة ،واحلد من انبعاث الغاهات املسببة لالحتباس احلراري والتسيري الفعال ملخلفات أنشطة اإلنتاج ،من خالل
تطبيق املمارسات الصناعية األحسن ،على كامل حقيبة نشاطاته ،ومن خالل تنفيه اإلجراءات واالحرتاهات
الضرورية للحد من اآلاثر السلبية ،مع األخه ابحلسبان لتطلعات السلطات واجملتمعات احمللية.
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 .4آفاق مستقبلية للبحث
يف اخلتام وقصد مد جسور االستمرارية لبحوث مستقبلة تكمل املوضوع املدروس ،نقرتح مجلة من اآلفاق البحثية ،ومنها:
 الكفاءات الضرورية لضمان أداء مستدام ملنظمات األعمال. أي منوذج ملرجعية الكفاءات للخروج من ظلماء تعظيم األداء املايل؟ الكفاءات املطلوبة لنجاح مسار اجلودة والصحة والسالمة والبيئة يف املنظمات البرتولية. آليات رمسلة املعارف العملية للمنظمات البرتولية يف إطار مشاريع الشراكة ).(Jointe Ventures أي منوذج إلدارة الكفاءات لقيادة املرحلة االنتقالية للمنظمات البرتولية حنو ما بعد البرتول؟ أي كفاءات أخالقية متكن املنظمات من ضمان جناح مسؤولياته اجملتمعية؟... -
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قائمة املراجع
أوال :الكتب واملقاالت
 .1الكتب واملقاالت ابللغة العربية
 .1.1الكتب ابللغة العربية
توفيق عبد الرمحن ( ،)2011تقييم األداء :املبادئ ،األدوات ،املهارات ،إصدارات مركز اخلربات املهنية لإلدارة "مبيك" ،الطبعة األوىل،
القاهرة.
تيغزة أحممد ( ،)2011اختبار صحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف البحوث :منحى التحليل والتحقق ،مركز حبوث كلية الرتبية،
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
تيغزة أحممد ( ،)2012التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي :مفاهيمهما ومنهجيتهما بتوظيف حزمة  ،SPSS & LISRELدار
املسرية ،عمان.
اثبيت احلبيب & بن عبو اجلياليل ( ،)2009تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية ،مؤسسة الثقافة اجلامعية ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية.
اثبيت احلبيب ( ،)2012جتديد مناهج وأدوات حتليل العمل وتوصيف الوظائف ،سلسلة إصدارات خمرب البحث حول إدارة اجلماعات احمللية
والتنمية احمللية ،جامعة معسكر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،وهران.
اثبيت احلبيب وآخرون ( ،)2017املدخل إىل اهلندسة الوظيفية ،سلسلة إصدارات خمرب حتليل واستشراف وتطوير الوظائف والكفاءات،
جامعة معسكر ،درا صبحي للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر.
ثورن كاي & بيالنت أندي ( .)2008فن إدارة املوهبة ،ترمجة (خالد العامري) ،ط ،1 .دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،اجليزة.
مجعية علم النفس األمريكية ( ،)2006التوثيق العلمي :دليل النشر العلمي ،ترمجة ذايب البداينة ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،جامعة مؤتة،
األردن
حرمي حسني ( ،)2009السلوك التنظيمي :سلوك األفراد واجلماعات يف منظمات األعمال ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان.
رافد قاسم هشام ( السنة غري مذكورة) ،ابستيمولوجية املعرفة عند غاستون ابشالر.

سهيل رزق دايب ( )2003مناهج البحث العلمي ،مركز التطوير الرتبوي ،غزة.
سيكاران أوما ( ،)2006طرق البحث يف اإلدارة :مدخل بناء املهارات البحثية ،تعريب :إمساعيل عليي بسيوين ،دار املريخ ،الرايض.
طارق عبد العال محاد ( ،)2005حوكمة الشركات ،املفاهيم واملبادئ ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية،
العساف صاحل محد ( )2006املدخل اىل البحث يف العلوم السلوكية ،الطبعة الرابعة ،العبيكان ،الرايض.
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علي عباس ،)2008( ،الرقابة اإلدارية يف املنظمات األعمال ،دار إثراء ،عمان.
عيسى حريش ( ،)2013املؤسسة االقتصادية اإلسالمية ومتويلها ،دار اهلدى ،اجلزائر.
الغاليب ط & .العامري ص ،)2008( ،.اإلدارة واألعمال ،دار وائل ،عمان.
الغاليب م & .العامري ص ،)2005( .املسؤولية االجتماعية واخالقيات اإلدارة ،األعمال واجملتمع ،عمان.
غين دحام تناي الزبيدي ( .)2015إدارة املوهبة :مدخل معاصر إلدارة املوارد البشرية ،دار احلامد للنشر والتوزيع ،عمان،
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،منهجية إدارة املعرفة :مقاربة جتريبية يف قطاعات مركزية يف دول اإلسكوا األعضاء ،األمم املتحدة
 ،نيويورك.2004 ،
ماهر امحد ( ،)2011السلوك التنظيمي :مدخل بناء مهارات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية.
املبادرة العاملية إلعداد التقارير ( ،)2016املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة ،اجليل  ،4اجلزء .1
جمموعة البنك الدويل (" ،)2012معايري األداء املعنية ابالستدامة البيئية واالجتماعية" ،مؤسسة التمويل الدولية  ،IFCيناير.
جنم عبود جنم ،)2005( ،أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال ،الوراق لنشر والتوزيع ،عمان.
ايغي حممد عبد الفتاح ( ،)2012األخالقيات يف اإلدارة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.
 . 2.1املقاالت ابللغة العربية
بلعباس عبد الرزاق ( )2010التمويل اإلسالمي بني األخالق واألخالقيات ،جملة الدراسات اإلقتصادية واإلسالمية ،اجمللد  ،17العدد.12

بن عزوز إميان & بن ساسي الياس (" ،)2015أثر املسؤولية االجتماعية على األداء املايل للمؤسسات :دراسة ميدانية على املؤسسات
االقتصادية اجلزائرية خالل الفرتة  ،" 2013-2009جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد  ،7ص ص.103-87 .
تيغزة أحممد ( .)2002بني املنظور املشرقي اخلليجي واملنظور املغاريب يف جماالت البحث ،القياس والتقومي :متوقع أم استقطاب؟ ،اجلمعية
السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية ،حبوث اللقاء السنوي العاشر :القياس والتقومي الرتبوي والنفسي ،الرايض ،مطابع احلميضي ،ص ص-19 .
.61
تيغزة أحممد ( .)2007نظرية الصدق احلديثة ومتضمناهتا التطويرية لواقع القياس ،ندوة علم النفس والتنمية الفردية واجملتمعية ،قسم علم
النفس ،جامعة امللك سعود ،الرايض.
تيغزة أحممد ( ،)2011اختبار صحة البنية العاملية للمتغريات الكامنة يف البحوث :منحى التحليل والتحقق ،مركز حبوث كلية الرتبية،
جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية.
اثبيت احلبيب ( " ،)2005تطوير الكفاءات وتنمية املوارد البشرية :التحدي األساسي للتنافسية اجلديدة" ،املؤمتر الدويل حول األداء املتميز
للمنظمات" 9-8 ،مارس ،كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة ورقلة ،اجلزائر ،ص.ص.250-239 .
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 "تثمني مكتسبات اخلربة املهنية كمنهج لتطوير الكفاءات احلريف دراسة حالة تثمني اخلربات احلرفية بوالية،)2016(  وآخرون.اثبيت احلبيب
.)11( 4  العدد، جملة التنظيم والعمل،"معسكر
، ملتقى آليات حوكمة املؤسسات ومتطلبات حتقيق التنمية املستدمية،" "أداء املؤسسات من خالل مقاربة احلوكمة،)2013( سواكري مباركة
. اجلزائر،جامعة ورقلة
 جملة العلوم االقتصادية وعلوم،" نعمة املوارد ولعنة الفساد: "آاثر اخنفاض أسعار البرتول على االقتصاد اجلزائري،)2015( صاحل صاحلي
. 17  العدد، جامعة سطيف،التسيري
 جامعة سطيف، جملة العلوم االقتصادية والتسيري،" "وظيفة التنمية املستدامة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية،)2011( العايب عبد الرمحن
.11  العدد،1
 جامعة، جملة العلوم االقتصادية والتسيري،" أداة لضمان جناعة األداء: "املقاربة االسرتاتيجية ملوارد املؤسسة،)2003( عبد املليك مزهودة
 اجلزائر، بسكرة،حممد خيضر
، التحول من الكفاءة الفردية إىل الكفاءة اجلماعية ضمن املمارسات احلديثة إلدارة املوارد البشرية.)2017( . & برابش ت.كشاط أ
.)2( ) العدد8(  اجمللد،جملة وحدة البحث يف تنمية وإدارة املوارد البشرية
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قائمة الجداول

فهرس اجلداول

فهرس اجلداول
عنوان اجلدول

الرقم

الصفحة
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1-1

أهم تعاريف اهليئات املهتمة ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمات
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أهم مؤسسي املسؤولية اجملتمعية للمنظمات

3-1

املؤيدون واملعارضون للمسؤولية اجملتمعية وفقا لتصنيف 'كلونوسكي'

11

4-1

مستوايت تفعيل األخالقيات على مستوى املنظمات

18

5-1

ممارسة املسؤولية اجملتمعية وأخالقيات األعمال من منظور إدارة املوارد الشرية

21

6-1

أبعاد االستدامة حسب اهليئات املعتمدة هلا

29

7-1

ميكانيزمات حوكمة الشركات وفقا لـ "شارو"

31

8-1

تطلعات أهم األطراف ذات املصلحة

37

9-1

أهم اسهامات سلسلة املواصفات 14001

42

10-1

االسرتاتيجيات املعمول هبا وفقا لوضعية املؤسسة

51

11-1

أبعاد املسؤولية اجملتمعية وعناصرها الرئيسية والفرعية

52

12-1

منوذج الكفاءة األخالقية اخلاص ابملسؤولية اجملتمعية للمنظمة

63

1-2

بعض تعاريف األداء التنظيمي

72

2-2

املفاهيم املرتبطة ابألداء وأبعاد القياس

80

3-2

ملخص خريطة مؤشرات األداء املستدام

107

4-2

أبعاد وحماور طخط  GRI-G4لألداء املستدام

111

5-2

مؤشرات األداء اإلقتصادي

112

6-2

احملتوى العام للحوصلة اإلجتماعية

114

7-2

منوذج مؤشرات األداء االجتماعي حسب "موران" وزمالؤه

114

7-2

أهم املؤشرات االجتماعية حسب مبادرة التقارير العاملية

116

8-2

أهم املؤشرات اجملتمعية ملبادرة التقارير العاملية

117

9-8
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9-2

أهم مؤشرات السالمة واألمن

117

10-2

أهم مؤشرات األداء البيئي

118

11-2

أهم مؤشرات املناخ

119

12-2

مؤشرات األداء وفقا حملاور منوذج اإليزو 26000

121

13-2

منوذج مؤسسة التمويل الدولية ) (IFCملؤشرات قياس األداء املستدام

123

14-2

أهم مؤشرات األداء املستدام وفقا لنموذج األداء الثالثي
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15-2

أهداف عملية اإلفصاح وأدوات بلوغها

138

16-2

مؤشرات األداء املستدام ذات العالقة بتطوير الكفاءات

140

1-3

بعض التعاريف اليت ختص مفهوم الكفاءة اجلماعية

154

2-3

خصائص الكفاءة احملورية

159

3-3

التعاريف واملقارابت العملية للكفاءة
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4-3
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تعريف وتقييم الكفاءات الفردية
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204

9-3

من منطق تعليمي اىل منطق تعلمي

209

10-3

مقارنة بني أنظمة حساب التعويضات الكلية

213

1-4

املديرايت املكونة للخريطة التنظيمية

242

2-4

فروع سوانطراك على املستوى الدويل

246

3-4

فروع جممع سوانطراك على مستوى الرتاب الوطين

247

4-4

تطور إمكاانت اجلزائر من البرتول والغاز وبقية مصادر الطاقة مقارنة ببعض الدول

254

5-4

تقييم نظام احلوكمة يف جممع سوانطراك حسب منوذج معهد حوكمة املوارد لسنة 2017

268

6-4

االستثمارات التوسعية للفرتة ()2014-2007

272

7-4

االستثمارات األجنبية املباشرة يف جمال الطاقة

275

8-4

تطور حجم انتاج سوانطراك من البرتول والغاز ()2017-1977

276
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286
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الوقائع ذات اآلاثر على سالمة البيئة
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أهم الفروقات بني النظامني القدمي واجلديد للتعويضات

330

1-5

خصوصيات الرباديغمات اإلبيستيمولوجية

344
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354
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354
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356
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359
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359
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362
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364
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366

17-5

اختبار معنوية معامالت املسار ابستخدام الـ" "Bootstrappingللنموذج البنائي العام للدراسة

367

18-5

معامالت املسار للنموذج البنائي العام يف حالة حذف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام

369

19-5

اختبار معنوية األثر الكلي ابستخدام الـ"Bootstrapping

369

20-5

معامل التحديد " "R2ومعامل التحديد املعدل

371

21-5

أحجام اآلاثر ""f2

372

22-5

معامل املالءمة التنبئية ""Q2

374

23-5

معامالت املسارات للنموذج البنائي دون العامل الوسي

376

24-5

حتليل املتغري الوسي للنموذج البنائي ابستخدام طريقة الـ"البوتس ترابني"

377

25-5

مصفوفة األمهية واألداء للعوامل الرئيسية للدراسة

378

26-5

مصفوفة األمهية واألداء لعامل إدارة الكفاءات

379

27-5

معايري اختبار الفرضيات العالقاتية

381

28-5

ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة :الرئيسية والفرعية

384
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قائمة الكشاا

فهرس األشكال

فهرس األشكال
عنوان الشكل

الرقم

الصفحة

أ

النموذج العام للدراسة

و

ب

املخطط العام للرسالة

س

1-1

هرم "كارول" للمسؤولية اجملتمعية للمنظمة

6

2-1

منوذج قياس اإلستدامة 'أراس & كراوثر'

27

3-1

خمطط عام للمسؤولية اجملتمعية وفقا لسلسلة التقييس 2010 :26000

45

4-1

اسرتاتيجيات املسؤولية اجملتمعية

48

5-1

منوذج "كارول" ملمارسات املسؤولية اجملتمعية

53

1-2

منهجية استعمال مؤشرات األداء

85

2-2

بطاقة األداء املتوازن

90

3-2

األداء املستدام واملفاهيم املرتبطة به

94

4-2

اإلطار التحليل لألداء املستدام

99

5-2

بطاقة األداء املتوازن املستدامة

129

6-2

تصنيف " إيدفينسون" و "مالون" لرأمسال املنظمة

130

7-2

منوذج "سكانداي انفيجاتور لقياس األداء"

131

8-2

منوذج األداء الثالثي TBL

135

1-3

األبعاد الثالثة للكفاءة

170

2-3

تفسري طبيعة األبعاد الثالثة املشكلة للكفاءة

176

3-3

هرم إدارة الكفاءات ل" دجيو"

196

4-3

منوذج "براين" لتصميم برانمج تدرييب

206

5-3

القيم اليت ينشئها الفرد مقابل القيم اليت حيصل عليها

212

1-4

اخلريطة التنظيمية للمديرية العامة لسوانطراك

242

2-4

تقييم نظام احلوكمة يف جممع سوانطراك حسب منوذج معهد حوكمة املوارد لسنة 2017

268

3-4

تطور حجم االستثمارات األجنبية املباشرة يف جمال الطاقة

275

3-4

القيمة املضافة لقطاع احملروقات ونسبة املسامهة يف النمو االقتصادي احلقيقي للقطاع

281

4-4

تطور أهم مؤشرات العوائد املالية لسوانطراك ()2017-2008

283

5-4

نسب متويل عائدات سوانطراك للموازنة العامة للخزينة العمومية

284

6-4

عرض تطور النتائج اخلاصة ابلصحة والسالمة

294

7-4

املخطط العام لسريورة مؤهالت املناصب

318

8-4

بطاقة مؤهالت املناصب

318
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9-4

324

املهن الرئيسية لنشاط االستكشاف واإلنتاج

 10-4الكفاءات االسرتاتيجية لنشاط االستكشاف واإلنتاج بسوانطراك

325

 11-4اخلريطة العامة لرمسلة املعارف والكفاءات

326

2-5

النموذج التصوري للدراسة االستقصائية

342

3-5

املخطط األساسي لدور املتغري الوسيط

379

4-5

النموذج البنائي للدراسة

366

5-5

معامالت املسارات للنموذج البنائي العام ،يف حال غياب العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام

368

6-5

نتائج حتليل حجم اآلاثر

373

7-5

النموذج دون العامل الوسيط

376

8-5

خريطة األمهية واألداء للعوامل الرئيسية للدراسة

379

9-5

خريطة األمهية واألداء للعوامل اجلزئية إلدارة الكفاءات

380
385

 10-5النموذج النهائي للدراسة االستقصائية
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املالحــق

 اإلستبانة:)1( امللحق
Ministère d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université SETIF 1

Faculté des sciences économiques et de gestion

Questionnaire
Monsieur / Madame.
Dans le cadre de la préparation de sa thèse de Doctorat ès sciences économiques portant le titre de : « L’impact
du management des Compétences sur la responsabilité sociétale et la performance durable des organisations,
Cas de SONATRACH », le chercheur KECHAT Annis vous invite cordialement à répondre en toute objectivité au
questionnaire ci-joint, qui a pour objet de savoir les types des relations entre les pratiques de management des compétences
et le niveau de la responsabilité sociétale de votre entreprise, et la qualité de sa performance globale.
Le chercheur vous remercie d’avance, comme il vous garantit que vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins
purement scientifiques.
KECHAT Annis
Doctorant & Maitre-Assistant en Management
Université SETIF 1
Kechatanis@yahoo.fr
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Première Partie :

Informations du questionné

-

Ancienneté dans l’entreprise : ….. Année(s)

-

Ancienneté dans le poste : ….. Année(s)

-

Statut Administratif :
Cadre supérieur

Chef de Département

Cadre Dirigeant

Chef de service

Cadre responsable

Chef d’équipe

Département d’affiliation
D.R.H.

Qualité & Environnement

D. Production

Commercialisation

D. Finances & Comptabilité

Recherche & Développement

Appro. & Logistique

Audit & contrôle de gestion

Business Developpement

Stratégie & planification

Direction Générale : ……….
Filiale : ………………
Note : Vous êtes prié(e)s de répondre à toutes les questions en choisissant une valeur (Du 1 à 5) selon votre point de vue,
en suivant le tableau ci-dessous.
Pas du tout

Pas d’accord

d’accord
1

Neutre

Plutôt d’accord

d’accord

(pas d’avis)
2

3

4
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Toute à fait

5

Deuxième Partie : Mangement des compétences
I. Management des compétences individuelles إدارة الكفاءات الفردية
1

N°

Item

1

Le personnel doit acquérir le Savoir requis pour une bonne exécution des tâches.

من الضروري امتالك املوظف للمعارف للقيام ابألعمال املطلوبة
2

Le personnel doit acquérir le Savoir-Faire requis pour une bonne exécution des tâches.

من الضروري امتالك املوظف للمهارات للقيام ابألعمال املطلوبة
3

Le personnel doit adopter les meilleurs comportements (savoir-être) pour un bon
déroulement des tâches.

.من الضروري امتالك سلوكيات مقبولة للقيام ابألعمال املطلوبة
4

Pour que l’employé assure un bon déroulement de ses tâches, il doit agir de la manière la plus
pertinente (savoir- agir) selon le contexte vécu.

. التصرف ابلطريقة املناسبة وفقا لظروف العمل املعاشة،حيتاج قيام األفراد ابألعمال املطلوبة
5

La personne compétente est celle qui a une meilleure performance quelles que soient les
conditions.

.الفرد الكفء يكون ذو أداء عايل مهما كانت ظروف العمل
6

L’entreprise est dotée des référentiels des compétences pour tous les postes clés.

متتلك املؤسسة مرجعية واضحة لكفاءات مناصب العمل األساسية
7

L’entreprise est dotée d’un système d’information RH développé couvrant la plupart des
fonctions de GRH.

.متتلك املؤسسة نظام معلومات موارد بشرية مطور يشمل أهم وظائف إدارة املوارد البشرية
8

L’entreprise possède un système de gestion des connaissances (Articulation, stockage,
diffusion, … )

متتلك املؤسسة نظام مطور إلدارة املعرفة.
9

Le système de promotion du personnel est basé sur la logique de diplôme.

.تعتمد وظيفة املوارد البشرية نظام الرتقية على أساس الشهادة العلمية
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5

10

L’entreprise est dotée de stratégies claires et fiables pour attirer les meilleures compétences.

إلستقطاب الكفاءات تعد املؤسسة سياسات واضحة
11

L’identification des besoins des compétences s’appuie sur l’usage de référentiel des
compétences lors de l’évaluation des RHs.

يتم حتديد اإلحتياجات من الكفاءات من خالل اعتماد مرجعية الكفاءات يف عملية التقييم
12

L'organisation tient à offrir des programmes de formation couvrant ses besoins en
compétences.

حترص املؤسسة على توفري برامج تدريبية تغطي إحتياجاهتا من الكفاءات
13

L'organisation tient à créer des opportunités d’apprentissage et de développement des
compétences des individus

حترص املؤسسة على خلق فرص للتعلم لتطوير كفاءات ألفراد
14

L’entreprise inculque et encourage les attitudes et les valeurs qui favorisent sa culture
organisationnelle.

تلقن إدارة املؤسسة لعماهلا االجتاهات والقيم اليت تعزز من ثقافة املنظمة
15

L’évaluation des RHs est basée sur le référentiel des compétences.

متارس وظيفة املوارد البشرية نشاط التقييم اعتمادا على مرجعية الكفاءات
16

L’entreprise fournit les stimulants (motivations) adéquats aux ressources humaines
compétentes.

حترص املؤسسة على توفري حتفيزات مالئمة لألفراد ذوي الكفاءات
17

L’entreprise détermine une grille juste des salaires du personnel, sur la base du leurs bilans des
compétences.

تعتمد وظيفة املوارد البشرية يف منحها للتعويضات (األجور) على حوصلة الكفاءات
18

Le calcul des rémunérations des individus est basé sur leurs performances individuelles.

تعتمد وظيفة املوارد البشرية على نتائج تقييم األداء يف حتديد مستوى التعويضات.
19

L’entreprise exerce la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

متارس املؤسسة التسيري التنبؤي للكفاءات الفردية
20

L'entreprise applique le système de Validation des Acquis et des expériences (VAE)

متارس املؤسسة نظاما خاصا بتثمني املكتسبات واخلربات
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II. Management des compétences collectives إدارة الكفاءات اجلماعية
N°

21

Item

1

La compétence collective ne représente que l’agrégat des compétences individuelles des
membres de groupes (la somme).

الكفاءة اجلماعية تعين جمموع كفاءات أعضاء اجلماعة فقط
21

Le management des compétences collectives est du ressort exclusif de la DRH.

إدارة الكفاءات اجلماعية هي من مسؤوليات وظيفة إدارة املوارد البشرية فقط
22

L’entreprise inculque des normes aux équipes de travail dans le cadre de sa culture
organisationnelle.

تبين املؤسسة معايري لفرق العمل مبا خيدم هدف الثقافة التنظيمية
23

La culture de l’entreprise consolide le concept de la compétence collective.

ثقافة املؤسسة تعزز مفهوم الكفاءات اجلماعية
24

L’entreprise encourage la formation des équipes des projets nécessaires pour le bon
déroulement des processus.

)توفر املؤسسة فرق املشاريع الالزمة للقيام ابألعمال املطلوبة (العمليات
25

Les chefs des équipes du travail sont désignés de manière purement objective et scientifique.

تعمل وظيفة املوارد البشرية على حتديد قادة فرق العمل بطريقة علمية وموضوعية (خصوصا الفرق املسؤولة على العمليات ذات الصلة
.)ابملسؤولية اجملتمعية
26

L’entreprise prend en considération la diversité culturelle au niveau des groupes de travail.

تراعي املؤسسة التنوع الثقايف يف إدارة اجلماعات
27

L’entreprise possède un règlement interne qui l’aide à avoir une meilleure conduite des
comportements des gens.

متتلك املؤسسة نظاما داخليا يسمح من ضمان سلوكيات جيدة ابملؤسسة.
28

L’entreprise offre des programmes de formation et de développement collectif.

)توفر املؤسسة برامج تدريب وتطوير مجاعية (التدريب اجلماعي.
29

La DRH encourage les mécanismes de communication intra-groupe.

تشجع وظيفة املوارد البشرية آليات اإلتصال داخل مجاعة العمل
30

L’entreprise possède des différents canaux de communication (Horizontal, Vertical,
diagonal)
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.) قطرية، أفقية،حتوي املؤسسة قنوات إتصال خمتلفة االجتاهات (عمودية
31

L’octroi des rémunérations est basé partiellement sur la performance collective (primes de
rendement collectif, …)

)يتم منح جزء كايف ومعترب من التعويضات على أساس األداء اجلماعي احملقق (كعالوات األداء اجلماعي
III. Management des Compétences Organisationnelles إدارة الكفاءات التنظيمية
N°

Item

1

32

La Compétence organisationnelle représente la compétence de l’équipe au sein des processus
principaux de l’entreprise.

الكفاءة التنظيمية تعين كفاءة الفريق يف إطار العمليات الرئيسية للمؤسسة
33

Le management des compétences organisationnelles est l’un des responsabilités de la DRH
en premier lieu.

إدارة الكفاءات التنظيمية هي من مسؤوليات إدارة املوارد البشرية ابلدرجة األوىل
34

L’entreprise fournit les conditions de succès de la démarche de management des
compétences organisationnelles.

تتوافر ابملؤسسة املتطلبات الالزمة لنجاح مسار إدارة الكفاءات التنظيمية.
35

L’entreprise crée les opportunités pour que les groupes de travail interagissent avec les
technologies et les ressources de l’entreprise.

حترص املؤسسة على خلق فرص لتفاعل مجاعات العمل مع التكنولوجيا املتوفرة ابملؤسسة.
36

L’Entreprise possède des compétences organisationnelles regroupant plusieurs processus
(Compétences transversales)

)متتلك املؤسسة على كفاءات تنظيمية تضم عمليات متعددة (كفاءات عرضية
37

L’entreprise identifie les compétences fonctionnelles pour chaque domaine d’activité
stratégique.

تقوم املؤسسة بتحديد الكفاءات الوظيفية لكل نشاط اسرتاتيجي
38

L’entreprise identifie les compétences clés au sein de sa cartographie des processus

تضع اإلدارة خططا تنبؤية لتطوير الكفاءات التنظيمية مبا يتواءم وموارد واهداف املؤسسة
39

L’entreprise met en œuvre des plans de développement des compétences organisationnelles
en cohérence avec les ressources et les objectifs de l’entreprise. (Gestion prévisionnelle des
Compétences)

)متارس املؤسسة خمطط لتطوير كفاءاهتا التنظيمية ابملوازاة مع موارد املؤسسة وأهدافها (التسيري التنبئي للكفاءات
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40

L’entreprise possède des compétences en réseaux (avec les organisations et partenaires et
fournisseurs externes).

.)تتوافر ابملؤسسة كفاءات شبكية (تضم فروع تنظيمية عديدة
41

L’entreprise renforce et inculque les comportements éthiques servant les objectifs de ses
services et de ses départements.

حترص املؤسسة على دعم السلوك األخالقي ملصاحلها وأقسامها
42

L’entreprise cherche à créer des barrières afin de protéger ses compétences clés contre
l’imitation.

تعمل املؤسسة على خلق حواجز حلماية الكفاءات احملورية من التقليد
43

Lors de sa préparation des Reportings sociétaux, l’entreprise ne souffre d’aucunes difficultés.

ال تواجه املؤسسة صعوابت عند إعداد تقاريرها الدورية اليت ختص سياساهتا املندرجة يف إطار املسؤولية اجملتمعية.
45

L’entreprise possède les compétences organisationnelles requises pour la réussite du système
management intégré.

 تتوافر املؤسسة على الكفاءات. تطبق املؤسسة نظام اإلدارة املدمج بكل جناح/التنظيمية الضرورية لنجاح اإلدارة املدجمة
Troisième Partie : Responsabilité Sociétale de l’Entrepriseاملسؤولية اجملتمعية للمنظمة
N°

1

Item
I. Responsabilité Economique املسؤولية االقتصادية

1

L’entreprise cherche à connaitre les attentes de toutes ses parties prenantes.

تتعرف املؤسسة على تطلعات كامل األطراف ذات املصلحة
2

L’entreprise travaille dans le sens de satisfaire les attentes de ses actionnaires (propriétaires).

.)تعمل املؤسسة على إشباع تطلعات املسامهني (املالك
3

L’entreprise travaille dans le sens de satisfaire les attentes de ses clients.

.تعمل املؤسسة على إشباع تطلعات الزابئن
4

L’entreprise travaille dans le sens de satisfaire les attentes de ses Fournisseurs.

.تعمل املؤسسة على إشباع تطلعات املوردين
5

L’entreprise assure une bonne conduite de Chain-Supply.

تعمل املؤسسة لضمان إدارة جيدة لسلسلة اإلمداد.
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6

L’entreprise dispose d’un système de gouvernance avec tous ses outils et mécanismes
(Contrôle interne, Audit de gestion, ….)

.) تدقيق التسيري،تتوافر إدارة املؤسسة على نظام حوكمة متكامل آبلياته وأجهزته (الرقابة الداخلية
7

L’entreprise encourage la transparence en vers toutes les parties prenantes.

.تعمل املؤسسة على تعزيز الشفافية أمام كامل األطراف ذات املصلحة
8

L’entreprise crée de la valeur pour les propriétaires par une bonne gestion des risques.

.يتم إنشاء القيمة ملالك املؤسسة من خالل إدارة جيدة للمخاطر
9

L’entreprise crée de la valeur aux clients par les meilleures qualités et les moindres prix.

.يتم إنشاء القيمة للزابئن من خالل اجلودة والسعر املناسبني
10

L’entreprise crée de la valeur par des produits et service conformes aux normes de qualité et
de santé.

.يتم إنشاء القيمة للزابئن من خالل توفري منتجات مطابقة للمعايري وحمافظة على الصحة
11

L’entreprise paie ses obligations fiscaux de manière régulière (Taxes, impôts).

)تلتزم املؤسسة بدفع كل مستحقاهتا اجلبائية بشكل منتظم (رسوم وضرائب
II. Responsabilité socialeاملسؤولية االجتماعية
12

L’entreprise travaille pour satisfaire les attentes de ses RHs.

.تعمل املؤسسة على إشباع تطلعات املوارد البشرية
13

L’entreprise cherche à satisfaire les attentes des cadres managers.

.تعمل املؤسسة على إشباع تطلعات اإلطارات اإلدارية
14

L’entreprise cherche à satisfaire les attentes de la société civile (locale).

.)تعمل املؤسسة على إشباع أهم تطلعات اجملتمع املدين (احمللي
15

L’entreprise alloue un budget aux activités sociales et humaines.

.ختصص املؤسسة ميزانية خاصة لألنشطة االجتماعية واإلنسانية
16

L’entreprise gère ses relations –client de manière développée (Syst. CRM).

تعمل املؤسسة على اإلدارة اجليدة لعالقتها مع الزابئن
17

Le budget réservé à la formation et l’apprentissage dépasse le seuil juridique (répartie selon les
catégories professionnelle).

ختصص املؤسسة مستوى يفوق احلد القانوين مليزانية التكوين حسب الفئات املهنية.
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18

L’entreprise répond à ses exigences juridiques et fiscales face aux institutions
gouvernementales.

تويف املؤسسة مستلزماهتا القانونية والضريبية جتاه األجهزة احلكومية
19

L’entreprise prend l’initiative volontairement à octroyer des avantages sociaux aux employés.

.تبادر املؤسسة بتوفري مزااي اجتماعية طواعية للعمال
20

L’entreprise veille à soutenir des institutions scientifiques et de la recherche Scientifique.

تساهم املؤسسة يف دعم املنظمات التعليمية والبحثية
21

L’entreprise gère le multiculturel (diversité) de manière volontaire.

)تعمل املؤسسة على إدارة التعدد الثقايف هبا دون إكراه أو إجبار (طواعية.
22

L’entreprise assure les conditions de la santé et sûreté professionnelle de manière relative.

.توفر املؤسسة شروط الصحة والسالمة املهنية بشكل حمدود
23

L’entreprise respecte les normes de la santé et sûreté professionnelle selon la norme OHSAS
18001/ ISO 45001 (HSE), de manière continue.

 بشكل مستمر45001  اإليزو/18001 تعمل املؤسسة وفقا ملعايري الصحة والسالمة املهنية وفقا لـلمعيار
24

L’entreprise se comporte face à la femme de manière juste et équitable par rapport à
l’homme.

.)تعامل إدارة املؤسسة املرأة بعدالة ومساواة مع الرجل (للمرأة نفس احلقوق والواجبات اليت حيصل عليها الرجل
III. Responsabilité environnementale
25

املسؤولية البيئية

L’entreprise tient à réduire la pollution de la terre.

حترص املؤسسة للحد من تلوث األرض
26

L’entreprise tient à réduire la pollution de l’air (atmosphère).

حترص املؤسسة للحد تلوث اهلواء
27

L’entreprise tient à réduire la pollution de l’eau.

حترص املؤسسة للحد من تلوث املاء
28

L’entreprise protège l’environnement naturel plus que postule les réglementations et lois
liées à ceci.

.حترتم املؤسسة البيئة الطبيعية مبا يفوق ما تنص عليه التشريعات القانونية اخلاصة هبا
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29

L’entreprise maîtrise ses activités de manière respectant & protégeant de l’environnement
naturel.

تتحكم املؤسسة يف أنشطتها (منتجاهتا وفضالهتا) بشكل ال يضر ابلبيئة
30

L’entreprise respecte les normes de certification ISO 14001 de manière continue.

) بشكل مستمرISO 14001( تراعي املؤسسة معايري التقييس اخلاصة ابلبيئة
31

L’entreprise encourage les pratiques éthiques qui protègent l’environnement.

تشجع املؤسسة املمارسات األخالقية اليت حتافظ على البيئة
32

L’entreprise développe l’usage des énergies propres et l’économie de l’énergie.

.تعمل املؤسسة على تطوير استعمال الطاقات النظيفة واالقتصاد يف الطاقة
33

L’entreprise limite le gaspillage des ressources naturelles.

تسعى املؤسسة للحد من تبذير املوارد الطبيعية
34

Les nouvelles sources d’énergie est l’une des priorités de l’entreprise.

.املصادر اجلديدة للطاقة هي من أولوايت إدارة املؤسسة
VI. Responsabilité Ethiqueاملسؤولية األخالقية
35

L’entreprise s’engage par l’équité et justice en vers à toutes les parties prenantes.

تلتزم املؤسسة ابلعدالة واملساواة امام كامل األطراف ذات املصلحة
36

L’entreprise établie son Reporting concernant sa responsabilité vis-à-vis à toutes les parties
prenantes.

تلتزم املؤسسة ابإلفصاح عن مستوى املسؤولية جتاه كامل األطراف ذات املصلحة.
37

Les activités de l’entreprise prennent en considération les idiosyncrasies éthiques, coutumes
et traditions de la société.

.نشاطات املؤسسة تراعي اخلصوصيات األخالقية وعادات وتقاليد اجملتمع
38

Dans ses relations avec son personnel, l’entreprise respecte les droits de l’homme.

.حترتم املؤسسة حقوق اإلنسان يف إطار تعاملها مع األفراد
39

L’entreprise respecte les droits de la femme dans le milieu professionnel.

.تعمل املؤسسة حبرص على ضمان حقوق املرأة يف عملها
40

L’entreprise lutte contre les toutes les formes des pratiques déloyales (non-éthiques).

.)حتارب املؤسسة أشكال ومظاهر األعمال غري النزيهة (غري األخالقية
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41

L’entreprise gère les conflits des employés de manière efficace.

حترص املؤسسة على إدارة الصراعات العمالية بشكل فعال
42

L’entreprise adopte l’esprit religieux pour soutenir et renforcer le comportement éthique.

أتخذ املؤسسة ابالعتقاد الديين لتعزيز السلوك األخالقي
43

L’entreprise prend en considération le volet comportemental et éthique dans l’évaluation des
ressources humaines.

.أتخذ املؤسسة ابجلانب السلوكي واألخالقي يف تقييم املوارد البشرية
44

L’entreprise essaie d’élever le sens moral en conformité avec la morale publique.

.تبادر املؤسسة يف رفع احلس األخالقي مبا يتماشى واآلداب العامة

Quatrième Partie : Performance Durable
N°

األداء املستدام

Item

1
I. Performance économiqueاألداء االقتصادي

1

L’entreprise cherche à être plus efficace et plus efficiente.

تسعى املؤسسة ألن تكون أكثر فعالية وفاعلية يف نفس الوقت
2

L’entreprise maitrise les outils de pilotage de la performance économique (Tableau de bord
selon ISO 9001 :2015)

.)2015 :9001 تتحكم املؤسسة يف أدوات قيادة األداء االقتصادي (لوحات القيادة حسب مواصفة اإليزو
3

L’entreprise investit (réinvestit) ses profits dans des projets rentables et soutenables en même
temps.

.تستثمر املؤسسة (تعيد إستثمار) أرابحها يف املشاريع األكثر رحبية واألكثر إستدامة يف نفس الوقت
4

La performance économique de l’entreprise est mesurée en s’appuyant sur une série des
indicateurs, variés et intégrés.

.تقيس املؤسسة مستوى أدائها االقتصادي من خالل اعتماد مؤشرات متنوعة ومتكاملة
5

La capacité de production de l’entreprise s’évolue d’une année à une autre.

تتطور القدرة اإلنتاجية للمؤسسة من سنة إىل أخرى
6

La profitabilité de l’entreprise évolue graduellement, d’une année à une autre.

تتطور رحبية املؤسسة من سنة ألخرى
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2

3

4

5

7

La part de marché de l’entreprise s’évolue périodiquement.

تتطور احلصة السوقية للمؤسسة بشكل دوري
8

La capacité d’autofinancement (CAF) s’évolue de manière continue.

.تتحسن قدرة املؤسسة على التمويل الذايت بشكل مستمر
9

Le taux de productivité de l’entreprise s’améliore de manière continue.

.يتحسن معدل إنتاجية املؤسسة بشكل دوري
10

La valeur de marché de l’entreprise est en évolution constante.

 تتحسن القيمة السوقية.للمؤسسة بشكل مستمر
11

L’entreprise maîtrise ses couts de logistique.

.تتحكم املؤسسة يف تكلفة اإلمداد بشكل جيد
12

Les résultats d’enquête de la satisfaction des clients sont en constante évolution.

.تتحسن نتائج رضا زابئن املؤسسة بشكل دوري
II. Performance Sociale األداء االجتماعي
13

L’entreprise fait son bien pour satisfaire les attentes des employés et de la société au même
temps.

.تعمل املؤسسة على اشباع تطلعات العمال واجملتمع احمللي
14

L’entreprise a une haute capacité pour fidéliser ses compétences humaines.

للمؤسسة قدرة عالية على جذب واإلحتفاظ ابلكفاءات
15

La réputation de l’entreprise s’améliore à l’égard de son intérêt pour la santé et la sécurité au
travail.

.تتحسن مسعة املؤسسة فيما يتعلق ابهتمامها ابلصحة والسالمة املهنية
16

Le niveau de maîtrise des conflits de type social de l’entreprise s’évolue de manière
incrémentale.

يتطور حتكم املؤسسة يف النزاعات ذات الطابع االجتماعي بشكل متدرج
17

Le niveau de turn-over dans l’entreprise est élevé.

مستوى دوران العمل يف املؤسسة مرتفع
18

Le niveau d’équité et de justice entre les employés au sein de l’entreprise est élevé.

مستوى املساواة والعدالة ما بني العمال داخل املؤسسة عايل.
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19

Le niveau de professionnalisme des employés est élevé.

مستوى مهنية عمال املؤسسة مرتفع
20

L’entreprise assure l’équilibre entre l’efficacité sociale et son efficacité environnementale.
(Couts/ avantages)

.(توازن املؤسسة بني كل من مستوى فعاليتها االجتماعية وفعاليتها البيئية )التكلفة والعائد
21

L’entreprise maîtrise les outils de reporting de sa performance sociale.

تتحكم املؤسسة يف أدوات اإلفصاح عن األداء االجتماعي.
22

Le climat social du travail au sein de l’entreprise est satisfaisant.

.يتحسن مناخ العمل يف املؤسسة تدرجييا من سنة إىل أخرى
23

L’entreprise maîtrises les outils de pilotage de la performance sociale ( BSC, Modèle TBL, …)
selon la norme ISO 18001.

 منوذج األداء الثالثي،… تتحكم املؤسسة يف أدوات قيادة األداء االجتماعي (لوحات القيادة املتوازنة املستدامة.TBL ) وفقا ملعايري
.18001 ، 26000 اإليزو
24

L’entreprise donne la priorité aux investissements socialement responsables lors du choix de
nouveaux domaines d’activités.

تويل املؤسسة األولوية لإلستثمارات املسؤولة إجتماعيا عند اختيارها جملاالت نشاط جديدة
III. Performance environnementale األداء البيئي
25

L’entreprise développe des produits respectueux de l’environnement.

تعمل املؤسسة جبد على تطوير منتجات صديقة للبيئة
26

L’entreprise veille à minimiser et maîtriser les effets négatifs face à l’environnement.

.تتحكم وتقلل املؤسسة من اآلاثر السلبية جتاه البيئة عند ممارسة أنشطتها
27

L’entreprise vise à équilibrer entre la préservation de l’environnement (respect des normes
environnementales) et l’efficacité économique.

توازن املؤسسة بني احلفاظ على البيئة (احرتام املعايري البيئية) وبلوغ الفعالية االقتصادية.
28

L’entreprise maîtrise les outils de pilotage de performance environnementale selon la norme
ISO 14001. (T.B. env., Modèle TBL, …)

 منوذج األداء الثالثي،… تتحكم املؤسسة يف أدوات قيادة األداء البيئي (لوحات قيادة بيئية.TBL .)14001 اإليزو
29

L’entreprise fait son reporting de la performance environnementale selon l’initiative ‘Global
Reporting Initiative’ (GRI).
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 تتحكم املؤسسة يف اإلفصاح عن مستوى األداء البيئي وفقا ملبادرة التقارير الشاملةGRI
30

Les activités de l’entreprise sont adaptées aux normes internationales de la consommation de
l’énergie.

تتماشى أنشطة املؤسسة واملعايري العاملية فيما يرتبط ابستهالك الطاقة.
31

L’entreprise maitrise les couts de déchets de façon durable.

.تتحكم املؤسسة يف تكاليف الفضالت واملهمالت بشكل مستمر
32

L’entreprise possède des capacités à innover dans le cadre environnemental.

لدى املؤسسة القدرة على اإلبداع يف اجملال البيئي
33

L’entreprise maîtrise ses émissions affectants l’environnement.

تتحكم املؤسسة بشكل مستمر يف انبعااثهتا املؤثرة البيئة
34

L’entreprise maîtrise les coûts des énergies de manière durable.

تتحكم املؤسسة بشكل دائم يف تكاليف الطاقة

Merci de votre coopération.
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امللحق (:)2النماذج  .1توزيع فقرات االستبانة على النموذج البنائي العام للدراسة ابستعمال برانمج Smart PLS
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 ..2النموذج البنائي العام للدراسة ،متضمن العالقة املباشرة والعالقات غري املباشرة
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 .3معامالت املسارات للنموذج البنائي من دون متغريات وسيطة (عالقة مباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام)
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 .4معامالت املسارات للنموذج البنائي حالة غياب العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام
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امللحق ( :)3حجم العينة املوصى به حالة اعتماد طريقة املربعات الصغرى  PLS-SEMللحصول على قوة إحصائية بنسبة .% 80
مستوى الداللة
القيمة القصوى
للسلم

%1

5%

10%

القيمة الدنيا R2

القيمة الدنيا R2

القيمة الدنيا R2

0.1

0.25

0.50

0.75

0.1

0.25

0.50

0.75

0.1

0.25

0.50

0.75

2

158

75

47

38

110

52

33

26

88

41

26

21

3

176

84

53

42

124

59

38

30

100

48

30

25

4

191

91

58

46

137

65

42

33

111

53

34

27

5

205

98

62

50

147

70

45

36

120

58

37

30

6

217

103

66

53

157

75

48

39

128

62

40

32

7

228

109

69

56

166

80

51

41

136

66

42

35

8

238

114

73

59

174

84

54

44

143

69

45

37

9

247

119

76

62

181

88

57

46

150

73

47

39

10

256

123

79

64

189

91

59

48

156

76

49

41

Source : Cohen, J. A., (1992), Power Primer, Psychological Bulletin, N° 112, 155-519.
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امللحق ( :)4قائمة امسية للمحكمني
اإلسم واللقب

الدرجة العلمية /الوظيفة

اإلنتماء املهين

احملكمني األكادمييني
بروش زين الدين

جامعة سطيف 1

أستاذ تعليم عايل

بلمهدي عبد الوهاب

جامعة سطيف 1

أستاذ تعليم عايل

برابش توفيق

جامعة سطيف 1

أستاذ حماضر

العايب عبد الرمحن

جامعة سطيف 1

أستاذ حماضر

صحراوي عبد هللا

جامعة سطيف 2

أستاذ حماضر

لعلى حيى

جامعة سطيف 2

أستاذ حماضر

بلقيدوم بلقاسم

جامعة سطيف 2

أستاذ حماضر

مقاليت عاشور

جامعة ماالاي (ماليزاي)

أستاذ ابحث

انصر يوسف

اجلامعة العاملية اإلسالمية ماليزاي

أستاذ ابحث

احملكمني املهنيني
حرفوش حممد

مصنع االمسنت عني الكبرية

مدير املالية واحملاسبة

بوعكاز

مصنع االمسنت عني الكبرية

مدير املوارد البشرية

/

مصنع االمسنت عني الكبرية

مدير البيئة والتنمية املستدامة

لقدمي رايض

جممع BCR

مدير التدقيق ومراقبة التسيري

/

جممع BCR

مدير املوارد البشرية

/

مؤسسة  Trefisoudالعلمة

مدير املوارد البشرية

/

مؤسسة  Trefisoudالعلمة

مدير التسويق

/

مؤسسة  Trefisoudالعلمة

مدير املالية واحملاسبة
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امللحق ( :)5أهم خمرجات برانمج Smart PLS

 .1تشبع العوامل مبؤشراهتا بعد اجراء تقنية البوتسرابني
Standard Sample Original
P
T Statistics
Deviation Mean
Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV) (M
)(O
0,000
24,815
0,032
0,793
إدارة الكفاءات الفردية 0,794 MC10 <-
إدارة الكفاءات 0,720 MC10 <-

0,717

0,042

17,282

0,000

إدارة الكفاءات الفردية 0,746 MC11 <-

0,743

0,047

15,870

0,000

إدارة الكفاءات 0,676 MC11 <-

0,672

0,052

13,038

0,000

إدارة الكفاءات الفردية 0,805 MC14 <-

0,804

0,032

24,778

0,000

إدارة الكفاءات 0,739 MC14 <-

0,739

0,040

18,424

0,000

إدارة الكفاءات الفردية 0,851 MC15 <-

0,850

0,022

39,516

0,000

إدارة الكفاءات 0,739 MC15 <-

0,738

0,039

18,717

0,000

إدارة الكفاءات الفردية 0,815 MC16 <-

0,814

0,032

25,173

0,000

إدارة الكفاءات 0,740 MC16 <-

0,738

0,039

18,730

0,000

إدارة الكفاءات الفردية 0,735 MC19 <-

0,733

0,041

17,985

0,000

إدارة الكفاءات 0,693 MC19 <-

0,692

0,044

15,833

0,000

إدارة الكفاءات الجماعية 0,747 MC25 <-

0,745

0,043

17,206

0,000

إدارة الكفاءات 0,664 MC25 <-

0,663

0,048

13,720

0,000

إدارة الكفاءات الجماعية 0,852 MC26 <-

0,852

0,020

41,874

0,000

إدارة الكفاءات 0,755 MC26 <-

0,754

0,036

21,158

0,000

إدارة الكفاءات الجماعية 0,796 MC27 <-

0,795

0,034

23,124

0,000

إدارة الكفاءات 0,670 MC27 <-

0,668

0,048

13,897

0,000

إدارة الكفاءات التنظيمية 0,826 MC38 <-

0,824

0,037

22,452

0,000

إدارة الكفاءات 0,683 MC38 <-

0,680

0,051

13,511

0,000

إدارة الكفاءات التنظيمية 0,847 MC39 <-

0,845

0,024

34,835

0,000

إدارة الكفاءات 0,730 MC39 <-

0,728

0,041

17,684

0,000

إدارة الكفاءات التنظيمية 0,820 MC40 <-

0,820

0,027

30,253

0,000

إدارة الكفاءات 0,770 MC40 <-

0,770

0,032

24,456

0,000

إدارة الكفاءات التنظيمية 0,729 MC41 <-

0,727

0,047

15,588

0,000

إدارة الكفاءات 0,664 MC41 <-

0,662

0,052

12,786

0,000

إدارة الكفاءات التنظيمية 0,737 MC42 <-

0,735

0,040

18,374

0,000

إدارة الكفاءات 0,700 MC42 <-

0,698

0,045

15,574

0,000

األداء اإلقتصادي 0,766 PD05 <-
اّألداء المستدام 0,709 PD05 <-

0,765

0,041

18,684

0,000

0,708

0,047

15,019

0,000

0,821

0,030

27,735

0,000

0,742

0,042

17,878

0,000

0,835

0,027

30,604

0,000

0,800

0,033

24,482

0,000

األداء اإلقتصادي 0,792 PD08 <-
اّألداء المستدام 0,706 PD08 <-

0,790

0,037

21,503

0,000

0,704

0,049

14,280

0,000

األداء اإلقتصادي 0,862 PD09 <-

0,862

0,021

40,917

0,000

األداء اإلقتصادي 0,823 PD06 <-
اّألداء المستدام 0,745 PD06 <-
األداء اإلقتصادي 0,835 PD07 <-
اّألداء المستدام 0,800 PD07 <-
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اّألداء المستدام 0,821 PD09 <-

0,821

0,025

32,894

0,000

األداء اإلقتصادي 0,839 PD10 <-
اّألداء المستدام 0,782 PD10 <-

0,837

0,025

34,064

0,000

0,780

0,031

25,196

0,000

0,714

0,038

19,017

0,000

0,739

0,034

21,727

0,000

0,707

0,042

16,753

0,000

0,695

0,047

14,660

0,000

0,817

0,030

27,171

0,000

0,695

0,046

15,020

0,000

0,820

0,032

25,959

0,000

0,641

0,052

12,225

0,000

األداء اإلجتماعي 0,790 PD18 <-
اّألداء المستدام 0,645 PD18 <-

0,789

0,036

22,207

0,000

0,643

0,049

13,061

0,000

األداء البيئي 0,929 PD31 <-

0,929

0,013

71,432

0,000

اّألداء المستدام 0,614 PD31 <-

0,615

0,061

10,112

0,000

األداء البيئي 0,934 PD33 <-

0,933

0,012

76,713

0,000

اّألداء المستدام 0,633 PD33 <-

0,634

0,053

12,022

0,000

المسؤولية اإلقتصادية 0,892 RSE07 <-

0,891

0,017

52,772

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,697 RSE07 <-

0,695

0,043

16,383

0,000

المسؤولية اإلقتصادية 0,870 RSE08 <-

0,869

0,025

34,387

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,659 RSE08 <-

0,656

0,056

11,756

0,000

المسؤولية اإلقتصادية 0,841 RSE09 <-

0,841

0,034

24,946

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,609 RSE09 <-

0,607

0,053

11,383

0,000

المسؤولية اإلجتماعية 0,795 RSE16 <-

0,797

0,035

22,888

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,643 RSE16 <-

0,643

0,047

13,791

0,000

المسؤولية اإلجتماعية 0,838 RSE19 <-

0,836

0,028

30,447

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,608 RSE19 <-

0,605

0,054

11,331

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,597 RSE20 <-

0,596

0,060

10,011

0,000

المسؤولية اإلجتماعية 0,790 RSE20 <-

0,789

0,039

20,144

0,000

المسؤولية البيئية 0,855 RSE25 <-

0,855

0,028

31,094

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,761 RSE25 <-

0,761

0,031

24,920

0,000

المسؤولية البيئية 0,885 RSE26 <-

0,885

0,022

40,855

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,768 RSE26 <-

0,769

0,032

24,014

0,000

المسؤولية البيئية 0,874 RSE27 <-

0,873

0,025

35,221

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,768 RSE27 <-

0,768

0,034

22,763

0,000

المسؤولية البيئية 0,795 RSE28 <-

0,793

0,035

22,673

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,698 RSE28 <-

0,698

0,045

15,496

0,000

المسؤولية القانونية 0,698 RSE29 <-

0,698

0,048

14,464

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,737 RSE29 <-

0,735

0,043

17,277

0,000

المسؤولية البيئية 0,766 RSE30 <-

0,764

0,037

20,814

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,712 RSE30 <-

0,711

0,043

16,747

0,000

المسؤولية األخالقية 0,804 RSE31 <-

0,804

0,028

29,097

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,789 RSE31 <-

0,788

0,039

20,257

0,000

المسؤولية البيئية 0,738 RSE32 <-

0,738

0,042

17,704

0,000

األداء اإلقتصادي 0,714 PD11 <-
اّألداء المستدام 0,739 PD11 <-
األداء اإلقتصادي 0,708 PD12 <-
اّألداء المستدام 0,696 PD12 <-
األداء اإلجتماعي 0,817 PD15 <-
اّألداء المستدام 0,695 PD15 <-
األداء اإلجتماعي 0,821 PD16 <-
اّألداء المستدام 0,641 PD16 <-
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المسؤولية المجتمعية 0,726 RSE32 <-

0,725

0,039

18,738

0,000

المسؤولية األخالقية 0,834 RSE35 <-

0,833

0,030

27,701

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,656 RSE35 <-

0,656

0,051

12,959

0,000

المسؤولية األخالقية 0,829 RSE36 <-

0,826

0,035

23,440

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,640 RSE36 <-

0,640

0,055

11,682

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,583 RSE38 <-

0,582

0,062

9,427

0,000

المسؤولية القانونية 0,725 RSE38 <-

0,722

0,053

13,632

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,603 RSE40 <-

0,601

0,060

10,086

0,000

المسؤولية القانونية 0,775 RSE40 <-

0,773

0,040

19,325

0,000

المسؤولية القانونية 0,757 RSE41 <-

0,756

0,043

17,689

0,000

المسؤولية المجتمعية 0,626 RSE41 <-

0,624

0,054

11,697

0,000

 .2معامل تضخم التباين )(VIF
Inner VIF Values
المستدام
المجتمعية
المسؤوليةاّألداء
المسؤولية القانونية
اإلقتصاديةالبيئية
المسؤولية
اإلجتماعية
المسؤوليةالمسؤولية
المسؤولية األخالقية
اإلقتصاديالبيئي
اإلجتماعي األداء
األداء
األداءالفردية
الكفاءات
إدارة الجماعية
التنظيمية
إدارة الكفاءات
إدارة الكفاءات
إدارة الكفاءات
إدارة الكفاءات

1,000

1,000 1,000 1,000

إدارة الكفاءات التنظيمية
إدارة الكفاءات الجماعية
إدارة الكفاءات الفردية
األداء اإلجتماعي
األداء اإلقتصادي
األداء البيئي
المسؤولية األخالقية
المسؤولية اإلجتماعية
المسؤولية اإلقتصادية
المسؤولية البيئية
المسؤولية القانونية
المسؤولية المجتمعية
اّألداء المستدام

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000

 .3اختبار معنوية معامالت املسار ابستخدام الـ" "Bootstrappingللنموذج البنائي العام
Standard Sample Original
P T Statistics
Deviation
Mean Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV
)(M
)(O
إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية 0,897

0,897

0,017

54,228

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الجماعية 0,873

0,873

0,018

47,887

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية 0,907

0,907

0,017

53,981

0,000
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إدارة الكفاءات  >-المسؤولية المجتمعية 0,703

0,703

0,043

16,532

0,000

إدارة الكفاءات  >-اّألداء المستدام 0,164

0,167

0,071

2,296

0,022

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية األخالقية 0,855

0,856

0,024

35,317

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلجتماعية 0,764

0,764

0,038

19,885

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلقتصادية 0,756

0,755

0,039

19,637

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية البيئية 0,902

0,903

0,015

62,177

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية القانونية 0,872

0,872

0,019

45,137

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-اّألداء المستدام 0,634

0,632

0,068

9,290

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء اإلجتماعي 0,817

0,817

0,036

22,492

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء اإلقتصادي 0,947

0,947

0,010

97,160

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء البيئي 0,670

0,671

0,054

12,339

0,000

 .4معامالت املسار للنموذج البنائي العام يف حالة حذف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام.
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 .5اختبار معنوية معامالت املسار ابستخدام الـ" "Bootstrappingحالة حذف العالقة املباشرة بني إدارة الكفاءات واألداء املستدام
P Values

)|T Statistics (|O/STDEV
Standard Deviation
)Sample (STDEV
)Mean (M) Original Sample (O
إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية

0,906

0,907

0,015

61,645

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الجماعية

0,912

0,913

0,014

67,485

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية

0,911

0,912

0,016

58,457

0,000

إدارة الكفاءات  >-المسؤولية المجتمعية

0,763

0,764

0,034

22,363

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية األخالقية

0,865

0,865

0,022

39,530

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلجتماعية

0,847

0,850

0,027

31,482

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلقتصادية

0,803

0,805

0,030

26,548

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية البيئية

0,881

0,882

0,018

49,907

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية القانونية
المسؤولية المجتمعية  >-اّألداء المستدام

0,830

0,833

0,025

33,122

0,000

0,814

0,814

0,026

30,932

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء اإلجتماعي
اّألداء المستدام  >-األداء اإلقتصادي

0,832

0,833

0,035

23,799

0,000

0,900

0,901

0,017

51,566

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء البيئي

0,818

0,819

0,031

26,335

0,000

 .6اختبار معنوية األثر الكلي ابستخدام الـ""Bootstrapping
Mean, STDEV, T-Values, P-Values
Standard Sample Original
P T Statistics
Deviation
Mean Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV
)(M
)(O
إدارة الكفاءات > -إدارة الكفاءات التنظيمية 0,897

0,897

0,017

54,228

0,000

إدارة الكفاءات > -إدارة الكفاءات الجماعية 0,873

0,873

0,018

47,887

0,000

إدارة الكفاءات > -إدارة الكفاءات الفردية 0,907

0,907

0,017

53,981

0,000

إدارة الكفاءات > -األداء اإلجتماعي 0,498

0,500

0,050

10,064

0,000

إدارة الكفاءات > -األداء اإلقتصادي 0,578

0,579

0,045

12,786

0,000

إدارة الكفاءات > -األداء البيئي 0,408

0,411

0,051

8,034

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية األخالقية 0,601

0,602

0,044

13,812

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية اإلجتماعية 0,537

0,538

0,050

10,715

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية اإلقتصادية 0,532

0,532

0,049

10,968

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية البيئية 0,634

0,635

0,040

15,694

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية القانونية 0,614

0,614

0,042

14,441

0,000

إدارة الكفاءات > -المسؤولية المجتمعية 0,703

0,703

0,043

16,532

0,000

إدارة الكفاءات > -اّألداء المستدام 0,610

0,611

0,047

13,062

0,000

المسؤولية المجتمعية > -األداء اإلجتماعي 0,518

0,517

0,063

8,281

0,000

المسؤولية المجتمعية > -األداء اإلقتصادي 0,600

0,599

0,066

9,037

0,000

452

.....................................................................................................................................................املالحق
المسؤولية المجتمعية > -األداء البيئي 0,424

0,426

0,065

6,498

0,000

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية األخالقية 0,855

0,856

0,024

35,317

0,000

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية اإلجتماعية 0,764

0,764

0,038

19,885

0,000

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية اإلقتصادية 0,756

0,755

0,039

19,637

0,000

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية البيئية 0,902

0,903

0,015

62,177

0,000

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية القانونية 0,872

0,872

0,019

45,137

0,000

المسؤولية المجتمعية > -اّألداء المستدام 0,634

0,632

0,068

9,290

0,000

اّألداء المستدام > -األداء اإلجتماعي 0,817

0,817

0,036

22,492

0,000

اّألداء المستدام > -األداء اإلقتصادي 0,947

0,947

0,010

97,160

0,000

اّألداء المستدام > -األداء البيئي 0,670

0,671

0,054

12,339

0,000

 .7معامل التحديد ""R2

إدارة الكفاءات التنظيمية

Standard Sample Original
P
T Statistics
Deviation Mean
Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV) (M
)(O
0,000
27,265
0,029
0,804
0,804

إدارة الكفاءات الجماعية

0,762

0,763

0,032

24,041

0,000

إدارة الكفاءات الفردية

0,823

0,823

0,030

27,136

0,000

األداء اإلجتماعي

0,667

0,669

0,058

11,401

0,000

األداء اإلقتصادي

0,896

0,896

0,018

48,720

0,000

0,454

0,072

6,261

0,000

المسؤولية األخالقية

0,730

0,733

0,041

17,745

0,000

المسؤولية اإلجتماعية

0,583

0,585

0,058

10,047

0,000

المسؤولية اإلقتصادية

0,572

0,572

0,058

9,927

0,000

المسؤولية البيئية

0,813

0,815

0,026

31,170

0,000

المسؤولية القانونية

0,761

0,761

0,034

22,670

0,000

المسؤولية المجتمعية
اّألداء المستدام

0,495

0,496

0,059

8,346

0,000

0,575

0,580

0,048

12,080

0,000

األداء البيئي

0,448

 .8معامل التحديد املعدل

إدارة الكفاءات التنظيمية

Standard Sample Original
P
T Statistics
Deviation Mean
Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV) (M
)(O
0,000
27,061
0,030
0,803
0,803

إدارة الكفاءات الجماعية

0,760

0,761

0,032

23,851

0,000

إدارة الكفاءات الفردية

0,822

0,822

0,031

26,937

0,000

األداء اإلجتماعي

0,665

0,667

0,059

11,298

0,000

األداء اإلقتصادي

0,895

0,896

0,019

48,392

0,000

األداء البيئي

0,445

0,450

0,072

6,177

0,000

المسؤولية األخالقية

0,729

0,731

0,041

17,599

0,000
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المسؤولية اإلجتماعية

0,580

0,583

0,058

9,944

0,000

المسؤولية اإلقتصادية

0,569

0,569

0,058

9,822

0,000

المسؤولية البيئية

0,812

0,814

0,026

30,939

0,000

المسؤولية القانونية

0,759

0,760

0,034

22,491

0,000

المسؤولية المجتمعية
اّألداء المستدام

0,492

0,493

0,060

8,244

0,000

0,570

0,575

0,048

11,828

0,000

 .9حجم األثر F2

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات التنظيمية

Standard Sample Original
P T Statistics
Deviation
Mean Sample
)|Values (|O/STDEV
)(STDEV
)(M
)(O
0,000 5,249
0,782
4,219
4,106

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الجماعية

3,200

3,289

0,577

5,551

0,000

إدارة الكفاءات  >-إدارة الكفاءات الفردية

4,657

4,815

1,004

4,641

0,000

إدارة الكفاءات  >-المسؤولية المجتمعية
إدارة الكفاءات  >-اّألداء المستدام

0,979

1,013

0,242

4,051

0,000

0,032

0,040

0,030

1,068

0,285

المسؤولية المجتمعية > -المسؤولية األخالقية

2,709

2,834

0,596

4,546

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلجتماعية

1,398

1,460

0,351

3,986

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية اإلقتصادية

1,336

1,379

0,327

4,082

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية البيئية

4,360

4,508

0,787

5,543

0,000

المسؤولية المجتمعية  >-المسؤولية القانونية
المسؤولية المجتمعية  >-اّألداء المستدام

3,179

3,276

0,608

5,230

0,000

0,478

0,498

0,157

3,047

0,002

اّألداء المستدام  >-األداء اإلجتماعي
اّألداء المستدام  >-األداء اإلقتصادي

2,001

2,120

0,549

3,642

0,000

8,619

8,964

1,765

4,884

0,000

اّألداء المستدام  >-األداء البيئي

0,812

0,862

0,250

3,252

0,001

 .10جدول الصدق /املالءمة التنبئيةCrossvalidity Redundancy
SSO
إدارة الكفاءات
إدارة الكفاءات التنظيمية

2
338,000
835,000

Q² (=1SSE
)SSE/SSO
2 338,000
442,483

0,470

269,110

0,463

520,092

0,481

293,591

0,414

636,952

0,523
0,368

إدارة الكفاءات الجماعية

501,000
1
002,000
501,000
1
336,000
334,000

211,038

المسؤولية األخالقية

501,000

270,501

0,460

المسؤولية اإلجتماعية

501,000

321,074

0,359

المسؤولية اإلقتصادية

501,000
1
002,000

296,751

0,408

491,440

0,510

إدارة الكفاءات الفردية
األداء اإلجتماعي
األداء اإلقتصادي
األداء البيئي

المسؤولية البيئية

454

.....................................................................................................................................................املالحق
المسؤولية القانونية
المسؤولية المجتمعية
اّألداء المستدام

668,000
3
173,000
2
171,000

411,856

0,383

0,210 2 506,291
0,259 1 608,183

 .11معامالت املسارات للنموذج من دون عامل وسيط (املسؤولية اجملتمعية)
إدارة
إدارة
إدارة
األداء
األداء
إدارة
الكفاءات الكفاءات الكفاءات
اإلجتماعي اإلقتصادي
الكفاءات
التنظيمية الجماعية الفردية
إدارة الكفاءات

0,904

0,907

األداء اّألداء
البيئي المستدام
0,697

0,920

إدارة الكفاءات
التنظيمية
إدارة الكفاءات
الجماعية
إدارة الكفاءات الفردية
األداء اإلجتماعي
األداء اإلقتصادي
األداء البيئي
اّألداء المستدام

0,834
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 .12خريطة األمهية واألداء للعوامل الرئيسية للدراسة
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 .13خريطة األمهية واألداء لعامل إدارة الكفاءات
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الفهرس

....................................................................................................................................الفهرس
العنوان

الصفحة
أ

املقـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الفصل األول :املسؤولية اجملتمعية ملنظمات األعمال

1

متهيد

1

املبحث األول :املسؤولية اجملتمعية يف إطار االسرتاتيجية العامة للمنظمة

2

املطلب االول :ماهية املسؤولية اجملعمتيةية لليمايا

2

املطلب الثاين :األسس المارية والعمتأسيسية ملفهوم املسؤولية اجملعمتيةية

7

الفرع األول :مسار فكرة املسؤولية اجملعمتيةية لليمايا  :المشأة

7

الفرع الثاين :تطور الماراي املفسرة لليسؤولية اجملعمتيةية لليمايا

9

الفرع الثالث :أهم حمطا مفهوم املسؤولية اجملعمتيةية لليمايا

14

الفرع الرابع :أخالقيا األعيال كيمطلق جديد مليارسة املسؤولية اجملعمتيةية لليمايا

16
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:امللخص

 إذ أن بلوغها مرهون مبدى التزامها،أمست االستدامة يف جمال األعمال اهتمام مجيع املنظمات
 وعلى هذا فقد انصبت الدراسات العلمية يف البحث عن.مبسؤولياهتا اجملتمعية وضماهنا ألداء مستدام
، وقد سامهت نظرية املوارد والكفاءات ونظرية األطراف ذات املصلحة لتفسري ذلك،مصادر االستدامة
إذ أن اإلدارة الفعالة لكفاءات املؤسسة متكنها من ضمان مستوى أداء عال ومستدام من خالل التزام
.أكرب مبسؤولياهتا اجملتمعية
لقد أعدت هذه الدراسة ملعرفة واقع إدارة الكفاءات مبنظمات األعمال اجلزائرية وأثره على األداء
 إذ مت اجناز الدراسة التطبيقية مبجمع سوانطراك مع،املستدام يف إطار سياسات املسؤولية اجملتمعية
 وقد مت التوصل إىل أنه ال يكون ملمارسات إدارة.استعمال الربجمة ابملعادالت البنائية يف حتليل البياانت
. إال من خالل التزامها مبسؤولياهتا اجملتمعية،الكفاءات أثر إجيايب على مستوى األداء املستدام
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Abstract:
Sustainability has become one of the most interesting task for all business
organizations, where its achievement depends on its Social responsibilities and its
sustainable performance. As a result, the continuance and development of these
organizations depends on how far their Competency Management is. The reason
why, the recent studies as Resources and Competencies based View & Stakeholder
theory tried to explain the real sources of sustainability; i.e the efficient
Competencies management insures high sustainable performance with the
mediating role of corporate social responsibility.
.
The target of this study is to show the real situation of Competency
Management in Algerian organizations and its impact on sustainable performance
and the corporate social responsibility. In this regard, we tried to do the empirical
study in “SONATRACH” group in Algeria using Structural Equation Modeling
(SEM) in data analysis. Consequently, we conclude that competencies management
practices have a positive impact on the level of sustainable performance, only
through its corporate social responsibilities commitment.
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