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 إلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 :  ال تطيب اللحظات إال بذكرك ،أما بعدو  بطاعتك،إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إلى 

  :أهدي هذا العمل إلى 

ى ـــــــــــــإل الوقار، لله هللا بالهيبة وـــــمن كالذي عمل وجد من أجل أن نرتاح و وفر لنا كل أسباب الراحة و  إلى -

رك ــــــــــمن هللا أن يمد في عم او ــــــــــأرج ،افتخارل ــــإلى من أحمل أسمه بك ،انتظارمن علمني العطاء بدون 

 
 
 .والدي العزيز   قد حان قطافها بعد  طول انتظار  لترى ثمارا

نى الحب ـــــإلى مع، إلى مالكي في الحياةو حنان و أدين لها بكل عمري إلى التي يفيض قلبها باإليمان و رحمة -

أمي    إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ،معنى التفاني و

  الحبيبة

إلى من عرفت معهم ، إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمدإلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهم فؤادي  -

 .  وخاصة صغير العائلة أبو بكر  –أحمد  –محمد : معنى الحياة إخوتي 

 .و زوجها إلى رفيقتي في الحياة أختي العزيزة على قلبي نعيمة -

 .الكتكوتة أروى –جهينة   -أسماء : بنات أختي  إلى شموع بيتناإلى من أرى التفاؤل والبراءة بأعينهم  -

حياته إلسعادي و بذل كل الجهد و العطاء ألصل إلى هذا املستوى من التألق بالعلم و ساندني إلى الذي كرس  -

 في الحياة إلى خطيبي ياسين

 .و إلى كل عائلة بونوار ، قاض ي و ستوفجداتي وجدي : إلى من أعانوني  بالصلوات وبالدعوات   - 

إلى القلوب الطاهرة والنفوس العفيفة إلى ألاخوات اللواتي لم تلدهن أمي إلى ينابيع الصدق الصافي إلى  -

 .و كل بنات عميلويزة  –محجوبة  –هيفاء  –سمية : صديقاتي العزيزات على قلبي  رفيقات دربي



 الشكر و التقدير

 

 كثيرا الذي 
 
 عظيما و الحمد هلل حمدا

 
 اعاننا في إنجاز هذا البحثإن الشكر هلل شكرا

نتوجه بجزيل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على إنجاز هذا العمل و في تذليل 

ما واجهناه من صعوبات ونخص بالذكر ألاستاذ املشرف تيفـــــــــالي يونـــــــــــــس ، الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته 

يفوتنا أن نشكر كل أساتذة قسم علوم التسيير ، و لنا الشرف بالذكر  لنا و ال القيمة التي كانت عونا

الاستاذ القديم ، الذي كان له فضل كبير في مشواري الجامعي ألاستاذ بن يمينة كمال رحمه هللا و اسكنه 

 فسيح جنانه ، الذي فقدته الجامعة 

 مي للوصول إلى مستوى ارقى داعيا هللالى كل من ساهم في نجاحي و لم يبخل بتعليكما اقدم شكر إ

 .عز و جل أن ينير قلوبهم بالعلم و أن يجزيهم عطاءه 
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الدول  اقتصادياتالعالمي والتي كان لها أثر على معظم  الاقتصادنظرا لسرعة التغيرات الحاصلة في 

وبغية مواجهة هذه التحوالت الجديدة أصبح من الضروري , املتقدمة منها والنامية ولكن بدرجات متفاوتة 

وهذا من أجل تحقيق هدف البقاء , انتهاج سبيل املنافسة وتحقيق مزايا تنافسية من طرف املؤسسات 

 .والاستمرارية 

انصبت أساسا على كل ما  عديدةهتمامات وفي ظل هذه التغيرات برزت لدى املؤسسات إلاقتصادية ا

والبحث عن إلاستراتيجية املناسبة ملجابهة هذا التحدي خاصة مع ظهور ,البيئة التنافسية , يتعلق بالتنافس 

فلقد بات من الضروري على املؤسسات , العوملة التي خلقت مناخا من املنافسة في ألاسواق املحلية والعاملية 

تملكه  ة مميزة ودائمة وتحقق ألاهداف التي أنشأت من أجلها التي ال تتوقف على ماأن تمتلك قدرات تنافسي

 . قدرتها على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية ومالية وإنما ب, فنية , رد مادية املؤسسة من امكانيات وموا

ر الذي نجاعة املؤسسات الام وبذلك فقد أصبحت املوارد البشرية أحد أهم عوامل تنافسية و

مما جعل من إدارة املوارد البشرية تتحول من إطارها التسييري إلى إطارها , أعطاها بعدا استراتيجيا في قيادتها 

حيث يعتبر املورد البشري طاقة ذهنية وقدرة فكرية ومصدر للمعلومات والاقتراحات وعنصر , إلاستراتيجي 

سب من خالله املؤسسة ميزة تنافسية غير قابلة فعال واستثمارا مربحا لدى املؤسسات الحديثة حيث تكت

يمكن تقليده في حاجاته وأفكاره ورغباته فهو يبحث عن املبادرة  كون إلانسان ال, للتقليد من قبل منافسيها 

 .والسعي للتطوير وإلانجاز 

للمؤسسة تكمن في قيمة مواردها البشرية وقدرتها على توظيفها  الحقيقيةوالتالي فإن القيمة 

واستغاللها وتقديم الحوافز لها وذلك , إلى تطبيقات تحقق ألاداء املتميز   تحويلها معرفة الكامنة فيها و لل

كما انه من املعروف أن املؤسسات إلاقتصادية , ملواجهة التحديات التي تطرحها القوى املنافسة في السوق 

 .البشرية  لتحقيق ميزتها التنافسية عليها انتهاج نظام استراتيجي ملواردها

يمكن للمؤسسات الجزائرية في خضم  وانطالقا من فكرة النظام إلاقتصادي للسوق يمكن القول أنه ال

, الجزائر إلى املنظمة العاملية للتجارة  التغيرات السيما إذا انضمت  هذه التطورات أن تبقى بمعزل عن هذه

على املؤسسة السعي الجاد لكي تتوفر على  مما يعني عندئذ التزامها بقواعدها التجارية ألامر الذي يحث



 مقــــدمــــــة

 

 
 ب

وذلك بإدراكها للتغيرات الرئيسية , قدرات تنافسية وتحقق ميزة تنافسية قصدا لتفوق على منافسيها 

بكفاءات املوارد البشرية وطرق تسييرها  الاهتماموألاهم من ذلك هو , باستعمال التكنولوجيا واملعارف 

يؤدي إلى تحقيق ألاهداف التي تسعى إليها املؤسسة إلاقتصادية وهذا ما كفأة ألامر الذي  بطريقة فعالة و

 .دفعنا لالهتمام بموضوع دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة إلاقتصادية 

ــــــالية  .1 ــــــــــــــــــ  :إلاشكـــــــ

ــــة أن يسهم في تحقيــــق املـــــــــــيزة التنـــــافسيـــة  للمؤسســة ؟كيف يمكن لتســـــــيير إدارة املوارد البشريــــ       ــــ

 :ويندرج تحت هذه إلاشكالية مجموعة من ألاسئلة الفرعية املتمثلة فيما يلـــــــــي 

 استمرارية امليزة التنافسية ؟ جية للموارد البشرية أن تحافظ علىكيف يمكن لإلدارة إلاستراتي (1

 اعتبار املورد البشري مصدرا للميزة التنافسية ؟هل يمكن  (2

 هل تملك املؤسسة إلاقتصادية الجزائرية موارد بشرية كفأة تحقق لها ميزة تنافسية ؟ (3

 : فــرضيــــــــــات الـــبحــــــث  .2

 : نسعى من خالل دراستنا الحالية إلى اختيار الفــرضيات التاليـــة 

  ستراتيجية للموارد البشرية إن تحافظ وتحسن ونعزز من امليزة الا  يمكن لإلدارة:  11الــفـرضيــة

للتخطيط إلاستراتيجي إلدارة املوارد البشرية وتطويرها للمورد البشري من خالل  بإتباعهاالتنافسية 

 .التدريب والتحفيز والتأهيــــــل املستمر 

  افسية باعتباره عنصرا أساسيا في يمكن اعتبار املورد البشري مصدرا للميزة التن : 12الفــرضيــة

 .املؤسسة 

  تمتلك املؤسسة إلاقتصادية الجزائرية موارد بشرية ذات كفاءات وخبرات عالية :  10الفــرضيــة

كما أنها تنظر إى املوارد البشرية على أنها استثمار في رأس , تحفيزات  تكتسبها من خالل تدريبات و

 .ملؤسسة املال البشري وليس كتكلفة تتحملها ا

 : أسباب اختيار املوضوع  .0

 :توجد عدة أسباب دفعتنا إلى اختيــار هذا املوضــوع مــــن بيـــنــهـــــا 
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 ة املورد البشري في املؤسسات وروح الفضول في اكتشاف مدى مكان بحكم التخصص الذي أدرسه

  .لهاواملزايا التي يقدمها 

 التي تكسبها إدارة املوارد البشرية من بين إلادارات ألاخرى  قناعتنا الخاصة باألهمية التي الاستراتيجية

 .للمؤسسة 

  تبيان أهمية هذا املوضوع في ظل التحوالت إلاقتصادية ومحاولة ابراز الدور الذي يلعبه املورد

 .البشري في تحقيق امليزة التنافسية ومساهمته في استمرارية املؤسسة 

ث  .4
ُ
 : أهــميــة البحـــــ

 :  هذا البحــث فيــمــا يلــــــي تكمن أهمية

  القيمة الالزمة ألنها مصدر  وإعطاءهااملوارد البشرية  ألهميةبسبب عدم ادراك جميع املؤسسات

 .للميزة التنافسية 

  من أجل الوصول إلى تفكيك شفرات التميز املستدام الكامن في املوارد البشرية. 

  ه لتنافسية للمؤسسة إلاقتصادية وعرضفي تحقيق امليزة اتحليل دور وفعالية تسيير املوارد البشرية

لنجعل منه قاعدة نظرية وداعمة يمكن الباحثين من انجاز  دراسات  الاستيعاببصفة مبسطة سهلة 

 .نظرية أو ميدانية جديدة تتعلق بنفس املوضوع 

 ضرورة اعطاء محاولة احساس تسيير املهتمين وبصفة خاصة القائمين على إدارة املوارد البشرية ب

 .أهمية لهذا العنصر الفعال باعتباره سر نجاح وتفوق املؤسسات وصدرا للميزة التنافسية 

 : داف البـحــث ــــأه .5

  يهدف هذا الحث إلى الوقوف على ضرورة اهتمام املؤسسات إلاقتصادية الجزائرية بمواردها البشرية

ى طبيعة تسيير املوارد بها من أجل تقديم دليل علمي وأيضا للتعرف عل, وتجسيد ذلك في الواقع العملي لديها 

وأيضا للبحث عن الوسائل وألاساليب . عن اهمية بإدارة املوارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة 

, التي تساعد على زيادة فعالية وأداء العمال لتحقيق ميزة تنافسية تضمن للمؤسسة البقاء والاستمرارية 

فها وذلك من خالل الفهم التام والشامل ملختلف أبعاد وجوانب وظيفة املوارد البشرية وتحقق لها أهدا
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كما نهدف من خالل هذا , تفعيلها ضمن استراتيجية شاملة تساعد على زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة  و

البحث إلى معرفة مدى واقع املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة محاجر الغرب لسيدي لخضر 

 . مستغانم  –

 : املــنـهـــج املـتـبــع  .6

  وتحليل أبعادها وجوانبها وإلاجابة عن التساؤالت واثبات صحة البحث  موضوعمن أجل دراسة اشكالية

اعتمدنا املنهج الوصفي والتحليلي إلبراز أهمية املفاهيم وألادوات واملقاربة املرتبطة باملوضوع و , الفرضيات 

الغرب لسيدي  ومنها التحكم في املوضوع بغية املرور للجانب التطبيقي والذي كان بمؤسسة محاجر , الاملام بها 

واعتمدنا فيه على دراسة حالة والجمع بين املنهجيين السابقين محاولين اسقاط ما جاء  –مستغانم  –لخضر 

 .في الجانب النظري على هذه املؤسسة إلاقتصادية 

 : أدوات الــدراســـة  .7

 :لتحقيق منهجية هذه الدراسة تم استخدام ألادوات والـمصــادر التالـيـــة 

  مستغانم حيث استخدما في البحث  -سيدي لخضر –محاجر الغرب >> دراسة ميدانية خاصة باملؤسسة

 : مايـــــلـــــــي 

  يوم تم فيه مشاركة العمال والتعرف على دور املورد البشري في هذه املؤسسة 15القيام بتربص ملدة.  

  اجراء مقابالت مع عمال الوكالة واملدير. 

  وتوزيعه على العمال اعداد استبيان. 

 : صـعوبــات الـدراســة  .8

البيانات تركزت الصعوبات ألاساسية في دراسة الحالة في قلة املعلومات وصعوبة الحصول على 

واملعطيات وكذا تضارب وتناقص املعلومات بين العمال ألامر الذي أدى إلى بذل جهد أكبر للتوصل إلى 

 . معلومات الصحيحة 

 : منهجـيـة الــدراســــة  .9

 : من أجل معالجة هذا املوضوع سنقوم بتقسيمه إلــى جــزءيــــــن 



 مقــــدمــــــة

 

 
 ه

  دور إدارة املوارد >> يختص بعرض الجوانب النظرية في موضوع : الجزء  ألاول الجانب النظري

 :فــصـــول  والذي يحتوي علـى ثـــــالث<<  الاقتصاديةالبشرية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة 

هو فصل تمهيدي خصص للتعرف على تسيير املوارد البشرية والذي تم تقسيمه إلى : الفـصــل ألاول -

إدارة املبحث ألاول تحت عنوان إلاطار العام إلدارة املوارد البشرية وتناولنا في املبحث الثاني : مبحثين 

 . استراتيجية إدارة املوارد البشرية والعوامل املؤثرة فيها

املبحث ألاول : يضم هذا امليزة التنافسية للمؤسسة الذي قسم هو آلاخر إلى مبحثين : الفـصــل الثانـي -

 بعنوان عموميات حول امليزة التنافسية أما املبحث الثاني أسس امليزة التنافسية 

املوارد البشرية تم فيه الربط بين الفصلين ألاول والثاني بأسلوب نظري بعنوان : الفـصــل الثالــث -

املبحث ألاول بعنوان : وتأثيرها في تحقيق امليزة التنافسية الذي قمنا بتقسيمه هو أيضا إلى مبحثين 

 .أسس القدرات التنافسية للموارد البشرية واملبحث الثاني عنوانه امليزة التنافسية واملوارد البشرية 

  ب التطبيقية حول تطبيق موضوع البحث يختص بعرض الجوان: التطبيـقـي  الجانـبالجزء الثاني

دور : مستغانم الذي يحتوي على فصل واحد بعنوان  –سيدي لخضر –محاجر الغرب >> على مؤسسة 

  -مستغانم –ملؤسسة محاجر الغرب سيدي لخضر إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية 

املبحث ألاول : الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين    11واستخدمنا في ذلك استبيان املبرمج في امللحق رقم 

بعنوان تقديم مؤسسة محاجر الغرب أما املبحث الثاني بعنوان دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق 

 .{ استبيان} امليزة التنافسية ملؤسسة محاجر الغرب 

 

 

 



 

 

 الفصل األول
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 :د ــــيـهــمــت

لقد تميزت إدارة املوارد البشرية في املنظمات املعاصرة والحديثة وذلك بسبب التوجهات العاملية              

التي أثرت في مفاهيم التسيير الحديث والدراسات ألاكاديمية الحديثة التي ساهمت في تطوير وتحديث وتجديد 

املورد البشري  طرق استراتيجية جديدة وركزت علىو ,نظريات ,تعار يف , ارد البشرية بإدخال وظائف إدارة املو 

والعمل على تنميته لكسب ميزة , حجر ألاساس الذي تعتمد عليه املؤسسة في تحقيق أهدافها  باعتباره

تنافسية على غيرها من املؤسسات العاملة في النشاط وتخصيص إدارة خاصة باملورد البشري سميت إدارة 

 .املوارد البشرية 

  :عنوانسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة نظرية إلدارة املوارد البشرية تحت و          

 :مبحثينتسيير املوارد البشرية والذي قمنا بتقسيمه إلى 

 .ةــريــشــالبوارد ـــام إلدارة املــار العــإلاط :ألاول ث ـــبحــامل           

 .ها ــرة فيــوامل املؤثـــة والعـوارد البشريــإدارة امل الاستراتيجيةإلادارة  :يـانــالثحث ــبــامل              
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 . ةــشريــبــوارد الـــام إلدارة املــار العــإلاط: ث ألاول ــحــبـــامل

ئتيين الداخلية هة التحديات التي تواجهها في البيإن نجاح املؤسسات في تحقيق أهدافها ومواج

وذلك من , إدارة املوارد البشرية بحيث تقوم بمساعدة ومواجهة هذه التحديات والخارجية يقع على عاتق 

ث يعتبر العنصر البشري من أهم العناصر التي تساهم في دعم بحي, خالل كفاءة وفعالية  املورد البشري 

 :لذا نتطرق إلى دراسة العناصر التالية , التكيف وضمان البقاء والتطور للمؤسسة 

 .مفهوم إدارة املوارد البشرية :  املطلب ألاول 

 .عند تعريف إدارة املوارد البشرية البد من توضيح مصطلح املوارد البشرية ألنه محور اهتمام هذه ألاخيرة 

 :مفهوم املوارد البشرية – (1

 1:   د عرف املوارد البشرية على قسميينحسب زاهد محمد فق  

  النشاطات إلاقتصادية والتي تساهم في إلانتاج في الفترة كافة العاملين في تتمثل في أنها : املفهوم الضيق

 .أي الذين يقومون بأداء النشاطات إلاقتصادية , الزمنية املعينة 

  هو أكثر دقة من الناحية العلمية في تحديده للموارد البشرية إذ أنها هي التي تساهم في : املفهوم ألاوسع

سواء من خالل العرض أو من خالل , إلانتاجية وتوسيعها  القيام بالنشاطات إلاقتصادية ومنها النشاطات

الطلب على منتجاتها إذ أنه ينبغي أن يمتد ويتسع بحيث يشمل إسهام املوارد البشرية في القيام بكافة 

أو سياسية أو ثقافية أو غيرها وذلك بسبب  اجتماعيةوتنميتها وتطورها سواء كانت , النشاطات في املجتمع 

 . يبعضهاأهمية هذه النشاطات وارتباطها بكافة الجوانب ألاخرى باعتبارها تتأثر 

 :ة ــيــهوم إدارة املوارد البشرــمف2)-

  على أنها مجموعة ألانشطة والجهود إلادارية التي تسعى إلى حصول املنظمة : عرفها سامح عبد املطلب

اتها من املوارد البشرية وتطويرها وتحفيزها والحفاظ عليها من أجل تحقيق ألاهداف التنظيمية على احتياج

 2.بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية

                                                           

 . 11، صفحة  1111ألاردن ، طبعة  –زاهد محمد ديري ، إدارة املوارد البشرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان -  1

 . 11-11، صفحة  1111ألاردن ، طبعة ألاولى  –سامح عبد املطلب عامر ، استراتيجيات إدارة املوارد البشرية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان .   2
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  على أنها ذلك النشاط إلاداري املتعلق بتحديد احتياجات املشروع من القوى : عرفها علي السليمي

 1.ما فعاال في تحقيق الكفاءة إلانتاجية العاملة والعمل على استخدام هذه املوارد استخدا

  على أنها سلسة القرارات الخاصة بالعالقات الوظيفية املؤثرة فب فعالية املؤسسة : عرفها أحمد ماهر

 2.والعاملين فيها 

  3:عرفها صالح الدين عبد الباقي حسب وجهات النظر التقليدية والحديثة على أنها 

  حين يرون أن تأثيرها ضئيل  الاتجاهلم تحض إدارة املوارد البشرية باهتمام هذا  :وجهة النظر التقليدية

حيث حضت بأهمية قليلة في املؤسسة وتقتصر مهمتها في القيام بأعمال عادية على كفاءة ونجاح املؤسسة 

 .تخص العمال 

  تبر من أهم الوظائف أما أصحاب هذا الاتجاه يرون أن إدارة املوارد البشرية تع: وجهة النظر الحديثة

إلادارية على عكس الاتجاه التقليدي نظرا لعالقة العنصر البشري في كفاءة أداء املؤسسة إلى نجاح جانب 

 .ألانشطة الروتينية كصرف املرتبات حسب ما أشارت إليه النظرية التقليدية 

 خاص بتخطيط وتنظيم ومن التعاريف السابقة نستنتج أن إدارة املوارد البشرية عبارة عن النشاط ال

وتوجيه ومراقبة أداء مجموعة ألانشطة والعمليات التشغيلية املختلفة املتعلقة بإدارة العنصر البشري في 

 .املنظمة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 11، صفحة  1791علي السليمي ، إدارة ألافراد والكفاءات الانتاجية ، دار املعرفة ، مصر ، طبعة .  1

 . 11، صفحة  1112مصر ، طبعة  –أحمد ماهر ، إدارة املوارد البشرية ، الدار الجامعية ، إلاسكندرية .  2

 .11، صفحة  1111مصر ، طبعة  –الباقي ، إدارة املوارد البشرية ، الدار الجامعية ، القاهرة صالح الدين عبد .  3
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 .ا ـــهــتدياــحة وتــشريــبــوارد الــــي إلدارة املــخــــتاريــور الــطــتــال: ي ــثانــب الــــلــطـــــامل

 :ة ــريــشــوارد البـــي إلدارة املــخــاريــور التــالتط .1

, من التطورات املتداخلة  وإنما نتيجة لعدد, إن إدارة املوارد البشرية بشكلها الحديث ليست وليدة الساعة 

وهذه التطورات ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في اظهار , والتي يرجع عهدها إلى بداية الثورة الصناعية 

ة عليهم القيام علمية وباإلضافة إلى تحضير املنشأ جود موارد بشرية متخصصة على أسسو الحاجة إلى 

 1.بتحفيزهم ورفع روحهم املعنوية بما يحقق رضاهم عن العمل وزيادة الانتاج 

  2:ومن أسباب ظهورها 

  الذي ظهور التنظيمات العاملية التي تقوم بالضغط على املنظمات لتحقيق أقص ى فائدة للعمال الامر

 .أجبر املؤسسات على الاهتمام بإدارة املوارد البشرية 

  زيادة الوعي لى العاملين نتيجة ارتفاع مستواهم الثقافي  وبالتالي ظهرت الحاجة إلى رجوع تخصيص في

 .املوارد البشرية ووسائل حديثة للتعامل مع النوعيات الحديثة من املوارد البشرية 

 ملية التي تدافع عن املوارد البشرية ظهور النقابات واملنظمات العا. 

  الضغط الحكومي من خالل اصدار قوانين وتشريعات عمالية لضبط العالقات بين العمال و أصحاب

ع املؤسسة في العمل مما أدى إلى ظهور وجود إدارة مختصة تحافظ على تطبيق القوانين لتجنب وقو 

 .مشاكل مع الحكومة 

 ما يليإلى يومنا هذا  17 دارة املوارد البشرية من منتصف القرن ومن أهم املراحل الي مرت بها إ : 

 3:مرحلة الثورة الصناعية : املرحلة ألاولى 

 17في العالم الغربي وامتدت في العالم العربي في القرنيين  11ظهرت الثورة الصناعية في القرن  دلق          

ميزها املصانع الكبيرة ولقد اعتمدت إلادارة في هذه املرحلة على آلالة اكثر من اعتمادها  ومن اهم ما 11و

                                                           
 . 11، صفحة  1771أحمد ماهر ، إدارة املوارد البشرية ، دار املعارف ، مصر ، طبعة .  1

 .111،111، ص  1117ألاردن ، طبعة  –مروان محمد النسور ، إدارة املنشآت املعاصرة ، دار صفاء للنشر ، عمان  –هيثم محمود الشبلي .  2

 . 111، صفحة نفسههيثم محمود الشبلي ، مروان محمد النسور ، مرجع . 3
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وقد سببت هذه املرحلة الكثير من , وبذلك قللت من قيمته واعتبرته سلعة تباع وتشترى , على العامل 

 .مما أدى إلى ضرورة وجود نظام مختص للموارد  البشرية املشاكل إلانسانية 

  1.ظهور حركة إلادارة العلمية : الثانية املرحلة 

من بين التطورات الهامة التي ساهمت في ظهور أهمية إدارة املوارد البشرية انتشار حركة التطورات              

 ىحت 1171والذي لقب بأب إلادارة العلمية وقد حدثت هذه الحركة عام < تايلور  فريدريك>العلمية بقيادة 

 :سماه باألسس ألاربعة لإلدارة املتمثلة فيما يلي  تايلور إلى ماوقد توصل , ية ألاولى بداية الحرب العامل

تطور حقيقي في إلادارة باستبدال الطريقة التجريبية بالطريقة العلمية التي تعتمد على ألاسس  -

 .املنطقية واملالحظة 

 .إدارة املوارد البشرية الاختيار العلمي للعاملين والذي يعتبره تايلور ألاساس في نجاح  -

بين إلادارة واملوارد البشرية وذلك من خالل رفع زيادة انتاجية العامل مقابل مشاركته في  الحقيقالتعاون  -

 .الدخل الزائد الرتفاع معدل إلانتاجية 

  مرحلة نمو املنظمات العاملية : املرحلة الثالثة. 

املنظمات العاملية في الدول الصناعية وخصوصا في مجال نمت وقويت  11في بداية القرن           

املواصالت وصناعة املوارد الثقيلة وقد حاولت النقابات العمل على زيادة أجور العمال وخفض ساعات 

وقد أصبح إلاضراب عن العمل واملقاطعة واستخدام , مريحة للعمل ايجاد ظروف أو وسائل  العمل و

 .عامة للعمال أساليب القوة ألاخرى قاعدة 

  ويعتقد الكثير أن النقابات العمالية كانت نتيجة لظهور حركة إلادارة العلمية التي كان يعتقد أنها حولت

 .إلادارةالعامل ملصلحة رب عمل 

 

 

 

                                                           
 . 21صالح الدين عبد الباقي ، مرجع سبق ذكره ، صفحة .  1
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  1.مرحلة الحرب العاملية ألاولى : املرحلة الرابعة 

وذلك بسبب توجه الشباب إلى جهة  لقد أدت ظروف الحرب ظهور أهمية العنصر البشري في العمل          

الذي جعل هناك نقص في العمالة فتزايد الاهتمام ببرامج  تحسين ظروف العمل بتوفير عمل , القتال 

وبسبب الحرب زادت ساعات العمل وبذل جهود  بشرية إضافية في العمل لتسريع , مناسب مع أجور جيدة 

 .ل وتيرة العمل وتوفير تجهيزات والقيام بإدارة أفض

  ظهور حركة العالقات إلانسانية : املرحلة الخامسة. 

تتأثر  بتحسين ظروف العمل فقط بل أيضا يجب  ركزت هذه املرحلة على انتاجية العاملين التي ال        

وظهور الحركة كان نتيجة لتجارب , الاهتمام بالعاملين والنمط الاشرافي عليهم والخدمات املقدمة إليهم 

 .<< إلتونمايو>> تحت اشراف <<  هارسون >>مصانع 

  2.ما بعد الحرب العاملية الثانية حتى وقتنا الحاضر : املرحلة السادسة 

دارة املوارد البشرية لقد تمت وتطورت إدارة املوارد البشرية واتسع نطاق ألاعمال التي تقوم بها إ          

ضبط حضورهم وانصرافهم بل شملت امللفات و حفظ : سؤولة ليس عن إعمال روتينية مثل اصبحت  مو 

وغير ذلك من الوظائف , ووضح برامج لتعويضهم عن جهودهم وتحفيزهم , ريب وتنمية املوارد البشرية تد

 .التي تقوم بها  إدارة املوارد البشرية الحديثة 

 3.املؤسسات في نمو متزايد ألهميتها في كافة ومستقبال يمكن النظر ألى إدارة املوارد البشرية على أنها  -

 : التحديات التي تواجه إدارة املوارد البشرية  .2

 4:هناك تحديات أثرت وما تزال تؤثر على تطبيقات إدارة املوارد البشرية 

  الاستجابة من  إن تلبية توقعات الزبون ومتطلباته من حيث الجودة والتنوع و : تحديات السوق العاملية

 .أي مؤسسة إضافة إلى تركيز على قضايا إلادارة الداخلية  ألامور ألاساسية في

                                                           
 . 111ذكره ، صفحة هيثم محمود الشبلي ، مرجع سبق .  1

 . 21صالح الدين عبد الباقي ، مرجع سبق ذكرة ، صفحة .  2

 .21، صفحة  نفسهصالح الدين عبد الباقي ، مرجع .  3

مدخل استراتيجي متكامل ، مؤسسة الوراق للنشر وتوزيع ، طبعة ألاولى ،  –مؤيد الحسن الفضل ، إدارة املوارد البشرية  –يوسف جحيم الطائي .  4

 . 91صفحة 
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 يتطلب تغيير  في مجموعة الوظائف والصناعات ورفع  :تحديات على مستوى التأهيل للوظائف

 يمي مناسب املستويات التعليمية لألعلى حيث أنها  ال تمنح فرص العمل لألفراد الذين  ال يملكون مستوى تعل

  إن تحديات العوملة تكمن في انفتاح املؤسسات على بعضها البعض مع اختالف ثقافتهم : تحديات العوملة

 : حيث أن انعكاسات العوملة على املوارد البشرية تكمن فيما يلي , وأجناسهم 

 .ألاجور بشكل يسدد حاجياتهم  لتحديدألاجور فكل دولة تضع أنظمة خاصة بها  -

 .ي كل مواطن له الحق في الحصول على عمل مناسب لكسب عيشه حق العمل أ -

   يؤثر التقدم التكنولوجي على إدارة املوارد البشرية وتطبيقاتها من خالل : تحديات التكنولوجيا الحديثة

كما . التغيير في التراكيب التنظيمية واستخدام فرق العمل في اتجاه ألاعمال مع التأكيد على املهارات املتنوعة 

ان التكنولوجيا املتطورة اتجهت إلى تقليل عدد الوظائف التي تتطلب الكثير من املهارات هذا يؤدي إلى عزل 

 .بعض املوظفين 

  من أهم التحديات التي تواجه املدراء هي التغيرات الديموغرافية التي تحدث في :  الاجتماعيةالتحديات

وفي . الجنس , السن , العمر, العالم ألنها تؤثر على قوة العمل ألي موظف كان كونها متعلقة بخلفية املوظف 

 . ين هذا إلاطار تسعى املؤسسات جاهدة لالهتمام بأمور العمال وتعظيم الشرائح املختلفة للموظف

  تفعيلها تأهيلها وتطويرها تختلف عما  امكانية إدارتها و إن النظر إلى املوارد البشرية و :تحديات املعلومات

 :تخضع ل  تتقنية العوملة واملعلومات الامر الذي يجعل املؤسسا النتشار كانت عليه في السابق وذلك 

 . وزيادة التنافس الصناعي والثقافيالتطور الثقافي املتسارع  -

 .التسارع الكبير في مجال التنمية الصناعية وانخفاض الطلب على اليد العاملة  -

 .انخفاض عمر املنتج من عدة سنوات إلى عدة شهور  -

 .انتشار الشركات املتعددة الجنسيات  -
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 .ة ــريــشــوارد البــة إدارة املــيــمــداف وأهــأه: ث ــالــب الثــلــطــامل

 :الــبشــريــةوارد ــإدارة امل دافـــــأه .1

ويتوقف نجاح املنظمة , يعتبر ألافراد عنصرا هاما وحيويا في كل املنظمات على اختالف أنواعها وأحجامها         

لذا يجي على إلادارة الاعتناء بصفة في تحقيق أهدافها على الطريقة التي يتم بها الحصول عليهم وإدارتهم 

 1. باعتبارهم املصدر ألاساس ي لإلبداع والتميز , مستمرة بمواردها البشرية 

ومن هذا املنطلق فإن ألاهداف التي تسعى إليها إدارة املوارد البشرية باملنظمة هي نفس ألاهداف التي تسعى 

 2:هداف على النحو التالي اليها إلادارة بصفة عامة ومن هنا يمكننا تلخيص هذه ألا 

  تحقيق التعاون الفعال بين العاملين لتحقيق أهداف املشروع. 

  إيجاد الحافز لدى القوة العاملة لتقديم أقص ى مجهود ممكن لتحقيق أهداف املشروع 

  تنمية العالقات الطيبة في العمل بين جميع أفراد التنظيم. 

 في املشروع من حيث الترقية وألاجور والتدريب والتطوير  تحقيق العدالة وتكافئ الفرص لجميع العاملين. 

  توفير ظروف وأجواء العمل املناسبة التي تكفل جوا مناسبا لإلنتاج وعدم تعريض العمال ألية مخاطر

 .حوادث العمل الصناعية وأمراض املهنة : مثل 

 ه وسياسته وتوصيل أرائهم امداد العاملين بكل البيانات التي يحتاجونها والخاصة باملشروع ومنتجات

 ؤثر عليهم واقتراحاتهم للمسؤولين قبل اتخاذ قرار معين ي

  3.الاحتفاظ بالسجالت لكل عامل في املشروع بشكل موحد 

  رعاية العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية لهم. 

  إلى العمل بشغف ورضا  إلقبالهمالعمل على رفع معنوياتهم وذلك. 

  تحقيق الرفاهية العامة لألفراد في املجتمع. 

                                                           
 .21، صفحة  1771مصر ، طبعة  –أحمد ماهر ، إدارة املوارد البشرية ، مركز التنمية إلادارية ، إلاسكندرية .  1

 .  11، صفحة  1111حسن إبراهيم بلوط ، إدارة املوارد البشرية من منظور استراتيجي ، دار النهضة ، بيروت لبنان ، طبعة اولى . 2
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  جلب افراد ذو كفاءة تتوفر فيهم جميع املؤهالت الالزمة وذلك عن طريق الاختيار والتعيين حسب

 .املعايير املوضوعية 

 1:نوضح الفرق بين الاهداف التنظيمية وأهداف الافراد  (  11-11)ومن خالل هذا الجدول  رقم 

 أهداف ألافراد                   ألاهداف التنظيمية                

 .الكفاءة والفعالية  -

 .النمو والتكيف والاستقرار -

 .البقاء والريادة  -

 .تطوير وتنمية املهارات  -

 .تحقيق الانتماء والوالء  -

 .فرص عمل عادلة  -

 .ظروف عمل مناسبة  -

 .أجور وحوافز مرضية  -

 .مسار وظيفي مناسب  -

 جيدة ز استقرار ورعاية -

املؤسسات الجامعية للدراسات والنشر  ،كفاءة ألاداء التنظيمي –إدارة املوارد البشرية  ،بربر كامل: املصدر 

 .91صفحة  ،1779طبعة  ،لبنان -بيروت  ،والتوزيع

 :اهمية إدارة املوارد البشرية  .1

حيث هو محور عملية إلانتاج وإدارته وتطورها  ,تبرز إدارة املوارد البشرية من واقع العنصر البشري           

وتزداد هذه ألاهمية خاصة في املؤسسات الكبيرة واملتوسطة التي تتطلب إعداد وتهيئة املوارد البشرية ملختلف 

 :الوظائف إلادارية داخل املؤسسة وتتجلى أهميتها في الجوانب التالية 

  مواردها البشرية في املؤسسة لزيادة فعاليتها عل حياة  تلعب إدارة املوارد البشرية دورا مهما في تنمية

إذ أن ثورة أي مؤسسة , كما انها من أهم العناصر الرئيسية في إلانتاج . الفرد واملؤسسة معا وكذا املجتمع 

                                                           
 صفحة,  1779طبعة , لبنان  -بيروت , املؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , كفاءة ألاداء التنظيمي  –إدارة املوارد البشرية , بربر كامل  -1

91. 
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تنبع من قدرتها على تنمية مواردها البشرية وهي املحرك ألاساس ي للنشاط إلاقتصادي فهو املسؤول عن 

 1.اره املحرك والعامل املشترك في تحريك القدرات و الامكانيات املادية للمجتمع ألاداء باعتب

  كما تكمن أهمية إدارة املوارد البشرية في التكلفة حيث تشكل النفقات التي تتحملها املؤسسات لتغطية

العاملين إلى اجور وتعويضات العاملين جزءا كبيرا من نفقاتها ولهذا فأفضل استثمار  يجب أن يوجه لألفراد 

هيل وتدريب في الجوانب العديدة لهذه طلب عمل إدارة املوارد البشرية تأجانب أنه أصبح من الضرورة ان يت

بأفراد من ذوي  الوظيفةالوظيفة وذلك نتيجة التوسع الكبير في هذه الوظيفة إذا لم يعد إلامكان شغل هذه 

 2.ة التخصصات العامة أي الحاجة إلى تخصص املوارد البشري

  كما تكتس ي إدارة املوارد البشرية كإحدى الوظائف املؤسسة العصرية أهمية كبيرة فهي إلادارة الاهم

املثلى من  الاستفادةيميز ها عن باقي هذه ألاصول املفكرة أنها تعتمد على  إذ أن ما, وألاعلى أصول املنظمة 

 3.والقيام بتحفيزهم والعمل على تدريبهم  والابتكار  لالجتهادمواردها البشرية من خالل تشجيعهم ودفعهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
املفاهيم وألاسس وإلاستراتيجية وإلابداع ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة  –بن عنتر عبد الرحمان ، إدارة املوارد البشرية  1

 11، صفحة 1111

 .111مروان محمد النسر ، إدارة املنشأة املعاصرة ، مرجع سبق ذكره ، صفحة  –هيثم محمود الشبلي .  2

 . 11، صفحة  1111مصر ، طبعة أولى  –بناء القدرة التنافسية للتصدير ، دار الكتب املصرية ، قاهرة  –أحمد سيد مصطفى ، التسويق العالمي .  3
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 .ها ــرة فيــؤثــل املــوامــرية والعــشــموارد البـلا إدارة ةــيـجـراتــتــإلاسإلادارة : ي ــانـثــث الــحــبـــامل

تمثل إلادارة إلاستراتيجية للموارد البشرية منهجية فكرية متطورة توجه عمليات إلادارة وفعاليتها                  

امل التي تؤثر فيها ويتطلب بأسلوب منتظم لتحقيق ألاهداف التي قامت املؤسسة من أجلها وكذا مواجهة العو 

 :متكامل يضم العناصر التالية يق منهجية إلادارة إلاستراتيجية للموارد البشرية نظام بطذلك بت

 .ة ــيجيـراتــتـة إلاســشريــوارد البــي إلدارة املــاســوذج ألاســمـالن: ب الاول ــلـطـــامل

إن إدارة إلاستراتيجية للموارد البشرية مدخل لصنع القرارات إلاستراتيجية يربط العاملين باألنظمة              

وتعمل على تحقيق , ة وهي تتوجه تحت مظلة إلاستراتيجية العامة للمؤسسة على كافة املستويات التنظيمي

لى إستراتيجية تفصيلية ومتخصصة غاية املؤسسة وأهدافها ورؤيتها من خالل ترجمة إلاستراتيجية العامة لها إ

 .حديات تفرضه من ت وما, وفي عالم التقنيات الجديدة وما تنتجه من امكانيات , في قضايا املوار البشرية 

 1:حيث يتجلى على إدارة املوارد البشرية دراسة بعض املفاهيم ملواكبة هذه التغيرات ونذكر منها          

يركز هذا املفهوم على فكرة النشأة والتطور وهذا من خالل ثالث : استراتجيات دورة حياة املؤسسة  .1

استراتجيات بديلة تختارها املؤسسة على ضوء تقييمها للبيئة الداخلية والخارجية لها وتجد أن إدارة املوارد 

إذ يتضح أن وظيفة تخطيط موارد البشرية , البشرية تمر بهذه الدورة وتختلف فعاليتها من مرحلة ألخرى 

 2:ي ــــــلالتــــا( 11-11)في كل استراتجية وهذا وفق الشكــــل رقم عب دورا هاما تل

 

                                                           
 . 127-121، صفحة  1111صالح الدين عبد الباقي ، قضايا إدارية معاصرة ، الدار الجامعية ، مصر ، طبعة .  1

، صفحة 1111- 1111املوارد البشرية ، شهادة ماجستير في علوم التسيير ، جامعة ابى بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة  سليمان عائشة، تخصص تسيير .2

12 . 
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سليمان عائشة، تخصص تسيير املوارد البشرية، شهادة ماجستير في علوم التسيير، : املصدر 

 .12صفحة , 1111 – 1111جامعة ابى بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 

التي تنظر منها استراتيجية  إدارة املوارد البشرية إلى واقع املحيط من أجل تتعدد الزوايا : الرؤيا الشاملة  .2

وتعتبر العوملة أهم محاور الرؤية الشاملة التي بتعين على إدارة املوارد البشرية الالتفات , تكوين صورة واضحة 

لبات واستراتيجيات وخطط كما يشير مفهوم الرؤية إلى ضرورة إدراك املوارد البشرية إلاستراتيجية ملتط, إليها 

 .وبرامج عمل القطاعات ألاخرى 

 :تعتمد إلادارة الاستراتيجية للموارد البشرية على عدد من املحركات أهمها : املحركات  .3

  تعتبر أساس في تحقيق ألاهداف ونفس الش يء إلاستراتيجية لتدريب املورد البشري : التكلفة. 

  وتخفيض , التعيين ,  الاختيار,  الاستقطابوارد البشرية في مسائل تتأثر  بها استراتيجية امل: حالة السوق

 .حجم العمالة 

  حيث التنافس على املوارد البشرية املتميزة من ذوي املعرفة هو أخطر واهم التحديات التي : املنافسة

 .تواجه استراتيجية املوارد البشرية من قبل املنافسين 
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  هي من بين املحركات التي تتعامل معها استراتيجية املوارد البشرية : التشريعات القانونية والتنظيمات

 .خاصة  في الدول التي تتدخل الحكومة في تنظيم حياتها إلاقتصادية 

بما ان املؤسسة نظام مفتوح تتأثر بمختلف التغيرات التي تحدث في املحيط لذا على : إدارة التغيير  .4

 . الاعتبارمل معها وأخذها بعين استراتيجية إدارة املوارد البشرية التعا

  1: ولتكوين استراتيجية إدارة املوارد البشرية يجب املرور باملراحل التالية 

بحث يقوم املدير العام بتحديد إلاطار العام الذي توضع : دراسة وتحديد متطلبات رسالة املؤسسة  .1

باعتبارها الضابط ألاول لجميع ضمنه استراتجيات جميع إلادارات بشكل منسجم من أجل تحقيقها 

 .ألانشطة وألاعمال واللغة بين العمال 

 :ن الداخلية والخارجية للمؤسسة حيث تقوم بتحليل البيئتي: دراسة وتحليل البيئة  .2

  تحليل البيئة الداخلية والتي يهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف ومدى امكانيات املوارد البشرية

 .اتيجية املؤسسةالحالية على تلبية إستر 

  تحليل البيئة الخارجية والذي يهدف إلى معرفة فرص الاستثمار التي بإمكانها استغاللها ومعرفة املخاطر

 .املحتملة التي يجب تجنبها 

يتطلب تنفيذ إستراتيجية إدارة املوارد البشرية تصميم برامج ووضع : 2إنجاز استراتيجية املوارد البشرية  .3

 .وقواعد خاصة بشؤون املوارد البشرية وعملها داخل املؤسسة أنظمة وسياسات 

 . الاتصاالتنظام , النظام التأديبي , نظام تقييم ألاداء : فيما يخص ألانظمة تتمثل في  -

, الاستقطاب , التدريب , التعليم , املزايا الوظيفية : فيما يخص البرامج فعليا تصميم البرامج التالية  -

 .السالمة والصحة , لصراع التنظيمي تخصيص ضغوط العمل وا

 .الحوافز , التعيين  ,   الاختيار: فيما يخص السياسات تتمثل في  -

 

                                                           
 .71-11، صفحة  1111ألاردن ، طبعة  –البعد الاستراتيجي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان  –عمر وصفي عقيلي ، إدارة املوارد البشرية .  1

 . 71، صفحة  نفسهعمر وصفي عقيلي ، إدارة املوارد البشرية ، مرجع  2
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 .ة ــريــشــبــوارد الــمــلل الاستراتيجيةة ــميــتنــال: ي ــــــانــثـــب الـــلـــطــامل

إدراك أهمية التغيير وحدوثه إن تحقيق كفاءة التسيير إلاستراتيجي للموارد البشرية يتوقف على مدى 

وبالتالي فإن املؤسسة , والتغيرات الكبيرة تحتاج لخبراء املوارد البشرية , والحاجة إلى توجيهه بطريقة منتظمة 

إلاقتصادية معنية بتحديد طرق ومتطلبات التكيف مع هذه التحوالت وهذا ما زاد التركيز إلاستراتيجي على 

 .تنمية املوارد البشرية 

 1: م التنمية إلاستراتيجية للموارد البشرية مفهو  .1

الطويل املدى بوظيفة تنمية املوارد البشرية في املؤسسة  الاتجاهتمثل التنمية إلاستراتيجية للموارد البشرية 

, بحيث بتم إيجاد انسب خيارات املؤسسة في تنمية مواردها البشرية مع ألاخذ بعين الاعتبار طبيعة ألاهداف 

 .واملوارد املتاحة باإلضافة إلى رصد متغيرات البيئة التنافسية النظم 

مية قدراتهم نت والتنمية إلاستراتيجية للموارد البشرية تهدف إلى الحفاظ على كفاءة العاملين وتوظيف و

 .ومهاراتهم في ضوء هذه التغيرات البيئية السريعة 

 : أهمية التنمية إلاستراتيجية للموارد البشرية  .2

 :الحاجة إلى الاهتمام بها لعدة أسباب منها  تزداد

  تعاني من فقر في  فاملؤسسات في ظل العوملة ال, ندرة الكفاءات التي تحسن استخدام تكنولوجيا املعلومات

 .بقدر ما تعاني من صعوبة تحليلها وتشغيلها  تاملعلوما

  صل أساس ي من أصول املؤسسة الوعي بأهمية املوارد البشرية كأازدياد. 

  حاجو املؤسسات البتكارات وجودة شاملة لتحقيق ميزة تنافسية وهو ما تصنعه الكفاءات البشرية. 

  وتتجلى اهمية تنمية وتسيير املوار البشرية في املؤسسات إلاقتصادية في الدول النامية بسبب البيئة

 2: الداخلية ومنها اتجاهات العاملين السلبية املؤثرة على تطوير الاداء التنافس ي من بينها 

 اتها الضرورية انخفاض رضا العاملين عن الاجور واملزايا املمنوحة لعدم قدرتها على تلبية احتياج. 

                                                           
 . 111صالح الدين عبد الباقي ، قضايا إدارية معاصرة ، مرجع سبق ذكره ، صفحة .  1

الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج في اقتصاد املعرفة  عبد املجيد قدي ، اشكالية تنمية املوارد البشرية في ظل العوملة ، املتقى.  2

 . 1112مارس  17/11والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة ،تاريخ 



 تسيير املوارد البشرية                                الفصل ألاول                                                                  

 

 
21 

  شعور ألافراد بقلة املعلومات املتاحة لهم في بيئة العمل الالزمة لتنمية مهاراتهم وتحسين أدائهم. 

  الشعور املتزايد لألفراد بعدم ألامان الوظيفي الناتج عن نقص املهارات بسبب استخدام تكنولوجيا

 .املعلومات 

 املتزايد لألفراد بعدم استغالل وتوظيف قدراتهم بشكل كامل وفعال ز الاعتقاد 

  واتخاذ القرارات املرتبطة بعملهم  الاقتراحاتالطلب املتزايد على العاملين للمشاركة الفعالة في تقديم

  .وأدائهم 

 1: متطلبات التنمية إلاستراتيجية للموارد البشرية  .3

الحصول على امكانيات تطوير البيئة الداخلية  اقتصاديةؤسسة بشرية مللموارد الل تنمية إلاستراتيجيةيتطلب 

 :املتمثلة فيما يلي 

  للمؤسسة الاستراتيجيةأن تكون املوارد البشرية عنصرا أساسيا ضمن القرارات. 

  ارتباط القرارات املتعلقة باملوارد البشرية باحتياجات ألاداء الفعلي. 

  وبقية موارد املؤسسة التكامل بين املوارد البشرية. 

  تكامل سياسات املوارد البشرية وتدعيم بعضها. 

  

                                                           
  1112مارس  17/11عبد املجيد قدي ، مرجع سبق ذكره . 1
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ــالـــب الثـــلــــاملط  .ة ـــشريــوارد البــرة في إدارة املـؤثــــل املــــوامــالع: ث ــ

تتأثر بعدة عوامل التي تعد ضغوطا تحدث  وأنشطتهاإن إدارة املوارد البشرية أثناء ممارستها ملهامها            

فضل وألاقوى وألاسرع ويمكن تقسيم وتفرض عليها ضرورة أن تكون ألا , سواء من داخل املؤسسة أو خارجها 

 :هذه العوامل إلى 

  تنبع من بيئة العمل الداخلية وتؤثر بصورة مباشرة على إدارة املوارد البشرية : عوامل البيئة الداخلية

 .ثقافة املؤسسة , الهياكل التنظيمية , املؤسسة ات راتيجيتاس:  ومن أهمها

عمل من  تسعى املؤسسات اليوم الحصول على ميزة التنافسية في كل مجال: 1إستراتيجيات املؤسسة  .1

وظروف والعمل بأي استراتيجية من إلاستراتيجيات املتاحة للمؤسسة سيؤثر   كانياتهاأعمالها من بينها وفق إلم

يمكن إلدارة املوارد  ومنه إلادارة التي تهتم بشؤونه كما يرى الباحثين أنه ال, ال محالة على املورد البشري فيها 

 ر التي تؤثر على تسيي البشرية أن تبقى بعيدة عن املسار إلاستراتيجي للمؤسسة ومنه سنرى بعض إلاستراتيجيات

 :املوارد البشرية في املؤسسة 

  تأثر على النحو التالي : استراتيجية التمييز: 

  الاختيارتسيير تنبئي للكفاءة تسمح منح أهمية خاصة لعملية. 

  لخصوص على القابلية والاستعداداتا باين متتال يغلب عليه التقويم مركز تكو. 

  إلايداعوألاجر متغير يكون حسب املجهود الفردي لتشجيع  الاستحقاقالترقية تتم حسب. 

  إمكانية املشاركة في القرارات على املستوى التنفيذي وعالقة العمل قائمة على التغيير املباشر. 

  تؤثر على ممارسات إدارة الجودة البشرية من خالل : استراتيجية الجودة : 

  ومصمم بهدف تحقيق التنمية الفردية استعمال نظام تقييمي يركز على تقييم السلوك. 

  واملساواةبرامج تكوينية موجهة نحو تنمية روح الفريق. 

  سياسة نشطة لتنمية الحياة الوظيفية. 

                                                           
1 PICHAULT ;F-ET NIZET J ;2000 ;LE PRATIQUES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; ED DU SEUIL ; PARIS   ; PAG   



 تسيير املوارد البشرية                                الفصل ألاول                                                                  

 

 
23 

  تسعى إلى تخفيض التكاليف وتعظيم ألاداء املالي من خالل سياسات : استراتيجية الريادة في التكلفة

 :صائص التالية إدارة املوارد البشرية والتي تحتوي على الخ

  التخطيط العددي لألفراد بإعطاء ألاولوية للتوظيف. 

  الترقية تقوم على ألاقدمية أو من خالل املسابقات. 

  مركزية ورسمية  الاتصاالت ألاجر  محدد مسبقا و. 

تعمل حسب املبادئ التايلورية إلى تنظيمات  تنظيماتإن الانتقال من بيروقراطيات أو : الهياكل التنظيمية .2

حيث يصبح موقع املوارد البشرية وتسييرها في قلب , منبسطة تؤدي إلى تغيرات هامة في تسيير املوارد البشرية 

املؤسسة وعليه فإن اختيار املؤسسات الكبرى للهيكلة البيروقراطية آلالية وللهيكلة املنبسطة العضوية يؤثر 

ويوج نوعيين من الهيكلة التي تؤثر على إدارة ,  1إدارة املوارد البشرية من خالل أنشطتها   دون شك على عمل

 2:  املوارد البشرية 

  تؤثر على مكانة العنصر البشري من خالل : الهيكلة آلالية : 

 دارة ويتم التعيين من خالل معايير محددة من قبل لجان تعتمد عليها إلا  الاختيار  رسمية عالية في عملية

 .لهذا الغرض 

  تخطط أنظمة تسيير املسارات الوظيفية تطور الحياة الوظيفية والحراك العمودي بين مختلف املناصب

 .لنفس الوظيفة 

 يعتمد التقييم على وصف الوظائف مع تطبيق معايير موحدة ز 

 للعمل بأحد  يتفق أغلب الباحثين على أن هناك ميال كبيرا اليوم لدى املؤسسات:  3الهيكلة العضوية

كما , أشكال الهياكل العضوية لكونها تتمتع باملرونة مما يمكنها من سرعة رد الفعل والتغلب على التحديات 

 :أنها تؤثر على املوارد البشرية على النحو التالي 

                                                           
إدارة املوارد البشرية ، دار املريخ للنشر ، الرياض ،  –جاري دسلر ، ترجمة محمد سيد أحمد عبد املتعال وعبد املحسن عبد املحسن ، جودة .  1

 .27، صفحة  1111طبعة 

 . 21، صفحة  1111ألاردن ، طبعة  –مدخل استراتيجي ، دار وائل للنشر ، عمان  –، إدارة املوارد البشرية سهيلة محمد عباس .  2

 . 21سهيلة محمد عباس ، إدارة املوارد البشرية ، مرجع سبق ذكره ، صفحة .  3
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  ويتم التعيين من خارج املؤسسة  الاختيار للكفاءات مع منح أهمية خاصة لعملية  تنبئيتسيير. 

 ي عام من أجل تشجيع إلابداع ألن تنظيم العمل يكون قائم على أساس فرق  لعمل املسيرة توصيف وظيف

 .ذاتيا 

  من وظيفة إلى  الانتقالتتطلب يد عاملة متعددة املهام تمتلك مجموعة كبيرة من القدرات حتى تتمكن من

 .أخرى داخل فرقة العمل 

  كون ذاتيا كما ي بالنتائجالتقييم يعتمد على كل من نظام التقييم. 

  تواجه إدارة املوارد البشرية في ظل الهيكلة العضوية تعقيدات متزايدة بسبب الظروف الصعبة التي

 .ق تواجهها والتي تفرض عليها التغيير املستمر في العم

أصبحت الثقافة السائدة في املؤسسة من العوامل املحددة لنجاحها أو فشلها  : 1الثقافة التنظيمية  .3

بها في املؤسسة وتتفاوت درجة  العنصر البشري هو صانع السمات والخصائص الثقافية وهو املتأثرويعتبر 

 : تواجد هذه السمات والالتزام بها من مؤسسة ألخرى وتقسم هذه الثقافة إلى 

  كالتالي  تتلخص خصائصها : ثقافة تهتم بالعنصر البشري وتعتبره موردا استراتيجيا: 

 من قدراته  الاستفادةعظيم الاستثمار يجب تو إلانسان في املؤسسة ه. 

 الفرد هو مصدر ألافكار والتطوير وإلابداع في املؤسسة فهو رأسمالها املتجدد. 

 القرارات  اتخاذحين  الاعتبار ألراء واقتراحات العمال وأخذها بعين  الاستمتاع. 

  والوالء لثقافة املؤسسة دون إهمال هويته وقيمته  الانتماءتشجيع العامل على 

  ألاخذ في الحسبان خصوصية كل فرد عامل والعمل على دمجه في مشروع املؤسسة. 

من الثقافة التي تؤكد على ألاهمية البالغة للعنصر البشري في املؤسسة يؤثر على عمل إن سيادة هذا النوع 

ة املباشرة عن توفير املناخ املناسب لعمل ألافراد وتطوير مستوى إدارة املوارد البشرية باعتبارها املسؤول

 . أدائهم

                                                           
قتصادية  ليندة ، دور إدارة املوارد البشرية في تسيير التغيير في املؤسسات الاقتصادية الكبرى ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الا رقام.  1

 .71/71/17، صفحة  1111/1112، سنة  1جامعة سطيف 
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 تستخدم الفرد كوسيلة لتحقيق أهداف املؤسسة ومن :  1ثقافة تركز على تحقيق أهداف املؤسسة

 :خصائصها 

  كما يمكن استبداله في أي لحظة , اعتبار الفرد تكلفة يجب العمل على تخفيضها. 

  وإحكام إلاشراف بهدف اصطياد ألاخطاء الرقابة الصارمة. 

  معايير عامة وموحدة وغير شخصية تتحكم في تحديد الحقوق والواجبات وتطبيق على أغلبية ألاعضاء. 

إن انشغال إدارة املؤسسة بتحقيق أهدافها دون الاهتمام باملورد البشري الذي يعتبر أداة للتنفيذ فقط يؤثر 

ويجعلها منشغلة بضمان استمرارية تدفق الرواتب دون شك على مكانة ونشاطات إدارة املوارد البشرية فيها 

ور إلاستراتيجي لها باعتبار أن العنصر البشري ال الخ ويغيب الد......وألاجور و تسيير امللفات الفردية للعاملين 

والحقيقة البديهية هي أنه كيفما تغيرت مكانة وأهمية العنصر البشري في املؤسسة . يعني به  و ال يسير كمورد 

 .تتغير معه وبالضرورة مكانة وأهمية إدارة املوارد البشرية هناك والقيم الثقافية للمؤسسة 

 بما ان املؤسسة نظام مفتوح و لها عالقة مستمرة مع املحيط الخارجي تؤثر فيها :  عوامل البيئة الخارجية

التطورات و التغيرات الخارجية على مختلف عملياتها الداخلية و على كيفية تسييرها ملواردها البشرية و يمكن 

 :تلخيص هذه العوامل على النحو التالي 

صادية التي تغيرت و بتغيرها أثرت و بشدة على كل من أهم العوامل الاقت: 2العوامل الاقتصادية  .1

 :املؤسسات بكل أنواعها و على وظيفة املوارد البشرية هي 

  زادت من حدة املنافسة الدولية بحيث لم تعد هناك قطاعات محمية لذا مهما كان نشاط  : العوملة

حيث تتطلب منها تنافسية على مستوى السعر وكذلك بأحسن نوعية وسرعة , املؤسسة عليها أن تواجهه 

 :السوق وتلبية رغبات الزبائن وتركيز على الانشطة التالية  ملؤشرات الاستجابة

 يف تجذب الكفاءات حيثما كانت في العالم صياغة سياسة توظ. 

  التكوين والتطوير املستمران للعاملين لضمان مسايرة تطورات املنافسة. 

                                                           
 .71رقام ليندة ، مرجع سبق ذكره ، صفحة  1

 . 11، صفحة 1111مصر ، طبعة  –رؤية مستقبلية ، الدار الجامعية ، القاهرة  –رية رواية حسن ، إدارة املوارد البش.  2
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  تسهيل عملية التكيف الثقافي للعاملين لكونهم متعددي الثقافات يأتون من مناطق عديدة من العالم. 

  بالقطاع الصناعي الذي ميز الحقبة  تمامالاهحيث نشهد اليوم تراجع : التغير في القطاعات إلاقتصادية

او قطاع الخدمات الذي يشغل أكبر  الدقيقةالصناعات >> املاضية ليحل محله قطاع التكنولوجيا العاملية 

 .                                                    نسبة من اليد العاملة النشطة 

للمؤسسات يترك مكانة للمعرفة  كما يحل عمال ستراتيجي إن رأس املال النقدي الذي كان يشكل املورد الا 

 .املعرفة محل عمال اليدويين 

  تتزايد على مجموعة املؤسسة وتؤثر على إدارة املوارد البشرية بحيث هي من جهة : تزايد القيود املالية

حجم مرغمة على وضع سياسة تعويضية يكون هامش رفع ألاجر فيها محدودا وتنفيذ سياسة تخفيض 

ومن جهة  أخرى هي مطالبة بتحقيق والء والتزام العاملين للمؤسسة فهي أمام , العمالة في حالة إعادة الهيكلة 

 .معادلة من الصعب تحقيقها وتتحمل عبئا يثقل كاهلها 

 : إن التغيرات التي تطرأ على املجتمعات املتمثلة في : 1 الاجتماعيةالعوامل  .1

  حيث تعاني الدول  إن التباين في تركيبة اليد العاملة وتنوعها بين الدول : التطورات الديموغرافية

بينما الدول النامية تتميز بسوق عمل فائض من القوى , املتقدمة من ظاهرة الشيخوخة وقلة الفئة الشبابية 

ء أكثر تنوعا فهناك موظفون من الرجال والنسا معظمهاوكذلك أصبحت قوة العمل في , العاملة الشابة 

 , وأقليات وكبار السن 

وعلى إدارة املوارد البشرية أن تواجه مسألة التمايز والتنوع في قوة العمل وضرورة تحقيق اندماجها في 

 .مجموعة العمل 

تتأثر إدارة املوارد البشرية بمختلف القوانين التي تسنها الدول : 2السياسية والقانونية العوامل  .3

بحيث تقيد حرية أرباب العمل واملدراء , العاملة وضمان أمنها وسالمتها في العمل والحكومات لحماية القوى 

 .ألنها تدعوا إلى املساواة في املعاملة بين العاملين للحد من التمييز 

                                                           
 . 21جاري دسلر ، إدارة املوارد البشرية ، مرجع سبق ذكره ، صفحة .  1

 . 21سهيلة محمد عباس ، إدارة املوارد البشرية ، مرجع سبق ذكره ، صفحة .  2
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إن التطورات التكنولوجية الحديثة لم تأثر على محتوى العمل ونوعية العمالة :  1العوامل التكنولوجية .4

وبشكل كبير على سياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية في املؤسسات  وذلك من فحسب بل أثرت أيضا 

 : خالل 

   فقد غيرت التكنولوجيا من طبيعة العمل بالشكل آلاتي :  محتوى العمل : 

  سهلت تكنولوجيا إلاتصال وإلاعالم من قيام الفرد بتنفيذ العمل أينما كان. 

  نتاجية والتعميم من خالل ألانظمة توسع استخدام الحاسوب في العمليات إلا. 

 باإلنسان آلالي أدى إلى تخفيض عدد املهام  الاستعانة. 

  إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والتراجع عن الهياكل الهرمية لصالح أشكال أخرى تتجه نحو التوسع

 .الشبكي وألافقي 

  متمثلة فيما يلي : نوعية العمالة : 

  العاملين بتطبيق املخططات الاجتماعية التخفيض من أعداد. 

  زيادة الاختالف بين عمال املعرفة والعمال اليدويين. 

  ظهور كفاءات جديدة تعتمد على املعرفة أكثر  من اعتمادها على القوة الجسمية. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 ;PERETTI- JM ; 1998 ; GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ; ED VUIBERT ; PARIS ; PAG 09  .                                                                            
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 1 :التالي يوضح العوامل الخارجية التي تؤثر على إدارة املوارد البشرية ( 12-11)رقم  والشكل 

 

, دار وائل للنشر , طرق واستراتيجيات وتطوير املوارد البشرية , الحريري محمد سرور : در ــاملص

  .21صفحة ,  1111طبعة الاولى , عمان 

                                                           
1
 21صفحة , 1111طبعة الاولى ’ ألاردن , ن عما, دار وائل للنشر ,طرق واستراتيجيات وتطوير املوارد البشرية , الحريري محمد سرور :  
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 : ة ــــــالصـــــــخ

تم عرضه في هذا الفصل ودراستنا إلدارة املوارد البشرية اتضح أنها تعمل حول محور  من خالل ما            

لها ومصدر توفقها  العقيقيةقوامه زيادة الاهتمام باملوارد البشرية لضمان نجاح املنظمة ألنها تعتبر الثروة 

 .باقي الوظائف  تكميل تاجية و وقدرتها الان مرد وديتهاالعتبارها أحد الدعائم التي تستند عليها املنظمة في رفع 

رة استراتيجية لها مع العلم أن لهذه إلادارة أهمية تطورت تاريخيا من إدارة للعنصر كقوة عضلية إلى إدا         

وتحقيق ميزة تنافسية , قيقها من خالل القيام بوظائف جعلتها تحتل مكانة تنظيمية أهداف تسعى لتح

دور هذا املورد الفعال في خلق امليزة التنافسية البد من تحديد البعد ملواجهة املنافسين وقبل التطرق ل

 .سنتناوله في الفصل املوالي املفاهيمي لهذه ألاخيرة وهذا ما 



 

 

 الفصل الثاني
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 : تمهيد

ا ــة لتقدم تكنولوجيـــشهدت البنية العاملية في العقدين ألاخيرين تغيرات و تطورات عديدة نتيج

ات ـــــــــــ، النقل و ارتفاع حدة املنافسة، و أصبح التحدي الرئيس ي الذي يواجه املؤسسالاتصاالتاملعلومات و 

رات ، و العمل ـــــــة تلك التغيــــــة عليها ملواكبــــة و املحافظـــــــادة قدرتها التنافسيـــــــــة في زيــــــــن ثم الدول هو الطريقــــــــم و

ة في السوق و استغالل ـــــــة مرموقـــــــمكانك حصولها على ــــدها على ذلـــــــيساع اــــــــل مــــــــوق ، و لعــــــــعلى البقاء في الس

الفرص التي تلوح في ألافق البعيد و التركيز على العنصر البشري باعتباره عنصر أساس ي و يعد جوهر امليزة 

التنافسية في القرن الواحد و العشرون ، في ظل اقتصاد املعرفة و عالم املعلوماتية ، مع التركيز على البعد 

 على ما سلف سنتطرق في هذا  إعدادللمؤسسة و  الاستراتيجي
ً
و تطوير استراتيجيات هجومية عاملية و بناءا

 :الفصل إلى دراسة نظرية امليزة التنافسية تحت عنوان

 :امليزة التنافسية للمؤسسة و الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين 

 .سيةافـنـزة التـميـول الـات حــيــمومـع: ث ألاول ــحـاملب          

 . ل املؤثرة فيهاـنافسية و العوامـزة التـيـات املـيـجــس و استراتيــأس:  يـانـث الثــحـاملب         
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 :عموميات حول امليزة التنافسية :ألاول املبحث 

 استراتيجيا تسعى املؤسسات  امتالكأصبح 
ً
لتحقيقه في  الاقتصاديةوتطوير امليزة التنافسية هدفا

التحديات التنافسية شديدة املناخ الاقتصادي الجديد إذ ينظر للميزة التنافسية على أنها قدرة املنظمة على 

 .تحقيق حاجات الزبون 

 .مفهوم امليزة التنافسية و عوامل ظهورها :ألاول املطلب 

 .سيةقبل التطرق إلى تعريف امليزة التنافسية البد من شرح مصطلح التناف         

 :هناك عدة تعاريف للتنافسية من بينها مايلي :  تعريف التنافسية

وبالرجوع إلى الكتابات املتعلقة بالتنافسية نالحظ أن , إن مصطلح  التنافسية أصبح أكثر تداوال في عالم اليوم 

 1: هذا املفهوم مرتبط بأمرين هما 

الكبير في امليزان التجاري للواليات املتحدة إن ظهور مفهوم التنافسية الدولية نتج عن قضية العجز  -1

 .و زيادة املديونية الخارجية 1891-1891في الفترة ما بين  ةألامريكي

 .  بعد انهيار الكتلة الشيوعية، ظهر ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد في بداية التسعينيات -2

السلع و الخدمات التي تواجه اختبار التنافسية  إنتاج علىالقدرة : عرفها عبد السالم أبو قحف على أنها  -

الدولة املعنية بمستوى معيشة متنام و مستدام بينما تتمثل تنافسية  مواطنو الدولية بشكل يتمتع فيه 

 2. ى مواجهة املنافسة سواء في ألاسواق الداخلية املؤسسة في مدى قدرتها عل

املوارد املتاحة للمؤسسة أو القطاع أو البلد الواحد عموما ما تجد مفهوم التنافسية يعني استعمال 

يجب أن يكون ، أو كذلك إلى قوة املنافسين و كيفية استغاللهم لتلك املوارد في ا أحسن استغالل بالنظر إلى م

مواجهة املنافسة ، والتي تتجلى في تحسين إلانتاجية بطريقة تسمح لهم بالحصول على حصة في السوق 

 متوا
ً
 .صال خالل املدى الطويلتضمن نموا

 

                                                           
 . 00صفحة ,  2002, الكويت , املعهد العربي للتخطيط , ( حالة مصر )دور الحكومة الداعم للتنافسية , طارق نوير .   1

,    1881طبعة , إلاسكندرية , املغمورة  –مكتبة ومطبعة إلاشعاع ( الرؤية املستقبلية ) قواعد اللعبة التنافسية وتغير , عبد السالم أبو قحف .  2

  . 50صفحة 
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 :مفهوم امليزة التنافسية  

بها  الاحتفاظخاصية أو مجموعة من الخصائص في املؤسسة التي يمكن " عرفها حسن عجالن على أنها  -   

 1".لفترة طويلة لتحقيق املنفعة لها و تمكنها من التفوق على منافسيها فيها تقدمه للمشترين 

قيما و منافع  إنتاجااملورد املتميز الذي ينتج للمؤسسة عرفها علي السلمي على أنها املهارة أو التقنية أو  -

للعمالء تزيد عما تقدمه لهم املنافسون و يؤكد تميزها و اختالفها عن املنافسين من وجهة نظر العمالء الذين 

 2. الاختالفيتقبلون هذا 

معينة  إلستراتيجية إتباعهايزة أو عنصر تفوق املؤسسة ثم تحقيقها في حالة م :أنهاعرفها نبيل خليل عل  -

 3.للتنافس

امليزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل املؤسسة لطرق جديدة أكثر فعالية من تلك :  « M. Porter »حسب  -

  الاكتشافاملستعملة من قبل املنافسين ، بحيث يكون بمقدورها تجسيد هذا 
ً
آخر بمجرد  و بمعنىميدانيا

 4.الواسعإحداث عملية إيداع بمفهومه 

نظر مختلفة و  وجهاتالتالي يبين أبرز التعاريف التي تناولها الباحثين من خالل   (01-02)رقم  و الجدول *         

 :عبر التركيز على جانب معين كما يلي

 - وجهات النظر املختلفة للميزة التنافسية جدول  -

 و التركيز التوجه التعريف الباحث

HOFER  ألانشطة على منافسيها ةاملؤسسهي املجاالت التي تتفوق بها 

FAHAY 
أي ش يء يميز املؤسسة أو منتجاتها بشكل إيجابي عن 

 منافسيها من وجهة نظر الزبون النهائي
 املكانة الذهبية

ROPPAPORT  الكلفةقدرة املؤسسة على تقليص كلفتها ألاقلية و تحقيق فوائد 

                                                           
 36 فحةص. عمان , ألاردن ,   2009طبعة ألاولى, إثراء للنشر والتوزيع ,استراتيجيات إلادارة املعرفية في منظمات ألاعمال , حسن عجالن حسن . 1

 . 105صفحة ,  2001طبعة , مصر  –القاهرة , دار غزي للنشر والطباعة , إدارة املوارد البشرية , علي سلمي .  2

 . 61صفحة ,  1889طبعة , مصر , مركز إلاسكندرية للكتاب , امليزة التنافسية في مجال ألاعمال , نبيل خليل مرس ي .  3

4 Michal E :portor lavantagee concurrentiel Des mation Inter edition . 1993 .paris . p48 
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السعر مقارنة باملنافسين و تحقيق قيمة أكبر أعلى من خالل 

 .للزبون 

EVANS  قيمة الزبون  القابلية على تقديم قيمة متفوقة للزبون 

MACMALL 

AND TAMPPO 

هي الوسيلة التي يمكن للمؤسسة تحقيق التفوق في ميدان 

 .منافسيها مع آلاخرين
 املنافسة

 .مداخلة بعنوان إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق امليزة التنافسية , نوري منير .د: املصدر       

 :عوامل ظهور امليزة التنافسية

امليزة التنافسية هي أن يكون لدى املؤسسة ما يميزها عن غيرها و يؤدي إلى زيادة ربحيها و من املالحظ أن           

امليزة التنافسية قد تستمر لوقت قصير أو لعدة سنوات ، و عليه طرحنا السؤال التالي ، ما الذي يؤدي إلى 

 1وجود ميزة تنافسية ؟ 

 :يوضح ذلك ( 01-02)رقم  الشكل  1 يجة عوامل داخلية و خارجية امليزة التنافسية تنحت نت             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .31صفحة ,  2000طبعة , عمان  –ألاردن , دار الكتاب العربي , إلاستراتيجية التنافسية , مايكل برتر ترجمة سعيد ألايوبي .  1
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 عوامل ظهور امليزة التنافسية:   الشكل

 ظهور امليزة التنافسية

 

 عوامل خارجية  عوامل داخلية

  

 

 و خاصة وجود قدرات مميزة - 

 إلاستراتيجيةأو  إلايداع في املنتجات -

 أو التكنولوجيا

 
الفعل و القدرة عل سرعة رد  -

 استغالل التغيرات الخارجية

 31ص ،2000ط-ألاردن -دار الكتاب العربي ،التنافسية الاستراتيجية -مايكل بوتر ترجمة سعيد ألايوبي :املصدر 

 1: العوامل الداخلية والخارجية 

 :العوامل الخارجية -

تغير احتياجات العميل التغيرات التكنولوجيا أو الاقتصادية أو القانونية ، قد تخلق ميزة تنافسية لبعض          

املؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلها على التغيرات التاجر الذي استورد التكنولوجيا الحديثة و املطلوبة في 

ه على تغير التكنولوجيا السوق أسرع من غيره استطاع خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعل

 .واحتياجات السوق 

 :العوامل الداخلية -

هي قدرة املؤسسة على امتالك موارد و بناء أو شرا قدرات ال تكون متوفرة لدى املنافسين آلاخرين          

فاملطعم الذي ينتج أيس كريم يطعم مميز و محبب لدى العميل تمكن من خلق ميزة تنافسية عن طريق بناء 

                                                           
 .85صفحة , 2000طبعة , مصر , والتوزيع الدار الجامعية للطبع والنشر , ( مفاهيم وحاالت تطبيقية ) الادارة الاستراتيجية , إسماعيل محمد السيد .  1
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و إلابداع لهما دور  الابتكار عن طريق استئجار من لديه طريقة مميزة إلعداد أيس كرسم ، , ت في إعداده أخبرا

 .كبير في خلق ميزة تنافسية

 :أنواع و مصادر امليزة التنافسية :الثانياملطلب   

 :امليزة التنافسية  أنواع -1

بأن هناك خمس أنواع من امليزة  Kouftoosفيرى  التنافسية،تختلف الكتابات حول أنواع امليزة             

أم أغلب  1،"إلايداع  –ضمان التسليم  –القيمة لدى الزبائن  –الجودة  –السعر " التنافسية و يحددها في 

 2:هماالكتابات في إدارة ألاعمال فإنها تصنف أنواع امليزة التنافسية إلى نوعين رئيسيين و 

 ميزة التكلفة ألاقل. 

   تمييز املنتجميزة. 

تكلفة مقارنة باملنافسين ، مما  بأقلمنتج  إنتاجة املؤسسة على  و تعني قدر     :ميزة التكلفة ألاقل : أوال

ليس ممكن في كل الظروف،  ألاقلالحصول على نفس التكلفة  إنيؤدي في النهاية غلى تحقيق عوائد اكبر ، 

 :بالتالي ضرورة توفر مجموعة من الشروط و 

 :ألاقلتطبيق ميزة التكلفة الواجب توفرها لالشروط 

 .زيادة مشتريات املستهلكين للسلع إلىوجود طلب مرن على السلعة، حيث يؤدي التخفيض في السعر  -

 .عدم وجود طرق كثيرة لتمييز املنتج/ نمطية السلع املقدمة  -

 .وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة لكل املشتريات -

للحصول عليها يجب أن تتم مراقبة عوامل تطور التكلفة و التي تتمثل : ألاقلالحصول على ميزة التكلفة  -

 :فيما يلي 

مراقبة حجم املنتجات التي تنتجها املؤسسة نتيجة التوسع فيها و كذلك الحصول على :  مراقبة الحجم -أ

 .تخفيض في التكاليف  إلىجديدة ، مما يؤدي  إنتاجوسائل 

                                                           

1 Michal porter . Lavantage concurrentiel comment Dvancer ses concurrent et maintenire son avance .Dunod . 1999 . p 128-136. 

 .95صفحة , 1889طبعة , مصر , مركز إلاسكندرية للكتاب , امليزة التنافسية في مجال ألاعمال , نبيل خليل مرس ي .  2
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نة درجة التعلم باملؤسسة مع املعايير املعمول بها في القطاع ، و كذلك ر عن طريق مقا: مراقبة التعلم -ب

و درجة املعرفة و إلابداع لديهم و بالتالي مراقبة التعلم تؤدي إلى تخفيض في التركيز على تكاليف اليد العاملة 

 .التكلفة

ك املوجودة بين ألانشطة املنتجة للقيمة بهدف استغاللها و املقصود بالروابط هنا هي تل: مراقبة الروابط -ج

 .و تخفيض التكاليف، و بالتالي الحصول على ميزة تنافسية

املقصود به هو تجميع بعض ألانشطة املهمة و املنتجة للقيمة ، و الهدف من ذلك : مراقبة إلالحاح -د

تسيير نشاط منتج للقيمة و بالتأكد مراقبة استغالل إلامكانيات املشتركة أو تحويل معرفة كيفية العمل في 

 .إلالحاح تؤدي إلى تخفيض تكاليف

 
ً
املنتجات التي  أو قدرة املؤسسة على تقديم منتج مختلف عن املنتج " نعني بها  :ميزة التميز املنتج : ثانيا

لى قرار املستهلك ، و إن القيمة املضافة للمنتج يجب أن تؤثر ع1" يقدمها املنافسون من وجهة نظر املستهلك 

 .بشراء السلعة و يحقق له الرضا عنها 

 2:الشروطممكن في كل الظروف و بالتالي ضرورة توفر مجموعة من  التميز ليسإن الحصول على ميزة 

و بدرجة تميزه عن غيره  ،(سلعة أو خدمة ) تطبيق قيمة الاختالفات في املنتج àالشروط الواجب توفرها ل -

 .من املنتجات

 .املنتج و توافقها مع حاجات املستهلك  تاستخداماتعدد  -

 .التميز إستراتيجيةعدم وجود عدد كبير من املنافسين يتبع نفس  -

تدعى  العوامل،توفر مجموعة من  إلىفان ذلك يرجع  التميز،للحصول على ميزة  :التميزالحصول على ميزة  -

  :يليبعوامل التميز و هي كما 

                                                           
صفحة , 2006طبعة , القاهرة , املنظمة العربية للتنمية إلادارية , الطريق إلى منظمة املستقبل بحوث ودراسات , ألاداء التنظيمي املتميز , عادل زايد .  1

02 . 

صفحة , 2006طبعة , الاسكندرية , جديدة للنشر دار الجامعية ال, الادارة الاستراتيجية تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس , نبيل خليل مرس ي .  2

269.  
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يعتمد عليها و كذلك  أنالتي يجب  ألانشطةتعد عامال رئيسيا حيث تتمثل في اختيار  :قديرية الت إلاجراءات -أ

 .الخ... إلانتاججودة وسائل  –الخدمات املقدمة  –الكفاءة :  إلى إضافةالكيفية التي تمارس بها 

التنسيق بينها من اجل تلبية حاجيات املستهلكين ،  أي ةاملؤسس أنشطةو تتمثل في الروابط بين  :الروابط  -ب

تقليص مدة تطوير نموذج جديد من  إلىتفرد املؤسسة باملنتج املتميز يؤدي  إلىتؤدي : و روابط مع املوردين 

 .خالل التنسيق بين املؤسسة و مورديها

سسات التي كانت سباقة في خاصية التميز نتيجة التاريخ ففي الغالب تجد املؤ  تأتي أنيمكن  :الرزنامة  -ج

 و كسبت  إلىالدخول 
ً
 فبعض املؤسسات دخلت مؤخرا

ً
قطاع الصناعة تكون لها هذه امليزة لكن ليس دوما

 .هذه امليزة الستعمالها للتكنولوجيا الحديثة و مواكبتها للتغيير

الن التواصل التميز  كلما كانت املؤسسة قريبة من املستهلكين كلما زادت نسبة حصولها على ميزة :املوقع -د

 .البيعمن خدمات ما بعد  أكثر يكون سريع و قريب و استفادة 

  للقيمة،منتجة  أنشطةيتمثل في توجه املؤسسة نحو  :التكامل -ه
ً
 أوليةمواد  إنتاج) هذا التكامل يكون خلفيا

 ( بنفسها
ً
 .الغير إلىمما يجنبها اللجوء  ،(الخاصةتوزيع بوسائلها ) أو أماميا

 : التالي يوضح أنواع امليزة التنافسية (  02-02)الشكل
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  :مصادر امليزة التنافسية -2

 1 :هيثالث مصادر للميزة التنافسية و  بينالتميز يمكن 

على  أسبقيةمعينة للتنافس بهدف تحقيق  إستراتيجيةتستند املؤسسات على : التفكير الاستراتيجي  -1

قيادة  إستراتيجية: ثالث  إلىمنافسيها من خالل الحيازة على ميزة أو مزايا و صنفها بورتر الاستراتيجيات 

 التركيز إستراتيجية/ التميز  إستراتيجية/ التكلفة 

الوطني الجيد للمؤسسات ينتج لها قدرة الحيازة على ميزة أو مزايا تنافسية لذلك  إلاطار  إن :الوطني إلاطار -2

بحيث  ألاخرى تجد مؤسسات بعض الدول متفوقة و رائدة في قطاع نشاطها عن بعض املؤسسات في الدول 

 .الضرورية للصناعة إلانتاجتمتلك الدول عوامل 

 2:إلىاملوارد و الكفاءات الضرورية لذلك و تصنف  إستراتيجيةيتطلب تجسيد  :املواردمدخل  -6

                                                           
 . 51صفحة , 2000طبعة , مصر  –القاهرة , دار الكتب , منظور القرن الحادي والعشرون , إدارة املوارد البشرية , أحمد سيد مصطفى .  1

كلية  –رسالة ماجستر  –آليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسات إلاقتصادية الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجية , نصيرة بن عبدالرحمان .  2

  . 08-09صفحة ,  2003فيفري  –تسيير جامعة بليدة  -ع–إقتصادية –تسيير  -ع
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 : و هي تشمل مختلف املوارد املادية و املالية في املؤسسة :امللموسةاملوارد  -أ

من أجل تحويلها في شكل مخرجات  ةاملؤسسو هي تتمثل في املدخالت التي تحتاجها : املوارد ألاولية  – 1 -أ

 .و تظهر أهمية املواد ألاولية في جودة املنتج (منتج)

دخالت إلى مخرجات و تشمل آلاالت و ألادوات تحويل املو هي املعدات التي تعمل على  :معدات إلانتاج  – 2  -أ

 .في العملية إلانتاجية كافة  املستخدمةو ألاجهزة 

كل أنشطة املؤسسة تحتاج إلى املوارد املالية و املؤسسة مطالبة لتوفيرها للحصول على  :املاليةاملوارد  – 3 -أ

أمام عمالئها و بالتالي الحصول على ميزة تنافسية بتوفير املوارد امللموسة  ااملوارد ألاخرى ألجل الوفاء بالتزاماته

 .البعضألنها تكمل بعضها 

 : و هي تشمل كل من  :املوارد غير امللموسة -ب

 إلنتاجة حة و تقاس بكمية املدخالت املستخدمللموارد املتا ألامثلتتجسد في الاستغالل : الكفاءة – 1 -ب

عالية مقارنة  إنتاجيةمخرجات محددة، فاملؤسسة تتميز تكاليفها باالنخفاض إذا كانت تستحوذ على كفاءة 

 .بمنافسيها مما يسمح لها ببناء مزايا تنافسية 

أصبحت الجودة محل اهتمام كل املؤسسات لكي تضمن البقاء في املنافسة عليها أن تصنع : الجودة – 2  -ب

و ذلك لتلبية رغبات املستهلكين و الحرص على رضاهم ، بحيث تعتبر الجودة سالح  منتجات ذات جودة عالية

 .استراتيجي للحيازة على مزايا تنافسية 

في خلق امليزة التنافسية حيث انه في ظروف التطور السريع في  أهمية ألاكثرهي املورد  :املعرفة – 3 -ب

و التكنولوجيا و املنافسين فان املؤسسات الناجحة هي التي تخلق بشكل منسق املعرفة الجديدة و  ألاسواق

 .تجسدها في نشاطها

الحدث التجارب الحديثة أن التكنولوجيا عامل قوي من عوامل تغير القدرات : التكنولوجيا – 4 -ب

علمية و الخبرات املكتسبة لتطوير التنافسية للمؤسسة ألنها تشمل كل التطبيقات العلمية للنظريات ال

 للميزة التنافسية
ً
 .عمليات إلانتاج و هذا ما جعل منها مصدرا متجددا
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تعتبر املوارد البشرية املصدر الحقيقي لتكوين امليزة التنافسية و تحقيقها، فتوفير : املوارد البشرية – 5 -ب

 .الية يمكنها من تعزيز تنافسهانوعيات خاصة من املوارد البشرية ذات القدرات و الخبرات الع

 :الحكم على جودة امليزة التنافسيةمحددات و معايير  :الثالثاملطلب -

 1محددات امليزة التنافسية 

 :بالنسبة إلى محددات امليزة التنافسية فنجد أن هذه ألاخيرة تحدد من خالل بعدين أو متغيرين هامين هما 

 حجم امليزة التنافسية. 

  نطاق التنافس. 

تتحقق استمرارية و استدامة امليزة التنافسية إذا تمكنت من الحفاظ على ميزة  :حجم امليزة التنافسية  - أ

 من 
ً
التكلفة ألاقل أو تمييز املنتج في مواجهة املؤسسات و بشكل عام ، كلما كانت امليزة أكبر كلما تطلبت جهودا

ياة على غرار حياة املنتجات و توضح هذه الدورة املؤسسات املنافسة للتغلب عليها و للميزة التنافسية دورة ح

 :التالي ( 06-02)رقم  في الشكل 

 

, 1889طبعة , مصر , مركز إلاسكندرية للكتاب , امليزة التنافسية في مجال ألاعمال , نبيل خليل مرس ي : املصدر 

 93ص 

                                                           
 .93صفحة , مرجع سبق ذكره , نبيل خليل مرس ي .  1
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 : شرح املراحل

املنشئة للميزة التنافسية لكونها تحتاج إلى الكثير املراحل بالنسبة للمؤسسة تعد أطول  :القديممرحلة  –1 -أ

من التفكير و الاستعداد البشري و املادي و املالي و تعرف امليزة التنافسية بمرور الوقت انتشار أكثر بسبب 

 .القبول املتزايد من طرف العمالء

الانتشار باعتبار املنافسون يركزون هنا تعرف امليزة التنافسية استقرار نسبيا من حيث : مرحلة التبني –2 -أ

 .عليها

الركود و ذلك  إلىو في هذه املرحلة يتراجع حجم امليزة التنافسية و نتيجة شيئا فشيئا : مرحلة التقليد  –3 -أ

 .لكون املنافسين قاموا بتقليدها

 أو من تحسينها لم تتمكن املؤسسة  إذاضرورة تحسين امليزة الحالية و  تأتيهنا : مرحلة الضرورة  –4 -أ

التنافس من  إلىتماما ، و عندها يكون من الصعب العودة  أسبقيتهاتفقد  فإنهاالحصول على ميزة جديدة 

 .جديد

 ) ألاخرى يحقق ثورات في التكلفة مقارنة باملؤسسات  أنإن توسع نطاق النشاط يمكن  :نطاق التنافس -ب

مشتركة ، خبرة فنية واحدة ، استخدام نفس منافذ  إنتاج، كاالستفادة من تقديم تسهيالت ( املنافسة

التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختلفة ، و من هنا تتحقق اقتصاديات املدى و خاصة عند وجود عالقات 

يحقق ميزة تنافسية من خالل  أنمتداخلة و مترابطة بين القطاعات السوقية ، و يمكن للنطاق الضيق 

أبعاد لنطاق ( 05)، و هناك أربعة  مته بأقل تكلفة أو تقديم منتوج مميز لهالتركيز على قطاع سوق معين و خد

 :التالي( 05-02)رقم  على امليزة التنافسية نتم شرحها في الجدول  التأثير التنافس من شانها 
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 التعريف و الشرح نطاق التنافس الرقم

 نطاق قطاع السوقي  .1
الذين يتم الاختيار مما يبين يعكس مدى تنوع مخرجات املؤسسة و العمالء 

 .التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق 

 النطاق الرأس ي  .2

 اعتمادا على مصادر 
ً
 أو خارجيا

ً
يعبر عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا

التوريد املختلفة فالتكامل الرأس ي املرتفع باملقارنة مع املنافسين قد يحقق 

أو التميز، و من جانب آخر يتبع التكامل درجة أقل من مزايا التكلفة ألاقل 

 .املرونة للمؤسسة في تغيير مصادر التوريد

 النطاق الجغرافي  .6

يعكس عدد املناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها املؤسسة و يسمح 

النطاق الجغرافي للمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة في 

 .ة من ألانشطة و الوظائف عبر مناطق جغرافية مختلفةتقديم نوعية واحد

 نطاق الصناعة  .5

يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها املؤسسة فوجود 

روابط بين ألانشطة املختلفة عبر عن عدة صناعات من شأنها خلق فرص 

لتحقيق مزايا تنافسية عديدة فقد يمكن استخدام نفس التسهيالت أو 

التكنولوجيا أو ألافراد أو الخبرات عبر الصناعات املختلفة التي تنتمي إليها 

 .املؤسسة

 99ص  -مرجع سابق  -نبيل خليل مرس ي  :مصدر                  

 1:معايير الحكم على الجودة التنافسية 

 :الثالث التاليةتقوم املؤسسة بالتأكد من مدى جودة امليزة التنافسية الخاصة بها باستعمال املعايير 

 :تميز بين نوعين من املزايا وفقا لهذا املعيار : مصدر امليزة –أ 

                                                           
 .100-88صفحة , مرجع سبق ذكره , امليزة التنافسية في مجال ألاعمال , نبيل خليل مرس ي  . 1
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و هي سهلة التقليد  الخام،تعتمد على التكلفة ألاقل لقوة العمل و املواد : مزايا تنافسية منخفضة –1 -أ

 .نسبت من قبل املنافسين

و  الخدمة بالسمعة الطيبة أو العالمة التجاريةتسند إلى تمييز املنتج أو : مزايا تنافسية مرتفعة –2 -أ

 .و تتطلب هذه املزايا توفر املهارات و قدرات عالية املستوى مثل تدريب العمال بالعمالء،العالقات الوطيدة 

إن اعتماد املؤسسة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها إلى خطر : عدد مصادر امليزة التي تملكها املؤسسة –ب

لذا يستحسن تعدد مصادر امليزة التنافسية لكي يصعب على املنافسين  املنافسين،من قبل سهولة تقليدها 

  .تقليدها

قبل قيام املؤسسات بتقليد أو محاكاة القائمة : درجة التحسين، التطوير و التجديد املستمر في امليزة –ج

يتطلب ألامر قيام املؤسسة  حاليا فإنه يجب أن تتحرك املؤسسة نحو مزايا جديدة و بشكل أسرع لهذا فإنه

 .بتغيير املزايا القديمة ، و خلق مزايا تنافسية جديدة و من مرتبة أو مستوى مرتفع
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 .يزة التنافسية و عوامل املؤثرة فيها املواستراتيجيات  أسس  :الثانياملبحث 

تسعى املؤسسة إلى تطوير و تنمية ميزتها التنافسية بالبحث عن طرق جديدة و اعتماد إستراتيجيات              

على أسس عامة و مراعاة العوامل  باالرتكاز تمكنها من الحصول على مركز تنافس ي و تحقيق هيمنتها في ألاسواق 

 .التي تؤثر فيها و استغالل أهميتها التي تعطيها سمعة و صورة جيدة

 1:ألاسس العامة لبناء امليزة التنافسية: لب ألاول املط

 :تعتمد املؤسسة على أسس لتبني ميزتها التنافسية و سنقوم بالتطرق إليها على التوالي         

 .املدخالت/ املخرجات : إن الكفاءة  :الكفاءة املتفوقة –أ 

مخرجات معينة و عموما يوجد  إلنتاجو كلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة كلما قل مقدار املدخالت املطلوبة 

 :مكونين ألاكثر أهمية للكفاءة هما

 .باملخرجات بالنسبة لكل موظفحيث تقاس : املوظف إنتاجية -1-أ

تقاس باملخرجات لكل وحدة من وحدات رأس املال املستثمر و من هذا فإن املؤسسة : إنتاجية رأس املال -2 -أ

أس املال في صناعة ما سيكون لها هيكل التكلفة ألادنى و بذلك تستحوذ ذات إلانتاجية املرتفعة للعمالة و ر 

 ذ.على قيمة تنافسية تتمركز على التكلفة

يقال عن املنتج مقارنة مع املنتجات املنافسة و من بين صفات هذه  :الجودة املتفوقة وصفات أخرى  – ب

و يقال عن منتج أنه يعتمد عليها عندها يقوم بأداء  الاعتماديةاملنتجات التي حظيت بأهمية خاصة هي صفة 

 الاهتمامو يؤديها بشكل جيد ، حيث أصبحت الجودة  استقامةو إنجاز الوظيفة التي صمم من أجلها بثبات و 

ألاول و القيمة التي يسعى الحصول عليها املستهلك ، و هذا ما أوجب على املؤسسات التي ترغب في البقاء في 

تصنع منتجات ذات جودة عالية ، فتدعيم السمعة من خالل الجودة يمنح املؤسسة فرصة املنافسة أن 

 .فرض سعر عال ، و يتم تحقيقها بتحسين العمليات من خالل التسيير ألافضل و التدريب الجيد

 :هي عملية تجديد املنتجات أو العمليات كما أن هناك نوعان رئيسيان من التجديد :التحديث املتفوق  – ج

                                                           
دار , اسماعيل علي بسيوني , محمد سيد أحمد عبد املتعال .د, تعريب ومراجعة " إلادارة إلاستراتيجية مدخل متكامل" شارلزهل و جارديث جونز .  1

  .228-205ص ,اململكة العربية السعودية , املريخ للنشر 
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املنتجات  اكتسابأو منتجات جديدة تماما،  ابتكار املتمثل في العمل على تطوير املنتج و  :تجديد املنتج – 1-ج

 .متميزةفي السوق صفات املوجودة 

 .منتجات جديدة إلنتاجهو يشمل تطوير عمليات  :تحديث العمليات – 2-ج

حيث يمنح  تنافسية،وبذلك يمكن القول أن تجديد املنتجات و العمليات يمثل أهم ألاسس لبناء ميزة  

 .التحديث قيمة يفتقر إليها املنافسون مما يسمح بتخفيض التكلفة إلى مستوى أقل و كذلك تخفيض الوقت

ستهلكين و لكي يتم ذلك كل مؤسسة هدفها هو تحقيق استجابة للم :املتفوقة للمستهلكين الاستجابة – 3-ج

حاجات  إشباعيجب أن تكون هذه ألاخيرة قادرة على أداء املهام بشكل أفضل من املنافسين في تحديد و 

عمالئها ، فمثال عمل املؤسسة على تحقيق الجودة املتفوقة و تجديد متفوق يمكنها من تحقيق استجابة 

 .مميزة للمستهلكين 

 العامة لبناء امليزة التنافسيةألاسس يبين ( 00-02)رقم  الشكل

 الجودة املتفوقة

 

الاستجابة املتفوقة 

 للمستهلكين

 امليزة التنافسية 

 التكلفة املنخفضة* 

 
 الكفاءة املتفوقة

 

 التحديث املتفوق 

محمد سيد .د, تعريب ومراجعة " مدخل متكامل إلاستراتيجية إلادارة" شارلزهل و جارديث جونز : املصدر 

 .206ص,  2009, اململكة العربية السعودية , دار املريخ للنشر , اسماعيل علي بسيوني , عبد املتعال أحمد 
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 :استراتيجيات امليزة التنافسية: املطلب ألاول 

 إلاستراتيجيةإن نجاح املؤسسات املعاصرة أو فشلها يعتمد على مركزها التنافس ي الذي يأتي من خالل          

التنافسية ، التي تعبر عن الطريقة التي تسلكها املؤسسات من أجل البحث عن امليزة التنافسية و تحقيق 

 :في ثالث استراتيجيات  Porterحصتها السوقية ، و لقد حددها  زيادةهيمنتها في السوق ، من خالل 

ل باملقارنة مع املنافسين و يتطلب تهدف هذه الاستراتيجية الى تحقيق تكلفة أق1: قيادة التكلفة استراتيجية -أ

 :تحقيقها توافر عدة شروط و هي

زيادة مشتريات  إلىيؤدي  –مع املحافظة على الجودة  –وجود طلب مرن للسعر ، فأي تخفيض في السعر  -

 .املستهلكين للسلعة

 .عدم وجود طرق كثيرة لتمييز املنتج -

 .نمطية السلعة املقدمة -

و الحصول على املواد  إلانتاجالاستمرار في تخفيض تكاليف  عالية،ذات كفاءة  إنتاجيةمعدات  إلى باإلضافة -

 .تنافسية بأسعار  ألاولية

الوحيدة السائدة في التكاليف الن  تكون يستدعي من املؤسسة أن  إلاستراتيجيةجانب ذلك فتطبيق هذه  إلى

 .يقلدون املؤسسة في استراتيجياتها  تصبح غير قابلة لالستمرار في حالة وجود منافسين إلاستراتيجية

تحقق املؤسسة التميز عن منافسيها عندما تتمكن من كسب خاصية فريدة يريدها 2: التمييز استراتيجية -ب

 :آخر و تتخذ عدة أبعاد نذكر منها إلىالعمالء و تتميز فيها ، و قد تختلف طرق التمييز من قطاع 

 .تصميم للمنتج عن املنتجات املنافسة -

 .تكنولوجيا متميزة -

 (الجودة  –سمات خاصة ) خصائص مميزة للمنتج  -

 .خدمات ما بعد البيع أ طرق مميزة في التوزيع -

                                                           
 185و صفحة 1880طبعة , مصر  –القاهرة , دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  –السياسات الادارية في عصر املعلومات , علي السلمي .  1

  .185مرجع نفسه ص, علي سلمي  2
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تمييز ناجحة و دائمة ، عليها أن تسعى لتكثيف مجهودات البحث و  إستراتيجيةو حتى تضمن املؤسسة * 

 :التطوير إتجاه املنتج من خالل

 .مختلفة للمنتج و في زمن أقلتقديم تصميمات و تشكيالت  -

 .زيادة استخدامات املنتج -

 .خدمات املستهلك من خالل تقديم املساعدة الفنية له -

 تسليم املنتج في زمن قصير  -

 .نتمائية أفضلاصيانة أسرع و تقديم شروط  -

يقصد بالتركيز اختيار املؤسسة ملجالت انتمائية و حدود لنشاطها ، تحقق لها ميزة : 1التركيز إستراتيجية -ج

و هي بذلك تختلف عن إلاستراتيجيتين السابقتين في أنها  ألاسواق –الزبائن  –املنتجات : مثلتنافسية افضل 

 .تعتمد على خدمة جزء من السوق و ليس كله

 :التركيز لفرعين إستراتيجيةو تقسم 

 .تتمثل في البحث عن ميزة قطاع مستهدف في ظل التكاليف املنخفضة: التكاليف أساسالتركيز على  -1-ج

 .تتمثل في التمييز في قطاع مستهدف: التميز أساسالتركيز على  -2-ج

 :من خالل إلاستراتيجيةو يكن تحقيق ميزة تنافسية في ظل هذه 

 .يتكاليف اقل للمنتج املقدم لهذا القطاع السوق -

 .بحيث يشبع حاجات القطاع السوقي املستهدف أفضلتمييز املنتج بشكل  -

 2: يوضح الاستراتيجيات العامة للميزة التنافسية ( 03-02)الشكل 

 

 

                                                           
,  2009, مصر –القاهرة , دار الفجر للنشر والتوزيع . الادارة الاستراتيجية بناء امليزة التنافسية , عبد الحكيم الخزامي : ترجمة ,  روبرت بتس ديفيدلي.  1

 . 656صفحة 

دار ألايام للنشر و التوزيع  –امليزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات التغير التنظيمي :نعمة عباس الخفاجي  –د  -الدكتور عز الدين علي سويس أ 2

 .13ص  – 2010ط  –
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 الاستراتيجيات العامة للميزة التنافسية

 استراتيجية التمييز   استراتيجية قيادة التكلفة 

 

 استراتيجية التركيز          

امليزة التنافسية وفق منظور :نعمة عباس الخفاجي  –د  -الدكتور عز الدين علي سويس أ  :مصدر 

 .13ص  – 2010ط  –للنشر و التوزيع  ألايامدار  –استراتيجيات التغير التنظيمي 

 :العوامل املؤثرة فيهاأهمية امليزة التنافسية و : املطلب الثالث

  1:تكمن أهمية امليزة التنافسية فيما يلي: أهمية امليزة التنافسية 

 .و تدعم و تحسن سمعة و صورة املؤسسة في أذهانهم والئهم،خلف قيمة للعمالء تلبي احتياجاتهم و تضمن  -

التميز في املوارد  إمكانيةالعمالء مع  إلىتحقيق التميز الاستراتيجي عن املنافسين في السلع و الخدمات املقدمة  -

 .و الكفاءات و الاستراتيجيات املنتهجة في ظل بيئة شديدة التنافسية

 .السوق تحقيق حصة سوقية للمؤسسة و كذا ربحية عالية البقاء و الاستمرار في  -

 فامليزة التنافسية هي ذلك املفهوم الاستراتيجي الذي يعكس الوضع التنافس ي النس -
ً
بي الجيد و املستمر إذا

خصائص متفردة يكون معها العميل ملؤسسة ما إزاء منافسيها ، بحيث يتجلى في شكل تقديم منتجات ذات 

 لدفع أكثر أو تقديم منتجات ال تقل قيمة عن منتجات املنافسين و بأقل أسعار ، و بهذا املعنى يعتبر 
ً
مستعدا

 تسعى
ً
 استراتيجيا

ً
لتحقيقه املؤسسة من خالل ألاداء املتميز للموارد الداخلية و  تطوير امليزة التنافسية هدفا

تخفيض التكاليف و تحسين الجودة و بالتالي ضمان والء العمالء و زيادة حصتها  إلىالكفاءات، مما يؤدي 

 .السوقية و تعظيم الربحية على املدى الطويل

                                                           
 .  15صفحة ,  2009طبعة , مصر , الدار الجامعية , املوارد البشرية مدخل لتحقيق امليزة التنافسية , مصطفى محمود أبو بكر .  1

 الاستراتيجيات العامة للميزة التنافسية
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 1 :العوامل املؤثرة في امليزة التنافسية 

 :نتيجة لعوامل داخلية و أخرى خارجية تنشأ امليزة التنافسية

إن تغير احتياجات العمل ، أو املتغيرات التكنولوجية أو الاقتصادية أو القانونية قد  :العوامل الداخلية -أ

فالتاجر الذي استورد تخلق ميزة تنافسية لبعض املؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلها على التغيرات ، 

تنافسية عن طريق سرعة رد  ميزةمن غيره سيستطيع خلق  أسرعالتكنولوجيا الحديثة و املطلوبة في السوق 

فعله على تغير التكنولوجيا و احتياجات السوق ، و من هنا تظهر أهمية قدرة املؤسسة على سرعة الاستجابة 

و قدرتها على متابعة املتغيرات عن طريق تحليل املعلومات و للمتغيرات الخارجية ، و هذا يعتمد على مرونتها 

 .توقع التغيرات

هي قدرة املؤسسة على امتالك موارد و بناء قدرات ال تكون متوفرة لدى املنافسين  :العوامل الخارجية -ب

 في خلق ميزة تنافسية ، و ال ينحصر   إلابداعآلاخرين و هنا يلعب الابتكار و 
ً
 كبيرا

ً
هنا في تطوير   داعإلابدورا

العمل أو التكنولوجيا املستخدمة  أسلوبفي  إلابداعو  إلاستراتيجيةفي  إلابداعاملنتج أو الخدمة و لكنه يشمل 

 .في خلق فائدة جديدة للعميل إلابداعو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ة ماستر في علوم التسيير تخصص تسيير املوارد مذكرة تخرج لنيل شهاد, دور رأس املال الفكري في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة , الزهرة بريبش .  1

 . 39صفحة ,  2016-2012سنة , بسكرة , جامعة خيضر محمد , البشرية 
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 :خالصة 

و بحث  اجتهادهي إال  من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل يمكن الوصول إلى أن امليزة التنافسية ما           

متواصل تتمكن من خالله املؤسسة من تحويل إلامكانيات املتوفرة لديها إلى عنصر أو عناصر تميزها عن 

بكل الجوانب املتعلقة  الاهتماممنافسيها في السوق من أجل ذلك البد من صانعي القرار في هذا املجال و 

حتى تتسنى لهم بلوغ ألاهداف املسطرة على  لبنائهات و أسس بامليزة التنافسية من أنواع و مصادر و استراتيجيا

 .مدى القصير و الطويل 

هي  و بالتالي ما البشري،و تتركز امليزة التنافسية في السوق على مقومات من أبرزها مقومات العنصر 

 .املوالي ح للموارد البشرية لتحقيق ميزة تنافسية متواصلة ؟ هذا ما سنتناوله في الفصلالطرق التي تسم

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث
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 :تمهيد 

إن امليزة التنافسية هي تعبير عن املهارات و مظاهر التفوق و التميز الذي تحققه املؤسسة في جميع          

اح ــــــــــــالتي تمتلك مهارات و قدرات تصنع النج مجاالتها و ال يتحقق ذلك إال بتوفرها على املوارد البشرية املتميزة

يتوقف حقيق التفوق و التميـــز التنافس ي، اء فالعمل من أجل تـــــــــو إلانتاج البنــــر للمؤسسة و توجهها نحــــاملستم

 .في ألاساس على تفعيل املورد البشري و تنمية و حسن تسييره باملؤسسة على مختلف املستويات

 : من املوارد البشرية و امليزة التنافسية تحت عنوانو سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة نظرية تشمل كل 

 :املوارد البشرية و تأثيرها في تحقيق امليزة التنافسية و الذي قمنا بتقسيمه إلى مبحثين

 .أسس القدرات التنافسية للموارد البشرية: املبحث ألاول     

 .ؤسسةاملامليزة التنافسية و املوارد البشرية في : املبحث الثاني    
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 :أسس القدرات التنافسية للموارد البشرية :ألاول املبحث 

تعمل  ألاخيرةعلى نوعية مواردها البشرية العتبار هذه  ألاولىبما أن نجاح املؤسسة يعتمد بالدرجة 

توجه جميع جهود  أنلها ، فانه من الضروري  ألاخرى على تفعيل و استثمار باقي املوارد املادية و التقنية 

 .املؤسسة في سبيل تطوير و تنمية هذا املورد من أجل الوصول إلى حد الامتياز

 1:الدور الاستراتيجي لوظيفة املوارد البشرية في تحقيق التميز :ألاول املطلب 

تمثل  أصبحتدورها الاستراتيجي ، حيث  إلى ألتسييري  إطارهالقد تحولت وظيفة املوارد البشرية من 

لها  أصبحمركز تنافسية و نجاعة للمؤسسات ، و هو ما يؤكد أن قرارات و نشاطات تسيير املوارد البشرية 

 استراتيجيا في قيادة املؤسسات و هذا تحت تأثير سرعة و حجم التحوالت التنافسية
ً
 .بعدا

 لتحقيق التميز التنافس ي للمؤسسة الاقتصادية، لذلك إن دور التقليدي لوظيفة املوارد البشرية لم ي
ً
عد كافيا

املتميز ، حيث  ألاداءاعتبارا تلك املوارد البشرية ذات طابع استراتيجي و مصدر  ألاخيرةأصبح لزاما على هذه 

يتوقف عليها عمليه تحويل املدخالت املادية داخل املؤسسة غلى سلع و خدمات و لذلك يجب أن تكون تلك 

  .مهارة و وفاء و قدرة و معرفة و التزام أكثر وارد البشرية امل

التي تهتم بتسيير من الوظائف التنفيذية جزء » فقد كان بنظر في السابق لوظيفة املوارد البشرية على أنها  -

 و ضمن تحوالت البنية« الخ ...التدريبالعمليات اليومية الخاصة بالعاملين كشؤون التوظيف أو إعداد برامج 

 يختلف عن دورها التقليدي في جوانب منها 
ً
 استراتيجيا

ً
 :التنافسية أصبح لوظيفة املوارد البشرية دورا

 .تحقيق تكيف املوارد البشرية مع متغيرات نظام البنية التنافسية -

 املؤسسة التنافسية إستراتيجيةتحقيق التكامل بين استراتيجيات املوارد البشرية و  -

 .رد البشرية و الرفع من سلطتها و مكانتها التنظيمية زيادة دور املوا -

لقد ترتب على النظر للموارد البشرية كمصدر للميزة التنافسية بروز  التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية » 

 لصنع القرارات 
ً
 الخاصة بالعاملين على كافة املستويات التنظيمية بحيث  إلاستراتيجيةالذي يعرف بأنه مدخال

                                                           
, في اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية , امللتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص الاندماج , املورد البشري وامليزة التنافسية , سواكري مباركة .  1

 . 0909مارس / 90/09, جامعة ورقلة 
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، كما يعرف بأنه ربط تسيير املوارد البشرية « م توجيهه في ظل التسيير للمؤسسة و استراتيجياتها التنافسية يت

قبول وظيفة املوارد البشرية على أنها شريك استراتيجي  ضرورةللمؤسسة ، مما يعني  الاستراتيجيةباألهداف 

 .ن مختلف وظائفهاسواء من خالل صياغة الاستراتيجيات أو من خالل تنفيذها أو ضم

أهم أصول املؤسسة بهدف ميزة  إلدارةصبح إدارة املوارد البشرية هي املدخل الاستراتيجي مما سبق ت -

تاب قي 
ُ
أن امليزة التنافسية تتحقق من  ألاعمال مثل بورتر  استراتيجيةتنافسية، حيث يرى العديد من الك

الضعيف هو في حدود طاقتهم،  ألاداءالجيد و  ألاداءخالل العاملين باملؤسسة، و أن الفارق الرئيس ي بين 

 1التالي يوضح عناصر القدرة التنافسية و دور املوارد البشرية فيها( 90-90)رقم الجدول و 

 مخرجات عمليات مدخالت

 بيانات  -

 تقسيمات تنظيمية -

 موارد مادية و خدمات و تجهيزات -

 فرص تسويقية -

 املهارات و القدرات أفراد مختلفون  -

 طاقات ذهنية لألفراد -

 .تصميم و تشغيل نظم املعلومات -

 .تنمية تنظيم شبكي على أساس معلوماتي -

 .تصميم و تطوير املنتجات و الخدمات املتميزة -

 .ةالتسويقيالعمليات  إدارةتصميم و  -

 .املوارد البشرية إدارةتصميم و تطوير نظم  -

 .عمل بشري  -

 معلوماتية قدرة -

 قدرة تنظيمية -

 إنتاجيةقدرة  -

 قدرة تسويقية -

 قدرة قيادة -

 ابتكاريةقدرة  -

 قدرات تنافسية -

تأهيل املوارد البشرية في ظل النقابات و تحديات العالم الجديد  –عزاري عمر مصطفى عبد الطيف  :املصدر

جامعة  –امللتقى الدولي حول التنمية البشرية و فرص الاندماج في الاقتصاد املعرفة و الكفاءات البشرية  –

 .0992مارس  09-0لة ڨور 

التي تتوافر عليها املؤسسة إال أنها ليست كافية لوحدها للوصول إلى القدرة التنافسية ( املدخالت)رغم املوارد 

 آلالية الحقيقية لتحويل ما تمتلكه املؤسسة من موارد إلى قدرات تنافسيةدون توفر العمل البشري ، إذ أنها 

                                                           
فرص و امللتقى الدولي حول التنمية البشرية  –تأهيل املوارد البشرية في ظل النقابات و تحديات العالم الجديد  –عزاري عمر مصطفى عبد الطيف  1

 .0992مارس  09-0جامعة ورڨلة  –الاندماج في الاقتصاد املعرفة و الكفاءات البشرية 
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 .و هذا هو الدور الاستراتيجي الذي يميز هذا املورد الحساس في املؤسسة

 :خصائص املورد البشري املتميز و مفاتيح تفوقه :الثانياملطلب  -

التميز  إدارةبشر هو سر التفوق و التقدم في جميع مجاالت الحياة ، فالعمل من اجل تحقيق الإن 

على كفاءة فعالية املوارد البشرية للمؤسسة على مختلف املستويات ، و حتى تكون املوارد  ألاساسيتوقف في 

بعض الصفات ، و ألن  البشرية متميزة و تساهم في تحقيق التفوق التنافس ي للمؤسسة ينبغي أن تتوفر فيها

  .ساسية للحصول على املزايا التنافسيةتكون قادرة على امتالك املفاتيح ألا 

 1  صفات املورد البشري املتميز -1

نجاح تحققه املنظمات و لكي تساهم في هذا النجاح  أيإن املورد البشري يقع في مكان القلب من 

 :الصفات التاليةالتفوق وجب أن تتوفر في املوارد البشرية و 

أن تكون نادرة غير متاحة للمنافسين بمعنى أن يتوفر للمؤسسة موارد بشرية نادرة املهارات و القدرات و ال  -

قبول و  إلابداعو  الابتكار يمكن للمنافسين الحصول على مثلها كأن تتوفر لدى هذه املوارد البشرية القدرة على 

 .التعامل مع تقنيات مختلفة التحديات و املهام الصعبة و القدرة على

القيم من خالل تنظيم غير مسبوق و تكامل املهارات و الخبرات  إنتاجأن تكون املوارد البشرية قادرة على  -

 .من خالل القدرات العالية و العمل الجماعي و 

ة اليابانية هو أن يصعب على املنافسين تقليدها سواء بالتدريب و التأهيل و لعل ما يذكر عن املوارد البشري -

 يعبر 
ً
 وثيقا

ً
نوع من املوارد التي يصعب تقليدها ، إذ تعرف على أنها مرتبطة باملؤسسات التي تعمل فيها ارتباطا

 .عنه بفكرة التوظيف الدائم ، فتعتبر هذه الحالة فريدة من نوعها ال تتكرر بسهولة في غير املؤسسات اليابانية

مليزة التنافسية ، فإنه يجب أن يكون قابل للتبديل بمورد مماثل على و حتى يكون املورد البشري مصدر ا -

املتبناة من قبل املؤسسة ، و حتى تمتلك املؤسسة هذه املوارد البشرية املتميزة ينبغي أن  إلاستراتيجيةمستوى 

 تكون دقيقة في اختيار العناصر املرشحة لشغل وظائف تسهم في بناء قدرات تنافسية و يتم ذلك بوضع

  ألافرادالسلمية لتقدير احتياجات املؤسسة من املوارد البشرية و تحديد كذلك مواصفات و خصائص  ألاسس

                                                           
 001-000صفحة ,  0990طبعة , مصر , دار غريب للطباعة والنشر , نماذج وتقنيات إلادارة في عصر املعرفة , إدارة التميز  ,علي السلمي .  1
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ص املرشحين مع جانب التأكد من توافق التكوين الفكري و النفس ي و املعرفي ألشخا إلىاملطلوبين بعناية 

 . مطالب هذه الوظائف

 1: مفاتيح التفوق لدى املورد البشري  -2

البد من حصولها  أعاله،جانب امتالك املؤسسة املوارد البشرية املتميزة تتوفر لديها الصفات املذكورة  إلى

عن طرق هذه املوارد على مفاتيح التفوق و النمو التي تدفعها لتحقيق مزايا تنافسية غير مسبوقة و تتمثل 

 .هذه املفاتيح فيما يلي

  حيث تكون املهمة و هو : القدرة على التقليد: املفتاح ألاول ، 
ً
أيسر و أسهل املفاتيح و أكثرها استخداما

قابل  منتجات مماثلة للمنتجات ألاجنبية املستوردة و التي تحل محلها ، ثم تكوين فائض منها إنتاجألاولى هي 

 على 
ً
 التقليد يكون أقل من املنتج ألاصلي حتى يتم إنتاجه بكم كبير و بتكلفة منخفضة أنللتصدير اعتمادا

 .من ثم بيعه بسعر منافسو 

  فهم كافة جوانب  أسرار  باستيعافعندما يتمكن املنتجون من : القدرة على التطوير: املفتاح الثاني

املنتجات التي تم تقليدها يقوم بإجراء دراسات لتطويرها خاصة بعد الحصول على ردود أفعال من جانب 

 :اآلتياملستهلكين لها ، و من ثم سيند املر إلى وحدات و مراكز و بحوث للتطوير و هو عادة ما يتصل ب

من املستهلك النهائي و املستخدم  إلاشباعات التي تحققها لكلتطوير أداء املنتجات و وظائفها التي تقوم بها و • 

 .الصناعي الوسيط

 .تطوير في املوارد الخام املستخدمة ألفضل منتج ارخص و أكثر جودة  •

 .أكبر إنتاجاتطوير في طرق التصنيع لتصبح أكثر سرعة و أقل تكلفة و • 

 و هي من أهم القدرات الالزمة الكتساب مزايا تنافسية خاصة عندما : القدرة على الابتكار: املفتاح الثالث

و الاختراع و الخلق و الابتكار عالية لدى خبراء املشروع و عادة ما يعمل املشروع على  إلابداعتكون قدرة 

البحث عن العباقرة و عن أصحاب العقول النبرة و أصحاب املواهب ذوي القدرات الابتكارية و رعايتهم 

                                                           
 . 051-051صفحة ,  0992طبعة ألاولى , مصر  –القاهرة , مجموعة النيل العربية , صناعة املزايا التنافسية , محمد أحمد الحضيري .  1
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  دهم بالدعم واملساندة و في الوقت ذاته إقامة مسابقات للمخترعين و توجيه اختراعاتهم إلى إنتاجوتعه

 :القائمة لديها و من ثم تكتسب املشروعات مزايا تنافسية تتصف بأنه إلانتاجمنتجات تتناسب مع خطوط 

 .مزايا ابتكارية غير مسبوقة -أ

 .تخاطب كافة املستهلكين -ب

 .يستطيع أحد الحصول عليها إال بعد فترة من الزمن ال  -ج

 .املورد البشري كمصدر للميزة التنافسية وأهم مبادئها : املطلب الثالث 

 1: املورد البشري مصدر للميزة التنافسية  .1

يعتبر املورد البشري في املنظمات الحديثة املصدر الحقيقي لتكوين القدرة التنافسية وتعزيزها وكما جاء في 

عن طريق  ن ال يكو كتابات معظم الباحثين واملمارسين في مجال إدارة ألاعمال أن اكتساب امليزة التنافسية 

قدرتها على توفير نوع خاص وإنما يرجع املقام ألاول إلى , امتالك املوارد الطبيعية واملالية أو التكنولوجيا فقط 

 .منها  الاستفادةمن املوارد البشرية يكون قادر على الاستغالل لهذه املوارد وكذا تعظيم 

أثر على املؤسسات ونتج عنه الكثير من التحوالت كاعتماد  الاقتصادحيث أن هذا التقدم التي يشهده  -

عالية التطور بدال من املبسطة واعتماد ألابحاث واملفاهيم الجديدة التي تخص إلادارة في  االتكنولوجي

مجال ألاعمال وعدم تركيز السلطة وتوزيعها بين  وباألخصاملؤسسات وانتشار املعرفة في شتى مجاالتها 

 .والعالمي ألاشخاص واملستويات إلادارية داخل املؤسسة واتساع رفعة املنافسة في املحلي والدولي

كما شملت التحوالت جميع أقسامها إلادارية متضمنة إدارة املوار د البشرية التي مرت بمراحل حتى وصلت  -

واصبح اكتساب ميزة تنافسية هو التحدي ألاكبر لإلدارة <<إدارة استراتيجية معاصرة >>إلى ما آلت إليه آلان 

فعيل واستثمار باقي املوارد املادية والتقنية ألاخرى في املعاصرة وباعتبار املورد البشري هو الذي يعمل على ت

فإن من الضروري أن توجه جميع املنظمة وأن نجاح املنظمة يعتمد بالدرجة ألاولى على نوعية هذه ألاخيرة 

إذا يستدل على أهمية , جهود املؤسسة في سبيل تطوير وتنمية هذا املورد من اجل الوصول به إلى حد الامتياز 

                                                           
, مصر , الدار الجامعية , املدخل لتحقيق امليزة التنافسية في القرن الواحد والعشرون  –إلادارة الاستراتيجية للموارد البشرية  ,جمال الدين املرس ي  1

 .00صفحة ,  0991طبعة 
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د البشرية في املؤسسة كونها مصدر من املصادر الحقيقية التي تساهم في تكوين القدرة التنافسية املوار 

 . للمؤسسة 

بما أن امليزة التنافسية ألي شركة أو مؤسسة تتحقق من خالل ما تملك من عقول بشرية قادرة على إلابداع  -

رة على امتالك زمام قول البشرية قادع,وتمتلك املهارات والخبرات , وعقول خارقة وكذا مدركة  والابتكار 

  إلىتردد يجلب من ورائه ضياع الفرص التي تسحب املؤسسة  أو من دون خوف  إلاقداماملبادرة و 
ً
الخلف بدال

 نحو القمة في مجالها من
ً
 .السير قدما

تقدم  ألنهاوجود العنصر البشري في املنظمات جعل منه املورد الرئيس ي الكتساب امليزة التنافسية و ذلك  إن -

 باإلضافة( يصعب تقليده/ إلابداعالقدرة على الابتكار و / إبدالهال يمكن /نادر و فريد ) املطلوبة  ألاربعة راملعايي

 .العنصر البشري قابل للتطوير و التعلم أن إلى

ذا فان اكتساب امليزة التنافسية و البقاء على قيد الحياة يكون من خالل قيادة العنصر البشري على ه

 . ألاخرى الرئيسية على الاستفادة من املوارد  ألاهدافبطريقة فعالة بحيث تحقق الكفاءة الجوهرية و 

 1: مبادئ املزايا التنافسية للموارد البشرية -3

 :تتحقق املزايا التنافسية للموارد البشرية يجب توفر مجموعة من املقومات حتى

 عن طريق خدمة العمالء و خدمة ما بعد البيع التي يقدمها مجموعة من  :ضرورة تحقيق قيمة املستهلك

العمالء يحصلون على قيمة من تلك املؤسسة و تتحقق قيمة  أنيجب ضمان  أي ،املوارد البشرية باملؤسسة

ستهلك ، أي مستوى الصورة الذهنية للمؤسسة و قدرتها على جذب و الحفاظ على العمالة املاهرة ، كما امل

  أمامأن هناك قيمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة 
ً
 .الغير من خالل قيمة املستهلك أيضا

 ز و الانفرادالشرط الثاني للميزة التنافسية للموارد البشرية يرتبط بالقدرة على املحافظة على التمي: 

بخصائص خاصة للمؤسسة مثل رأس املال البشري الذي يقاس باملهارات و القدرات التي تتمتع بها املوارد 

 .البشرية للمؤسسة، و يجب أن يحقق رأس املال البشري أعلى عائد على الاستثمار باملنظمة مقارنة باملنافسين

 

                                                           
 .020-020صفحة ,  0991طبعة , مصر  –إلاسكندرية , الدار الجامعية , إلادارة الاستراتيجية ملوارد استراتيجية , فريد النجار .  1
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 :البشرية في املؤسسةامليزة التنافسية و املوارد  :الثانياملبحث 

و رصد و تحليل البنية  إلاستراتيجيةإن املوارد البشرية تلعب الدور الرئيس ي في صنع ألاهداف 

على العمليات الداخلية و قياس الكفاءة ، حيث أعلنت العديد من املنظمات أن مواردها  إلاشرافالخارجية و 

جذب هؤالء و الاحتفاظ  إلىخاصة ، لذلك تسعى  استراتيجيةتملك قيمة  ألنهاالبشرية تميزها عن منافسيها ، 

 .ألاخرى بهم و جعلهم يستمرون في املنظمة كمتنافسين مع نظرائهم في املنظمات 

 :مساهمة التخطيط الفعال للموارد البشرية في الحصول على امليزة التنافسية: املطلب ألاول 

الكفاءات و املوارد  توفرها على مجموعة منإن تحقيق ميزة أو مزايا تنافسية للمؤسسة يتطلب  »

 ألن ذلك يضمن بشكل كبير نجاح 
ً
 فعاال و كفؤا

ً
التنافسية  إلاستراتيجيةالضرورية لذلك، و تسييرها تسييرا

للمؤسسة، و تعد املوارد البشرية أهم مورد صعب الحصول عليه و كذلك كثير التغيير و التعقيد ، خاصة في 

الوقت الراهن الذي يتميز بتغيير ظروف العمل و انتشار الوعي لدى العمال ، و بالتالي التخطيط الجيد للموارد 

و كذا حصولها على مزايا تنافسية تساعد على البقاء  ألهدافهايساهم في تحقيق املنظمة  أنالبشرية يمكن 

 .من ألاجل الطويل

للموارد البشرية أن تساهم في الحصول على ميزة تنافسية من عدة جوانب  و عليه يمكن للتخطيط الفعال -

 1 :نبرزها فيما يلي

 يقود -
ً
تحقيق امليزة  إلى الاعتماد على الكفاءات البشرية كمورد غير ملموس و الاهتمام بتسييره جيدا

التخطيط الناجح هو الذي يحدد  أن، حيث  ألاخرى التنافسية طبعا بالتكامل مع املوارد و الكفاءات 

 .الكفاءات البشرية الالزمة داخل املؤسسة بالكم و النوع الالزمين

و من أهم إن القدرة على التنافس تكون على أساس الفرص املستقبلية و ليس الحالية للمؤسسة في السوق  -

الفرص املستقبلية هي عامل املوارد ، حيث أن التخطيط  إلىفي الوصول العوامل في مدى نجاح مؤسسة ما 

 .توافر فرص تستغلها املؤسسة إمكانيةللموارد البشرية يأخذ في الحسبان التغيرات املستقبلية للمحيط و كذا 

 

                                                           
 090-090صفحة ,  0990طبعة , بغداد , دكتوراه , تخطيط املوارد العاملة بين النظرية والتطبيق , مهدي زويلف .  1
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 1 .تنافسيةو تحقق من خاللها مزايا 

إن التخطيط الفعال للموارد البشرية من شأنه أن يحدد املوارد الالزمة دون أن يحدث فائض أو عجز على » 

حدوث توازن في هذه املوارد و تفادي حصول اختالالت تستوجب إعادة  إلىاملدى البعيد و هذا قد يؤدي 

 «تؤثر على املؤسسة  إضافيةالذي له تكاليف  ألاخير التخطيط هذا 

تخفيض التكاليف العامة  إلىالناجمة عن سوق التخطيط يؤدي  إلاضافيةم املؤسسة في التكاليف إن تحك» 

 «و بالتالي تحقيق ميزة التكلفة ألاقل في املنتجات أو الخدمات املقدمة 

إن التخطيط الفعال للموارد البشرية يساهم في الحصول على العمالة املؤهلة التي تؤدي إلى إلابداع و خلق » 

 « فكار ، و بالتالي تكون املؤسسة سباقة القتناص الفرص و كذا التسويق منتجات جديدة متميزة في السوق ألا 

 :دور املوارد البشرية في خلق ميزة تنافسية إستراتيجية: الثانياملطلب 

هذا السياق يمكن للموارد البشرية أن تساهم في خلق ميزة تنافسية إستراتيجية من خالل طريقتين  في          

2: هما
 

 
ا
 :الاستراتيجيات الناشئة: أول

الناشئة ، عند الحديث عن دور املوارد البشرية في  الاستراتيجيةاملزعمة و  الاستراتيجيةبداية تميز بين 

العليا في  إلادارةاملزعمة تمثل نتيجة اتخاذ القرار الرشيد بواسطة  خلق ميزة تنافسية، فاالستراتيجيات

و في الحقيقة فإن غالبية الاستراتيجيات التي تتبناها املؤسسة تدخل  إلاستراتيجيةمحاولة صياغة الخطة 

داخل ضمن ما يسمى الاستراتيجيات املزعمة، أما الاستراتيجيات الناشئة فتتكون من الاستراتيجيات التي تنمو 

 .املؤسسة و تعكس م الذي يقوم به التنظيم بالفعل و ليس ما يزعم أو ينوي القيام به

أن » املوارد البشرية ، حيث  إلدارةاملزعم له دالله بالنسبة  الاستراتيجيةالناشئة و  الاستراتيجيةبين  التمييز  -

للموارد البشرية تعكس امليل نحو التركيز على  إلاستراتيجية إلادارةالحديث نحو تبني فلسفة  إلاداري التوجه 

العليا بقضايا املوارد  إلادارةاملوارد البشرية يتمثل في تعريف  إدارةالاستراتيجيات املزعمة و من ثم فان دور 

                                                           
  .88صفحة , مرجع سبق ذكره , حسن ابراهيم بلوط  1

  .011-015صفحة , مرجع سبق ذكره , جمال الدين محمد املرس ي .  2
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، مع ذلك فان غالبية الاستراتيجيات الناشئة يتم الاستراتيجيةالبشرية التي تساعد في التنفيذ الجيد للخطة 

 .مستويات الهيكل التنظيمي أدنىفي  ألافرادبواسطة  إعدادها

 
ا
 : تعزيز القدرة التنافسية: ثانيا

تدعم بها القدرة التنافسية للمؤسسة تنمية قاعدة من رأس  أناملوارد البشرية  إلدارةمن الوسائل التي يمكن 

 .حيث تساعدها في التكيف مع املتغيرات البيئية دائمة التغيير البشري،املال 

 و كما سبق الذكر فقد ازداد اهتمام الباحثين بمفهوم التعلم الذي يسمح بتوسيع قاعدة القدرات  -
ً
و حديثا

للموارد البشرية لتحقيق النتائج املرغوبة و يتطلب ذلك أن تكون املؤسسة في حالة تعلم مستمر من خالل 

اتخاذ القرارات و ذلك من اجل املنافسة املراقبة املنتظمة للبيئة و نشر و تبادل املعلومات و املشاركة في 

بنجاح في ظل هذه البنية فاملؤسسات التي تمتلك القدرة على التعلم تستطيع أن تحقق ميزة تنافسية و املورد 

التنظيم املتعلم و عليه فان دور املوارد البشرية في تحقيق امليزة  إلىالبشري يعتبر أهم مصدر للوصول 

في  ألاعمالاضطراب مستمر و ذلك بسبب التغيرات السريعة التي تغلق بنية  التنافسية، يجب أن يظل في

 أنظمةالنجاح في املنافسة العاملية يقتض ي تنمية  أن إالالوقت الحال و على الرغم من تحسين الجودة 

ستجابة تتسم باملرونة و القدرة على التكيف وهذا ما يستلزم توافر موارد بشرية تمتلك القدرة على الا  إنتاجية

 .للتغيرات السريعة و التعامل معها بفعالية

 :أهمية املورد البشري في تحقيق امليزة التنافسية: الثالثاملطلب 

يتوافر  أنأن تحقق ميزة تنافسية دائمة دون  تتخيل منظمة ما تستطيع أنفي عاملنا املعاصر يصعب                

حقيق تلك امليزة التنافسية ، فبالرغم من تعدد الوسائل لديها العنصر البشري الراغب و القادر  على ت

 إلاداري الفكر  أن إالتعتمد عليها املؤسسات الحديثة لتدعيم قدرتها التنافسية ،  أنالتنظيمية التي يمكن 

كذلك و صر قد أّخ بما ال يدع مجاال للشك أن تطوير و تنمية الوارد البشرية هو أكثر تلك الوسائل فعالية، ااملع

املشاركة في  ألاساسيةيمكن توفير فرص النجاح في تحقيق أهداف املؤسسة من خالل إدارة أداء العناصر 

في تحقيق امليزة التنافسية يمكن  ألاخير فعاليات املؤسسة و في مقدمتها املورد البشري و ملعرفة أهمية هذا 
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ة مثل املنتج املتميز، التكنولوجيا املتقدمة، مقارنته مع العناصر التنظيمية التقليدية التي تحقق نفس امليز 

 1:امليزة التنافسية كما يلي كن توضيح تفوق املورد البشري على الكثير ، و يم إلانتاجاملغلقة أو  ألاسواق

  تشبع الرغبات ( سلعة أو خدمة ) التنافسية هو تقديم منتج املصدر ألاساس ي لتحقيق امليزة  :املنتج املتميز

 عن  الحقيقية لدى
ً
املستهلك و تزداد أهمية املنتج في تحقيق امليزة التنافسية إذا كان هذا املنتج متميزا

 ما 
ً
 و أكثر من هذا فإننا كثيرا

ً
املنتجات املنافسة ، و بالنظر إلى دورة حياة املنتوج نجد أنها أصبحت قصيرة جدا

 
ً
 ، و ستهدف املؤسسات من  نرى بعض املؤسسات التي تختصر دورة حياة أحد منتجاتها لتقدم منتجا

ً
جديدا

 .أي أنها تقدم منتجها قبل أن يقتله منافس آخر وراء ذلك ضمان التفوق على املنافسين

 من العناصر التي تساهم في تحقيق امليزة  :تكنولوجيا إلانتاج 
ً
 مهما

ً
تمثل التكنولوجيا املتقدمة عنصرا

التنافسية في هذه الحالة من خالل ما توفره التكنولوجيا من دقة ألاداء و سرعة في إلانجاز ، خاصة في زمن 

ت و التسابق مع من الصفري و الذي يجسد الصراع بين املنظماؤسسات إلى تطبيق مفهوم إدارة الز تسعى امل

 .الزمن إلشباع رغبات املستهلك 

غير أن امتالك التكنولوجيا في حد ذاته ال يمثل ميزة تنافسية ، فاملورد الذي يبيع التكنولوجيا ملؤسسة ما 

وحدها ال يكفي لتحقيق ميزة تنافسية دون يمكن أن يبيعها لكل املنافسين ، و إن امتالك تكنولوجيا متطورة 

 التكنولوجيا و صيانتها و تطويرها إدارةنصر البشري القادر على أن يتوافر الع

 ألاسواق أنقرية صغيرة و من العجب  أصبحلم تعد هناك أسواق مغلقة فالعالم كله  :ألاسواق املغلقة 

تنتقل آلان إلى املستهلك و ليس العكس فبفعل التغيرات البيئية التي حدثت خالل النصف الثاني من  أصبحت

 أصبحت ألاسواقشرين خاصة اتفاقيات التجارة العاملية و منظمة التجارة الدولية و غيرها فكل القرن الع

و هنا ما  ألاسواقما رغبت في الاستمرار و البقاء في  إذاالتنافس حقيقة واقعة لكل املنظمات  أصبحمفتوحة و 

 .املورد البشري فهو قادر على تبني فكرة املنافسة و التعامل مع متغيرات السوق الجديدة أهميةيظهر 

 

                                                           
 .092صفحة , ذكره  مرجع سبق, جمال الدين محمد املرس ي .  1
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 الكبير نتيجة الوفرات التي تتحقق نتيجة اقتصاديات  إلانتاجتتحقق امليزة التنافسية من  :الكبير إلانتاج

قيق في رغبات ، مع تح أذواقهمفي هذه الحالة هو تشابه رغبات املستهلكين و  ألاساس يالافتراض  أنالحجم غير 

تتعامل املؤسسات مع هذا القدر من رغبات املستهلكين بدرجة  أناملستهلكين بشكل مذهل استدعى ذلك 

حاجات املستهلكين املتعددة و تطبيق  إلشباعمماثلة من التعقد التنظيمي و ذلك بتقديم منتجات متنوعة 

 .النظر لكل مستهلك على انه سوق يستغل املتخصص لكل مستهلك و هنا يمكن  إلانتاجمفهوم 

   التالي يوضح دور املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية( 90-90)رقم الجدول 

 دور املوارد البشرية امليزة التنافسية

 تقديم منتج متميز

 .دورة حياة املنتج قصيرة -

 .زيادة الحاجة للتجديد و الابتكار -

 .زيادة أهمية املوارد البشرية في التجديد و الابتكار -

 امتالك تكنولوجيا متطورة

 .التكنولوجيا متاحة أمام الجميع -

 .التكنولوجيا الحديثة تتطلب مهارات متطورة -

 .التكنولوجيا املتطورة بالعنصر البشري قادر على استيعا -

 التنافس في ألاسواق املفتوحة

 .مفتوحة و بال حدود أصبحت ألاسواق -

 .سة حق مشروع للجميعفاملنا -

 .املنافسة من خالل رأس املال الفكري  -

املنظمة العربية  –العدالة التنظيمية املهمة القادمة إلدارة املوارد البشرية  –عادل محمد زايد  :املصدر

 .25ص  0991القاهرة  –للتنمية إلادارية 

 

 

 



           املوارد البشرية وامليزة التنافسية في املؤسسة                           :الفصل الثالث 

 

 
65 

 : خالصة

للموارد البشرية يمثل أحد الركائز ألاساسية في تحقيق التميز و الريادة ملؤسسة إن الدور املتنامي 

القرن الواحد و العشرون، و بذلك ينبغي على إدارة املوارد البشرية أن ال تتعامل مع أفراد املؤسسة على أنهم 

مل معهم على أنهم أجزاء يعملون لقاء اجر محدد و ال يمثلون عامل من عوامل إلانتاج ، و إنما يجب التعا

مصدر لإلبداع و ألافكار النبرة و ألاداء الرئيس ي للتغيير و وضع ميزة تنافسية لكي تتمكن املؤسسة من مواجهة 

 .التحديات املعاصرة 

لذا يفترض على املؤسسة تنمية قدرات ألافراد و تحفيزهم على التطوير و إلاثراء في أدائهم ، و ذلك 

 .البشري في تحقيق أهدافها بهدف تفعيل مساهمات العنصر 

ينبغي أن تدرك بان اللعبة التنافسية ليست اختبارا بل هي ضرورة حتمية تمليها عليها الظروف  و في ألاخير 

 .الجديدة، و عليها التعامل مع قواعد هذه اللعبة التي تقوم و تسند على العنصر البشري 

كز على مقومات العنصر البشري سنتناول في الفصل الخير و بما أن امليزة التنافسية في املؤسسة الجزائرية ترت

ملعرفة مدى تطبيقها لدور املوارد البشرية في تحقيق  –مستغانم  –دراسة تطبيقية ملؤسسة محاجز الغرب 

 .امليزة التنافسية

 



 

 

 الفصل الرابع
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  : تــمـهـيـــد   

ما تعلق بإدارة املوارد البشرية خاصة في جانب تأثيرها على امليزة  محاولة إملامنا ببعضإن               

وقد , سبق  تطبيقي يوضح أكثر ماالتنافسية في الفصول النظرية جعلنا نهدف إلى اختتام هذه الدراسة بفصل 

غير أن هذه  –مستغام  –تم اختيار الدراسة التطبيقية في مؤسسة محاجر الغرب ببلدية سيدس لخضر 

ت املتعلقة بل سنعرض أهم املعلوما, التنظيمي تغنى عن تقديم املؤسسة وعرض نشأتها وهيكلها  الدراسة ال

 .تنافسية ملؤسسة محاجر الغرب بإدارة املوارد البشرية ودورها في خلق ميزة 

 : ي ــــــــلــى مايـــــل إلــــوعليه سنتطرق في هذا الفاص        

 .تقديم مؤسسة محاجر الغرب : املــبــحــث ألاول 

               دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة محاجر الغرب: املــبــحـث الثانــي 

 (استبيان)
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 .رب ــر الغــاجــة محـــســؤســم مـــديـقـت: ث الاول ــحــبــامل

إن مؤسسة محاجر الغرب مؤسسة وطنية تابعة للقطاع العام تقوم باالستثمار في رمال البناء ولها             

 .استثمارات اخرى مصغرة وسنقوم بالتعرف عليها من خالل العناصر آلاتية 

 .رب ــر الغـاجــة محــسـؤســأة مــشـن: ب ألاول ــلـطـــامل

لقد تم إنشاء مؤسسة محاجر الغرب عن طريق مداولة  املجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي لخضر              

للبلية وعين بلميلود تحت رئاسة السيد قاض ي ميلود بصفته رئيسا  40/11/2442في جلسته العادية ليوم 

امام هذه الوضعية ,   14اتب للجلسة بحضور جميع أعضاء املجلس الشعبي ال البلدي وعددهم لخضر كك

وقصد الحفاظ على التوازن املالي للبلدية وبعد الاستغالل العشوائي للرمال اقترح رئيس صبغة إنشاء مؤسسة 

 : التسيير  واستغالل املرملة لبلدية سيدي لخضر وقف القوانين وسيما 

 املتعلق بالبلدية  40/40/1004بتاريخ  04/40 القانون رقم. 

  املتعلق بعالقات العمل  21/40/1004املؤرخ في  04/11القانون رقم. 

  امحدد لشروط إنشاء مؤسسة عمومية محلية وتنظيمها  10/48/1008املؤرخ في  08/424املرسوم

 .وتسييرها 

 : قرر املجلس إلاجماع على  الاجتماعوبعد هذا 

التسيير والاستغالل املقلع الرملي بسيدي لخضر الكائن مقرها إلاجتماعي بشارع حقاني إنشاء مؤسسة  (1

 .حمو بسيدي لخضر 

 .1444444444قدر رأسمالها ب  (2

 املذكور أعاله  08/244من املرسوم  40يطلب من السيد الوالي املصادقة واملداولة وفق ألاحكام املادة  (8

 :مية املؤسسة واقتراحات ألاسماء التالية تن وبعد تداول املجلس الشعبي البلدي قصد

 .مناجم الغرب  (1

 .مناجم سيدي لخضر  (2

 .مناجم الظهرة  (8
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التجاري من إدارة املركز الوطني للسجل التجاري املفوض قانونيا وهو محاجر الغرب  الاسموتم اختيار 

 . 10/12/2442املؤرخة في  188011بمقتض ى شهادة التسجيل رقم 

تحت إدارة  41/41/2448نشاطها إلاداري إيتداءا من  مزاولة املؤسسة في فتح أبوابها و وبعد املصادقة شرعت 

شرعت في عملية بيع الرمال بمقلع أوالد س ي العربي املسمى  41/40/2448وفي , السيد مزياطا ملختار كمدير 

 .بالظهرة ومازالت إلى يومنا تنشط فيه 

 رب ــر الغـاجــة محــسـؤســف بمــريــعـالت: 

الرمال واستصالح ألاراض ي  اقتالعهي مؤسسة وطنية تابعة إلى وزارة الطاقة واملناجم متخصصة في   

: ن للرمال ها ببلدية سيدي لخضر ولها مقلعتيمقر , للزراعة والبناء وكذا تقوم بصناعة قوالب إلاسمنت 

تتعامل مع الزبائن ماليا  1444444444رأسمالها حوالي , ومقلعة عشعاشة ( الظهرة)مقلعة وال دس ي العربي 

عامل في  21, عامل  04عن طريق بنك الفالحة والتنمية الريفية لبلدية سيدي لخضر وتحتوي على حوالي 

 .في اقتالع الرمال  00القطاع إلاداري و 

 

 .رب ــر الغــاجـة محــســؤسـاق مــداف وأفــأه: ي ــانــب الثــلــــطــامل

 : رب ــر الغــاجـة محــسـؤســداف مـــأه (1

يتم إال وفق هدف وهو الربح وضمان البقاء والاستمرارية والحصول على قوة  إن إنشاء مؤسسة ال              

مؤسسة محاجر الغرب حيث تقوم بتموين جميع مشاريع البناء على  وهذا ما تطمح إليه , ية في السوق تنافس

كما أنها شرعت في , مستوى الغرب الجزائري عامة ووالية مستغانم خاصة بمادة الرمال الصالحة للبناء 

قيق استصالح ألاراض ي للزراعة والبناء وتحكما أنها تقوم ب, واملتاجرة بها أيضا  صناعة قوالب إلاسمنت

 : وتهدف أيضا إلى "   04والبلدية  84للوالية : في دعم الذي تموله قتصادية املتمثلة التنمية إلا

  امتصاص البطالة على مستوى البلدية. 

  تسعى إلى جلب عدد أكبر من الزبائن. 
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 مع شركة الخطوط الجوية  الاستثمار : مثل  عديد من املشاريع بهدف زيادة الاستثمار القيام بتموين ال

 .الجزائرية عن طريق ألاسهم 

  القيام برفع املوارد بأقل التكاليف. 

  التسيير الدقيق للخزينة. 

  تحسين نوعية الخدمات والعالقات مع الزبائن. 

  إلاعالم آلالي  استعمالتطوير وتعميم. 

 لتفادي املعامالت  املؤسسةل العمل على وضع صندوق خاص باملؤسسة للتعامالت املالية مع الزبائن داخ

 .البنكية 

  العمل على تحقيق امليزة التنافسية. 

 خل املؤسسة بسبب حدة املنافسة في السوق لدخول لتسليم النقود دا العمل على تخصيص مكان

 .مؤسسات خاصة تستعمل الدفع املباشر  لتفادي هروب الزبائن لها 

 هروبه للمنافسين الخواص  العمل على تحديد السعر املناسب للزبون لتفادي. 

  تصليح وضعية عمال املؤسسة بتجديد مكان العمل لتوفير ظروف عمل مناسبة وهذا نظرا ملا يمليه

 :من حيث عالقات العمل  04/11القانون 

  توظيف مختص في املناجم على مستوى املقلع. 

  تحسين منح أعضاء مجلس إلادارة. 

 ببها أعضاء إلادارة  مراعاة كيفية تخليص املهمات التي يقوم. 

  خلق مناصب شغل لفائدة املؤسسة 

  تخصيص مساحة واسعة لصناعة قوالب إلاسمنت. 

 : ة ــلـرمــاق املـــأف - (2

 : ي ـــــلــور مايــر يتصـيــإن مجلس إلادارة والتسي
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 رة بيع املتر املكعب الواحد من الرمال زمراجعة تسعي 

  مراجعة القانون ألاساس ي للمؤسسة. 

  في مواد البناء ألاخرى واملناجم والسياحة  الاستثمار. 

  الحص ى  –الرمل ألاحمر –للملح : البحث عن مناجم أخرى. 

  الاقتالعآالت متطورة تسهل وتسرع عملية  واقتناءشراء . 

 

ــيكـــاله: ث ــالــب الثـــلــــاملط  .غرب ــر الـاجـة محــســؤســي ملــيمــنظــل التــ

 <<محاجر الغرب >>للمؤسسة  الشكل املوالي يوضح الهيكل التنظيمي         

 .الهيكل التنظيمي للمؤسسة ( : 31-30) الشكل رقم              

 



 دراسة حالة مؤسسة محاجر الغرب                                                                      :رابعالــفــصــــل ال

 

 
72 

 :اجر الغرب ــسة محـــيمي ملؤســـل التنظــام الهيكــم أقســـف بأهــالتعري .1

 :ة ـــامــإلادارة الع.  1-1

 : وتنظيم جميع مصالح املؤسسة تتكون من , وظيفتها تسيير و مراقبة    

 .مهمته تسيير املؤسسة بشكل فعال : ر العام ــاملدي 

 .تعتبر مساعدة للمدير و تقوم بضبط املواعيد له والقيام بجميع إلاتصالت في مجال العمل  :رتارية ـالسك

 : ات ـــيعــة املبــلحـــمص.  1-2

تعتبر , تشرف هذه املصلحة على عمليات البيع وتقديم الخدمات  بالنسبة لكل ماهو موجود داخل املؤسسة 

 . الاستغالل واملصلحة التجارية الرابط ألاساس ي بين مصلحة 

  تعمل على التحكم في الكمية املستخرجة وهذا يعد التأكد من طرف الرئيس :  الاستغاللبالنسبة ملصلحة

 . منجميهوهذا من أجل تحديد آتاوي 

  يتم عبر هذه املصلحة استخراج فواتير تقدم نسخة للزبون ونسختين ألاولى  : تجارية لمصلحة اللبالنسبة

 .خاصة بالبنك والثانية خاصة باملبيعات تبقى عند املؤسسة 

 :منها املؤسسة مع كل ألاصناف  من الزبائن  وتتعامل

 عملية البيع معهم هي  إلتمامومن بين الشروط التي يجب تنفيذها : واص ــالخ: 

  السجل التجاري للزبون. 

  بطاقة الجباية. 

  سند الطلب. 

  (.مختص في نقل البضائع )بطاقة النقل 

 وجود باإلضافة إلى الشروط السابقة البد من : ن ــيـاولـــاملق: 

  أي املشروع الذي يريد املقاول إنجازه : املشروع. 

 .البطاقة الرمادية للشاحنة 
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 مبرمة بين املؤسسة والدولة  اتفاقيةإلتمام عملية البيع البد من وجود : سة العمومية والخاصة ــؤســامل. 

 يع ـــة البـيــام عملــائق الالزمة إلتمـالوث: 

 للزبائن من طرف هذه املصلحة وهذا بعد تحديد املبلغ والكمية وتسمى هذه يقدم : د ـد التسديــسن

 .ويتم تسديد هذا الوصل في بنك الفالحة والتنمية الريفية الذي به حساب خاص للمؤسسة ( CA30)الوثيقة 

 عند تسديد املبلغ في البنك تمنح له باملقابل وصل آخر ليقدم للمصلحة من  : اللــالاستغورة وصل ــفات

وعند , صلحة من أجل استخراج الكمية املمنوحة املالذي يقدم بدوره إلى  الاستغاللأجل تحرير فاتورة وصل 

قديمها جل تتقدم إلى املحاسبة من أ( فاتورة البيع)يات في وثيقة هي الانتهاء من مهام الزبون تسجل كل العمل

 .في امليزانية واليومية الخاصة باملبيعات والبنك 

 : ق ــــيــدقــة التــحـمصل. 1-0

تقوم هذه املصلحة بفحص تقديم املعلومات املالية واملحاسبية داخل املؤسسة بهدف كشف ألاخطاء و 

بتقديم صحة ومصداقية كما يقوم املدقق داخل املؤسسة , التالعبات إن وجدت كما تقوم بتقديم ألاداء 

 .وشرعية املعلومات املالية واملحاسبية 

 : تقوم هذه املصلحة ب : ة ــبــة املحاســحــمصل.  1-4

  إعداد القوائم املالية املتمثلة  في حساب النتائج وامليزانية الختامية وجدول تدفقات الخزينة الخاصة

 . باملؤسسة

  تسجيل اليومية من املبيعات واملشتريات. 

 ّ مراقبة الحسابات البنكية كل شهر. 

  والتنبؤات  الاحتماالتتقوم بإعداد جدول. 

  مراجعة ألاجور. 

 : ن ــزيـة التخــحــلـمص.  1-5

تقوم هذه املصلحة بتخزين وشراء املستلزمات للمؤسسة التي تستعملها للقيام بجميع املهام ومن بين الوثائق 

 : املستعملة 
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 يقدم من طرف مدير املؤسسة إلى مورد لجلب املستلزمات  بمعنى: ة ـيــسند الطلب. 

 من طرف املورد والتأشير عليها باستقبال املستلزمات املوردة  يقوم املخزني: ال ــبـقـل الاستـــوص. 

 وات العمل يقوم بإعداد وثيقة خاصة بكل مادة ويذكر فيها دبعد استقبال املستلزمات وأ: ن ــة التخزيــاقــبط :

  .’الكمية, الثمن , املخزن تاريخ دخول وخروج 

  الكمية ’ اسم املادة : يقوم بتدوين املواد التي أخرجت من طرف العمال وتحتوي على : وصوالت الخروج ,

 .ويقوم بالتأشير عليها ’ الثمن 

 : ة ـــريــشــوارد البــة املــحـلــمص. 1-6

تقوم بمتابعة كل ملفات املستخدمين من تغيرات وحركة العمال من دخول وخروج و اعداد عقود العمال 

كما تقوم بالوقوف على حضور وغياب , ومراقبة النظام العام داخل املؤسسة وفق القانون الداخلي 

 : املستخدمين وإعداد بطاقة الحضور قصد معالجة ألاجور الشهرية وتقوم أيضا ب

  املخطط الهيكلي للمؤسسة تنظيم. 

 بتقييم أداء العمال عن طريق بطاقة تقييم ألاداء  القيام. 

  تحتوي على سجالت تنظيم وتسيير املوارد البشرية التابعة للمؤسسة. 

  تاريخ ومكان , الجنس , ى اسم ولقب العامل :إعداد سجل دخول وخروج املستخدمين الذي يحتوي على

 . رقم الضمان إلاجتماعي , ن تاريخ نهاية عقد العمل , تاريخ التشغيل , منصب العمل , العنوان , امليالد 

 تاريخ بداية ونهاية  ,سبق مدة العطلة  إعداد سجل خاص بالعطلة السنوية يحتوي على إضافة إلى ما

تقوم هذه املصلحة يمسك ملفات خاصة بكل عامل وتحتوي على وثائق خاصة به وكذلك ملف , العطلة 

 . السلوك  

 :هو مكان اقتالع الرمال يمر باملراحل التالية : ع ــــــلــقــامل.  1-7

 دخول الشاحنة لشحن الرمل عن طريق وصل التسليم ز : ى ــة ألاولــلـاملرح 

 يحتوي على  ييسلم وصل التسليم إلى املكتب والذ :ة ـيـانـة الثــلــاملرح : 

  الرقم التسلسلي للشاحنة. 
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  رقم الفاتورة املسددة في املصلحة التجارية. 

  اسم ولقب الزبون. 

  يسجل في بطاقة فنية. 

  يحرر وصل الخروج. 

  تمر الشاحنة عبر نقطة املراقبة حيث يقوم بعد شحن الرمل وتحرير وصل التسليم : املرحـلــة الثــالـثـة

املراقب بتدوين املعلومات الواردة على وصل التسليم في سجل املراقبة كما يقوم بالتأشير عليه ومن ثم تغادر 

 .الشاحنة املقلع 
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 (.استبيان)الغرب دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية ملؤسسة محاجر : املبحث الثاني 

 .رب ـر الغـاجـة محـسـؤسـي مـري فـشـورد البــة املــانــكـم: ب ألاول ــلــــطـامل   

ما هي : من  خالل املقابلة التي اجريناها مع مدير املؤسسة وألاسئلة التي طرحناها عليه املتمثلة في 

 املؤسسة ؟البشري في  أهمية املورد البشري في املؤسسة ؟ ما دور املورد

لنا من خالل أجوبته أن املؤسسة تعتبر أن املورد البشري موردا هاما ويحظى باهتمام كبير خاصة تبين 

أصحاب الكفاءات وألافكار والعقول املتميزة وكذلك العمال العاديون الذين يتقنون عملهم ويتميزون 

نه بدونه ال تستطيع املؤسسة أن ويعتبر العنصر البشري هو أساس املؤسسة ل , وروح العمل   باالنضباط

تؤدي أعمالها بأكمل وجه وللحفاظ على مواردها تقوم دائما بتحفيزهم وتكوينهم وتقديم ترقيات لهم 

 : واستنتجنا أيضا أن 

  العنصر البشري هو عنصر أساس ي وضروري في تطبيق استراتيجية املؤسسة. 

  سسة التي تطرحها إدارة  املوارد البشرية كل العناصر البشرية مختصة في تطبيق استراتيجية املؤ. 

  يساهم املورد البشري في جلب الزبائن وذلك باملعاملة الجيدة وتقديم الخدمة له على أحسن وجه

 .جيدةوتوفير له رمال 

 : وأثناء تربصنا قمنا يطرح مجموعة من ألاسئلة الفرعية على العاملين متمثلة فيما يلي 

 ن ؟ـليـامـالعأداء م ــييـسة بتقــوم املؤسـل تقـــه .1

فكانت إلاجابات تؤكد على قيام املؤسسة بتقييم أداء عمالها وله أهمية في املؤسسة على أساس تتخذ   

والجهة , أساسه يتم العرف على نواحي القصور والضعف في أداء العاملين  من القرارات لتطوير ألاداء وعلى

وتتمثل معايير إجراء التقييم يتم , املستخدمين سؤول املباشر  للعامل وعلى رأسهم املسؤولة عن التقييم هي امل

على أساس نوعية أداء املهام املنطوية بالعامل في بطاقة املهام وكذلك على أساس خبرة والشهادة ويكون 

حديد ايضا ت التقييم شهري وسنوي وهذا ألاخير على أساسه ينبثق ومخطط التكوين الخاص بكل فرد و

 . املردود الفردي 



 دراسة حالة مؤسسة محاجر الغرب                                                                      :رابعالــفــصــــل ال

 

 
77 

هتم بها ـي تـتـاء الــم ألاشيــن أهـة ومـيـة علمـريقـن بطـيـيار العاملـشرية واختـوارد البـط املــيـطـر تخـبـل يعتــه .2

 سة ؟ـاملؤس

تبين من خالل إلاجابات أن مؤسسة محاجر الغرب شأنها شأن أي مؤسسة تسعى لتخطيط واختيار عمالها 

 . منهم إلى أبعد حد في سبيل تحسين نوعية وكمية إلانتاج  باالستفادةعلى أسس علمية تسمح 

 ى ؟ــريقة مثلـراد بطـالل ألافـتغـة اسـيـرية كيفـوارد البشـط املـيـل تخطـمـل يشــه .0

ب تسعى وراء تخطيط أفرادها واستغالل استثمار كانت إلاجابات تؤكد على أن مؤسسة محاجر  الغر 

الكفاءات بطريقة مثلى لداء العمل في الوقت املناسب واملكان املناسب كما أن نقول عن وظيفة التخطيط في 

بارها تتوقف على سياسة تؤدي مهامها املنطوية إليها باعت على أنها وظيفة تسييريةمؤسسة محاجر الغرب 

 . كان له الفضل في وصولها إلى هذه املكانة املشرفة  مرسومة بطرق ومناهج سليمة وهذا ما

 ة ؟ـشريـوارد بـى مـصول علــلحـسة لــها املؤسـمد عليـتـي تعــصادر التــم املـي أهـه اـم  .4

للحصول على عمالها إما املصدر من خالل إلاجابة تبين أن مؤسسة محاجر الغرب تعتمد على مصدرين 

الداخلي أو الخارجي فاعتمادها على املصدر الداخلي فقد تم تحديد عدة طرق منها وضع مذكرة في لوحة 

إلاعالنات باملحاجر واختيار العاملين من داخل املحاجر وتحفيزهم النجاز عمل أكثر واكتساب خبرات جديدة أما 

عالنات في الصحف اليومية وأيضا تتعامل مع الوكالة الوطنية للتشغيل في املصدر الخارجي فيتمثل في كتابة إلا 

 .عملية التوظيف 

 رب ؟ـاجر الغـسة محـة العمل بمؤسـماعيـد جــوجـل يــه .5

إلى العاملين على تواجد الروح الجماعية بينهم وكذلك املؤسسة تشجع على العمل الجماعي وهذا إلدراكها بأن 

قها من خالل العمل الجماعي وكذلك تحقق أداء جيدا للمؤسسة وذلك ملا يوفر أحسن النتائج يمكن تحقي

 .مناخ العمل الجماعي من نشاط وتعاون وحركية وهذا ما الحظا أنه يتوفر فعال بين العمال داخل املؤسسة 
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 ؟ر ــاملباش مسئولهانه حلها دون الرجوع إلى ـالة مواجهة العامل لبعض الصعوبات هل بإمكـي حــف .6

فقد أكدت إلاجابة بأنه يمكن للعمال حل الصعوبات التي تواجههم في العمل دون الرجوع إلى مسؤولييهم 

املباشرين أي أن لديهم إمكانية التصرف مع هذه الصعوبات مما يعني تتمتع هؤالء ألافراد من الحرية في 

 .التصرف 

 ل ؟ـي العمـرام فـم واحتـقديـون بتــال يحظـل العمــه .7

تؤكد إلاجابات بأنهم يحظون بتقدير واحترام رؤسائهم في العمل وأن هذا التقدير و الاحترام يكون في إطار 

 . الاحترام املتبادل وهذا ما لحظناه وتأكد لنا خالل فترة التربص 
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 .ية ـالتنافسزة ـيـيق املـة في تحقـشريــوارد البـير املــع تسيـواق: ي ــانـلب الثــاملط

رأينا من خالل الجانب النظري أن امليزة التنافسية تعبر عن املهارات ومظاهر التفوق التي تحققها            

املؤسسة باعتمادها بالدرجة ألاولى على املوارد البشرية ومن هذا املنطلق قمنا بإعداد استبيان وقسمناه على 

 : وعلى أساس إلاجابات قمنا بتحليل النتائج وتم تقسيمه إلى<< ال>>أو << نعم>>عمال املؤسسة لإلجابة عنه ب 

 رب ــاجر الغـسة محــي مؤسـة فـشريــوارد البــير املــع تسيــواق: م ألاول ـالقس. 

  41يبين توزيع العينة حسب ألاسئلة املطروحة في امللحق رقم ( 41-48)الجدول رقم 

 عدد العمال ال نعم                                      العبارة                                                 

 21 14 11 هل يتم وضع برامج تدريبية للعمال املختصة بالنشطة إلادارية ؟ -

 21 40 10  -هل يستفيد العمال من التدريب عند احتياجه ؟ -

 21 40 18 بالكفاءات من املوارد البشرية بالشكل املطلوب ؟ الاعتناءهل يتم  -

هل يعمل العمال على تشارك املعلومات ومهارات فيما بينهم ومساعدة  -

 العمال الجدد في العمل ؟
10 40 21 

هل تهتم املؤسسة باختيار وتكوين وتحفيز املوظفين لالحتفاظ بيهم وليجذبوا  -

 لها  زبائن جدد ؟
18 40 21 

املؤسسة خطة لجلب القوى العاملة املطلوبة للقيام بالنشطة  هل تضع -

 إلادارية ؟
40 11 21 

هل يتوافق أداء ألافراد بالشكل املطلوب مع استراتيجيات العمل وحاجيات  -

 الزبون ؟ 
14 11 21 

 21 40 18 هل يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية للعاملين لرفع ألاداء ؟ -

 

 

 ج ـــــائـــتــل النـــليــتح : 
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اتضح لنا أن مؤسسة محاجر الغرب تقوم بعملية التدريب والتنمية ( 41-48)من خالل الجدول رقم             

ملواردها البشرية ولكفاءاتها وهي عملية مستمرة وهذا بسبب إدراك إدارة املحاجر لهمية التكوين والتدريب 

ومعارف وبأنه توجد لدى العمال معارف ضمنية جزء وإعادة التأهيل في اكتساب مواردها البشرية مهارات 

منها على املستوى الفردي وأخرى على املستوى الجماعي وهو ألامر الذي يتطلب من إدارة املحاجر تفعيل 

وارد البشرية في سبيل اظهار  تلك مهارات وتمليكها للتنظيم عن طريق التدريب بنوعيه سياستها اتجاه امل

كما لحظنا أثناء تربصنا أنه يوجد بين , ل ويكون ذلك في إطار احتياجات العامل قصير ألاجل وطويل ألاج

أيضا على الاحتفاظ بالكفاءات وعن  كما تقوم املؤسسة,  العمال روح التعاون والعمل الجماعي والتشاور 

وعدم  وهذا من أجل ضمان بقاءهم, طريق الاهتمام بهم من خالل التحفيز والاحترام والتقدير والترقية 

 : وتركز على تقديم جملة من التحفيزات ملواردها البشرية متمثلة في ,   هروبهم للمؤسسات املنافسة

  تفويض املسؤولية , الحوافز , ألاجور واملرتبات. 

الاهتمام بالجانب , قرارات جماعية  التخاذاستشارة العاملين , وكذلك امكانية تدريبهم لتطوير معارفهم 

 . الصحي للعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املوالي يوضح أنواع املحفزات املقدمة للعمال بمؤسسة محاجر الغرب ( 42-48)والجدول رقم 
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 قــــــــــيـــــبـــــــطــــــــالت عدم  نـــــــســـــــبة يقـــــبـة التطــــــبـــنس زاتــــفــــحــــــــامل

 / 144 ر والرواتب جو ألا  -

 04 04 الترقيات والحوافز  -

 84 84 عالقات العاملين بالرؤساء  -

 04 84 الاهتمام بحياة العامل الشخصية -

 / 144 امكانية التدريب  -

 04 04 تطوير املعارف  -

 04 04 إلامكانيات املتاحة للمناقشة  -

 من إعداد الطالبة : در ــصــــــامل 

من أجل جذب زبائن جدد لها وكذلك من خالل الجدول تبين لنا أن املؤسسة تهتم بالجوانب التحفيزية وهذا 

 .قوى عاملة جديدة وذات خبرة عالية ومن قيام لقيام مواردها البشرية بتحقيق أهداف املؤسسة 

 محاجر الغرب  ملؤسسةيق امليزة التنافسية ـــر املوارد البشرية في تحقــدى تأثيــم: ي ـــــانــم الثــــســــالق. 

 ( .41)املوالي يبين توزيع العينة حسب ألاسئلة املطروحة في امللحق رقم ( 48-48)الجدول رقم 

 ال نعم العبارة
عدد 

 العمال

هل يوجد لدى املؤسسة ميزة تميزها عن باقي املؤسسات الخاصة باعتبارها  -

 مؤسسة عامة ؟
10 40 21 

 21 48 10 هل  ألافراد لهم دور في تحقيق ميزة تنافسية ؟ -

 21 40 10 وجذب الزبائن ؟ لالحتفاظهل تتبع املؤسسة استراتيجية السعر املنخفض  -

هل املؤسسة تقوم بدراسة السوق وتحري عن املنافسة القائمة في السوق  -

 الزبون ؟ إلرضاءوالسياسات التي يتبعها املنافس 
10 40 21 

 21 40 10 هل تتوفر لدى مواردها البشرية صفات املورد املتفوق املتميز ؟ -

يها في الاستمرار للتفوق على منافس املساهمةهل لدى مواردها القدرة على  -

 وتحقيق أهدافها املؤطرة ؟
10 42 21 

 الـــــنــتــــائـــــجل ــليـــتح:  
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 مقلعتينمن خالل الجدول اتضح لنا أن املؤسسة تمتلك ميزة وهي جودة الرمال التي تعمل بها وان لها      

تتوفر على رمال جيدة صالحة للبناء بنسبة عالية الامر الذي يجعلها متميزة عن املنافسين آلاخرين وكذلك 

وإنها تتعامل مع الزبون بطرق قانونية ليس , تخفيض السعر بطريقة قانونية تحدده وزارة الطاقة واملناجم 

الوثائق الرسمية للزبون على غير مؤسسة يقومون بالتهرب الضريبي وعدم الاهتمام  ب مثل املنافسين آلاخرين

محاجر الغرب فإنها تتعامل بطريقة قانونية الزامية كما أنها تقوم بتصريح سنوي أما املنافسين الخواص ال 

قيامها بتحاليل للرمال قبل عرضها للبيع في  كما أن ما يميز  مؤسسة محاجر الغرب, يقومون بهذا التصريح 

سة في السوق من خالل النوعية ومعظم هذه امليزات تكتسبها عن طريق جهود مخابر متخصصة لتقوم بمناف

كما اتضح لنل أن العمال في مؤسسة محاجر الغرب لديهم عدة كفاءات ومهارات , العمال وتكافل بينهم 

تساهم في خلق امليزة التنافسية للمؤسسة  بفضل السمات التي يكتسبونها مواردها البشرية وأيضا حصولهم 

والعمل وهذا ما  تدريب وتحفيز وتنمية القدرات لديهم وتكوينهم من طرفا ملؤسسة ليزيدوا من الاجتهاد  على

 .حظناه من خالل أجوبة العمال ل

وباعتبار أن املورد البشري هو عنصر فعال في خلق امليزة التنافسية البد  أن تتوفر فيه معظم الصفات 

حاجر الغرب أن لديهم طموحات وأهداف ورغبة لتحقيق آلامال الجيدة وهذا ما لحظناه في عمال مؤسسة م

ولديهم القدرة على املساهمة في الاستمرار للتفوق على , املستقبلية والتوازن الوظيفي وأهداف املؤسسة و

املنافسين لذا تقوم املؤسسة بتدريبهم وتحفيزهم بغية الوصول إلى ألاهداف املسطرة وتحقيق امليزة التنافسية 

 : اقي املنافسين املتمثلين في عن ب

  املنافسين الخواص. 

  املنافسين غير الشرعيين الذين يقومون بخيانة الرمال وبيعها بدون تصريح وبطريقة غير قانونية

 .يتعاملون بطريقة سرية 

  ال يوجد مؤسسة منافسة ملؤسسة محاجر الغرب في والية مستغانم تابعة للدولة. 

 

 .ة ــليــات مستقبــراحــتــاق واقـــأف: ث ـــالـــب الثـلـــــــطـــامل
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من خالل الدراسة امليدانية التي قمنا في مؤسسة محاجر الغرب ببلدية سيدي لخضر تبين لنا أنها تحتاج إلى 

عالية لتتمكن من الوصول إلى مبتغاها وتحقق  موارد بشرية ذات مستوى تعليمي أعلى وذات كفاءات وخبرات

وكذلك البحث عن مقالع جديدة للرمال وتطوير عمل القيام , ب قوة تنافسية جيدة في السوق أهدافها وتكتس

بصناعة قوالب إلاسمنت بتوسيع املكان وذلك للتغلب على منافسيها وبذلك يمكن طرح بعض آلافاق التي 

 : ي نراها تحقق امليزة التنافسية للمؤسسة وتضمن لها البقاء والاستمرارية واملتمثلة فيما يل

  الاهتمام باملورد البشري وتطوير إدارة املوارد البشرية. 

  وضع هيكل تنظيمي إلدارة املوارد البشرية. 

  تقديم كفاءات جيدة وحوافز للعمال. 

  العمل على استغالل الكفاءات املتاحة وتوظيف كل القدرات واملهارات. 

  استثمار رأس املال البشري ومعرفة كيفية استغالل طاقته. 

  توسيع مجاالت التنمية وتطويرها. 

  إن رضا العميل الداخلي والخارجي جوهر اهتمام املؤسسة وهدف استراتيجيتها. 

  تفادي معامالت الزبائن غير الجيدة التي تعرقل أداء العامل. 

  قيام املؤسسة باستصالح ألاراض ي وتصنيفها للزراعة والبناء باالعتماد على خبراء. 

 يم لهم عروض جيدة وتقديم لهم رمال بناء ذات جودة رفيعة جذب املقاولين بتقد. 

  توسيع مشروع صناعة القوالب إلاسمنتية. 

  تحديد وتثبيت  أجر العاملين وعدم حذف منه املر دودية الشهرية. 

  العمل على تخصيص مكان لتسليم النقود داخل املؤسسة . 

 

 

 :خالصة 
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تي قمنا بها في مؤسسة محاجر الغرب والتي قمنا بعرض نتائجها في من خالل الدراسة امليدانية ال             

هذا الفصل استنتجنا أن املورد البشري هو عنصر أساس ي في املؤسسة وهو محور نجاحها حيث تقوم بتسييره 

مواردها البشرية وجذبها من سوق العمل حسب الكفاءات املطلوبة ثم اختيارها وتعيينها  احتياجاتوتحدد 

وتدريبها وتنميتها حتى تكون قادرة على انجاز املهام املوكلة لها ومن ثم توفير شروط العمل لها وتحفيزها حتى 

 .تؤدي دورها بكفاءة وفعالية 

 مستعينينأن نسقط الجانب النظري على الدراسة امليدانية ولقد حاولنا من خالل هذا الفصل                

يجة لجوبتهم استنتجنا أن تالذي تم عرضه على العمال وكن( 41)بذلك باستبيان املبرمج في امللحق رقم 

العنصر البشري في هذه املؤسسة مرتاح وله مكانة فيها بحيث هو أساس ي في تحقيق ميزتها التنافسية ويعمل 

 . افها والتغلب على منافسيها على تحقيق أهد

 

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة
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من خالل ما تم عرضه في موضوع بحثنا دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية 

اتضح لنا أن املؤسسات الرائدة تنظر وتتعامل مع مواردها البشرية من منظور , للمؤسسة إلاقتصادية 

ايقنت أن املوارد البشرية هي السبيل املناسب لتحقيق أهدافها الربحية والبقاء والنمو والاستمرار  استراتيجي و

على مواردها البشرية ومن خالل هذا املنظور  باالعتمادوذلك من خالل سعيها إلى اكتساب مزايا مستدامة , 

الدول املتقدمة  اقتصادياتليها إحدى إلادارات الاستراتيجية التي تعتمد عأصبحت إدارة املوارد البشرية 

وهذا لكونها مسؤولة عن تسيير أهم مورد في املؤسسة وهو , والنامية على سواء لتحقيق تطورها ونجاحها 

 باستطاعةكما , العنصر البشري الذي يؤدي عند استثماره بفعالية إلى إنشاء ميزة تنافسية بين املؤسسات 

ستويات للمؤسسة وذلك من خالل مساهمته بببداعاته وأفكاره وأياا هذا املورد أن يساهم في اعطاء أعلى امل

 .بالتزاماته ومواظبته على العمل 

فبن , تنجزه وما تحققه من نتائج مالية  وإذا كانت درجة فعالية املؤسسات مازالت تقاس بمدى  ما             

جودة في التغيير والتطوير   على إحداثالتسيير في املؤسسات أصبح يعتمد على قياس املورد البشري وقدرته 

 . ؤدي إلى تحقيق إلابداع وكذا أهداف املؤسسة الذي ي

بمواردها البشرية والعمل على تنميتها من خالل البحث عن  الاهتمامولذا يجب على املؤسسات               

هم أجواء عمل مناسبة أفال الكفاءات وتوظيفها والعمل على زيادة معارفها من خالل تدريبهم وتوفير ل

وتحفيزهم والحرص على متابعة وتقييم أدائهم لتقوية نقاط القوة لديها ومعالجة نقاط الاعف والعمل على 

تخطيط مسارها الوظيفي وتنمية ميوالتها املهنية من اجل إعدادهم لشغل وظائف أكثر  مسؤولية وأداء 

 . مهامهم على أحسن وجه 

ملنافسة نتيجة لتحرير عوملة إلاقتصاد تظهر اهمية التسيير الفعال للموار د البشرية ومع زيادة حدة ا            

باستمرار وبشكل يربطه لتحقيق استراتيجية املؤسسة وأهدافها ومن أبرزها تحقيق ميزة تنافسية ذلك أن 

كما تعتبر ,  هذه ألاخيرة تعد مفهوما استراتيجيا يعكس الوضع التنافس ي الجيد للمؤسسة مع إزاء منافسيها

هدفا استراتيجيا يعكس الوضع التنافس ي الجيد واملستمر من خالل ألاداء املتميز ملواردها البشرية باعتبارها 

 .املعرفة  اقتصادألنها مرتبطة به أساسا في ظل التحول مصدر للميزة التنافسية 
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كما يمكن اعتبار املورد البشري أحد املوارد الفعالة التي تامن للمؤسسة كسب ميزة تنافسية 

فاملؤسسة يمكنها أن تكسب ميزة تنافس ي تنافسية بشق الطرق يمكن ألاهم من , واملحافظة عليها في آن واحد 

بشري في حد ذاته مورد والعنصر ال, عليها من التقليد وكذا ألطول فترة ممكنة  ذلك هو كيفية املحافظة 

مستصعب التقليد من أي جهة كانت إذا ما استطاعت املؤسسة املحافظة عليه وتطويره بشكل دائم ومستمر  

 .وابقائه تحت مراقبها وإشرافها 

وفي النهاية ال يمكننا إال ان نقول أنه أصبح الزاما على املؤسسات خاصة في الدول النامية اعتماد   

 . ملواردها البشرية للتأقلم إلايجابي مع تحوالت البيئة التنافسية تنمية استراتيجية 

ويمكن ان نلخص , صحة الفرضيات املقترحة  إلثباتج خالل ذلك حاولنا استخالص بعض النتائ ومن  

 : أهم ماتوصلنا إليه من نتائج في الــنقــــاط التالية 

 .لى تحقيق أهداف ومخططات املؤسسة يساهم املورد البشري وبفال أفكاره وقدراته ومهاراته ع .1

يعتبر املورد البشري الكفء من اهم املوارد التي تحقق ميزة تنافسية ذلك ألنه يعتبر مصدرا أساسيا لها  .2

 .ألنه صعب التقليد واملحاكاة 

إال ليس , تعتبر وظيفة تسيير املوارد البشرية من أهم وظائف املؤسسة ألنها تهتم بتسيير أهم مورد لديها  .3

 .جميع املؤسسات وألاساليب إلادارية توليها املكانة التي تستحقها 

التخطيط الاستراتيجي ملواردها البشرية والقيام بتطويرها من خالل التدريب  ببتباعتقوم املؤسسات  .4

 .والتأهيل املستمر  وذلك من أجل الحفاظ على استمرارية ميزتها التنافسية على املدى الطويل والتحفيز 

التي تريد البقاء أن تبحث عن رؤية جديدة ومنهج جديد يؤهلها  سساتأصبح من الاروري على املؤ  .5

 .السوق  القتصادوذلك ألن املنافسة أصبحت من السمات الرئيسية , ملواجهة املنافسة بشكل أحسن 

ق ميزة تنافسية تتمتع املؤسسات الجزائرية بكفاءات عالية من املوارد البشرية تمتلك قدرات مؤهلة لتحقي .6

ملؤسساتها لكنها تحتاج إلى التدريب املستمر  خاصة في إلاطار التكنولوجي نتيجة للتطورات التكنولوجية 

لذا على املؤسسات القيام ببعث مواردها للتدريب في الخارج لكسب خبرات عالية ولفهم الطرق . السريعة 

 .املعمول بها في سوف املنافسة العالمي 
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يتعدى ذلك لطرق التحقق املؤسسة ميزة تنافسية بتقديم منتج بأقل تكلفة أو التمييز فيه فقط وإنما  .7

وغيرها من إلامكانيات التي تتمتع بها والتي تمكنها من تحاير , استغاللهم ملختلف مواردها خاصة منها البشرية 

 : وتطبيق استراتيجية تنافسية حيث تحقق هذا التميز من خالل 

 اب القدرات واملهارات املهنية فالكثير من املؤسسات يقدر نجاحها على ما تملكه من مهارات وقدرات استقط

 .بشرية 

  القرار واكتساب مهارات إلاتصال والتحكم في الاغوطات النفسية  اتخاذتدريب الفرد على ممارسة عملية 

  تنمية مهارات الفرد عن طريق التدريب والتكوين. 

 قديم منتج متميز ذو قيمة للزبون تدريب الفرد على ت. 

 : يــــلــــــــــي  ومن خالل دراستنا امليدانية استنــتجــنــا ما      

إن مؤسسة محاجر الغرب تسعى إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف التي تصب في مجملها على تحقيق أعلى  .1

داف إلى رفع من حصتها السوقية وغزو وتتطلع املؤسسة انطالقا من هذه ألاه, املستويات لكسب رضا الزبائن 

كما تعمل على ترقية سمعة املؤسسة عن طريق ارضاء الزبائن وضمان . السوق وكسب ميزة تنافسية 

 .املستويات املالئمة من الجودة املطلوبة 

وهذا بسبب  , اكتشفنا أن هذه املؤسسة أصبحت تولي اهتماما كبيرا لكفاءاتها البشرية وبطريقة تسييرها  .2

فهي تسعى إلى , العنصر البشري والعائد الذي يمكن ان تحققه إذا سير بطريقة فعالة  ألهمية مسئوليهادراك إ

 .توفير بيئة عمل مناسبة ومالئمة لكفاءاتها البشرية 

دة بزبائن وتوفير إن مؤسسة محاجر الغرب تسعى للحفاظ على ميزتها التنافسية املتمثلة في املعاملة الجي .3

وكذلك تحاول التطوير من عملها وذلك بفتح مقالع جديدة وجلب آالت , الجودة العالية  اتلها الرمال ذ

 .متطورة وموارد ذات كفاءات عالية ومهارات 

املؤسسة تواجه صعوبات كبيرة في عملية التوظيف نظرا العتماد املركزية من طرف املديرية العامة حيث  .4

 . تعتبر هذه ألاخيرة املسؤول املباشر في اتخاذ القرارات
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 : املــراجع بالــلغـة العربـيـة 

 : الكــتـب 

 . 0222طبعة  –مصر  –القاهرة  –الدار الجامعية   -إدارة املوارد البشرية  –أحمد ماهر  .1

مصر ، –، منظور القرن الحادي و عشر ون دار الكتاب،القاهرة إدارة املوارد البشرية أحمد سيد مصطفى، .2

 .0222طبعة 

 –بناء القدرة التنافسية للتصدير ، دار الكتب املصرية، القاهرة  –أحمد سيد مصطفى، التسويق العالمي  .3

 . 0222مصر ، طبعة اولى 

، الدار الجامعية للطبع والنشر ( مفاهيم وحاالت تطبيقية)  إسماعيل محمد السيد، الادارة إلاستراتيجية .4

 .0222والتوزيع، مصر ، طبعة 

بربر كامل، إدارة املوارد البشرية، كفاءة ألاداء التنظيمي، املؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  .5

 . 2991بيروت، طبعة 

وألاسس والاستراتيجية وألابعاد، دار اليازوري  املفاهيم –بن عنتر عبد الرحمان، إدغرة املوارد البشرية  .6

 . 0222طبعةة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 

جتري دسلر ، ترجمة سيد أحمد عبد املتعال وعبد املحسن جودة، إدارة املوارد البشرية، دار املريخ للنشر  .7

 .0222، الرياض ، طبعة 

املدخل لتحقيق امليزة التنافسية في  –ارد البشرية جمال الدين محمد املرس ي، إلادارة الاستراتيجية للمو  .8

 . 0222القرن الواحد والعشرون، الدار الجامعية، مصر ، طبعة 

 .  0222زاهد محمد ديري ، إدارة املوارد البشرية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة  .9

دار النهضة ، بيروت لبنان ، طبعة حسن إبراهيم بلوط، إدارة املوارد البشرية من منظور استراتيجي ،  .11

 .0220اولى 

حسن عجالن حسن، استراتيجيات إلادارة املعرفية في منظمات ألاعمال، دار إثراء للنشر والتوزيع ، عمان  .11

 . 0222ألاردن ، طبعة اولى  –
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، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، طبعة ( حالة مصر)طارق نوير، دور الحكومة الداعم للتنافسية  .12

0220 . 

مدخل استراتيجي متكامل،  –يوسف جحيم الطائي، مؤيد الحسن الفضل، إدارة املوارد البشرية  .13

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، طبعة اولى 

مصر ، طبعة اولى  –محسن أحمد الحضيري، صناعة املزايا التنافسية، مجموعة النيل العربية، القاهرة  .14

0222. 

املوارد البشرية مدخل تحقيق امليزة التنافسية ، الدار الجامعية ، إلاسكندرية  مصطفى محمود أبو بكر ، .15

 .  0222مصر ، طبعة  –

 .0222مايكل بوتر ترجمة سعيد ألايوبي ، إلاستراتيجية التنافسية ، دار الكتاب العربي ، ألاردن ، طبعة  .16

 . 2992درية للكتاب ، مصر ، طبعة نبيل خليل مرس ي ، امليزة التنافسية في مجال ألاعمال ، مركز إلاسكن .17

نبيل خليل مرس ي ، إلادارة إلاستراتيجية تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس ، دار الجامعة الجديدة  .18

 . 0222مصر ، طبعة  –للنشر والتوزيع ، إلاسكندرية 

أردن ، طبعة  –سهيلة محمد عباس ، إدارة املوارد البشرية ، مدخل استراتيجي ، دار وائل للنشر ، عمان  .19

0222 . 

سامح عبد املطلب عامر ، استراتيجيات إدارة املوارد البشرية ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، طبعة  .21

 . 0222اولى 

فريد النجار ، إلادارة الاستراتيجية ملوارد استراتيجية ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مصر ، طبعة  .21

0221 . 

ز ، نماذج وتقنيات إلادارة في عصر املعرفة ، دار غريب للطباعة والنشر ، مصر ، علي السلمي ، إدارة التمي .22

 . 0220طبعة 

 .. 2912علي السلمي ، إدارة ألافراد والكفاءات إلانتاجية ، دار املعرفة ـ مصر ، طبعة  .23
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 –السياسات إلادارية في عصر املعلومات ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة  علي السلمي ، .24

  2991مصر ، طبعة 

 . 0222مصر ، طبعة  –علي السلمي ، إدارة املوارد البشرية ، دار غزي للنشر والطباعة ، القاهرة  .25

البشرية ، املنظمة العربية للتنمية عادل محمد زايد ، العادالة التنظيمية املهمة القادمة إلدارة املوارد  .26

 . 0222إلادارية ، القاهرة ، طبعة 

 –عمر وصفي عقيلي ، إدارة املوارد البشرية ن البعد إلاستراتيجي ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان  .27

 . 0221ألاردن ، طبعة 

تيجيات التغيير عز الدين علي السويس ، نعمة عباس الخفاجي ، امليزة التنافسية وفق منظور استرا .28

 . 0221التنظيمي ، دار ألايام للنشر والتوزيع ، طبعة 

، مكتبة ومطبعة إلاشعاع ( الرؤية املستقبلية ) عبد السالم أبو قحف ، التنافسية وتغيير قواعد اللعبة  .29

 . 2991املغمورة ، إلاسكندرية ، طبعة 

ستقبل بحوث ودراسات املنظمة العربية عادل زايد ، ألاداء التنظيمي املتميز ، الطريق إلى منظمة امل .31

 . 0222للتنمية إلادارية ، القاهرة ،  ، طبعة 

 .0222صالح الدين عبد الباقي ، إدارة املوارد البشرية ، الدار الجامعية ، القاهرة ، مصر ، طبعة  .31

 . 0222صالح الدين عبد الباقي ، قضايا إدارية معاصرة ، الدار الجامعية مصر ، طبعة  .32

  0222حسن ، إدارة املوارد البشرية ، رؤية مستقبلية ن الدار الجامعية ، القاهرة ، مصر ،  طبعة رواية  .33

عبد الحكيم الخزامي ، إلادارة إلاستراتيجية بناء امليزة التنافسية ، دار : روبرت بتس ديفيدلي ، ترجمة  .34

 . 0222الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، طبعة 

محمد سيد أحمد : جونز ، إلادارة الاستراتيجية مدخل متكامل ، تعريب وملراجعة د شارلزهل وجارديث .35

 .  0222اسماعيل علي بسيوني ، دار املريخ للنشر ، اململكة العربية السعودية ، طبعة : عبد املتعال ، د
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 :امللتقيات العلمية

مباركة ، املورد البشري وامليزة التنافسية ، امللتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص إلاندماج  كري سوا .1

 . 0222مارس  29-22في إقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة ، 

عزاوي عمر ، مصطفى عبد اللطيف ، تأهيل املوارد البشرية في ظل النقابات وتحديات العالم الجديد ،  .0

مللتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص إلاندماج في اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة ا

 ،  . 0222مارس  29-22

عبد املجيد قدي ، اشكالية تنمية املوارد البشرية في ظل العوملة ، امللتقى الدولي حول التنمية البشرية  .3

 . 0222مارس  22-29والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة املعرفة وفرص إلاندماج في إقتصاد 

 :الرسائل الجامعية 

في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ور رأس املال الفكري ، دالزهرة بريبش  .2

 . 0222-0220في علوم التسيير تخصص تسيير املوارد البشرية جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، سنة 

نصيرة بن عبد الرحمان ، آليات تطوير امليزة التنافسية للمؤسسات إلاقتصادية الجزائرية في ظل تحرير  .0

 . 0222/ 0تسيير إقتصادية ، جامعة بليدة ،  -الخارجية ، رسالة ماجستر ، كلية ع

بلقايد سليمان عائشة ، تخصص تسيير املوارد البشرية ، شهادة ماجستر في علوم التسيير جامعة أبي بكر  .2

 .0222-0222، تلمسان ، سنة 

رقام ليندة ، دور إدارة املوارد البشرية في تسيير التغيير في املؤسسات إلاقتصادية الكبرى ، رسالة لنيل  .2

 . 0222-0222شهادة دكتوراه علوم في العلوم إلاقتصادية جامعة سطيف ، سنة 

 .0222والتطبيق ، دكتوراه ، بغداد طبعة مهدي زوليف ، تخطيط املوارد البشرية العاملة بين النظرية  .1
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 إستبيان مخصص للدراسة امليدانية :  10امللحق رقم 

 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية     

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 مستغانم  –جامعة عبد الحميد بن باديس  

 التسيير والعلوم التجارية  –كلية العلوم إلاقتصادية  

 إستبيان  

 دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة إلاقتصادية : عنوان الدراسة 

 . مستغانم  –سيدي لخضر  –مؤسسة محاجر الغرب : الدراسة امليدانية 

 

 تيفالي يونس : بونوار فضيلة                         إشراف الدكتور : إعداد الطالبة 

 سيدتي ، سيدي          

في إطا رإلاعداد لشهادة ماستر في علوم التسيير تخصص التسيير إلاستراتيجي الدولي  ونظرا ألهمية مؤسستكم 

في القطاع إلاقتصادي املستدل عنها بمشوار تجربتها قمنا بإختياركم كعينة لدراستنا امليدانية ، إذ تهدف هذه 

ا في تطوير املؤسسة وكيفية تحقيقها للميزة إلاستمارة إلى معرفة خصائص املوارد البشرية ومدى مساهمته

 . التنافسية 

الرجاء منكم ملىء هذه إلاستمارة بكل موضوعية ومنطق نظرا إلستعمالها لغرض البحث العلمي وذلك بوضع 

 .في الخانة املناسبة وكتابة ألاجوبة في مكان النقاط املخصصة لها ( x)ْعالمة 

 ونشكركم مسبقا على حسن تعاملكم 
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 : املستوى التعليمي
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 : عدد سنوات الخبرة 
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 : ألاسئلة 

 هل تقوم املؤسسة بتقييم أداء العاملين ؟ .0

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

يعتبر تخطيط املوارد البشرية واختيار العاملين بطريقة علمية من أهم ألاشياء التي تولي لها  هل .5

 ؟ الاهتماماملؤسسة 

 هل يشمل تخطيط املوارد البشرية كيفية استغالل ألافراد بطريقة مثلى ؟ .5
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املؤسسة للحصول على موارد بشرية؟ عتمد عليها ماهي أهم املصادر التي ت .4

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

هل يجد جماعية العمل بمؤسسة محاجر الغرب ؟    .2
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 في حالة مواجهة العامل لبعض الصعوبات هل بامكانه حلها دون الرجوع إلى مسؤوله املباشر ؟ .6
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 ون بقدير واحترام في العمل ؟هل العمال يحظ .7
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 واقع تسيير املوارد البشرية في مؤسسة محاجر الغرب  :القسم ألاول 

 ال نعم العبارة
عدد 

 العمال

    هل يتم وضع برامج تدريبية للعمال املختصة باألنشطة إلادارية ؟-

    ؟ احتياجههل يستفيد العمال من التدريب عند -

    بالكفاءات في املؤسسة بالشكل املطلوب؟ الاعتناءهل يتم -

    هل يتم تقديم حوافز مادية ومعنوية للعاملين لرفع ألاداء ؟-

يعمل العمال على تشارك املعلومات واملهارات فيما بينهم ومساعدة العمال  هل-

 الجدد في العمل ؟

   

بهم وجذب زبائن  لالحتفاظوتكوين وتحفيز املوظفين  باختيار هل تهتم املؤسسة -

 جدد ؟

   

هل تضع املؤسسة خطة لجلب القوى العاملة املطلوبة للقيام باالنشطة -

 إلادارية ؟

   

 بشكل املطلوب مع استراتيجيات العمل وحاجيات أداء ألافراد هل يتوافق -

 الزبون ؟

   

 مدى تأثير املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة : القسم الثاني 

 عدد العمال ال  نعم العبارة

                       هل توجد لدى املؤسسة ميزة تميزها عن باقي املؤسسات الخاصة باعتبارها مؤسسة -

 تابعة للدولة ؟

   

    ألافراد لهم دور في تحقيق ميزة تنافسية ؟هل -

    هل تبع املؤسسة استراتيجية السعر املنخفض لالحتفاظ وجذب الزبائن ؟-

 املؤسسة تقوم بدراسة السوق وتحري عن املنافسة القائمة في السوق  هل-

 الزبون ؟ إلرضاءوالسياسات التي يتبعها املنافس 

   

    املتميز ؟  هل تتوفر لدى مواردها البشرية صفات املورد املتفوق -

 للتفوق على منافسيها  هل لدى مواردها القدرة على املساهمة في الاستمرار-

 هدافها املؤطرة ؟وتحقيق أ
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 :امللخص 

إن املوارد البشرية تعتبر ثروة حقيقية ومصدر أساس ي للمؤسسة ألنها أساس النشاط إلانتاجي ومنبع الفكر  -

رة املوارد البشرية حظيت طوال الفترات يمكن تقليده لذلك نجد أن إدا وإلابداع باعتبار العقل البشري لا

أصبحت  الاقتصادالسابقة باهتمام كبير من طرف الباحثين واملفكرين ، ونظرا للتكنولوجيا التي شهدها 

ة حدة املنافسة باستخدام أحدث النظم في داملؤسسات تسعى إلى كسب قوة تنافسية في السوق وكذا زيا

جعل من اعنصر البشري باعتباره مصدر للميزة التنافسية ، وهذا ماالعمل واستغالل الفرص والتركيز غلى ال

الاستثمار في املوارد البشرية ضرورة حتمية لبد منها ، اذ يتيح فرصة لتكوين القدرة التنافسية لخلق القيمة 

في  املضافة وبالتالي تحقيق امليزة التنافسية التي تعتبر من  مظاهر التفوق التي تحققها املؤسسة إذ تقف

 .ألاساس على تفعيل املورد البشري وتنميته وحسن تسييره 

ومن خالل هذه الدراسة قمنا بالتعرف على دور إدارة املوارد البشرية في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة  -

وذلك من خالل تحليل نتائج  -مستغانم –إلاقتصادية بمؤسسة محاجر الغرب لبلدية سيدي لخضر 

 .مؤسسة محاجر الغرب لعمال  الاستبيان الذي وجه

 –االاقتصاديةاملؤسسات  –امليزة التنافسية  –إدارة املوارد البشرية  –املوارد البشرية  : الكلمات املفتاحية 

ا.امؤسسات املحاجر 

Résumé 

Les ressources humaines sont considérées comme une véritable richesse et une 

source essentielle de l’institution, car elles sont à la base de l’activité productive 

et de la pensée et de la créativité, l’esprit humain ne pouvant être imité, ce qui a 

suscité un grand intérêt de la part des chercheurs et des penseurs au cours des 

périodes précédentes. Le pouvoir concurrentiel sur le marché ainsi que 

l’accroissement de la concurrence grâce à l’utilisation des systèmes les plus 

récents en matière de travail et d’exploitation des opportunités, ainsi que de 

l’élément humain comme source d’avantage concurrentiel, qui a rendu impératif 

l’investissement en ressources humaines, La compétitivité pour créer de la 

valeur ajoutée et d'obtenir ainsi un avantage concurrentiel, ce qui est l'une des 

manifestations d'excellence atteint par l'institution telle qu'elle est sur la base de 

l'activation des ressources humaines et le développement et le bon exécuter. 

- Grâce à cette étude, nous avons identifié le rôle de la gestion des ressources 

humaines dans la réalisation de l’avantage concurrentiel de l’institution 

économique de la carrière occidentale de la municipalité de Sidi Lakhdar - 

Mostaganem - en analysant les résultats du questionnaire adressé aux 

travailleurs des carrières de l’Ouest. 

Mots-clés: Ressources humaines - Gestion des ressources humaines - Avantage 

concurrentiel - Institutions économiques - Institutions de carrière. 


