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.الرسالة اعبليلة يف العلم سيدنا ؿبمد عليو أزكى الصلوات كالتسليم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت  
لتفضلو باإلشراؼ على ىذه " رمضآف ؿبمد"أتقدـ جبزيل الشكر كالعرفاف باعبميل إُف الدكتور 

الرسالة، كالذم َف يبخل علي بتوجيهاتو كنصائحو القيمة كزبصيصو عبزء من كقتو كؾبهوده إلقباح 
.ىذه األطركحة  

رئيس دفعتنا " دكاح بلقاسم"كال يفوتٍت الذكر أف أقدـ كل إمتنآف اػبالص كالعميق لؤلستاذ الدكتور 
.اػباصة بالدكتوراه  

كعرفانا باعبميل أتقدـ أيضا بالشكر اعبزيل كالثناء اػبالص كالتقدير الصادؽ إُف كل من ساعدٓف على 
الذم كاف ِف السند كالدعم اؼبعنوم ِف " بوشرؼ اعبيبلِف"إقباز ىذا العمل كأخص بالذكر الدكتور 

.خبلؿ مسَتيت الدراسية  
: كما أتقدـ جبزيل الشكر إُف كل من  

"ـبلوؼ إكراـ"،"بن زعمة سليمة"،"ضبايدم ياظبينة"
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 139.................................................... حوكمة اؼبوارد البشرية الكفؤة: اؼبطلب األكؿ

 140............................................ مبادئ كعناصر حوكمة اؼبوراد البشرية: اؼبطلب الثآف
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، األمر الذم دعا إُف التفكَت اتمالتسعُت كبداية اتمالثمانُت اية        شهد العاَف ربوالت كتغَتات عديدة يف نو
كالقضاء على ىذه النتائج السلبية، كلعل غياب الشفافية يف بعض اغبلوؿ للخركج من ىذه اؼبشاكل كالصراعات، 

ثغرات بُت   كجدتالفساد، فضبل عن ذلك  كشيوعإُف جانب التصرفات غَت األخبلقية كالوضوح داخل اؼبؤسسة، 
كمنو سارعت كل اؼبنظمات اؼبسَتين كاؼببلؾ، ىذا كلو ساىم يف تفاقم األزمات كتسلسلها كاحدة تلو األخرل، 

يضمن العاؼبية كالسيما منظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم ككذلك صندكؽ النقد الدكِف إُف البحث عن مفهـو 
 كيف نفس الوقت يشجع على عبلقات تتمتع بالشفافية كالعمل بكفاءة، كل ،سَت العمل داخل اؼبؤسساتحسن 

 مدل  تتضح، حيث"اغبوكمة"كىو الراىنة مصطلح كاحد الذم أضحى اليـو من أىم اؼبواضيع ىذه اؼبزايا وبققها 

 اإلدارة كسعي الوكالة  تدٓف األخبلقيات اؼبهنية، كىذا ما يظهر بوضوح يف نظريةمنغبد ايف  فاعلية ىذه األخَتة

 قيمة تعظيم أجل من العمل إُف اغبوكمة اإلدارة تدفع بينما حساب اؼبسانبُت، على كلو منفعتها الذاتية تعظيم إُف

أف خاصة، كىذا ما يؤكد على  بصورة اؼبسانبُت كلصاٌف عامة اؼبعنية هبا الفئات صبيع ككل لصاٌف اؼبؤسسة
اغبوكمة تعترب من أىم األدكات األساسية لتحسُت عملية األداء ؿبليا كدكليا يف كقتنا اغباضر، حيث أف فبارسات 

كما سبنع إساءة إستعماؿ السلطة، . اغبوكمة تضمن نزاىة كل اؼبعامبلت كتعزيز سيادة القانوف كالتقليل من الفساد
كمنو تساىم اغبوكمة يف ربسُت صبيع اؼبستويات، فنجد على الصعيد اإلقتصادم، تكمن أنبيتها يف توفَت اؼبناخ 

 أما على الصعيد القانوٓف، فيتجلى من خبلؿ عملها على ضباية حقوؽ أصحاب اإلستثمارم اؼبناسب للمستثمر،
          .اؼبصاٌف دكف إستثناء

األساليب من بينها اليت تتعلق   من العديد إُف         غَت أف إلقباح تسيَت حوكمة اؼبؤسسة بشكل جيد كبتاج
للمؤسسة،  العاـ األداء كترقية تطوير مساىم يف دكر من بتنمية اؼبورد البشرم، كتطوير كفاءتو كصبيع مهاراتو ؼبا ؽبا

كيف خضم اغبديث، للحوكمة ركائز  .كالشفافية اإلفصاح من عالية درجة دقيق كعلى بشكل كضماف العمل
أساسية تتمثل يف الثقة كالشفافية كاإللتزاـ باألخبلؽ اؼبهنية، كعليو يوجد طرؼ مهم كمعٍت بالدرجة األكُف هبذه 
الركائز يف اؼبؤسسة، أال كىو اؼبورد البشرم، حيث يعترب يف ظل نظاـ حوكمة اؼبؤسسة كمراقب داخلي ككذلك 

 .القادر على إزباذ القرار
 يعترب ألنو أنبها عترب مالبشرم اؼبورد أف  إال،كبَتة أنبية ذات اليت سبتلكها اؼبؤسسة اؼبوارد صبيع من بالرغم        ؼ

 .  كالتوجو كبو التقدـالنجاح فرص ؽبا هتيئ اليت القرارات زباذإك داءاأل ربسُت يف اغباسم العنصر
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كأدائو، كذلك دبا يتمتع بو من  بكفاءة اؼبورد البشرم بقاء اؼبؤسسة كإستمرارىا كنظاـ مفتوح مرىوفكبالتاِف        
 األمر الذم يستدعي إعادة النظر بًتكيبة اؼبوارد البشرية، أم يفرض على أف تكوف اؼبوارد البشرية ،قدرات كمهارات

 .أكثر مهارة ككفاءة كمعرفة، كيفرض كذلك التسيَت اعبيد ؽبا 
 ىذه األخَتة يعد ؿبددا أساسيا ألداء         فالكفاءات البشرية ىي اليت ربقق النجاح كالتميز، كمن مث فتسيَت

 . كقباعة اؼبؤسسة، كىذا ما يتطلب اإلستغبلؿ األمثل للكفاءات كجذهبا
 القادر اإلنسآف إال عن طريق الفكر إستمرار كبقاء اؼبؤسسة يف الساحة اإلقتصادية، ضماف        إذ ال نستطيع

 حيث أف ىذا اؼبورد ال يبكن على إدارة كتسيَت اؼبؤسسة مهما كاف نوعها من أجل ربقيق أىدافها يف اؼبدل البعيد،
، كىو اؼبسَت الذم يستطيع القياـ باألعماؿ كإقباز اؼبهاـ من 1اإلستغناء عنو، فهو اؼبفكر، اؼببدع، اؼببتكر، اؼبطور

زبطيط كتنظيم كمراقبة كتوجيو، كىذا يدؿ على العبلقة الوطيدة بُت اؼبورد البشرم كاغبوكمة يف اؼبؤسسة، فبا 
 حىتبإعتباره من أىم التحديات اليت هبب اإلرتقاء هبا ك يستوجب العمل على تطوير كفاءة كتنمية اؼبورد البشرم

 يؤدم شأنو أف من ما كل بصفة خاصة البشرم اإلىتماـ كإدارة اؼبورد اؼبؤسسة هبب على الشاملة التنمية تتحقق
األمر . الوظيفي مسارىم كتطوير تدريبهم كترقيتهم ربفيزىم، من خبلؿ مواردىا، كذلك أداء مستول ربسُت إُف

 اليـو اؼبؤسسة تواجهواؼبورد البشرم، كنظرا ؼبا  إدارة كظيفة الذم يعزز نظاـ اغبوكمة، حيث يقتصر قباحو على

 من سبكنها جيدة إدارة على اؼبؤسسة أصبح من الضركرم أف تعتمد ىذه ربديات كقت مضى من  أم من أكثر

ربقيق  مث من كفيها، البشرية القول أداء ربسُت كتطوير إُف خبلؿ السعي من كالصعوبات، مواجهة اؼبشاكل
 .التسيَت اعبيد يف إطار نظاـ حوكمة اؼبؤسسة

ؿ م أفرادىا، فهذا كفيننظم العبلقات بم الذم تدار بو كالذم يَت مرتبط بأسلوب التسةف قباح اؼبؤسس        إ
يَت كالتنمية فة التسمشها اؼبؤسسات يف اعبزائر، اليت تفتقر إُف إطار مرجعي يف أداء كظم حالة الفشل اليت تعيربتفس

رأظباؽبا  البشرم تزيد من فرص قباحها  اليت تستثمر يف ة، خاصة كأف الدراسات أثبتت أف اؼبؤسس2ؼبوردىا البشرم
كىو التوجو الذم تسعى إليو أم مؤسسة جزائرية، مع أف ىناؾ من اؼبؤسسات اليت بدأت بإعطاء أنبية كربل ؽبذا 

 غبوكمة إطار بناء كبو جهود بذؿ إُف هبا اإلقتصادم العاؼبي أدل اجملتمع مع التكامل زيادة يف اعبزائر كرغبةاؼبورد 

 بتنفيذ اغبكومة قياـ باإلضافة إُف إقتصادىا، هبا كإنفتاح مناخ األعماؿ ربسُت على عملت حيث اؼبؤسسة،

 اغبوكمة مبادئ تطبيق إُف يهدؼ كمسعى 2009 اغبكم الراشد سنة ميثاؽ إصدار ىيكلية، ككذا إصبلحات

                                                           
 .122 - 121، ص 2015، دار حامد للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، الحوكمة نظرية في محاضرات،  غضباف حساـ الدين 1
2
 .13 ص، 2009، كزارة اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة كالصناعات التقليدية، ميثاؽ اغبكم الراشد للمؤسسة اعبزائرم  
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 تفعيل مع اعبزائر يف اؼبؤسسة غبوكمة كطٍت إطار كضع أجل جهود من بذؿ إُف حباجة فهي الواقع أرض على

 يضمن الذم للمستول يرقى كاإلىتماـ باعبانب البشرم الذم لو دكر يف إرساء كتفعيل نظاـ اغبوكمة، فبا أطرافها

 .1اؼبصاٌف أصحاب حقوؽ
  :اإلشكالية

 : التاِف الرئيسي السؤاؿ كفق ىذا حبثنا إشكالية صياغة يبكن ذكره سبق ما على          إستنادا
كيف تؤثر حوكمة المؤسسات على جودة تسيير الكفاءات البشرية كبالمقابل كيف تؤثر تسيير الكفاءات 

 البشرية على فعالية حوكمة المؤسسات؟ 
  :التالية الفرعية األسئلة إُف ذبزئتو يبكننا السابق الرئيسي          من خبلؿ السؤاؿ

 ما ىي متطلبات التطبيق السليم للحوكمة يف اؼبؤسسة؟  -
 ما أنبية الكفاءات البشرية يف اؼبؤسسات اإلقتصادية؟ - 

 ما مدل مسانبة تسيَت الكفاءات البشرية يف تعزيز اغبوكمة كضماف قباحها؟- 
 ما ىي العناصر الرئيسية اليت ؽبا تأثَت على عملية تسيَت الكفاءات البشرية ؟- 
 ىل يوجد عوامل تؤثر على تطبيق نظاـ اغبوكمة داخل اؼبؤسسات؟ - 

 :الفرضيات
 .تضمن إدارة اؼبوارد كالكفاءات البشرية للمؤسسات سبيز كتفوؽ يف بيئة أعماؿ اؼبنظمات- 
 إطار كاضح جمللس اإلدارة مكوف من أعضاء ذك كفاءة  عالية كبدرجة عالية من اؼبسؤكلية  ىناؾ كاف كلما- 

 .التطبيق السليم كاعبيد للحوكمة إُف ذلك أدل

يبكن تطوير كتنمية كفاءات كمهارات اؼبورد البشرم يف ظل بيئة مشجعة معتمدة بالدرجة األكُف على نظاـ - 
 .التقييم، فبا يضمن قباح نظاـ اغبوكمة كتدعيم ركائزه

 إُف ذلك أدل سواء تعلق األمر باؼبستول التعليمي أك الوظيفي أكاػبربة،كلما كاف ىناؾ مستول عاؿ كجيد - 

 .اؼبؤسسة يف ناجح لؤلداء البشرم تقييم
اغبوكمة كنظاـ ربتاج إُف تقوية العبلقة كضبطها بُت األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة فقط، فهي ال تستدعي - 

 .عناصر تتأثر كتؤثر فيها

                                                           
، أطركحة دكتوراه، كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية "الجزائرية مساىمة في إقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات االقتصادية"حساـ الدين غضباف،  1

  .1، ص 2014كعلـو التسيَت، قسم علـو التسيَت، جامعة بسكرة، 
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   :أىمية الموضوع
 ،يف تفعيل اغبوكمة كتعزيز مبادئهاتسيَت الكفاءات البشرية تكمن أنبية البحث يف توضيح مدل مسانبة        

 اؼبورد دارةإ، كبالنظر إُف اؼبزايا العديدة اليت سبنحها كما أف أنبية اؼبوضوع تتجلى يف كونو أحد اؼبواضيع الراىنة
كبشكل أكثر ربديد ما ىو اؼبتوقع أف ينتج عن تنمية ىذه يف ضماف قباح اغبوكمة كتسيَت الكفاءات البشرم 

الكفاءات من اؼبورد البشرم كتطوير أدائها كمنو اؼبسانبة يف معاعبة اؼبمارسات اػباطئة لئلدارة، كتفادم اإلكبرافات 
 .ةاليت ربدث على مستول اؼبؤسس

 :الموضوع أىداؼ

 اعبانب من سواء مسبقا كؿبددة مرسومة أىداؼ ألجل كاف البحث ؽبذا عند إختيارنا أننا اؼبنطقي         من
 :أنبها نذكر التطبيقي اعبانب من أك النظرم

قدراهتم يف سبيل إقباح تطبيق  تطوير من أفراد اؼبؤسسة يساعد قد الذم األمر اغبوكمة، فهم نظاـ ؿباكلة- 
. اغبوكمة

اغبوكمة بتسيَت الكفاءات البشرية كمدل التأثَت ىذا اإلرتباط على بناء أرضية  تربط اليت العبلقة ربديد كإهباد- 
 . أخبلقية يف اؼبؤسسة

 إقًتاحات إعطاء نفسو سنحاكؿ الوقت يف مواطنها،  النقص كمعرفة أكجو كربديد ميدانيا هبرم ما معرفة- 

اغبوكمة، كإنتهاج سياسات لتنمية كفاءات اؼبورد البشرم كالتطوير  مبادئ لتطبيق الدراسة مفيدة للمؤسسات ؿبل
 .من قدراتو كمهاراتو يف سبيل إرساء نظاـ اغبوكمة

 :الدراسات السابقة
العبلقة التبادلية بُت حوكمة اؼبؤسسات كتسيَت "        ىناؾ العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت ؼبوضوع 

كتناكلتو من زكايا ـبتلفة، كقد تنوعت ىذه الدراسات بُت العربية كاألجنبية، كسوؼ نستعرض ، "الكفاءات البشرية
صبلة من الدراسات اليت مت اإلستفادة منها مع تقدٔف تعليقا عليها يتضمن  ربديد أكجو التشابو كاإلختبلؼ كبياف 

 .الفجوة العلمية اليت تعاعبها دراستنا اغبالية
:  اغباليةالدراسة موضوع إُف أقرب نعتربىا اليت الدراسات ىم        كفيما يلي نقدـ عرضا أل
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أثر التسيَت اإلسًتاتيجي للموارد البشرية   بعنواف(2004 - 2003)سماللي يحضية  أطركحة دكتوراه للباحثة  – 1
ىل : كتنمية الكفاءات على اؼبيزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية، حيث قامت الباحثة بدراسة اإلشكالية التالية

يبكن للتسيَت اإلسًتاذبي للموارد البشرية من خبلؿ تسيَت الكفاءات كتسيَت اؼبعرفة كتسيَت اعبودة الشاملة أف يؤثر 
 يف اؼبيزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية؟

من اإلذباه اعبديد يف التحليل اإلسًتاذبي، الذم يربط تنمية ثت        كقد ىدفت الدراسة إُف طرح أفكار جديدة 
أف  إُف الدارسة ىذه توصلت كقد اؼبزايا التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية دبواردىا الداخلية ككفاءاهتا اإلسًتاذبية،

الكفاءات البشرية تعترب مصدر مهم إلمتبلؾ اؼبيزة التنافسية، كما أف تسيَت اعبودة يساىم يف ربسُت أداء اؼبوارد 
 .البشرية للتميز فبا هبعلو مدخبل للتسيَت اإلسًتاذبي للموارد البشرية

 : بعنوافInf pme (2007 )مقاؿ للباحث  – 2

"les compétences requises des entrepreneurs dans un contexte de  gouvernance 

des pme durables"  
فيما :        كقاـ ىذا اؼبعهد اػباص دبهارات اػباصة باؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة بدراسة اإلشكالية التالية

 يف إطار نظاـ اغبوكمة؟ احملددة اؼبساحات ىذه يف األعماؿ ركاد كمهارات دكر يتمثل
الصغَتة  اؼبؤسسات اغبكم سياؽ يف األعماؿ لرجاؿ اؼبطلوبة دراسة اؼبهارات       كىدفت ىذه الدراسة إُف 

كقد ذبمع بُت اغبوكمة كاؼبهارات اؼبطلوبة لدل رجاؿ األعماؿ،  توفيقية إتفاقية كاؼبتوسطة، إُف جانب إقًتاح
 صيانتها لضماف التنسيق يف اؼبشاركة يسمح دبعرفة كيفية نظاـ اغبوكمة أف مساحات إُف الدارسة ىذه توصلت

 صلة دكرىم، كجود لتوِف البلزمة اؼبهارات لديهم ليس الذين الشركاء بعض يدعم كيف يعرؼ كربسينها، كمنو
 الشركاء، كالذم وبدد مبوذج يف األعماؿ كاؼبهارات ركاد هبا، كاألدكار القياـ األعماؿ رجل على يتعُت اليت باألدكار
 .هبا ستتأثر أك كاؼبتوسطة الصغَتة الشركات على ستؤثر اليت الفاعلة اعبهات

ميكانيزمات ربفيز اؼبسَتين كأحد ؿبددات حوكمة "عنواف ب (2009)  عبد الرحماف العايب للباحث مداخلة – 3
ىل معايَت : حيث قاـ الباحث بدراسة اإلشكالية التالية ،"الشركات كتأثَتىا يف األزمة اإلقتصادية العاؼبية الراىنة

كؿبددات اغبكم الراشد ؼبنظمات األعماؿ كاؼبتعلقة دبنح األجور كاؼبكافآت أدت إُف ظهور كتفاقم األزمة 
 اإلقتصادية اؼبالية الراىنة؟

        كىدفت الدراسة إُف التعرؼ عل الكيفية اليت سانبت هبا ميكانيزمات منح التحفيزات إُف ظهور كتفاقم 
 كجود سببها كاف اؼبالية األزمة على اؼبًتتبة اؼبشاكل أفاألزمة اؼبالية العاؼبية، ككاف من أبرز نتائج ىذه الدراسة 

 .اؼبسَتين ربفيز جبوانب اؼبتعلقة تلك خاصة حوكمة الشركات ؼببادئ السليم التطبيق ميكانيزمات يف ثغرات
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بعنواف تسَت الكفاءات كاألداء التنافسي اؼبتميز  (2013 – 2012 )مسغوني منى أطركحة دكتوراه للباحثة -4
إُف أم مدل يساىم  :حيث قامت الباحثة بدراسة اإلشكالية التالية للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف اعبزائر،

تسيَت الكفاءات كتنمية القدرات البشرية يف ربقيق األداء التنافسي اؼبتميز للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة يف 
 اعبزائر؟

        كقد ىدفت الدراسة إُف إلقاء الضوء على أىم مظاىر كمؤشرات تقييم األداء كتوضيح العبلقة كالتأثَت 
أف التدريب كالتكوين  إُف الدارسة ىذه اؼبتبادؿ بُت األداء اإلسًتاتيجي التنافسي كتسيَت الكفاءات، كقد توصلت

. نبا إحدل األساليب الفعالة لتسيَت الكفاءات لتحقيق سبيز تنافسي كربسُت لؤلداء اؼبؤسسي
مسانبة يف إقًتاح مبوذج غبوكمة " بعنواف (2014 - 2013) غضباف حساـ الدين أطركحة دكتوراه للباحث – 5

ما ىو النموذج التصورم اؼبقًتح : ، حيث قاـ الباحث بدراسة اإلشكالية التالية"اعبزائرية اؼبؤسسات اإلقتصادية
 اإلقتصادية اعبزائرية؟ كما ىي مبادئو؟ غبوكمة اؼبؤسسات

        كىدفت الدراسة تأكيد حتمية تطبيق آليات التسيَت اغبديثة كحوكمة اؼبؤسسات، باإلضافة إُف إبراز دكر 
أف للحوكمة أثار إهبابية على اؼبؤسسة  إُف الدارسة ىذه كتأثَت اغبوكمة يف خلق القيمة للمؤسسة، كقد توصلت

 .مثل ضماف الشفافية كنزاىة اغبسابات كجذب اؼبوارد النادرة اػبارجية للمؤسسة
:بعنواف (2014)   institut francais des administrateures IFA مقاؿ صادر عن معهد  – 6   

« Gouvernance, Ressources Humaines et Performance » حيث قاـ ىذا اؼبعهد بدراسة اإلشكالية 
 كيف يبكن التنسيق كالعمل بطريقة فعالة بُت اإلدارة ككظيفة اؼبورد البشرم؟: التالية

 كخلق القيمة، ،حوؿ اإلسًتاتيجيةاف الشركة  كًفؾبلس اإلدارةبُت  ربديد العبلقةكىدفت ىذه الدراسة إُف       
 اإللتزاـ بإدماج قضايا اؼبوارد البشرية بشكل أفضل يف بناء إسًتاتيجيةكبالتاِف  ،كتأثَتاهتا يف ؾباؿ اؼبوارد البشرية

على  ما تناقش انادرفهي اؼبوضوعات اؼبتعلقة باؼبوارد البشرية اؼبؤسسة، حيث دعت إُف ضركرة كجوب إدراج 
،  اؼبسؤكلوف قادرين على دمج العامل البشرم يف تفكَتىمإُف ىذه الدارسة  كقد توصلتمستول ؾبلس اؼبؤسسة،

 .يضمن اجمللس أف ميثاؽ القيم اؼبؤسسية، الذم يوافق عليو، يشمل النظر يف اؼبوارد البشرية
 :بعنوافCorinne Van Der Yeught, Virginie Vaicbourdt (2014 ) مقاؿ للباحثين – 7

« l'articulation gouvernance-compétences comme déterminant de succès d'un 

projet associatif » 
 اإلجتماعية أىدافها ربقيق تعزز أف يبكن صبعية أم غبوكمة كيف:كقد قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية      

 فيها؟ دكرا اؼبهارات تلعب ككيف كاإلقتصادية؟
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النقابية،  اؼبشركعات بنجاح كالذم ىو ؿبدد اغبوكمة ربديد اإلرتباط بُت مهارات      كىدفت ىذه الدراسة إُف 
 اغبوكمة، كتوصلت الدراسة إُف أف دكر نظاـ لنجاح رئيسية كمحددات تظهر اليت اؼبهارات ككذا توضيح أنبية

 داخليا كاؼبهارات اؼبعرفة كتعبئة كذبديد كإمتبلؾ كإختيار إنشاء خبلؿ من الشركة تطوير تعزيز يف يتلخص اغبوكمة
. خارجيا أك
 :بعنوافMaalej Rabii, boudabous Sami( 2014 ) مقاؿ للباحثين – 8

 «La gestion des ressources humaines et la gouvernance des entreprises: 

application au cas tunisien ».                          

 الشركات كحوكمة البشرية اؼبوارد إدارة بُت العبلقات دراسة تأثَت :كقد قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية        
 .التونسية الشركات أداء على التأثَت

الشركة، ككذا تسليط الضوء على  يف البشرم اؼباؿ رأس على تقييم التأكيد      كىدفت ىذه الدراسة على 
 قيمة، كتوصلت الدراسة إُف أف كخلق الشركات حوكمة على آثاره ككذلك البشرية اؼبوارد إلدارة الرئيسية اؼبسانبات

 موارد كذلك توافر كالذم يتطلب الشركات من كاؼبزيد اؼبزيد إُف كالنظر خاص إىتماـ إُف حباجة التونسي السياؽ
األداء،  ربقيق كالذم ينعكس حقيقة على الشركات كحوكمة البشرية أف ىناؾ عبلقة قائمة بُت إدارة اؼبوارد كبَتة،

  .اليـو التجارية األعماؿ يف البشرم اؼباؿ رأس كالبد من اإلىتماـ بتعزيز
التفاعل بن اغبوكمة كتنمية اؼبوارد البشرية يف " بعنواف (2015 - 2014)بلبركاني أـ خليفة،  مقاؿ للباحثة – 9

 أم التدابَت سبكن من ذبسيد أحسن مبوذج :حيث قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية" اعبامعة اعبزائرية
 للحوكمة ىبدـ تنمية اؼبوارد البشرية يف اعبامعة اعبزائرية؟

          كهتدؼ الدراسة إُف دراسة طبيعة حوكمة التعليم العاِف، كفبيزات اؼبوارد البشرية، كإبراز دكر اغبوكمة يف 
فبارسة الرشادة كالعقبلنية، كتنمية القيمة اؼبضافة، كقد توصلت الدراسة إُف للحوكمة دكر ىاـ يف رفع جودة التعليم 

. العاِف كتنمية اؼبورد البشرم
تدقيق اؼبوارد البشرية أداة  " بعنواف(2016)، إبراىيم محمد جاسم، سرمد غانم صالح مقاؿ للباحثين – 10

ما ىو دكر كأنبية كجود حوكمة : ، حيث قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية"فاعلة يف حوكمة اؼبوارد البشرية
 ؟اؼبوارد البشرية بصورة عامة كإلدارهتا يف اؼبنظمات

ربديد مبادئ حوكمة اؼبوارد البشرية كأركاهنا كعناصرىا كمعايَتىا كؾبالتها،         كىدفت ىذه الدراسة إُف 
حوكمة اؼبوارد نوجزىا  إُف الدارسة ىذه كقد توصلتقة النظرية بُت تدقيق اؼبوارد البشرية كحوكمتها، كتوضيح العبل

 .البشرية تضمن لنا إستخداـ اؼبنظمة ؼبواردىا أفضل إستخداـ كسبنع أم إكبرافات فبا يعود عليها بالفوائد العديدة
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تنمية اؼبوارد البشرية إسًتاذبية فاعلة يف  "بعنواف( 2017)  مقاؿ للباحثين كسنة محمد، عثماني أحمد،– 11
كيف يساىم تطوير كتنمية اؼبرد البشرم : ، حيث قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية"ذبسيد حوكمة اؼبؤسسات

ربديد األدكات كالتقنيات اليت سبكن من تطبيق ؟  كىدفت ىذه الدراسة إُف يف التجسيد الفعلي غبوكمة اؼبؤسسات
ىناؾ دكر إلسًتاذبية تنمية إُف  الدارسة ىذه كقد توصلتاغبوكمة بنجاح كتنمية اؼبوارد البشرية يف إقباح اؼبؤسسة، 

 .اؼبوارد البشرية يف ذبسيد حوكمة اؼبؤسسات
تنمية  " بعنواف(2019)،  مقاؿ للباحيثين بواشرم أمينة، سعدكف حمود الربيعاكم، حسين كليد حسين– 12

: ، حيث قاـ الباحثُت بدراسة اإلشكالية التالية"قدرات اؼبوارد البشرية لتطبيق مؤشرات اغبوكمة يف العملية التعليمية
 ما مدل اإلستفادة من القدرات اؼبوارد البشرية يف تطبيق ؼبؤشرات اغبوكمة كإنعكاسها على أدائها؟

ؿباكلة معرفة طبيعة قدرات اؼبوارد البشرية يف اؼبدارس اؼببحوثة كدراسة أىم         كىدفت ىذه الدراسة إُف 
قدرات اؼبوارد البشرية أثر كبَت على اؿ إُف أف الدارسة ىذه كقد توصلتالعوامل اؼبؤثرة على تطبيق اغبوكمة، 

 .حوكمة اؼبدارس كقدرهتا على تنفيذ خططها كبراؾبها
:بعنواف( 2019) Lazreg Mohammed, Godih Djamel torqui   مقاؿ للباحثين – 13 

« La gestion Strategique Des Ressources Humaines et Gouvernance: Des Enjeux 

Majeurs Pour L’emergence De L’entreprise Algerienne »∗  » 

تساىم يف تعزيز كظيفة إدارة  اليت الركائز األساسية ىي ما:          كقد قاـ الباحثاف بدراسة اإلشكالية التالية
 .اعبزائرية لؤلعماؿ الرشيد كاغبكم لئلدارة اؼبوارد البشرية كجعلها كوسيلة
 تنمية يف كفاءة اعبزائرية الشركات على تفرض اعبزائر يف السوؽ إقتصاد بناء أف إُف        كىدفت ىذه الدراسة 

 إُف أيضا حباجة كالدكلية، كتوصلت الدراسة إُف أف كبن الوطنية اؼبنافسة مواجهة قصد كاغبكم البشرية اؼبوارد
 ىو الرشيد اؼبتجددة كذلك لنهوض باؼبؤسسات، كأف اغبكم التعليم سياسات كتنفيذ البشرية اؼبوارد يف اإلستثمار

  .اعبزائرية األعماؿ يف منظمات ىامة كسيلة
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  :ما يميز الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية - 2
أكجو التشابو بين الدراسات السابقة كالدراسة الحالية : 1الجدكؿ رقم 

الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجاؿ 
 ، مقابلة، اؼببلحظةاإلستبياف  اؼببلحظة/سرب آراء/اإلستبيافطريقة صبع البيانات 
اؼبنهج الوصفي التحليلي  دراسات إحصائية /اؼبنهج الوصفي التحليلياؼبنهج اؼبستخدـ 

 
 ىدؼ الدراسة

ربديد دكر اؼبورد البشرم يف توجيو نظاـ 
 .اغبوكمة من خبلؿ ؾبموعة من األساليب

إبراز العبلقة اليت تربط بُت نظاـ 
اغبوكمة كتسيَت كفاءة اؼبورد 

البشرم، كربليل األثر اؼبتبادؿ بُت 
 .اؼبفهومُت

 . من إعداد الطالبة:المصدر  
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 أكجو اإلختالؼ بين الدراسات السابقة كالدراسة الحالية: 2الجدكؿ رقم 
 الدراسة الحالية الدراسات السابقة المجاؿ

مجاؿ أك بيئة 
 الدراسة 

بيئة الدراسة معظمها يف اعبزائر كالبعض 
 .الدراسات يف دكؿ أجنبية كأخرل عربية

 . أجريت يف بعض من كاليات اعبزائر

مجتمع كعينة 
 الدراسة

 :الدراسات العربية
 حالة اؼبؤسسات اؼبالية :1الدراسة

 .كاؼبصرفية اؼبتضررة
 إستبياف على ؾبموعة من :5الدراسة 

 .اؼبؤسسات اإلقتصادية
ؾبموعة من اؼبؤسسات : 10الدراسة 

اإلقتصادية مشلت شرؽ اعبزائر، جنوب 
 .شرؽ اعبزائر، عبزائر العاصمة

 إستبياف موزع على مؤسسات :4الدراسة 
 .صغَتة كاؼبتوسطة باعبزائر

إستبياف موزع على مؤسسات : 11الدراسة
 .إقتصادية بوالية اعبلفة

 دراسة ميدانية على مستول :9الدراسة 
الغرب كالوسط، : عينة من اعبامعات

 .اعبنوب الغريب
 توزيع إستبياف على ؾبموعة :12الدراسة 

 .من اؼبدارس العراقية
 :الدراسات األجنبية

 دراسة إستقصائية بإستخداـ :6الدراسة 
ؾبموعة من اؼبؤشرات حوؿ اؼبوارد البشرم 
على ؾبموعة من اإلطارات كأعضاء ؾبلس 

 .اإلدارة
ؾبموعة من قادة الرأم كرجاؿ : 2الدراسة 

 .بكندا (كيبك)األعماؿ ؼبدينة 

ؾبموعة من اؼبوظفُت من ـبتلف 
اؼبستويات اإلدارية ككذلك بعض 

 .اإلطارات اإلدارية
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ؾبموعة من اؼبؤسسات : 7الدراسة 
 .النقابية

 ؾبموعة من اؼبؤسسات :13الدراسة 
اعبزائرية كعلى بعض إطارت مؤسسات 

 .لوالية مستغاّف، كىراف
إستبياف على ؾبموعة من : 8الدراسة 

 .اؼبسَتين اؼبؤسسات يف دكلة تونس

الفًتات اليت أجريت فيها الدراسة يف ىذه  اإلطار الزمني
الدراسات زبتلف حسب البحث، كلكن 

 إال دراستُت 2014معظمها كانت يف سنة 
 .2007 كدراسة كاحدة سنة، 2019كانت 

2019 

الهدؼ المرجو 
 من الدراسات

اؼبفيدة كربديد اؼبمارسات اعبيدة - 
 .للمسؤكلُت ككذلك ؼبديرم اؼبوارد البشرية

تطوير ىذه اؼبمارسات اعبيدة كتعميمها - 
حًتاـ صبلحيات كل مؤسسة إمع 

 .ؤسسةكخصائص كل ـ
لتزاـ اؼبوظف إمراعاة اؼبواىب كتقييم - 
كجودة القيادة أك حىت كفاية اؼبهارات ب

كاإلسًتاتيجية كلها عناصر ضركرية للحكم 
 .ةالرشيد

 .ضركرة اإلستثمار يف اؼبورد البشرم- 
الركافع  كأحد نظاـ اغبوكمةإبراز - 

اؼبتاحة، كذلك  إسًتاتيجيات معظم
 .لتحسُت رحبية اؼبؤسسة

هتدؼ ىذه الدراسة إُف كيفية تأثَت - 
كفاءات اؼبورد البشرم يف ربسُت 
فبارسات اغبوكمة، كباؼبقابل كيف 

للحوكمة أف تضبط من شأهنا عملية 
  .تسيَت الكفاءات البشرية

 بُت إهبابية عبلقة ىناؾ أف التأكيد- 
 البشرية اؼبوارد إدارة فبارسات تطور

 .اؼبؤسسات كحوكمة

.  من إعداد الطالبة:   المصدر
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تفقت على ىدؼ  سواء العربية أك األجنبية إالدراسات السابقة        من خبلؿ اعبدكلُت السابقُت، قبد أف 
غضباف  الباحث بإستثناء دراسةتفسَت العبلقة اليت تكمن بُت إدارة اؼبوارد البشرية كحوكمة اؼبؤسسة، مشًتؾ كىو 

حساـ الدين اليت ىدفت إُف إبراز دكر اغبوكمة يف ربقيقها ػبلق القيمة للمسانبُت كَف يتطرؽ إُف اؼبورد البشرم 
 الباحثتُت مسغوٓف مٌت، كظببلِف وبضية حيث ركزاتا على الكفاءات دراسةكربديد دكره باؼبؤسسة، ضف إُف ذلك 

   .البشرية كمدل مسانبتها يف ربقيق األداء كاؼبيزة التنافسية يف اؼبؤسسات اإلقتصادية
        كقد إستخدمت الدراسات السابقة بعض األدكات اإلحصائية اليت كانت معظمها أداة كاحدة كاؼبتمثلة يف 

، ما عدا دراسة الباحث عايب قد قاـ بتحليل دراستو بإستخداـ اؼبنهج الوصفي التحليلي كإقتصر على اإلستبياف
إعداد دراستو اؼبيدانية حوؿ اؼبؤسسات اؼبالية كاؼبصرفية اؼبتضررة من األزمات اؼبالية، أما دراسة كانت عبارة عن 

 .دراسة إستقصائية حوؿ اإلطارات كاؼبسَتين باؼبؤسسات النقابية
بالنسبة للمنهج اؼبعتمد يف الدراسات السابقة كلها تقريبا إعتمدت على اؼبنهج الوصفي التحليلي،           

 عن بقية توختلفت دراس الباحثة ظببلِف وبظية، إُف جانب دراسة الباحث غضباف حيث إدراسة ستثناءإب
 .  لنموذج اغبوكمةحتوائها على تصور مقًتحإالدراسات يف 

 كامل بشكل اغبالية سةراالد موضوع يف تصبو تكن َف أعبلىا اؼبذكورة السابقة ساتراالد إف         يف اػبتاـ،
 من كمؤشرأ حوكمة اؼبؤسسات تتناكؿ تكوف أف إما أم آخر، حساب على كاحد متغَت تتناكؿ قبدىا حيث
 كظيفة إدارة اؼبورد البشرية، من جزء تتناكؿ ساتادر ىناؾ أخرل جهة كمن ،جهة من قذق ككمةنظاـ اٌف راتمؤش

ىي  اليت ربطت حقا أك برزت العبلقة بُت اغبوكمة كتسيَت اؼبوارد البشرية السابقة ساتاالدر أغلب أف يبلحظ كماك
  .دراسات باللغة األجنبية

هنا زبتلف أال إ كىدفها العاـ مف الدراسة اغبالية تتفق مع الدراسات السابقة يف موضوعها الرئيسأنشَت        ك
:  ما يليعنها يف عدة جوانب سبثل الفجوة العلمية اليت تعاعبها ىذه الدراسة كىي

 . اغبديثة كربط نظاـ اغبوكمة مع تسيَت الكفاءات البشريةربط اؼبشكلة البحثية باؼبتغَتات - 
اؼبدخل ك  دراسة حالة حوؿ ؾبموعة من اؼبؤسسات اعبزائرية اؼبدخل الكمي كنبا مدخلُتدراستناستخدمت إ- 

   .مشكلة الدراسة ، كذلك لتكوين فكرة دقيقة عن الذم كاف وبوم على نظريات الكيفي
 مبا تضمنت ؾبموعة من العينات لضماف تشخيص كاقعإ ك، تقتصر على عينة كاحدة فقطعينة الدراسة َف- 

 . أكثر بدقةاؼبؤسسات
 .كربأ بدقة  كاؼبعلوماتاناتممع البًف من حيث اؼببلحظة، اؼبقابلة، كاإلستبياف كذلك تنادكات دراس أتعدد- 
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 :تحديد النطاؽ الزمني كالمكاني للبحث
يف بعض من كاليات اعبزائر، كإعتمدنا  اؼبيدانية بالدراسة بتدعيمو قمنا أكثر ؼبوضوعنا اؼبصداقية         إلعطاء

جودة على كل من كعلى أسلوب العينة العشوائية يف إختيار ىذه اؼبؤسسات، كقد مت على اؼبؤسسات اإلقتصادية اَف
 .(مستغاّف، غليزاف، كىراف، شلف، معسكر، اعبزائر العاصمة)مستول الواليات التالية  

 :البحث منهج كأدكات

من أجل معاعبة موضوع دراستنا، كلئلجابة على اإلشكالية اؼبطركحة ككذا ؿباكلة إختبار الفرضيات،         
، كعلى اؼبنهج أبعاده كربليل مكوناتو كفهم للموضوع النظرم اإلطارإبراز  بغيةسنعتمد على اؼبنهج الوصفي 

 . اإلستنباطي مستخدمُت فيو مزهبا من األدكات اإلحصائية مثل اإلستبياف كاؼبقابلة
 :نجاز الدراسةإصعوبات 

 :بالنسبة للدراسة النظرية
صدار دليل إصعوبة اغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبرتبطة بالواقع اعبزائرم فيما ىبص اإلىتماـ باغبوكمة غبداثة - 

 .2009 حوكمة الشركات ميثاؽ
 :لدراسة الميدانيةبالنسبة ؿ

 .ناء اإلجابة على بعض األسئلةأثربفظ بعض األفراد اإلطارات مثبل - 
 .سئلة اإلستبيافأستعماؿ الربيد االلكًتكٓف لئلجابة عن إفراد العينة يف أمتناع كعدـ ذباكب العديد من إ- 
جراء اؼبقابلة إ عن اآلخرعًتاض البعض إ ؿبل الدراسة، كؤسساتصعوبة مقابلة بعض اإلطارات السامية يف اَف- 

. حبجة كثرة اإلنشغاالت
 .لغاء البعض منهاإُف إدل أعدـ اعبدية يف ملء اإلستبياف من طرؼ اؼبستجوبُت، فبا - 
 
 
 
 
 
 
 



 المقدمة العامة

15 
 

:أقساـ البحث  
        ؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع إرتأينا تقسيم حبثنا، إُف أربعة فصوؿ، ثبلثة فصوؿ نظرية كفصل تطبيقي، حيث تناكلنا 
يف الفصل األكؿ اإلطار النظرم غبوكمة اؼبؤسسات، أما الفصل الثآف فقد خصص إلدارة اؼبوارد كتسيَت الكفاءات 
البشرية، أما بالنسبة للفصل الثالث فتعرضنا إُف ربليل األثر اؼبتبادؿ بُت تسيَت الكفاءات البشرية كاغبوكمة، كأخَتا 

. الفصل الرابع الذم كاف حوؿ ربليل إذباه األثر بُت اغبوكمة ككفاءة اؼبورد البشرية
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: مقدمة
   برز يف اآلكنة األخَتة مفهـو حديث النشأة بالنسبة إُف صبيع الباحثُت كاؼبتمثل يف حوكمة اؼبؤسسة، حيث 
تعترب إحدل أىم اؼبواضيع اؼبتداكلة يف صبيع اجملاالت، دبا فيها اجملاؿ اإلقتصادم، كالذم إرتبط ظهورىا بتلك 

األزمات اليت مست كربل اؼبؤسسات يف العاَف، ناىيك عن ظهور الفساد اإلدارم كاؼبعامبلت غَت األخبلقية اليت 
يرجع سببها الرئيسي يف نقص اػبربة يف ىذا اجملاؿ، ككذا قلة أصحاب ذكم الكفاءة كاؼبهارة البلزمة لتسيَت 

اؼبؤسسة، فبا أدل إُف صراع إدارم كتضارب يف اؼبصاٌف بُت اؼبسَتين كاؼببلؾ كالذم كاف يف إطار مشكلة الوكالة، 
كمنو، فحوكمة اؼبؤسسة حازت قدر كبَت من اإلىتماـ ؼبا ؽبا من دكر يف بناء أرضية أساسها اإلفصاح كالشفافية 

باإلضافة إُف اإللتزاـ باألخبلؽ اؼبهنية كاإلنضباط داخل اؼبؤسسة، كبالتاِف قباح ىذه األخَتة مرتبط دبدل 
إعتمادىا على أسلوب إدارم جيد كفق تطبيقها جملموعة من الضوابط كالقواعد القانونية اليت تبٌت عليها اغبوكمة، 

فبا أصبح لزاما على اؼبؤسسة كال سيما اؼبؤسسة اعبزائرية تطبيق اغبوكمة بشكل الذم يسمح ؽبا باغبفاظ على 
 . مكانتها يف الساحة اإلقتصادية قصد تفادم كل اؼبخاطر اليت سبس اعبانب اؼباِف كاإلدارم

 :سنقـو بتقسيم ىذا الفصل إُف أربعة مباحث على النحو التاِف        كعلى ىذا األساس 
 مدخل إلى حوكمة المؤسسة؛: المبحث األكؿ
 النظريات التعاقدية لحوكمة المؤسسة؛: المبحث الثاني
 النظريات الحديثة لمفهـو الحوكمة؛: المبحث الثالث
 . مبادئ كركائز حوكمة المؤسسة: المبحث الرابع
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 مدخل إلى حوكمة المؤسسة: المبحث األكؿ
 :تمهيد

       أصبحت حوكمة اؼبؤسسة من أبرز اؼبصطلحات كاألكثر تداكال يف كقتنا الراىن، حيث حظيت ىذه األخَتة 
دكف غَتىا من اؼبصطلحات األخرل بأنبية خاصة كبالغة عند صبيع الدكؿ اؼبتقدمة منها كالنامية على حد سواء، 

حيث تعود بالنفع على صبيع اؼبؤسسات دكف إستثناء، كيتضح ذلك من خبلؿ فاعليتها يف حسن سَت عمل 
اؼبؤسسة كضماف إدارهتا بالشكل السليم، حيث أف حوكمة اؼبؤسسة تنادم دببدأين أساسُت، أال كنبا، اإلفصاح 

كالشفافية، األمر الذم يتطلب تطبيقها بالطريقة الصحيحة، فبا يضمن حقوؽ صبيع أصحاب اؼبصاٌف كإرساء كل 
 .اؼببادئ اليت ترتكز بنظاـ اغبوكمة

 أصل ظهور حوكمة المؤسسة: المطلب األكؿ
 : دكافع الحوكمة كمراحل تطورىا- 1

خبلؿ  كالناشئة اؼبتقدمة اإلقتصاديات يف اغبوكمة         لقد دعت الكثَت من األسباب إُف ظهور مصطلح
شهدىا  اليت اؼبالية كاألزمات اإلقتصادية السنوات األخَتة، كلعل أحد ىذه األسباب سبثلت يف تلك اإلهنيارات

مالية  أزمة من العاؼبي اإلقتصاد شهده ما كركسيا، باإلضافة إُف البلتينية أمريكا الدكؿ من بينها كبَت من عدد
عاـ  ماليزيا، كوريا، الياباف منها آسيا شرقي جنوب يف دكؿ األزمات ىذه أكُف كأكركبا، ككانت أمريكا يف خاصة
هبا، كمنو كاف من  تطيح أف كادت مالية لضائقات اؼبؤسسات العمبلقة تعرض األزمة ىذه عن قبم ، فبا1997

 .1اؼبؤسسة يف العبلقة أصحاب صبيع عمل لضبط للحوكمة قواعد الضركرم كضع
 ،1932 سنة (Bearl &Means)" مينس"ك" بَتؿ"       إف أكؿ من إىتم دبفهـو اغبوكمة الباحثاف األمريكياف 

إعتربا أف اغبوكمة كفيلة بسد الفجوة اليت  ك،2حيث توصبل خبلؿ دراستهما إُف ضركرة فصل اؼبلكية عن اإلدارة
يبكن أف ربدث بُت مديرم كمالكي اؼبؤسسة من جراء اؼبمارسات السلبية اليت من اؼبمكن أف تلحق الضرر 

 .باؼبؤسسة
أكؿ مقاؿ بُت فيو طريقة التوفيق بُت اؼببلؾ كاؼبسَتين اؼبؤسسة،  (Ronald Coase) نشر 1937       كيف سنة 

مشكلة الوكالة، حيث أشارا إُف حتمية  كالذم تطرؽ إُف 1979 سنة (Oliver Williamson)باإلضافة إُف 

                                                           
1

 .5سلسلة النشرات التثقيفية، مركز أبو ظيب للحوكمة، برج غرفة التجارة كالصناعة، أبو ظيب، ص  
2
Fanny LEPAGE, application de la gouvernance élargie dans les très petites entreprises (analyse 

comparative des exploitations laitières France/Québec), thèse de doctorat, école doctorale d’économie et gestion 

de Montpellier, sciences de gestion, 2011, p 28. 
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حدكث صراع باؼبؤسسة عندما يكوف ىناؾ فصل بُت اؼبلكية كاإلدارة، كيف ىذا السياؽ أكدا على إمكانية حل 
 اليت تعزز الرئيسية العمل ؾباالت أحد اغبوكمة ، حيث تعد1مشكلة الوكالة من خبلؿ تطبيق اعبيد آلليات اغبوكمة

 كاؼبؤسسات كاغبكومات اؼبستثمرين قبل من اغبوكمة أنبية كتتحقق مصاغبهم، حبماية كتسمح اؼبستثمرين شجاعة
 يف تركيز كبَت على اغبوكمة كمنو قد حضيت األكاديبية، األحباث يف كالدكِف احمللي الصعيدين على للمنافسة

 .2اغبوكمة ؼبمارسات حاجة ماسة ىناؾ كالنامية، ألف كانت اؼبتقدمة البلداف

       كإزداد اإلىتماـ دبفهـو اغبوكمة من خبلؿ حرص عدد من اؼبؤسسات الدكلية على تناكؿ ىذا اؼبفهـو 
بالتحليل كالدراسة، كعلى رأس ىذه اؼبؤسسات الصندكؽ كالبنك الدكليُت، اؼبركز الدكِف للمشركعات اػباصة، 

 مبادئ للحوكمة، لتصدر عاـ طبسة 1999منظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم، حيث أصدرت ىذه األخَتة سنة 
 . 3 قائمة جديدة ؼبعايَت اغبوكمة مضيفة مبدأ سادس متمثل يف توفَت إطار فعاؿ للحوكمة2004

 يأخذ حيزا مهما يف أدبيات اإلقتصاد خاصة بعد إفبلس بعض ؼبؤسسةكبدأ اإلىتماـ دبوضوع حوكمة ا         
، ككذلك تعرض بعض اؼبؤسسات الدكلية األخرل لصعوبات "ككرلدكـو"ك " إنركف"اؼبؤسسات الدكلية الكربل مثل 

 ؼبصرؼ سويسرم خاص 2000، كذلك حسب تقرير صدر عاـ "فرانس تليكـو"، ك"سويس إير"مالية كبَتة مثل 
 .4 الكربلمؤسساتجتماعية للإلتناكؿ موضوع حوكمة اؼبؤسسة كاؼبسؤكلية ا

 :     مراحل تطور الحوكمة- 2
من خبلؿ ما سبق يبكننا إستخبلص كل اؼبراحل اليت مرت هبا اغبوكمة إُف غاية يومنا ىذا، كيتضح ذلك         

 :فيما يلي
  :المرحلة األكلى

 يف تعارض، فبا نتج عنو كاؼببلؾ اإلدارة بُتاليت حدثت  بالفجوة أ بظهور ما يسمىبد 1932بعد سنة         
 . كتضارهبااؼبصاٌف

 
 

                                                           
1

صبيل أضبد، سفَت ؿبمد، ذبليات حوكمة الشركات لئلرتقاء دبستول الشفافية كاإلفصاح، مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات  
 .4 - 3 ص، 2012 مام 07  -06 اؼبنعقد يوما ،كآلية للحد من الفساد اؼباِف كاإلدارم

2
Mahboob UILAH & all, the impact of corporate governance on financial performance of Pakistan’s cement 

manufacturing firms, city university research journal, Malaysia, 2017, p 14 - 15. 
3

 .4 - 3 صبيل أضبد، سفَت ؿبمد، مرجع نفسو، ص 
4

،  ص 2015، دار النهضة العربية، القاىرة، مسؤكلية مجلس إدارة المساىمة كلجانو عن حوكمة الشركةسبلمة عبد الصانع، أمُت علم الدين،  
17. 
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 :المرحلة الثانية
 ؾبموعة من اإلجراءات ظهرت حيث ،(1990-1976) يف الفًتة العبلقات كضبط الوكالة نظرية ظهور مرحلة       

 لكل كالصبلحيات الواجبات ربديد كضركرة الوكالة نظرية خبلؿ من كاإلدارة اؼببلؾ بُت العبلقات كضبط تنظيمؿ
 .اؼبصاٌف كأصحاب اإلدارة من

  :المرحلة الثالثة
 العاؼبية التجارة منظمة إذبهت ، حيثالعشرين القرف من التسعينات بداية مع باغبوكمة اإلىتماـ تزايد        

 للعمل التنافسية قدراهتا كتدعيم كاإلستقرار النمو ربقيق يف هبا اإللتزاـ خبلؿ من ؤسساتاَف تساعد معايَت لوضع
 .الدكلية اغبدكد عرب

  :المرحلة الرابعة
 إهنيار أسباب إُف تشَت اليت دراساتلكثَت من اؿ نتيجة ؾ اغبوكمة نظاـ  إصبلح         ىنا يف ىذه اؼبرحلة ظهر

 كىذا كاؼبوارد، اإلمكانيات إستخداـ سوء كاإلدارية اؼبمارسات سوء ككذا أىدافها ربقيق يف فشلها أك ؤسساتاَف
 .للحوكمة العامة اؼببادئ بعض بصياغة لئلىتماـ العاؼبية التجارة منظمة دفعما 

 : المرحلة الخامسة
، غبوكمةنظاـ اؿ اإلقتصادم التعاكف  التنميةمنظمةصدرت ؾبموعة من اؼببادئ كاليت أقرهتا  1999        يف سنة 

 .حيث إعتربت ىذه اؼببادئ دبثابة نقاط مرجعية تعمل هبا كل مؤسسة تريد ربسُت من فبارساهتا

 :المرحلة السادسة
 حيث ،(2004- 2001) ككانت يف الفًتة توثيقها كضركرة اغبوكمة حتمية على التأكيد ىي رحلة        ىذه اَف

 .اإلهنيارات كاؼبمارسات اإلدارية اػباطئة يف العديد من اؼبؤسسات على اكاضح الًتكيز كاف
 :المرحلة السابعة

 بعض بتعضيد قاـ ، كماالدكِف البنك تزايد اإلىتماـ دبفهـو اغبوكمة كخاصة من قبل 2004        إبتداء من سنة 

 لتطبيق كاإلرشادات الضوابط من ؾبموعة كإصدار اغبوكمة موضوع لتبٍت كاؼبعاىد كاؽبيئات كاللجاف اؼبؤسسات

 .1كتفعيلها اغبوكمة
 
 

                                                           
1

 .19 - 17، ص 2007، إرباد اؼبصارؼ العربية، حوكمة الشركات كدكر مجلس اإلدارةعدناف بن حيدر بن دركيش،  
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  مراحل تطور الحوكمة(Ⅰ -1) الشكل رقم 
                            

                                                  1932بعد               
  بداية تعارض اؼبصاٌف بُت اإلدارة كاؼببلؾ                                  

                                                                 
                                                       

                       ظهور نظرية الوكالة كضبط       
  للعبلقات                           1990 - 1976                       

                                                                  
                                                                                                                                                                   

 كضعت التجارة العاؼبية                     1990                    بداية 
               ؾبموعة من اؼبعايَت                                              

 
                    

                       ظهور إصبلحات 2000  - 1996                       
                                                            للحوكمة

                                            

 

   OCDEإصدار مبادئ للحوكمة ف قبل           1999                        
  
 

                    التأكيد على حتمية اغبوكمة                                     
                          

                                                                                          

 تبٍت بعض اؼبؤسسات كاؽبيئات                                             
                                                  موضوع اغبوكمة، كإصدار أىم اإلرشادات          

 
 

 . من إعداد الطالبة باإلعتماد على مؤلف عدناف بن حيدر دركيش:المصدر
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 :تعريف الحوكمة - 2

تعترب من أىم اؼبواضيع        من اؼببلحظ أف للحوكمة كمفهـو يتضمن يف معناه العديد من اعبوانب، حيث 
 كلئلشارة فيمكن أف نعرؼ ىذا اؼبفهـو كلغة حيث، ،1اؼبناقشات من كاليت أثارت العديد التواصل يف اؼبزدىرة

 :ينقسم إُف بعض اؼبفاىيم اليت تؤدم بالطبع إُف نفس اؼبعٌت يف األخَت كىي فيما يلي
 :      التعريف اللغوم  -1 - 2

  :الحكمة
 .       كىي ما تقتضيو من التوجيو كاإلرشاد

  :الحكم
 .       كيقصد بو السيطرة على األمور بوضع ؾبموعة من الضوابط اؼبتحكمة يف السلوؾ

 : اإلحتكاـ
 .تعٍت الرجوع إُف مرجعيات أخبلقية كثقافية كخربات مت اغبصوؿ عليها من خبلؿ ذبارب سابقة       

 :التحاكم
 .2       ىي عبارة عن طلب للعدالة كاإلنصاؼ كىذا عندما يكوف ىناؾ تبلعب دبصاٌف اؼبسانبُت

 :التعريف اإلصطالحي  -2 -2
        يعود أصل لفظ اغبوكمة إُف كلمة إغريقية قديبة يف القرف الثالث عشر كىو اؼبصطلح التاِف، 

(Kubernan)، يعرب عن قدرة قائد السفينة كمهاراتو يف قيادهتا كسط كل ما يواجهو من مصاعب يف رحلتو،  إذ
باإلضافة إُف إتصافو بالسلوؾ األخبلقي، الذم يتجسد يف مدل حرصو على اغبفاظ على حياة األشخاص الذين 

 Good)يسافركف معو، فإذا ما كصل ساؼبا كمن معو إُف ميناء الوصوؿ فإف ىذا القائد يطلق عليو بإسم 

Gouverner).                       

 يف بداية القرف الرابع عشر بنفس (Gubernar)        كقد إستعمل مصطلح اغبوكمة يف اللغة البلتينية بكلمة 
كمرادؼ ؼبصطلح اغبوكمة  (Gouvernance)اؼبعٌت السابق، مث إستخدـ يف اللغة الفرنسية القديبة دبصطلح 

                                                           
1
 Jérome MAATI, Du gouvernement d’entreprise, de Boeck université, Bruxelles, 1999, p 11. 

2
، دار صفاء للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة المالي اإلستراتجي للمصارؼ الحوكمة المؤسسية كاألداءعبلء فرحاف طالب، إيباف شيحاف اؼبشهدآف،  

 .24ص ، 2011 ،األكُف
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(Gouvernement)، إستعمل اؼبفهـو لئلشارة إُف اؼبؤسسات اليت تتبع ىيكل إدارم 1478 كإبتداءا من سنة 
 .1للداللة على كسيلة إدارة أك حكم (Gouvernance)خاص، كيف اللغة اإلقبليزية مت طرح مصطلح 

 corporate)         كيف خضم اغبديث قبد أف اغبوكمة مصطلح معرب كينسب إُف اؼبصطلح اإلقبليزم

gouvernance)،  التنظيمية األمور من العديد يف لتداخل ىذا اؼبفهـوفبل يوجد تعريفا موحدا للحوكمة، نظرا 

 فهي هتدؼ إُف ضباية مصاٌف األفراد كاؼبؤسسات كاجملتمعات ككل، دبا للمؤسسة، كاإلجتماعية كاؼبالية كاإلقتصادية
 ،2يساىم يف سبلمة اإلقتصاديات كربقيق التنمية الشاملة يف كل من الدكؿ اؼبتقدمة كالناشئة على حد سواء

كعموما فاغبوكمة معنية بإهباد كتنظيم التطبيقات كاؼبمارسات السليمة للقائمُت على إدارة اؼبؤسسة دبا وبافظ على 
 .3حقوؽ ضبلة األسهم كضبلة السندات كالعاملُت باؼبؤسسة كأصحاب اؼبصاٌف كغَتىم

 : كيبكننا أف نعرض  بإهباز  فيما ىبص التعاريف الواردة بشأف اغبوكمة كالتاِف        
اغبوكمة عبارة عن ؾبموعة من القوانُت كالقواعد كاؼبعايَت اليت ربدد العبلقة بُت إدارة اؼبؤسسة من ناحية كاؼببلؾ "

 ". كأصحاب اؼبصاٌف من ناحية أخرل
 :        كبشكل أكثر ربديد يقدـ ىذا اؼبفهـو إجابات لعدة تساؤالت من أنبها ما يلي

 ما ىي الطريقة اليت يستطيع من خبلؽبا اؼبستثمركف ضماف بعدـ إساءة اإلدارة إلستغبلؿ أمواؽبم ؟- 
ما الذم هبعل اؼبستثمركف يتأكدكف من أف اإلدارة تسعى إُف تنظيم رحبية كقيمة أسهم اؼبؤسسة يف األجل - 

 الطويل؟
 ؟ 4ما ىي الوسيلة اؼبثلى اليت سبكن اؼبستثمركف من مراقبة اإلدارة بشكل فعاؿ- 

أحد حقوؿ اإلقتصاد الذم يعٌت يف البحث عن الوسائل اليت ربقق : "كيف تعريف آخر للحوكمة ىي        
 .5"الكفاءة اإلدارية، كتعٍت أيضا التحفيز على ىذه الكفاءة بإستخداـ آليات معينة

                                                           
1

، أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، المؤسسة اإلقتصادية مساىمة في إقتراح نموذج لحوكمةغضباف حساـ الدين،  
 .2، ص 2014 - 2013

2
، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر (نظرة تحليلية في تحديات التطبيق)المصارؼ اإلسالمية ؿبمد سليم كىبة، كامل حسُت كبلكش،  

 .66، ص 2011الطبعة األكُف،، كالتوزيع، لبناف
.110  ص،2011، 90 كريبة علي كاظم اعبوىر، ؾبلة اإلدارة كاإلقتصاد، العدد   3

  

 .59، ص 2013، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، اعبزائر، للمؤسسة مراـ المراجعة الداخلية، رضا خبلصي4
ىل سانبت إجراءات اغبوكمة اؼبؤسسية يف خفض اؼبمارسات "عبلـ ؿبمد موسى ضبداف، عماد ؿبمد علي أبو عجيلة، عمر عيد اؼبسلم اعبعيدم،  5

 .153، ص 2012، 60 -59، حبوث إقتصادية عربية، العدداف "إدارة األرباح الشركات الصناعية اؼبسانبة العامة األردنية
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ؾبموعة من القواعد كاغبوافز اليت هتتدم هبا إدارة اؼبؤسسات لتعظيم رحبية ىذه األخَتة : "كىي كذلك        
 ".كقيمتها على اؼبدل الزمٍت البعيد لصاٌف اؼبسانبُت

نظاـ شامل يتضمن مقاييس ألداء اإلدارة اعبيدة كمؤشرات حوؿ كجود أساليب " ككذلك عرفت على أهنا         
رقابية سبنع أم طرؼ من األطراؼ ذات العبلقة يف اؼبؤسسة داخليا أك خارجيا من التأثَت بصفة سلبية على أنشطة 

اؼبؤسسة، كبالتاِف ضماف اإلستخداـ األمثل للموارد اؼبتاحة، دبا ىبدـ مصاٌف صبيع األطراؼ بطريقة عادلة ربقق 
 .1"الدكر اإلهبايب للمؤسسة لصاٌف مبلكها كللمجتمع ككل

التنمية كالتطوير اإلدارم باؼبؤسسة، كيكوف ذلك من خبلؿ خربهتا، : "كعرفها، البنك الدكِف على أهنا        
 .2"كالربامج اليت تطرحها، كاؼبشركعات اليت تنفذىا، كنوع التكنولوجيا اليت تستخدمها

على  ، حيث عرفها1997مقاربة كاسعة فيما ىبص تعريف اغبوكمة سنة ( Gérard Charreaux)       كما قدـ 
القادة،   كالتأثَت على، 3يف ربديد السلطات يرالتأث قوة  ؽبااليت  كاألليات التنظيميةكانزماتماَف ؾبموع: "أهنا

 .4"أم التحكم يف سلوكهم كربديد ؾباؽبم التقديرم
كرغم التعاريف السابقة اؼبذكورة أعبله، يبقى تعريف منظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم ىو التعريف         

اغبوكمة ىي النظاـ الذم يوجو كيضبط أعماؿ اؼبؤسسة، حيث : "األمشل كاألنسب من أم تعريف كىو ما يلي
يصف كيوزع اغبقوؽ كالواجبات بُت ـبتلف األطراؼ يف اؼبؤسسة كيضع القواعد كاإلجراءات البلزمة إلزباذ 

القرارات اػباصة بشؤكف اؼبؤسسة، كما يضع األىداؼ كاإلسًتاذبيات البلزمة لتحقيقيها كأسس اؼبتابعة لتقييم 
 .5"كمراقبة األداء

 :        كبالتاِف يبكننا إستخبلص ما وبويو مفهـو اغبوكمة يف معناه كىو موضح يف النقاط اآلتية ما يلي
 .مشاركة صبيع األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة، كاإلطبلع على كل ما وبدث داخل اؼبؤسسة- 
 .ربقيق النزاىة كالشفافية يف اؼبعامبلت كاإلفصاح عنها بشكل كاضح كدقيق- 

                                                           
1

 .30 عدناف بن حيدر بن دركيش، مرجع سابق، ص 
2

، 2010، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، حوكمة الشركات المساىمة العامة في سلطنة عمافساَف بن سبلـ بن ضبيد الفلييت،  
 .24ص 

3
Touri KHALED, "Madouche Yacine, Panorama des théories de la gouvernance d’entreprise", Colloque 

international, Les nouvelles approches conceptuelles touchant à la gouvernance d’entreprise, université Mouloud 

Mammeri de Tizi-Ouzou, 21-22 Mai 2015, p 7. 

4
 Jérome MAATI, op. cit,  p12.  

5
 .40 ص، 2011إرباد الشركات اإلستثمارية، حوكمة الشركات، مكتبة اآلفاؽ، سبتمرب  
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 .1ربسُت الكفاءة اإلقتصادية للمؤسسة- 
 التشريعات الخاصة بنظاـ الحوكمة : المطلب الثاني

 :   المواثيق -1
 :       أصدرت بعض اؼبواثيق كالتقارير لتعزيز كتفعيل نظاـ اغبوكمة كمن أشهرىا ما يلي

 :قانوف ساربيز أككسلي في الواليات المتحدة  -1 -1
       ىو قانوف أمريكي الذم من شأنو يلـز اؼبؤسسات لئلعتماد على اؼبعلومات اؼبالية من خبلؿ أنظمة الرقابة، 

كقد جاء ىذا القانوف إثر اؼبمارسات اإلدارية اػباطئة اليت أدت إُف إهنيار العديد من اؼبؤسسات مثل إنركف  
(Enron) ككرلدكـو (Worldcom)  هبدؼ إعادة الثقة للمستثمرين يف سوؽ رأس اؼباؿ األمريكي. 
 :بالمملكة المتحدة الدليل الموحد للحوكمة   -2 - 1

، كيًتتب عليو إعادة النظر يف إعداد التقارير 2003       جاء ىذا القانوف ؿبل القانوف اؼبشًتؾ الذم صدر عاـ 
 :اؼبالية من قبل اجمللس، كيتضمن ىذا الدليل ؾبموعتُت كنبا كاآليت

 المؤسسات: 
تتكوف ىذه اجملموعة من أربعة مبادئ تتعلق باؼبديرين كىيكل اؼبكافئات، كما تتضمن العبلقة اليت تربطها        

 .مع اؼبسانبُت كالتأكيد على القابلية للمحاسبة كاؼبراجعة
 المساىموف: 

       ربث ىذه اجملموعة على عملية اغبوار بُت اؼبسانبُت اؼبؤسسُت كاؼبؤسسات كإعطاء الدكر الكبَت لتقييم 
 . 2اإلفصاح باإلضافة إُف تقييم معايَت اغبوكمة

 : ميثاؽ حوكمة الشركات بألمانيا- 3 - 1
 إلدارة اؼبؤسسات األؼبانية لوائح قانونية أساسية لئلشراؼ كإدارة 2005       يقدـ ىذا القانوف الصادر يف جواف 

اؼبؤسسات اؼبدرجة يف البورصة األؼبانية، كيتضمن معايَت اغبوكمة اؼبعًتؼ هبا دكليا ككطنيا، يهدؼ ىذا اؼبيثاؽ إُف 
جعل نظاـ إدارة اؼبؤسسات األؼبانية بشفافية، كالغرض منو ىو تعزيز الثقة الدكلية كالوطنية للمستثمرين كالعمبلء 

 .كاؼبوظفُت كاعبمهور العاـ
                                                           

1
، مداخلة مقدمة  ؼبلتقى "ميكانيزمات ربفيز اؼبسَتين كأحد ؿبددات حوكمة الشركات كتأثَتىا يف األزمة اإلقتصادية اؼبالية الراىنة  "عبد الرضباف عايب، 

 .  4، ص 2009أكتوبر،  21 -20دكِف حوؿ األزمة اؼبالية كاإلقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية، جامعة فرحات عباس، اؼبنعقد يوما  
2

 ،(باإلسقاط على عينة من مؤسسات المساىمة: دراسة حالة الجزائر)أثر ىيكل الملكية في تحقيق فعالية حوكمة المؤسسات،نعيمة عبدم،  
 .15، ص 2016 - 2015أطركحة دكتوراه، يف علـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 
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 :التقارير - 2
 :(Cadbury) تقرير كادبورم - 1 - 2

إذ حدد توصيات زبص " أدرياف كادبورم"كالذم يرأسها  ،(Cadbury)       ىو تقرير صدر عن عبنة كادبورم 
، كمت إعداد 1992ترتيب ؾبلس إدارات اؼبؤسسات كنظم احملاسبة للتقليل من اؼبخاطر، كنشر ىذا التقرير عاـ 

 .التوصيات الواردة يف التقرير باؼبشاركة يف مع اإلرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة كالبنك الدكِف كغَتىا
 :(Viénot 2)تقرير فيينو الثاني  - 2 - 2

ؾبلس اإلدارة الشركات اؼبدرجة يف " ربت عنواف 1995       يعد ىذا التقرير كمكمل للتقرير الذم سبقو سنة 
 .(MEDEF) فرنسا كحركة مؤسسات (AFEP) الفرنسية اػباصة ، كقد مت إعداده بدعم من اعبمعية"البورصة

 :(King2) تقرير كينغ الثاني - 3 -2
 2002يف جنوب إفريقيا عاـ اؼبالية  لؤلكراؽبورصة جوىانسبورغ اؿجاء تقرير حوكمة الشركات اؼبدرجة يف         

" مَتفُت كينغ" كيرأسهانشر تقرير كينغ  ،(King1) "1كينغ " اؼبعركؼ بإسم 1994يف أعقاب تقرير عاـ 
(Mervyn King)إُف من نوعو يف البلد ككانت هتدؼ األكؿ، ككاف ؤسسات كتتضمن مدكنة ؼبمارسة كسلوؾ اَف 

 .1 معايَت اغبوكمةأعلىتعزيز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، أطركحة دكتوراه، (الجزائرية أليانس للتأمينات دراسة حالة شركة)المحاسبية  حوكمة الشركات كدكرىا في تحقيق جودة المعلومةالعابدم دالؿ، 1

 .39  -34 ص، 2016 -2015يف علـو التسيَت، زبصص ؿباسبة، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
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 أىم التقارير التي صدرت بشأف الحوكمة (Ⅰ-1) رقم الجدكؿ
 اإلصدار الدكلة التقرير

كالذم حل ؿبل تقرير كنج األكؿ  (king report 11.2002) تقرير كنج الثآف
 .(king report)  1994 الصادر عاـ 

 2002مارس  جنوب إفريقيا

 تقرير بعنواف أين كاف اؼبديركف؟
Guide lines for improved Corporate Governance in 

Canada.  

 (. The Toronto Report):كالذم حل بديبل لتقرير

 1999جواف  كندا

الذم حل ؿبل تقرير فينيو  (Vienot2 Report) 1999تقرير فينيو الثآف 
 .(Vienot Report,1, 1995 )األكؿ

 1999جويلية  فرنسا

Corporate Governance of Japon. 1998 الياباف 

The Governance Spanish Companies. 1998 اسبانيا 

 بياف دببادئ أساليب إدارة الشركات

Principales on corprate Governance in Greece: 

Recommendations for its Competitive Transformation. 

 1999أكتوبر  اليوناف

The Combined Code Principles of Good       :       تقرير 
Governance and Code of Best Practice . 

 .1992 لعاـ (  Cadbury) كالذم إرتكز على تقرير عبنة 

 2000 اؼبملكة اؼبتحدة

German Code of Corporate Govrnance. 2000   أؼبانيا 

Code of Goode Corporate Governance. 2002مارس  اإندكنيسي 
Recommandation on Corporate  Governance. 2002جواف  الربازيل 
Corporate Governance )Volum 2(.  2002 أسًتاليا 

 بياف حوؿ أفضل اؼبمارسات يف الشركات اؼبسانبة

Best Practices in Public Companies. 
 2002 بولندا

، 2008، مكتبة اغبرية للنشر كالتوزيع، القاىرة، الحوكمة المؤسسيةعطا اهلل كارد خليل، ؿبمد عبد الفتاح العشماكم، : المصدر
 .56 ص،

       بناءا على ما تقدـ، يبلحظ أف اغبوكمة ظهرت يف صبيع أكباء العاَف، نظرا لعدة أسباب اليت جعلتها كواحدة 
من أىم األنظمة اليت تساعد يف ربسُت كفاءة أداء اؼبؤسسة، كالدليل على ذلك ىو ظهور العديد من اؼبواثيق 

. كالتقارير اليت أكضحت أنبية اغبوكمة كالدكر األساسي الذم تعتز بو
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 : نماذج الحوكمة -3
باغبوكمة تتعلق يف األساس بطبيعة تطبيق كالكيفية اليت تكوف من خبلؽبا فبارسة اعبيدة     إف النماذج اػباصة     

 . للحوكمة، كاليت يسعى كل بلد إُف العمل هبا من خبلؿ عدة عوامل كمتغَتات يرتكز عليها
األىداؼ  من ؾبموعة ربقيق أجل من ىي الطريقة اؼبتبعة بل ذاهتا حد يف غاية ليست اؼبؤسسة حوكمة        إف

يسعى  فنظاـ اغبوكمة اؼبصاٌف، أصحاب حقوؽ يضمن بالشكل الذم كمراقبتها اؼبؤسسات على رأسها إدارة
اغبوكمة ىي دبثابة اؽبيكل الذم ىبص نظاـ  حساب اؼبنفعة اػباصة، كبالتاِف فنماذج على العامة اؼبصلحة لتعظيم

اغبوكمة ككل مؤسسة اليت تعمل دبا يضفيو البلد الذم وبوم ىذه النماذج، كىو يف األساس يتمثل يف مبوذجُت 
 .عاؼبيُت كالذم سنتطرؽ إليهما

 :حوكمةاؿ نموذج ؼمتعر  - 1 - 3 

        قبل التعرؼ على النموذجاف اللذاف ىبصاف حوكمة اؼبؤسسة، البد من تعريف بالنموذج ككل الذم يكمن 
كل  التعرؼ على من يبكننا دبا ما، بلد يف اؼبوجودة اغبوكمة لوضعية كسبثيل أك كصف عبارة عن تطبيق يف أنو

كيصف التأثَتات  كالعبلقات اؼبتغَتات من ؾبموعة من يتكوف فهو للحوكمة، الفكرم لئلطار اؼبكونة العناصر
معينة، كيبكننا سبييز نوعُت أساسُت من  أعماؿ بيئة يف إليها اؼبتوصل النتائج ككذلك العناصر ىذه بُت اؼبتبادلة

 :النماذج كىي كما يلي
 (:أمريكي األنجلو )النموذج  -2 - 3

 أيضا، تصاد ككمنظم لوؽإلاقائم على الدكر اؼبركزم للسوؽ اؼبالية كمزكد لرأس اؼباؿ  مبوذج أمريكيىو           
من حيث ىذه الفئة إرضاء كيعتمد أساسا على للمسانبُت   الدكر األساسي يف ىذا النموذج يتم تعيُتحيث 

 .1خلق القيمة أك سياسة توزيع األرباح
نيوزلندا،  األمريكية، أسًتاليا، اؼبتحدة الواليات اؼبتحدة، كاؼبملكة البلداف من         قبد ىذا النموذج يف العديد

 كتكمن طبيعة ىذا النموذج يف ربقيق مصاٌف ضبلة األسهم ،2الكومنولث بلداف كبعض أفريقيا، جنوب كندا،
اؼبلكية، حيث  يف بتشتت كتعظيم ثركهتم كىذا من خبلؿ تطبيق اعبيد للحوكمة، كيبتاز ىذا النموذج اػبارجي

                                                           
1
Bertrand RICHARD, Dominique MIELLET, la dynamique du gouvernement d’entreprise, éditions 

d’organisation, Paris, 2003, p36.  
2

 :، متاح على اؼبوقع التاِف(أ كفرنسا.ـ.دراسة مقارنة لو)ضبادم نبيل، عمر علي عبد الصمد، النماذج الدكلية غبوكمة اؼبؤسسات  

https://manifest.univ-ouargla.dz/...commerciales/...réalité.../2552،  829، ص27/03/2017مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

https://manifest.univ-ouargla.dz/...commerciales/...r�alit�.../2552
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 عن اؼبسؤكؿ كىو كاحد، إدارة ؾبلس النموذج ىذا يف اؼبؤسسة بإدارة اؼبسانبُت، يقـو من كبَت عدد يوزع على

 .التنفيذية اإلدارة على رقايب بدكر كالقياـ التنفيذية، إزباذ القرارات
 : األلماني- اليابانيالنموذج  - 3 -3

حيث يوفر ضباية  البنوؾ، على مشاركة كيقـو ىذا النموذج أساسا كالياباف، أؼبانيا من كل         يطبق يف
تلعبو البنوؾ الكربل يف التأثَت على قرارات اؼبؤسسة من خبلؿ   خاصة بالدكر الذمأصحاب اؼبصلحة ككل،

 كيبكن أف نسمي ىذا اؼبؤسسات، كهبذا تعترب كمساىم رئيسي أك مرجعي مسانباهتا الرئيسية يف رأس أمواؿ أغلب
 .1النموذج  بالنموذج اؼبغلق إلعتماده على اآلليات الداخلية للحوكمة

على ىذا األساس يبكن القوؿ أف النموذج األكؿ الذم تطبقو كاليات اؼبتحدة األمريكية كاؼبملكة  اؼبتحدة         
يرتكز أساسا على األسواؽ اؼبالية، أين يشكل ضبلة األسهم اجملموعة الرئيسية من خبلؿ ىذا النموذج، كمنو يلعب 

دكرا مهما يف ضباية  اؼبسانبُت فقط، أما يف النموذج اؼبوجود يف كل من الياباف كأؼبانيا، فتحتل فيو البنوؾ بصفة 
 .2كبَتة مكانة ىامة، كما أنو يسعى إُف ضباية كافة أصحاب اؼبصاٌف دكف إستثناء

 :كالشكل اؼبواِف يلخص النماذج فيما يلي        
نماذج الحوكمة    ( 2-   Ⅰ )  رقم شكلاؿ    

 
 
 
 

 تركز اؼبلكية                                                                                   - تشتت اؼبلكية                                                                                   - 

 البنوؾ كاؼبؤسسات اؼبالية            - األسواؽ اؼبالية                                                                        - 

 ضباية صبيع أصحاب اؼبصاٌف- ضباية اؼبسانبُت فقط                                                                 - 
  . باإلعتماد على أطركحة دكتوراه لغضباف حساـ الدين من إعداد الطالبة:المصدر

 
 

                                                           
، "اؼبستثمركف اؼبؤسسيوف ببورصة األكراؽ اؼبالية كدكرىم يف التأثَت على حوكمة اؼبؤسسات: "مداخلة بعنوافبن ثابت عبلؿ، بن جاب اهلل ؿبمد،  1

 22  -21، اؼبنعقد يوما (دراسة حالة اعبزائر كالدكؿ النامية)مداخلة مقدمة ؼبلتقى دكِف حوؿ سياسات التمويل كأثرىا على اإلقتصاديات كاؼبؤسسات 
 .06، كلية العلـو اإلقتصادية كالتسيَت كـبرب العلـو اإلقتصادية كالتسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ص 2006نوفمرب 

2
 .223، ص 2012، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، حوكمة الشركاتأضبد علي خضر،  

األلماني- النموذج الياباني  أمريكي- النموذج األنجلو   نماذج الحوكمة 
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 العناصر الخاصة بتطبيق حوكمة المؤسسة: المطلب الثالث
اؼبؤسسة بإعتبارىا نظاـ يضم ؾبموعة من القواعد كاؼبمارسات  حوكمة كظائف أىم الشكل أدناه         وبدد

 يف دبا اؼبصاٌف، أصحاب صبيع بُت توازف اأنو كما باؼبؤسسة، كالتحكم التوجيو خبلؽبا من يتم اليت، كالعمليات
 .كاجملتمع كاغبكومة كاؼبمولُت كاإلداريُت كاؼبوظفُت العمبلء ذلك
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Ⅰ مكونات نظاـ الحوكمة   (3-  )  رقم شكلاؿ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .https://docplayer.fr/2886558-Systematiser-la-gouvernance-de-l-entreprise-un-livre-bla,consulté le 26/01/2017, p 05     :المصدر                 
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 ىناؾ أطراؼ رئيسية تتأثر كتؤثر يف التطبيق السليم ؼبفهـو كلقواعد حوكمة        من خبلؿ الشكل أعبله قبد أف
اؼبؤسسة، كربدد إُف درجة كبَتة مدل قباح أك الفشل يف تطبيق ىذه القواعد، فمثبل قبد ؾبلس اإلدارة، كأصحاب 

 :1اؼبصاٌف، كاإلدارة اليومية، ككذلك اؼبسَتين، كيبكن أف نوردىا بالتفصيل فيما يلي
 : المسيركف-

        كىم األشخاص الذين يستطيعوف القياـ باألعماؿ كإقباز اؼبهاـ من خبلؿ اآلخرين، كما أف للمسَتين 
 .2سلطات ـبتلفة منها إزباذ القرارات اؼبناسبة يف اؼبؤسسة

 : المساىموف -2
        كيقصد هبم مبلؾ اؼبؤسسة، حيث يقوموف بتقدٔف رأس اؼباؿ للمؤسسة عن طريق ملكيتهم لؤلسهم مقابل 

حصوؽبم على األرباح اؼبناسبة إلستثمارهتم، إُف جانب تعظيم قيمة اؼبؤسسة على اؼبدل الطويل، كما أف ؽبم اغبق 
 .يف إختيار أعضاء ؾبلس اإلدارة اؼبناسبُت غبماية حقوقهم

 :مجلس اإلدارة  -3
حيث يقـو ىذا اجمللس          يبثل صبيع األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة أم كل من اؼبسانبُت كأصحاب اؼبصاٌف،

  .3بإختيار اؼبديرين التنفيذيُت كيوكل إليهم سلطة اإلدارة اليومية عبميع أعماؿ اؼبؤسسة
 :عن بعض اؼبهاـ نوجزىا يف اآليت مسؤكؿ كمنو فمجلس اإلدارة        

 .كتوجيهها كمراجعتها اؼبخاطر إدارة كسياسة الرئيسية العمل كخطط للمؤسسة الشاملة اإلسًتاتيجية كضع- 

 .السنوية اؼبيزانيات كإقرار اؼبالية كأىدافها كإسًتاتيجياهتا للمؤسسة األمثل الرأظباِف اؽبيكل ربديد- 

 .هبا كالتصرؼ كإمتبلؾ األصوؿ للمؤسسة، الرئيسية الرأظبالية النفقات على اإلشراؼ- 

 .عليها العاـ كاإلشراؼ الداخلية للرقابة كضوابط أنظمة كضع- 
 .4كإعتمادىا اؼبؤسسة يف كالوظيفية التنظيمية للهياكل الدكرية اؼبراجعة- 
 .موافقة ؾبلس اإلدارة على اإلقًتاحات اؼبقدمة من قبل اإلدارة، مع ضماف اإلمتثاؿ للخطط اؼبناسبة- 
 .5إزباذ القرار اؼبناسب ككذلك القياـ دبختلف التعديبلت- 

                                                           
1
Filip FIDANOSKI, Vesna MATESKA, Kiril SIMEONOVSKI, coporate governance and bank performance : 

evidence from macedonia, sur http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46773/,  consulté le 20/03/2019, p 01. 

.27، ص 2006، ديواف اؼبطبوعات، اعبزائر، الطبعة الثانية، (التسيير كتنظيم المنشأة)مدخل للتسيير  ؿبمد رفيق الطيب،  2
  

3
 .16، ص 2008الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  ،كالمديرين التنفيذيين حوكمة الشركات كدكر أعضاء مجالس اإلدارةؿبمد مصطفى سليماف،  
4

 .24ص  ،2017 /03/ 27مت اإلطبلع عليو بتاريخ ، www.cma.org.sa :الئحة حوكمة الشركات، اؼبتاحة على اؼبوقع التاِف، ىيئة السوؽ اؼبالية 
5
Gust HERREWIJIN, maitriser la croissance des pme (gestion gouvernance développement), de boeck, 

Bruxelles, 2003, p 73.  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46773/
http://www.cma.org.sa/
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 :اإلدارة اليومية  -4

       كىي اؼبسؤكلة عن اإلدارة اليومية للمؤسسة كتقدٔف التقارير اػباصة باألداء الفعلي إُف اجمللس، كما أهنا 
، كمنو فإف مهمة 1اؼبسؤكلة عن تعظيم األرباح ككذا اإللتزاـ باإلفصاح كالشفافية يف كل ما تنشره من معلومات

 .اإلدارة اليومية تقتصر على تنفيذ اإلسًتاذبية اؼبعتمدة من قبل ؾبلس اإلدارة
 :        كمن بُت اؼبهاـ الضركرية لئلدارة تلك اؼبذكورة أدناه كىي كالتاِف

تقدٔف إقًتاحات يف شكل تقارير للمجلس اإلدارة مع ربديد األىداؼ سواء كانت قصَت ة األجل، متوسطة أك - 
 .طويلة األجل

 .ترصبة األىداؼ اؼبوضوعية اليت كافق عليها ؾبلس اإلدارة- 
 .ربقيق كتقدٔف خطة عمل ألكثر من ثبلثة سنوات، مع تقدٔف ميزانية السنوية للمؤسسة- 
 . ربديد ما ىي التوجيهات الضركرية للنمو كالتوسع من أجل ربقيق األىداؼ- 
 .ضماف تسيَت اؼبوارد اؼبالية كغَتىا- 
 .2قيادة كإدارة شؤكف اؼبوظفُت مع مراعاة الكفاءات- 
 .اؼبسندة كاؼبسؤكليات السلطات مع كاإلمتثاؿ التنفيذية اإلدارة على اإلشراؼ -

 ؾبلس يبارسها اليت بالسياسة اؼبساس الداخلية، دكف كاإلجراءات الضوابط كالتوجيو كتقييم التنظيم ضماف- 
 .اإلدارة

 أجل ضماف من اؼبالية، التقارير إعداد كعملية الداخلية التقارير موثوقية مع للوضع الداخلية الرقابة نظاـ تنظيم- 
 .هبا اؼبعموؿ احملاسبية لؤلنظمة اؼبالية البيانات إمتثاؿ

 .صحيح بشكل اؼبهاـ ىذه لتنفيذ البلزمة كصبيع اعبوانب للمؤسسة اؼباِف الوضع عن اجمللس إُف تقرير -

 .3اإلدارم اؼباِف كاؽبيكل الوضع بشأف هبا اؼبعموؿ للقواعد كفقا اػبارجي، اغبسابات كمدقق منظم إببلغ -

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .17ؿبمد مصطفى سليماف، مرجع سابق، ص  

2
 Gust HERREWIJIN, op,cit, p 74. 

3
www.http//:vectis.lu/.../20111018-Systématiser-la-gouvernance-d’entreprise-un-livreblanc, op, cit, p 06. 

http://www.http/:vectis.lu/.../20111018-Syst�matiser-la-gouvernance-d'entreprise-un-livreblanc
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 :أصحاب المصلحة  -5
        ىم كل األطراؼ الفاعلة اليت ؽبم مصلحة داخل اؼبؤسسة كالدائنُت، اؼبوردين، العماؿ، اؼبوظفُت، كقد 
تكوف مصاغبهم يف بعض األحياف متعارضة فمثبل، الدائنوف هتمهم قدرة اؼبؤسسة على السداد، أما اؼبوظفوف 

 .1فتهمهم قدرهتم على اإلستمرارية

 :التدقيق لجنة  -6
داخل اؼبؤسسات أصبح من الضركرم كضع عبنة فعالة خاصة  الكبَتة اإلحتياؿ        نظرا إلزدياد عمليات

للتأكد من تطابق ، حيث تقـو ىذه اللجنة بوظيفة التدقيق 2بالتدقيق، قصد ضماف مصداقية تقارير اؼبؤسسات
اؼبعلومات كصبيع العمليات اؼبالية، كمنو فالتدقيق يشتمل على إبداء رأم فٍت ؿبايد، كىذا ما جعلها من بُت أىم 

 :الوظائف يف نظاـ اغبوكمة، كتشمل كظيفة التدقيق نوعُت أساسيُت يتمثبلف فيما يلي
 التدقيق الداخلي  : 

        يساعد ىذا النوع من التدقيق يف ربقيق ؾبموعة من األىداؼ كاؼبتمثلة يف التحقق من صحة اؼبعلومات 
كالبيانات اؼبستخدمة يف اؼبؤسسة إُف جانب العمل على تفعيل نظاـ الرقابة الداخلية كالتأكد من السَت اعبيد ؽبا 

 .3داخل اؼبؤسسة

 التدقيق الخارجي: 
       تعتمد كظيفة التدقيق اػبارجي على عملية الفحص للتقارير كالقوائم اؼبالية حبيادية، كيقـو هبذه الوظيفة 

شخص خارج اؼبؤسسة كيطلق عليو بإسم مدقق خارجي، حيث لو دكر يف مساعدة األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة 
 .4حبماية صبيع مصاغبهم

       إضافة إُف كل العناصر السابقة يوجد عبنتُت على مستول ؾبلس اإلدارة ؽبما دكر كبَت يف نظاـ اغبوكمة كنبا 
 :كما يلي

 

                                                           
1

، مداخلة مقدمة ؼبلتقى دكِف حوؿ حوكمة الشركات كآلية "دكر آليات اغبوكمة يف اغبد من الفساد اؼباِف كاإلدارم"بركش زين الدين، دىيمي جابر،  
 .6، ص 2012 مام، 7- 6للحد من الفساد اؼباِف كاإلدارم، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اؼبنعقد يوما 

2
 Priyanka AGGARWAL, Impact of corporate governance on corporte financial performance, journal of 

business and management, volume 13, issue3, University of Delhi,  India, septembre 2013, p2 . 
3

بوفاسة سليماف، سعيدآف رشيد، عبنة التدقيق كمدخل لتفعيل اغبوكمة كرفع جودة التدقيق يف اؼبؤسسة، اجمللة اعبزائرية لئلقتصاد كاؼبالية، جامعة وبي  
 . 20 -18، ص 2015، أفريل 03فارس، اؼبدية، العدد 

4
يف ظل معايَت التدقيق، ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية، كلية اإلقتصاد كالعلـو  (حوكمة الشركات)عمر إقباؿ توفيق اؼبشهدآف، تدقيق التحكم اؼبؤسسي  

 .228، ص 2012، 02اإلدارية، جامعة اعبرش األردف، العدد 
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 المكافآت لجنة  :
 التنفيذيُت اؼبسؤكلُت لكبار اؼبكافآت من مناسب مبلغ ربديد يف اإلدارة ؾبلس يف اؼبكافآت عبنة        تساعد

 .التنفيذم الرئيس مثل

 الترشيح لجنة :
 باإلضافة إُف ربديد لًتقية إُف منصب مدير البلزمة كاػبربات كاؼبعارؼ اؼبهارات بتقييم الًتشيح عبنة    تقـو    

 .1اؼبناسبُت اؼبرشحُت

 مزايا تطبيق الحوكمة الجيدة: المطلب الرابع
 :خصائص الحوكمة  -1

        تتصف حوكمة اؼبؤسسة دبجموعة من اػبصائص تعد الركائز األساسية، اليت إف غاب أحدنبا فقد اؼبفهـو 
 :معناه، تتمثل ىذه اػبصائص فيما يلي

 اإلنضباط: 

كيقصد بو إتباع السلوؾ األخبلقي السوم كذلك من خبلؿ اإلتصاؼ دبيزة اإلستقامة، حيث تتحقق          
  .2بتقدٔف صورة كاضحة كحقيقية

 الشفافية: 

إمكانية الوصوؿ بطريقة سريعة كغَت مقيدة للمعلومات الضركرية حوؿ أفعاؿ اغبكم كالتصرفات صبيع   كتعٍت       
اؼبسؤكلُت، حيث تتميز ىذه اػباصية بتقدٔف بشكل كاضح كحقيقي عن كل ما وبدث يف اؼبؤسسة يف الوقت 

 .اؼبناسب، كذلك ىبص كل اؼبوضوعات اؽبامة اليت تتعلق باؼبركز اؼباِف كاألداء كحقوؽ اؼبلكية كغَتىا

 اإلستقاللية: 

ىي آلية اليت من شأهنا تستطيع القضاء على تضارب اؼبصاٌف يف اؼبؤسسة، باإلضافة إُف عدـ كجود         
 .تأثَتات غَت الزمة نتيجة ألم ضغوط أك ىيمنة سواء من الرؤساء أك اؼبسانبُت الذين يبلكوف أكرب اغبصص

 
 
 

                                                           
1
 Priyanka AGGARWAL, op, cit, p 05. 

2
   .17العابدم دالؿ، مرجع سابق، ص  
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 المساءلة : 

تعترب كقيمة جوىرية يف نظاـ اغبوكمة، كبدكهنا ال يبكن كصف اغبوكمة باإلدارة اعبيدة كالسليمة فهي تعترب         
مسائلة اؼبؤسسة أماـ صبيع اؼبسانبُت كذلك بتقدٔف  حيث يتبع نظاـ اغبوكمة ركيزة أساسية كبشكل كامل،

 .إرشادات جمللس إدارة اؼبؤسسة يف كيفية كضع اإلسًتاذبية كمراقبة اإلدارة
 المسؤكلية: 

        كتعٍت أف اؼبؤسسة تدرؾ حقوؽ صبيع األطراؼ اؼبهتمة باؼبؤسسة كاليت تتضمنها اللوائح كالقوانُت كأيضا 
 .تشجع على التعاكف اؼبشًتؾ بينها كبُت تلك األطراؼ

 العدالة:  

كيقصد هبا تلك اؼبعاملة اؼبتساكية لكافة اؼبسانبُت كإحًتاـ حقوقهم اؼبختلفة، حيث ال يوجد فرؽ بُت كبار 
 .1كصغار اؼبسانبُت كحىت بُت اؼبسانبُت األجانب يف اؼبؤسسة

 المسؤكلية اإلجتماعية : 

        تعٍت اإللتزاـ األخبلقي كالتصرؼ اؼبسؤكؿ إذباه ؾبموعة من األطراؼ كىم أصحاب اؼبصلحة، كنعٍت هبا 
 .2فبارسة برامج اؼبسؤكلية اإلجتماعية إذباه كل األطراؼ كاؼبسانبُت، العماؿ، الزبائن، اؼبوردكف، اجملتمع كالبيئة

 :       كالشكل التاِف ينب خصائص اغبوكمة يف ما يلي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.24ؿبمد مصطفى سليماف، مرجع سابق، ص    1
  

2
من مؤسسات الغرب  دراسة تطبيقية على عينة)اإلجتماعية  األعماؿ في الجزائر للمسؤكلية تقييم مدل إستجابة منظماتمقدـ كىيبة،  

 .25، ص 2014- 2013، أطركحة دكتوراه، زبصص علـو التسيَت، جامعة كىراف، (الجزائرم
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  خصائص حوكمة المؤسسة(Ⅰ -4)الشكل رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

، أطركحة دكتوراه، يف علـو (دراسة حالة المجمع الصناعي صيداؿ)، دكر حوكمة المؤسسات في ترشيد القرارات المالية لتحسين األداء المالي للمؤسسةؿبمد بشَت بن عمر، :     المصدر
 .17ص ، 2017 -2016 التسيَت، زبصص مالية اؼبؤسسة، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة،

 

  
 

 خصائص حوكمة المؤسسة

 المسائلة المسؤكلية العدالة اإلستقاللية الشفافية المسؤكلية اإلجتماعية اإلنضباط

إتباع السلوؾ 
األخبلقي 
اؼبناسب 
.كالصحيح  

أف تكوف 
مسؤكؿ  أماـ 
صبيع أصحاب 

. اؼبصلحة  

إمكانية لتقييم 
كتقدير ؾبلس 
اإلدارة كاإلدارة 

.التنفيذية  

ال توجد 
تأثَتات غَت 
الزمة نتيجة 
.ألم ضغوط  

تقدٔف صورة 
حقيقية 

ككاضحة لكل 
. ما وبدث  

إحًتاـ حقوؽ 
ـبتلف 

األطراؼ  يف 
.اؼبؤسسة  

النظر إُف 
اؼبؤسسة 

.كمواطن جيد  
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 :فوائد الحوكمة - 2
إستقطاب اإلستثمارات اػبارجية، إذ أف اؼبستثمرين األجانب ينجذبوف إُف أسهم اؼبؤسسة اليت تطبق أنظمة - 

اغبوكمة بإعتبارىا إستثمارا يف مؤسسة ملتزمة كشفافة، كمن مث فإف عنصر عدـ التيقن يكوف أقل مقارنة 
 .باؼبؤسسات األخرل

تقليل كلفة رأس اؼباؿ على اؼبؤسسات حيث أف البنوؾ سبنح قركض ذات نسب فائدة أقل للمؤسسات اليت  - 
 .أنظمة اغبوكمة مقارنة باؼبؤسسات غَت اؼبلتزمة باغبوكمة تطبق

تسهيل عملية الرقابة كاإلشراؼ على أداء اؼبؤسسة عرب ربديد أطر الرقابة الداخلية كتشكيل اللجاف اؼبتخصصة - 
 .كتطبيق الشفافية كاإلفصاح

 .ربقيق النمو اؼبستداـ كتشجيع اإلنتاجية- 
 .1العمل على إستقرار أسواؽ اؼباؿ- 
 :مزايا تطبيق حوكمة المؤسسة  -3

        لنظاـ اغبوكمة مزايا عديدة من جهة للمؤسسات كاؼبستثمرين كمن جهة أخرل للمجتمع ككل كتتلخص 
 :ىذه اؼبزايا فيما يلي

 :بالنسبة للمؤسسات كالمستثمرين
 .تبٍت عبلقات قوية بُت أصحاب اؼبصلحة- 
 .ربسن اإلسًتاتيجي مع التقليل من أثر اؼبخاطر- 
 .ربسن أداء اؼبؤسسات كتقوم ظبعتها- 
 .ربمي حقوؽ اؼبستثمرين- 
 .تزيد من السيولة- 

 :بالنسبة للمجتمع
 . زيادة اإلنتاجية كاإلبتكار كتشجع على العمل بكفاءة- 
 .تشجع على قياـ عبلقات تتمتع بالشفافية بُت أصحاب األعماؿ كالدكلة- 
 .ذبعل األسواؽ اؼبالية مستقرة كالعمل على تنميتها- 

                                                           
1

، 2013، مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، كحوكمة الشركات اإلقتصادية العالمية األزمة الماليةمصطفى يوسف كايف،  
 .223 ص
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 .تشجع اإلستثمار كالتنمية اؼبستدامة- 
 .1ربارب الفساد كتشجع التنافس- 

 أىمية حوكمة المؤسسة كأىدافها: المطلب الخامس
 :أىمية حوكمة المؤسسة  -1

        لنظاـ اغبوكمة أنبية كبَتة كبالغة إثر حاالت الفشل اإلدارم كاؼباِف الذم مس معظم اؼبؤسسات العاؼبية، 
كىذا ما جعل اغبوكمة كأىم أسلوب من األساليب اإلدارية اليت تتسابق اؼبؤسسات لتطبيقها اليـو نظرا ؼبا ربققو 

 .كتسعى لتحقيقو من أىداؼ يف نفس الوقت
       فمن الناحية اإلقتصادية يكوف تطبيق السليم كاعبيد للحوكمة يف شكل اإلفصاح عن اؼبعلومات اؼبالية، فبا 

يساىم يف زبفيض تكلفة رأس اؼباؿ ككذا العمل على جذب اإلستثمارات كمكافحة الفساد، كعليو فحوكمة 
اؼبؤسسة تساعد على زيادة فرص التمويل كذبنب اإلنزالؽ يف مشاكل مالية كؿباسبية، دبا يعمل على تدعيم 

 .كإستقرار نشاط اؼبؤسسة كأيضا تدعيم اؼبركز التنافسي للمؤسسة، ككسب ثقة األطراؼ اؼبختلفة بالسوؽ
      أما من الناحية القانونية، فأنبية اغبوكمة تكمن يف كوهنا تعمل على ضماف حقوؽ األطراؼ اؼبختلفة 

اٍف، كلذا فالتشريعات ...باؼبؤسسة كتتمثل ىذه األطراؼ يف كل من اؼبسانبُت، ؾبلس اإلدارة، أصحاب اؼبصاٌف
اؼبنظمة لعمل اؼبؤسسات تعد العمود الفقرم ألطر كآليات اغبوكمة، حيث تنظم القوانُت كالقرارات بشكل دقيق 

كؿبدد للعبلقة بُت األطراؼ اؼبعنية يف اؼبؤسسة كيف اإلقتصاد ككل، حيث تتداخل مبادئ اغبوكمة بعدد من 
 .اٍف...قانوف الشركات، قانوف اؼبنافسة، كالضرائب: القوانُت مثل

       كبالتاِف فاغبوكمة ؽبا دكر أساسي يف التغلب على سلبيات تنفيذ التعاقدات اليت يبكن أف تنتج من فبارسات 
 .سلبية تنتهك صيغ العقود اؼبربمة أك القرارات، أك النظم السياسية اؼبنظمة للمؤسسة

       كمن الناحية اإلجتماعية كبإعتبار أف اؼبؤسسات تؤثر كتتأثر باغبياة العامة، حيث يبكن أف يؤثر أدائها على 
عدة كظائف كالدخل كاؼبدخرات كمستويات اؼبعيشة كمنو فحسن تسيَت ىذه الوظائف يبثل كسيلة من خبلؽبا 
سبكن اجملتمع من التأكد من حسن إدارة اؼبؤسسة كفق أسلوب سليم يؤدم بدكره إُف ضباية أمواؿ اؼبسانبُت، 

 .كتوفَت معلومات عادلة كشفافة لكافة األطراؼ ذات العبلقة باؼبؤسسة

                                                           
1

 .10، ص 2008، ميكرا كرانسيكي، نصائح إرشادية لتحقيق اإلصبلح، مركز اؼبشركعات الدكلية اػباصة، أكت 
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        كبالنسبة للمؤسسة فتظهر أنبية اغبوكمة يف مسانبتها يف رفع الكفاءة اإلقتصادية من خبلؿ كضع أسس 
العبلقة بُت األطراؼ اآلخذة، باإلضافة إُف كضع اإلطار التنظيمي الذم يبكن من ربديد أىداؼ اؼبؤسسة كسبل 

 .ربقيقها
     إذف فاإلطار األمشل للحوكمة ال يكوف مرتبطا فقط بالنواحي القانونية، اؼبالية، كاحملاسبية للمؤسسات كلكنو 
يرتبط إرتباطا كثيقا بالنواحي اإلقتصادية، اإلجتماعية، كالسياسية، كيبكن القوؿ أنو إذا صلحت اؼبؤسسة كنواة 
 .صلح اإلقتصاد ككل كإذا فسدت فإف تأثَتىا من اؼبمكن أف يبتد ليضر عدد كبَت من فئات اإلقتصاد كاجملتمع

       أما من جانب األطراؼ اآلخذة، فللحوكمة أنبية للزبائن، لكوهنا تسمح للمؤسسة بتوفَت ؽبم سلع 
 .كخدمات ذات جودة، سعر مناسب، كإلتزاـ ثابت كدائم بتحقيق رضاىم

       كأنبية كذلك لئلداريُت كاؼبسَتين لكوهنم تساعدىم على ضباية فبتلكات اؼبؤسسة، توجيو سلوكهم كبو 
كبالنسبة للمسانبُت فهي تساعد على ضماف . ، اٍف...األىداؼ اؼبسطرة، الرقابة الفعالة، اغبصوؿ على منح

 .1حقوقهم، ربديد اؼبخاطر اؼبًتتبة على إستثماراهتم، متابعة سَت نشاط اؼبؤسسة كأدائها
 :       كالشكل اؼبواِف يلخص أنبية اغبوكمة يف العناصر التالية

 
  
 

                                                           
1

 .19غضباف حساـ الدين، مرجع سابق، ص  
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  أىمية الحوكمة(Ⅰ -5)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       :اؼبتاح على اؼبوقع التاِف كاإلقتصاد، جامعة كوفة، بشرل عبد الوىاب ؿبمد حسن، دليل مقًتح لتفعيل عبنة التدقيق لدعم تنفيذ حوكمة الشركات كآلياهتا، كلية اإلدارة:                       المصدر

www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1906 ،  602 ص، 24/03/2017مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

 األىمية اإلقتصادية

 األىمية القانونية
. اؼبستفيدة األطراؼ حبقوؽ الوفاء ضماف

 الناشئة التعاقدات بتنفيذ السلبيات على التغلب
.الشركة إدارة كسوء السليمة غَت اؼبمارسات عن

 األىمية اإلجتماعية
.اؼبصلحة أصحاب كافة حقوؽ ضباية

 .للشركة اإلجتماعية اؼبسؤكلية تأكيد

 :كلو اإلقتصاد مستول على

 للموارد أكثر كفاءة زبصيص- 

 .اإلقتصادية

 التدفقات حجم تقليص- 

 حجم كزيادة لؤلمواؿ اػبارجة

.منها الداخلة التدفقات

 اػبصخصة برامج إدارة ربسُت- 

 الناشئ الفساد حاالت كتقليص

.الناشئ أك عنها

 :الماؿ رأس أسواؽ مستول على

 جذب على القدرة زيادة- 

 كاألجنبية احمللية اإلستثمارات

 عن الناشئة اؼبخاطر زبفيض- 

 من عالية درجة كربقيق األزمات

 عمليات منع تقليصها أك السيولة

فبكن حد أدْف الداخلي التداكؿ

 ككشف كالشفافية اإلفصاح تعزيز- 

 كسوء التبلعب كالفساد حاالت

 .اإلدارة

 األسهم حملة مستول على

 :كالمستثمرين

 على مناسب عائد ربقيق- 

 .االستثمارات

 اؼبخاطر درجة إلبفاض- 

. اإلستثمار على اؼبًتتبة

 األسهم ضبلة قيمة تعظيم-

.حقوقهم على كاحملافظة

 اؼبتابعة إجراءات ربسُت- 

 .كاإلشراؼ

 :الشركات مستول على

 التنافسي األداء ربسُت- 

.للشركة

 تكاليف زبفيض- 

 رؤكس على اغبصوؿ

.األمواؿ

 كتعزيز اؼبخاطر زبفيض- 

.ةإدار عملية

 السوقية القيمة إرتفاع- 

 .الشركة ألسهم

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/view/1906%20?%20??%20???????%20????%20??????%2024/03/2017?%20?%20602.
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 :أىداؼ حوكمة المؤسسة -2
       تساىم اؼبمارسات اعبيدة للحوكمة يف جذب اإلستثمارات كدعم األداء اإلقتصادم كالقدرة على اؼبنافسة 

 :يف اؼبدل الطويل كذلك من خبلؿ ربقيق األىداؼ اآلتية
العدالة كالشفافية يف معامبلت اؼبؤسسة كحق اؼبسائلة دبا يسمح لكل ذم مصلحة مراجعة اإلدارة حيث أف - 

 .اغبوكمة تقف يف مواجهة الفساد
ضباية اؼبسانبُت بصفة عامة كتعظيم عائدىم كذلك بتبٍت معايَت الشفافية يف التعامل معهم ؼبنع حدكث األزمات - 

 .اإلقتصادية
تطوير كربسُت كمساعدة أصحاب القرار مثل اؼبديرين كؾبالس اإلدارة على بناء إسًتاتيجية متطورة زبدـ الكفاءة - 

 .اإلدارية كاؼبالية للمؤسسة
 .ربسُت اإلدارة داخل اؼبؤسسة كاؼبساعدة على تطوير اإلسًتاذبيات كزيادة كفاءة األداء- 
 .اإلشراؼ على اؼبسؤكلية اإلجتماعية للمؤسسة يف ضوء قواعد اغبوكمة الرشيدة- 
 .زيادة اؼبعلومات كاػبربات كاؼبهارات نتيجة العمل باغبوكمة- 

 العمل بكل الوسائل اؼبتاحة عبذب ؤسسة تتمثل يفكمنو البد من اإلشارة إُف أف أىم أىداؼ حوكمة اَف       
  إُف جانب تطبيق ، القوانُت كاإلمتيازات اؼبمنوحة للمستثمرينأكاإلستثمارات احمللية كاألجنبية سواء بالتشريعات 

 فاعبوانب األخبلقية ،مبدأ األخبلؽ اغبميدة اعبيدة كاؼبعامبلت اإلنسانية كاإلقتصادية بُت اؼبتعاملُت مع اؼبؤسسات
 .                                  1عمل ىي األكثر مبلئمة لدعم اغبوكمةاؿيف 

        كعلى ذلك، هتدؼ قواعد كضوابط اغبوكمة إُف ربقيق الشفافية كالعدالة، كمنح حق مسائلة إدارة اؼبؤسسة، 
كبالتاِف ربقيق اغبماية للمسانبُت كضبلة الوثائق صبيعا، مع مراعاة مصاٌف العمل كالعماؿ، كاغبد من إستغبلؿ 

السلطة يف غَت اؼبصلحة العامة، فبا يؤدم إُف تنمية اإلستثمار كتشجيع تدفقو، تنمية اؼبدخرات، تعظيم الرحبية، 
 .2كإتاحة الفرص عمل جديدة

 :       كالشكل اؼبواِف يوضح أىم األىداؼ اليت تسعى إليها اغبوكمة كىي فيما يلي
 

                                                           
1

 تشرين 16- 15 اؼبؤسبر العلمي األكؿ،مناكر حداد، دكر حوكمة الشركات يف التنمية اإلقتصادية، حوكمة الشركات كدكرىا يف اإلصبلح اإلقتصادم،  
 .11  -10، جامعة دمشق، ص 2008األكؿ، 

 
، ص 2009، منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة، الحوكمة كاإلصالح المالي كاإلدارم مع عرض للتجربة المصريةعادؿ رزؽ، 2

161- 162. 
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الحوكمة  أىداؼ (2-   Ⅰ ) رقم جدكؿاؿ    
 
 
 

 ، دار صفاءالمالي اإلستراتجي للمصارؼ الحوكمة المؤسسية كاألداءعبلء فرحاف طالب، إيباف شيحاف اؼبشهدآف، : المصدر

 .45 ص ،2011 للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكُف،
 النظريات التقليدية لحوكمة المؤسسة: المبحث الثاني

       تعود جذكر مفهـو اغبوكمة إُف العديد من النظريات اإلقتصادية، كلعل النظريات التعاقدية ىي دبثابة 
اإلنطبلقة األكُف ؼبفهـو اغبوكمة، كتتمثل ىذه النظريات يف نظرية الوكالة، نظرية حقوؽ اؼبلكية، نظرية تبادؿ 

. الصفقات، نظرية ذبذر اؼبسَتين، كنظرية اؼبنشأة
 نظرية الوكالة: المطلب األكؿ

 :نظرية الوكالة كأىم مفكريها نشأة - 1 
على ؾبموعة من اؼبفاىيم أتى  حيث تعتمد اؼباضي، القرف من السبعينات بداية يف الوكالة نظرية         ظهرت 

 الذم يتحدث عن قضية (األمم ثركة) كتابوكذلك من خبلؿ  ،(Adam Smith)أدـ ظبيث  هبا اؼبفكر اإلقتصادم
 .اؼبلكيةك  اإلدارةبُت الفصل

 اؼبوكلكتتمثل ىذه األطراؼ يف  الوكالة عقد أطراؼ ربكم اليت التعاقدية العبلقات على الوكالة نظرية تعتمد        
أكثر، حيث يقـو شخص كيسمى  أك الذم يضم شخص كاحد العقد  يقتصر على أنوالوكالةفمفهـو  ،1الوكيلك

بالقياـ دبجموعة من األعماؿ أك اؼبهاـ بالنيابة عن األصيل كغبسابو األصيل بتكليف شخص آخر كىو الوكيل 
 :كىذا ما ينشأ عن عقد الوكالة تكاليف يتحملها كبل الطرفُت، كىي على ثبلثة أنواع كما يلي ،2الشخصي

                                                           
، مداخلة مقدمة ؼبلتقى دكِف حوؿ اإلبداع كالتغيَت "ةالوكاؿ نظرية مشاكل زبفيض يف كدكرىا الشركات حوكمة" ، بتوؿ ؿبمد نورم، علي خلف سليماف1

                        .13التنظيمي يف اؼبنظمات التنظيمية، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت، اعبامعة اؼبستنصرية، العراؽ، ص 
2
Ali DARDOUR, L’influence de la gouvernance et de la performance sur la rémunération des dirigeants: 

le rôle des réseaux sociaux dans les entreprises françaises cotées, L’université de Toulouse, p 21. 

كبح ـبالفات 
 اإلدارة

زيادة الثقة  تعميق دكر أسواؽ اؼباؿ ضباية حقوؽ كمصاٌف اؼبسانبُت تقليل اؼبخاطر
 باإلقتصاد الوطٍت

إظهار 
 الشفافية

اإلنفتاح على أسواؽ  اغبفاظ على السمعة اإلقتصادية ربسُت األداء اؼباِف
 اؼباؿ

اإللتزاـ بالسلوكيات 
 كاؼبمارسات اؼبهنية

 األىداؼ
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 تكلفة الرقابة: 
 .        يتحمل ىذه التكلفة األصيل، فمن كاجبو كضع حوافز جذابة لوكيلو، كيف الوقت نفسو يقـو دبراقبتو

 تكلفة اإلرتباط: 
يبذؿ الوكيل ىنا كل جهده ليبُت لؤلصيل مدل قدرتو على الوفاء كاإلخبلص يف قيامو باألعماؿ اؼبوكلة         

 .1إليو كعلى أنو شخص موثوؽ بو، كىذا ما هبعل الوكيل يتحمل ىذا النوع من التكلفة

 تكلفة فائض الخسارة: 
على  الكاملة إستحالة مراقبة الوكيل أك عدـ القياـ األصيل بالسيطرة عن        كىي عبارة عن التكاليف الناصبة

 .2الوكيل يف عملية إزباذ القرارات
 ظل اؼبؤسسة كاإلدارة، ففي بُت الذم وبدث اؼبصاٌف ضاربلت عملي حل دبثابة الوكالة نظريةمنو ؼك        

 مصاٌف ربقيق على دائما اإلدارة تعمل ال قد األطراؼ بُت تكاملها كعدـ اؼبعلومات تنسيق عدـ ظركؼ

 .3ؤسسةاَف
 :الوكالة نظرية ياتفرض   -2

: كتتمثل فيما يلي ياتالفرض من ؾبموعة على الوكالة نظرية تقـو        
 منافعهم تعظيمتقـو على أساس  يف اؼبؤسسة تصرفاهتم، أم أف نسيباؿ بالرشدكل من األصيل كالوكيل  سبتع- 

 .الذاتية

أطراؼ عقد الوكالة يبلكاف مصاٌف مشًتكة كاؼبتمثلة يف بقاء العبلقة أك اؼبؤسسة قوية يف مواجهة اؼبؤسسات - 
 .اؼبنافسة األخرل، كذلك رغم من التعارض الذم يوجد بُت األصيل كالوكيل

 الرجوع دكف التصرفات ببعض كالقياـ القرارات بعض إزباذ من يبكنو للوكيل البلمركزية من قدر توافر ضركرة- 

 .لؤلصيل
 .الوكالةكعقد  دبوضوع يتعلق ا مبكالوكيل األصيل من كل لدل اؼبعلومات ىيكل يف سباثل عدـ- 

 .4بينهما اؼبنافع يف التعارضككجود  كالوكيل األصيل أىداؼ عدـ توافق بُت- 

                                                           
1

 .52  -50، ص 2008، دار اعبامعة اعبديدة، اإلسكندرية، حوكمة الشركات المساىمةاؼبعتصم باهلل الغريآف،  
2
Fanny LEPAGE, op, cit, p 30. 

مقاؿ متاح على اؼبوقع ، 2016الصاغبُت ؿبمد العيش، حوكمة الشركات بُت القانوف كالبلئحة، ؾبلة الدكلية للقانوف، ليبيا، 3
   .05، ص 25/03/2017  عليوتاريخ اإلطبلع، ...?https://www.qscience.com/content/journals/10.../irl.2016.4:التاِف

 .65 عدناف بن حيدر بن دركيش، مرجع سابق، ص 4

https://www.qscience.com/content/journals/10.../irl.2016.4?...?%20?????%20???????%20????%2025/03/2017?%20?%2005.
https://www.qscience.com/content/journals/10.../irl.2016.4?...?%20?????%20???????%20????%2025/03/2017?%20?%2005.
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 :مصادر الوكالة كمشاكلها - 3
تعمل نظرية الوكالة على معاعبة مشاكل اليت ربدث بُت األصيل كالوكيل، فإذا تصرؼ أطراؼ عقد الوكالة 

من خبلؿ عملهم حسب مصاغبهم الذاتية فقط، ىنا ينتج  عنو العديد من الصراعات، فبا هبعل أطراؼ العقد 
 :على إلزامية ربمل تكاليف ىذا العقد، كالشكل اؼبواِف يوضح مشاكل نظرية الوكالة ما يلي

الوكالة    مشاكل نظرية ( 6-   Ⅰ ) رقم شكلاؿ  
  

 
 زبويل سلطة إزباذ القرارات

 تولد مشاكل الوكالة
 
 
 
 
 

                             تؤثر يف     
 

علي خلف سليماف الركايب، عمر إقباؿ توفيق اؼبستدىآف، حوكمة الشركات كدكرىا يف زبفيض مشاكل نظرية الوكالة،  :المصدر
 .14اؼبؤسبر الدكِف التاسع حوؿ الوضع االقتصادم العريب كخيارات اؼبستقبل، جامعة اؼبستنصرية، العراؽ، ص 

مشكلة الوكالة تنشأ نتيجة تعرض األصيل ػبسارة جراء تصرفات الوكيل من خبلؿ الشكل نبلحظ أف         
كعدـ بذلو للجهد الكايف قصد تعظيمو لعائد األصيل، كردبا يكمن السبب يف عدـ قدرة األصيل على مراقبة 

، 1الوكيل نتيجة لعدـ توفر كسائل الرقابة لقياس ؾبهوداتو، فالوكيل ىو الذم يقدـ اؼبعلومات البلزمة لؤلصيل بنفسو
كىذا ما يسمى دبشكلة التخلخل اػبلقي، إُف جانب مشكلة أخرل كىي مشكلة اإلختيار العكسي أك اؼبتناقض 

نتيجة لعدـ سباثل يف اؼبعلومات الكمية أك النوعية كتظهر يف اغباالت اليت ال يبكن لؤلصيل فيها مبلحظة أداء 

                                                           
1

 .71 – 70، ص 2007، الدار اعبامعية، القاىرة، الطبعة الثانية، حوكمة الشركاتطارؽ عبد العاؿ ضباد،  

 الوكيل األصيل

ضباية حقوؽ مالكيها اآلخرين 
 من أصحاب اؼبصاٌف

مشكلة عدـ سباثل 
 اؼبعلومات

مشكل ربمل 
 اؼبخاطرة

مشكلة اإلختيار 
 اؼبعاكس

مشكلة تضارب 
 اؼبصاٌف
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الوكيل بصورة مباشرة كالتحقق من نتائج قراراتو، كمنو ال يستطيع اؼبوكل ربديد ما إذا كاف الوكيل ىبتار البديل 
 .  1اؼبناسب أـ ال عند إزباذ القرارات اؼبختلفة

 نظرية حقوؽ الملكية: المطلب الثاني
 :نشأة نظرية حقوؽ الملكية كأىم مفكريها   -1

 ترجع إُف كبل الباحثُت                                             تعترب نظرية حقوؽ اؼبلكية من أىم النظريات التعاقدية كاليت
(Alchain) & (Demetz) التفاعبلت  يف النظر النظرية يف األساس على ىذه كيعتمد ربليل ، 1973سنة

 .2شيء معُت ملكية غبقوؽ تبادؿ وبدث يبثل تفاعل كل إعترب حبيث األفراد، بُت اإلقتصادية كاإلجتماعية
"  بيجوفيش"عرفها الباحث  اؼبؤسسات، كقد عمل فهم اؼبلكية يف حقوؽ لنظرية        يتمثل اؽبدؼ الرئيسي

(Pejovich) عبلقات مقننة بُت األفراد يف  كلكن كاألشياء األفراد بُت عبلقات ليست اؼبلكية حقوؽ: " كالتاِف
 ".األشياء بإستعماؿ عبلقتهم

أم أف  األصل، بإستعماؿ اؼبالك  يف معناىا شرطُت أساسيُت أكؽبما ىو تفرد اؼبلكية         ربمل نظرية حقوؽ
لرقابتو، أما الشرط الثآف القابلية  كإخضاعها يبتلكها اليت األصوؿ إستعماؿ يف التامة اغبرية للمالك يكوف

كمنو يبكننا القوؿ أف حقوؽ ، 3كاؼبشًتم البائع األصل كتكوف بإرادة مبادلة إمكانية لئلنتقاؿ كالذم يعرب عن
اغبق يف إستخداـ أصوؿ اؼبمتلكات، اغبق يف اإلستفادة من عوائد ىذه اؼبلكية ترتكز على ثبلثة أشكاؿ كىي 

 .4األصوؿ، كأخَتا اغبق يف ربويل ىذه األصوؿ إُف مالك آخر كيسمى حبق التنازؿ
       :مميزات حقوؽ الملكية - 2

 اؼبلكية حقوؽ ربدد األفراد، كبالتاِف تنشأ بعيدا عن أف يبكن ال اؼبلكية يف أف اغبق سابقا،        كما ذكرنا
الكاملة كالتامة،  باؼبلكية كسبتعو حيث تعتمد على الشخص، إنطبلقا من  بعض اؼبميزات، كأهنا تتميز بالذاتية

 نفسو اإلدعاء يف الوقت يبكنهما باإلضافة إُف ذلك فملكية اغبقوؽ سبكن أف تكوف حصرية دبعٌت أف شخصُت

                                                           

.71 طارؽ عبد العاؿ ضباد، مرجع سابق، ص  1
  

2
 Micheal C.Jensen, William H.Meckling, Theory of the firm: Managrial behavior,agency costs and ownersho 

structure, journal of financial economics, Harvard University, v3, n°4 , october, 1976, p 01.                                  
3

، اؼبؤسبر العلمي الدكِف بعنواف عوؼبة اإلدارة يف عصر اؼبعرفة، اؼبنعقد يوما "نظريات الفكر اإلدارم تطور كتباين أـ تنوع كتكامل"عبد الفتاح بوطبخم،  
 .20، ص 2012 ديسمرب، جامعة اعبناف، لبناف، 17- 15

،  Examen empirique des principaux systèmes de gouvernance dans le monde d’entreprise"ـبفي أمُت، بركبة أضبد اغباج4

، جامعة ؿبمد خيضر، 2012مام،  07 -06مداخلة مقدمة للملتقى الوطٍت حوؿ حوكمة الشركات كآلية للحد من لفساد اؼباِف كاإلدارم، اؼبنعقد يوما 
 .                04بسكرة، ص 
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 ،أف حقوؽ اؼبلكية تأخذ شكل التحويل كاإلنتقاؿ بكل حريةألصل من األصوؿ، إُف جانب  على ملكيتهما
 .1إستمرارية يف إمتبلؾ اؼبمتلكات فاؼبلكية أحيانا غَت دائمة كعدـ

 :أنواع الممتلكات - 3
اػباصة  اؼبلكية للدكلة، ملكيتها تعود اليت العامة اؼبلكية فنميز النظرية، ىذه حسب اؼبلكية أنواع        تتعدد

التابعة  اؼبؤسسات يف تكوف اليت البلدية كاؼبلكية اؼبسانبة، شركات يف تكوف اليت اؼبشًتكة اعبماعية اؼبلكية األفراد،
 :ذلك فيما يلي يوضح التاِف اعبدكؿ، كاحمللية للسلطات

أنواع الممتلكات( 3-  Ⅰ ) رقم جدكؿاؿ  
نمط /صاحب الملكية
 الملكية

جماعي  (المؤسسة)جماعي  الفرد الفرد
 (الدكلة)

 نعم نعم للموظفُت نعم حق اإلستعماؿ
 نعم نعم للمالك نعم حق اإلستفادة
 ال من اؼبمكن للموظفُت موزعة نعم حق التنازؿ
 ملكية عامة ملكية مشًتكة ملكية بلدية ملكية خاصة نوع الملكية
 عمومية تعاكنية إدارية رأظبالية نوع المؤسسة

 Boussadia HICHAM, la gouvernance d’entreprise et le contrôle de dirigeant: cas :المصدر  

d’entreprise publique algérienne, thèse de doctorat, audit et contrôle de gestion, faculté de 

sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, Université Abou Baker  Balkaid,  

Tlemcen, 2013 – 2014, p 16. 

من دخل األصل،  اإلستفادة اإلستعماؿ كحق الرأظبالية يكوف حق اؼبؤسسة من خبلؿ اعبدكؿ قبد أف يف         
اؼبؤسسة  أما يفاؼبالك، أم اؼبلكية خاصة للفرد،  ىو كاحد شخص أيدم يف مركزين يكونوف للغَت التنازؿ كحق

اإلدارية يكوف للمالك حق يف اإلستفادة، أما حق اإلستعماؿ يكوف من نصيب اؼبوظفُت، كفيما ىبص حق التنازؿ 
العمومية  اؼبؤسسة فتكوف اؼبلكية موزعة كذلك بالطبع تكوف من حق اؼبسانبُت أم اؼببلؾ، كيف حالة ما إذا كانت

لدل السلطات   العمومية  يكوف التنازؿ  كاإلستعماؿ عاـ أما حق اإلستفادة تكوف اؼبلكية صباعية، كحق
اؼبلكية مشًتكة، كحق اإلستفادة كاإلستعماؿ اعبماعية، أما  حيث تكوف التعاكنية للمؤسسات، كبالنسبة اؼبسؤكلة

  .حق التنازؿ يبكن أف يكوف لغَت اؼبالكُت يف اؼبؤسسة
 
 

                                                           
1
Boussadia HICHAM, op, cit, p15. 
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 : فرضيات نظرية حقوؽ الملكية- 4
        من خبلؿ ما سبق نستنج أف نظرية حقوؽ اؼبلكية كانت دبثابة ذبديد للنظرية الكبلسيكية، إذ مت إعادة 

 :النظر يف بعض من خصائصها، حيث أف نظرية حقوؽ اؼبلكية تعتمد على الفرضيات التالية
إف اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت يعظموف دكاؿ اؼبنفعة، حيث أهنم يبحثوف عن اؼبصلحة الفردية مهما كاف النظاـ - 

 .اإلقتصادم الذم يعملوف بو كمهما كانت حقوؽ اؼبلكية
 .تفضيبلت الفرد يتم إظهارىا بسلوؾ يف السوؽ- 
اؼبعلومة ليست كاملة كتكاليف التعاقد ال تساكم الصفر، ىذه التكاليف مهمة لذا يستبعد إنباؽبا، كىو ما - 

 .يشكل عنصر مفسر للسلوؾ اإلقتصادم لؤلفراد
ىبضع اؼبتعاملوف لقيود تفرضها ىيكلة النظاـ الذم وبكمهم أك يعملوف بو، فتاريخ اؼبنظمات أظهر ذلك، إذ أف - 

اؼبتعامل داخل اؼبؤسسة ليس عضوا منفعبل بل ىو متعامل يعمل على تعظيم منفعتو يف اغبدكد اليت تفرضها 
 .اؽبيكلة

إف دالة اؼبنفعة للفرد يبكن أف ربوم على أمور أخرل غَت تعظيم للربح أك الثركة كاليت ليست الوحيدة الدالة على - 
دالة منفعة اؼبتعاملُت اإلقتصاديُت، كىذا الرفض لتعظيم الربح ىو أساسي يف النظرية، إذ يضاؼ لربح عوامل أخرل 

 .1مثل الوقت اغبر يف أكقات العمل، اؽبدكء، األماف، الًتفيو، كحىت ظركؼ العمل أيضا
 نظرية تكاليف الصفقات العمومية: المطلب الثالث

 :نشأة نظرية تكاليف الصفقات كأىم مفكريها  -1
       قبل التطرؽ إُف نظرية تكاليف الصفقة نعرؼ كبل اؼبفهومُت الصفقة كتكلفة الصفقة، فالصفقة ىي عملية 

تبادؿ منتج بُت كحدتُت مستقلتُت، كيبكن أف تشمبل  ىذين الوحدتُت إما فردين أك كرشتُت، كتوجد الصفقة 
عندما يكوف ىناؾ إنتقاؿ سلعة أك منتج عن كحدة قرار إُف كحدة أخرل، ككل صفقة يبكن أف تعترب كعقد سواء 

 .2كاف صروبا أك ضمنيا، أما فيما ىبص تكاليف الصفقات فهي تكاليف اليت تسمح بتحقيق الصفقة
األفراد أك بُت  بُت اؼبلكية بإنتقاؿ العقود اؼبتعلقة عن الناذبة التكاليف ؾبمل  فتكلفة الصفقة فتتضمن       كمنو

 .سلوكية كغَت سلوكية العوامل، من العديد عن ناذبة التكاليف اؼبؤسسات، حيث ىذه

                                                           
ية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة باتنة، د يف مقياس تسيَت اؼبؤسسات، كلية العلـو اإلقتصا"نظرية اؼبنظمة" بعنواف زكية مقرم، مطبوعة حملاضرات 1

 .35 - 34ص  ،07/03/2019 مت اإلطبلع عليو بتاريخ، www.economie.univ-batna.dz/images/cours/2z.pdf: متاح على اؼبوقع التاِف
2

 .31ص ، 2016 ، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكُف،حوكمة الشركات كالهندسة الماليةؿبمد الشريف بن زاكم،  

http://www.economie.univ-batna.dz/images/cours/2z.pdf
http://www.economie.univ-batna.dz/images/cours/2z.pdf
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جراء اؼبعامبلت إىو أكؿ من أسس مشركعية اؼبؤسسة عن طريق قدرهتا على  (Ronald Coase) كاف       ك
 1975 الباحث اإلقتصادم سنة ذلك جاء كبعد ،1937 قل من تكلفة السوؽ ككاف ذلك سنةأداخل اؼبؤسسة ب

(Williamson) 1إلحياء النظرية من جديد كإعادة النظر يف مبادئها كخصائصها .
 :فرضيات تكاليف الصفقات – 2

 : يلي        ترتبط مصادر التكاليف على العمـو بفرضيات سلوكية مرتبطة باألفراد، كتتمثل فيما 
 المحدكدة الرشادة: 

عن ىذه الفرضية بعدـ قدرة  عرب ، حيث1947 سنة (Simon)" سيموف"قبل          مت تطوير ىذا اؼبفهـو من
بشكل  كالعمبلء كاؼبنافسُت كاؼبوردين اؼبوظفُت أفعاؿ ردكد كتوقع اؼبعلومات كافة على اغبصوؿ الفرد على

 .دقيق
 اإلنتهازية: 

 فهناؾ كثَتا باإلنتهازية،  كمنو ترتبط مشاكل يطرح عدة فإنو تاـ غَت عقد إذا كاف" كيليامسوف"        حسب 
اغبيل  إُف اللجوء من خبلؿ الشخصية اؼبصلحة عن البحث يف ، يتمثل2آخر  طرؼ إلنتهازية يتعرض طرؼ

 .تنفيذ العقد كبعد قبل تكوف كاإلنتهازية للمعلومات، كامل غَت يف سياؽ كالغش، فاألفراد
 :العوامل المؤثرة في تكاليف الصفقات - 3

 األصوؿ خصوصية: 
يف  إلبفاض دكف آخر إلستعماؿ أصل ما نقل إعادة خبلؽبا من يبكن اليت الدرجة أساس عند كتتحدد       
دبنطقة  اؼبؤسسة فتواجد نوعو، من كاف فريد إذا اؼبوقع خصوصية إُف سبتد األصوؿ اإلنتاجية، كخصوصية قدرتو

زبوف  طلب على بناء معُت إستثمار األصوؿ إنتاج خصوصية تشمل ذاتو، حد يف خاص أصل يبثل سياحية
من  يصبح حبيث معُت عمل إقباز زبصصها يف أم العاملة مهارة اليد إُف األصوؿ خصوصية سبتد كما

 .خارجها أك اؼبؤسسة يف مهمتها تغيَت الصعب

 

                                                           
1

  .28 - 27 مرجع سابق، صزكية مقرم،  
، مقاؿ متاح على 2009إلياس بن ساسي، مرٔف أـ اػبَت، قراءة نظرية آلليات حوكمة اؼبنظمات كفق مقاربو أكليفار كيليماسوف اغبائز على جائزة نوبل  2

ص ، 25/03/2017 ، مت اإلطبلع عليو بتاريخhttps://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../7626/1/ilyes.pdf :اؼبوقع التاِف
82.   

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../7626/1/ilyes.pdf?%20??%20???????%20????%20??????
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../7626/1/ilyes.pdf?%20??%20???????%20????%20??????
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../7626/1/ilyes.pdf?%20??%20???????%20????%20??????
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 عدـ التأكد حالة: 
 أك معها التعامل يبكن ال اليت اغبالة تلك كىي كاإلنتهازية، احملدكدة بالعقبلنية        ترتبط حالة البلتأكد

 تزداد كاآلخرين، سلوؾ عن يفًتضو ؼبا كفقا يتصرؼ متعامل فكل اإلقتصادية، اغبسابات خبلؿ معاعبتها من
 .قليل اؼبتعاملُت عدد يكوف عندما التأكد حالة عدـ

 الصفقة تكرار: 
كانت  اػبصوصية من عالية درجة على األصل كاف ككلما التكاليف تأثَت كبَت على        ىذا العنصر لو

اليت  ربديد الشركط يف الصفقات تكاليف نظرية تبحثك كالعكس صحيح، منخفضة الصفقة تكرار درجة
أم  األعلى، الكفاءة ذات التنظيم أشكاؿ عن تبحث حبيث السوؽ، من أفضل اؼبؤسسات ظلها يف تكوف
 . 1التكاليف تدنية من سبكن اليت تلك

       أما بالنسبة للصفقات اليت تتم مرة كاحدة فإف األطراؼ اؼبتعاقدة ستلجأ إُف عقد مسبق أك ضمانات 
كآليات قياسية، كعند نشوء أم نزاع سيعرض أماـ احملاكم، أما يف الصفقات اؼبتكررة عند نشوء نزاع، يتم إستعماؿ 

 .آليات ـبتلفة كإستحداث عبنة خاصة لتنظيم العبلقة بُت األطراؼ كحل النزاعات
 :        كاعبدكؿ اؼبواِف يوضح مثاال عن العوامل اؼبؤثرة يف تكاليف الصفقات كما يلي

Ⅰ مثاؿ عن الصفقات(4-  )  رقم جدكؿاؿ  
 
 
 

 درجة خصوصية األصوؿ

 خاصة مختلطة غير خاصة

 التكرار
 
 
 

شراء ذبهيزات   ضعيف
 بطلبية

 بناء مصنع
 

 قوم
 

شراء ذبهيزات من 
السهل اغبصوؿ 

 عليها

شراء مواد أكلية 
 بطلبية

ربويل خاص ؼبنتج 
كسيط عرب عدة 

. مراحل متتالية  
، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، الطبعة حوكمة الشركات كالهندسة الماليةؿبمد الشريف بن زاكم، : المصدر                

 .38 ص، 2016 األكُف،

                                                           
1

 .19 - 18 ص مرجع سابق،عبد الفتاح بوطبخم،  
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من خبلؿ اعبدكؿ، عملية بناء مصنع ىي صفقة خاصة، كتكرار ىذه الصفقة ضعيف عكس شراء         
ذبهيزات من السهل اغبصوؿ عليها كتجهيز مكتب، فرغم التكرار الضعيف للصفقة إال أهنا غَت خاصة كال يًتتب 

 .عنها تكاليف صفقات كبَتة
 صعوبة تقيم األداء: 

        يصعب تقييم أداء أطراؼ الصفقة بعد إبرامها، فمثبل يف كرشة قبارة يشتغل فيها شبانية عماؿ، يف حالة 
إرتفاع أك إلبفاض إنتاجية ىذه الورشة، يصعب ىنا على اؼبدير ربديد مدل مشاركة كل كاحد من العماؿ الثمانية 

يف ىذا اإلرتفاع أك اإللبفاض يف اإلنتاجية كمنو يصعب علينا معرفة مردكدية كل عامل، كأيضا مقارنة أداء أحد 
 .العماؿ مع أداء العماؿ اآلخرين

 ترابط الصفقات: 
     أثناء سَتكرة نشاط مشركع معُت، يبكن للصفقات اؼبكونة ؽبذا اؼبشركع أف تكوف مستقلة عن بعضها البعض، 
ال ربتاج إُف أم تنسيق ال من حيث الزمن كال من حيث الًتتيب، إال أنو توجد بعض الصفقات اليت تًتابط فيما 

بينها، أم أنو ال تتحقق إحداىا إال بتحقق األخرل، كىذا ما يفرض التنسيق بُت ىذه الصفقات قصد تفادم 
 .تكاليف إضافية أك تعطيل اؼبشركع

 ":كوز"ك" كليامسوف"تكاليف الصفقات حسب  - 3
 :حسب كوز  1 - 3

 :        قاـ كوز بتقسيم تكاليف الصفقات إُف ثبلثة أصناؼ كىي ما يلي
 تكاليف البحث عن المعلومات: 

 .             ىي عبارة عن التكاليف الناذبة عن البحث عن اؼبعلومات كاإلستفسار عنها، تكلف العديد من النفقات
 تكاليف التفاكض كإتخاذ القرارات: 

 .        يؤدم التعقيد الذم ىبص العقود اؼبربمة بُت الطالبُت كالعارضُت إُف مفاكضات تستغرؽ مدة من الزمن
 تكاليف الرقابة: 

        دبجرد إمضاء العقد يلـز كجود مراقبة من كبل طرفُت على اآلخر، ؼبدل إحًتامو لبنود العقد كتطبيقها 
 .1بالشكل اؼبطلوب

                                                           
1

 .33ؿبمد الشريف بن زاكم، مرجع سابق، ص  
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 :"كليامسوف"حسب  2 – 3
  قاـ كليامسوف بإكماؿ التحليل الذم جاء بو كوز حيث إىتم بالتعمق كربديد ىذه اؼبتغَتات على أساس       

 .1التكاليف احملددة من طرفو

 المسبقة تكاليف: 

الضماف، كمنو فهي التكاليف قبل الصفقة  كإتفاقية كالتفاكض يف الصياغة ىذا النوع من التكاليف        يرتبط
 .اؼبعلومات عن البحث مرحلة مع تتوافق أم تكاليف أكلية للصفقات كما أهنا

 الالحقة التكاليف: 

 كيليامسوف حسب أيضا عليو  يبكن أف يطلق         كيقصد هبا تلك تكاليف اليت تأيت بعد الصفقة، كما
فرعية، حيث أف ىذه التكاليف يبكن أف تظهر بعد  فئات عدة إُف تقسيمها  كيبكن"البلحق التعاقد تكاليف"

 .2حدكث إمضاء العقود
 نظرية تجذر المسيرين كنظرية المنشأة: المطلب الرابع

 :نظرية تجذر المسيرين  -1
 :    ظركؼ نشأة نظرية تجذر المسيرين– 1 - 1

       يشَت مصطلح التجذر إُف أنو نسق أك سياؽ متكوف من شبكة عبلئقية سواء يف الشكل الرظبي أك غَت 
، كقد 3الرظبي، كاليت يتمكن اؼبسَت باؼبؤسسة بالتشبت يف منصبو كالتخلص كلو بصفة جزئية من مراقبة ؾبلس إدارتو

 ككاف ذلك يف هناية الثمانينات، هبدؼ (Vishny)" فيشي" ك(Shlierfer)" شبليفر"طرحها كل من الباحثُت 
إعادة النظر يف األسس الذم تقـو عليو نظرية الوكالة، كاليت ترل أف ؾبلس اإلدارة قادر على مراقبة اؼبسَتين، حيث 

أف تعارض يف اؼبصاٌف بُت اؼبساىم كاؼبسَت هبعل من ىذا األخَت على دراية بآليات الرقابة سواء كانت داخلية أك 
خارجية، هبدؼ بناء إسًتاذبيات شخصية ىادفة للمحافظة على منصب اؼبسَت تدعى بإسًتاذبية التجذر، فيصبح 
بذلك عزؿ اؼبسَت أمرا صعبا، كقد برزت ىذه النظرية حىت ذبيب عن إشكالية إستمرار كجود نفس اؼبسَتين ضمن 

                                                           
1

 .39ؿبمد الشريف بن زاكم، مرجع سابق، ص  
2
Olivier Lavastre, "Les Coûts de transaction et Olivier E. Williamson" : Retour sur les fondements,  Faculté de 

Gestion et de droit de l'entreprise, 6éme Conférence de l’Association Internationale de management Stratégique, 

France 13-14-15 juin 2001, p 
 
11-12. 

 مت، www.dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf : مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِفنظرية حوكمة الشركات، 3
 .13 ص ،07/03/2019 اإلطبلع عليو بتاريخ

http://www.dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf
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مؤسسات ال تتمتع بالكفاءة، كتتعدد إسًتاذبيات ذبذر اؼبسَتين كزبتلف بإختبلؼ أكضاع اؼبؤسسة كبيئتها، كمن 
 :أنبها ما يلي

 اإلستثمار في أصوؿ محددة: 
       حيث يسعى اؼبسَت لئلستثمار يف أنشطة يتفوؽ فيها إلرتباطها خبرباتو، حىت كإف كانت ليست اغبل األمثل 

 . للمؤسسة، حيث عزؿ اؼبسَت قد يكلف اؼبسانبُت
 التالعب بالمعلومات: 

 .         فاؼبسَت لو أف يستفيد من عدـ سباثل اؼبعلومات للسيطرة على اؼبسانبُت كـبتلف أصحاب اؼبصاٌف
 تقوية العالقات: 

 .1       حيث يقـو اؼبسَت بإقامة عبلقات جيدة مع ـبتلف األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة
 :فرضيات نظرية تجذر المسيرين - 2  - 1

        تسجل نظرية التجذر يف إطار نظرية الوكالة ككذلك تلك اػباصة بتكاليف الصفقة، كاليت سبق كأف 
ذكرناىا، حيث أهنا تفًتض أف الفاعلُت يطوركف اإلسًتاذبيات للحفاظ على مكانتهم داخل اؼبؤسسة بأبعاد 

اؼبنافسة اغبقيقية، كتقًتح ىذه النظرية اإلطار النظرم الذم يسمح باألخذ بعُت اإلعتبار أنبية اؼبصلحة الشخصية 
يف الفكر التسيَتم فرضية تعظيم اؼبنفعة اليت إمتدت إُف اػبيارات الفردية اؼبتخذة من طرؼ األشخاص اؼبعنيُت 

بتسيَت اؼبؤسسة، كما تسمح ىذه النظرية دببلحظة أف بعض اػبيارات اإلسًتاذبية اؼبتخذة من طرؼ اؼبسَتين يبكن 
إدماجها يف اإلسًتاذبية اإلصبالية للتجذر اليت سبكن من خلق كضعية مسيطرة كصعبة التحكم بفعل النظاـ 

 .2األساسي كالقرارات اؼبتخذة داخل اؼبؤسسة
 : نشأة نظرية المنشأة كأىم فرضياتها -2
 :تعريف نظرية المنشأة  -1 - 2

       إضافة إُف النظريات السابقة ىناؾ من يرجع مفهـو اغبوكمة أيضا إُف نظرية أخرل تسمى بنظرية اؼبنشأة 
يف القرف الثامن عشر، حيث بدأ دبوضوعات تعظيم الرحبية كربفيز  أدـ ظبيث"كاليت نادل هبا الباحث اإلقتصادم 

" جوف ميل" إلعتماد رحبية اؼبنشأة على اإلدارة، كتناكؿ (Say)" سام"اؼبنشأة لئلدارة على ربقيق الربح، مث تطرؽ 
                                                           

1
 ية لبعض شركات المساىمةسامدراسة ؽ)للشركات في ظل بيئة األعماؿ الجزائرية  ككمة كأثرىا على األداء الماليحكفاءة نظاـ اؿريبة شيبوب،  

، 2016 -2015، 1، كلية العلـو اإلقتصادية التجارية كعلـو التسيَت، جامعة سطيف سًت، زبصص حوكمة مالية اؼبؤسسةم، مذكرة ماج(بوالية سطيف
 .         14-  13ص 

2
 www.dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf، 14 - 13 مرجع سابق، ص. 

http://www.dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf
http://www.dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf
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(John Mill) مارشاؿ ألرفد" موضوع الرحبية كربمل اؼبخاطرة، كما تناكؿ "(Marshal Alfred)  ربفيز اؼبنشأة
 تكلفة الفرصة البديلة كإزباذ القرارات عند (Thirlby )& (Alchian)" ثَتليب"ك" أليشياف"اؼبنافسة، كتناكؿ كل من 

 (March)& ( Cyert) "مارش"ك" سَتت"عدـ التأكد، ككذا موضوع نظرية السلوكية للمنشأة، كتناكؿ كل من 

موضوع عدـ التيقن كاؼبعلومات كالتعاقدات البينية كاإلضرار  "كليامسوف"إزباذ القرار كعنصر اؼبعلومات، كما تناكؿ 
 دكرة مبو الشركة، كلكن ىذه النظرية َف تسلم من اإلنتقاد، حيث قاـ (Muller)باألطراؼ األخرل، كما تناكؿ 

(Turnbull)  بإنتقادىا كذلك بإشاراتو إُف أف ىذه النظرية غَت كاملة ففيما يتعلق بتطبيقات حوكمة اؼبؤسسات
كأصحاب اؼبصاٌف األخرل، ألهنا تقتصر على اؼبؤسسات العاملة يف ظل تنافسية عالية فقط كما أغفلت بعض 

األمور اؼبرتبطة مباشرة باغبوكمة مثل اؼبعامبلت مع األطراؼ ذات العبلقة كاغبفاظ على حقوؽ اإلرباد أك اجملتمع 
 .كَف تتطرؽ إُف تنظيم العبلقة مع اؼبديرين كغَتىا

       كما أف نظرية اؼبنشأة ال يبكن أف تعتمد فقط على كفاءة إدارة اؼبؤسسة كاغبوافز اؼبمنوحة، كلكن هبب أف 
سبتد لتعتمد على درجة كبَتة على حسن تطبيق معايَت حوكمة اؼبؤسسات كهبب أف تدعم بأحباث مستقبلية عن 

 .1عبلقاهتا حبوكمة اؼبؤسسات
 النظريات الحديثة لحوكمة المؤسسة: المبحث الثالث

 :تمهيد
       تعترب النظريات اغبديثة للحوكمة نظريات مكملة للنظريات السابقة، حيث تشمل مفاىيم جديدة زبص 

 . نظاـ اغبوكمة كعلى رأسها نظرية أصحاب اؼبصاٌف، النظرية السلوكية كالتطورية، نظرية اؼبوارد كالكفاءات
 نظرية أصحاب المصالح: المطلب األكؿ

   : نشأة نظرية أصحاب المصالح كفرضياتها –1
       يوجد يف منظمات األعماؿ من خبلؿ فبارستها ؼبختلف أنشطتها ؾبموعة من األفراد اليت تتصف بكوهنا 

سبتلك عبلقة تفاعلية متباينة الشدة كالتأثَت فيما بينهم، كىم من يطلق عليهم بإسم أصحاب اؼبصاٌف، الذين 
تربطهم مصاٌف مشًتكة، حيث حظي مفهـو أصحاب اؼبصاٌف بأنبية كبَتة لكوهنم يبثلوف أحد أىم ؿباكر العمل 

 .2اإلدارم من خبلؿ العبلقات كتأثَتات العمل كاؼبنافع اؼبتبادلة فيما بينهم

                                                           
1

 .102 - 101 ، ص2012، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، حوكمة الشركاتأضبد علي خضر،  
2

 د، جامعةاسعد العنزم، ؿباكلة جادة لتأطَت نظرية أصحاب اؼبصاٌف يف دراسات إدارة األعماؿ، ؾبلة العلـو اإلقتصادية كاإلدارية، كلية اإلدارة كاإلقتص 

 .2ص  ،2007، 48بغداد، العدد 



انمؤسساث نحىكمت اننظري اإلطار: األول انفصم  
 

55 
 

، إذ سبتلك (دكلية/ؿبلية)       كمنو فإف أصحاب اؼبصاٌف يبثلوف ؾبموعة القول سواء كانوا أفراد أك مؤسسات 
ىذه اجملموعة مصاٌف كالعديد من اؼبطالب كحىت اغبصص بكل أنواعها كتساىم بأشكاؿ ـبتلفة يف خدمة اؼبؤسسة 

كالشكل اؼبقابل يوضح األطراؼ األساسية  اليت سبثل أصحاب اؼبصلحة ، 1مقابل اغبصوؿ على عوائد كمكافئات
 :كما يلي

Ⅰ األساسيينأصحاب المصلحة ( 7-  )  رقم شكلاؿ  
 
 
 

     
                       

 .76 مقدـ كىيبة، مرجع سابق، ص:                          المصدر
األساسيُت، ىم األطراؼ اللذين يرتبط بقاء اؼبؤسسة          من خبلؿ الشكل قبد أف أصحاب اؼبصلحة

بإرضائهم كىم يبثلوف ضبلة األسهم، اؼبستخدموف، اؼبستهلكوف كاؼبوردكف، لكن إضافة إُف أصحاب اؼبصلحة 
الرئيسيُت يوجد أطراؼ غَت أساسية أم ثانوية ال يؤثركف على إستمرار اؼبؤسسة كبقائها، غَت أهنم يبارسوف تأثَتا 
عليها أك ىبضعوف لتأثَتىا عليهم بشكل غَت مباشر، من دكف أف يربطوا معها من خبلؿ تعامبلت أك عبلقات 

 .2دائمة منتظمة أك رظبية
 النظرية المعرفية للحوكمة : المطلب الثاني

 حوؿ مفهـو اؼبعرفة، كليس فقط اؼبعلومة مثل النماذج السابقة، فنظريات اؼبعرفة اؼبعريف النموذج يتأسس        
 خلق بإجراء ىتمتإ ت اليتالكفاءا كنظرية التنظيمي، التعلم كنظريات التطورية كالنظرية السلوكية، النظريةمثل 

 .القيمة
 إنتاج أجل من التعاكف على تعمل اؼبؤسسة أف( G.Richarson) & (sidney winter)        يعترب كل من 

 يقود ىذا، فيها اغبكم نظاـ فعالية ربديد كبالتاِف، اتوقرارا صناعة على القادرة اتوبكفاءا تتميز فاؼبؤسسة، القيمة

                                                           
1

 .56، ص 2013، دار اليازكرم للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة العربية، (مدخل التصميم)نظرية المنظمة  نعمة عباس اػبفاجي، طاىر ؿبسن الغاليب، 
 .77 - 76 ص مرجع سابق،مقدـ كىيبة، 2

 اؼبوردكف

 الزبائن العاملوف منظمة األعماؿ

ضبلة / اؼببلؾ
 األسهم
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 التأقلم أك التغَت أك لئلستثمار الفرص كخلق اإلبتكار على اؼبؤسسات كقدرة الكفاءات، لبناء األساسية األنبية إُف
 .1األطراؼ ـبتلف مشاركة من نطبلقاإ

 :   النظرية السلوكية كأىم إسهاماتها نشأة  -1
، 1963 سنة (Cyret)" سَتت"ك (March)"  مارش"        ظهرت فكرة النظرية السلوكية على يد الباحثُت 

يف ؾباؿ إزباذ القرار، حيث إستندا الباحثاف على فكرة العقبلنية  (Simo)" سيموف"باإلعتماد على األحباث 
 احملدكدة لؤلفراد كالنابعة من قدرهتم على اإلستقباؿ، زبزين، معاعبة كإرساؿ اؼبعلومات، كما أنو كجد يف إطار ىذه

النظرية على أف اؼبؤسسة عبارة عن ربالف يضم عدة ؾبموعات من األفراد، فبا يفرض على متخذ القرار ربقيق 
 .2توافق بُت ـبتلف األىداؼ اعبزئية إثر إزباذ القرار

كقد تركزت إىتمامات ىذه النظرية على اعبانب  كتعد النظرية السلوكية إذباىا فكريا متميزا يف الفكر اإلدارم       
اإلنسآف سواء تعلق بالفرد أك باعبماعة، كجاءت ىذه النظرية كحل مبدئي لكل الصراعات كاػببلفات اليت ربدث 

 .3يف اؼبؤسسة، من خبلؿ العمل بصور عقبلنية كرشيدة لتفادم ىذه الصراعات كاليت تعوؽ إمكانية مبوىا كتطورىا
 : نشأة النظرية التطورية –2

 من خبلؿ 1982 سنة (Winter)"كنًت"ك (Nelson)" نيلسوف"       تأسست ىذه النظرية على يد الباحثاف 
، كمنو حسب ىذه النظرية تعترب اؼبؤسسة "An evolutionnary théorie of economic change"كتاهبما بعنواف 

كوحدة مكونة من ؾبموعة أفراد متباينُت من حيث سلوكياهتم إال أف التفاعبلت بينهم بفعل العملية التعليمية 
تؤدم إُف التغَت يف شخصياهتم كفق مراحل تطورية كتشمل عدة عناصر من بينها الثقة، اإلعتمادية، اؼببادرة، 

 .اعبدية، اؼبثابرة
       كيرل مؤيدك ىذه النظرية أف التعلم التنظيمي كتراكم اؼبعرفة نبا أساس تطور اؼبؤسسات كيفضل يف إطار 
ىذه النظرية اإلعتماد على عنصر اإلبتكار لتحقيق اؼبيزة التنافسية، كما أف النظرية قائمة على اؼببدأ القائل بأف 

 .يتحدد حبسب الربح بل حبسب إمكانياهتا يف اإلستمرار األداء اعبيد للمؤسسة ال
 يف النشاط كربديات اإلسًتاتيجي التغَت ليشمل اؼبوارد منظور  على توسيعاؼبقاربة ىذه أصحاب عمل فلقد       
 البيئة مع تتكيف ةؤسساَف هبعل ما ىو ليس كالقدرات اؼبوارد ـبزكنات مستول أف يركف كىم متغَتة، أعماؿ بيئات

                                                           
1

 .09، ص 05 اغبوكمة يف اؼبؤسسات اإلقتصادية، ؾبلة التنظيم كالعمل، جامعة معسكر، العدد آلياتبلربكآف أـ خليفة،  
2

 .21، مرجع سابق، ص ريبة شيبوب 
، أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، زبصص تسيَت اؼبنظمات، كلية دكر التفكير اإلستراتجي في تفعيل القدرات اإلبداعية للمؤسسةصربينة ترغيٍت، 3 

 .26 ، ص2015 - 2014 ،العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة
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 مدخبل تقًتح التطورية فاؼبقاربة ف،الـز عرب كتطورىا اؼبوارد ىذه تدفق بل اؼبتميز، كاألداء القيمة كيولد اػبارجية
 كتكييف ذبديد من اؼبنشآت سبكن اليتالتنظيمية احملددة  كاؼبوارد اإلدارية القدرات كربرم فهم يف يساعد ديناميكيا

 .هتا احملوريةكفاءا
 نظرية الموارد كالكفاءات: المطلب الثالث

 : نشأة نظرية الموارد كالكفاءات -1
       تأخذ ىده النظرية بالرأم القائل أف بقاء اؼبؤسسة يعتمد على ما سبلكو من موارد كقدرات كميزة تنافسية يف 
ظل بيئة خارجية متغَتة، فيتم ذلك بالنظر على أف قدرة اؼبؤسسة على تطوير مواردىا الداخلية كاػبارجية، حيث 

 .اؼبؤسسة عبارة عن ؾبموعة من اؼبوارد تًتاكم فيو اؼبعارؼ اليت توجو فيما بعد حبسب كجهة نظر اؼبسَتين
       كتعترب نظرية اؼبوارد كالكفاءات كاحدة من أىم النظريات اؼبعرفية للمؤسسة اليت ذبعلها ربقق نظاـ حبوكمة 
جيدة كذلك من خبلؿ اػبربات كاؼبعارؼ اليت سبلكها ىذه اؼبوارد، كاليت تساىم يف رفع من مستول اؼبؤسسات، 

كعليو فدكر اغبوكمة يف إطار نظرية اؼبوارد كالكفاءات يكمن يف قدرهتا يف بلورة الكفاءات كاؼبعارؼ، فبا يساعد يف 
 .1منح ـبتلف اؼبزايا اليت تتعلق باؼبؤسسة

 أف عتبارإ على اؼبنافذ قانوف خبلؿ من (J.B.Say) من كل نبا  نظرية اؼبواردفكرة إُف أشار من أكؿ إف       
 أك مورد متبلؾإ أف تفًتض اليت نظريتو يف (David Ricardo)ك اؼبنتجات، على الطلب خلق إُف يؤدم اإلنتاج

 خبلؿ من 1942 سنة (Joseph Schumpeter) بُت كقد ،فوائد بعدة مالكو على يعود أف يبكن نادرة موارد عدة
 القيمة خلق أداة ىي األخَتة ىذه ألف اؼبوارد، حوؿ صراع ىو إمبا التنافسي الصراع أف كاؼبنافسة لواقعتشخيصو 

 .2اإليرادات كربقيق

 ىذه ستعملإ حيث ،(Werneflet)  ىواؼبوارد على اؼببنية اؼبقاربة اػباص بصطلحاَف ستعملإ من أكؿ        كيعترب 
 ،( G.Hamel) أمثاؿ من آخركف تبعو مث اإلسًتاتيجي التسيَت جريدة يف 1984 سنة نشره مقاؿ يف العبارة

(J.Bernay)،  اؼبيزة جذكر كأف اؼبؤسسة اردكـ كتفعيل بتجنيد يتعلق للرحبية األقول احملدد أف ترل النظرية فهذه 
 .ةاؼبؤسس داخل عنها البحث هبب التنافسية

                                                           
1

 .25 - 21، مرجع سابق، ص ريبة شيبوب 
2

، 2017، ديسمرب 13خذرم توفيق، التحفيز اؼبادم كمدخل للرفع من أداء الكفاءات، ؾبلة اإلقتصاد الصناعي، جامعة العريب التبسي، تبسة،  العدد  
 . 349 - 348ص 
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 ؿ اؼبشهور اؼبنافذ قانوف من مشًتؾ بشكل أصوؽبا تستمد  اليتاؼبوارد على لنظرية ترتكزا         كما أف ىذه
(say) اإلنتاج عملية ألف لك، ذاؼبنتجات على الطلب خلق إُف منطقيا يؤدم اإلنتاج فأب يرل الذم  1803سنة 

 . األخرل اؼبنتجات على منفذا اللحظة نفس يف تفتح أف رأيو حسبا، نوأش من
 :الموارد نظرية فرضيات - 2

 أف تفًتض جهة فمن أساسيتُت فرضيتُت على اإلستَتاتيجي للتحليل الكبلسيكية النماذج ترتكز        
 اإلسًتاتيجيات ذاكؾ عليها تسيطر اليت اإلستَتاتيجية اؼبوارد يف متماثلة تعترب ما صناعة يف النشطة اؼبؤسسات

 عدـ يعٍت اذكه ،للتنقل قابلة انوأ دبعٌت ثابتة كغَت متحركة اؼبتاحة اؼبوارد أف تفًتض أخرل جهة كمن، اؼبنتهجة
 ذلك خببلؼ (Barnay) يقًتح، اتوسًتاتيجياإ ضمن اؼبؤسسات تلك طرؼ من اؼبستعملة اؼبوارد يف تباين كجود

 لدراسة بديلتُت فرضيتُت على تعتمد 1991 سنة قبل من مقدـ ىو كما اؼبوارد على اؼبرتكز اؼبنظور أفحيث كجد 
 :نبا التنافسية اؼبيزة مصادر
 للموارد النسبي التباين: 

 أم متباينة ستَتاتيجيةإ موارد ؽبا تكوف أف يبكن الصناعة لنفس التابعة اؼبؤسسات أف النموذج ىدا يفًتض        
 أك القطاع لنفس تابعة اؼبوارد ىده كانت أف حىت ،ألخرل مؤسسة من نسبيا تتميز أف للموارد يبكن أخرل بعبارة

 من التباين للتميز قابلة متغَتات إال ىي ما اؼبؤسسة شهرة ،التكنولوجية اؼبعارؼ ،اؼبالية اؼبوارد فاف كعليو الصناعة
 .أخرل إُف مؤسسة
 الموارد حركية نسبية: 

 يف التباين أف يعٍت اذكه ،مطلقة ليست انوأ اؼبؤسسات مابُت اؼبوارد حركية أف يفًتض اؼبقاربة ؽبده كفقا        
 . 1كامل بشكل اغبركة على اتوقدر من ربد عوامل لوجود، مستداما يكوف قد اؼبوارد

  نظرية العقود :المطلب الرابع
 :نشأة نظرية العقود – 1

 اليتعبلقات التعاقدية  من اؿكبَت على عدد ترتكزات اغبديثة محوؿ فكرة أف اإلقتصادنظرية العقود دكر         ت
  ؾباؿ التفكَت ىذه النظريةتتيححيث  ،كاليت غالبا ما تنطوم على تضارب يف اؼبصاٌف تنشأ بُت أطراؼ العقد

                                                           
1
الكفاءات كعامل لتحقيق األداء اؼبتميز، مداخلة مقدمة : موساكم زىية، خالدم خدهبة، نظرية اؼبوارد كالتجديد يف التحليل اإلسًتاذبي للمنظمات  

، جامعة كرقلة، كلية اغبقوؽ كالعلـو اإلقتصادية، ص 2005 مارس 09 -08ؼبؤسبر علمي دكِف حوؿ األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات، اؼبنعقد يوما 
172. 
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  أم أهنا تعمل، حوؿ القضايا اؼبطركحة كتساعد على فهم اؼبخاطر احملتملة عند تصميم العقود اعبديدةبوضوح
 كنظرية العقد، غَت اؼبتماثلة على دراسة كفهم كيف يبكن لؤلطراؼ اإلقتصادية بناء العقود يف ظل نظاـ اؼبعلومات

 أكؿ من كضع إطارا للنظرية يف (كينيث أرك)مداىا يف ؾباؿ اإلقتصاد كما يف اجملاؿ القانوٓف، ككاف  ىذه ذبد
، كلكن بعدىا جاء الباحثاف اإلقتصادياف بأفكار جديدة لتطوير ىذه اإلقتصادم يف ستينات القرف اؼباضي بعدىا

حوؿ  قاـ بربىنة حيث 1970 كذلك يف سنة  (Bengt Holmström) ،"بنيجيت ىوؼبسًتـك"النظرية كىذا بفضل 
 ، العقد األمثل بُت الرئيس كاؼبرؤكس عبهة األعماؿ اليت يقـو هبا ىذا األخَت، كاليت ال يبكن مراقبتهاية إنشاءكيف

، طور ىوؼبسًتـك كيف يبكن ربسُت أداء اؼبرؤكس العامل كربفيزه على العمل حىت عندما ال يكوف مراقبا كبالتاِف
اؼبسانبات األساسية لتأسيس فرع جديد من فركع نظرية ( Oliver Hart)" أكليفر ىارت"، قدـ 1980منتصف  كيف

 كألنو يستحيل على العقد ربديد كل التفاصيل السيما اؼبستجدة، ،العقد، كاليت تتناكؿ قضية العقود غَت اؼبكتملة
أم طرؼ من طريف العقد ":  التاِفىذا الفرع لتحديد كل اإلحتماالت اؼبمكنة لئلجابة على السؤاؿ كضع ىارت

 كاليت قضية العقود غَت اؼبكتملةاليت زبص النتائج ، حيث توصل إُف العديد من "زباذ القرار كيف أم ظركؼ؟إـبوؿ 
  .1ؤسساتاؼبلكية كالسيطرة على اَفؾ مواضيع تشمل عدة

 إطارا شامبل لتحليل العديد من القضايا اؼبتنوعة يف التصميم التعاقدم، مثل اػبصومات         حيث قاما بوضع
اليت ؤسسات اَفعقود التأمُت، كالعقود اؼبتعلقة خبصخصة أنشطة كؾ اليت هبب كضعها يف بعض العقودكالدفوعات 

 .يتوُف القطاع العاـ إدارهتا
ؿ  لك2016ة للعلـو منح جائزة نوبل التذكارية يف العلـو اإلقتصادية لعاـ مة السويدمقررت األكادٔف        كمنو 

 .2نبامن
 :تعريف نظرية العقود كأىم فرضياتها التي تعتمد عليها – 2

، ؼبا للنظرية من تأثَت يف عدة 2016منحت ىارت كىوؼبسًتـك جائزة نوبل لئلقتصاد للعاـ اليت تلك النظرية         
 .تشريعات اإلفبلس كالدساتَت السياسيةباإلضافة إُف ككمة نظاـ اٌفؾباالت خاصة على 

فعلى مكافأة اؼبديرين كاؼبوظفُت، ؾكترتكز نظرية العقد اليت بلورىا ىارت كىولسًتـك على كسائل كأسس         
نظريتهما كأيضا  ، هبب أف يكافأ الرؤساء التنفيذيوف للشركات من خبلؿ عبلكات كخيارات أسهمسبيل اؼبثاؿ

                                                           
1
 www.almodon.com consulté sur le 04/04/02020. 

2
 www.Alghad.com consulté sur le  04/04/2020. 

http://www.almodon.com/
http://www.alghad.com/
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ين يف الرعاية الصحية، كما إذا كاف ينبغي حصوؽبم على ركاتب ثابتة أك أف كظفسبل مكافأة اؼبدرسُت أك اَفزبص 
 .1يكافؤكا كفقا ؼبعايَت قائمة على تقييم األداء

سانبا يف تطوير نظرية العقد اليت كانت  "ىوؼبسًتـك" ك"ىارت"  ما سبق نستنتج أف اإلقتصاديافمن خبلؿ        
حقبل خصبا لؤلحباث موجودة يف األصل لكن غَت بارزة بوضوح يف اجملاؿ اإلقتصادم، حيث إعتربا ىذه النظرية 

 لتصميم السياسات اضع أساسا فكرمك حوؿ الًتتيبات التعاقدية اؼبثلى  الباحثاف أجرياه، كمن ؾبمل مااألساسية
مبوذج من شأنو تغيَت الطريقة اليت يفكر فيها  كحىت يف ؾباؿ اغبوكمة فهو كاؼبؤسسات يف العديد من اجملاالت

 .2ألجور كاؼبكافآت كتصميم الوظائفنظاـ ااإلقتصاديوف من ناحية 
 مبادئ كركائز حوكمة المؤسسة: المبحث الرابع

 :تمهيد
        حسب ما ذكرناه سابقا حوؿ معٌت اغبوكمة فهي تشتمل على العديد من اإلجراءات كالقوانُت اليت تتعزز 

جبملة من اؼببادئ، باإلضافة إُف ؾبموعة من األسس اليت تشمل العديد من اآلليات بنوعيها الداخلية منها  
 .كاػبارجية، فضبل عن ذلك فإف اغبوكمة تتجلى يف ؾبموعة من القيم كالركائز

  مبادئ حوكمة المؤسسة كفقا لمنظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية: المطلب األكؿ

 :التعاكف كالتنمية اإلقتصادية تعريف منظمة  -1

منظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية من بُت أكثر اؼبنظمات نشاطا اليت تشجع كل من الدكؿ         تعترب 
اإلدارة العامة للحوكمة " من خبلؿ ، كذلككانباًف من صبيع نظاـ اغبوكمةاألعضاء كغَت األعضاء على تنفيذ 

منظمة  ، كىي3 كاإلدارماإلصبلح التنظيميتشجيع على على تعزيز مكافحة الفساد كأيضا تعمل ك، " كاإلدارة
دكلية عاؼبية ظهرت يف البداية يف شكل منظمة إقليمية ربت إسم منظمة التعاكف التعاكف اإلقتصاد األكركيب سنة 

 1961 بعد اغبرب العاؼبية الثانية، إلعادة ىيكل أكركبا بعد اغبرب، لتصبح منظمة على اؼبستول العاؼبي سنة 1948
.  كظبيت دبنظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية

 
 

                                                           
1
 Klaus M.Schmidt, contributions of Oliver Hart and Bengt Holmstrom to contract theory, journal of economics, 

University of Munich, Germany, n° 3, 2017, p 48 
2 Pierre Fleckinger, David Martimort, contract theory in the spotlight: oliver hart and bengt holmström, 2016 

nobel prize winners, revue d’economie politique,  juillet - aout 2018,  n° 4, p 495. 
3
 Jan WOUTERS and Cedric RYNGAERT, good governance : lessons from international organizations ,working 

paper n° 54, institute for international law , May 2004,  p11. 
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 :أىداؼ المنظمة - 2
مساعدة حكومات الدكؿ األعضاء كغَت األعضاء على ربسُت األطر القانونية كاؼبؤسسية كالتنظيمية غبوكمة - 

 .اؼبؤسسة
 . 1توفَت اإلرشادات ألسواؽ األكراؽ اؼبالية كاؼبستثمرين كاؼبؤسسات لوضع أساليب سليمة غبوكمة اؼبؤسسة- 

: مبادئ المصدرة لتفعيل حوكمة المؤسسة-   3  
 العديد من اؼببادئ، كاليت أقرهتا اؼبنظمة العاؼبية التنمية كالتعاكف اإلقتصادم كىي (1999)       مت إصدار سنة 

، (2004)تعترب غبد اآلف األساس يف تطبيق حوكمة اؼبؤسسة، كتضمنت تلك اؼببادئ الكثَت من التعديبلت سنة 
 :لتصبح بعد التعديل ستة مبادئ كىي كما يلي

 :ضماف كجود أساس إلطار فعاؿ لحوكمة المؤسسة- 
       يوصي ىذا اؼببدأ بضركرة كجود إطار فعاؿ للحوكمة، حبيث يكوف ذا تأثَت على األداء اإلقتصادم الشامل 

كنزاىة السوؽ، كما هبب أف يكوف ىذا اإلطار قادرا على تكوين أسواؽ مالية تتسم بالشفافية كالوضوح، كالبد أف 
 .2يتوافق مع نصوص القانوف كيضمن توزيع اؼبسؤكليات بُت ـبتلف اعبهات

 :حقوؽ المساىمين كالوظائف الرئيسية ألصحاب حقوؽ الملكية -
كلتطبيق .        ىذا اؼببدأ يؤكد على ضماف حقوؽ اؼبساىم كاؼبتمثلة يف التداكؿ، الشراء، البيع، التحويل كغَتىا

ىذا اؼببدأ هبب تأمُت عدة أساليب لتسجيل ملكية األسهم، كاغبصوؿ على اؼبعلومات اؼبرتبطة هبذه األسهم، 
 .                                                                                                        اؼبشاركة يف التصويت يف إجتماعات اعبمعية العامة كإنتخاب كعزؿ أعضاء ؾبلس اإلدارة

       ككذا إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة كالتصويت يف إجتماعات اعبمعية العامة من خبلؿ تزكيد اؼبسانبُت 
. 3باؼبعلومات الكافية يف الوقت اؼبناسب، كحق توجيو األسئلة ألعضاء اجمللس

 
 
 

                                                           
1

 .107- 106أضبد علي خضر، مرجع سابق، ص  
2

أمينة جودم، إبتساـ بن غزاؿ، مسانبة أخبلقيات مهنة احملاسبة يف تفعيل حوكمة الشركات، ؾبلة الدراسات اإلقتصادية كاؼبالية، جامعة الشهيد حامة  
 223،  ص 2017، 10ػبضر، الوادم، العدد 

.
 

3
، 2010، دار أسامة للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، عماف حوكمة الشركات المساىمة العامة في سلطنةساَف بن سبلـ بن ضبيد الفلييت،  

 .33- 31 ص
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 :المعاملة العادلة كالمتساكية للمساىمين- 
        إزاء ىذا الوضع البد من إعادة التوازف بُت مصاٌف األغلبية كاألقلية يف اؼبؤسسات كالذم لن يتحقق إال 

، كىنا يقصد هبذا اؼببدأ اؼبساكاة بُت صبيع ضبلة األسهم حيث لديهم اغبق يف اغبصوؿ على 1بتطبيق قواعد اغبوكمة
اؼبعلومات عن اغبقوؽ اؼبقررة ؽبا، ككذا اؼبشاركة يف إزباذ القرارات، كما ينبغي توافر اغبماية لؤلقلية يف مواجهة 

 .األغلبية كذلك يف اغباالت التالية، كوجود تصرفات غَت قانونية تتعلق بعمليات إندماج أك إستحواذ أك بيع أصوؿ
       فضبل عن توفَت اغبماية للمستثمرين دكف سبييز ضد ـباطر إستخداـ البعض ؼبعلومات داخلية غَت متاحة 

باقي اؼبسانبُت إُف جانب حقهم يف اإلطبلع على العقود أك األعماؿ اليت ترـب بُت اؼبؤسسة كأم عضو من 
 . 2أعضاء ؾبلس

 :دكر أصحاب المصالح في حوكمة المؤسسة- 
     إف اؽبدؼ من ىذا اؼببدأ ىو تشجيع أصحاب اؼبصاٌف يف اؼبؤسسة على اإلستثمار يف رأس ماؽبا، كمنو هبب 

إحًتاـ حقوؽ ىذه اؼبصاٌف، كتقرير تعويض فعاؿ مقابل إنتهاؾ حقوقهم، ككضع نظاـ يضمن مشاركة اؼبوظفُت يف 
اإلدارة، كاغبصوؿ على اؼبعلومات الكافية حوؿ مالية اؼبؤسسة يف الوقت اؼبناسب، كاإلتصاؿ اؼبباشر بأعضاء ؾبلس 

 .3اإلدارة كالتعبَت عن كجهة نظرىم يف بعض اؼبسائل اؼبتعلقة بإدارة اؼبؤسسة كماليتها

 :اإلفصاح كالشفافية- 
        يعد مبدأ اإلفصاح كالشفافية من أىم اؼببادئ حوكمة اؼبؤسسة، نظرا ؼبا يبثلو من إستقرار كشفافية كضباية 

عبميع األطراؼ كاؼبتعاملُت، كقد إىتمت منظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم هبذا اؼببدأ، حيث ركزت على كجوب 
اإلفصاح السليم يف الوقت اؼبناسب عن كافة اؼبوضوعات اؽبامة اؼبتعلقة باؼبؤسسة دبا يف ذلك اؼبركز اؼباِف، كحقوؽ  

 .       4اؼبلكية، كحوكمة اؼبؤسسة
        فبدكف اإلفصاح كالشفافية يف البيانات كاؼبعلومات لن تكوف ىناؾ فرصة مناسبة لتحقيق كتنفيذ اؼببادئ 

  .(ركح اؼببادئ)األخرل اليت تضمنتها اغبوكمة، كلذا يبكن القوؿ بأف ىذاف اؼببدأين نبا 

                                                           
1

 . 10، ص 2015، دار النهضة العربية، القاىرة، دكر المساىمين في حوكمة الشركةسبلمة عبد الصانع، أمُت علم الدين،  

2
 -   20، ص2001، دار اؼبعرفة اعبامعية، إسكندرية، الطبعة األكُف، المالي كتقييم األداء حوكمة الشركات مدخل في التحليلمنَت إبراىيم ىندم،  

24. 
 . 129، ص 2008 صادؽ راشد الشمرم، اغبوكمة، دليل عمل لئلصبلح اؼباِف كاؼبؤسسي، كلية بغداد للعلـو اإلقتصادية، العدد السابع عشر، ايار، 3

4
، ص 2012، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، الشركات اإلفصاح كالشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانوفأضبد علي خضر،  

22 -23.  
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      كتستطيع اؼبؤسسة عن طريق اإلفصاح اعبيد عن كل ما يتعلق هبا من توفَت الثقة فيها كيف إدارهتا، كمن مث 
 .جذب رؤكس األمواؿ كاحملافظة على ظبعتها كنزاىتها يف السوؽ

 :صالحيات مجلس اإلدارة- 
       كضع ىذا اؼببدأ بالتحديد لضماف إعتناء ؾبلس اإلدارة دبهامهم كمسؤكلياهتم، كمن اؼبنطق عند الًتكيز على 

مسؤكليات أعضاء ؾبلس اإلدارة أف يتضمن إطار اغبوكمة ؾبموعة من التعليمات ينبغي األخذ هبا من جانب 
 : اؼبؤسسة تكفل اؼبتابعة الفعالة ألعماؿ اجمللس، كمن ىذه التعليمات يبكن ايضاحها يف العناصر التالية

 .مراعاة أعضاء اجمللس للمساكاة يف التعامل مع كافة اؼبسانبُت- 
 .توضيح خطط عمل اؼبؤسسة كاإلفصاح عنها،كذلك لضماف مسائلتهم عند عدـ تنفيذىا- 
توضيح نظاـ اؼبكافآت اليت يستحقها أعضاء ؾبلس اإلدارة عن أعماؽبم كاألساس الذم ربسب عليو ىذه - 

 .اؼبكافآت
 .ضماف الشفافية يف إختيار أعضاء ؾبلس اإلدارة حبيث يشًتؾ صبيع اؼبسانبُت يف اإلختيار- 
ضركرة تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارة من غَت موظفي اؼبؤسسة كالذين يطلق عليهم األعضاء غَت التنفيذيُت كالذم - 

 .1يبكنهم اغبكم اؼبستقل على أداء ؾبلس اإلدارة
Ⅰ مبادئ الحوكمة(8 -  )  شكل رقماؿ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الدار اعبامعية، (الدليل العملي إلعادة الهيكلة كالتميز اإلدارم كإدارة التغيير)تطوير المنظمات أضبد ماىر، : المصدر
 .544 ، ص2014اإلسكندرية، 

                                                           
1

 . 33 -31 ساَف بن سبلـ بن ضبيد الفلييت، مرجع سابق، ص 

مبادئ 
حوكمة 

مؤسساتاؿ  

 هبب كجود إطار كنظاـ يشجع توزيع اؼبسؤكليات اإلدارية بشفافية

كيةكجوب ضباية حقوؽ ككظائف اؼبسانبُت كأصحاب اؼبل  
 اؼبعاملة اؼبتساكية للمسانبُت كأصحاب اؼبلكية

 كجوب اإلعًتاؼ حبقوؽ ذات اؼبصلحة

هبب ربديد مسؤلية ؾبلس 
 اإلدارة ككيفية ؿباسبتو

هبب أف يكوف ىناؾ إفصاح عن 
 اؼبعلومات اؽبامة
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 مبادلء الحوكمة  الصادرة عن لجنة بازؿ كالمؤسسة التمويل الدكلية: المطلب الثاني
 إرشادات خاصة باغبوكمة يف اؼبؤسسات اؼبصرفية كاؼبالية، كما أقرت (1999)       كضعت عبنة بازؿ سنة 

موجهات كقواعد كمعايَت عامة تراىا أساسية لدعم  (2003)اؼبؤسسة التمويل الدكلية التابعة للبنك الدكِف عاـ 
 :اغبوكمة يف اؼبؤسسات على تنوعها، كمنو فسنقـو بإدراج ىذه اؼببادئ يف ىذه النقاط كما يلي

 : مبادئ لجنة بازؿ للرقابة المصرفية العالمية– 1
  .السليم اغبكم فبارسة كمدل قدرهتم على عملية اغبوكمة اإلدارة للدكر اؼبنوط بو يف ؾبلس الفهم اعبيد أعضاء- 

 يف نقلها يتم اليت اؼبؤسسية كالقيم على األىداؼ اإلسًتاتيجية اإلدارة كجوب اؼبوافقة كاإلشراؼ من قبل ؾبلس- 
 .اؼبؤسسات

 .اؼبؤسسة يف كاؼبساءلة للمسؤكلية كاضحة خطوط كتطبيق بوضع إلزامية قياـ ؾبلس اإلدارة - 

 .اجمللس، كثقافتو سياسة مع يتفق دبا العليا ضماف اجمللس اإلدارة لعملية الرقابة من اإلدارة- 

اػبارجيُت مع اإلشراؼ على  ككذا التعاكف مع اؼبدققُت للتدقيق الداخلية العمل بشكل فعاؿ يف تعزيز كظيفة- 
 .الداخلية الرقابة كظائف

 البنوؾ ثقافة مع كل من مع تناسقها كالتعويضات كاؼبمارسات اليت زبص اؼبكافئات ضماف صبيع السياسات- 
 .الرقابة كبيئة كاإلسًتاتيجية، األجل طويلة كاألىداؼ

 .1كجوب العمل يف بيئة  شفافة ككسط إفصاح دقيق حوؿ ما وبدث من طرؼ البنوؾ- 

  :       كالشكل اؼبواِف يوضح ىذه اؼبعايَت فيما يلي
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 M. Tarek YOUSSEF, Corporate Governance, est disponible sur :                           

www.eiod.org/uploads/publications/pdf/corp.%20governance-1.pdf, consulté le  19/03/2017. 
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Ⅰ معايير لجنة بازؿ للرقابة المصرفية العالمية (9-  )  رقم شكلاؿ  
  
 
 
 
 
 
 
 

دراسة )عبد السبلـ إبراىيم، فاضل عباس كرٔف، حوكمة الشركات ضركرة إسًتاذبية ؼبنظمات األلفية اعبديدة :        المصدر
، ؾبلة الغرم للعلـو اإلقتصادية كاإلدارية،كلية اإلدارة كاإلقتصاد، جامعة (ربليلية يف عدد منظمات صناعة خدمات التأمُت العامة

 .165كوفة،  ص 
 :مبادئ مؤسسة التمويل الدكلية – 2

 :       أقرت مؤسسة التمويل الدكلية مبادئ اغبوكمة يف أربعة عناصر كىي كما يلي
 .اؼبمارسات اؼبقبولة للحكم اعبيد- 
 .خطوات إضافية لضماف اغبكم اعبيد اعبديد- 
 .إسهامات أساسية لتحسُت اغبكم اعبيد ؿبليا- 
 .1القيادة اعبيدة- 

الدكلية معايير مؤسسة التمويل (10-  Ⅰ )  رقم شكلاؿ  
 
 
 
 
 

 .165عبد السبلـ إبراىيم، فاضل عباس كرٔف، مرجع سابق، ص  :         المصدر
                                                           

1
 .312 - 311 ص، 2009عماف، الطبعة األكُف، ، ، دار اؼبسَتة للنشر كالتوزيعأخالقيات العملببلؿ خلف السكارنو،   

 .الشرؼ كمواثيق الشركة قيم                                                        
 .للنجاح كمقياس                                                  اإلسًتاتيجية

   .القرار كمراكز اؼبسؤكليات                                                   ىيكل
     .كاؼبدققُت العليا كاإلدارة اإلدارة ؾبلس تعاكف                                      
 .صاـر داخلي ضبط كنظاـ للمخاطر مستقلة إدارة                               

 .اؼبسؤكليات مع السلطات                                                   تناسب
 .(كاإلدارة العليا كبار اؼبسانبُت اؼبصاٌف، تعارض)اػبطر  مراكز                                                 مراقبة
 .  العليا لئلدارة كاإلدارية اؼبالية اغبوافز                                                  نظاـ
                                                            .الشركة كخارج داخل للمعلومات العادؿ                                                 التدفق

       

 بازؿ لجنة معايير

 للرقابة

العالمية  المصرفية
(BIS) 

 .للشركة اعبديد للحكم اؼبقبولة                            اؼبمارسات
 .                              خطوات إضافية لضماف اغبكم اعبيد اعبديد
 .                               إسهامات أساسية لتحسُت اغبكم اعبيد ؿبليا

 .القيادة
 

مؤسسة  معايير
الدكلية  التمويل

(IFC). 
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 محددات كآليات حوكمة المؤسسة: المطلب الثالث
       إف الوصوؿ إُف ىذا النظاـ الفعاؿ غبوكمة اؼبؤسسة يتطلب توفَت مزيج متكامل من احملددات الداخلية 

 .كاػبارجية يف بيئة أعماؿ كالشكل التاِف يبُت ماىية احملددات الداخلية كاػبارجية للحوكمة الفعالة
 :محددات الحوكمة – 1
 :المحددات الخارجية 1 – 1

 :       كتشَت إُف اؼبناخ العاـ لئلستثمار يف الدكلة، كالذم يشمل على سبيل اؼبثاؿ
مثل قوانُت السوؽ اؼباؿ كالشركات كتنظيم اؼبنافسة كمنع اؼبمارسات )القوانُت اؼبنظمة للنشاط اإلقتصادم 

يف توفَت التمويل البلـز للمشركعات، كدرجة ( البنوؾ كسوؽ اؼباؿ)، ككفاءة القطاع اؼباِف (اإلحتكارية كاإلفبلس
يف أحكاـ  (ىيئة سوؽ اؼباؿ كالبورصة)تنافسية أسواؽ السلع كعناصر اإلنتاج، ككفاءة األجهزة كاؽبيئات الرقابية 

كمنها )الرقابة على الشركات، كذلك فضبل عن بعض اؼبؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواؽ بكفاءة 
على سبيل اؼبثاؿ اعبمعيات اؼبهنية اليت تضع ميثاؽ شرؼ للعاملُت يف السوؽ، مثل اؼبراجعُت كاحملاسبُت كاحملامُت 

، باإلضافة إُف اؼبؤسسات اػباصة للمهن اغبرة مثل مكاتب (كالشركات العاملة يف السوؽ األكراؽ اؼبالية كغَتىا
 .1احملاماة كاؼبراجعة للتصنيف اإلئتمآف كاإلستشارات اؼبالية كاإلستثمارية

       كترجع أنبية احملددات اػبارجية إُف أف كجودىا يضمن تنفيذ القوانُت كالقواعد اليت تضمن حسن إدارة 
 .اؼبؤسسة، كاليت تقلل التعارض بُت العائد اإلجتماعي كالعائد اػباص

 :المحددات الداخلية  2 - 1
       كتشَت إُف القواعد كاألسس اليت ربدد كيفية إزباذ القرارات كتوزيع السلطات داخل الشركة بُت اعبمعية 
العامة كؾبلس اإلدارة كاؼبديرين التنفيذيُت، كاليت يؤدم توافرىا من ناحية كتطبيقها من ناحية أخرل إُف تقليل 

 .2التعارض بُت مصاٌف ىذه األطراؼ الثبلثة
 :       كتؤدم اغبوكمة يف النهاية إُف ما يلي

 .مساعدة اؼبشركعات يف اغبصوؿ على التمويل كتوليد األرباح- 
 .مبو القطاع اػباص كدعم قدراتو التنافسية- 

                                                           
1

 مقاربة بُت مبادئ حوكمة الشركات حسب منظمة التعاكف كالتنمية اإلقتصادية كميثاؽ اغبكم الراشد للشركات اعبزائرية،ياظبينة عمامرة، رباب زارع،  
.  123، ص 2018 اجمللد الثالث، العدد األكؿ، جواف ،ؾبلة إقتصاد اؼباؿ كاألعماؿ، جامعة الشهيد ضبو ػبضر، الوادم

2
 2-  1حسُت اؼباحي، حوكمة الشركات كقاية من اإلفبلس، اؼبؤسبر العلمي السنوم الثالث عشر، اعبوانب القانونية كاإلقتصادية لؤلزمة اؼبالية العاؼبية،  

 .6- 5 ، جامعة اؼبنصورة، مصر، ص2009أفريل 
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 .اغبفاظ على حقوؽ األقلية أك صغار اؼبستثمرين- 
 تعبئة اؼبدخرات كرفع معدالت اإلستثمار- 
 .زيادة الثقة يف اإلقتصاد القومي- 
 .تعميق دكر سوؽ اؼباؿ- 
 .خلق فرص عمل- 

       كذبدر اإلشارة إُف أف احملددات اليت سبت اإلشارة إليها أنفا بنوعيها الداخلية كاػبارجية ىي بدكرىا تتأثر 
دبجوعة أخرل من العوامل اؼبرتبطة بثقافة الدكلة كالنظاـ السياسي كاإلقتصادم هبا كمستول التعليم كالوعي لدل 

 .1األفراد، فحوكمة اؼبؤسسة ليست إال جزء من ؿبيط إقتصادم أكثر ضخامة تعمل يف نطاقو اؼبؤسسة
 :كالشكل التاِف يوضح احملددات الداخلية كاػبارجية كما يلي

 

                                                           
1

 .231- 230مصطفى يوسف الكويف، مرجع سابق، ص  
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Ⅰ اليات الداخلية كالخارجية للحوكمة  (11-  )  رقم شكلاؿ  
                                     المستلزمات الخارجية                                                                                      المستلزمات الداخلية

                         تنظيمية
 
 
  
  
 

                                                                                                              
                                                                                                                              

                                                                                                                                          
 
 اؼبراقبة درجة من كترفع اؼبعلومات، توافر عدـ من تقلل اليت كاجملتمع اؼبدٓف، كتلك اعبهات اإلعبلـ، ككسائل الذاتية، اإلدارة ككيانات اػباص، القطاع عناصر إُف اػباصة اؼبؤسسات تشَت*

  .لئلدارة اإلنتهازم السلوؾ الضوء على كتلقي الشركات،
 : القومي، موسوعة اإلقتصاد كالتمويل اإلسبلمي، اؼبتاح على اؼبوقع التاِف اإلستثمار بنك مصر، يف تطبيقها لنمط خاصة إشارة مع كمعايَتىا اغبوكمة ؿبددات يوسف، حسن ؿبمد :المصدر

https://www.f-law.net/.../34083  07ص  ،24/03/2017مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

:معايير  
ؿباسبية، تدقيق، قوانُت كقواعد )

(أخرل  
 

 
 القطاع المالي

(قركض، مسانبة يف رأس اؼباؿ )   

 

 المؤسسات الخاصة
ؿباسبوف، مراجعوف، ؿباموف، )

تصنيف إئتمآف، بنوؾ إستثمار، 
إستشارات، ربليل ماِف، إعبلـ 

.(ماِف  
 

 المساىموف

 مجلس اإلدارة

 الوظائف الرئيسية

 أصحاب المصالح

 األسواؽ اإلدارة
تنافسية األسواؽ، إستثمار أجنيب )

.(مباشر، الرقابة على الشركات  
 

https://www.f-law.net/.../34083
https://www.f-law.net/.../34083
https://www.f-law.net/.../34083
https://www.f-law.net/.../34083
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 مؤسسة لحوكمة اؿ كالخارجيةاآلليات الداخلية  -2
       لنظاـ اغبوكمة ؾبموعة من اآلليات كتشمل كل من اآلليات الداخلية كاػبارجية لنظاـ اغبوكمة كىي كما 

 :يلي
 : اآلليات الداخلية1 – 2

اذ اإلجراءات البلزمة إتخ، كىذه األخَتة أنشطة كفعاليات يف صبيع ؤسسةككمة اَفٌف  الداخلية آليات       تتجلى
 : توضيحها يف ما يلي كيبكن ، ىالتحقيق أىداؼ

 مجلس اإلدارة: 
  منؤسسة يف اَفين اؼبستثمرفهو اؼبسؤكؿ عن ضباية أمواؿراقبة اإلدارة، دكر مهم يف عملية ـؾبلس اإلدارة   لل     

 اغبوافز اؼبناسبة لئلدارة، ٔفقدكت، ؤسسةكضع إسًتاتيجية اَفب قيامو إُف جانب إستغبلؿ ىذه األمواؿ، سوء إحتماؿ
القياـ ب كيف ىذا السياؽ لكي يتمكن ؾبلس اإلدارة ، كاإلفصاح عن ذلكؤسسةاإلشراؼ اؼبستمر على أداء اَفك

كىي  ؾبموعة من اللجاف من بُت أعضائو من غَت التنفيذيُت، كوينبواجباتو يف التوجيو كاؼبراقبة، يلجا إُف ت
 :كالتاِف
 لجنة التدقيق:  

زيادة الثقة ا، اليت تعمل على أدكاتو فعاؿ يف نظاـ اغبوكمة فهي تعترب من أىم دكر      تقـو عبنة التدقيق ب
على كاإلشراؼ إعداد التقارير اؼبالية ككذلك ب، اؼبفصح عنها من قبل اؼبؤسسةكالشفافية يف اؼبعلومات اؼبالية 

  .ستقبلليتهاإدعم ىيئات التدقيق اػبارجي كزيادة ككظيفة التدقيق الداخلي، 
 لجنة المكافآت:  

لضماف   أعضاء ؾبلس اإلدارة ك اإلدارة العليامكافأةضركرة بمنظمة التعاكف اإلقتصادم كالتنمية         أكدت 
 دكر آخر عبنة اؼبكافآتؿ ، كما من خبلؿ جذب الكفاءات العاليةاؼبدل الطويل يف ؤسسةتعزيز مصاٌف اَف

  .1 ربديد الركاتب كاؼبكافآت كاؼبزايا اػباصة باإلدارة العلياكاؼبتمثل يف
 لجنة التعيينات: 

هبب أف يتم تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارة كاؼبوظفُت من بُت أفضل اؼبرشحُت الذين تتبلءـ مهاراهتم كخرباهتم         
  .ضماف الشفافية يف تعيُت أعضاء ؾبلس اإلدارة كبقية اؼبوظفُتقصد  ،ؤسسةمع اؼبهارات كاػبربات احملددة من اَف

                                                           
1
 .139 - 134، ص 2015دار اإلعصار العلمي للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، في الشركات،  الحوكمة ،ؿبمد حلمي اعبيبلٓف  
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 التدقيق الداخلي:   
كظيفة التدقيق الداخلي دكرا مهما يف عملية اغبوكمة، إذ إهنا تعزز ىذه العملية، كذلك بزيادة قدرة ؿ        

 حيث يقـو اؼبدققوف الداخليوف من خبلؿ األنشطة اليت ينفذكهنا بزيادة اؼبصداقية، اؼبؤسسة،اؼبواطنُت على مساءلة 
.  1ت اؼبملوكة للدكلة كتقليل ـباطر الفساد اإلدارم كاؼباِفؤسساالعدالة، ربسُت سلوؾ اؼبوظفُت العاملُت يف اَف

  :اآلليات الخارجية 2 – 2
، ؤسسة اليت يبارسها أصحاب اؼبصاٌف اػبارجيُت على اَفعمليات الرقابيةككمة اػبارجية باؿاٌفتتمثل آليات         

  : يلي ىذه اآلليات مابُت كمن ،كالضغوط اليت سبارسها اؼبنظمات الدكلية اؼبهتمة هبذا اؼبوضوع
  كسوؽ العمل اإلدارم (الخدمات)منافسة سوؽ المنتجات:  

ؤسسة، حيث ألف منافسة سوؽ حد اآلليات اؼبهمة غبوكمة اَفأ (أك اػبدمات)تعد منافسة سوؽ اؼبنتجات        
 .هتذب سلوؾ اإلدارة (أك اػبدمات)اؼبنتجات 
 اإلندماجات كاإلكتسابات:  

 يف ؤسساتدماجات كاالكتسابات من األدكات التقليدية إلعادة اؽبيكلة يف قطاع اَفف     فبا الشك فيو إف اإل
 .، فاالندماج كاالكتساب من أىم اآلليات اغبوكمةأكباء العاَف

 التدقيق الخارجي:   
 نوعية الكشوفات اؼبالية، يبثل التدقيق اػبارجي حجر الزاكية غبوكمة جيدة  بتحسُت اؼبدقق اػبارجييقـو     

 على ربقيق اؼبساءلة كالنزاىة كربسُت ؤسساتللشركات اؼبملوكة للدكلة، إذ يساعد اؼبدققوف اػبارجيوف ىذه اَف
.  العمليات فيها، كيغرسوف الثقة بُت أصحاب اؼبصاٌف كاؼبواطنُت بشكل عاـ

 التشريع:  
غالبا ما تشكل كتؤثر ىذه اآلليات على التفاعبلت اليت ذبرم بُت الفاعلُت الذين يشًتكوف بشكل مباشر         

لقد أثرت بعض التشريعات على الفاعلُت األساسيُت يف عملية اغبوكمة، ليس فيما يتصل . يف عملية اغبوكمة
 .2بدكرىم ككظيفتهم يف ىذه العملية، بل على كيفية تفاعلهم مع بعضهم

 
                                                           

1
 .139 مرجع سابق، ص ،ؿبمد حلمي اعبيبلٓف 
 :، مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِفاؼبعلومات نظم ستخداـبإ الشركات غبوكمة مقًتح كذجّفغريب، إظباعيل ركمي، دياب زقام،  صباح 2

http://www.researchgate.net/.../300573977nmwdhjmqtrhlhwk   ،، 13 ، ص2017 / 03/ 25مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

http://www.researchgate.net/.../300573977nmwdhjmqtrhlhwk
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   :آليات حوكمة خارجية أخرل  -3

بشكل فعاؿ ككمة ىناؾ آليات حوكمة خارجية أخرل  فضبل عن ما تقدـ ذكره، تؤثر على فاعلية اٌف        
 ضباية  األساس يفيفاؼبذكورة سابقا كذلك من خبلؿ اؼبسانبة   السابقةاألخرلمكملة لآلليات ىي بطرؽ ىامة ك

 تتضمن  فهي إهناكبالنسبة لبعض الباحثُت يف ىذا اجملاؿ  ؤسسة،أصحاب اؼبصاٌف يف اَفاألطراؼ الفاعلة مصاٌف 
 سبارس منظمة الشفافية العاؼبية ضغوطا ىائلة على ، فمثبلاؼبنظمُت، احملللُت اؼباليُت كبعض اؼبنظمات الدكلية

جل ربسُت أمن )جل ؿباربة الفساد اؼباِف كاإلدارم، كتضغط منظمة التجارة العاؼبية أاغبكومات كالدكؿ، من 
 .1جل فبارسة اغبوكمة فيهاأالنظم اؼبالية كاحملاسبية، كيف قطاع البنوؾ، سبارس عبنة بازؿ ضغطا من 

 ركائز كمقومات حوكمة المؤسسة: المطلب الرابع
      من أجل أف يؤدم مفهـو اغبوكمة دكره اؼبشار إليو البد من توافر ؾبموعة من الركائز اليت تسهم يف تعزيز ىذا 

 :النظاـ يف اؼبؤسسات، كمن أىم الركائز اليت تناكؽبا الباحثوف كاحملللوف ىي ما يوضحو الشكل اؼبقابل

المؤسسة   ركائز حوكمة (12-  Ⅰ )  رقم شكلاؿ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ؽباـ، بوحديد ليلى، اغبوكمة كدكرىا يف ربسُت األداء اؼباِف للمؤسسات اعبزائرية، ؾبلة أداء اؼبؤسسات إوبياكم  :   المصدر
 .62، ص 2014، 05اعبزائرية، جامعة باتنة، العدد 

                                                           

.144ؿبمد حلمي اعبيبلٓف،  مرجع سابق، ص   1
  

 ركائز الحوكمة

 السلوؾ األخالقي إدارة المخاطر الرقابة كالمساءلة

اإللتزاـ بأخبلقيات اؼبهنة - 
 .كبقواعد السلوؾ اؼبهٍت الرشيد

التوازف يف ربقيق مصاٌف - 
 .األطراؼ الفاعلة

 .الشفافية عند تقدٔف اؼبعلومات- 
 .اإللتزاـ باؼبسؤكلية اإلجتماعية- 

أطراؼ رقابية عامة مثل - 
ىيئة سوؽ اؼباؿ، البورصة، 

 .البنك اؼبركزم
أطراؼ رقابية مباشرة كىم - 

اؼبسانبوف، ؾبلس اإلدارة، عبنة 
التدقيق، اؼبدققوف الداخليوف، 

 .اؼبدققوف اػبارجيوف

 .كضع نظاـ اإلدارة اؼبخاطر- 
اإلخضاع كإعبلـ أصحاب - 

اؼبصاٌف جبميع األخطار 
 .اؼبتوقعة
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 :        كسنوضح الركائز اؼبذكورة سابقا فيما يلي
 :السلوؾ األخالقي - 1

        يشَت ىذا العنصر إُف اإللتزاـ السلوكي كاألخبلقي، الذم يتحتم كجوده على مستول كل مؤسسة كيف 
بيئتها الداخلية، بإعتبار أنو يقلل من صبيع اؼبعامبلت البلأخبلقية، كعموما تقـو ىذه الركيزة أساسا على النقاط 

 :التالية
 .اإللتزاـ باألخبلؽ اغبميدة- 
 .اإللتزاـ بقواعد السلوؾ اؼبهٍت الرشيد- 
 .التوازف يف ربقيق مصاٌف األطراؼ اؼبرتبطة باؼبؤسسة- 
 .1الشفافية عند عرض كتقييم اؼبعلومات اؼبالية - 

 :الرقابة كالمساءلة  -2
         هبب أف يكوف نظاـ فعاؿ للتقارير اؼبالية لكي تكتمل إحكاـ الرقابة الفعالة على أداء اؼبؤسسات، مع 

إلزامية كجود الشفافية كاإلفصاح كبالقدر الذم يضمن توفَت اؼبعلومات اؼبناسبة، كتوفر ىذا العنصر يضمن الدكر 
 .الفعاؿ للسلطات الرقابية كإدراكها ألنبية دكرىا الرقايب ألهنا ركيزة من ركائز بناء اغبوكمة

 :       كيتم تفعيل ىذه الركيزة اؽبامة للحوكمة من خبلؿ عدة أطراؼ رقابية خارجية كداخلية، كذلك ما يلي
 .تفعيل إدارة أصحاب اؼبصلحة يف إقباح اؼبؤسسة- 
 .أطراؼ رقابية عامة مثل ىيئة سوؽ اؼباؿ، مصلحة الشركات، البورصة، البنك اؼبركزم يف حالة البنوؾ التجارية- 
 .(اؼبسانبوف، ؾبلس اإلدارة، عبنة اؼبراجعة، اؼبراجعة الداخلية، اؼبراجعة اػبارجية )أطراؼ رقابية مباشرة - 
 .2(اؼبوردكف، العمبلء، اؼبستهلكوف، اؼبودعوف، اؼبقرضوف)أطراؼ أخرل - 
 :إدارة المخاطر  -3

        إدارة اؼبخاطر ىي عملية تشمل ربديد، تقييم، إدارة، كضبط أحداث أك أكضاع ؿبتملة الوقوع، قصد 
ضماف ربقيق األىداؼ اليت تسعى إُف ربقيقها أم مؤسسة كبالتاِف فإف عملية إدارة اؼبخاطر تعمل بفعالية على 

زبفيض إحتمالية كقوع اؼبخاطر أك التقليل منها باإلضافة إُف تصحيح السياسات كاإلجراءات اليت ظبحت حبصوؿ 
 .تلك اؼبشاكل

                                                           

.3 ، ص2005 ، الدار اعبامعية، القاىرة، (المفاىيم، المبادئ، التجارب )حوكمة الشركات طارؽ عبد العاؿ ضباد،   1
  

2
، 1945 مام 8ثرىا على كفاءة السوؽ اؼباِف، جامعة أ لرفع مستول اإلفصاح كمكافحة الفساد كأداةشريف غياط، فَتكز رجاؿ، حوكمة الشركات  

 .7قاؼبة، ص 
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إف إدارة اؼبخاطر ىي نظاـ مت تصميمو بشكل كاعي هبدؼ ضباية اؼبؤسسة من تعرضها ألم مفاجآت غَت         
كجود  من خبلؿ اغبوكمةكدارة اؼبخاطر إ  بُتعبلقةاؿتكمن  كمنو، 1مرغوبة كسبكينها من اإلستفادة من الفرص

 العدالة ،اؼبسؤكلية، اؼبساءلةاؼبتمثلة يف الشفافية، ك التحكم اؼبؤسسي كآلياتتكامل بُت أسس كتوطيد كتدعيم 
 هنا تعد من أىم دعائمأل، كاإلستقبللية كبُت توحيد األمباط اؼبختلفة للعملية احملاسبية يف اؼبؤسسات اإلقتصادية

اسية لنظاـ اغبوكمة، فعن طريق إدارة اؼبخاطر يبكننا  تقليل اؼبخاطر ىو أحد األىداؼ األسحيث أفاغبوكمة، 
 .2التعرؼ على األحداث اؼبرتقبة كاؼبخاطر احملتملة، كمن مث قياسها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :متاح على اؼبوقع التاِف دليل اغبوكمة اؼبؤسساتية كإدارة اؼبخاطر ؼبؤسسات التمويل األصغر يف العاَف العريب، جرامُت صبيل، 1

http://tslibrary.org/560،  34 ص، 03/2017/ 24 مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 
 جاكحدك رضا، مايو عبد اهلل، تطبيق مبادئ حوكمة اؼبؤسسات كاؼبنهج احملاسيب السليم متطلبات ضركرية إلدارة اؼبخاطر يف اؼبؤسسات اإلقتصادية، 2

اؼبلتقى الدكِف األكؿ حوؿ اغبوكمة احملاسبية للمؤسسة كاقع رىانات كآفاؽ، جامعة العريب بن مهيدم، أـ البواقي، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت 
 .10كالعلـو التجارية، ص 

http://tslibrary.org/560


انمؤسساث نحىكمت اننظري اإلطار: األول انفصم  
 

74 
 

 :خاتمة

، حيث توصلنا إُف أف اغبوكمة حبوكمة اؼبؤسسة       حاكلنا من خبلؿ ىذا الفصل حوصلة أىم اؼبفاىيم اػباصة 
سبثل ذلك النظاـ الذم دبوجبو يضبط أعماؿ اؼبؤسسة، كذلك من خبلؿ توزيع اغبقوؽ كالواجبات بُت ـبتلف 

األطراؼ يف اؼبؤسسة من خبلؿ العديد من اإلجراءات كالقواعد، كما أهنا تتميز بعدة خصائص اليت تعد الركائز 
 .األساسية اليت إف غاب أحدنبا فقدت اغبوكمة كاإلنضباط، الشفافية، اإلستقبللية ، اؼبساءلة، اؼبسؤكلية كالعدالة
      ككاف كراء  زيادة اإلىتماـ حبوكمة اؼبؤسسة العديد من األسباب، إذ أصبحت تأخذ حيزا يف اإلقتصاد بعد 
، باإلضافة إُف ذلك فإف اغبوكمة تعود جذكرىا إُف العديد  إفبلس بعض اؼبؤسسات الكربل مثل إنركف ككرلدكـو
من النظريات اإلقتصادية، منها النظريات التعاقدية اليت تعترب اإلنطبلقة األكُف للحوكمة كنظرية الوكالة، كأخرل 

 .نظريات مكملة ؽبا كنظرية اؼبوارد كالكفاءات
       كبالعودة إُف تعريف اغبوكمة قبد أهنا تتضمن على ؾبموعة من اإلجراءات كالقوانُت اليت تعزز دبجموعة من 
اؼببادئ كفقا ؼبنظمات دكلية كمؤسسات التمويل الدكلية، كىذا دليل على القواعد اليت تتأسس هبا اغبوكمة، حيث 

 .ىذه األخَتة ؽبا ؿبددات داخلية كخارجية

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 : الفصل الثاني
 إدارة الموارد 

 كتسييرالكفاءات البشرية
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  :مقدمة
ؤسسات اؼبنافسة األخرل، كىذا ما جعلها تتيقظ إُف اَف باقي عن سبيزىا فائدة ضماف إُف  كل مؤسسةتسعى       

كىو اؼبورد البشرم، كما يؤكد ذلك أف ىذا األخَت لو إسًتاذبية تؤكؿ إُف اإلستثمار يف أىم مورد حقيقي سبتلكو 
 مع ذلك فهو ليس باألمر الكايف فبلبد من دكر رئيسي يف تشغيل باقي اؼبوارد اؼبوجودة داخل اؼبؤسسة الواحدة،

 .تنمية قدرات ككفاءة ىذا الفرد
       فاؼبورد البشرم يعترب شرياف اغبياة اإلقتصادية اليت تكتسب من خبلؽبا اؼبؤسسة األفضلية كاإلستدامة، كلكي 

تثبت قباحها عليها أف تعرؼ كيف ذبعل ىذا اؼبورد مصدر قوهتا، كفرصة ؽبا بإستغبلؿ اؼبورد البشرم كتسيَته 
تسيَتا فعاال، كما يساعد اؼبؤسسة أكثر يف ىذا اجملاؿ ىو سعيها بقوة كراء تثمُت ىذه الكفاءات البشرية، ككذا 

العمل على توفَت موارد متميزة كذات خربات كاسعة، كمنو فإدارة الكفاءات البشرية أضحت األكثر ؿبورية اآلف، 
 تسيَت أصبححيث كالسبب أنو ال شيء آخر يعتمد على كيفية أداء العمل، إال إذا كاف بكفاءة كمهارة كافية، 

 .ضركرة ملحة جدا الكفاءات
 :        كإنطبلقا فبا سبق إرتأينا تقسيم ىذا الفصل إُف أربعة مباحث على النحو التاِف

 مدخل عاـ إلدارة الموارد البشرية؛: المبحث األكؿ
 المسار النظرم للكفاءات البشرية؛: المبحث الثاني
 تسيير الكفاءات البشرية؛: المبحث الثالث
 . البشريةالكفاءات تنمية آليات :المبحث الرابع
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 مدخل عاـ إلدارة الموارد البشرية: المبحث األكؿ
 :تمهيد

        إف أىم ما يبيز عصرنا اغباِف ىو التسارع اؼبذىل لوتَتة التغَتات كاليت نلمسها يف العديد من اجملاالت، 
احملرؾ احملورم ألم مؤسسة، كماداـ األمر كذلك فإنو األمر الذم يتطلب اإلىتماـ أكثر باؼبورد البشرم بإعتباره 

من الضركرم إستغبللو بالشكل الذم يساعد على تطويره كالرفع أيضا من أدائو، فاؼبورد البشرم يبثل اؼبصدر 
 .للتميز، التفوؽ، كىذا ما يرفع من شأف اؼبؤسسة كإستمرارىا

 البشرية الموارد إدارة تطور مراحل: المطلب األكؿ
  مت تعديل اجملاالت الرئيسية، حيث كظيفة اؼبوارد البشرية مصحوبا بتجديد عميق جملاؿ عملهاركاف تطو       

 أك  اليت تغطي مفهـو مزيج اؼبوظفُتاؼبوارد البشريةختيار كإمت تغيَت ، حيث للوظيفة إُف حد كبَت على مر السنُت
 إذ تتمثل ،سلسلة من األحداث كالتطوراتمسارىا بيف مرت إدارة اؼبوارد البشرية كمن مث . 1العماؿ من ىذه اؼبوارد

 :يلي  فيما البارزة يف ؾباؿ إدارة اؼبوارد البشريةاؼبرحلية التطورات ىذه
 :التصنيع قبل مرحلة  -1

       تعترب فًتة ما قبل التصنيع من الفًتات اليت َف تستند أبدا إُف كضوح كبَت يف تنظيم اإلدارة، فلقد كاف 
  آنذاؾ شبو منعدـ، مع ذلكاإلىتماـ بالعنصر البشرمأم كاف  ،ككذا الزراعة عملية الصيد علىمعتمدا كليا 
 العملية اليت بنيت آنذاؾ، أما عريقةاؿ ضاراتكذلك يظهر جليا يف اٌف هبا بأس ال كانت ؽبا جهود فاجملتمعات

 الزراعي، اإلنتاج أىداؼ ؿبددة ىي لتحقيق البشرية كاؼبوارد األرض إستخداـ حوؿ تركزت  يف ىذه الفًتةاإلدارية
 إلستخداـ ملحة حاجة ىناؾ تكن َف كبالتاِفة، معركؼ تكن َف البشرية اؼبوارد إدارة بأف تقدـ فبا يستخلصك

 .2البشرية اؼبوارد رقي إُف الوصوؿ أجل من اؼبتطورة العلمية األساليب
 :الصناعية الثورة مرحلة -2

، حيث كاف أكؿ ظهورىا يف القرف الثامن عشر العاَف يف ظهرت        سبثل الثورة الصناعية من أىم اؼبراحل اليت 
 يبيز كاف ما كأىمبالنسبة للبلداف الغربية، أما البلداف العربية كانت ما بُت القرنُت التاسع عشر كالقرف العشرين، 

األمر الذم  ،العمل ظركؼ سوء إُف ذلك  كلأدلإنتشار اؼبصانع كتغيَت طرؽ اإلنتاج  ،اآلالت ىذه اؼبرحلة كجود

                                                           
1 Jean-MARIE PERETTI, ressources humaines, 10 éme édition, Vuibert, paris, 2007, p 33. 

2
 . 21 - 20ص  ،2010، دار كائل للنشر، عماف، الطبعة الثالثة، (مدخل إستراتجي)إدارة الموارد البشرية، خالد عبد الرحيم اؽبييت،  
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، نظرا لئلساءة اليت كانوا يتعرضوف إليها العماؿ من قبل الرؤكساء العاملُت ظركؼ ربسُت ضركرة إُفإستدعى 
 .تنظيم العبلقة بُت أصحاب العمل كالعاملُتباإلضافة إُف ذلك كاف من البد 

 :العمالية الحركات ظهور - 3
من إستتبعت ىذه األخَتة بإنشاء تكتبلت عمالية كإربادات  الصناعية، الثورة        نظرا للسلبيات اليت أفرزهتا 

، كمنو الدفاع عن مصاغبهم اؼبختلفة، كقد كاف أكؿ ظهور ؽبذه األعماؿ صحاب، كتحدم ألالعماؿقبل 
 تطالب عماؿ كنقابات رباداتإ تكوين مثكمن  ، منظمةإضرابات عشوائية، تفاضاتاؼبنظمات يف شكل إف

 .1 كغَت ذلكاألجور يبس فيما ظبهمإب كتتفاكض حبقوقهم
 :العلمية اإلدارة  -4

 حيث قاـ بتطوير اؼبنظمات من خبلؿ عدة األب الركحي لئلدارة العلمية، (Fredrick Taylor)        يعترب
 كاف من اللذين فكركا يف أسباب إلبفاض اإلنتاجية الصناعية، ككيفية التوصل إُف إهباد حلوؿ كفيلة أساليب، فلقد

 .2، كأيضا اإلىتماـ بعناصر اؼبردكدية كنظاـ األجور اػباصة باؼبوظفُتلتجاكز تلك اؼبشاكل
كىنا بدأ التفكَت اعبدم يف كضع نظرية للتنظيم تساعد على ربديد اؼبتغَتات األساسية اليت ربكم السلوؾ        

التنظيمي، من أىم ما تنادم بو اإلدارة العلمية ىو إستخداـ األسلوب العلمي يف الوصوؿ إُف حلوؿ للمشاكل 
 .3اإلدارية كإزباذ القرارات ككجوب إعادة التوزيع اؼبهاـ اإلدارة كالعماؿ كالتعاكف فيما بينهما

 :الصناعي النفس علم ظهور  -5
 كاإلصابات، اإلجهاد مثل معينة ظواىر بدراسة يهتموف النفس علماء أصبح العلمية اإلدارة حركة        بعد 

 تطوير على أيضا كبو، للقياـ كاعبسمية الذىنية اؼبتطلبات معرفة بغرض العمل ربليل لعل ركزكا من ذلك كأىم
 قباحا اغبركة ىذه أظهرت كلقد الوظائف، لشغلشحُت اؼبًت بُت من إلختيارا اليت تناسب النفسية اإلختبارات

 .4النفسية كاإلختبارات العمل ربليل لوب الذم يتعامل بواسطةأس ستخدمتإ اليت ؤسساتاَف يف كبَتا
 

                                                           
 للحصوؿ على درجة دكتوراه، ية العربية الربيطانيةٔف األكادإُف الشركات، حبث مقدـ أىداؼ العنصر البشرم يف ربقيق أنبيةؿبمد حسُت سيد،  1

 -https://www.abahe.uk/Research-Papers/Importance-of-humanزبصص إدارة اؼبوارد البشرية، متاح على اؼبوقع التاِف، 

resources.pdf ،11 - 10ص ، 27/10/2017 مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 
2 Jean -BERNARD BRUNETEAUX, gestion des ressources humaines et communication, édition C.L.E, 
p 25.  

3
 .30، ص 2007كالتوزيع، الطبعة األكُف،  ، دار الفجر للنشرتنمية الموارد البشريةعلي غريب، إظباعيل قَتة، بلقاسم سبلطينية،  
4

 .45، ص 2007، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، إدارة الموارد البشريةأضبد ماىر،  

https://www.abahe.uk/Research-Papers/Importance-of-human-%20resources.pdf
https://www.abahe.uk/Research-Papers/Importance-of-human-%20resources.pdf
https://www.abahe.uk/Research-Papers/Importance-of-human-%20resources.pdf
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 :اإلنسانية العالقات حركة- 6
        إىتمت حركة العبلقات اإلنسانية باعبانب اإلنسآف يف اؼبؤسسات على غرار اغبركات السابقة، حيث 

نادت اإلدارة باإلىتماـ باؼبشاكل اإلنسانية كاإلجتماعية، كما ركزت ىذه اغبركة على اإلىتماـ بالعامل كإنساف 
بإعتباره أىم عناصر اإلنتاج، كمنو أعطت للعنصر البشرم أنبية كربل، كالذم وبتم ضركرة البحث عن اؼبشاكل 

 . 1اليت زبص ىذا العنصر كالعمل على حلها، حىت يسود الًتابط اإلنسآف يف ؾباؿ العمل، كمنو زيادة اإلنتاجية
 :األفراد إدارة ممارسات بعض ظهور  -7

 اإلنسانية كالعبلقات الصناعي، النفس كعلم العلمية، اإلدارة دبفاىيمت أخذ اليت اؼبنظماتمن أىم  كانت       
 األجور، بأنظمة كاإلىتماـ النفسية، اإلختبارات ستخداـإك للتعيُت، شركط كضع، حيث قامت باؼبدنية اػبدمة ىي

 .ةالتعسفي القضاء علىك العاملُت كخدمات
 :األفراد إدارة في المتخصصين بعض ظهور في البدء  -8

 بدال اؼبختلفة األنشطة يف متخصصُت عاملُت بتوظيف اغبكومية كاألجهزة الكبَتة اتؤسساَف بعض قامت        
 الصناعي كاألمن العاملُت، كخدمات كاألجور كالتدريب، التوظيف ؾباالت يف اؼبتخصصُت مثل األفراد، من

 .للعاملُت كاإلجتماعية الطبية كالرعاية
 :السلوكية العلـو حركة  -9

 فبارسات تطوير على ، كعملتالعشرين القرف من الثآف النصف يف  حركة العلـو السلوكيةظهرت        
 كتعظيم إثراء حيث ركزت ىذه اغبركة أكثر على دراسة طبيعة العمل الذم يقـو بو الفرد كذلك من خبلؿ،األفراد

 .اإلدارية التقييم كمراكز الوظيفي اؼبسار زبطيط الوظائف،
 :كالتشريعات بالقوانين الدكلة تدخل  -10

 أصبحت الدكؿ تصدر الكثَت من التشريعات كالقوانُت اليت من         خبلؿ العقود األخَتة من القرف العشرين
، أنبها من موضوعات على التشريعات ىذهشأهنا تعزز العبلقة بُت أصحاب األعماؿ كالعاملُت، حيث ركزت 

 .2العاملُت كصحة الصناعي كاألمن كاؼبعاشات، كالتأمينات لؤلجور، األدْف اغبد
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 . 192، ص 2007، الدار الثقافية للنشر، القاىرة، الطبعة األكُف، اإلستثمار في الموارد البشرية للمنافسة العالميةؿبمد صباؿ الكفايف،  
 .12 - 11مرجع سابق، ص  ؿبمد حسُت سيد، 2
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 أسباب تطور إدارة الموارد البشرية : المطلب الثاني
 موارد بُت من الكربل األنبية وبتل الذمالبشرم  اؼبورد أنبية تدرؾ ف أاليـو اؼبؤسسات على الزاـ صبحأ لقد       
 العاؼبي التنافس زيادة كاغبالية الظركؼ ظل يف كخاصة، اؼبستقبلي كأدائو بسلوكو التنبؤ لصعوبة انظر األخرل

 فكل ىذه العناصر أصبحت تفرض على كل مؤسسة أف ربسن ،العوؼبةكذا إنتشار ك اإلسًتاتيجي كالتحالف
  .1البشرية مواردىا كىي الأ موجوداهتا شبنأ ستخداـإ

 :إدارة الموارد البشرية  -1
        لقد تعددت التعاريف اػباصة بإدارة اؼبوارد البشرية، فهناؾ الكثَت من اؼبسميات اليت أطلقت على اإلدارة 
اؼبعنية باؼبورد البشرم يف اؼبؤسسة، إال أف يف اؼباضي كانت التسمية أكثر إنتشارا ىي إدارة األفراد، حيث تعرؼ 

ىذه األخَتة بأهنا ذلك اعبزء من الوظيفة اإلدارية اؼبتعلقة بالعبلقات اإلنسانية، أك أهنا ذلك اعبزء من اإلدارة الذم 
، كلكن معظم اؼبختصُت يف اجملاؿ ركزكا على تعريف إدارة اؼبوارد 2يربط العاملُت ببعضهم البعض داخل اؼبؤسسة

البشرية على الوظائف اليت تتضمنها اإلدارة كالتخطيط كالتوجيو كالرقابة كغَتىا من الوظائف، كيبكن إهباز ىذه 
 :     التعاريف يف ما يلي

 :        التعريف األكؿ
 درااألؼ على باغبصوؿ اؼبتعلقة النواحي اقبةرـك كتوجيو كتنظيم طيطتخ"ا بأنو البشرية اؼبوارد إدارة        تعرؼ 

 .3" معينةأىداؼ ربقيق بغرض عليهم كاحملافظة كتعويضهم كتنميتهم
 :  التعريف الثاني

عملية إىتماـ بكل ما يتعلق باؼبوارد البشرية اليت ربتاجها أم مؤسسة لتحقيق "        تعترب إدارة اؼبوارد البشرية 
أىدافها، كىذا ما يشمل إقتناء ىذه اؼبوارد، كاإلشراؼ على إستخدامها، كصيانتها كاغبفاظ عليها، كتوجيهها 

   .4"لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة، كتطويرىا
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خولة عبد اغبميد ؿبمد، إقباؿ غٍت ؿبمد، سعدية حايف كاظم، أثر إسًتاذبيات إدارة اؼبوارد البشرية يف تنفيذ إدارة اعبودة الشاملة، كرقة حبثية مقدمة،  
 .09 ص

2
 - 23، ص 2013عماف، الطبعة الثانية،  دار الصفاء للنشر كالتوزيع، ،(عملية  نظرم كحاالتإطار) الموارد البشرية إدارة شيخة، أبوضبد  أنادر 

24 . 
3

ص بن يبينة السعيد، ربديث جودة التسيَت يف القطاع الًتبوم من خبلؿ اؼبراىنة على فعالية إدارة اؼبوارد البشرية، قسم علم اإلجتماع، جامعة مسيلة،  
01 . 

4
 .17 ص، 2007، ، دار كائل للنشر، عماف، الطبعة الثالثةاألفراد إدارة الموارد البشرية إدارةسعاد نائف برنوطي،  
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 :أسباب تطور إدارة الموارد البشرية – 2
        لقد ذكرنا يف السابق أف ظهور إدارة اؼبوارد البشرية يرجع لعدد كبَت من اؼبراحل إبتداءا من الثورة الصناعية، 
كىذا ما يفسر اإلىتماـ اؼبتزايد بإدارة اؼبوارد البشرية كوظيفة متخصصة، أم ىناؾ ؾبموعة من األسباب اليت دفعت 

 :بتطور إدارة اؼبوارد البشرية، كيبكن تلخيصها يف ما يلي
ظهور مشاكل على مستول اؼبؤسسات، فبا أدل إُف اغباجة إلدارة متخصصة ترعى كربل مشاكل اؼبوارد - 

 .البشرية يف اؼبؤسسة
إرتفاع اؼبستول الثقايف لدل العاملُت كزيادة الوعي لديهم، األمر الذم أدل إُف ضركرة كجود متخصصُت يف - 

 .ؾباؿ إدارة اؼبوارد البشرية كتوفَت كسائل حديثة للتعامل مع النوعيات اغبديثة من اؼبوارد البشرية
زيادة التدخل اغبكومي يف العبلقات بُت العمل كأصحاب العمل بإصدار قوانُت كتشريعات عمالية، كمنو - 

 .اللجوء إُف إدارة متخصصة ربافظ على تطبيق قوانُت لتجنب كقوع أم مشاكل مع اغبكومة
تطور النقابات كاؼبنظمات العمالية اؼبدافعة عن اؼبوارد البشرية، فبا أدل إُف ضركرة اإلىتماـ بعبلقات اإلدارة - 

 .باؼبنظمات العمالية، كبالتاِف البد من كجود إدارة متخصصة ػبلق التعاكف بُت اإلدارة كاؼبنظمات العمالة
كرب حجم اؼبؤسسة كمبوىا إُف جانب ذلك كجود عدد ىائل من اؼبوظفُت، فبا إستدعى إدارة ترعى كتدير - 

 .1شؤكف اؼبوارد البشرية اؼبوجودة
 خصائص إدارة الموارد البشرية : المطلب الثالث

 :يلي ما أنبها مناليت  ظباتاؿك صائصدبجموعة من اٍف البشرية اؼبوارد إدارة تتميز        
 مرتبطا الفرد الذم هبعل ة، ككذلك اإللتزاـ السلوكيتقاف العمل بكل أمافإ  كذلك من خبلؿاؼبهٍت اإللتزاـ- 

 . عن اعبهد كالوقت الذم يكرسو إذباىها كمنو ربقيق اإلندماج داخل ىذه اؼبؤسسة إرتباطا كثيقا الناتجدبؤسستو
 بالتكامل  كاليت تقًتفالبشرية اؼبوارد إدارةيف   قصولأنبية  للموارد البشرية، حيث ؽبااإلسًتاتيجية الطبيعة- 

 . ةكالقياد العليا اإلدارة من لصادرا اإلسًتاتيجي
 .متغَتة تكاليف كليست  ذات أنبيةأصوؿ  كإعتبارىابشرماؿ سمأكر فرادأل اإُف النظر ينبغي- 
 اؼبضافة القيمة عظمفبا م  أيضا،كتبدع تعمل ذىنية طاقةؾ  يعتربالفرد كوف أف البشرية الطاقاتاإلىتماـ أكثر ب- 
( الفردية كاؼبهارات كالقدرات الطاقات بتقييم) البشرية اؼبوارد ىيكل ربليل عنصرين نبا خبلؿ من البشرم ألداءؿ
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 اؼباؿ رأس، اؼبلتقى الدكِف حوؿ "(إسبلميقتصادم إتقدير ) األعماؿ منظمات أداء كتنمية اؼبوارد البشرية على إدارة"ىايل عبد اؼبوُف طشطوش،  
 . 4 - 3 ص، 2011، األردنيةديسمرب، جامعة الزيتونة  14 - 13 اقتصاديات اغبديثة اؼبنعقد يـوإ العربية يف األعماؿيف منظمات  الفكرم
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 اآلليات زبطيط) كاؼبستقبلية اغبالية العمل متطلبات مع بالتوافق القدرات كل توجيو بالبشرم األداء زبطيطك
                                                 .(البشرم للمورد اإلستثمار من العائد تعظيم كؿبفزات

، حيث تعترب إدارة اؼبوارد البشرية الرئيسية اإلدارة من منبثق سًتاتيجيإك رئيسي نشاط البشرية اؼبوارد إدارةإف - 
 . من خبلؿ تداخل كإتصاؿ األنشطة ببعضها البعضكمًتابط متكامل نظاـ
 .ةالبشرم طاقات اعبيد للستغبلؿاإلكأكثر  اإلبداعية القدرات الذم يربز، كاإلبتكار اإلبداع- 
 كخارج داخل كظركفو األداء ؼبتطلبات اؼبوضوعي كالتحليل الصحيح الفهم على مبنية ـبرجات اغبصوؿ على- 

 .منظمة األعماؿ
 تسيَتؿ السليمة الطرؽ كإهباد اؼبشاكل حل يف السهولة من قدر أكرب عن، كاليت هتدؼ إُف البحث اؼبركنة- 

 .البشرم العنصر
كل  إشراؾ أجل من الداخلية هتاكثقاؼ هتابسياس تعريفكىو الذم من خبللو تبحث اؼبؤسسة عن اؿ ،اإلدماج- 

 .1اؼبؤسسة اؼبختلفة مشاريع ضمن كدؾبهم العماؿ
أىمية كأىداؼ الموارد البشرية : رابعالمطلب اؿ

 :البشرية الموارد إدارة أىمية  -1
 تكتسب إدارة اؼبوارد البشرية أنبية كبَتة يف القرف اغبادم كالعشرين بإعتبارىا إدارة ألىم أصل يف اؼبؤسسة،        

إذ أف ما يبيز ىذا األخَت عن باقي األصوؿ أنو أصل مفكر تتزايد قيمتو كإنتاجيتو باػبربات اؼبًتاكمة، كىذا ما 
هبعل حسن اإلستفادة منو بصورة جيدة، كما أف كفاءة كفاعلية أداء إدارة اؼبوارد البشرية تساىم يف دعم أداء 

 .2اإلدارات األخرل باؼبؤسسة لبلوغ أىدافها كمنو ربقيق األىداؼ العامة
 : أىداؼ إدارة الموارد البشرية -2

 :        تتمثل أىداؼ إدارة اؼبوارد البشرية ما يلي
 . الكامل للمؤسسةكالوالء  اليت تتميز باؼبهاراتالبشرية كارداَف من ؤسسةاَف حتياجاتإ توفَت- 

                                                           
1

، أطركحة دكتوراه يف علـو تسيير الموارد البشرية في ظل تكنولوجيا المعلومات كإقتصاد المعرفة مع اإلشارة للمؤسسة الجزائريةؿبمد اؽبزاـ،  
 - 16، ص 2016 - 2015يب بكر بلقايد، تلمساف، أالتسيَت، زبصص تسيَت اؼبوارد البشرية، كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة 

17.  
2

 األعماؿ اؼباؿ الفكرم يف منظمات رأس اؼباؿ البشرم، اؼبلتقى الدكِف حوؿ رأسثر تنمية اؼبوارد البشرية على تعظيم قيمة أ" العلجوٓف، إقباؿؿبمد  
 .06ص  ،2011، األردنيةديسمرب، جامعة الزيتونة  14 - 13 ا اؼبنعقد يـو،"قتصاديات اغبديثةإالعربية يف 
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 فاعلُت داخلها، حيث يبثلوف أعضاءؾ عتبارىمكإ اؼبؤسسة يف دماجهمإك األفراد رعاية كآليات نظم تطوير- 
 . فيها اؼبصلحة أصحاب

 .اؼبؤسسة  كمتطلباتحتياجاتلسد إ اؼبناسبُت فراداأل عن الكفء البحثب  اإلسًتاذبيات اػباصةتطوير- 
 ربقيقؿ بينهم العبلقات كتوثيق  باؼبؤسسةاإلدارة فريق كمع العاملُت  فيما بُتتعاكفاؿ ركح تنمية على العمل- 

 .مؤسسةلل العامة األىداؼ
 .كالتدريب كوين كالتعلمالت فرص توفَت الكفاءات كتطويرىا، من خبلؿ تنميةتشجيع عملية - 
 السن، النوع، ؾحيث من بينهم اإلختبلفات عن الناشئة الفركؽ لةازإ كؿباكلةربدث بُت العماؿ اليت   النزاعاتحل

 .1الثقافة اعبنسية،
 :       كالشكل اؼبقابل يوضح ىذه األىداؼ يف ما يلي

 البشرية نشاطات إدارة الموارد (Ⅱ - 1)رقم  الشكل 

 
 .34 خالد عبد الرحيم اؽبييت، مرجع سابق، ص :   المصدر

       يبُت لنا الشكل أعبله أف أىداؼ اؼبوارد البشرية تشمل كل ما يتعلق بعملية جذب اؼبوارد البشرية 
كاإلختيار، كمن مث اإلحتفاظ باؼبوارد البشرية ذات مستويات اؼبناسبة منهم، كمنو تعيُت األفراد اؼبستقطبة يف 

اؼبناصب العمل اؼبناسبة، إُف جانب كل ىذا ىناؾ أىداؼ تنظيمية، كاإلنتاجية، نوعية حياة العمل، ربقيق اؼبيزة 

                                                           
1

فريد كورتل، إسًتاذبيات إدارة اؼبوارد البشرية يف ظل العوؼبة مع اإلشارة غبالة البلداف العربية، اؼبؤسبر العلمي الدكِف، عوؼبة اإلدارة يف عصر اؼبعرفة، جامعة  
 .7 ، ص2012ديسمرب  17 - 15اعبناف، طرابلس، 
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التنافسية كتكييف قوة العمل للتغَتات البيئية، حيث تتفاعل كل ىذه األىداؼ فيما بينها لتحقيق البقاء كالنمو 
 .1كالتنافسية كاؼبستول اؼبطلوب من الرحبية

مهاـ ككظائف إدارة الموارد البشرية : خامسالمطلب اؿ
 :مهاـ إدارة الموارد البشرية - 1

 :أنبها ما يلي من اؼبهاـ من جبملة البشرية اؼبوارد إدارة         تقـو
كمن مث إقتناء  العاملُت ذكم اؼبهارات كالكفاءات، كمنو كل الراغبُت يف العمل، إكتشاؼ كل على العمل- 

. ؽبم اؼبناسبة األعماؿ يف منهم اؼبرشحُت اؼبناسبُت
  .اليت تساعد يف اإلستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم كتنميتو العمل اعبيدة ظركؼ توفَت- 
 .الطلب ربت كاليت تكوف جاىزة اؼبؤسسة عماؿ بسجبلت اإلحتفاظ- 
 تقدمهم، ربقيق على العاملُت لتشجيع العمالية ككل ما يلـز من اػبدمات الصحية الرعاية العمل على توفَت- 

. اإلنتاجية كفاءهتم مستول كرفع
.    ىؤكالء العماؿ فتح الباب الواسع لًتقية كمعنويا إُف جانب فنيا هبم للنهوض العماؿ اليت تفيد بالبحوث القياـ- 
 .2صبيع إنشغاالهتم إيصاؿ من العماؿ اليت سبكن الكافية اؼبعلومات كتوفَت باإلتصاؿ اإلىتماـ- 
:   الوظائف األساسية إلدارة الموارد البشرية -2

        تتسم إدارة اؼبوارد البشرية بأنشطة كظيفية تتعلق باؼبوظفُت يف اؼبؤسسة، حيث زبتلف ىذه الوظائف عن 
اٍف، كمنو فإف إدارة اؼبوارد ...باقي الوظائف اليت سبارسها اإلدارات األخرل، من خبلؿ التخطيط كالتنظيم كالرقابة

: 3البشرية يًتكز إىتمامها يف األنشطة التخصصية اؼبتعلقة بأفراد العاملُت يف اؼبؤسسة كاليت تتمثل فيما يلي
: التخطيط 1  –2

ىو ؿباكلة لتحديد إحتياجات اؼبؤسسة من اؼبوظفُت خبلؿ فًتة زمنية معينة، كىي الفًتة اليت يغطيها        
 .التخطيط، كبإختصار فإف التخطيط يعٍت أساسا ربديد إعداد كنوعيات العمالة اؼبطلوبة خبلؿ فًتة اػبطة

                                                           
1

زبصص معايَت ؿباسبية دكلية، جامعة اعبزائر، كرقة حبثية، أضبد ـبلوؼ، اإلذباىات اغبديثة يف إدارة اؼبوارد البشرية كدكرىا يف تطوير منظمات األعماؿ،  
 .3ص 

2
، أطركحة دكتوراه، يف علـو التسيَت، زبصص تسيَت اؼبنظمات، دكر تقييم المهارات في تثمين الموارد البشرية بالمؤسسة الجزائريةظبَتة ىيشر،  

 .20، ص 2015 - 2014جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
3

 .31 ، ص2007، األكُفكالتوزيع، عماف، الطبعة  ، دار اؼبسَتة للنشر الموارد البشريةإدارةخضَت كاظم ضبود، ياسُت كاسب اػبرشة،  
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       كيبكن النظر إليو أنو أيضا مقابلة بُت العرض كالطلب، فالعرض يبثل اؼبتاح من اؼبوارد البشرية حاليا، 
كإذباىو، كسلوكو يف الفًتة اؼبقبلة، اليت تتضمنها فًتة التخطيط، أما الطلب فيمثل إحتياجات اؼبؤسسة من القول 

 .1العاملة خبلؿ فًتة التخطيط
من جهة ك أىدافها، ربقيق يسهل ألنو للمؤسسة بالنسبة مهمة عملية البشرية اؼبوارد زبطيط يعترب       كمنو 

 .2للعماؿ اؼبهٍت بالنسبة كتطور الوظيفي رمسا ـبطط إعداد يف يساىم ألنوأخرل 
 :يلي ما البشرية للموارد التخطيط متطلبات أىم من       

 .البشرماؼبوارد اؼبالية للمؤسسة ككضعها اغباِف كتأثَت ذلك على خطط اؼبؤسسة يف اعبانبُت التنظيمي ك- 
 .العاملة القول بتخطيط اإلدارية اؼبنظمة أىداؼ ربط ضركرة- 
 سياسات ككذلك كالتشريعات بالتنظيم دائما يتأثر العاملة القول زبطيط ألف اػبارجية، التشغيل سياسات- 

 .3اعبيدة العمالة  ىجرةمن هناع يًتتب كما اؽبجرة
 :        كسبر عملية التخطيط بأربعة مراحل أساسية ىي موضحة يف الشكل اؼبقابل ما يلي

  مراحل عملية التخطيط (Ⅱ -2)رقم  الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .162، ص 2003، جامعة القاىرة، إدارة الموارد البشرية رؤية إستراتجيةعادؿ ؿبمد زايد، : المصدر

                                                           
1

 .162أضبد ماىر، مرجع سابق، ص  
2

، ديسمرب 01حكيم بن جركة، سامي بن خَتة، مسانبة اؼبوارد البشرية يف ربسُت تنافسية اؼبؤسسات اػبدمية، اجمللة اعبزائرية للتنمية اإلقتصادية، عدد  
 .180ص ، 2014

، ملتقى الدكِف حوؿ التنمية البشرية كفرص اإلندماج يف إقتصاد "(اؼبهارات)إدارة اؼبوارد البشرية كتسيَت اؼبعارؼ يف خدمة الكفاءات "صاٌف مفتاح،  3
 .13 ص، 2004  مارس، جامعة كرقلة،10 – 09اؼبعرفة كالكفاءات البشرية، 

(الداخلية كالخارجية)تحليل بيئة العمل   

عداد خطة العملإ التنبؤ بالطلب على العمالة  

 تحليل المعركض من العمالة
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، (الداخلية كاػبارجية)       نبلحظ من خبلؿ الشكل أف التخطيط يف مراحلو يبدأ أكال بعملية ربليل بيئة العمل 
كبعد ذلك تليها اؼبرحلة الثانية التنبؤ بالطلب على اؼبوارد البشرية، كمن مث تأيت اؼبرحلة اليت يتم فيها  ربليل اؼبعركض 

 .1من اؼبوارد البشرية، كأخَتا يتم كضع كإعداد خطة العمل
 :البشرية الموارد ستقطابإ 2 -  2

 اكفق العمل سوؽ يف كاؼبتوفرة اؼبؤىلة البشرية اؼبوارد من عدد أكرب جذب  اإلستقطابعمليةيتم من خبلؿ         
 على كالطلب العرض  يلتقي فيونشاطدبثابة   كما كنوعا، فهذه العمليةالبشرية اؼبوارد من  اؼبؤسسةإلحتياجات

عملية  يف اؼبؤثرة العوامل من عدد ىناؾك ،الشاغرة الوظائف لشغل اؼبؤسسة يف اعبيدين العاملُت  كتوفَتالعمالة
 ربصل أف للمؤسسة كيبكن ،كبيئتو العمل سوؽكذلك ك كطبيعة نشاط اؼبؤسسة حجم  كتكوف حسباإلستقطاب

 :2 كاآليتخارجي أك داخلي إما مصدرين خبلؿ من البشرية مواردىا على
 المصادر الداخلية: 

        كىي سبثل اؼبصادر الداخلية اليت يبكن للمؤسسات اإلعتماد عليها لشغل الوظائف الشاغرة عن طريق 
اؼبوظفُت لديها، كذلك من الًتقية غالبا، أك من خبلؿ النقل أك اإلنتداب يف بعض األحياف، كمنو يعترب ىذا النوع 

من اإلستقطاب دبثابة البحث الداخلي الذم يعكس جهود إنتقاء األفراد بُت اؼبوظفُت اغباليُت الذين تقدموا إراديا 
 .3لشغل الوظيفة، أك مت ترشيحهم بواسطة إدارة اؼبوارد البشرية

 المصادر الخارجية: 
ىذا النوع من اإلستقطاب ىو عبارة عن فرصة قد تقدمها اؼبؤسسات لؤلفراد اجملتمع للتقدـ للشغل بعض 

الوظائف هبا، حيث تستخدـ اإلعبلف مثبل، أك اإلتصاؿ دبكاتب العمل أك اعبامعات كاؼبدارس أك اؼبؤسسات 
 .4 اؼبهنية، كما قد تستخدـ توصيات اؼبوظفُت لديها يف البحث عن حاجاهتا لشغل الوظائف الشاغرة

 : كالتعييناإلختيار 3  -2
 خبلؿ من تصنيفهماؼبوارد البشرية كمن مث  عن بالبحث هتتم  من أىم السياسات اليتالسياسة ىذهتعترب        

 اؼبكاف يف قصد ضماف الشخص اؼبناسب الشخصية، كاؼبقاببلت اإلختبارات، التوظيف طلباتعدة طرؽ ؾ

                                                           
1

 .162 ص مرجع سابق،عادؿ ؿبمد زايد،  

2
ؿبمود علي الركساف، مثٌت ؿبمد العموش، دكر نظاـ معلومات اؼبوارد البشرية يف الوالء التنظيمي، ؾبلة كلية للعلـو اإلقتصادية، جامعة بغداد، العدد  

 .228، ص 2013، 37
3

 .103، ص 2011، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكُف، إدارة الموارد البشريةزاىد ؿبمد ديرم،  
4

 .128 -  127 ، ص2011، دار الفكر، األردف، الطبعة األكُف، دارة الموارد البشريةإإستراتجيات عبد اؼبطلب عامر،  سامح 
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اؼبناسبة  اؼبواصفات فيهم تتوفر الذين ادراألؼ ربديد دبقتضاىا يتم اليت العملية ىو اإلختيار، حيث أف 1اؼبناسب
 كىي أساسية عناصر ةربعكاؼبتضمن أل التوظيف، عملية يف األخَتة اػبطوة  فهو تلكالتعيُت، أما اؼبنصب لشغل
 ثباتأخَتا ك  لتجربةا  فًتةمركر بعد التمكُت ،التجربة فًتة أثناء التقؤف اؼببدئية، التهيئة التعيُت، قرار إصدار

 2. اؼبوظف صبلحية
 :البشرية الموارد تنمية 4 – 2

 متناسبة عمل قوة إهباد إُف ادفةالوك صحيحة علومات ـعلى القائمة، اؼبخططة، اؼبتكاملة العملية       ىي تلك 
،  3كتطويرىا تدريبها، ؿالعمل قوة إهباد إُف  اليت هتدؼاؼبمارساتاؼبورد البشرم فهي تشمل صبيع  متطلبات مع

 مهاراهتم مستول رفع ، كمنواجملتمع حتياجاتإك يتفق دبا صحيحا إعداد البشرم العنصر إعدادىذه العملية هتتم ب
 .4إقبازه اؼبطلوب العمل لطبيعة اؼببلئم التدريب عن طريق كخرباهتم

         فبا سبق يتضح لنا أف إدارة اؼبوارد البشرية تعٌت جبميع النشاطات اؼبتعلقة باألفراد إبتداء من عمليات 
اإلختيار كالتعيُت كفقا لئلحتياجات التخطيطية للمؤسسة مركرا بتقدٔف التسهيبلت الفاعلة الوالء كاإلنتماء 

للمؤسسة كإنتهاء بالتقاعد أك إهناء اػبدمة من اؼبؤسسة، ككلما إمتلكت اؼبؤسسة القدرة على ربقيق ىذه األىداؼ 
 .5بكفاءة كفاعلية، كلما أدل ذلك لتحقيق اؼبؤسسة اؼبعنية لئلسًتاذبيات الفاعلة يف إقباز أىدافها جبدارة أكرب

 
 
 
 
 
 

                                                           
1

بالتطبيق على الشركات الصناعية دبنطقة )دارة اؼبوارد البشرية إفبلح بن فرج السبيعي، أثر تبٍت برامج اؼبسؤكلية اإلجتماعية ذباه العاملُت على سياسات  
 .34 ص،د كالعلـو اإلدارية، العدد الثآف كاألربعوفاكلية اإلقتص، ، ؾبلة العلـو اإلنسانية كاإلجتماعية(الرياض

2
 .229 - 228 ص مرجع سابق،ؿبمود علي الركساف، مثٌت ؿبمد العموش،  
3

، 02وبضية ظببلِف، أضبد ببلِف، األدكار اإلسًتاذبية لتنمية اؼبوارد البشرية يف إدارة الكفاءات احملورية، ؾبلة البشائر اإلقتصادية، اجمللد الثالث، العدد  
  .189، ص 2017جواف 

4
بن غببيب بشَت، دكر إعادة ىندسة كظيفة التدريب كنموذج مقًتح لتنمية اؼبورد البشرم يف اؼبنظمات اغبديثة، ؾبلة العلـو اإلسبلمية كاغبضارة، مركز  

 .418،  ص 2017العدد السادس، أكتوبر ،البحث يف العلـو اإلسبلمية كاغبضارة، األغواط
5

 .32 - 31ص مرجع سابق، خضَت كاظم ضبود، ياسُت كاسب اػبرشة،  
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المسار النظرم للكفاءات البشرية : المبحث الثاني
 :تمهيد

، لتصبح أىم فكرة رئيسية يف ؾباؿ إدارة         تعترب الكفاءات أحد اؼبصطلحات الرئيسية يف عاَف األعماؿ اليـو
اؼبوارد البشرية، كمنو أضحت اؼبراىنة على الكفاءات ضركرة ملحة لتحقيق األىداؼ اإلسًتاذبية كبالتاِف مزايا 

  .أبدا الكفاءة عن اؼبؤسسةتنافسية البلزمة لبلوغ مستول عاِف من األداء، كمنو ال يبكن الفصل 
الكفاءة أصل ظهور مفهـو : المطلب األكؿ

       يف بداية التسعينات ظهر إىتماـ خاص دبصطلح جديد كاؼبتمثل يف الكفاءة اؼبتضمنة كل اؼبوارد كالقدرات 
الديناميكية اليت تطورت طواؿ الثمانينيات، حيث أف اؼبنظور اإلسًتاذبي للكفاءة يضيف أبعادا مفاىيمية جديدة 

إذ يأخذ بعُت اإلعتبار اعبوانب اغبديثة للتفاعل اؼبعقد كاغباصل بُت القدرات كالعمليات التنظيمية كالتفاعبلت 
 .1اإلجتماعية داخل اؼبؤسسات كفيما بينها

، تصرفو كحسن بالشيء القياـ على القدرة كتعٍت النظَت كأ الكفء إُف الكفاءة كلمة أصل يعود       كعليو 
 التعليمؾباؿ  يف  ىذا اؼبصطلح بدايةعتماد، كلقد مت إ2دبعاف ـبتلفة 1968 عاـ ظهر التيٍت أصل كذ الكفاءة كلفظ

 . 3 عديدةصصاتتخ يف الكفاءة، كمنو أصبحت تستخدـ األساتذة سلوكيات ديدتحك تأسيس ؿاإلدارة، ألغراض
كاليت تنحصر يف أك ضمن سياؽ العمل  بالوظيفة العبلقة ذات الكفاءة مفاىيم على أكثر نستند  كيبكننا أف      

 :ىذه التعريفات ما يلي
 ، حيث حاالت عدة يفىذا األخَتسلوؾ إُف  شَتالكفاءة ىي ظبة كامنة كعميقة للفرد، فهي ت: التعريف األكؿ

        .4ميز األداء اؼبتكمنو ربقيق كقياسها،يبكن مبلحظتها  تؤدم إُف أعماؿ
اؼبكتسبة، كاليت ال يبكن  رؼامزيج من اؼبعحيث ىي ضية، تراؼإ فكرة ؾبردة ك عبارة عنالكفاءة: التعريف الثآف

      .5األداء اؼبعرب عنو يف ربقيق  إُف نتيجة كاؼبؤدمفصلها عن النشاط الذم يتم الكشف عنو
 

                                                           
1
 Bertrand QUELIN, Jean –LUC ARREGLE, le management stratégique des compétences, ellipses, Paris, 

2000, p 64. 
2

مدوبة خبوش، أثر تدريب كتنمية اؼبوارد البشرية على الكفاءة التنظيمية يف ظل التحوؿ كبو إقتصاد اؼبعرفة، ؾبلة رؤل إقتصادية، جامعة الشهيد،  
 .240، ص 2015 ديسمرب 09الوادم، العدد 

3
Abelhadi NAJI, identification des compétences requises par les dirigeants des pme pour la gestion du 

changement organisationnel, thèse de doctorat, université du Québec à Montrial, juin 2009, p 11. 
4
Sid Ahmed BENRAOUANE, le management des ressources humaines, office des publications universitaires, 

2 éme  Edition, Alger, 2012, p 52 .  
5
Christine VERN, l’évaluation des compétences (pour une nouvelle approche du management 

opérationnel), liaisons, paris, 2002, p 38. 
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 الكفاءة بأهنا إستخداـ القدرات يف كضعية مهنية بغية التوصل إُف األداء الفرنسية اؼبهنية عبمعية اكما تعرؼ
 .1األمثل للوظيفة أك النشاط

اؼبعرفة  نظر أك من زاكية كجهة من الكفاءة إعتبار العديد من التعريفات، حيث يبكن فسيفساء نواجو      كبن  
ىي  الكفاءة باإلضافة إُف ذلكاإلجراء،  أثناء تنفيذىا هبب اليت اؼبشكبلت حل عملية أك كاػبربة اؼبهٍت كالسلوؾ

القدرة على ك ،2اؼبوارد ىذه بتعبئة الوقت نفس يف الفرد كمنو سيقـو تكوف، كيف كمعرفة الدراية اؼبعرفة، من مزيج
حسب كل  كاػبارجية الداخلية اؼبوارد من متنوعة ؾبموعة بُت كالتنسيق بفعالية ىذه التعبئة على التصرؼ بناءا

 .3كضع أك حالة معينة
 : كىو كاأليت بسيط مبوذج خبلؿ من أيضا باألداء الكفاءات        كترتبط

 مضموف مصطلح الكفاءة (Ⅱ -3)رقم  الشكل 
 النتيجة النهائية                                   فعل     القياـ بالفعل    ية        ف

 
 

       Noui MIMOUNI, évaluation des performances des ressources humaines, les :المصدر

cahiers du crasc, centre national de recherche en anthropologie sociale et cultuelle, édition 

                                                                                              crasc, Algérie, n°12, 2005, p 62.   
من خبلؿ  تفعيلها عند ،(الدراية كالدكافع كاؼبعارؼ، )الشخصية        من خبلؿ الشكل قبد أف اػبصائص

كمن مث القياـ بالفعل  نية القياـ بالفعل، تشمل الكفاءات فإف بدكرىا باألداء، كمنو كاليت تتنبأ بسلوكيات تتنبأ حالة
  .كبعدىا اغبصوؿ على النتيجة النهائية السابق

 :       كلكي نصف مفهـو الكفاءة أكثر يبكننا اإلستعانة باؼبخطط التاِف
 
 
 
 
 

                                                           
1

فة ا، مؤسسة الثق(دعائم لنجاح األساسية لمؤسسات األلفية الثالثة)تطوير الكفاءات كتنمية الموارد البشرية ثابيت اغببيب، بن عبو اعبيبلِف،  
 .112، ص 2009اعبامعية، اعبزائر، الطبعة األكُف، 

2
 Annick  COHEN, toute la fonction ressources humaines, Dunod, Paris, 2006, p 134. 

3 Jean-MARIE DUJARDIN, compétences durables et transférables, 1
er

 édition, Boeck, Bruxelles, 2013, p 40  

 اػبصائص الشخصية

 

 الخصائص 

ك السلوؾأتصرفات  األداء  
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 مفهـو الكفاءة (Ⅱ -4)رقم  الشكل 
 

 

 
  .Jean-Marie Dujardin, op, cit, p 40 :المصدر  

       من خبلؿ الشكل يبكننا إعطاء شرح كاضح ؼبفهـو الكفاءة إنطبلقا من ثبلثة مكونات تتمثل يف تعبئة 
 أماؼبوارد كتتكوف من اؼبعارؼ كاؼبهارات كاؼبواقف، كىذا ما يًتجم اؼبفهـو اليت تنطوم ربتو مصطلح الكفاءة، 

      .1اؼبختارة كبالطريقة اؽبدؼ لتحقيق البلزمة اؼبوارد زبصيص
 كموارد أصوؿ باقي عن زبتلف ملموسة غَت طبيعة ذات البشرية اتالكفاء يبكن اإلستنتاج أف       كمنو 

 أشكاؿ عديدة من  حيث أف الكفاءة طرحتؽبا، ؿبدد تعريف إعطاءجعل من الصعب   الذماألمر اؼبؤسسة،
           :2إال أننا يبكننا حصر أىم األفكار اليت طرحها مصطلح الكفاءات يف العناصر التاليةالتعريفات 

 .معينةمهنية  كضعية يف فرد يكوف  قبلمن  الكفاءةتنتج -
، )اؼبوارد لبعض توليفة  الكفاءة ىي-  (.القدرات ،ئقيةالعبل اؼبعارؼ العلمية، اؼبعارؼ العلـو
 .عملاؿ بسياؽ مباشرة بصفة ترتبط الكفاءة -
 .اؼبباشر باحمليط مرتبطةك معرفة تكوف الكفاءة -
 3.منتظرة نتيجة إُف مستندةالكفاءة  تكوف -
 
 

                                                           
1

 ،2005رحيم حسُت، التغيَت يف اؼبؤسسة كدكر الكفاءات مدخل النظم، ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، العدد السابع، فيفرم  
 .11ص 

2
 ص 2011، 02قتصادية اػبدمية، اجمللة اعبزائرية للعوؼبة كالسياسات اإلقتصادية، العدد إلكاىي فطيمة، تسيَت فعاؿ للكفاءات التسويقية باؼبؤسسة ا 
3 . 

3
 .20، مرجع سابق، ص صاٌف مفتاح 

 الكفاءة

 

 الوضعية المهنية
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 :البشرية الكفاءات أىمية - 2
 بنفس لكربض التهديدات نفس تواجو كاليت القطاع نفس يف الناشطة اؼبؤسسات بُت اإلختبلؼ يرجع        
 اليت ىي فالكفاءة ، اؼبؤسسة تنافسية يف مهم كعنصر تعترب اليت البشرية الكفاءات على توفرىا مدل إُف الفرص،

 .، حسب اؼبثل الشهَت أف الكفاءات ىي اليت تقـو بالتغيَتالفرؽ تصنع
 لبشرية اأىمية الكفاءات (Ⅱ -5)رقم  الشكل 

 
 
 
 

مدخل تنمية القدرات الذىنية كالفكرية، مداخلة مقدمة للمنتدل : نورم منَت، دكر التدريب يف تدعيم اؼبيزة التنافسية: المصدر
 .10، ص 2006الوطٍت الثالث للمؤسسات، جامعة باجي ـبتار، عنابة، 

 ترفع متميزة بشرية كفاءات كجود يتطلب اؼبؤسسة ؼبوارد األمثل اإلستغبلؿ أف نبلحظ الشكل خبلؿ من        
 اػبدمة يف اعبودة التكاليف، زبفيض الرحبية، اإلنتاجية، )ألخرل مؤسسة من زبتلف اليت األداء مؤشرات من

 مقارنة الزبوف لدل كربأ قيمة ؽبا خدمات أك منتجات تقدٔف أم قيمة خلق إُف يؤدم كىذا، (... اؼبقدمة
  .1التنافسية كمكانتها اؼبؤسسة صورة وبسن ما كىذا كالسعر، اعبودة حيث من باؼبنافسُت

 ءةالكفامصطلح كامل ظهور ع: المطلب الثاني
 ما         يوجد ؾبموعة من الدكافع اليت أدت إُف إنتشار الكفاءة بشكل كاسع، كمن أىم ىذه العوامل نذكر 

 :يلي
 :تطور بيئة األعماؿ - 1

       كانت تلك التغَتات كاؼبستجدات اليت طرأت على بيئة األعماؿ ؽبا دكر كبَت يف ظهور الكفاءة على 
الساحة، كخصوصا أف اؼبؤسسة اليـو تتواجد يف عاَف متميز بالتطور اؼبستمر، كمنو اإلنفتاح على العوؼبة كإشتداد 

اؼبنافسة، ىذا كلو كاف السبب يف تغيَت كل األساليب كالطرؽ اليت من شأنو تواكب ىذه اؼبستجدات اغباصلة، فبا 
 .جعل مصطلح الكفاءة على رأس إىتمامات اؼبؤسسات لتحقيق يف األخَت اؽبدؼ اؼبنشود

 
                                                           

 .10نورم منَت، مرجع سابق، ص  1
 

ءداألمؤشرات ا  

 كفاءات

 خلق القيمة التنافسية موارد اؼبؤسسة 
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 :    إىتماـ بالعنصر البشرم-2
ة إُف الطرؽ التقليدم كاف العامل األخر الذم ساىم أيضا يف ظهور الكفاءة ىو ذلك اإلنتقاؿ من الطرؽ        

، حيث أصبح للفرد مكانة ىامة يف اؼبؤسسة كينظر إليو على أنو ذلك اؼبورد الذم ال يبكن  التنظيماغبديثة يف
التخلي عنو فهو الثركة اغبقيقية ألم مؤسسة، األمر الذم إقتضى توظيف الفرد دبهارات عالية األداء فهي األكثر 

قيق تحك نح  ىذه األخَتة كتوجيوـد للمهاعبي التوصيف اف ضماطلبا اليـو ألداء العمل بأقصى كفاءة كمهارة، كمنو
 .1ىداؼ اإلدارة ككلأ

 : حسن إستغالؿ المورد البشرم -3
للتغَتات اليت طرأت ضمن   نظراؤسسةداخل اَفكية عملية حر فضما        بالنسبة ؽبذا العامل كاف من الضركرم 

التغَتات، باؼبقابل لضماف ىذه   ىذه معالئم مركنة تت ذاتكارد البشريةاَفجعل ، دبعٌت آخر  كالنظرياتاألفكار
 كاؼبهارة لكل فرد، إال أف ىذه العمليات عرفةء اَفلبناكالطرؽ برامج اؿ  بشكل كبَت على ـبتلفعتمادإ ـيستلزاؼبركنة 

جيدا اؼبوارد البشرية اليت تقـو بأداء عاِف كأكثر كفاءة يف اؼبؤسسة،  كانت تكلف اؼبؤسسة أكثر فجعلها تستغل
 .اغبركية كاؼبؤمنة ألفرادىا فَت كتوفؤسسة من ضمااَفكن اليت متالعامل ىي  الكفاءة كىذا ما جعل

 : إعتماد التسيير التقديرم للوظائف كالكفاءات– 4
حيث هتتم ىذه األخَتة التنبؤية للمناصب كالكفاءات،        لقد ظهرت يف اآلكنة األخَتة دبا يسمى باإلدارة 

 يف مدة تًتكاح بُت  بشكل جيد كذلك لعمل اؼبؤسسةتشكل ضركرةاليت ناصب للكفاءات كاَفبالتنبؤ كالتخطيط 
 تزايدؼ اَف تقليص التكاِفُفستجابة للحاجة إإ ُفإ ةإلدارة التنبؤمىذه اكيعود سبب ظهور ثبلث كاػبمس سنوات، 

 طيطتخدارة بتوقع كاإلذه قفقامت ٍف، ا...كارد البشرية ككذا عمليات البحث كالتطويراإلستثمار يف اَفعمليات يف 
  .2مدة زمنية معينةات يف ؤسسة من مناصب ككفاءق اَفتاج إِفتحما 

 أبعاد، مستويات كخصائص الكفاءة: المطلب الثالث
 : الكفاءة أبعاد - 1

 ما مكه أساسية مكونات ةثبلثؿ توليفة  على أهنالكفاءةا خبلؿ ما ذكر سابقا فيما ىبص من        لقد الحظنا 
 :يلي

                                                           
1

أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، كلية  ،تسيير الكفاءات كاألداء التنافسي المتميز للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر مسغوٓف مٌت، 
 .238  - 237، ص 2013 -2012العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، 

2
 Mikaéla Angel, le tourisme medicl au maroc : enjeux et nouvelles compéteces des professionnels de santé, 

thèse de doctorat, sciences de gestion, l’université Paris -Saclay,  2016, P 29. 
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 المعرفة: 
العامة كاؼبتخصصة اليت بنوعيها شَت إُف ؾبموعة من اؼبعرفة  كت،ات كالكفاءات اؼبختلفةجزء من اؼبهارفهي         

نظرية أك عملية كعادة ما يتم اغبصوؿ عليها من إما ىذه اؼبعرفة يبكن أف تكوف ، كأف سبتلك الفردمن اؼبمكن 
 . خبلؿ اػبربة أك التدريب

 المعارؼ العملية: 
  إتقاف األدكاتمق ك، عنصر من الكفاءة ألنو يسمح للفرد لًتصبة معرفتو النظرية إُف التطبيق العمليمق       

، حيث تعترب من اؼبعارؼ التطبيقية اليت تقدـ اغباالت 1كاألساليب اليت تضمن نقل اؼبعرفة إُف اغباالت التشغيلية
اإلدارية لدراسة الفرصة لكي يطبق اؼبنهجية العلمية يف ربديد كربليل اؼبشكبلت، كصنع القرارات البلزمة غبلها     

 .2(أم كضع البدائل اؼبختلفة للقرارات)
 المعارؼ السلوكية: 

ك التحرؾ يف كسط مهٍت معُت، كتعرؼ يف الغالب بعبارة أ       ىي سبثل ؾبموع القدرات الضركرية ؼبعرفة التعامل 
، كإكتساهبا ال يتعلق باؼبسار اؼبهٍت فقط بل يرتبط دبجاالت أخرل كاغبياة اعبماعية، ...الفرد قادر على

 .3النشاطات الثقافية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Sid Ahmed BENRAOUNE, op, cit, p 53.  

2
 .144، ص 2009، دار زىراف للنشر كالتوزيع، عماف، (األسس كالعمليات)التدريب كتنمية الموارد البشرية، عبد اؼبعطي عساؼ،  
3

 . 79، ص 2013سامة للنشر كالتوزيع، األردف، الطبعة األكُف، أ، دار ر الموارد البشرية من خالؿ المهاراتمتسيظباعيل حجازم، معاليم سعاد، إ 



إدارة انمىارد وتسيير انكفاءاث انبشريت: انفصم انثاني  
 

94 
 

 أبعاد الكفاءة (Ⅱ - 6)رقم  الشكل 

 المعرفة                              

 معرفة من                             
 معرفة ماذا                            
 معرفة ؼباذا                            

 
 تكنولوجيا 

                                                                             

                                                            المعارؼ السلوكيةسلوؾ   المعارؼ العملية                           

 تطبيقات    مهارات يدكيةىوية                                                               

 تقنيات                                                                                                
 Thomas DURAND, savoir, savoir – faire et savoir- etre, repenser les compétences de  :المصدر

l’entreprise, revue française de gestion, n°160, 2006, p 281.  

:   مستويات الكفاءة -2
 البيانات: 

       ىي ؾبموعة من اغبقائق اؼبوضوعية غَت اؼبرتبطة، يتم تقديبها دكف أحكاـ أكلية مسبقة، كتصبح البيانات 
كما تعترب البيانات . 1معلومات عندما يتم تصنيفها، تنقيحها، ربليلها ككضعها يف إطار كاضح مفهـو للمتلقي

  .2تعليلها أك تفسَتىا لئلنساف يبكن فالبيانات ،عبارات أك صبل ،أرقاـ ،كرموز اؼبسجلة اػباـ اؼبادة
 
 

 
                                                           

، العدد 02 ؾبلة التنمية كإدارة اؼبوارد البشرية، جامعة لونيسي، البليدة داخل اؼبنظمات، نبية كدكر الكفاءات البشريةأضبد نواؿ، أبراىيم، بن إبووبياكم 1
  .16ص  اػبامس،

2
، العدد األكؿ، 28ؾبلة جامعة دمشق، اجمللد ، دمشق جامعة( اآلداب كلية) كاؼبعلومات اؼبكتبات أضبد علي، مفهـو اؼبعلومات كإدارة اؼبعرفة، قسم 

 .479، ص 2012
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 المعلومات: 
       كىي عبارة عن بيانات سبنح صفة اؼبصداقية، كيتم تقديبها لغرض ؿبدد، فاؼبعلومات يتم تطورىا كترقى 
ؼبكانة اؼبعرفة عندما تستخدـ للقياـ أك لغرض اؼبقارنة، كتقييم نتائج مسبقة كؿبددة، أك لغرض اإلتصاؿ، أك 

 .1اؼبشاركة يف حوار أك نقاش
ق ستنباطما مت إ خبلؿ من، كنتائج عطياتـ من إليو التوصل مت        كىذا يعٍت أف اؼبعلومات يف حد ذاهتا سبثل ما

 .2كالصائبة السليمة القرارات إزباذ على يساعد دبا اليقُت من أكرب قدرا يوفر الذم بالشكل البيانات من
 المعرفة:  

 الوقائع كاؼبعلومات كأحيانا ، تشمل يف آف كاحد البيانات،معلومة مقبولة كذات قيمة عبارة عن ىي       
.  صبع كتفسَت اؼبعلومات،كىي تتطلب كجود شخص يقـو بفرز، الفرضيات

 ، مىت، ماذا،من):  التالية عن األسئلةيب إذا علمنا أف اؼبعلومة تج،كيبكن إدراؾ الفرؽ بُت اؼبعلومة كاؼبعرفة            
 .  3( ؼباذا؟،كيف):  التاليةاؼبعرفة ذبيب عن األسئلة، يف حُت أف  (؟كأين

باإلضافة  ، مع بعضكاؼبعلومات البيانات على اغبصوؿ عن ناتج تفاعل       كعليو فإف اؼبعرفة ما ىي إال حصيلة
. 4كاإلبداعية كالفكرية ،كاإلدراكية ،العقلية القدرات، اػبربةإُف 

 الخبرة : 
        ىي تلك الدرجة العالية اؼبشكلة للكفاءة، كتنتج عن تلك اغبالة اؼبميزة بالتحكم اؽبائل يف اؼبعارؼ، زيادة 

 .5عن مستول مقبوؿ من اؼبعارؼ الفنية
       كإنطبلقا فبا سبق يبكننا أف لبمن العبلقة اليت تربط بُت كل من البيانات، اؼبعلومات، اؼبعرفة، كاػبربة، كىي 

: موضحة يف الشكل اؼبقابل ما يلي
 
 
 

                                                           
 .16 مرجع سابق، ص ضبد نواؿ،أبراىيم، بن إبووبياكم 1
2

 أطركحة دكتوراه يف العلـو اإلقتصادية، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو دكر اإلقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوؾ، عامر بشَت، 
 .27ص ، 2012 - 2011 التسيَت، جامعة اعبزائر،

3
    .133 ص، 2005، نوفمرب "تسيَت الكفاءات كدكرىا يف بناء اؼبيزة التنافسية، اؼبلتقى الدكِف حوؿ إقتصاد اؼبعرفة"عبد الفتاح بوطبخم، شابونية كريبة،  

4
 .27  ص، مرجع نفسو،عامر بشَت 
 .16 مرجع نفسو، ص ضبد نواؿ،أبراىيم، بن إبووبياكم 5
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 العالقة بين البيانات، المعلومات كالمعرفة (Ⅱ -7)رقم  الشكل 

                                     

    
 .اؼبصادر السابقة من إعداد الطالبة باإلعتماد على:               المصدر

 طريق عن كربليلها ترصبتها سبت اليت اؼبعطيات أك البيانات ىي اؼبعلومات        نستخلص من الشكل أعبله أف
 غرض عن تعرب كمصنفة منقحة بيانات على للحصوؿ معُت موقف أك ظرؼ أك دبجاؿ إما تزكيدىا أك كصفها

 كغرض كىدؼ كمعٌت داللة ذات معلومات إُف تتحوؿ كتصنيفها كترتيبها كتنقيحها البيانات معاعبة عندك ،معُت
 ؾبموعة  ما ىي إالاؼبعرفةبإعتبار أف  لتنتج بعد ذلك معرفة كحصيلة للمعلومة اؼبنقحة، كمن مث اغبصيلة ىي اػبربة

 اليت اؼبناسبة البيئة توفر كي البعض، بعضها مع ذبمع كاليت اؼبًتابطة كالبيانات كالقيم كاؼبعلومات اػبربات من
 .1التجارب من كاإلستفادة التعلم اغبكم، التقييم، على تساعد

 :الكفاءة خصائص - 3
 :كيبكن إهبازىا بإختصار يف ما يلي الكفاءة،ؼبصطلح  ائصكاػبص اؼبميزات من العديد       يوجد 

 طرؼ منإال  ال يعًتؼ هبا بأنواعها الكفاءاتحيث أف  ،العملالكفاءة كمصطلح يعًتؼ هبا يف مكاف - 
 .اؼبهنية األكساط

                                                           
1

، أطركحة دكتوراه يف علـو أثر تكنولوجيا المعلومات كاإلتصاالت الحديثة على التسيير اإلستراتجي للمؤسسات اإلقتصاديةبلقيدـك صباح،  
 .118 -  116 ص ،2013-  2012، التسيَت، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت، جامعة قسنطينة
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 أك ؿبدد ىدؼ ربقيق قصد ـبتلفة معارؼ تشغيل يتم أنو حيث د،ؿبد بنشاط كمرتبطة غاية ذات الكفاءة- 
 .كاملة بصفة النشاط ىذا تأدية ستطاعإ ما إذا كفء يكوف فالشخص معُت، نشاط تنفيذ

  .ديناميكية بطريقة تتم  صياغتها،متكاملة حلقة يف تتفاعل، حيث كمتداخلة متفاعلة عناصر للكفاءة- 
 .التغيَت دائمة أهنا دبعٌت مستمرة بطريقة تتشكل، جتماعيةإك إنسانية تركيبة الكفاءة- 
 القدرات تنمية على تساعد  فباأخرل عمل كضعية إُف عمل كضعية من للتحويل قابلة  الكفاءةتكوف أف ينبغي- 

 .كاعبماعية الفردية
 .اؽبدؼ ربقيق ضماف غاية إُف اؼبوارد ختيارإ كيفية من تبدأ عملية فهي ديناميكية حقيقة الكفاءة- 
 بُت ما التفاعبلت تلك عن تنجر حيث العمليات، خريطة خبلؿ من تظهر ،تراكمية عملية عن عبارة الكفاءة- 

 بالركتينات البعض يسميو ما كىو العملية، كاؼبهارات التنظيمية كالسَتكرات اعبماعي التعلم كعمليات التكنولوجيا
 .1كتراكمها بتطويرىا  )تسهل( تسمح أهنا بل للموارد، ببديل ليست فهي التنظيمية

 يتم اليت الشركط على تعتمد أك العمل، كما أهنا تتوقف بسياؽ يتعلق فيما الكفاءة مصطلح يتميز دبيزة التنظيم- 
 .هبا تنظيمها

 تعلم خبلؿ من ذلك يكتسب كإمبا معُت، نشاط ألداء كفؤا يولد ال فالفرد، للتعلم كقابلة مكتسبة الكفاءة- 
 .عملية كفبارسة موجو، كتدريب مستداـ

 اؼبمارسة، كاألنشطة اؼبستعملة الوسائل ىي فقط مبلحظتو يبكن ما إذ، ملموسة غَت  ذات طبيعةالكفاءة- 
 .2احملققة كالنتائج

  عالقة الكفاءات بإفرازات العصر الجديد:المطلب الرابع
   أثرت كل التغَتات كالتحوالت الراىنة، كالعوؼبة كالذم إنعكس مباشرة على اؼبؤسسات، كمنو األفراد     

بإعتبارىم اؼبؤثر كاؼبتأثر، فبا إنعكست مباشرة على كفاءة األفراد، كمنو يبكننا إستعراض أىم إفرازات العصر اليت ؽبا 
: عبلقة بالكفاءات فيما يلي

 
 

                                                           
1

كشاط أنيس، برياش توفيق، التحوؿ من الكفاءة الفردية إُف الكفاءة اعبماعية ضمن اؼبمارسات اغبديثة إلدارة اؼبوارد البشرية، كحدة البحث تنمية  
 . 304 - 303 ص ،2017، ديسمرب 02، العدد 08اؼبوارد البشرية، سطيف، ؾبلة كحدة البحث يف تنمية كإدارة اؼبوارد البشرية، اجمللد 

2
 Faycel BENCHEMAM, Géraldine GALINDO, gestion des ressources humaines, 2 éme édition, lextenso, 

Paris, 2009, p 146. 
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 : عالقة الكفاءة بتكنولوجيا المعلومات -1
       أصبحت اؼبؤسسة اليـو كأكثر من أم كقت مضى مطالبة دبواكبة التطورات يف صبيع اؼبيادين كال سيما 

اؼبيداف التكنولوجي األمر الذم يفرض تطوير كفاءاهتا، حيث أصبح لزاما على اؼبسَتين إمتبلؾ درجة عالية من 
اؼبهارات يف ربليل كمعاعبة اؼبعطيات إلزباذ القرارات السليمة كالصائبة، باإلضافة إُف سبيز الوسط التنافسي باغبدة 
يف ظل عصر اؼبعلومات، كالذم يتطلب أفراد ذات كفاءات عالية للتأقلم مع ىذا الوسط كإستخداـ طرؽ جديدة 

يف التكوين لتطوير الكفاءات، كمن بُت ىذه الطرؽ اللجوء إُف اعبامعات كاؼبراكز التدريبية اإلفًتاضية كىذا عن 
 .طريق اإلنًتنت

 : عالقة الكفاءة باألداء -2
       يوجد الكثَت من النقاط اليت تربز مدل إتفاؽ كإتساؽ بُت مصطلح الكفاءة كاألداء، حيث لتوفَت األداء 

العاِف يستوجب توفر كفاءات جيدة، إذ أف األداء ىو النتيجة الفعلية لتطبيق صبيع الكفاءات، كلكن ىذا ال يعٍت 
أف الكفاءات تتناسب طرديا مع األداء، فقد يبكن أف تتوفر كفاءات جيدة كرغم كل ىذا األداء ضعيف، كىذا  

 :ألسباب عديدة منها ما يلي
عدـ كجود توازف بُت الكفاءة كاؼبهنة، بسبب سوء توزيع األدكار كاؼبهاـ بُت الوظائف كالكفاءات، حيث قد - 

 .تتطلب اؼبهنة كفاءات غَت متوفرة يف األفراد اؼبعنُت باؼبهنة
 .غياب عنصر التحفيز لدل األفراد، كالذم يعترب من أىم عوامل النجاح- 
 .(كفاءات صباعية)عدـ كجود تكامل كتآزر بُت الكفاءات الفردية بعضها ببعض - 

       كعموما إف األداء ىو اعبمع بُت الفعالية كالفاعلية اؼبتعلقة باإلدارة اعبيدة للقدرات اػباصة باإلنتاج، أما 
 .1الكفاءات فهي دبثابة عامل ؿبفز كمساعد لتلك العملية

 :العصبية اللغوية بالبرمجة  الكفاءةعالقة – 3
 مؤسسة أم تواجهها اليت التحديات بُت من األفراد لدل البشرية الطاقة ستغبلؿإك تنمية مسألة أضحت       
ل عل يصطلح ما بتحقيق تسمح كطرؽ أساليب يف التفكَت ضركرة التحديات ىذه عن كنتج للتميز، تسعى

 كالفيزياء الكمبيوتر كعلم النفس علم بُت يربط جديد علم ظهر، حيث 1975 ككاف سنة "اإلنسآف اإلمتياز"
  . العصبيةاللغوية الربؾبة بعلم يدعى

                                                           
1

 .17 - 16 مرجع سابق، ص ضبد نواؿ،أبراىيم، بن إبووبياكم  
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 عبارة عن كىي اؼبوضوعي التجريب دراسة أك العقل، ستخداـإ دليل بأهنا العصبية اللغوية الربؾبة كتعرؼ       
 :مفهومو من العناصر اؼبذكورة ما يلي العلم ىذا يستمد، حيث العقل تشغيل برامج

 البرمجة:   
 جديدة أخرلبرامج ب اؼبعتاد عليها الربامج ستبداؿبإ كيبكن القياـ كالتصرفات، اؼبشاعر ،األفكار إُف تشَت        ك

 .هبابيةإك
 اللغوية: 

 كل من  عكس كيفية يعٍت سواء كانت لفظيا أك غَت لفظية، كاللغة ستخداـإ على الطبيعية القدرة تعٍت        
 .كاؼبعتقدات التفكَت أساليب عن  نستطيع من خبلؽبا الكشفاليت (العادات ،اغبركات ،الوضعيات ،الكلمات)

 العصبية: 
 .الباطن العقل ير داخلكتشف فمزبزتقـو ب اليت اػبمس، اغبواس  اؼبمثلة يفالعصيب اعبهاز إُف تشَت       ك

 تنميةىذا العلم يسمح ب ىي أف ،كالربؾبة اللغوية العصبية األفراد كفاءات بُتاليت تربط  العبلقة عن        أما
         اؼبعنوية الركح رفع ، كتنميتهاالعبلقات ، كمنو تعزيزاؽبرمية اؼبستويات يف صبيع اؼبؤسسة داخل الكفاءات

 الوالء نسبة زيادة كالسلبية، اػباطئة اإلعتقادات تغيَت األفراد، تدريب كاإلجتماعات، الفرؽ عمل تنشيط التحفيز،ك
 .اٍف...للمؤسسة
 اغبقل إُف نظر فاألكُف ت،على كجهتُت ربتوم بأهنا الفرد كفاءة إُف العصبية اللغوية الربؾبة علم ينظر       ك
 كأثناء اؼبمكنة، السلوكيات ؾبموعة إُف نظرت أما الثانية للفرد، العقلية اإلسًتاتيجية أك العقلية اغبركات أم العقلي
 الفرد عقل داخل فعلو اؼبراد للفعل العقلية القراءة األكُف متتالتُت، زمنيتُت فًتتُت نبلحظ منهما فعل كل تطبيق
 .1عينةـ كفاءة شكل على للفعل اعبسمية أك السلوكية اغبركة كتليها

 أنواع الكفاءات البشرية: المطلب الخامس
       يوجد العديد من كجهات النظر يف ما ىبص تقسيم الكفاءات، كذلك حسب كل إقتصادم كنظرياتو يف 

 :ؾباؿ تصنيف الكفاءات كيبكن شرحها يف ىذه التقسيمات فيما يلي
 
 

                                                           
1

، مذكرة ماجيسًت، زبصص إدارة أعماؿ، قسم علـو تنمية كفاءات األفراد كدكرىا في دعم الميزة التنافسية للمؤسساتأبو القاسم ضبدم،  
 .46 - 45 ، ص2004 - 2003التسيَت، جامعة اعبزائر، 
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 :الكفاءات حسب الحجم - 1
 الكفاءات الفردية:   
 اؼبهٍت كالسلوؾ اؼبتقنة اؼبمارسات من نسبيا كمنتظمة مستقرة ؾبموعة بأهنا الفردية الكفاءات تعريف        يبكن

السلوكيات  يف جديد تعلم دكف من ربديثها، يبكن كاليت كاػبربة، التدريب خبلؿ من الناس إكتسبها كاليت كاؼبعرفة،
حيث أف الفرد يعترب الداعم اؼبادم للمهارات كالقدرات، إذ يبكننا التعبَت عن الكفاءات ، 1شركتهم قبل من قيمة

، كالشكل اؼبقابل يبثل اعببل اعبليدم حسب ما يطلق 2الفردية من خبلؿ ركيزتُت أساسيتُت كنبا اؼبعرفة كالدراية
 :عليو بعض الباحثوف كىو تسمية تطلق على مكونات الكفاءات الفردية كىو كما يلي

 الكفاءات الفردية (Ⅱ -8)رقم  الشكل 
 

 القدرات
 اؼبعارؼ

 اؼبعرفة العملية
 الدكر االجتماعي

 صورة الذات
 فبيزات الطابع

 التحفيز
 الطموح

 

 Sébastien MERYRAT, gestion des compétences perfssionnelles en entreprise, Haute: المصدر

école de gestion de Genéve, filiére informatique de gestion, 2009, p 03.  

ال توليفة من اؼبوارد الذم يبتلكها الفرد إيبكننا القوؿ من خبلؿ الشكل أعبله أف الكفاءة الفردية ما ىي        
الدكر اإلجتماعي، صورة الذات، فبيزات الطابع، التحفيز،  كالباطنية، كتتمثل يف القدرات، اؼبعارؼ،  منهاالظاىرية

 كمنو على اؼبؤسسة إكتشاؼ ىذه اػبصائص اؼبشكلة للكفاءة ،اليت يبكن أف يظهرىا الفرد خبلؿ عملوكالطموح، 
  .الفردية كالعمل على تطويرىا

 
                                                           

1
Toumi MILOUD, Souleh SAMAH, l’entreprise apprenante: vers la capitalisation des connaissances et le 

développement des compétences, revue des sciences humaines, université Mohamed Khider, Biskra, N°27/28, 

novembre 2012, p 52. 
2 Pierre-XAVIER MESCHI, concept de compétence en stratégie: perspectives et limites, faculté des sciences 

économiques, université de la Méditerranée, www.strategie-aims.com/...concept-de-compétence...strategie-

perspectives-et-limites/d..., p10. 

http://www.strategie-aims.com/...concept-de-comp�tence...strategie-perspectives-et-limites/d
http://www.strategie-aims.com/...concept-de-comp�tence...strategie-perspectives-et-limites/d
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 الكفاءة الجماعية : 
       تعترب الكفاءات اعبماعية أحد اجملاالت اإلىتماـ اؼبتزايد للمؤسسات، فهي سبثل ؾبموعة من اؼبهارات أك 
الكفاءات الفردية، كاليت تنشأ من خبلؿ تعاكف كتآزر ىذه الكفاءات ككذلك تفاعل كل الديناميكيات اػباصة 

، كيبكن ربديد كجود ىذه الكفاءات من خبلؿ مؤشرات اإلتصاؿ الفعاؿ الذم يسمح بوجود لغة 1باجملموعة
مشًتكة بُت صباعة العمل، كتوفَت اؼبعلومات بينهم، ككذا التعاكف بُت أعضاء اعبماعة هبدؼ إنتقاؿ الكفاءات 

 .2كمعاعبة الصراعات
 : الكفاءات حسب الهيكل التنظيمي -2

 الكفاءة التنظيمية : 
 ، كحػسب الوظػػائفؤسسةعػدة كفػاءات حػسب اؼبػستول التسلػسلي فػي اَف الكفاءة التنظيمية تػشمل        
أهنا  كمنو يبكن أف نقوؿ عن الكفاءة التنظيمية ػػالتخطيط، التنظػػيم، القيػػادة، الرقابػػة، مثل  داخل اؼبؤسسة اؼبتعددة
 ، كمػن جهػة حسب اؼبستويات اإلداريةكفػاءة فنيػة إداريػة مػن جهػةكذا إنػسانية ك  تقنيػػة، ككفػاءة عبلقػاتكفاءة

 إذف يػػػتلخص مفهػػػـو كفػػػاءة التنظػػػيمصبيع الوظائف اليت تقـو هبا اؼبؤسسة، أخػرل نػرل أهنػا تتمثػل فػي كفػاءة 
 .3 كنػوع عملهػا كمػدل فهمهػا للعبلقػات القائمػة بينهػا كبػُت البيئػة احمليطػة هبػاللمؤسسة  اؽبيكل التنظيميحػػػسب

 :  الكفاءات حسب الدكر المناط بو -3
 الكفاءة المحورية : 

تلك البدائل اليت ربل ؿبل مبو إسًتاذبية ب توصفكالتغَت اؼبستمر، حيث         تتمثل يف كل شيء لو صلة بالتطور
ت مهارية مع تراكما تتطلب اليت اعبوىريةجديدة، فبا يتوجب على اؼبؤسسات اإلستثمار فيها لبناء كتطوير قدراهتا 

 خضم يف كالوقوؼ جديدة أسواؽ إُف كالدخوؿ جديدة منتجات لتطوير رفعها يتم أف يبكن كاليت الوقت، ركرـ
 .4افسيالنت السباؽ

                                                           
1
 Nicolas DUCHAMP, le management de la compétence collective, mémoire de magister, p 13. 

2
س اؼباؿ الفكرم يف أجي لرأس اؼباؿ الفكرم كالكفاءات لتحسُت األداء التنافسي، ملتقى دكِف حوؿ رمـبفي أمُت، مدكرم نور الدين، تسيَت اإلسًتات 

 .15، شلف، ص 2011 ديسمرب 14 - 13 امنظمات األعماؿ العربية يف اإلقتصاديات اغبديثة يـو
3

   ؾبلة الغرم للعلـو اإلقتصادية كاإلدارية،أفناف عبد علي األسدم، أثر الدعم القيادم اؼبدرؾ يف إطار أبعاد سبكُت العاملُت لتعزيز الكفاءة التنظيمية، 
 .209ص ، 2014، ؾبلد الثامن، العدد اغبادم كالثبلثوف، جامعة الكوفة،كلية اإلدارة كاإلقتصاد

4
 .37 صمرجع سابق، صربينة ترغيٍت،  
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        فالكفاءات احملورية ىي كفاءات متميزة ناذبة عن تظافر كتداخل بُت ؾبموعة من أنشطة اؼبؤسسة تسمح 
 .1ىذه الكفاءات بإنشاء موارد جديدة للمؤسسة

 الكفاءة اإلستراتجية: 
 فكظفواَف هبا يتمتع اليت كالقدرات الكفاءات ربديد كىي البشرية اؼبوارد تعًتض اليت اؼبشاكل أىم من إف       

 سًتاتيجيإ طابع ضمن تعد ال فالكفاءات للمؤسسة اإلسًتاتيجية األىداؼ ربقيق يتطلبها اليت تلك مع كمقارنتها
 تطوير يبكن كبالتاِف اؼبًتاكمة ،الكفاءات من ؾبموعة على اؼبؤسسة ربتوم، اؼبؤسسة تنمية يف سانبت إذا إال

 2.اؼبوارد كمنها تؾباال عدة خبلؿ من اإلسًتاتيجية الكفاءات
 الكفاءة األساسية: 
 مصدر كوهناكما أهنا تتميز ؼبيزة التنافسية ؿمصدر تعترب ؾ فهي كالتكنولوجيات اؼبعارؼ صبيع تشمل          

 يف ستعماؽباإ  يبكنمرنة، باإلضافة إُف  ذلك فهي غَتىا دكف اؼبؤسسة لدل تتوافر  كأهنا، للزبائن القيمة نشاءإل
 .اغباضر الوقت يف إنتاجها يتم اليت غَت منتجات

 التطورات نتيجة كصلت اليت الصناعية، اؼبؤسسات خصت دراسة نتيجةؾ األساسية لكفاءاتا        كتعترب
  .3ةالسريع التكنولوجية اؼبستويات يف التقارب يعٍت الذمك التكنولوجي، بالتقارب

  : الكفاءات حسب العملية اإلنتاجية -4
 الكفاءة اإلقتصادية: 
 توجو أف ىو كاؼبطلوب اإلقتصادم، النشاط يف موارده ستثمارإ من اجملتمع على يعود الذم العائد مدلىي 

 البديلة الفرصة من الناتج يكوف أف الواجب من يكوف مث كمن فبكن، ناتج أقصى تعطي اليت األنشطة إُف اؼبوارد
 بنسب اإلنتاج عوامل مزج فيها يتم اليت اإلنتاجية األساليب حدأ عن عبارة ىي، كما اؼبختار النشاط ناتج من قلأ

                                                           
1

، العدد السابع، آفاؽمينة، اإلدارة اإلسًتاذبية للموارد البشرية كدكرىا يف خلق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة اعبزائرية، ؾبلة أسلمى رزؽ اهلل، مساؾ    العلـو
 .311، ص 2017جامعة اعبلفة، مارس 

2
وبياكم سليماف، شليل عبد اللطيف، دكر التسيَت الفعاؿ يف تنمية الكفاءات يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة، ؾبلة اإلبتكار كالتسويق، العدد الثآف،   

 . 191ص 

3
داة ؼبتابعة اؼبسار اإلحًتايف كتقييم الكفاءات، اؼبؤسبر الدكِف األداء اؼبتميز للمنظمات كاغبكومات، أظباعيل حجازم، مصفوفة اإلستشارات ببوسطن ؾإ 

 .122، ص 2005 مارس، جامعة كرقلة، 09 - 08
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 غباجات كفقا اإلنتاج تنظيم بشرط األدْف اغبد إُف التكلفة تقليل مع فبكن إنتاج أقصى ربقيق إُف تؤدم صحيحة
 .1اجملتمع

 الكفاءة اإلنتاجية: 
 ،ليهاع اؼبتحصل كالنتيجة اؼببذكؿ دقاًف بُت كاؼبخرجات، اؼبدخبلت بُت أم كاؼبنتج اؼبستخدـ نسبة م      ق

 ستخداـإ يبكن الصناعة عماؿ لدل ككيفيا كما اإلنتاج يف زيادة بأهنا اإلنتاجية الكفاءة، كالنتائج النفقات بُت
 كل كفق أك ؾبتمعة بصورة اإلنتاج عناصر ستخداـإ ُفع القدرة مدل لؿع لئلستدالؿ اإلنتاجية الكفاءة لفظ

 .2حدل ُفع عنصر
 :  الكفاءات حسب مدل لزكميتها للمهاـ - 5

 الكفاءات الخصوصية: 
        ىي الكفاءات التقنية البلزمة يف إطار منصب عمل خصوصي بشكل يتسٌت معو ؽبذا اؼبنصب من إقباز 

اؼبهاـ اؼبنوطة بو إال بتوافر ىذه الكفاءات، فبا هبعل ىذا النوع من الكفاءات مرتبطا إرتباطا كثيقا باؼبكانة القانونية 
 .اليت يشغلها الفرد يف اؼبؤسسة

 الكفاءات المشتركة: 
        ىي الكفاءات اليت يستعملها الفرد إلقباز العديد من اؼبهاـ اليومية كاؼبهنية، كىي كفاءات عامة تطبق يف 
كل مناصب العمل، كما أهنا تعترب كفاءات تأىيلية لكوهنا تساعد الفرد على إقباز نشاطاتو اليومية كسبنح الفرد 

 .قاعدة بيانات لتحصيل معارؼ جديدة، كأيضا تدعم قدرة الفرد على مواكبة صبيع التغَتات
 : الكفاءات حسب النوعية المهنية - 6

 الكفاءات الفكرية أك التصورية: 
       تشمل القدرة على تصور اؼبؤسسة ككل من خبلؿ تدخبلت ـبتلف الوظائف، كالقدرة على إدراؾ عبلقات 
اؼبؤسسة باحمليط اػبارجي، كمنو ىذه التصورات قد سبنح اؼبسَت األسلوب اػباص لفهم كصياغة التوجهات التنموية 

 .للمؤسسة كأىدافها اإلسًتاذبية

                                                           
، ؾبلة العلـو (القطن اؼبعقم)إلستخداـ اإلمكانات اؼبتاحة للمؤسسة اإلنتاجية بناء مبوذج قياسي ؼبؤسسة  صاٌف السعيد، الكفاءة اإلقتصادية 1

 .123، ص 2012 ،12 العدد ،اإلقتصادية كعلـو التسيَت، اؼبركز اعبامعي خنشلة
2

، 2016، جواف 05بوخناف سليمة، قَتة إظباعيل، اإلستثمار يف تدريب اؼبوارد البشرية كالكفاءة اإلنتاجية، ؾبلة الباحث اإلقتصادم، سكيكيدة، العدد  
 .91ص 
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    كىي كحيازة الشخص ؾبموعة مواصفات تتمثل باػبصوص يف سعة اػبياؿ، كفرة اؼبعارؼ كمؤىبلت ذىنية اليت 
سبكن من فهم كإستيعاب األفكار اجملردة، كيبكن ذبسيدىا كإقًتاح منتوجات جديدة مثبل كالدخوؿ إُف أسواؽ 

 . الدكلية أك إدخاؿ آليات عمل جديدة
 الكفاءات اإلنسانية: 

     تعرب الكفاءات اإلنسانية عن قدرة اؼبسوؤؿ على العمل بفعالية، فهي تتعلق باعبانب السلوكي للفرد كعبلقاتو 
 .اليت تربطو دبسؤكليو أك نظرائو أك معاكنيو، كتًتجم القدرة على فهم ما يريده اآلخركف

 الكفاءات التقنية: 
  ىذه الكفاءات تفًتض التحكم يف اؼبعارؼ اليت تندرج ضمن نطاؽ التخصص، أم تتضمن القدرة على الفهم 

كاإلستعماؿ األمثل للمسار الوظيفي، كتًتجم كاقعيا يف اؼبعارؼ اؼبتخصصة اليت سبكن الفرد يف أداء العمليات 
 .1البلزمة إلقباز عمل خاص

 :        كالشكل التاِف يوضح ىذه اؼبستويات الثبلثة اليت زبص توزيع الكفاءات حسب النوعية اؼبهنية ما يلي
 توزيع الكفاءات على المستويات التدرجية اإلدارية (Ⅱ -9)رقم  الشكل 

 القمة
 إطارات كسيطة

 التحكم
  

 Yatim MOHAMED, Benazza AMIN, L'investissement en ressources humaines:      المصدر

et stratégie de développement des compétence, p 94. 
من خبلؿ الشكل قبد أف الكفاءات تنقسم على مستول اإلدارم إُف ثبلثة أنواع كىي الكفاءات العملية         

كاليت تكوف يف اؼبستول األعلى، أما اؼبستول الثآف الكفاءات اإلنسانية كاليت تتعلق باعبانب السلوكي للفرد، أما 
 .اؼبستول األخَت يف اؼبستول اإلدارم ىي الكفاءات التقنية

                                                           
1

، مؤسسة الثقافة (األساسية لمؤسسات األلفية الثالثة دعائم النجاح)تطوير الكفاءات كتنمية الموارد البشرية   بن عبو اعبيبلِف،،ثابت اغببيب 
 .124، ص 2009اعبامعية، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، 

                                  الكفاءات العملية
 الكفاءات اإلنسانية

 الكفاءات التقنية         
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 المستويات الثالثة للكفاءة (Ⅱ -10) الشكل رقم 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 .94،  ص 2009 - 2008تلمساف، جامعة يف علـو التسيَت، كلية العلـو اإلقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية،  ، أطركحة دكتوراهلى تطوير الكفاءات في المؤسسةإمن التكوين شليل عبد اللطيف، : المصدر

      

 الكفاءة التنظيمية

 الكفاءة الجماعية

 اؼبعرفة التنظيمية

  ضمن اجملموعةاؼبعرفة

 اؼبهارات الفردية اؼبعرفة الفردية

  للفريقالنظاـ اعبيٍت

للمؤسسةالنظاـ اعبيٍت   

 القدرات اعبماعية

 الكفاءات الفردية

 القدرات الفردية

  التنظيميةقدراتاؿ
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 :يبكننا تلخيص الشكل يف النقاط التالية ما يلي        
 .اجملاؿ أك اؼبوضوع حوؿ ؿبددة معلومات ىي: المعارؼ
 .مهمة ما ألداء اؼبمكن من ذبعل اليت اػباصة اؼبهارات سبثل: القدرات

 تزاؿ ال كاليت تصميمها، يف للمؤسسة جوىرية كدبثابة حدكد فرص كىي عبارة عن: النظاـ الجيني المؤسسة
 .1كاؼبهارات للمؤسسة اؼبعرفة عن مستقلة

 لتحقيق  معُتىٍتـتعبئتها يف كضع اليت يتم ؾبموعة من اؼبوارد الفكرية كاػبصائص الشخصية سبثل : المهارات
شغل كتساهبا قبل كأثناء ، كما يبكن إالفرداؼبراحل اليت يبر هبا يف صبيع اؼبهارات  تتطور ، حيثالنتيجة اؼبتوقعة

 .2اليت ينتمي إليها الفرديف اؼبؤسسة كظيفة اؿ
       يظهر لنا الشكل جليا أف إرتباط الكفاءات الفردية اؼبشكلة من اؼبعارؼ القدرات كاإلستعدادات الفردية، 
يبكن أف ربوؿ إُف قدرات ككفاءات صباعية، كما يبكن حىت لًتابط ىذين الصفتُت من الصنفُت من الكفاءات 

 .3فردية كانت أك صباعية أف ربوؿ بدكرىا إُف كفاءات تنظيمية
 عملية تسيير الكفاءات البشرية: المبحث الثالث

 :      تمهيد
       تعترب تسيَت الكفاءات البشرية دبثابة حلقة إدارية ذبمع كل الوظائف اؼبعنية بعملية التسيَت، كأىم كظيفة ىي 

التخطيط يف ؾباؿ إدارة اؼبوارد البشرية كتسيَت الكفاءات، حيث ىذه األخَتة فبيزة دبختلف السياسات 
كاإلسًتاذبيات اليت تساىم يف احملافظة على اؼبوارد البشرية، كإستمرار كجودىم كتسيَت جهودىم كطاقاهتم، كتنمية 

 .مهاراهتم من خبلؿ ذلك
  البشرية الكفاءات تسييرمفهـو كأىداؼ : المطلب األكؿ

 : تسيير الكفاءات البشرية- 1
 اليت اؼبهارات كالكفاءات على باغبصوؿ دائم بشكل عملية تسيَت الكفاءات البشرية للمؤسسة تسمح       
تتمثل ك ،4مهنتو كإدارة العمل على كالعمل أيضا على تطوير قدرة اؼبورد البشرم عمبلئها توقعات لتلبية ربتاجها

صبيع  اؼبنسقة اليت تستخدـ اؼبمارسات اإلستخداـ، أم كل وبددىا اليت عملية تسيَت الكفاءات يف تلك األنشطة
                                                           

1
 .94 مرجع سابق، صشليل عبد اللطيف،  

2
 Elisabeth LECOEUR, gestion des compétences (le guide pratique), boeck, 1re édition, Bruxelles, 2009, p 19. 

   
 .94، ص نفسومرجع شليل عبد اللطيف،  3

4
 Jean MARIE, ressources humaines, Dunod, Paris, 2006, p 108.  
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التوظيف، )اؼبوارد البشرية  إدارة عمليات ـبتلف بُت كصل بإعتبارىا كحلقة الكفاءات كبعدىا يتم تقييمها
 .1(للمؤسسة العمل، كالتفكَت اإلسًتاتيجي تنظيم) مثل أخرل كظائف مع كركابط( كاؼبكافآت كالتكامل،

 :صبوعة من العناصر كىي كالتاِفمب        يبكننا إعتبار أف تسيَت الكفاءات مصطلح نوعي يبكن تفصيلو 
 .كاؼبستقبلية اغبالية ناصب باَفاؼبربوطة الكفاءات كصف- 
  .األفراد حبوزة اليت الكفاءات ربليل- 
  .القرار زباذإ أجل من الكفاءات مقارنة- 
 .للتسيَت الضركرية الكفاءات ربضَت- 

 قدراتو تطوير أجل من كايف بشكل ؿبفز الفرد يكوف أف هبب الكفاءات تسيَت عملية تشتغل كلكي       
 اؼبؤسسة سبتلك ،اؼبهنية حياتو يف تصادفو اليت اغباالت من نطبلقاإ عملي تعلم بتحقيق لو تسمح اليت الفكرية
 .بنفسها نفسها تعلم اليت الكفاءات لرأظباؿ ذبميع

 يف سنلخصها كاليت الكفاءات تسيَت تطبق اؼبؤسسة بأف نقوؿ خبلؽبا من اليت الشركط من ؾبموعة كىناؾ       
 :اآليت اعبدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Piette & Reyndes, gestion des compétences: de la théorie à l’action, personnel et gestion, 13éme année, n°1, 

Ed.Kluwer, 2004, p1. 
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 شركط تطبيق تسيير الكفاءات بالمؤسسة (Ⅱ - 1)رقم  الجدكؿ
 
 
 
 

 :تعترب اؼبؤسسة بأهنا تطبق تسيَت الكفاءات إذا

مت إعطاء تقدير ؼبستول أداء األشخاص التنفيذيُت - أ 
 .كغَت التنفيذيُت

كانت نسبة اإلنفاؽ اإلصباِف للتكوين باؼبقارنة  - ب
 .3مع الكتلة األجرية تكوف أكرب من 

األشخاص التنفيذيُت كغَت التنفيذيُت ىبضعوا  - ج
تقييم، )بصفة دكرية إُف اؼبقابلة مع اؼبشرؼ عليهم 

 (ميزانية
كاف ىناؾ صلة مباشرة أك غَت مباشرة بُت نتائج  - د

 .التقييم الدكرم للموظف كالتدريب الذم ىبضع لو
كاف ىناؾ صلة مباشرة أك غَت مباشرة بُت نتائج  - ق

 .التقييم الدكرم للموظف كترقيتو
 
 

 تعترب اؼبؤسسة بأهنا تطبق تسيَت الكفاءات بصفة قوية 
 :إذا

 :صبعت نفس العناصر السابقة مع
إذا كاف ىناؾ صلة مباشرة بُت نتائج التقييم الدكرم *

 .للموظف كالتدريب الذم ىبضع لو
إذا كاف ىناؾ صلة مباشرة بُت نتائج التقييم الدكرم *

 .للموظف كترقيتو
 Thierry COLIN, Benoit GRASSER, la gestion des compétences : un infléchissement: المصدر

limité de la relation salariale, travail et emploi n° 93 Dares, janvier 2003, p 63.  

       من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ أف عملية تسيَت الكفاءات ال تصبح حقيقة إال إذا إتبع بالتنفيذ، كال تعترب 
مؤسسة ما أهنا تطبق تسيَت الكفاءات، إال إذا كاف يوجد ربط بُت نتائج التقييم الدكرم للفرد كتكوينو كبُت ترقيتو، 
حيث قبد يف تسيَت الكفاءات اؼبركنة كالقدرة على التأقلم كتطوير قابلية الشغل لدل األفراد، كؽبذا نقوؿ أف تسيَت 

 اؼبوارد نشاطات ؼبختلف يتجزآف ال تسيَت كأسلوب تفكَت كطريقة تطبيق أداة كإمبا، 1الكفاءات ليس فقط تصور
 .2سةاؼبؤس كإسًتاتيجية ؼبهمة طبقا كمنهجية كاعية بطريقة البشرية

                                                           
1

ضبادم نبيل، رقي نذيرة، أثر تسيَت الكفاءات البشرية على ربقيق التميز يف اؼبؤسسة اإلقتصادية، ؾبلة اإلقتصاد كالتنمية، ـبرب التنمية احمللية اؼبستدامة،  
 .157 - 156ص  ،2017جامعة وبي فارس، اؼبدية، جواف 

2
حات للبحوث كالدراسات، كلية العلـو اإلقتصادية ا، ؾبلة الو(مستلزمات لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة)ظباح صوٌف، إدارة اؼبعرفة كتسيَت الكفاءات  

 .49 - 48،  2010، 09كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، العدد 
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 :أىداؼ تسيير الكفاءات البشرية - 2
أجل  من كاعبماعات، األفراد مهارات لتطوير اؼبصممة اؼبمارسات صبيع عملية تسيَت الكفاءات        تغطي

تعترب الكفاءات من بُت العوامل الرئيسية اليت تصنع الفرؽ ، حيث 1اؼبوظفُت أداء كربسُت اؼبؤسسة مهمة ربقيق
كالتمييز بُت اؼبؤسسات، كيهدؼ تسيَتىا إُف ربديد إحتياجات اؼبؤسسة اغبالية من اليد العاملة، كتوقع قول 

العمل اؼبستقبلية اليت تسمح بتجسيد إسًتاذبيتها، باإلضافة إُف ذلك تعمل على ترقية كربديد أفضل توزيع 
للكفاءات البشرية، مع التأكد من أف الكفاءات مناسبة طبعا مع الوظائف اؼبسندة إليها، فبا هبعل جذب 

كإستقطاب الكفاءات البشرية اليت تسمح بتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة ككذلك زيادة فرص اإلبداع كاإلبتكار يف 
اؼبؤسسة كىذا يسمح بتخفيض التكاليف اليت تنجم من جلب الكفاءات اػبارجية، كما أف تسيَت الكفاءات تزيد 

من تنمية قدرات ىذه الكفاءات إنطبلقا من التكوين كاؼبتابعة لؤلفراد داخل اؼبؤسسة، كأيضا خلق اؼبناخ 
 .2اإلجتماعي اؼبناسب ؽبذه األفراد كخلق ثقافة اإلرتباط الذم يؤدم إُف زيادة كالئهم داخل اؼبؤسسة

 أنو دبعٌت ال، أـ اغباِف منصبو يف يستخدمها كاف سواء الفردرات مهاميع بج لكفاءاتا تسيَت متتو منوك       
 .3اؼبؤسسة أىداؼ ربقيققصد  ينكظفاَفراد األؼ راتمها تثمُت إُف ىادؼ جهد

 :  اؼبقابل يوضح ذلك ما يليالشكلك،        كيف نفس السياؽ إف تسيَت الكفاءات يتطلب تكامبل عموديا كأفقيا
 التكامل األفقي كالعمودم (Ⅱ-11)رقم  الشكل 

 تكامل عمودم                                                                                                  
 
 
 
 
 

 تكامل أفقي
 .257، ص مسغوْف مٌت، مرجع سابق: المصدر

                                                           
1
Julien GIRODON, proposition d’une approche d’amélioration des performances des organisations par le 

management opérationnel de leurs connaissances et compétences, thèse de doctorat spécialité génie des 

systèmes industriels, école doctorale ressources procédés produit environnement, université de lorraine, 

université de lorrain, 2015 p 46. 
 .43، ص ستخداـ لوحة القيادةإستراتجي للموارد البشرية بإلالتسيير امزياف التاج، دركيش عمار، 2
 .96، ص مرجع سابق، ة ىيشر ظبَت3

سًتاذبية اؼبؤسسةإ  

ختيارإلالتوظيف كا التكوين دارة اؼبسار إ 
 الوظيفي

 تقييم الكفاءات التدريب األجور

 اؽبياكل، األنظمة، أمباط التشغيل
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  نبحث، حبيثتسيَت الكفاءاتوبققاف عملية أف التكامل األفقي كالعمودم كبليهما        إنطبلقا فبا سبق قبد 
 تكوف أف هبب إذ إسًتاذبيتها،نظرهتا كك اؼبؤسسة مهمة مع البشرية الكفاءات تكيف عن العمودم التكامل يف

 األفقي التكامل يف أما اؼبؤسسة، مهمة ربقيق يف تساىم معينة بطريقة كمطورة كمنظمة ـبتارة الكفاءات ىذه
 ؽبذا مثلى كسيلة تكوف ىنا كالكفاءات بينها، فيما البشرية اؼبوارد تسيَت أنشطة ـبتلف تكيف عن فنبحث
 .الكفاءة حوؿ تتمركز اؼبوارد تسيَت أنشطة كل تصبح أم ،التكيف

 مراحل تسيير الكفاءات البشرية: المطلب الثاني
 البد أم كتقييم كتنظيم زبطيط من ؽبا البد الكفاءات من اؼبرغوبة األىداؼ ربقيق إُف الوصوؿ أجل من       

 : ما يليالتالية العناصر يف الكفاءات تسيَتؿ راحل حيث يوجد العديد من اَف،تسيَتىا من
  :ؤسسةتحليل الوضعية الحالية للم  -1

معرفة جيدة للوضعيات اؼبالية للمؤسسة، كالذم يتم من خبلؿ مؤشرات كمية مثل ىـر األعمار، توزيع        ىو 
ؼبواردىا من خبلؿ  (كيفية)مستويات التكوين، مستول األجور، كمقارنة ذلك مع اؼبنافسُت ككذا مؤشرات نوعية 

 .أنظمة كموازنات الكفاءات، من أجل كضع سجل لكفاءات اؼبؤسسة
 ، تنمية اآلخرينخبلؿ مثاؿ عن مرجعية الكفاءات اؼبطلوبة لشغل منصب قيادم إقامة عبلقات من       كؾ

 العمل ضمن الفريق ،التفكَت بأسلوب ربليلي،  اػبربة اؼبهنية ، اؼببادرة، الرقابة الذاتية، الثقة بالنفس،الفهم اؼبتبادؿ
. اٍف ... ، التصرؼ دبركنة، القدرة على توجيو اآلخرين، التوجو بالعمبلء،كالتعاكف
التقنيات :  ربليل البيئة الداخلية كاػبارجية اليت يبكنها تغيَت ؿبتول الوظيفة مثل،كما يشمل التحليل       
. اٍف.. . متطلبات العمبلء، اؼبنافسة،اعبديدة

 :التنبؤ بالوظائف المستقبلية كتقييم اإلنحرافات  -2
حتياجات من إ تتطلب ىذه اؼبرحلة كضوح الرؤية كاإلسًتاتيجية بشكل كايف حىت تتم ترصبتها إُف       

 مث تستنتج ، كالوظائف األكثر حساسية، كتوضع قائمة الوظائف اؼبستهدفة بالكفاءات اؼبطلوبة،الكفاءات
. 1اإلكبرافات بُت الكفاءات اؼبوجودة  كاؼبطلوبة مستقببل

 
 
 

                                                           
1

 .125 - 124 ص مرجع سابق، عبد الفتاح بوطبخم، شابونية كريبة،  
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 : كضع المخططات -3
       تتمثل يف كضع ـبططات لكل من عملية التوظيف، التكوين كاغبركية بُت الوظائف، حيث تعترب ىذه 

اؼبخططات الثبلث دبثابة الركائز األساسية لتسيَت صبيع الكفاءات، باإلضافة إُف ذلك فهناؾ بعض الصعوبات اليت 
تعرقل عملية كضع ىذه اؼبخططات فمثبل إف سياسة التوظيف تصطدـ بعاملُت نبا أكلوية اغباجات يف اؼبدل 

القصَت، فإما أال تقـو بعملية التوظيف حىت ال يتم ربمل أعباء إضافية كإنتظار النشاطات اعبديدة كأف اؼبسؤكلُت 
 .يقوموف بتوظيف من ىم الكفاءة حىت يقوموا حبماية مستقبلهم

       يف حُت أف ـبطط التكوين البد من كجود التوازف بُت إكتساب الطرؽ اعبديدة للتسيَت كالتكوين اعبماعي 
 .كالفردم للتقنيات اؼبستعملة، كالتكوين للمستقبل الذم يقيد اؼبؤسسة يف الوظائف اعبديدة

       أخَتا، فيما ىبص اؼبخططات اغبركية بُت اؼبناصب يصعب تنظيمها غالبا يف اؼبؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة 
ألف معدؿ الدكراف ضعيف، عكس اؼبؤسسات الكبَتة اليت تقضي ضركرة كجود بعض اغبوافز اؼبهمة لذلك، على 

 .1إعتبار أف ىذه اغبركية تساىم كثَتا يف إهباد ركح اإلبداع كاإلبتكار كتقتل اعبانب الركتيٍت للمهاـ كالوظائف
 طرؽ بناء الكفاءات البشرية في المؤسسة : المطلب الثالث

        ربقق اؼبؤسسة أىدافها من خبلؿ التنسيق بُت مواردىا اؼبالية، اؼبادية كالبشرية، لكن يبقى الرأظباؿ البشرم 
 .اٍف...دكما فبيزا إلعتباره مصدر إنشاء كتنمية باقي اؼبوارد، فهو من ىبطط، يقرر، يقود، يراقب، كيبدع

        من ىذا اؼبنطلق سنحاكؿ تبياف كيف يتم إنتقاء الكفاءات البشرية كترقيتها من خبلؿ التقييم اؼبستمر، 
، إُف اؼبفهـو الشاسع اؼبتعلق دبنطق (الكفاءة الفردية)كذلك بغية اإلنتقاؿ من اؼبفهـو الضيق اػباص باؼبنطق األفراد 

 .أم اؼبؤسسة ككل (الكفاءة اعبماعية)اعبماعة 
 : التوظيف -1

        يعترب التوظيف من أىم نشاطات اؼبوارد البشرية، كلكونو بشكل بداية إنتقاء الكفاءات اؼبناسبة للمناصب 
الشاغرة ضمن أسواؽ العرض اؼبتاحة، كجب كضع معايَت ؿبددة كخطوات سليمة، إلتباعها يف مرحلة التوظيف 
كالتعيُت كالتثبيت، أخذين بعُت اإلعتبار خصائص كل مؤسسة من حيث اغبجم، اإلمكانات اؼبادية، كاػبربة يف 
ؾباؿ اإلنتقاء كالتوجيو باإلعتماد على التسيَت التنبؤم، حبيث يسمح بتقدير ما ربتاج إليو اؼبؤسسة من كفاءات 

 .على اؼبدل اإلسًتاذبي

                                                           
1

قتصاد اؼبعرفة كالكفاءات إاؼبلتقى الدكِف حوؿ تنمية البشرية كفرص اإلندماج يف تسيَت الكفاءات كتطويرىا باؼبؤسسة، "رابح بن الشايب، براؽ ؿبمد،  
 .245، جامعة كرقلة، ص 2004 مارس 10 - 09، كلية اغبقوؽ كالعلـو اإلقتصادية، "البشرية
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  : المرافقة -2
        دبا أف اغبياة األفراد داخل اؼبؤسسة مرتبطة بالتغَت اؼبستمر، فبلبد من اؼبتابعة اؼبستمرة لؤلمور اإلدارية، 

 .اٍف...كاألمور اؼبهنية، كاؼبشاركة يف اؼبشاريع ، اإلرتقاء يف اؼبناصب... كاؼبواظبة كاإلنضباط يف أكقات العمل
 : المساىمة -3

        من خبلؿ ىذه اؼبرحلة، تعمل على تقييم األداء اؼبستمر ؼبا يقـو بو األفراد، كذلك بإستخداـ مؤشرات 
تقييم مردكدية الكفاءات داخل اؼبؤسسة، كبالتاِف التمكن من ربديد نقاط القوة كتثمينها، نقاط الضعف 

كمعاعبتها، كنظاـ اغبوافز الذم يقلل إُف حد كبَت من ال عدالة التوزيع بناء على نتائج التقييم اؼبوضوعي، إضافة 
 .إُف إزباذ اإلجراءات التصحيحية كلما تطلب األمر

 : التعويضات -4
        مقابل األداء، هبب توفَت كتلبية ما يطمح إليو األفراد داخل اؼبؤسسة، بتعويضهم كربقيق أىداؼ اؼبؤسسة 

 .1كأىداؼ األفراد ماديا كمعنويا للمحافظة على ثقافة الوالء كقيم اإلتقاف الكايف للعمل
 مقاربات التسيير الكفاءات البشرية: المطلب الرابع

دبعٌت أف  مركب شاملـ مفهومدلوؿ كاسع ك ذات       أصبحت الكفاءة اآلف كأكثر من أم كقت مضى 
ـ فبا نسجاإك تزامن يف البعض بعضها مع كلها التنظيمية كالبيئة كاجملموعات الفرد قدرة على اليـو تتوقفالكفاءة 

 : ين العناصر التالية ما يليب تربط بإعتبار أف الكفاءة ماإلدارـ نظا كأساس اؿكرمح جعلها
 . اإلسًتاتيجة- 
 . إدارة اؼبوارد البشرية- 
 .التدبَت أك اإلدارة- 

 اغبافظة إدارة مناليت تربطها مع العناصر سابقة الذكر ظبح باإلنتقاؿ  الكفاءات عبلقة       كمنو فإف 
 : ما يليمقك مقاربات ثبلث على ـيقو كالذم الكفاءات حافظة إدارة إُف التكنولوجية

 
 
 

                                                           
1

ستخداـ لوحة القيادة، ؾبلة اإلسًتاذبية كالتنمية، جامعة عبد اغبميد بن باديس، إبشرية بؿمزياف التاج، دركيش عمر، التسيَت اإلسًتاذبي للموارد ا 
 .44 ص ، 2013، جانفي 04مستغاّف، العدد 
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 :ريةمالتسي المقاربة - 1
 كمةترااَف كاعبماعية الفردية كاػبرباتعارؼ اَف صبلة عن  التسيَتيةاؼبقاربة ذهق نظر كجهة من الكفاءات عربت        

 تشمل الكفاءةىذه  ، األمر الذم هبعلتلفةمخ مهنية كضعيات يفاؼبكونات  ذهق غبلؿستإ قدرة كعلى الزمن، عرب
 .التصرؼ كحسن العملية اؼبعرفة ظباؿ مركب منرأ

 أك مهنية كضعية أمـ أماستغبلؿ كاإل للتعبئة كقابلة ةىزجا للكفاءة الثبلث اؼبكونات ذهق فتكو فأ البد        
 اؼبهنية للوضعيات كمبلزمة متطورة أداة تعد  حسب اؼبقاربة التسيَتيةالكفاءاتف فإ كبالتاِف ، ؿبتملةعمل كضعية
 أم الفعل على بالقدرة مقركنة تكن َف ما ناقصة أك غائبة الكفاءات تبقى ذاق كرغم ،قؼبهاـ قأدائ أثناء للعامل
 القدرة كليدة فتكو اليت الفعل على كالرغبة بفاعلية، العمل من البشرم العنصر سبكن اليت التنظيمية البيئةير توؼ

 .ؤسسةللم التحفيزية
 متبلكهاإ بسبب )موعاتمجك أفراد( البشرية اؼبوارد من كل مسؤكلية تعد متكاملة كمنظومة الكفاءات فإ        

 .التحفيزية كاؼبنظومة اؼبناسبة التنظيمية البيئة توفتَت  مسؤكلية عليها تقع اليت كاإلدارة كاػبربة، للمعرفة
 :العملية المقاربة  -2

  التنظيمية كالسَتكرة ،اعبماعي التدريب بُت لدائما تفاعللل كنتيجة الكفاءات تكوف العملية اؼبقاربة         كفق
 ال بالكفاءات اؼبتعلقة التنافسية اؼبيزة إفؼ  كمنوبينها اإلهبايب التفاعل تعظيم على اؼبؤسسة قدرةكذا ك، التكنولوجياك

 .العناصر السالفة تلك بُت كستمراَف تفاعلذا اؿبو إال تتحقق
 قدرة مثل كمتغَتة، نسبية بل مطلقة كليست صباعية، بل فردية ليست العملية اؼبقاربة حسب فالقدرة        

 السَتكرات مع كالتفاعل التأقلم على القدرة ككذا اؼبتاحة، التكنولوجيا يف التحكم ك السيطرة على موعةؼبجا
 .التنافسية كالبيئة الداخلية البيئة تغَتات كمسايرة الفعالية ربسُت دؼبو اؼبؤسسة، طرؼ من اؼبطبقة التنظيمية

 :اإلستراتيجية المقاربة  -3
 األىداؼ كربقيق اؼبشاريع إقباز خبلؿ منللمؤسسة  التنافسية اؼبيزة الكفاءات ربقق اؼبقاربة         حسب ىذه

 من تقليداؿ بصعوبة  اليت تتصف كالتنظيمية العملية، اؼبعرفية، القدرات تلك يف تتحدد فالكفاءات ،ةاإلسًتاتيجي
 أخرل كفاءات أك حديثة تنظيمية طرؽ بتكار إأك جديد،آخر  تكنولوجي بنمط تعويضها أك اؼبنافسُت، طرؼ

 .1هبةشاتـ

                                                           
1

 أطركحة دكتوراه يف ،أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية كتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية ظببلِف وبضيو، 
 .143  - 142 ص، 2005العلـو اإلقتصادية، زبصص تسيَت، 
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 التنافسية اؼبيزة للمؤسسة تقدـ اليت الكفاءاتكل  تتضمن اإلسًتاتيجية اؼبقاربة نظورمن ـ الكفاءة أف        كما 
 ضمن اؼبقاربة فالكفاءات للمؤسسة اإلسًتاتيجية اؼبشاريع تنجز أفهتا من جهة أخرل ستطاعإب كتكوفمن جهة 
كالذم  اؼبنافسُت طرؼ من دىاتقلی يصعب اليت كالتنظيمية كالعملية اؼبعرفية القدرات تلك تكوف اإلسًتاذبية
مشاهبة،  أخرل كفاءات أك حديثة تنظيمية طرؽ بتكارإ بواسطة أك جديدة تكنولوجية آلية ضهاتعوی  سبامايستحيل

 . 1اإلسًتاتيجية صبغة الكفاءة كمنو تكسب

  البشريةالكفاءات تنميةآليات :المبحث الرابع
 :تمهيد

       إف تنمية الكفاءات البشرية من األطر اليت تساعد على تطوير اؼبهارات اؼبعرفية لدل الكفاءات البشرية، يف 
اؼبسار اؼبهٍت كالوظيفي، إُف جانب تنمية اإلمكانيات اؼبهنية كالشخصية، كإعدادىم بالشكل الصحيح الذم يتفق 

 .قول البشرية العاملةؿمع اإلحتياجات كزيادة القدرات اػباصة با
  البشرية الكفاءات تنميةعملية  :المطلب األكؿ

 :تنمية الكفاءات البشرية - 1
 كتشمل   ،كتنمية مهاراهتا أفرادىا كفاءات لزيادة ؤسسة أم ـتتبناه سلوؾتعترب عملية تنمية الكفاءات        
 دكر الكفاءة، أساس على لؤلجور نظاـ كضع: التالية احملاكر خبلؿ من العملية ىذه إُف النظر يبكن حيث

 مستول على ربدث اليت للتغَتات ستجابةإلا مدل تعكس اليت التنظيمية كالكفاءة الكفاءات تنمية يف التدريب
 .ؿبيطها

 يسمح حيث ،كعمودم أفقي تكامل بتطبيق مرتبط للكفاءات الناجحة التنمية ربقيق أف القوؿ يبكن        
 ـبتلف تكيف فيسمح األفقي التكامل يف أما اؼبؤسسة، مهمة مع البشرية الكفاءات بتكيف العمودم التكامل
 تسيَت أنشطة تصبح أم التكيف، ؽبذا مثلى كسيلة تكوف ىنا كالكفاءات بينها، فيما البشرية اؼبوارد تسيَت أنشطة
 .2الكفاءة حوؿ تتمركز البشرية اؼبوارد

                                                           
1

جي، اؼبلتقى الدكِف حوؿ التنمية البشرية كفرص  مالعنصر البشرم من منطق اليد العاملة إُف منطلق الرأظباؿ اإلسًتات"عيسى ؿبمد اؼبهدم،  بن 
 .70 - 69 ص، 2004 مارس 10 - 09 ، اؼبنعقد يومااإلقتصادية ، كلية اغبقوؽ كالعلـو"اإلندماج يف إقتصاد اؼبعرفة كالكفاءات البشرية

2
 ،التأمينية، مداخلة يف اؼبلتقى الدكِف السابع، حوؿ الصناعة التأميٍتتنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز اؼبيزة التنافسية للمنتج "مصنوعة أضبد،  

 .08، ص 2012ديسمرب  04 - 03 ا، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، اؼبنعقد يـو" (ذبارب الدكؿ) التطوير كآفاؽالواقع العملي 
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 األعماؿ، عاَف كتسحإ الذم البشرية اؼبوارد لتنمية عامة سًتاتيجيةإ من الكفاءات تنمية سًتاتيجيةإ تنبثق        ك
   التسيَت يف العقبلنية ؼبذىب نوعيا تطورا بدكره يعد كالذم اؼبعارؼ تسيَت إُف بدكرىا تستند اليت اؼبؤسسة، يف

 .1اإلسًتاتيجي
       فتنمية الكفاءات البشرية زبص كل اإلجراءات اؼبتخذة من قبل اؼبؤسسة لتنمية قاعدة كفاءاهتا،  أم تنمية 

بواسطة مزيج من الطرؽ كالوسائل كالنشاطات اليت تساىم يف رفع مستول أداء الكفاءات اليت تتوفر عليها 
 .2اؼبؤسسات

 : عدة عناصر يبكن إهبازىا فيما يليخبلؿ من تفعيلها يبكن الكفاءات تنمية إف        
 :التنظيمية المساىمة 1 - 1

 خبلؿ من سواء اؼبؤسسة، طرؼ من الكفاءات كتنمية تسيَت،اؿ أساليب فعالية بفضل ربديدىا يبكن        
 كأساليب على أمثلة تعد اليت الوظيفي اؼبسار تطوير كأساليب بالنتائج اؼبشًتؾ اإلنتفاع نظاـ اؼبكافأة، كأساليب

 الفعاؿ االستعماؿ يف التنظيمية اؼبسانبة إذف سبثل كما الكفاءات، بتعبئة زبتص اليت التسيَت أساليب اغبيازة
 .للكفاءات

 :الفردية المساىمة 2- 1
 يف الكفاءات كقدرة بإرادة ترتبط بل للمؤسسة زبضع ال عوامل دراسة خبلؿ من اؼبسانبة ىذه تتحدد       
 اؼبسانبة تلك إف، الوظيفي األماف لتحقيق باؼبسؤكلية كالشعور اعبهود بذؿ خبلؿ من ،ـتوكمهارا ـتوقدرا تطوير
 يتحدد ال اؼبؤسسة يف التنمية مستول أف كما أدائها، لتحسُت الكفاءات اتبذلو اليت ىوداتؼبجا من تتكوف الفردية

 كدببادرتو الفرد إف ،للكفاءات الفردية باؼبسانبة كأيضا بل التسيَت أساليب خبلؿ من التنظيمية باؼبسانبة فقط
 باإلضافة القيمة، عالية مهنية كخربة كتكوين، تعليم، من يبلكو ما خبلؿ من اؼبؤسسة كفاءات إثراء يبكنو اػباصة

 التنظيمية باؼبسانبة فقط وبدد ال اؼبؤسسة يف الكفاءات مستول إف الثمينة، كاؼبهارات الكفاءات، تنوع إُف
 بشكل كتثمينها تأىيلها أمكن إذا الكفاءات أف كما، البشرية للموارد الفردية باؼبسانبة أيضا وبدد بل للمؤسسة،

 فإف الكفاءات ؽبذه مستمر كتثمُت ذبديد غياب كيف أنو غَت للمؤسسة، تنافسية ميزة بالتأكيد سبثل انوفإ مناسب
 بديلة ككفاءات موارد متبلؾإ أك ابوستقطاإ إُف سيسعوف اؼبنافسُت كأف خاصة تدرهبيا، ستزكؿ هبا اؼبرتبطة اؼبيزة
 .مبلئمة فرصة ىناؾ كانت كلما

                                                           
1

، 2005رحيم حسُت، التغيَت يف اؼبؤسسة كدكر الكفاءات مدخل للنظم، ؾبلة العلـو اإلنسانية، العدد السابع، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، فيفرم  
 .14ص 

2
 .04ج بوعريرج، ص لتحقيق اؼبيزة التنافسية، اؼبركز اعبامعي بر قرزيز ؿبمود، قايدم طبيسي، التسيَت اغبديث للكفاءات يف اؼبؤسسة، كمدخل 



إدارة انمىارد وتسيير انكفاءاث انبشريت: انفصم انثاني  
 

116 
 

 :إليها كالحاجة الكفاءات تنمية أىمية  -2
 :الكفاءات تنمية أىمية 1 – 2

فبا هبعلها  إنتاجيتها، مستول تراجع تعرؼ اليت ؤسسات كالسيماللم بالنسبة ضركرية الكفاءات تنمية       إف 
 تتناسب كفاءات يتطلب كؽبذا لديها، فبا اتطور أكثر إنتاج أساليب ستخداـإك حديثة تكنولوجيا إدخاؿ إُف تلجأ
 سواء مبلحظتها، يبكن اليت النقائص لتدارؾ حتمية كضركرة الكفاءات تنمية، حيث اعبديدة الظركؼ ىذه مع

 ؼبواجهة سًتاتيجيإ كخيار البعض يعتربىا حُت يف، أدائها دبستويات أك البشرية اؼبوارد دبعارؼ األمر تعلق
 .مؤسسةلل اؼبستقبلية التحديات

 اؼبوارد معارؼ كربيُت إثراء خبلؿ من البشرية كؼبواردىا ؤسساتللم بالنسبة الكفاءات تنمية أنبية تتجلىك       
 سد ، إُف جانب ذلك1الوظيفي مسارىا كإدارة تطوير برامج إطار يف الوظائف متطلبات ؼبواكبة ىاربضَتك البشرية
 معدؿ زبفيض للمؤسسة، كالئها زيادة إهبابية، أكثر اتوكسلوكا مواقفها كجعل البشرية اؼبوارد لدل اؼبعرفية الثغرات
 البشرية اؼبوارد إكساب خبلؿ من العمالة حجم زبفيض، كنتاجيةاإل زيادة كبالتاِف العمالة، دكراف كمعدؿ الغياب

 فرص من البشرية اؼبوارد إستفادة ، ككذلكمتعددة مهاـ كإقباز متنوعة كظائف شغل من سبكنها جديدة ؼبؤىبلت
 .العمل سوؽ يف اؼبؤسسة مكانة كربسُت للًتقية

  :يلي ما بتحقيق الكفاءات تنمية تسمح الذكر، سالفة النقاط إُف باإلضافة       
 .كاػبارجية الداخلية ةؤسساَف بيئة ؼبواجهة الضركرية الكفاءات توفَت- 
 .زبائنها رضاء كوبقق  على اؼبؤسسةإهبابا يعود فبا ،البشرية اؼبوارد معنويات رفع- 
 .الوضع لتدارؾ اؼبناسبة اإلجراءات زباذإ كبالتاِف البشرية، اؼبوارد لدل الضعف كنقاط القوة نقاط إكتشاؼ- 
 :البشرية الموارد كفاءات تنمية إلى الحاجة 2  -2

 أدائها معدالت يف اتراجع تسجل عندما ،البشرية اكفاءاتو تنمية إُف ماسة حاجة يف ؤسساتاَف تكوف       
 غَت البشرية كفاءاتاؿ تنمية تصَت حُت يف لديها، الكفاءات لنقص ةنتيج اؼبستهدؼ اؼبعيارم األداء مع قارنةـ

 فيها يكوف اليت اغباالت أىم بُت من، كاتوذا حد يف ؤسسةباَف تتعلق ألسباب األداء مستول تراجع حالة يف ؾبدية
 :يلي ما الكفاءات، تنمية طريق عن منها التخلص يبكن ال ألسباب البشرية اؼبوارد أداء تراجع

 .العمل ظركؼ مبلءمة عدـ- 
                                                           

1
ضبودم حيمر، أنبية تنمية كفاءات اؼبوارد البشرية بالنسبة للمنظمات، ؾبلة إقتصاديات اؼباؿ كاألعماؿ، اؼبركز اعبامعي عبد اغبفيظ بالوصوؼ، ميلة،  
 .166ص  ،2017كتوبر، أ
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 .ؤسسةباَف التحفيز نظاـ فعالية عدـ- 
 .العمل مكاف تغيَت- 
 1.التحقيق مستحيلة أداء معايَت كضع- 

  البشريةالكفاءات تنمية مجاالت: المطلب الثاني
 الراىنة، البيئة تطرحها اليت التحديات ظل يف للمؤسسة التنافسية اؼبيزة مصادر أحد سبثل الكفاءات أف دبا       

 كتقوية تعميق إُف حباجة ىو كما الدكرية، التقييمات خبلؿ من كمتابعة تسيَت إُف حباجة اإلسًتاتيجي اؼبورد فإؼ
 .الكفاءات تسيَت من غَته إُف كالتعلم التكوين على عتماداإ التطوير عمليات خبلؿ من مهاراتو كصقل معارفو

 :الكفاءات مواصفات إعداد  -1
       يبثل إعدادا مواصفات الكفاءات كاحدة من األكُف اؼبراحل لتسيَت الكفاءات عند كضعو يف حيز التطبيق، 
حيث يتم يف ىذه اؼبرحلة معرفة الكفاءات اؼبرغوب فيها قصد اغبصوؿ على أحسن الكفاءات كمنو تعترب النقطة 

 .اؼبرجعية لتقييم الكفاءات كتطويرىا
 قبد الطرؽ ىذه بُت كمن العمل، كؾباؿ الوظيفة حوؿ اؼبعلومات كصبع الكفاءات لتحليل كثَتة طرؽ توجدك       

      .اٍف...الكفاءة بطاقات الكفاءات، ستماراتإ كاعبماعية، الفردية اؼبقاببلت اؼبيداف، يف اؼببلحظة
       كمن بُت أىم الطرؽ قبد بطاقة الكفاءات اؼبهنية، حيث تسلط الضوء على الكفاءات الفردية الذم يبكن 

أف هبند كيربط مع كل غبظة إىتماـ اؼبؤسسة، كأيضا اؼبقابلة اليت سبثل الوسيلة اعبيدة من أجل معرفة العناصر 
اؼبميزة للوظيفة كؾباؽبا، حيث نقـو بسؤاؿ شروبة متنوعة من األفراد أك اجملموعات عن خربهتم يف كظيفة أك ؾبموعة 

من الوظائف اػباصة، توقعاهتم حوؿ تطوير الوظائف، إحساسهم السلوكي اؼبستقبلي اؼبرغوب فيو، كنظرهتم 
 .2الشخصية، فبا وبفزىم تفكَتىم كوبسوف أهنم يشاركوف بنشاط يف تطبيق تسيَت الكفاءات يف مؤسستهم

 :الكفاءات تقييم  -2
 معرفة من العملية ىذه على القائمُت يبكن ألنو، الكفاءات تسيَت مراحل من ىامة مرحلة تقييماؿ يبثل       
 مقابلة قبد الشأف ىذا يف تستعمل اليت األدكات كمن باؼبؤسسة، اؼبتاحة الكفاءات يف كالقوة الضعف جوانب
 .3اٍف... الكفاءات مرجعية اؼبيدانية، اؼبرافقة السنوية، النشاط

                                                           
1

   ..167 مرجع سابق، صضبودم حيمر،  

2
طركحة دكتوراه، يف العلـو اإلقتصادية، جامعة ؿبمد خيضر، أ، سماؿ البشرم في تحقيق التميز للمؤسسة المتعلمةأدكر تسيير الرصوٌف ظباح،  

 .103 - 102، ص 2013  -2012بسكرة، 
3

 .09، مرجع سابق، ص مصنوعة أضبد 
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فإنو سيجعل من اؼبمكن قياس الكفاءات، ىو القوة الدافعة كراء هنج الكفاءات تقييم        باإلضافة إُف ذلك 
.  1الفجوة بُت اؼبهارات اؼبطلوبة كاؼبهارات اؼبتوفرة لدل اؼبوظفُت كربديد النفوذ األنسب لتطوير ىذا األخَت

 :الكفاءات تطوير  -3
 أك الداخلية البيئة سواء يف اغباصلة التحوالتك ظركؼاؿ  كلمع التكيف أجل من الكفاءات تطوير هبب       

، فتطوير الكفاءات كموقف أك سلوؾ على كل مؤسسة أف تتبناىا قصد زيادة كفاءاهتا كإكتشاؼ اػبارجية
إمكانيات التطور، كعلى ىذا األساس يبكن النظر إُف ىذه العملية من خبلؿ عدة طرؽ كوضع نظاـ األجور 

 .2كذلك حسب اؼبعارؼ أك اؼبؤىبلت، كالتكوين كدكره يف تطوير ىذه الكفاءات، ككذلك الكفاءة التنظيمية
 :الكفاءات تحفيز  -4

 افظ على سلوؾ األفراد كبو ربقيقتح كربرؾكجو، تنشط، تاليت ربفيز الكفاءات عملية عملية تعترب 
 يبثل ؾبموعة العوامل كاؼبؤثرات اليت ترفع اؼبوظف إُف بذؿ جهد أكرب يف ، كمنو فإف التحفيز3األىداؼ اؼبتوقعة

العمل بالشكل الذم وبقق أىدافهم كوبقق أيضا أىداؼ اؼبؤسسة، لذلك فإف إستحقاؽ اؼبوظف يرتبط دبدل 
 .4قيامو بأعباء العمل من عدمو، كمن اغباالت اليت يعترب اؼبوظف فيها قائما بعملو كبالتاِف يستحق خبلؽبا حافزا

 تطوير الكفاءات الفردية كالجماعية كشركط صيانتها: المطلب الثالث
 : تطوير الكفاءات الفردية -1

 ىي إكتساهبا هبب اليت الكفاءة فإف ينحصر يف الطلب عليها، كؽبذا الكفاءات        إف الشرط األساسي لتنمية
فبثبل  يكوف أف الفرد على ملئو، فبا هبب يف رغبتو عن عرببو كم اؼبوجود النقص يدرؾ الفرد الذم أىداؼ من جزء

على  التعرؼ على نتيجة لبعض العناصر كالقدرة النجاح، إُف الفرد جلب مسألة إذف ىيؼاػباص كالفردم،  لتطوره
كصبيع  قواىا كإمكاناهتا كالتنظيمية، باإلضافة إُف تثمُت الشخصية بُت األىداؼ أم كجود تطابق اؼبؤسسة أىداؼ
 .اؼبتزايدة الذم يرادؼ اؼبسؤكلية الكفاءات تطوير خبلؿ من دائم، للرقابة، كمنو ربقيق تقدـ اػباضعة األنشطة

 
 
 

                                                           
1
 Elisabeth Lecoeur,  op. cit, p 91. 

2
 .09، مرجع سابق، ص مصنوعة أضبد 

3
 Elisabeth Lecoeur, idem, p19. 

4
 .22 ص ،2009، مؤسسة حورس الدكلية، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، تنمية المهارات اإلدارية كالسلوكية للعاملين الجددؿبمد الصَتيف،  
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 : تطوير الكفاءات الجماعية -2
ما يسمى  ينتجمن خبللو  إما على اؼبستول الذم ،مستويُت على اعبماعية الكفاءة تعيُت         يبكن
 اؼبؤسسات ؼبوظفيها، الذم تضعو للتحفيز ككفقا تلقائي بشكل كاليت تكوف مفصلة اؼبهنية كالعاطفية، بالتفاعبلت

 على عملية التحفيز كمنو نستنتج أنو على اؼبستول الكلي يعتمد باإلضافة إُف تكامل بُت مهارات أعضاء الفرؽ،
 اعبماعية أين تعترب الكفاءة العاؼبي اؼبستول الثآف كالذم يبثل اؼبستول اإلدراكية، أما على الفردية القدرات كتوجيو

اؼبؤسسة أيضا، فهذا النوع من   تشكل اليت اؼبختلفة الفرؽ كتكامل بُت إنتكاسات غبدكث نتيجة ىي للمؤسسة
 يستمر الكفاءات تطوير أف فردية، كما نضيف أيضا كفاءات ؾبموع ليست مضافة فهي ظاىرة ليست الكفاءة

 .1فهي عملية مستمرة للفرد اؼبهنية اغبياة طواؿ
 :الكفاءات تنمية لنجاح الضركرية الشركط -  3

اليت يبكن إهبازىا يف العناصر  البشرية كفاءاتاؿ تنمية عملية قباح       هبب مراعاة بعض الشركط لضماف 
 :التالية

 .فبكن حد أقصى إُف العملي كالواقع الكفاءات لتنمية التدرييب الربنامج ؿبتول طابقةالقياـ مب- 
 .العمل أثناء التمنية عملية يف اؼبكتسبة كاؼبعارؼ اعبديدة السلوكات إستخداـؾ الوظيفية اؼبمارسات ربسُت- 
 من تعلمتو ما كإثبات كظائفها، أداء يف التنمية عملية من اؼبكتسبة الكفاءات تطبيق على البشرية اؼبوارد تشجيع- 

 .الواقع أرض على سلوكات
 عمل لوضعيات كتضمينو التدرييب الربنامج ؿبتول تنويععن طريق كتوسيعها  البشرية اؼبوارد كفاءات تنويع- 

 .ـبتلفة
 .البشرية اؼبوارد لدل اعبديدة الكفاءات تسابإؾك التعلم يف الرغبة كتنمية خلق- 

  البشريةالكفاءات تنمية ؾباؿ يف ؤسسات على إختبلفهااَف تواجهها اليت التحديات       كلكن يوجد بعض 
، الكفاءات لتنمية إسًتاتيجية إدارة قيقتحك ينتثمؤسسة، للم بالنسبة فعاال ستثماراإ الكفاءات تنمية جعلؾ
 جعل الكفاءات لتنميةماؿ الطرؽ اؼبثلى كاؼبناسبة إستع.الكفاءات من  اؼبؤسسةمتطلبات بتلبية ـ اعبادسباقاإل

 .2الكفاءات تنمية من اؼبستهدفة  النتائج قيقتح فضما كفاءاهتا تنمية مسؤكلية تتحمل البشرية اؼبوارد
 

 

                                                           
1
Toumi MILOUD, Souleh SAMAH, op, cit, p 55. 

2
 .168 - 166ص مرجع سابق، ضبودم حيمر،  
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 آليات المحافظة على الكفاءات في المؤسسة: المطلب الرابع
       تعمل اؼبؤسسات خبلؿ سعيها لتحقيق أىدافها كبلوغ أعلى مستويات النمو كالتقدـ إُف احملافظة بشىت 

الوسائل عل أفضل مواردىا البشرية ككفاءاهتا، كذلك نظرا لكوهنا تعي بشكل كبَت أف ىذه األخَتة تشكل أكثر 
موارد اؼبؤسسة سبيزا، حيث أصبح يبثل الرأس اؼباؿ البشرم الذم سبلكو اؼبؤسسة اؼبيزة التنافسية الفعلية اليت يبكن أف 
تعتمد عليها اؼبؤسسة كتسمح ؽبا باؼبنافسة على ـبتلف األصعدة كربقيق النجاح اؼبنشود، حيث يبنح اؼبورد البشرم 

الكفء للمؤسسة قدرا كبَتا من اؼبركنة كالقدرة على اإلبداع كالتأقلم مع اؼبتغَتات الكبَتة كاؼبتسارعة اليت تشهدىا 
 .بيئة األعماؿ

      من ىذا اؼبنطلق يستوجب على كل مؤسسة كضع برامج فعالة تسمح ؽبا باحملافظة على كفاءاهتا، كغالبا ما 
تركز برامج زيادة كالء العاملُت إذباه اؼبؤسسة على ثبلث عوامل أساسية تعمل على ربفيز الكفاءات كالعاملُت على 

إزباذ قرار البقاء يف اؼبؤسسة، كتتمثل أبرز األدكات كاآلليات اليت يبكن أف تنتهجها اؼبؤسسة كتساعدىا على 
 :، من خبلؿ اؼبراحل كالنقاط كما يلي1احملافظة على كفاءاهتا بشكل صحيح كسليم

 تخطيط الكفاءات البشرية: 
       تقـو اؼبؤسسة بتشخيص كضعيتها اغبالية انطبلقا من دراسة احمليط الداخلي كاػبارجي لتحديد نقاط قوهتا 
كضعفها ككذا منافسيها يف القطاع، مث تقـو بتحديد أىدافها اغبالية كاؼبستقبلية كبعدىا ربدد كل أنواع الوظائف 

الضركرية لذلك، مث القياـ بتحليل تشكيلة اؼبوظفُت اؼبتواجدين لديها كدراسة كفاءة كخربة كل فرد منهم ككذا 
تطلعاهتم كمشاريعهم اؼبهنية، كذلك ؼبقارنة اإلحتياجات من الكفاءات اليت ربقق ؽبا األىداؼ مع ما ىو متوفر 

لديها من كفاءات موظفيها، يف األخَت تستطيع من خبلؿ ما تقـو بتحديد اإلكبرافات بُت ما ىو متطلب كما ىو 
موجود، كبذلك زبطط لنقل كترقية بعض اؼبوظفُت أك إعادة تدربيهم أك إعادة توزيع الوظائف، كإف كاف ىناؾ 

 .نقص يف الكفاءات فتخطط لتوظيف أفراد جدد يبتلكوف ىذه الكفاءات
 إنشاء مرجعية الكفاءة: 

       بعد ربديد الوظائف اؼبرتبطة باألىداؼ تقـو اؼبؤسسة بتقييم ىذه الوظائف حسب العائبلت اؼبهنية كذلك 
بتحديد اؼبهن مث ربديد كل الوظائف اليت سبارس يف نفس اؼبهنة كاألنشطة كاؼبهاـ اؼبرتبطة هبا، ككذا شركط فبارستها 

 .كالتدريبات الضركرية ؼبن يشغلها كأماكن فبارستها أيضا

                                                           
1

ستقطاب كاإلستفادة من الكفاءات اؼبهاجرة يف ؾباؿ تكنولوجيا إ اغبديثة للمحافظة على الكفاءات الوطنية كاآللياتعطيوم ظبَتة، بوقاؿ نسيم،  
 .207، ص 2016 ، ديسمرب،11 اؼبعلومات كاإلتصاالت، جامعة عبد اغبميد مهرم، قسنطينة، ؾبلة جديد اإلقتصاد، عدد رقم
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       مث تقـو بإنشاء مرجعية للكفاءة بوضع قائمة للكفاءات الضركرية ؼبمارسة ىذه الوظائف كاألنشطة كاؼبهاـ 
اؼبرتبطة هبا، كترتيبها كتنسيقها حسب متطلبات ىذه الوظائف كحسب التسلسل اؽبرمي ؽبا، كبعد ذلك يبكن 

إستئناؼ تنفيذ برنامج إعادة تدريبها، كتوظيف أفراد جدد حسب التحديد الكمي كالكيفي للكفاءات اليت ربتاج 
 .إليها

 إستقباؿ كدمج الكفاءات الجديدة: 
       هبب إستقباؿ اؼبوظف اعبديد بشكل منظم كفعاؿ، حبيث تتم هتيئة ؿبيط عملو كذبهيز كل األدكات البلزمة 

لو، مث يستقبل من طرؼ اؼبسؤكلُت كاؼبسؤكؿ اؼبباشر، كيتم إختيار موظف من اؼبؤسسة اؼبوظف اؼبشرؼ، حيث 
يكوف ذك خربة يف ؾباؿ عمل اؼبوظف اعبديد ليقـو دبرافقتو، ينقل لو كل اؼبعارؼ كاؼبعلومات الضركرية كيوضح لو 

كل األدكار كمتطلبات العمل البلزمة كالسلوكيات اؼبرغوبة، كهبب أف يتعرؼ اؼبوظف اعبديد على فلسفة اؼبؤسسة، 
ثقافتها، قيمها، متطلبات قباحها كأىدافها، مث يتم تسليم كتوقيع الوثائق الضركرية للعمل، كتأيت مرحلة ملكية 

 .اؼبوظف اعبديد لوظيفتو
       كيتم دؾبو مع فريق العمل اعبديد كيعرؼ كل ما ىو مطلوب منو كاإلقباز اؼبنتظر منو ربقيقو، حيث يقـو 
اؼبشرؼ بتدريبو ليكتسب اؼبعارؼ كالقدرات كالقيم اؼبطلوبة يف عملو، كبعدما يتحقق من أف اؼبوظف قد تدرب 
جيدا كينجز عملو بشكل صحيح كمنظم كيقـو باإلنسحاب تدرهبيا مث تقاـ مقاببلت مع ىذا اؼبوظف اعبديد 

للتحقق من رضاه كرغبتو يف العمل ككذا كفاءاتو اؼبكتسبة كىل مازاؿ وبتاج إُف تطوير كربسُت، كتدكف كل ىذه 
 .اؼببلحظات كاليت تسمح ؽبذا اؼبوظف باإلطبلع عليها

 التدريب كالتطوير: 
       تعترب من أىم اؼبراحل كأكثرىا فعالية يف حياة الفرد اؼبهنية حبيث يتم ربديد اإلحتياجات التدريبية لؤلفراد 

كاليت هبب ربطها دبا يتطلبو تنفيذ اػبطة اإلسًتاذبية للمؤسسة، مث توضع األىداؼ كالسياسات كاإلجراءات 
 .التدريبية اؼبطلوبة

    كمن الضركرم توفَت بيئة عمل تدريبية مناسبة للتمكن من سد الفجوة يف األداء كتغَت سلوؾ األفراد بشكل 
عملي، حبيث يشعر اؼبتدرب بقدر من التمكُت لتطبيق مهارتو اعبديدة مث يتم رفع تقارير األداء التدريبية عن الفًتة 

 .1اؼبنقضية لئلدارة العليا

                                                           
1

، 18دارة الكفاءات البشرية يف ربقيق اإلبداع للمؤسسات، ؾبلة العلـو اإلقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية، العدد إ، بوقرة رابح، دكر أماؿبن ساَف  
 .45، ص 2017جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة،
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 تقييم األداء كالعائد كتسيير المسار المهني: 
يف البداية يتم القياـ دبقابلة فردية بُت الرئيس اؼبباشر كاؼبوظف للسماح للطرفُت بتحقيق التوافق بُت        

األىداؼ الشخصية للفًتة القادمة ككذا الدعم اؼبطلوب للوصوؿ إُف النتائج اؼبرغوبة، كربديد معايَت األداء 
. اؼبوضوعية كالنموذجية بالنسبة إليهما، إحتياجات التدريب، التطلعات اؼبهنية، كىذه اػبطوة تعترب دبثابة إتفاؽ

كبعد ذلك على اؼبوظف أف يعمل على ربقيق األىداؼ اؼبلـز هبا، كعلى اؼبسؤكؿ أف يوفر الدعم اؼبتفق عليو، كيتم 
تتبع كمراقبة كقياس أداء اؼبوظف كالعائد الذم وبققو، كوبب مناقشة اؼبوظف حوؿ أدائو بشكل مستمر من أجل 

ربسينو كتطويره كىو ما يساىم يف ربقيق األىداؼ احملددة، مث يتم إنشاء ميزانية الكفاءة كتعٍت ربليل كتقييم 
الكفاءات اؼبهنية كالقدرات كالدكافع الفردية، كاليت يسمح بإعطاء النتائج عن أداء اؼبوظف كعن مدل ربقق 

/ األىداؼ احملددة، كتتناكؿ بشكل خاص عائد اؼبوظف فيما يتعلق باؼبعرفة، اؼبعرفة الفنية، اؼبعرفة اإلدراكية
، (الًتقية كالنقل)السلوكية، كتفيد يف تطوير مشركع اؼبسار اؼبهٍت للموظف بنقلو من كظيفة ألخرل عموديا كأفقيا 

 .1كيرافق ىذا اؼبسار اؼبهٍت اؼبسار التدرييب أم تدريب اؼبوظف لشغل ىذه الوظائف اعبديدة
  كمعايير الحكم على توفرىا بالمؤسسةالكفاءات بناء عوامل: المطلب الخامس

 : عوامل بناء الكفاءات البشرية -1
       يوجد ؾبموعة من العوامل اليت تساىم يف بناء الكفاءات البشرية يبكن إستعراضها يف النقاط التالية كما 

 :يلي
 التنظيمية المركنة: 

أم أزمة تتعرض ؽبا اؼبؤسسة كاليت  ،للمحيط اؼبتوقعة غَت يراتتغ اَفمع التكيف على اؼبؤسسة قدرة       تعرؼ ب
تساىم ك مرف، تفاعل ديناميكية كخلق اؼبشاكل تسيَت يف البشرية الكفاءات أنبية تربزكىنا  سريع فعل رد تتطلب

 .فيها العاملة الكفاءاتك ؤسسةللم اؼبكونة كاؽبياكل الوظائف ؼبختلف كربأ ستقبلليةإ منح يف
 ةالمتعلم المؤسسة: 

 أيضا تتشكل ك أعضائها، ككفاءات معارؼ ربسُتاليت تعمل جاىدة على          يعترب ىذا النوع من اؼبؤسسات
 .رار قصد بلوغ األىداؼ اؼبنشودةستمإب يتعلم صباعي تعلم كنظاـ
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 .47 ص مرجع سابق، ، بوقرة رابح، أماؿبن ساَف  
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 ؤسسةاَف سلوؾ تعديل إُف فردم مستول على لو كاؼبعرفة تسابإؾ يؤدم عندما تنظيميا التعلم       فيكوف 
 نتحدث أننا يعٍت ما اؼبباشرة، اؼبهنية التجربة ىي األقبع الوسيلة أف إال غالبا، التكوين بواسطة تكتسب اؼبعارؼ

 .بينهم فيماراد األؼ تفاعل يستوجب كىدا للكفاءات بناء عن
 كفاءات بناء على التكوين ثرأ:  

 بتحليل تبدأ راحلاَف من ؾبموعة يكوف كفعاليتو تكوين برنامج قباح أفاء اػبرب من العديد هبمع        
 يصاؿإك باإلتصاؿ تسمح الطرؽ من العديد ىناؾ ف،التكوم نتائج بتقييم كتنتهي التطبيق مرحلة اإلحتياجات

 وبقق كىنا فيها العامل إشًتاؾ على عتمدتإ كما أعلى تكوف التكوين طريقة فعالية أف القوؿ كيبكن ت،اؼبعلوما
 .للمعلومات كبَت ستيعابإ

 :المؤسسة في بشرية كفاءات كجود على الحكم معايير  -2
 الحركية: 
 كظيفية راتمسا سلوؾ على الفرد قدرة كتعٍت كفاءتو لتنمية نتيجة البشرم العنصر يف نلمحها خاصية كىي       
 اؼبهنية كاجملاالت بالكفاءاتراية د على تكوف أف اؼبؤسسة على البد ذلك يتحقق كحىت اؼبهنية، حياتو يف ـبتلفة

 . معا ؼبؤسسةكا الفرد أىداؼ ىبدـ حىت ىا،بتأطَت ؽبا كاإلستعداد مستقببل ربتاجها اليت
 التعاكف:  

 الكفاءات تكوف عندما تظهر كاليت اعبماعية الكفاءات بينها من الكفاءات أنواعيف السابق  شرنا     كنا قد أ
 .1اٍف...مشًتكة، كلغة تفكَت ستخداـإ تعاكف، يف الفردية
 كالمبادرة اإلستقاللية: 
 تكيفو خبلؿ من يظهر الكفء الفرد أف معناه ،اؼبهنية أكضاع يف كاؼبسؤكلية باؼببادرة الفرد أخد ىي الكفاءة      

 كفاءتو ينمي الفرد فإؼ اؼبمارسة خبلؿ كمن اؼبتوقعة، غَت اغباالت يف ككذلك مهنية أكضاع يف التصرؼ كحسن
 تشخيص يستطيع ككذلك اؼبسؤكلية، كدرجة اإلستقبللية العمل، يف كاإلتصاؿ العناصر من ؾبموعة كتظهر

 العليا اإلدارة سبنح حيث ،بمناس عمل ؿبيط توفر يتطلب ذرات إاؼبباد زباذإ كظركؼ اؼبهٍت، مستواه على التعرؼك

                                                           
1
، جامعة جيبلِف 13مينة، اؽبوارم صباؿ، الزين عبد اجمليد، كاقع تسيَت كبناء الكفاءات يف اؼبؤسسات العمومية، ؾبلة العلـو اإلقتصادية، العدد أسبلمة   

 . 7، ص 2016ليابس، سيدم بلعباس، ديسمرب 
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 أفكاره إعطاء البشرمكرد اَف يستطيع بالتاِف ككفاءاهتم يف ثقة لديها ألف اؼبهاـ قبازإ طريقة يف اغبرية من نوع
 .1أداءه كربسُتاـ كاإلحًت العمل حب لديو يولد فبا احاتوقًتكإ
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. 8 مرجع سابق، صمينة، اؽبوارم صباؿ، أسبلمة  
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 :خاتمة

       إف أىم ما إستخلصناه من خبلؿ عرضنا حملاكر ىذا الفصل، ىو ضركرة اإلىتماـ باؼبورد البشرم لكونو 
احملرؾ احملورم الذم ال يبكن اإلستغناء عنو خاصة ككبن نعيش يف كسط ؿبيط يتسم بالتسارع اؼبذىل لوتَتة من 
التغَتات، فهو يبثل اؼبصدر األساسي للتميز الذم يبكن اؼبراىنة عليو من خبلؿ تنمية مهاراتو كتطوير كفاءاتو، 

حيث ىذه األخَتة ىي العامل الوحيد اليت سبكن اؼبؤسسة من ضماف كتوفَت اغبركية ؼبوردىا البشرم ىذا من جهة، 
كمن جهة أخرل هبب توظيف الفرد على أساس ما وبمل يف جعبتو من مهارات عالية األداء كخربات كافية ؼبسايرة  

 .اؼبستجدات اغباصلة يف الوقت الراىن
       كللحفاظ على الكفاءات البشرية كتسيَت جهودىم كطاقاهتم، هبب على اؼبؤسسة تسيَت ىذه الكفاءات 

بالشكل الذم يساعد على ضماف إستمرار كجودىم، األمر الذم يقتضي توفَت بيئة عمل تدريبية مناسبة كربسُت 
، ىو أيضا وبتاج إُف متابعة تسيَت إُف حباجة  كما ىواإلسًتاتيجي اؼبورداؼبمارسات الوظيفية كالتكوينية، كمنو 

  قياسيسمح بفإنو الكفاءات، ىو القوة الدافعة كراء هنج فالتقييم  للفرد، الدكرية التقييمات كضع خبلؿ من كذلك
. اؼبتوفرة لدل اؼبوظفالكفاءات اؼبطلوبة ك الكفاءات البشريةالفجوة بُت



 

 

 

 

 

 : الفصل الثالث
 تحليل األثر المتبادؿ بين الحوكمة

 كتسيير الكفاءات البشرية
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  :مقدمة
 عنصرا مهما كأساسي يف اؼبؤسسة مهما كاف نوعها، كيف ىذا الصدد يبكننا القوؿ أنو هبب         يعترب العمل

أداء العمل بفعالية الذم يعتمد أساسا على عنصرين كاعبودة كاإلتقاف، كحبكم أف اؼبؤسسة أماـ األكضاع الراىنة 
يلـز عليها تبٍت أنظمة من شأهنا ربسُت إدارهتا كبيئتها الداخلية كأيضا تنمية ريادهتا يف ؾباؿ عملها كبإستمرار، 

كيندرج ىذا كلو يف إطار تطبيق نظاـ اغبوكمة ذك مسارات كاضحة كسليمة، كمن اؼبفركض أف سبق كأف أشرنا إليو 
من خبلؿ إبراز اػبلفية النظرية اػباصة هبذا النظاـ، كيضاؼ إُف ذلك اػبربة كاؼبؤىبلت اؼبناسبة، كالقدرات اؼببنية 

على أفضل الكفاءات داخل اؼبؤسسة، ما يفرض أف تكوف ىناؾ حوكمة للمورد البشرم بإعتباره رىاف إسًتاتيجي 
بإمتياز، كالذم يوضح بدقة عبلقة التأثَت كالتأثر بُت اغبوكمة كتسيَت الكفاءات البشرية، حيث تعترب كعبلقة حديثة 

كاليت زادت من أنبيتها خصوصا يف كقتنا الراىن الذم يتسم بالكثَت من التعقيدات يف بيئة األعماؿ، كمنو 
أصبحت اؼبؤسسات كال سيما اعبزائرية مضطرة إلعتماد سياسة ربط إدارهتا بالكفاءات البشرية، الذم كاف يف 

مرتبطا كبشكل كثيق بالعنصر البشرم  بادئ األمر بعيد كل البعد عن أمور تتعلق برشادة اإلدارة، ليصبح اليـو
 .ككفاءتو أكثر من البلـز

 تأثير الحوكمة على تسيير الكفاءات البشرية؛: المبحث األكؿ
 حوكمة المورد البشرم رىاف للتميز التنظيمي؛: المبحث الثاني
 األخالقيات كالكفاءة المهنية في إطار الحوكمة؛: المبحث الثالث
 .إدارة القول البشرية بتميز في المؤسسة: المبحث الرابع
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 تأثير الحوكمة على تسيير الكفاءات البشرية: المبحث األكؿ
 :تمهيد

 القدرات دبفهـو اغبوكمة كربطها بعملية ربسُت  يتعلق فيما جديدة رؤية إُف ماسة اجةبح اليـو        أصبحنا 
 فاغبوكمة يبكن أف تؤثر يف ىذه الكفاءات بكل ما ربملو من إجراءات كقوانُت، كيف اؼبقابل ،كالكفاءات البشرية

ا معتمدباإلضافة إُف أف يكوف   اؼبدربة كاؼبؤىلة،القدراتىذه الكفاءات توجو ىذا النظاـ بفعالية، كىذا من خبلؿ 
 .تعرض إُف تقييم على أدائو كىذا مؤشر جيد للقياس مدل كفاءة اؼبورد البشرم

 نظاـ الحوكمة أىمية تطبيق الجيد ؿ: المطلب األكؿ
حسنة كجيدة داخل اؼبؤسسات، كيبكننا أف نستكشف من  تائجلن ىاربقيق أنبية اغبوكمة تكمن يف         إف

 غدتا أىم اؼبناطق فريقياإ كمشاؿ األكسط الشرؽ منطقةخبلؿ فبارسات اغبوكمة كخاصة يف البلداف العريبة، فمثبل 
 اؼبتحدة، العربية اإلمارات: كيبكننا حصر ىذه اؼبناطق يف الدكؿ التالية ،غبوكمةؿ ريادية من حيث تطبيقها

، تونس، اؼبملكة العربية، موريتانيا، مصر اؼبغرب، األردف، لبناف، البحرين، الكويت، عماف، قطر، السعودية،
 .1اليمن، العراؽ، السوداف، غزة كالضفة الغربية، اؼبغرب

 فعالية الحوكمة في المنطقة العربية (Ⅲ-1)رقم الشكل 
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 .World Bank, Worldwide Governance Indicators, 2017:         المصدر

اليت ىي مأخوذة من قاعدة بيانات البنك الدكِف         من خبلؿ الشكل الذم يلخص لنا بعض البيانات 
اػباصة دبؤشرات اغبوكمة عرب العاَف، كيركز الشكل اؼبعركض على بعض اؼبؤشرات اليت تدؿ على أبعاد اغبوكمة، 

                                                           

حوكمة األسواؽ الدكؿ العربية، ربليل نتائج مؤشر ستانرد اند بورز، فبارسات البيئة، اغبوكمة، كاؼبسؤكلية اإلجتماعية بالشركات يف اؼبنطقة الشرؽ  1 
  .10 ، ص 18/02/2020مت اإلطبلع عليو بتاريخ www.hawkama.org/ESG.Arabic: ، متاح على الوقع التاِف2017األكسط كمشاؿ إفريقيا، 

http://www.hawkama.org/ESG.Arabic
http://www.hawkama.org/ESG.Arabic
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كىي الفعالية كالشفافية كاؼبساءلة، فلقد حصل معظم البلداف على ترتيب مئيٍت عاؿ يف ؾباؿ فعالية اغبوكمة كىذا 
 .2017حسب قاعدة بيانات مؤشرات اغبوكمة عرب العاَف 

ؾباؿ فعالية  ، كمنو فهي ربتل الصدارة يف90%        فحصلت اإلمارات العربية اؼبتحدة على نسبة قدرىا 
 .اغبوكمة، كتليها الدكؿ التالية على الًتتيب اؼبملكة العربية السعودية، البحرين، األردف، عماف

        أما ليبيا كاليمن سجلتا أضعف نسبة كتعترباف يف الًتتيب األخَتتُت فيما ىبص فعالية اغبوكمة، أما تونس 
كذلك يف ؾباؿ اؼبسائلة كالشفافية، كتليها لبناف بقيمة  %56.6، كقدرت بنسبة 2017سجلت أعلى قيمة سنة 

 .، أما باقي الدكؿ فسجلت نسب متفاكتة كضعيفة نوعا ما30%، اؼبغرب % 31.5قدرىا 
يف ؾباؿ السيطرة على الفساد كتليها الدكؿ التالية على الًتتيب كاؼبملكة % 85        أما اإلمارات سجلت نسبة 

 .1%55، %60، %62العربية السعودية، عماف كاألردف بالنسب التالية على التواِف 
        كىذا دليل على أف اغبوكمة نظاـ ذك قواعد هبب اإللتزاـ هبا كلعل العناصر الثبلثة السابقة فسركا تطبيق 

اعبيد للحوكمة كتتمثل يف الشفافية كاؼبسائلة، الفعالية، السيطرة على الفساد، كىذا كلو يدخل ضمن العمل بإرساء 
 يف اؼبقابل عرجنا إُف أف اغبوكمة يبكن أف تتطور إُف أبعد مبادئ اغبوكمة كتطبيق مسارىا يف اؼبؤسسات، كلكن 

 تعزيزمنو ك ،اغبوكمة مستول على ربوؿ إلحداث أداةفهي تعترب  اغبدكد بفضل عملية تسيَت الكفاءات البشرية
منو ربقيق ك ، اإلدارةيف اإلهبايب الذم ىبلقو نظاـ اغبوكمة التأثَت ، كىذا ما يضفيواؼبهنية زمؼتحك النزاىة كالشفافية

 كذات ملتزمة قيادة يتطلب ، األمر الذماؼبنشودة النتائج ككذلك اؼبتاحة كاإلمكانيات كاؼبسؤكليات، الصبلحيات
 .اؼبعنية األطراؼ صبيع كمشاركة جيدة كحوكمة ؿبكما، زبطيطاك مهنية، أخبلقية

لؤلطراؼ  تتيحك اتهذا حد يف كغاية توأنبي تقل ال        كاغبوكمة كنظاـ أساسي لو أىداؼ كأبعاد متعددة،
 لياتاآل يف النظر إعادة إُف سبيل اعبيدة اليت ككمةاٌف ، فهيحقوقها كفبارسة بينها فيما التفاعل إمكانية الفاعلة

 قدرات تعزيزعلى مستول اؼبؤسسات عن طريق  التحوؿ وبدث أف فيبكالداخلية كاػبارجية، كاليت من خبلؽبا 
 . كتسيَت الكفاءاتاألفراد

 القدرات عليها كعلى كيفية بناء طلب اؿحسب الكفاءات البشرية يكوف تعزيز        كيف ىذا السياؽ نؤكد أف 
، ضف إُف اؼبكتسبة اػبربة على قيمة إضفاءؼبؤسسة، حىت يتسٌت ؽبذه األخَتة ا داخل من دبدربُتمثبل  باإلستعانة

                                                           
1

مت اإلطبلع  www.unescwa.org: ، متاحة على اؼبوقع التاِف2018اللجنة اإلقتصادية كاإلجتماعية لغريب أسيا، تعزيز اغبكومة يف اؼبنطقة العربية،  
 .52، ص 07/04/2020: عليو بتاريخ

http://www.unescwa.org/
http://www.unescwa.org/
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نظاـ  يف إطار اؼبؤسسية اؽبياكل إصبلحفبا تساعد على   كالكفاءات،لقدرات ؼبختلف ادكرم تقييم إجراءذلك 
 .اغبوكمة
 األعلىكعلى ضوء ما تقدـ لبلص إُف القوؿ أصبح اإلستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم، الذم يعد أكال كأخَتا         

مسار  يف كإدماجها األخرل اؼبوارد كإدارة للتحوؿ أداة ككذلك للتقدـ داعما ، كذلك بإعتبارهكلؿؿ بالنسبة قيمة
 .1التنمية ربقيق

 إىتماـ الحوكمة بإستقطاب كتوظيف الكفاءات البشرية: المطلب الثاني
        أصبح من كاجب كل اؼبؤسسات اإلقتصادية القياـ بالتوجو الصحيح الذم يعتمد على البحث عن 

الكفاءات البشرية الضركرية كاليت تتميز خبصائص مطلوبة يف الوقت اؼبناسب، كىذا ىو حاؿ اؼبؤسسات اليت تتميز 
بنظاـ حوكمة رشيدة ذات اؼبمارسات اإلدارية، كما يتضح لنا أف نشاط التوظيف يف حد ذاتو قد تغَت كىو ما 

يؤدم حتما إُف تغيَت مهامو، كؾبموع األدكات اؼبستخدمة فيو إستجابة للمتطلبات اعبديدة، ىذا ما هبعلنا نبحث 
عن أنظمة جديدة للتوظيف كإستقطاب األفراد ذات القدرات كالكفاءات البلزمة، كمنو قبد أف عملية التوظيف 

 : 2سبر بعدة خطوات كتكوف على أساس الكفاءات كيبكننا توضيحها يف الشكل اؼبقابل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  :على اؼبوقع التاِف الوطنية كاحمللية يف ؾباؿ إدارة التنمية اؼبستدامة، مقاؿ متاح اجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي، بناء القدرات1

www.workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN92613.pdf،  07/07/2019مت  اإلطبلع عليو بتاريخ. 
2
DeNisi Angelo. S & Griffin, Ricky .W, Human Resource Management, Houghton Mifflin Company, 2nd 

edution, 2001, p 125. 

 

http://www.workspace.unpan.org/sites/internet/documents/unpan92613.pdf
http://www.workspace.unpan.org/sites/internet/documents/unpan92613.pdf
http://www.workspace.unpan.org/sites/internet/documents/unpan92613.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN92613.pdf
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 التوظيف على أساس الكفاءات (Ⅲ -2)رقم الشكل 
 

 
 

 

 

  

 .125 ص مرجع سابق،إظباعيل حجازم، معاليم سعاد، : المصدر
        من خبلؿ الشكل قبد أف عملية التوظيف تقتضي أكال ربديد اغباجة من ىذه العملية اليت تكوف من 

خبلؿ تقدٔف طلب على مستول إدارة اؼبوارد البشرية، ليقـو بعض اؼبتخصصُت يف اجملاؿ ربليل ىذا الطلب على 
أساس ربديد مدل كجود حاجة حقيقية للتوظيف، كبالتاِف يتم البحث عن اؼبرشحُت من خبلؿ اؼبصدر الداخلي 

أك اػبارجي للمؤسسة، ليتم بعد ذلك إختيار اؼبرشحُت كإزباذ قرار التوظيف، كأخَتا تأيت مرحلة اليت يتم فيها 
 .إستقباؿ ىؤكالء اؼبرشحُت كمن مث إدماجهم

،كما أكردنا داءعملية األ يف اؼبؤثرة إحدل أىم العمليات اإلستقطاب عملية         ذكرنا يف الفصل السابق أف
 األداءعلى مستول   باإلهبابيؤثر اؼبؤسسة يف اكتعيينو أفضلها نتقاءة كإاعبيد البشرية اؼبوارد ستقطابأيضا أف إ

 .أك البعيد القصَت سواء على اؼبدل
 تشهدىا اليت التطورات معكخاصة  كظيفة كل كمتطلبات ألكصاؼ كفقا اؼبطلوبة الكفاءات جذب مهمة        ؼ

 اليت البشرية اؼبوارد ة، جعلت تركيبةالسريع التقنية كالتطورات الدكلية التجارة كربرير العوؼبة بسبب العاؼبية الساحة
 التعامل على قادرةك مدربة، مؤىلة ،ماىرة بشرية كاردـ  إُفحاجتها فأصبحت  تتغَت،اليـو اؼبؤسسات ربتاجها

  .1 متطلبات كالعوامل الداخلية كاػبارجية اليت ربيط باؼبؤسسةمع اعبيد
عملية ؿ كبَتة أنبية إعطاء إُف دفعها الذم األمر ،اؼبؤسسات قبل من عليهاإقباؿ  الوضع ىذا خلق كلقد        

 من النوع ىذا ترغيب كلتحفيز كسيلة بإعتباره ،بارزة مكانة أصبح وبتل الذم الكفاءات البشرية، ستقطابإ
 .العمل كطلب للتقدـ العمل سوؽ يف القدرات

                                                           
 .116 ، ص2010 ،الثانية الطبعة كالتوزيع، للنشر فاء كدار األردف، ،(عملية كحاالت نظرم إطار) البشرية الموارد إدارة نادر، شيخو أبو1

 الكفاءات
 البحث عن اؼبرشحُت

 اإلدماج

 إختيار اؼبرشحُت

 ربديد اغباجة
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 ينجح فعندما ،كالتعيُت اإلختيار بعملياتا إرتباطو خبلؿ من اإلستقطاب أنبيةكيف ىذا الصدد نوضح         
ا كتأىيلو منها، األفضل نتقاءإ مهمة سهل، سياؼبطلوبة البشريةالكفاءات  من كفَت عدد جبذب اإلستقطاب

 للمؤسسة يبكن أساسُت مصدرين، كيضاؼ إُف ذلك ستقبل اَفيف األداء فاعلية مستول يرفعا، كمنو كتدريبو
 تكاليفاؼبوارد البشرية اؼبوجودة باؼبؤسسة، كىذا ىبفض ، إما عن طريق البشرية اتوكفاءا على خبلؽبما من اغبصوؿ
 .1جاػبار من بكلفتها قياسا يهاعل اغبصوؿ

 ،كاإلدارات األقساـ داخل اؼبتميزة كاػبربات األفراد تشاؼبإؾ         كحبكم طبيعة اإلدارة العليا كمسؤكلياهتا تقـو
 ككل األفراد، الءكؽبؤ اإلبتكارم كالتطوير كالتعليم للتدريب برامج تصميم يتم ، حيثاإلدارات ىذه مديرم دبساعدة

 يف اإلستثمار تكلفة أف خاصة ،البلزمة اؼبيزانيات كزبصيصها العليا اإلدارة حكم خبلؿ من إال يتحقق ال ىذا
 من عليها اغبصوؿ من أفضل اؼبؤسسة داخل الكفاءات فبناء ،الطويل األجل يف إال شبارىا تأيت ال البشرية اؼبوارد

 .2خارجها
 عدـ حالة       غَت أف يف بعض اغباالت يبكن أف تلجأ اؼبؤسسة إُف إستقطاب اؼبوارد البشرية من اػبارج يف 

 عالية كمؤىبلت متنوعة  ككفاءاتمهارات على باغبصوؿ يسمح اؼبصدر فهذا اؼبؤسسة، داخل الكفاءات توفر
 ختيارإ يف الدقة  اؼبزايا كالفوائد، كما أفمن الكثَت ربقيق كبالتاِف اإلسًتاذبية لئلدارة، خطط تدعيم يف تساىم

 ىناؾ تكوف ال أف على ضركرة ملحة ككذلك اغبرص اؼبؤسسة، عمل بيئةك  نظاـ مع يتناسب الذم الشخص
 .3 بسهولةالداخلي نظامها يف الفرد ىذا دمج على قادرة تكوف  حىتاؼبؤسسة كثقافة الفرد ىذا ثقافة بُت فجوة

 إلتزاـ نظاـ الحوكمة بتكوين كتدريب الكفاءات البشرية: المطلب الثالث
        تعترب الكفاءات البشرية كخزينة حقيقية لكل مؤسسة تعمل يف ؿبيط يضم قول عاملة سبتاز باؼبعارؼ 

كاؼبؤىبلت اؼبطلوبة، فبا يستدعي ضركرة صيانة كتطوير ىذه القول البشرية، كذلك عن طريق إلتزاـ إدارة اؼبؤسسة 
الوسائل اليت  من بُتبإعتباره  بأساليب اليت من شأهنا ذبعل ىذه الكفاءات ذات خربات عالية، كمن أنبها التكوين

 كأ بالتوظيف اؼبباشر اؼبوارد البشريةتعداد اإلحتياجات اؼبستقبلية من  ال يكفي ، حيثالكفاءاتتسعى إُف تطوير 

                                                           
، 2001، كالتوزيع ةعاللطب اعبامعية الدار اإلسكندرية، ،المنظمات في البشرية الموارد إدارة في كالتطبيقية العلمية الجوانب صبلح، الباقي عبد 1

 .129 - 128ص 
2

، مذكرة ماجيسًت يف علـو التسيَت، زبصص تسيَت اؼبوارد البشرية، جامعة أيب بكر دكر تسيير الموارد في تحقيق الميزة التنافسيةسليماف عائشة،  
  .100-  96ص ، 2011 - 2010تلمساف،  بلقايد،

3
Mickaela ANGEL, le tourisme médical au Maroc : enjeux et nouvelles compétences des professionnels de 

santé, thèse de doctorat, sciences de gestion, université Paris - Saclay, 2016, p 26. 
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 طواؿ تواجده  اؼبهنيةعمالوأمن فبارسة كل فرد يتمكن حىت  ية تكوينالبد من إعتماد برامجمبا إ ك،بالًتقية الداخلية
 .1يف اؼبؤسسة

  ككذلكاؼبستقبلية كالكفاءة الفعالية، كسب يف  أهنا تساعدالتكوينية الربامج     كعلى ىذا األساس من فبيزات 
 بشرية قوة لبناء كالضركرية اؼبهمة العمليات من فالتكوينكظفُت داخل اؼبؤسسة، اَف بُت اؼبعارؼ كنقل مهارات رفع

 .2العمل كمتطلبات تتماشى منتجة،
التدريب، حيث أدركنا أف كىو ، كالذم أسلفنا اغبديث عنو يف الفصل السابق، باإلضافة إُف أسلوب آخر         

العبلقة بُت الفرد كالعمل عبلقة ذات التأثَت اؼبتبادؿ، فهي ذبعل الفرد وبتاج دائما إُف تنشيط كذبديد، ألهنا إف 
 .تركت تدكر يف نفس الدائرة، بنفس اؼبستول دكف ذبديد، قد يًتتب على ذلك تقادـ اؼبعلومات كزكاؽبا

كلعل أىم ميزة يتميز هبا أسلوب التدريب ىو أنو يقدـ الكثَت من اؼبعارؼ اعبديدة، كاؼبهارات اغبديثة،         
 :، كيوضح الشكل اؼبقابل ذلك ما يلي3كذلك إتساقا مع كل جديد، فلقد غدت عملية التدريب زبدـ الفرد أكثر

 حلقات المسار التعليمي التدريبي (Ⅲ -3)رقم الشكل 
       

 

 

 

 
، ص 2007، دار الوفاء للطباعة كالنشر، اإلسكندرية، الطبعة األكُف، إدارة الموارد البشريةؿبمد حافظ حجازم،  :المصدر

313. 
       نبلحظ من الشكل أعبله أف عملية التدريب سبر حبلقات مسار تعليمية تكوف مكونة للفرد حىت يكسب 

أكثر خربة يف العمل، حيث يبدأ أكال حبلقة اإلستعدادات كىي سبثل إستعداد الفرد  كقابليتو بقياـ بنشاط ما، كىذا 
بطبيعة اغباؿ يكوف حسب طبيعتو كفطرتو اليت تصاحبو منذ كالدتو، كمنو توجو مباشرة إُف التعليم اؼبناسب الذم 

                                                           
1

 .19/05/2018 مت اإلطبلع عليو بتاريخ،  www.kenanaonline.com: ، متاح على اؼبوقع التاِفاإلداريةالكفاءات تنمية  أضبد السيد الكردم، 
، ص 04، عدد 2017، جواف 03براىيم، اعبزائر إسحنوٓف ؿبمد، تنمية الكفاءات داخل اؼبؤسسة، ؾبلة نور للدراسات اإلقتصادية، جامعة داِف 2

125- 126 . 
3

 .308 - 307 ص مرجع سابق،ؿبمد حافظ حجازم،  

 التعليم

 اإلستعداد القدرات كالكفاءات

 التدريب

http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
http://www.kenanaonline.com/
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يوفره لو اؼبعارؼ اؼبطلوبة، كمن مث تتحوؿ ىذه اإلستعدادات إُف ؾبموعة من القدرات اليت من خبلؽبا وباكؿ الفرد 
اؼبستعد ذات القدرات أف يصل بأدائو إُف درجة اإلتقاف، كمن مث تصبح للفرد نوع من اؼبهارة اليت ذبعلو يستخدـ 
القدرات اؼبتاحة إليو موفرا بذلك اعبهد كالوقت، كىذا كلو يدخل يف إطار عملية التدريب لزيادة القدرات كإعداد 

 .الفرد إعدادا مستمرا
        كحىت يكوف للتدريب دكر فعاؿ يف تنمية القدرات هبب تنمية السلوؾ كاإلذباىات الفردية بإعتبارىا تلك 

العوامل الذىنية، اليت تتفاعل مع بعضها البعض لتكوين ؾبموعة من اآلراء ليأيت التدريب كعملية ربسُت ىذه 
 .1اإلذباىات حىت يبكن للفرد إزباذ اؼبواقف اإلهبابية كبو أدائو يف العمل

      كبعد إستعراضنا ألىم ما يبيز عملية التدريب يف اؼبؤسسة، إستنتجنا أنو ال يبكن أف تكوف ىناؾ برامج 
تدريبية ما َف تكن ىناؾ حاجة فعلية للتدريب، لذلك فإف ربديد كجود أك عدـ كجود حاجة للتدريب تعترب 
األساس يف العملية التنظيمية ككل، كىي اػبطوة األكُف يف ؾبمل النشاط التدرييب، كألف التدريب العملي ىو 
نشاط مستمر يف اؼبؤسسة، هبب التحديد اؼبسبق للحاجات التدريبية اليت يقتضيها األداء الفعاؿ يف اؼبؤسسة 

 .2اؼبعنية كىذا بالطبع دبثابة اغبجر األساس لنجاح عملية التدريب
 أنظمة الحوافز كالمكافآت كدكر التعويضات : المطلب الرابع

 بضبط تسمح اليت ،اؼبيكانيزمات ضمن  تدخلكاؼبكافآت األجور        رأينا يف الفصوؿ السالفة ذكرىا أف نظاـ 
 التنفيذيُت كاؼبديرين اإلدارة ؾبلس أعضاء مكافآت مشلت أف هبب حيث اؼبصاٌف، كأصحاب اؼبسَتين بُت العبلقة

 ميكانيزمات، كىناؾ ستقبلؽبمإ كمدل اآلخرين باؼبديرين كعبلقتهم ختيارىمإ ككيفية دبؤىبلهتم اػباصة كاؼبعلومات
، اإلدارة جلس كماؽبيئات من دبجموعة اإلستعانة بالداخلية للرقابة أنظمة كضعلنظاـ اؼبكافآت على سبيل اؼبثاؿ 

 .3 اإلدارة ؾبلس مستول على اؼبختلفة اللجافأك 
        كمنو نظاـ اغبوافز اؼببلئم يؤثر إهبابا يف أداء عمل اؼبؤسسات، كمبيز نوعُت من اغبوافز اليت يبكن أف تعتمد 

عليها اؼبؤسسات كىي حوافز قصَتة اؼبدل على سبيل اؼبثاؿ حوافز على نسب اؼببيعات أك مكافات سنوية كأخرل 
حوافز متعلقة بأىداؼ سبتد من فًتة ستة أشهر إُف سنة، يف حُت ىناؾ بعض اؼبؤسسات تنتهج خطط حوافز 

طويلة اؼبدل، كىذا عندما تريد اؼبؤسسة ربقيق أىدافها على اؼبدل اؼبتوسط أك اؼبدل البعيد، كىنا تستخدـ ىذه 
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 . 154 - 143، ص 2009، دار العلم كاإليباف للنشر كالتوزيع، اإلسكندرية، تنمية القدرات القيادية للعاملين بالجامعاتخلف جاد الرب السيد،  

2
، ص 2011، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة العربية، دارة الموارد البشريةإاإلتجاىات الحديثة في طاىر ؿبمود الكبللده،  

102. 
 .6ص مرجع سابق، عبد الرضباف عايب، 3
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اػبطة إلستقطاب موظفُت كاحملافظة عليهم كيكوف كامل تركيزىم على األىداؼ طويلة األجل كربلي باؼبسؤكلية 
 .إذباه اؼبؤسسة كربقيق أىدافها

        كعليو يبكننا ربليل كتفسَت فائدة اغبوافز طويلة اؼبدل بالنسبة ألصحاب اؼبصاٌف مثبل، كىذا يدخل يف 
إطار نظاـ اغبوكمة، كتقليل التعارض كتضارب يف اؼبصاٌف الذم أشرنا إليو سابقا، حيث أف اغبوافز طويلة األجل 
ذبعل مصاٌف كل من اؼبديرين التنفيذيُت مثبل كاؼبسانبُت مصاٌف موحدة، حيث اغبوافز طويلة األجل تتنوع ما بُت 

خطط حصص األسهم اؼببنية على أرباح ـبصصة للمسانبُت كذلك يكوف على اؼبدل الطويل، حيث كل من 
 . 1اؼبديرين كاؼبسانبُت ؽبم الرغبة يف اغبصوؿ على ىذه األرباح

 األداء ةرقيت فمن الضركرم جبدية، للعمل الدافعية علىربث  اغبوافز         كمن اؼبسلم بو عموما أف أنظمة
 لئلقباز كظفُتاَف يوجو كعادؿ مبلئم حوافز نظاـ كجودحيث أف  مؤسسة، أك تنظيم أم يف موظفُتلل الوظيفي
 . هبا يعملوف اليت للمؤسسة اإلنتماء شعور لديهم يزيد بالعمل،
 كأنواعها اغبوافز ، دبفهـو"فريديريك ىيزبَتج"، "فريديريك تايلور"أمثاؿ  اإلدارة كعلماء الباحثوف عتٌتإ كقد        

 ا،منو العامة أك اػباصة سواء األعماؿ، منظمات يف ينكظفاَف بوصلة يوجو الذم اػبارجي اؼبؤثر تعترب أهنا على
 أماـ ةؤسساَف إدارة توفرىا اٍف...عبلكة،  أكمكافأة، كسائل أك فرص أهنا على للحوافز، يبكننا أف نقدـ تعريفا كىنا

 اؼبنتج، كالعمل اعبهد، طريق عن عليها للحصوؿ السعي أجل من الدافعكتثَت فيهم  رغباهتم لتثَت كظفُت،اَف األفراد
 .2قصد إشبع حاجاهتم

 كوفت ما غالباإذا قمنا دبقارنتو بنظاـ آخر كىو نظاـ اؼبكافآت، فاغبوافز  اغبوافزنظاـ  ىبتلفلكن ك        
 اإلجتماعية، اؼبزايا مثل أدائهم عن النظر بغض ينكظفاَف ؿلك يبنح ما كمنها ، العاـالقانوف يفا عليو منصوصا

 يتخطى أداء كظفَفا تقدٔف على أساسا اؼبكافآت منح فكرة تقـو بينما اٍف،...العمل كطبيعة الدكرية كالعبلكات
 األجر عن اؼبكافأة زبتلف كذلك العمل، يف توثابرـكاؼبوظف  تفآف  القائمة يف اؼبؤسسة، كىذا دليل علىاؼبعايَت
 .عليها متفق أعماؿ من بو يكلف ما تنفيذ مقابل يف العمل صاحب من كظفاَف يستحقو الذم قابلفهو اَف

فهي  األداء، ربسُت يف األعماؿ منظمات تستخدمها اليت التحفيز أدكات من كأداة ؼبكافآت        كلكن تعترب ا
 .معنوية أك  كانتاديةـ اؼبكافآت ىذه لنيل جهد أقصى لبذؿكظفُت اَف دفعت عاملأىم 

                                                           
1
 www.books.googl.dz consulté le 22/06/2020. 

2 Bowey. A & Lupton. T, Managing Salary and Wage Systems, Great Britain Billing and Sons Ltd, 3rd ed 

1999, p 10.   
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، ناجحة عملية على إدارة أك ؾبموعة مكافأة بو تتم الذم األسلوب أنو على اؼبكافأة ؼبفهـو النظر كيبكن        
 إللبفاض يؤدم ذلك ألف اؼبرؤكسُت اؼبوظفُت كذباىل اؼبدراء، أك العليا اإلدارة على اؼبكافآت تقتصركهبب أال 

 التحسن مع اؼبنسجمة اؼبالية باؼبكافآت الفريق، كجهود األفراد تقدير على مستمر بشكل العمل بل كالثقة، الوالء
 بالفعل، يستحقوهنا الذين للموظفُت مناسبة اؼبكافآت تكوف أف هبب نفسو الوقت يف ؤسسةاَف أىداؼ ربقيق يف
 سلبية آثارا سيًتؾ كفء غَت لشخص مكافأة فمنح يستحق، ال كمن يستحق من على توزيعات ؾبرد ليستك

 .بالتأكيد على الفرد كاؼبؤسسة
 على إهبابا فوائدىا تنعكس مث كمن ة،فمعي مهاـ تنفيذ أك عمل مقابل يتلقاىا، من على كأثرا بعدا للمكافأة       
 :يف النقاط التالية ما يلي اؼبكافأةؤسسة، كيبكن حصر نطاؽ إسًتاذبيات للم العاـ األداء

 .ؤسسةاَف اؼبوظفُت بأداء دبستول ربطها يتم أف- 
 .اؼبستويات كل على اؼبطلوب السلوؾ كتدعم تقودأف - 
 .ةؤسساَف ربتاجو اليت اؼبهارات من العاِف اؼبستول على كاغبفاظ عبذب اؼبطلوب التنافس توفر أف- 
  .األجل طويلة ةؤسساَف بأىداؼ مرتبطا اؼبكافآت برنامج يكوف أف- 
  .1العمل لثقافة داعما اؼبكافآت برنامج يكوف أف- 

 عليها تعتمد اليت اؼبصادر ىمأ من  البشريةاؼبوارد  يفستثمارإ طرؽ        كعلى ضوء ما تقدـ ىبلص القوؿ إُف أف 
 حيويا ادكر التعويضات دارةإ ةمتيجاسًت إتلعب كما عليهم كاحملافظة اؼبواىب جذب من سبكنها، حيث اتؤسساَف
 .2ةؤسساَف أىداؼ ربقيق جلأ من أكرب كجبدية للعمل ستقطاهبمإك اؼبوظفُت ربفيز يف

 كربفيز عليها كاحملافظة الكفاءات جذب سياسات تطوير يف تكمن التعويضات دارةإ تيجيةاسًتإ مسانبة       إف 
 : نلخصو يف نقطتُت كنباالتعويضات تيجيةاسًتإ من اؽبدؼ فأ كسعأ كبشكل ،اؼبوظفُت

 كبأعداد ؤسسةاَف قبل من اؼبطلوبة كاػبربة اؼبؤىبلت حيث من يدينج داأفر كسب دبعٌت  األفراد،اعبذبعملية - 
 . كافية

 تاكالقدر اعبهد حسب اؼبدفوع باؼببلغ يتعلق فيما ،ما حد إُف فرد كل يعامل أف عدالة، كيقصد هبا اؿربقيق - 
 3.  من قبل الفرد اؼبكتسب كالتدريب راتكاؼبها

                                                           
 .14، ص 2003، للنشر اؼبريخ دار ،الرياض جودة، احملسن كعبد اؼبتعاؿ عبد سيد ؿبمد ترصبة، البشرية الموارد إدارة ،جارم ديسلر 1

2
Armache. J, Effect of compensation and other motivational techniques on organisational performance, Franklin 

Business and Law Journal, n°1, 2012, p 88 - 96. 
3 Adeoye. A, The Influence of Compensation Management on Employee’s Leadership Role in Insurance Sector: 

Nigeria Experienc, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol 5, n°7, 2014, p 342. 
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 مكافأة يتم حيث ،عادال تعويضيا ىيكل كضع التعويضات تيجيةاسًتإ من اؽبدؼ فأ نستنتج تقدـ فبا        
 كرضا دكافع على كالتأثَت العمل يف علىأ جهد لبذؿ اؼبوظفُت لتشجيع مصدر دبثابة كىذا، جهودىم على اؼبوظفُت
 .ةؤسسللم الشاملة كالكفاءة الفاعلية لتعزيز هبم لئلحتفاظ اؼباىرين اؼبوظفُت

 تدعم ككاؼبؤسسي الفردم األداء من كل ربسُت كزمتعزيف  تكمن التعويضات إدارة تيجيةاسًتإ أنبية        ؼ
 .1اؼبوظفُت زمربف على تعمل كةؤسسللم تيجيةااإلسًت األىداؼ

 مسؤكلية الحوكمة بتقييم أداء الكفاءات البشرية: المطلب الخامس
األفراد عادة بتقييم كفاءة اؼبوظفُت دبعٌت تقييم األداء كالقدرات، حيث تستخدـ كأساس          تقـو إدارة كفاءة

للتوجيو اإلدارم كالوظيفي، كيهدؼ التقييم إُف ربديد أجورىم، كربديد اغبوافز، باإلضافة إُف مواقف الفرد اليت 
 :تكوف عادة يف أم نزاع مهٍت أك نقايب، كيبكننا توضيح دكرة تقييم كفاءة الفرد يف العمل من خبلؿ الشكل التاِف

 دكرة تقييم كفاءة الفرد في العمل (Ⅲ -4)رقم الشكل 
 
 
 
 
  

                                               تستخدـ غبساب
 .242، ص 2011، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكُف، إدارة الموارد البشريةزاىد ؿبمد ديرم، : المصدر

        من خبلؿ الشكل قبد أف الفرد لديو ؾبموعة من اػبصائص الشخصية كىي اليت تدخل يف قياس كفاءة 
ىذا الفرد فمثبل يكوف يتصف بدرجة كبَتة باإلعتماد على نفسو، كذلك يعرؼ كيف يتكيف مع البيئة اليت ينتمي 

إليها، كاإلخبلص يف العمل، كإنطبلقا من ىذه اػبصائص يربز شخصية الفرد كمدل تعاكنو كقيامو باؼببادرة 
كالتعاكف يف العمل ككذلك اإللتزاـ بالسلوؾ الوظيفي كىنا نستطيع من خبلؿ ىذا اػبركج بنتائج حسنة جراء تقييم 

 . ىذا الفرد كىذا كلو تستخدـ غبساب تنمية القول العاملة

                                                           
1 Adeoye. A.o & Elegunde. A.f, Compensation Management and Motivation: Cooking utensils for 

Organisational Performance, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol 5, n°7, 2014,  p 88. 
 

 خصائص الفرد

 يف القول العاملة يف اؼبنظمة

 مدل تعاكف الفرد النتائج كاؼبزايا
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مراكز  كيف ىذا الصدد مبيز العديد من طرؽ تقييم الكفاءات البشرية، كاليت يبكننا إطبلؽ عليها أيضا تسمية         
التقييم، حيث تعترب كطريقة تضم ؾبموعة من التقنيات، كتمارين كاقعية للمحاكاة بصفة فردية أك صباعية خبلؿ 

فًتة زمنية قصَتة لتحديد ردكد أفعاؽبم يف مواجهة األحداث اليت عليهم أف يتحكموا فيها، حيث يشارؾ ىذه 
العملية أكثر من طرؼ الذم يقـو باؼببلحظة كاؼبقارنة ألداء ـبتلف األفراد، كمن مث إعداد التقارير النهائية 

كتسليمها للمسَتين اؼبشرفُت على التكوين، أك على التوظيف أك على الًتقية، كما أف ىذه الطريقة تعتمد على ما 
 حيث ،°360، أما الطريقة الثانية تتمثل يف طريقة تسمى بطريقة 1يفعلو الشخص كليس على من ىو ىذا الشخص

يف ىذه الطريقة يكوف تقييم الفرد من الفرد ذاتو، كمن األطراؼ اؼبتعاملُت معو مباشرة يف اؽبيكل التنظيمي، كما 
، أك °180 أشخاص، ىذه الطريقة يف التقييم يبكن أف زبتصر إُف 10أف كثيقة التقييم يبكن أف توزع إُف أكثر من 

أف توسع إُف أشخاص ليسوا ؽبم سلطة تنظيمية على الشخص اؼبعٍت بالتقييم لكنهم يلعبوف دكرا ربويليا، أم أف 
 .دبعٌت إُف الزبائن كاؼبوردكف° 540كما يبكن أف توسع أيضا إُف ° 270الكبلـ يكوف حوؿ تقييم 

منح اإلستقبللية الكاملة للمؤسسة يف مواجهة  تتمثل يف         أما بالنسبة للشركط البلزمة لتطبيق ىذه الطريقة
كما أف هبب تكوف سهلة التأقلم، كضماف سرية  ،°360األشخاص اػبارجيُت من أجل تطبيق كتسيَت التقييم 

 . األطراؼ اؼبشاركُت، إُف جانب تسهيل التسيَت اإلدارم
كاإلبتعاد عن البلموضوعية الناذبة عن فبارسة التقييم  °360        كعلى كجو العمـو يبكننا إبراز أىم مزايا طريقة 

، حيث 2من طرؼ شخص كاحد كاؼبتمثل يف الرئيس اؼبباشر، كما قبد أف معظم اؼبهارات السلوكية يبكن تقييمها
تسمح من خبلؿ النتائج اؼبتوفرة بإجراء التحليل اؼبقارف لكل فرد ككيفية الفعل كرد الفعل ألم فرد يف كضعيات 

        .العمل
بالنسبة للمعلومة متوفرة نسبيا يف ىذه الطريقة، كما أف معاعبتها آليا تكوف سهلة، كعليو توفَت النتائج        

معامل اإلرتباط يكوف كبَت، بُت التقييم اعبيد كاؼبعايَت مثل النجاح، الًتقية كالفعالية فبا  بشكل سريع، كما أف
 .3كتوفَت صورة كاملة للحقيقة اؼبنظورة من طرؼ احمليط حوؿ اؼبهارات احملددة يسمح بإعداد ـبطط التطوير

 

                                                           
1  Christien BALCCO, Les méthodes de l'évaluation en Ressources humaines, (la fin des marchands de 

certitude), 2éme édition, Ed Organisation, Paris 2002, p171.  
2 Saliha TAKFI, L'évaluation des compétences professionnelles dans l'entreprise, étude de au Cas niveau de 

l'entreprise SONELGAZ, direction régionale de Tlemcen, Mémoire de magister en gestion de ressources 

humaines, Bibliothèque de l'université de Tlemcen, 2006 - 2007, p 64. 
 
3
 Elisabeth DORBES LECOEUR, gérer les compétences et les talents, 2éme édition, de boeck,  paris, 2015, 

p93. 
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 حوكمة المورد البشرم رىاف للتميز التنظيمي: المبحث الثاني
 :تمهيد

        تعترب حوكمة اؼبوارد البشرية إجراء أساسي للتأكد من أف العنصر البشرم يف أم مؤسسة خاضع 
لؤلخبلقيات كالكفاءات اؼبطلوبة يف العمل، كىي هتدؼ إُف كضع كل اؼبمكنات البلزمة إلخضاع إجراءات العمل 
اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البشرية ؼبنظومة األخبلقيات كالكفاءات، كتتضمن ىذه اإلجراءات إختيار اؼبوظفُت، اإللتزاـ 

 .السلوكي، كإدارة األداء كغَتىا من كظائف إدارة اؼبوارد البشرية
 حوكمة الموارد البشرية الكفؤة: المطلب األكؿ

       إف كجود نظاـ خاص حبوكمة اؼبوارد البشرية داخل اؼبؤسسة تساعد على معاملة اؼبوظفُت بعدالة بشكل 
ثابت كباإللتزاـ بالقانوف كاإلعًتاؼ بأفضل اؼبمارسات اعبيدة لئلدارة الرشيدة، كموائمة فبارسات إدارة األفراد 

بإسًتاذبية اؼبؤسسة كرؤيتها، رسالتها كقيمتها، كذلك تساعد على تزكيد اؼبؤسسة بإطار فبيز لضماف اإلستقرار 
كعدـ كجود الفوضى يف غياب القواعد، كالتعليمات كإجراءات العمليات اؼبعيارية اؼبتعلقة بإدارة األفراد، بإعتبار أف 

كجود حوكمة اؼبوارد البشرية سبكن من تقدٔف أفضل إطار ؼبمارسة العمليات اإلدارية، كاؼبعرفة كالدعم لتمكُت 
األعماؿ، كمنو تصبح اؼبؤسسة قادرة على ربقيق الغايات كاألىداؼ كحىت النتائج اعبيدة، لذا على اؼبؤسسة الًتكيز 

 .على جوانب جد مهمة على رأسها حوكمة اؼبوارد البشرية، كتطوير القيادة، كإدارة األداء
       فنظاـ اغبوكمة من األنظمة اإلدارية اغبديثة يف ؾباالت إدارة اؼبوارد البشرية، كأصبحت ؾبموعة من العمليات 

كاإلجراءات كالتدابَت كاؼبمارسات اؼبطبقة لتحقيق األىداؼ بشكل أخبلقي كيصب يف مصلحة اعبميع، كما أف 
حوكمة اؼبوارد البشرية ىي العملية كاؼبمارسة اليت تبنتها اؼبؤسسة يف ربديد األدكار كالسلطة، اؼبسؤكليات، إزباذ 

 .1القرارات، كيف هناية اؼبطاؼ مسائلة صبيع اؼبوظفُت كاإلدارة لصاٌف مسانبيها
 باإلضافة إُف أف حوكمة اؼبوارد البشرية ىي النظاـ الذم ينبغي أف تعتمده اؼبؤسسة من أجل التأكد من أف       

اؼبوارد البشرية اليت يتم إدارهتا بشكل مناسب كرصدىا بعمق بالطريقة اليت زبفف من أية ـباطر ذات الصلة باؼبوارد 
البشرية، فحوكمة اؼبوارد البشرية ىي القدرة على اغبكم كالسيطرة على مدل اؼبسؤكليات بطريقة كفوؤة كفعالة 

كشفافة من أجل تقدٔف قيمة مضافة للمؤسسة، كتعرؼ حوكمة اؼبوارد البشرية على أهنا فعل يف قيادة كظيفة اؼبوارد 

                                                           
1

داة فاعلة يف حوكمة اؼبوارد البشرية، ؾبلة جامعة التنمية البشرية، كلية اإلدارة كاإلقتصاد، أسرمد غاّف صاٌف، تدقيق اؼبوارد البشرية ، براىيم ؿبمد جاسمإ 
 .288 - 286ص ، 2016حيزراف،  ،2، العدد 3 اجمللد ،جامعة اؼبوصل
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البشرية كإدارة اإلستثمارات ذات الصلة ألداء أمثل من خبلؿ ربسُت أداء موجودات اؼبؤسسة للموارد البشرية، 
  .كمنو تنمية ىذه األخَتة كمهاراهتم كـبتلف خرباهتم داخل اؼبؤسسة لتلبية كل اإلحتياجات

        كتأسيسا على ذلك فإف حوكمة اؼبوارد البشرية ىي عبارة عن البوصلة اليت يبكن من خبلؽبا ربديد األدكار 
 .كاؼبسؤكليات كالقواعد للموارد البشرية، ككيف توجو كتضبط كربكم كتراقب، كطريقة إرتباطها مع بعضها البعض

يف أهنا كاحدة من العناصر األكثر حساسية يف التعامل مع اؼبؤسسة،          كتتمثل أنبية حوكمة اؼبوارد البشرية
حيث أهنا مورد غَت ملموس للغاية، فمن الصعب أف تراقب عن كثب سلوكهم كضماف أدائهم على النحو 

اؼبطلوب، حيث ترجع أنبية حوكمة اؼبوارد البشرية كوهنا قدرة من القدرات اليت من خبلؽبا ذبعل قرارات األفراد 
فعالة لؤلعماؿ، دبا يف ذلك إدارة ـباطر اؼبوارد البشرية كضماف اإلمتثاؿ لقوانُت العمل كقواعد كمعايَت اؼبوارد 

 .     البشرية، كما أف أنبية حوكمة اؼبوارد البشرية ىي تقدير كإدارة ـباطر اؼبوارد البشرية مثبل اػبطر األخبلقي
 مبادئ كعناصر حوكمة الموارد البشرية : المطلب الثاني

غبوكمة اؼبوارد البشرية مبادئ كعناصر عديدة، حيث أف اؼببادئ زبص الرؤية اإلسًتاذبية كالتوجو، الذم         
يساعد على ربديد األكلويات كاألدكار اؼبتوقعة من اعبهات الفاعلة يف اؼبؤسسة، ككضع معايَت لقياس األداء على 
اؼبدل اؼبتوسط القصَت، ضف إُف ذلك عنصر اؼبسائلة اليت يبثل مسؤكلية األفعاؿ، اليت من خبلؽبا تؤخذ القرارات 
إُف جانب ذلك السياسات ذات شفافية اليت تشَت إُف اإلنفتاح كالوضوح يف عملية صنع القرار كزبصيص اؼبوارد 
كتوليد اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب، حيث سبكن اؼبعلومات الدقيقة أصحاب اؼبصلحة عبعل السياسات بالغة 

األدلة، كإزباذ اإلجراءات عندما ال يتم إستيفاء األىداؼ كاؼبعايَت، مث تأيت الكفاءة كتشَت إُف أم مدل يتم تطبيق 
سياسات اؼبوارد البشرية، كذلك عنصرا العدالة كالنزاىة كنبا يتعلقاف بالسياسات كاإلجراءات اليت تطبق على 

 .اعبميع كقدرة اؼبؤسسة على اإلستجابة إلحتياجات اؼبوظفُت
        كعلى الرغم من التعقيد الواضح يف حوكمة اؼبوارد البشرية، إال أنو يبكن لئلدارة تبسيط العملية من خبلؿ 

: 1تقدٔف أركاف أساسية كإطار غبوكمتها، كما يوضحو الشكل التاِف
 
 
 
 

                                                           
1

 .288 - 286ص مرجع سابق، براىيم ؿبمد جاسم، إ 
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ة أركاف في نموذج حوكمة الموارد البشرم (Ⅲ -5)رقم الشكل 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .289 ص ، مرجع سابق،براىيم ؿبمد جاسم، سرمد غاّف صاٌفإ:        المصدر
ىي تتمثل  من خبلؿ الشكل نرل أف اجملاالت اليت ربتاج إُف نظاـ ذك إدارة سليمة تتضمنها حوكمة جيدة        

أساسا يف اؼبداخل الثبلثة اؼبهمة كىي قسم اؼبوارد البشرية، كىيكل رأس اؼباؿ البشرم كالتكوين، كفريق القيادة، أما 
فيما ىبص اعبهات اؼبسؤكلة عن اغبوكمة، ىي تلك  الكيانات اليت ؽبا كل اؼبسؤكلية لتطبيق حوكمة اؼبوارد البشرية 

يف اؼبؤسسة، حيث تتمثل ىذه اعبهات اؼبسؤكلة يف ؾبلس اإلدارة، كعبنة اؼبوارد البشرية، ككظيفة ضماف اعبودة، 
اليت يتم إستخدامها كيف نفس الوقت ينبغي التحقق من صحتها كمصداقيتها من  كأخَتا تتمثل أدكات اغبوكمة

أجل اغبفاظ على نتائج حوكمة اؼبوارد البشرية كجعلها أكثر كاقعية كالدفاع عنها، كتتضمن سبارين اإللتزاـ كتقارير 
 .زبص حوكمة اؼبوارد البشرية، كتقارير ضماف اعبودة، تقارير التقدـ

        إضافة إُف ذلك فإف عناصر حوكمة اؼبوارد البشرية كاؼبتضمنة التوجيو كاإلدارة، كالرقابة، إذ أف كل من ىذه 
العناصر بدكرىا لديها ؾبموعة من العمليات اإلدارية، كاليت عند تكاملها سيؤدم إُف إنشاء ىياكل أساسية غبوكمة 

. 1اؼبوارد البشرية
 

                                                           
1
 Koob, J. A, new definition and perspective on HR governance in a global environment, 01 october, 2012, p 02. 

 الركيزة األكلى
 ؾباالت يف اغبوكمة
 قسم اؼبوارد البشرية

س اؼباؿ البشرمأىيكل ر  
 كالتكوين

 فريق القيادة
 

 الركيزة الثالثة
دكات اغبوكمةأختيار إ  

 اإللتزاـ باغبرص الواجب
 تقارير مراجعة اغبسابات

تقرير التقدـ كضماف اعبودةك  
 

:لثانيةاالركيزة   
 ىيئات اغبكم اؼبشركعة

 ؾبلس اإلدارة
 كظيفة التدقيق الداخلي
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 30408حوكمة الموارد البشرية كفق معايير إيزك : المطلب الثالث
        نظرا ألنبية حوكمة اؼبوارد البشرية قامت اؼبنظمة الدكلية للمقاييس إيزك بإصدار مواصفة خاصة هبا يف 

 إرشادات حوؿ األدكات كالعمليات كاؼبمارسات اليت 30408، حيث قدمت إيزك 2016النصف الثآف من عاـ 
هبب إتباعها لتأسيس حوكمة اؼبوارد البشرية الفعالة كاغبفاظ عليها كربسينها بإستمرار ضمن اؼبؤسسات، كتطبق 

يف اؼبؤسسات من صبيع األحجاـ كالقطاعات، سواء كانت عامة أك خاصة، كتشَت حوكمة اؼبوارد البشرية إُف 
 .النظاـ أك األنظمة اليت من خبلؽبا يتم توجيو األفراد كضماف خضوعهم للمسائلة

        كعلى ضوء ما تقدـ تتطلب حوكمة اؼبوارد البشرية الفعالة التنسيق كاإللتزاـ كاؼبشاركة يف صبيع مستويات 
اؼبؤسسة، حبيث يتم إظهار على مستول من اإللتزاـ من خبلؿ التكامل ما بُت زبطيط العمل اإلسًتاتيجي  

 تقدٔف تقارير عن حوكمة اؼبوارد البشرية متضمن 30408كتنفيذه، كهبب على اؼبؤسسات اؼبتميزة تنفيذا إليزك 
أقساما عن إحتياجات اؼبؤسسة، كفبارسات كعمليات حوكمة اؼبوارد البشرية كربليبلهتا، كما هبب أف ربدد 

 .1اؼبؤسسة مقاييس النجاح الرئيسية البلزمة لعملية حوكمة اؼبوارد البشرية للمؤسسة
قباحا مستداما على اؼبدل الطويل، من اؼبهم مراعاة ىذه األخَتة لكي ربقق أم مؤسسة ك ىم قلب فاألفراد       

فإف  إُف جانب ذلك  نظاـ حوكمة لديها، حيث أف كل اؼبؤسساتصبيع أصحاب اؼبصلحة يف نظاـ اغبوكمة
 على كجو التحديد إُف النظاـ أك األنظمة اليت يتم من خبلؽبا توجيو األشخاص داخلتشَت اإلدارة البشرية 

يف يتم فكتعترب إدارة األفراد مهمة مثل إدارة األصوؿ اؼبادية أك رأس اؼباؿ اؼباِف، ، ؼاؼبؤسسة كربميلهم اؼبسؤكلية
 اؼبؤسسة كبفعالية؟تعزيز السلوؾ اؼبناسب داخل بذلك 
من زاكية أف يف العوامل البشرية كاإلجتماعية بأف هبب النظر  كمنو يقتضي علينا اإلجابة عن ىذا السؤاؿ،       

 سيؤدم إُف نتائج إهبابية عبميع أصحاب حوكمة اؼبورد البشرم نظاـ ، كمنو عملية صنع القرارؽبم دكر كبَت يف
 .من خبلؿ مواءمة فبارسات اغبوكمة البشرية الفعالة مع التخطيط اإلسًتاتيجي، اؼبصلحة

إُف ؾباالت متعلقة باػبيارات التنظيمية تشَت  البشرية حوكمة اؼبواردمبادئ         ناىيك عن ذلك فإف 
 على إنشاء ىذه األخَتةا ؼبساعدة ر كيوفركف إطاؤسسةيوجهوف السلوؾ البشرم داخل اَف، ككاإلجتماعية كاإلدارية

                                                           
 ،/http://www.alittihad.ae/article/15642/2017 :ح على اؼبوقع التاِفامقاؿ مت ،2017 مارس 14جريدة اإلرباد، حوكمة اؼبوارد البشرية، 1

 .03/07/2019مت اإلطبلع عليو بتاريخ 

 

http://www.alittihad.ae/article/15642/2017/
http://www.alittihad.ae/article/15642/2017/
https://www.alittihad.ae/article/15642/2017/
https://www.alittihad.ae/article/15642/2017/
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هبب على اإلدارة أف تأخذ بعُت اإلعتبار  اؼبؤسسة، كمنو كتنفيذ فبارسات إدارة اؼبوارد البشرية اليت تضيف قيمة إُف
 .ا عند كضع أىداؼ تنظيمية إسًتاتيجية كإببلغهم إُف أصحاب اؼبصلحةممبادئ اغبوكمة البشرية كمواءمتها رسم

النزاىة كالشفافية يف  كل من 30408  غبوكمة اؼبوارد البشرية حسب معايَت إيزكتشمل اؼببادئ األساسيةك        
اؼبساءلة أماـ اؽبيئات كيضاؼ إُف ذلك عنصر مهم كىي ، تصميم كنتائج العمليات كاؼبمارسات التنظيمية

اؼبؤسسة  ، كبالتاِف يبكننا إستنتاج أف مبادئأصحاب اؼبصلحةكذلك اغبكومية التنظيمية كالسلطات القانونية ك
 كإحتياجات اؼبؤسسة إحتياجات بُت اؼبوازنة كيفيةك اؼبصلحة ألصحاب اؼبؤسسة قيمة أف زبلق تتحدد يف كيفية

 .1اؼبصلحة أصحاب
 تبسيط العملية من خبلؿ كضع اؼبؤسسةعلى الرغم من التعقيد الظاىر غبوكمة اؼبوارد البشرية، يبكن إلدارة ك         

 اؼبهارات السياسات كالتأكد منىذه مراجعة كربديث أيضا  ك، كالتقيد هباىاموارد البشرية كتنفيذللسياسات 
 .2يتم سبثيل اػبربة كجزء من ؾبموعة اؼبهارات جمللس اإلدارةك ،ؼبوارد البشريةؿ كالكفاءات

 كالمساءلة كالمسؤكلية األدكار: المطلب الرابع

        لقد ذكرنا يف الفصوؿ السابقة أف أحد األطراؼ الرئيسية كاؼبعنية بالدرجة األكُف باغبوكمة ىو ؾبلس 
اإلدارة، كسعينا كراء تأكيد ذلك حيث أف مسؤكلية ىذا اجمللس تتضح أكثر كتصبح ذك مستول أعلى من اإللتزاـ 

 البشرية اؼبؤسسة بُت نظاـ اغبوكمة كاؼبوارد مستويات صبيع على كاؼبشاركة كالتنسيق خلق التكامل خبلؿ من
 حيث ينبغي على ؾبلس اإلدارة ،الفعالة، فمجلس اإلدارة تكوف على عاتقو بعض اؼبسؤكليات إذباه اؼبورد البشرم

 لتعزيز رظبي كذلك إلتزاـ التنظيميُت كتقدٔف اؼبصلحة ألصحاب القيمة تقدٔف يف اؼبؤسسة داخل األفراد دكر فهم
اؼبوارد  بإدارة اػباصة التحديثات اؼبورد البشرم كمراقبة حوكمة نظاـ إدارة عن مسؤكلة الفعاؿ لتكوف البشرم اغبكم
 اؼبعينُت أك اؼبنتخبُت األفراد يتكوف من اإلدارة ؾبلس اؼبناسبة، حيث أف اإلجراءات كإزباذ الفعالة البشرية

 السياسة ككضع أيضا الرئيسية اإلسًتاتيجية القرارات كإزباذ اؼبؤسسة، إدارة عن صباعي بشكل كاؼبسؤكلُت
 .اإلسًتاتيجية

                                                           
1
International Standard ISO 30408, human resource management - guidelines on human governance, first 

edition, Switzerland,  01/09/2016, p 1 - 2.   
2
 The four pillars of HR governance, article disponible sur le site: www.charityvillage.com, consulté le 

31/02/2019. 

 

http://www.charityvillage.com/
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 دبهمة اإللتزاـك الفعاؿ اؼبورد البشرم عن كمسؤكلياهتا أدكارىا ربديد هبب عليها العليا بالنسبة لئلدارة أما       
 صبيع على لؤلفراد الفعالة اؼبشاركة تشجيع كالفعالة، البشرية اإلدارة تدعم اليت كمراجعتها كقيمها كرؤيتها اؼبؤسسة

 .1كجود إكبرافات مثبل حالة يف القصور أكجو قصد معاعبة كإجراءات خطط كمنو كضع اؼبستويات،
       كبن نعرؼ أف احملور الذم ترتكز عليو اغبوكمة اعبيدة ىو ؾبلس اإلدارة لكونو يضمن ربقيق أفضل فبارسة 

للنظاـ داخل اؼبؤسسة، كمنو هبب أف تستهدؼ تلك الدكرات كالربامج كل من رؤساء كأعضاء ؾبلس اإلدارة 
كاؼبديرين، كتغطي تلبية اإلحتياجات اػباصة للمؤسسة كموضوعات اإلفصاح كتنمية مهارات كقدرات أعضاء 
ؾبلس اإلدارة، فبا ينعكس ذلك على ربسُت أداء ؾبالس اإلدارة كزيادة درجة اإلفصاح كالشفافية، فمثبل يبكن 

إنشاء موقع تدرييب إلكًتكٓف يتضمن برامج أك برنامج سلسلة تطوير مهارات أعضاء ؾبلس اإلدارة، كربت قواعد 
 .اغبوكمة ؾبلس إدارة اؼبؤسسة يضع خطة تدريبية ألعضائو تتضمن شرح قواعد اغبوكمة

       إذا كاف اؽبدؼ ىو اإلستفادة من اؼبهارات الفردية ألعضاء اجمللس فقد يكوف التدريب عبارة عن ندكات إال 
كإذا َف تتوافر برامج التدريب على اؼبستول احمللي فيجب اغبصوؿ على خدمات اػبرباء من دكلة مناسبة كإجراء 

 .التدريب يف اؼبراكز أك اعبامعات، كتوعية اؼبديرين التنفيذيُت كأعضاء ؾبلس إدارة اؼبؤسسات كتنمية قدراهتم
       كبالتاِف يبكننا أف نستنتج أف ؾبلس اإلدارة لو دكر يبكنو من أدائو ضبط مستول مناسب من السلوؾ لكل 
اؼبوظفُت، فإذا كاف اجمللس فاسدا فلن يكوف ىناؾ سول أمل ضئيل يف كجود بيئة صاغبة للعمل فقد يساعد نشر 

 .2كذيوع قواعد السلوؾ من خبلؿ ؾبلس اإلدارة، حيث يبكن ربقيق ذلك إذا كاف ؾبلس يشكل مثاال وبتذل بو
 كفاءاتاؿ من تركيبتو يف التنوعك كالنوعية الكمية اػبصائص من جبملة اإلدارة ؾبلس يتميز أف هبب       ؼ

 اؼبسانبُت كل أصوؿ على للحفاظ دكر كأىم الرقايب بالدكر سباما مرتبط اعبهاز ىذا فعالية  حيث أفبرات،اٍفك
 مؤسسة،لل فعالة حوكمة ربقيق يف أدائو تقوية ضركرة إُف إضافة اؼبسَتين، أعماؿ على صارمة رقابة كفرض

 كاؼبهارة الكفاءة ذك اػبارجيُت اإلداريُت األعضاء من كافية نسبة من اإلدارة ؾبلس يتكوفكحرصو على أف 
 .3ةؤسساَف داخل اؼبتضاربة للمصاٌف جيد ربكيم أجل من الضركرية اإلستقبللية من اؼبستفيدين

مثلها مثل فهي ،  اإلدارةساسية للمجالساألكاضيع من اَفمواضيع اؼبوارد البشرية           فلقد أصبحت 
جتماعات إيبكن أف يستند دمج موضوعات تنمية اؼبوارد البشرية يف ، كموضوعات اإلسًتاتيجية كاإلدارة اؼبالية

                                                           
1
 International Standard ISO 30408, op, cit, p 1 - 2.   

  .110 - 108 مرجع سابق، صسبلمة عبد الصانع، أمُت علم الدين،  2
3

اتو غبوكمة فعالة للشركات، ؾبلة اإلبتكار كالتسويق، كلية العلـو اإلقتصادية ـسهاإبن قراش ؿبمد نور الدين، صحراكم بن شيحة، ؾبلس اإلدارة ك 
  .  45 - 32، ص 2018، جانفي 1، العدد 5 كعلـو التسيَت، جامعة سيدم بلعباس،  اجمللد ةكالتجارم
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من اؼبهم أف يكوف لدل أعضاء ك ،رئيس ؾبلس اإلدارة يلعب دكر أساسيا يف ىذا التكاملألف ؾبلس اإلدارة 
 .ؾبلس اإلدارة فهم جيد لقضايا اؼبوارد البشرية كخصوصياهتم اؼبتعلقة بأعماؿ الشركة

 يف اؼبؤسسات ما ضماف معاعبة قضايا اؼبوارد البشريةؿرئيس ؾبلس اإلدارة،         كيبكننا تلخيص أىم كاجبات 
 : يلي
اؼبوارد البشرية اليت تتناكؽبا اللجاف اؼبتخصصة كمناقشتها يف حوؿ إدارة  ؾبلس اإلدارة اإلببلغ عن أسئلة ضماف- 

اؼبديرين التنفيذيُت كاألشخاص الرئيسيُت كإدارة اؼبواىب كالقيادة بجتماع ؾبلس اإلدارة، كخاصة تلك اؼبتعلقة إ
 . السلوكيكاإللتزاـ

 . اؼبتعلقة بتسيَت الكفاءات البشرية كإدارة اؼبوارد البشريةتوعية اؼبديرين حوؿ ىذه اؼبواضيع- 
 . اجمللس جودة اؼبؤشرات اإلجتماعية كتلك اؼبتعلقة بإدارة اؼبواىب كاإللتزاـ كالقيادة اؼبتميزة لفريق اإلدارةضماف- 
 .ىارات اؼبوارد البشريةـ اجمللس أف تنظيم فريق اإلدارة يسمح لتنميةضماف - 
 يبكن للمسؤكلُت العمل بفعالية مع مدير اؼبوارد البشرية اؼبشًتؾ يف القضايا التجارية كاؼبالية للشركة عبعل الركابط- 

 .بُت االسًتاتيجية كاؼبوارد البشرية كاألداء
البشرية يف ـبتلف اللجاف هبعل من اؼبمكن الربط بُت احملاكر اؼبختلفة الكفاءات إف مشاركة          كمنو ؼ

ـباطر أثناء لل زبطيط كمنو يصبح من السهل على اإلدارةاإلسًتاتيجية ىذه تطوير ، كإلسًتاتيجية اؼبوارد البشرية
كلها عناصر كىذه  كجودة القيادة أك حىت كفاية اؼبهارات ىا كتقييمإدارة الكفاءاتراعاة مب كذلكىيكلة العمليات، 

 .1لنظاـ حوكمة اؼبؤسسةضركرية 

        ففاعلية اإلدارة ىي السبيل الوحيد لبلوغ أىداؼ اؼبؤسسات كاجملتمعات، فيجب السعي دائما إُف ربسُت 
اإلجراءات اإلدارية للمؤسسات كاإلدارات، لذلك هبب تفعيل أيضا اؼبسائلة اإلدارية إضافة إُف الدكر الذم يقـو 

بو ؾبلس اإلدارة، كدبا أف اإلدارة تعترب العنصر الرئيسي يف التقدـ دبختلف النواحي اغبياة، حيث أهنا األساس لكل 
مؤسسة كدبا أهنا مسؤكلة أماـ أصحاب العبلقة كذكم اؼبصلحة، فيجب عليها اإلجابة عن كل ما يتعلق باألداء 

 . كالوفاء دبسؤكليتها، من خبلؿ نظاـ مسائلة يضبط العمل اإلدارم يف ىذه اؼبؤسسات
       إف مفهـو اؼبسائلة اإلدارية يعترب من اؼبوضوعات اؼبهمة من أجل التعرؼ على قدرة اؼبؤسسات يف ربقيق 

أىدافها، كرسوخها، فهي ركنا أساسيا من أركاف إدارة اؼبؤسسات كهتدؼ إُف تفعيل القدرات للوصوؿ إُف فاعلية 

                                                           
1
 Institut Francais des administrateurs, gouvernance, ressources humaines et performance, les travaux de l’IFA, 

Paris, octobre 2014, p1.  
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اإلدارة، حيث سبتاز بأهنا الضامن الوحيد للحفاظ على أداء اؼبوظفُت كاؼبؤسسات بشكل عاـ كمنها كيف ظل غياب 
 .اؼبسائلة ينتشر الفساد كوبدث تداخل غَت مرغوب فيو يف اؼبصاٌف فهي حافز إهبايب إلظهار اإلقباز اعبيد

       كتأيت أنبية اؼبسائلة كوهنا أحد اآلليات كاألساليب يف اغبد من اؼبشاكل كالصراعات اليت ربدث على 
مستول اؼبؤسسات كمظاىر الفساد، كضبط سوء إستخداـ السلطة، فاؼبسائلة الفعالة هتدؼ إُف ربسُت مستول 

األداء يف اؼبؤسسات، حيث إزدادت اغباجة إُف اؼبسائلة لتكوف مبدءا إداريا إهبابيا كعنصرا مهما إلهباد ثقافة 
إدارية كتنظيمية تعٌت بالنتائج كما تعٌت باإلجراءات يف بيئة يسودىا الثقة كالنزاىة، من خبلؿ إخضاع القائمُت على 

 .فبارسة السلطة للمسائلة حبكم مسؤكليتهم، فبا يساعد على إكتشاؼ أم خلل أك أم إكبراؼ يف مستول األداء
       فهي أسلوب مراجعة األداء هبدؼ ربسينو، كتطوير مهارات اؼبوظفُت يف اؼبؤسسات كاغبقيقة اإلهبابية 

الفعالة للمسائلة اإلدارية ىي أهنا تنطوم على فوائد عديدة مثل توجيو الطاقات يف اؼبؤسسة كبو األىداؼ كتنظيم 
األفراد طبقا إلسًتاذبية اؼبؤسسة، كربديد نقاط الفشل يف العمل أثناء تراجع األداء، كمعرفة اؼبوظفُت بالنتائج 

اؼبتوقعة، كتوجيو تركيز اؼبوظفُت إُف نتائج أعماؽبم، كربديد دكر كل موظف داخل اؼبؤسسة، كربسُت األساليب 
اؼبستخدمة يف تسيَت أمور العمل، من خبلؿ إدارة أكثر إستجابة غباجات اؼبوظفُت كأصحاب العبلقة، حيث أف 

 .1كجودىا يؤكد سيادة القانوف كاإللتزاـ األخبلقي كالعقبلنية، فبا يعزز السعي لتحقيق كفاءة العمل اإلدارم
 األخالقيات كالكفاءة المهنية في إطار الحوكمة: المبحث الثالث

 :تمهيد
 معكال سيما ،  إقتصادمكخاصة اإلهبابية منها مهمة من منظوركالكفاءة اؼبهنية  دارةتعترب أخبلقيات اإل             

تزايد الفضائح األخبلقية، حيث أف مسؤكلية األعماؿ هبب أف ال تقتصر على تعظيم الربح دبعناه الضيق بل البد 
اللجوء إُف اؼبعٌت األكسع كذلك باإلىتماـ أكثر بأخبلقيات اإلدارة كما يرتبط هبا من سياسات اإلرتقاء هبا، فكلما 

  . أكثر فأكثر بيئة العمل تزدىركلما جعلوا يتمتعوف بأخبلقيات إجبابية أفراد كاف ىناؾ
 أخالقيات األعماؿ في المؤسسة: المطلب األكؿ

        تأخذ قضية أخبلقيات األعماؿ بعدا أكرب يف اغبياة العملية سواء يف القطاع العاـ أك القطاع اػباص، 
حيث تلقى إىتماما كبَتا يف منظمات األعماؿ على كبو كاضح كملفت للنظر، حيث مشل تطورا أكسع يف ىذا 

اجملاؿ، حيث تكمن األخبلقيات يف ؾبموعة من القيم كاؼبعايَت اليت يعتمدىا أفراد اجملتمع يف التميز بُت ما ىو جيد 

                                                           
1

عبد السبلـ ؿبمود حتاملو، كايد ؿبمد سبلمة، درجة تطبيق اؼبسائلة اإلدارية كاغبوكمة اؼبؤسسية كالعبلقة بينهما يف مديريات الًتبية كالتعليم يف األردف  
 .105 - 102ص ، 2017 ، جانفي1، العدد 11من كجهة نظر القادة اإلداريُت فيها، ؾبلة الدراسات الًتبوية كالنفسية، جامعة السلطاف قابوس، ؾبلد 
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، 1أك ما ىو سيء كمهما يكن من اإلذباىات اؼبختلفة فإف أخبلؽ اجملتمع سبثل أساسا قويا ألخبلقيات اإلدارة 
فاألخبلقيات تعد مرجع للسلوؾ اؼبطلوب ألفراد اؼبهنة الواحدة كاليت يعتمد عليها اجملتمع يف تقييم أدائهم فهي 
تضم ؾبموعة عامة من اؼبعتقدات كالقيم اليت ربكم سلوؾ الفرد يف إزباذ القرارات كسبييز بُت ما ىو صواب أك 

 عيش كيفية يف اؼبتمثل يبكن أف ذبيب على السؤاؿ األخبلقيات، كما أف 2 بتقييم اؼبمارسات البشريةكذلك خطأ،
 إقامة أجل صحيح من كمنو إتباع قواعد السلوؾ إزباذه هبب الذم القرار ىو كما موقف أك حدث أك فعل ما،

حيث ال يبكن فصل أخبلقيات العمل عن األخبلؽ ، 3الفرد ألفعاؿ معٌت كإعطاء اجملتمع، جيدة يف عبلقات
العامة للفرد بل هبب على الفرد أف يتعامل مع مشاكل العمل من منطلق اؼبعايَت األخبلقية العامة اليت يؤمن هبا، 

ككأمثلة على ىذه القيم قبد األمانة، العدؿ، إحًتاـ اآلخرين، الوالء، اؼبساعدة، كالتعاكف، التحكم يف النفس، 
 كما أنو قد يقدـ اؼبشورة اإلرشادية حوؿ كيفية التصرؼ ،الدعوة إُف اؼبعايَت األخبلقيةالصدؽ، الشجاعة، 

 .األخبلقي يف موقف معُت
        كبشكل عاـ يبكن أف تستند أخبلقيات األعماؿ إُف ركنُت أساسُت، نبا نظاـ القيم اإلجتماعي 

كاألخبلقي كاألعراؼ كالتقاليد السائدة يف اجملتمع، كالثآف ىو النظاـ القيمي الذايت اؼبرتبط بالشخصية كاؼبعتقدات 
: ، كيبكن توضيح ذلك باؼبخطط التاِف4اليت تؤمن هبا ككذلك خربهتا السابقة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 - 16، كلية اإلقتصاد كالعلـو اإلدارية، الوراؽ للنشر كالتوزيع، عماف، ص  األعماؿ في شركات األعماؿأخالقيات اإلدارة كمسؤكليةقبم عبود قبم،  
17. 

2
Elmelki ANAS, Ben Arab MOUNIRA, Ethical Investment and the Social Responsibilities of the Islamic Banks, 

International Business Research,  the high institute of busness administration of Gafsa Tunisia,vol 2, n°2, april 

2009,p 124. 
3
Menel Ibtissem MANKOURI, Abdeslam BENDIABDELLAH, éthique des affaires et responsabilité sociale des 

entreprises : cas de l’Algérie, ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية, n°7, 2015, p 14. 

4
 .21-  11 مرجع سابق، صببلؿ خلف السكارنة،  
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 مصادر األخالقيات في األعماؿ (Ⅲ -6)رقم الشكل 
 
 

 
 

 .القيم الشخصية الذاتية الفطرية.                                                             الثقافة السائدة يف اجملتمع
 . اؼبعتقدات الدينية كاؼبذىبية.                                                                         قيم اعبماعة
 .اػبربة السابقة كاؼبستول التعليمي.                                                                           قيم العائلة
 . اػبصوصية الفردية.                                                                            قيم العمل

 . اغبالة الصحية النفسية كاعبسمانية.                                                                قيم اجملتمع اغبضارية
       .57 ص مرجع سابق،ببلؿ خلف السكارنة،  :المصدر

 نظاـ القيم اإلجتماعيةقبد أف أخبلقيات األعماؿ ؽبا مصدرين أساسيُت كنبا اؿ من خبلؿ الشكل       
، حيث كبل نظاـ القيم كاؼبعتقدات الشخصية الذاتية أما اؼبصدر الثآف يتمثل يف كاألخبلقية يف اجملتمع اػبارجي

 بٌت عليها اجملتمعات، كتقاـ عليها األمم،ت أىم الركائز اليت اليت تعترب منالقيم من اؼبصدرين يعتمداف على ؾبموعة 
 ىيكة م كضابطة للسلوؾ البشرم الصحيح، كالقيم اإلجتماعمةكتتعلق القيم باألخبلؽ كاؼببادئ، كىي معايَت عا

من األحكاـ العقلية اليت تقـو بالعمل على توجيهنا كبو رغباتنا، اليت تشمل اػبصائص اعبيدة، حيث تعترب 
يش بو كىي تعمل على ربريك سلوكياتو كالثقافة كإذباىاتنا كاليت تكوف نتيجة إلكتساب الفرد من اجملتمع اؼبتعا

  حيث،ُف النشاط اإلنسآفإالعمل بإعتباره حيزا أساسيا ينتمي السائدة يف اجملتمع، قيم اعبماعة، قيم العائلة، قيم 
 بواسطتو تًتسخ الثقافة التنظيمية لدل اؼبؤسسة كما يتحقق قباحها كديبومتها يف ظل الرقي كالتطور كاؼبنافسة 

  القيم الشخصية الذاتية الفطرية، اؼبعتقدات فيقـو أساسا علىككذلك قيم اجملتمع اغبضارية، أما اؼبصدر الثآف
 . 1الدينية كاؼبذىبية، اػبربة السابقة كاؼبستول التعليمي، اػبصوصية الفردية،  اغبالة الصحية النفسية كاعبسمانية

 الجوانب األخالقية في نظاـ الحوكمة: المطلب الثاني
 كافة إُف باإلضافة باؼبؤسسة اؼبصلحة أصحاب األطراؼ دبختلف يتعلق األعماؿ أخبلقيات جوىر إف        

 كالتضارب التعارض إُف األكُف بالدرجة القرارات متخذم تواجو اليت األخبلقية اؼبشاكل تعود حيث اجملتمع، أفراد
 تتعلق اليت الشخصية اػبصائص أف كما بينهما، التوفيق ككيفية العبلقة، أصحاب األطراؼ ـبتلف بُت اؼبصاٌف يف

                                                           
1 MURPHY, P, Creating ethical corporate structures, sloan management review, winter, 2000, p 81. 

 

 أخالقيات األعماؿ

نظاـ القيم اإلجتماعية كاألخالقية  نظاـ القيم كالمعتقدات الشخصية الذاتية
 في المجتمع الخارجي
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 إُف إضافة زباذىا،إ اؼبزمع القرارات تواجو ذاتو حبد اأخبلقي اىاجس أحيانا تشكل الشخصية كالعبلقات باؼبسائل
 قواعد كجود أنبية من للتأكد اإلدارية العقلنة مناقشة إُف ضمهم عند اؼبصاٌف أصحاب ذباهإ باؼبسؤكلية اإلحساس

 تقع األمر، ىذا تتعلق أخرل معضلة القرار زباذإ عند األخبلقية اؼبعضبلت ىذه يصاحب ،ةؤسساَف يف سلوكية
 .ككلؤسسة اَف مصاٌف مع اػباصة الفرد مصلحة تتداخل كعندما اؼبصلحة، يف تضارب حدكث عند

 يف خصوصا السهلة باؼبهمة ليس األعماؿ فبارسة يف األخبلقية للمسؤكلية إسًتاتيجية كضع على العمل إف       
 يبكن ذلك مع لكن ة،ؤسساَف يف األخبلقية األنشطة لتعزيز إتباعو يبكن كاحد مثاِف مدخل كجود عدـ ظل

 الوعي من خبلؿ اإلسًتاتيجية ىذه لصياغة األساسية اؼبرتكزات سبثل أساسية مبادئ على كاإلعتماد اإلستعانة
 القرار، متخذ ىو كالسلوكي األخبلقي القرار إزباذ لعملية عاـ إذباه لوضع األساسي العنصر ، حيث أفاألخبلقي

 العمليات، باإلضافة إُف تطبيقها على كاغبرص ،مؤسسةلل أخبلقية كقواعد نظاـ كضع عائقو على يقع الذم
 ؼبختلف شفافيةاليت هبب أف تعلن عنها ب األخبلقية كاألىداؼ ات،ءاإلجرا إُفاليت ترجع  األخبلقية كاؽبيكلة
 إذ ،مؤسسةلل اإلقتصادية األىداؼ مع القرار ؼبتخذ األىداؼ الفاعلة، كيبكننا بعد ذلك إدماج تلك األطراؼ

يت تقـو هبا اؿ لعمليات الثابتة اؼبراجعات فإف ككذلك العمليات أك السياسات بتعديل أحيانا القرار متخذ يقـو
 .1األخبلقية للمؤسسة حيويا أمرا يعترب اؼبؤسسة
 إنركف شركة عرفتو كما ؤسساتكاَف الدكؿ يف كاؼبالية اإلقتصادية لئلهنيارات اؼبهمة  األسباب بُت من إف        
 كالرقابة القانونية النظم كضعف مؤسسي، بشكل العمل ضعف إُف باألساس ترجع 2008 سنة اؼبالية كاألزمة
 جوانب مع تتناىف األمور ىذهحيث  ،حيث كانت ىناؾ بعض التبلعبات يف اؼبعلومات كالقوائم اؼبالية اؼبالية،

 .2 اعبيدةاألخبلؽ
 السياسات لتلك اؼبنفذة اإلدارة ةءكفا رىن ىو إمبا ،مؤسسة أم يف اعبيدة اغبوكمة كنظم سياسة ربقيق إف        
 كالنظم السياسات تلك ينفذكا أف ؽبم يبكن بالتنفيذ فالقائموفللموارد البشرية،  األخبلؽ كمستويات كالنظم،
 . بويتمتعوف ذماؿالسلوؾ األخبلقي  منطلق من كىذا كالشفافية، اإلفصاح من عالية بدرجة
 اؼبيادين تلك من كلكل اإلقتصاد مستول على أك ؤسساتاَف مستول على ءسوا متعددة ميادين للحوكمة       
 فإذا كالبشرية، اإلقتصادية للموارد األمثل كالتخصيص اعبودة مرحلة إُفاء باألد تسمو اليت كعناصرىا أبعادىا

                                                           
1
MURPHY, P, op, cit, p 87. 

 ص  1996اإلسكندرية، ،اعبامعية اؼبعارؼ دار ؿبمد، العاطي عبد معل ترصبة األخالؽ، مشكالت في مقدمة :اإلنساني السلوؾ ىوسربس، جوف2
41 - 42. 
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 اإلطار ىي األخبلؽ فإف كاإلدارم، اؼباِف الفساد أشكاؿ مقاكمة إُف هتدؼ جوانبها أىم يف اعبيدة اغبوكمة كانت
 .كمعامبلتو أعمالو سائر يف فردلل التطبيقي اعبانب ىي فاألخبلؽ اؽبدؼ، ىذا لتدعيم مناسبة األكثر
ؿ، العم كإتقاف كالصدؽ اإلعتداؿ ربقيق يتم ،ؤسسةاَف يف لؤلخبلؽ ترسيخ إُف اإلذباه ىناؾ كاف فكلما        
 لئلقتصاد الرشيدة كاإلدارة كالشفافية اإلفصاح من عالية بدرجة اعبيدة اغبوكمة متطلبات تنفيذ يدعم الذم األمر
 .1خاصة بصفة ؤسساتكاَف عامة بصفة

 الحوكمة  نظاـخدمة في األخالؽ ميثاؽ: المطلب الثالث
 من فالعديد عديدة، بطرؽ كحوكمتها كسلوكياهتا ؤسساتباَف اػباصة األخبلقيات من كل مواثيق تتداخل        

 الواجب األخبلؽ ميثاؽ أك السلوؾ، ميثاؽ يتضمنو أف هبب ما بشأف كالنصح اإلرشاد  عملياتتقدـؤسسات اَف
 تضم اليت اعبوىرية العناصر العمل ألخبلقيات اؼبختلفة اؼبصادر من نستهدؼ حيثؤسسات، اَف داخل حًتاموإ

 يف الرئيسية اإلىتمامات كمعاعبة كثيقة، عمل عبلقات ءبنا القائمة، كاللوائح القوانُت ىي رئيسية ؾباالت ثبلثة
 .اجملتمع
 لتزاـإ عقد كبَتة خطوةكىنا نكوف قد أخذنا  العمل ألخبلقيات ميثاؽ إرساء كبوكمنو هبب أف نعمل كلنا        
 اليت كاؼبواقف اغباالت مع للتعامل اؼبتخذة اتءاإلجرا يوجز اميثاؽ عتبارهإب كؿ،ؤاؼبس العمل فبارسة ذباهإ حقيقي

 .األخبلقي اؼبستول على فشل حاالت كجود ىذا يثبت
 مستندات لتصبح األخبلقية اؼبواثيق تطور ذلك يف صاحبها بالعمل اػباصة األخبلقيات تطورت فكلما        
 كمجموعة البداية يف إليها ينظر كاف أف بعد األخبلقي، النهج تسلك لكي تكميلي كهيكل تعمل النطاؽ كاسعة

 مع تتقاطع أخبلقية مواثيق إعداد على العمل مكاف يف اليومية القضايا إدارة تستهدؼ اليت السياسات من
 تتضمن ككمةاٌف لقواعد األمريكية اؼبتحدة بالواليات نيويورؾ بورصة إصدار عرض على نأيت ككمةاٌف متطلبات

 اؼببادئ تضع باغبوكمة اػباصة القواعد ىذه أف قبد ىنا كمن األخبلؽ، ؼبيثاؽ ؿبددة متطلبات يعدد قسما
 على يتعُت  أفعلى القواعد تلك من اؼبثاؿ سبيل على العاشر القسم ينص حيث ،أحكامها قلب يف األخبلقية

 كما كاؼبوظفُت، كاؼبسئولُت للمديرين عنو كاإلفصاح العمل كأخبلقيات لسلوكيات ميثاؽ إقرار اؼبقيدة ؤسساتاَف
 ىذا ءجا حيث، التنفيذيُت اؼبسئولُت أك للمديرين سبنح اؼبيثاؽ ىذا عن تنازالت أية عن فورا اإلفصاح عليها هبب

 .األخبلقي اؼبيثاؽ عن التنازؿ ءجرا ماِف هنيارإ من كغَتىا إنركف لشركة كقع ؼبا ستجابةإؾ اإلقرار

                                                           
1

ـ التسيَت، جامعة العقيد أكلي ؿبن كسفَت ؿبمد، قاشي يوسف، مطبوعة ؿباضرات يف حوكمة الشركات، كلية العلـو اإلقتصادية، العلـو التجارية كعل 
 .58 - 57، ص 2017 - 2016كاغباج، البويرة، أ
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 اإلمتثاؿ اتءكإجرا معايَت على العمل كأخبلقيات سلوكيات مواثيق من ميثاؽ كل وبتوم أف هبب كما       
 الواجب األخبلقية اؼبكونات ـبتلف اإلعتبار بعُت خدباأل اؼبيثاؽ تفعيل تسهيل على يعمل فبا ؽ،اؼبواثي لتلك

 للتبليغ فعالة كسيلة كتوفَت ،ؤسسةاَف داخل اؼبصاٌف تعارض سبنع من سياسة إعداد أنبها اؼبيثاؽ صياغة يف إشراكها
 يكن َف ما اؼبعلومات سرية على احملافظة ،أخبلقي غَت أك قانوٓف غَت سلوؾ كأم اؼبمارسات ىذه مثل عن

 أصحاب األطراؼ ـبتلف بُت اؼبنصف التعامل ربقيق على العمل ،بو مرخصا اؼبعلومات تلك عن اإلفصاح
 أصوؿ ضباية كاؼبديرين كاؼبسئولُت اؼبوظفُت صبيع على يتعُت، كما آخر على طرؼ مصلحة تغليب كعدـ اؼبصلحة،

 داخل ىذا اؼبعموؿ كالقواعد القوانُت ؼبختلف اإلمتثاؿ خبلؿ  من كىذا ،بالتكافؤ ستخدامهاإ كضماف ؼبؤسسةا
 .ؤسسةاَف

 يف يساعد كاضح كبو على قيمتها بتعريف كذلك ،ؤسسةاَف من الفرص األخبلقي اؼبيثاؽ وبدد أف يتعُت       
 تضعها اليت باؼبعايَت اؼبوظفُت سبسك خبلؿ من الفعالة، األخبلؽ مواثيق كعن ،ؤسسةاَف عن صادقة صورة خلق

 اؼبواثيق ألف ذلك عليها، مثاال كتكوف اؼبعايَت تلك ذبسد أف العليا اإلدارة على هبب كاليت األخبلقية اؼبواثيق
 كاضح كدقيق بُت تكامل، حيث يوجد كالقيادات العليا اإلدارة أغفلتها ما إذا اؼبنفعة قليلة تصبح األخبلقية
 .يف اؼبؤسسة أساسُت عاملُت بإعتبارنبا كاغبوكمة األخبلؽ

 القرارات لصنع ىيكل بإهباد أساسي بشكل تعٌت األخَتة فهذه، ككمةنظاـ اٌف إطار  سبثلاألخبلقية الثقافة       ؼ
 تسعى اليت األخبلقية القوانُت من موعةمج دبثابة ىي األخبلقيات أف حُت يف كتطبيقها اإلدارة ؾبلس مستول على
 .1ؤسسةاَف حوكمة هبا تأيت اليت اؼببادئ لتطبيق اؼبناخ هتيئة إُف

 دكر المبادئ األخالقية في تفعيل مبادئ الحوكمة: المطلب الرابع
        هبدؼ اغبد من الفساد اؼباِف كاإلدارم كهبدؼ اغبد من األزمات اؼبالية اليت ربدث من حُت آلخر تعمل 
اؼبؤسسة على تطبيق اغبوكمة لئلستفادة من مزايا مبادئها، كاليت من بينها تنظيم العبلقة بُت اؼبؤسسة كأصحاهبا، 

كاغبفاظ على فبتلكات اؼبؤسسة، كما تعمل ىذه األخَتة كذلك على تطبيق أخبلقيات اؼبهنة كاليت من شأهنا ىي 
األخرل أف تساىم يف اغبد من الفساد اؼباِف كاألخبلقي للموظفُت، حيث أف إلتزاـ اؼبوظفُت دببادئ أخبلقيات 

اؼبهنة يساىم يف تفعيل مبادئ اغبوكمة، فمثبل من بُت حقوؽ اؼبسانبُت اغبصوؿ على اؼبعلومات البلزمة عن 
اؼبؤسسة يف الوقت اؼبناسب كعلى أساس منتظم، كما هبب أف يتحصل اؼبسانبُت على معلومات كافية حوؿ أم 

قرارات زبص أم تغيَتات جوىرية يف اؼبؤسسة مثل إصدار أسهم إضافية أك عملية بيع األصوؿ، بالنسبة ؽبذا اؼببدأ 
                                                           

1
 .10 - 5، مركز اؼبشركعات الدكلية اػباصة، ص المكوف الرئيسي لحوكمة الشركات: خالقيات العملألكسندر شكولنيكوؼ، أجوف سوليفاف،  
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يبكن تفعيلو من خبلؿ إلتزاـ اؼبوظفُت دببادئ أخبلقيات اؼبهنة، من خبلؿ النزاىة بإعتبارىا قيمة جوىرية بالنسبة 
لؤلخبلقيات ككفق ىذا اؼببدأ هبب على اؼبوظف أف يتمسك دبعايَت سلوكية عالية مثل الصراحة كالصدؽ كاألمانة 

 .أثناء عملو كأثناء تسجيلو لعمليات اليت تقـو هبا اؼبؤسسة كاليت ؽبا عبلقة باؼبسانبُت
فهي األخرل تساىم يف ربقيق اؼببدأ األخبلقي، كيقصد هبا أف يقدـ اؼبوظف كل         إُف جانب اؼبوضوعية

اغبقائق للمسانبُت بشكل موضوعي، كما هبب أف ال ىبضع يف أحكامو اؼبهنية ألراء كمتطلبات على حساب 
اآلخرين، ككذلك هبب إلتزامو بسرية اؼبعلومات، كما ينبغي أف ال يفصح عن معلومات ؼبسانبُت دكف آخرين، فبا 

يتضح لنا مدل أنبية مبادئ األخبلقية يف تفعيل اؼببادئ اػباصة حبماية حقوؽ اؼبسانبُت، أما بالنسبة لئلفصاح 
أهنما يندرجاف ربت مفهـو اإلفصاح السليم  كالشفافية اللذاف يعترباف أىم مبدأين تنادم هبما اغبوكمة، فنجد

كبشفافية عن كافة اؼبوضوعات اليت تتعلق باؼبؤسسة، كاليت من بينها اؼبركز اؼباِف للمؤسسة كحقوؽ اؼبلكية، النتائج 
اؼبالية كنتائج عمليات اؼبؤسسة، فبالنسبة ؽبذا اؼببدأ يبكن تفعيلو من خبلؿ مبادئ أخبلقية عديدة كالكفاءة 

اؼبهنية دبعٌت أف يكوف اؼبوظف ىنا ملما جبميع اؼبعايَت كالسياسات كاإلجراءات كاؼبمارسات كىذا لضماف  كالعناية
اإلفصاح عن ـبتلف اؼبعامبلت اإلقتصادية، أما السلوؾ اؼبهٍت يبكن تفعيلو من خبلؿ اإللتزاـ بو مثل فبارسة العناية 

ـبتلف القوائم اؼبالية كما  عليها، كعند اإلفصاح عن اؼبهنية البلزمة عند تنفيذ ـبتلف العمليات احملاسبية كاإلشراؼ
 .1ربتويو من بيانات كعناصر مالية، فاإللتزاـ هبذا اؼببدأ يسمح لو بتحقيق اإلفصاح كالشفافية كاؼبوضوعية

       أما بالنسبة ؼببادئ األخبلقية كعبلقتها بأصحاب اؼبصاٌف، يكوف من خبلؿ ما يقر بو نظاـ اغبوكمة، حيث 
يف إطار ىذا األخَت هبب اإلعًتاؼ حبقوؽ أصحاب اؼبصاٌف اليت ينشئها القانوف، كأف يتم التعويض ؽبم عن أم 

إنتهاؾ بالنسبة ؽبذا اؼببدأ ىو اآلخر، كيبكن تفعيلو من خبلؿ مبادئ أخبلقيات اؼبهنة، دبعٌت أف كل ما للمؤسسة 
من حقوؽ كما عليها من إلتزامات يتوُف تقييدىا اؼبوظف الذم يشغر كظيفتو يف اؼبؤسسة كعليو هبب أف يلتـز 

بالنزاىة كاؼبوضوعية كبالسلوؾ اؼبهٍت، الذم يسمح باإلعًتاؼ بكل حقوؽ الغَت على اؼبؤسسة كتقييدىا ؿباسبيا 
كبالتاِف بضماف حقوؽ أصحاب اؼبصاٌف، كمن جهة أخرل فإف اإللتزاـ بالسلوؾ اؼبهٍت يف تقييد كالتقرير عن 

األحداث اإلقتصادية، اليت تقـو هبا اؼبؤسسة سيمكن أصحاب اؼبصاٌف من اإلطبلع على ىذه األحداث 
كمراقبتها، كما ستمكنهم من معرفة كل حقوقهم، كأخَتا يبكن تفعيل اؼببادئ األخبلقية من خبلؿ مسؤكلية ؾبلس 

 اإلدارة، فمن بُت أىم مسؤكلياتو ضماف النزاىة عموما كاإلشراؼ على عمليات اإلفصاح، لذا فإف أخبلقيات
على النزاىة كاؼبوضوعية كالسرية يف إعداد ـبتلف العمليات، ككذا اإللتزاـ بالقوانُت كاألنظمة كاؼببادئ  اؼبهنة تقتصر
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اػباصة باغبوكمة، باإلضافة إُف ما سبق فإف الكفاءة كالعناية اؼبهنية اليت تعد من أخبلقيات اؼبهنة تفرض على 
اؼبوظفُت دكف إستثناء على احملافظة على اؼبعرفة كاؼبهارات اؼبهنية باؼبستول اؼبطلوب كأف يكوف ملما باؼبعايَت 

احملاسبية كالسياسات كاإلجراءات، كىذا كلو لضماف سَت اؼبمارسات اعبيدة لنظاـ اغبوكمة ذك أساليب كفؤة مبنية 
على  التطورات اغبالية يف اؼبمارسات كالتشريعات ، كما ينبغي على اؼبوظف أف يؤدم مهامو بكل إجتهاد كعناية 

كفقا للمعايَت الفنية كاؼبهنية اؼبعموؿ هبا عند تقدٔف ـبتلف اػبدمات اؼبهنية، حيث أف إلتزامو هبذه األخبلقيات 
سوؼ يساىم ضماف نزاىة حسابات اؼبؤسسة، كبالتاِف فإف مبادئ أخبلقيات اؼبهنة تساىم يف ربقيق كيف تفعيل 

 .   1مبدأ مسؤكلية ؾبلس اإلدارة
 إدارة القول البشرية بتميز في المؤسسة: المبحث الرابع

 :تمهيد
        تعترب إدارة األفراد البشرية بتميز يف اؼبؤسسات ضركرة ملحة كخاصة كبن نعيش اليـو يف كسط بيئة معقدة 

كمنو هبب رفع اؼبستول اإلدارم، كىذا يعتمد أساسا على تسيَت اؼبسار اؼبهٍت اؼببٍت على الوظائف ككذا اإللتزاـ 
التنظيمي بإعتباره أسلوب لتحسُت األداء، كأيضا ال ننسى بيئة اؼبؤسسات اعبزائرية اليت يبكنها من خلق ىذا 

 اتوإسًتاتيجيا ضمن اقككضعالتميز يف إدارهتا كمواردىا البشرية، إنطبلقا من التكامل بُت القيم اؼبشًتكة ؼبواردىا 
 .اؼبسطرة أىدافها لتحقيق

  البشريةلتميز في تمكين الكفاءاتا: المطلب األكؿ
ات العمل يف ـبتلف اجملاالت سواء م أساس        لقد أضحت إدارة القول البشرية يف العقود األخَتة من

ة، كيعٌت ىذا اغبقل بشكل خاص بدراسة السلوؾ البشرم، كربديد مة، اإلجتماعية، أك السياسماإلقتصاد
ختيار اؼبوارد البشرية إ ىذه اإلحتياجات، يف الوقت الذم يسعى فيو إُف يبحتياجاتو، كربديد أفضل السبل لتلإ

ة من العملية اإلدارية، سواء كبصورة تتناسب مع متطلبات العمل، كذلك هبدؼ ربقيق كافة األىداؼ اؼبرج
 .األىداؼ الطويلة، أك متوسطة أك قصَتة اؼبدل

كذلك  ،اؼبوارد البشريةمن ؤسسة حتياجات اَفإ يقع على عاتقها مهمة ربديد بشرية مهاـ إدارة القول اؿ       إف
 ؽ عن احمليط الذم تتواجد فيو، كبالتاِف هبب التنسيق مع ىذا احمليط، لتحقيؿ ال تعمل دبعزؤسسةمن منطلق أف اَف

 تنمية كتطوير قدرات اؼبوظفُت، بصورة تضمن تأىيلهم لتأدية اؼبهاـ كتؤثر فيو،ر ث فبكنة، كوهنا تتأةأقصى فائد
إدارة التميز أهنا ذاؾ النمط اإلدارم الراقي ، كمنو كالوظائف اؼبطلوبة منهم للوصف الوظيفي اػباص بكل شخص
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الذم تتطلع أم مؤسسة ألف تطبقو داخل نظامها، لكن ربقيقو دكما يتطلب قدرا ال باس من العناصر، هبب على 
اؼبؤسسة من حُت آلخر أف تلجأ إُف اإلىتماـ كل اإلىتماـ باؼبوارد البشرية كالتأكيد على تنمية مهاراهتم كإكساهبم 

 .كل جديد يف اؼبهنة كإختيارىم بعناية فائقة مبنية على خرباهتم كمؤىبلهتم
       كللحصوؿ على نتائج لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة يف اؼبؤسسة، يكوف لدل اؼبوظفُت األدكات البلزمة 

كالدعم كالقوة العاملة ككامل القدرة كالتنوع لتحقيق األىداؼ التنظيمية اغبالية كطويلة األجل، البد من ربديد 
مرجعية اؼبهارات لكل منصب كوبتوم ىذا األخَت على مهاـ اؼبنصب، اإلسهامات اؼبنتظرة يف السَتكرة، كالتجربة 

 .اؼبكتسبة مسبقا، كمستول اؼبهارات التقنية، كالعبلئقية كتسيَت اؼبهمة
     كما أف التحكم يف اؼبهارات ىو أكرب من أف يكوف مسعى بسيطا بالنسبة للموارد البشرية، كىو ضمن 

إشكالية قيم اؼبؤسسة كتنمية مهاراهتا اليت تستدعي أبعاد اؼبوارد البشرية كالتسيَتية كالتنظيمية ككذلك الشركاء خارج 
اؼبؤسسة، حيث عندما تستطيع اؼبؤسسة أف ربصل على موارد بشرية تتوافر لديها اؼبعرفة كاؼبهارة، فيمكن القوؿ أف 

 . 1ىذه اؼبؤسسة لديها ـبزكف من اؼبوارد البشرية، كتكوف اؼبعرفة كاؼبهارة كاإلذباىات متوفرة
 كفاءات تنمية خبلؿ من األداء مستويات لرفع م كذلكاإلدار لتطويرؿ ضركرة يعد التميز فإف كبالتاِف       

 اؼبؤسسات لبقاء الوحيد السبيل ىو كتفعيلها التميز إدارة مقومات متبلؾإ ف حيث أاؼبؤسسة، يف اؼبوظفُت تارقد
 للمؤسسة التميز إدارة مقومات تتحقق كلن، اؼبستمر كالتطوير السريعة اغبركة على القائم اليـو عاَف يف مرارىاستإك

 .لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة متفردة سبل عن بالبحث إال
 البشرية مواردىا تطوير، كمنو للتميز  البشريةالقول بلورة يف اؼبؤسسات إمكانية من تنبع التميز أنبية إف       
ؽبا  البلزمة الكفاءات توفر، كما أف األداء يف سبيزا أكثر اؼبؤسسة جعل يف اؼبساعدة يستطيعوا حىت مستمرة بصفة

 كالكفاءات الصحيحة بالقيم بتجنيد اؼبوارد البشرية يبدأ التنظيمي التميز ربقيق أف إُف دكر يف ىذا التميز اؼبؤسسي
 .2كفاءاهتم كتطوير األفراد ذبنيد على العمل مث كمن كالتعلم، التدريب خبلؿ من ىمكتطوير اعبيدة

  البشريةكالكفاءات للوظائف التوقعي التسيير: المطلب الثاني
 تطبيق تصور على يقـو الذم البشرية اؼبواد ؽبندسة مسعى بأنو كالكفاءات للوظائف التوقعي التسيَت عتربم       
 حاجات بُت اؼبوجود الفارؽ توقعية، كبصورة زبفيض إُف اؽبادفة كالتطبيقات السياسيات من ؾبموعة كمراقبة

 إسًتاذبية ضمن يدخل التوجو كىذا الكيفي، أك الكمي اؼبستول على سواء اؼبتوفرة البشرية كمواردىا اؼبؤسسة
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 عماؽبا كفاءات بُت كالدائم اؼبستمر التوافق ربقيق إُف اؼبؤسسة تسعى دبقتضاىا اليت العملية أنو كما،اؼبؤسسة
 صباعي كأخر فردم بعد بعدين، لو كالكفاءات للوظائف التوقعي التسيَتحيث أف عملية  يشغلوهنا، اليت كالوظائف

 اؼبدل على الوظائف تطور يف كالتحكم سًتاتيجيإ كمتغَت البشرية اؼبوارد إدماج ىو اعبماعي اؼبستول فعلى
 يصبح أف موظف لكل السماح يف األمر فيتمثل الفردم، اؼبستول على أما، كالكيفي الكمي اعبانب من اؼبتوسط

 التوقعي التسيَت رتكزات، أما بالنسبة َفاؼبهٍت بتطوره اػباص مشركعة بإعداد لو كالسماح السوؽ، يواجو فعاال
 .اؼبوجودة للفوارؽ كسياسات حلوؿ كضع إُف كالوصوؿ التوقعي التسيَت عملية لتفعيل كالكفاءات للوظائف
إف اؼبكوف األساسي للكفاءات كىو القدرات ينم على مكانة خاصة للمورد البشرم يف األثر الناجم عن         

تلك القدرات، كعليو فإف عملية بناء الكفاءات تتم على أساس القدرات التنظيمية كالرؤية اؼبشًتكة اليت  تعكس 
صورة ما تزيد أف تكوف عليو اؼبؤسسة يف اؼبستقبل، كالرؤية الفاعلة ىي ؿبصلة قياـ اإلدارة العليا بإشراؾ عدد كاسع 
من اؼبوظفُت يف صياغة كتطوير الرؤية اؼبستقبلية، كمن خبلؿ ىذه اؼبشاركة تستطيع اؼبؤسسة تنسيق كتوحيد اآلراء 

 .اؼبختلفة للعاملُت بإذباه ربقيق األىداؼ اإلسًتاذبية للمؤسسة
كىو كجود ؾبموعة من األفراد ىدفهم األساسي ىو اإلشًتاؾ         إُف جانب ذلك قبد التعاكف كالعمل اعبماعي

يف اؼبعلومات كإزباذ القرارات تساعد كل منهم عن تأدية عمل يف اجملاؿ اػباص بو، كوبدث عندما يتعايش أعضاء 
فريق لدرجة تصل إُف اؼبسؤكلية اعبماعية إلقباز اؽبدؼ، كمنو سبكُت العاملُت توِف العديد من اؼبؤسسات إىتماما 

 .ملحوظا دبواردىا البشرية عن طريق تبٍت مفهـو التمكُت
       فالتمكُت يشَت إُف كل ما من شأنو أف يطور مشاركة الفرد كينمي قدراتو ككعيو كمعرفتو كمن مث ربقيق ذاتو، 

ككما أف سبكُت اؼبوظفُت الذم يعٍت توفَت اغبرية لؤلفراد للقياـ دبا يريدكف القياـ بو النجاح، بدال من إعطائهم 
التعليمات لتنفيذ ذلك، أم أف اؼبدراء الذين يبكنوف اؼبوظفُت فإهنم يقللوف الضوابط كالقيود كاغبدكد بالنسبة ؽبم 

بدال من ربضَت كتوجيو سلوكهم بإستخداـ إسًتاذبية الدفع، كتقنيات التأثَت ىنا تكوف بإستخداـ إسًتاذبية 
السحب حيث يركز اؼبدراء على السبل اليت يبكن من خبلؽبا تصميم حالة عمل حبيث تنشط كتوفر التشجيع 

 .الذايت للموظفُت
       كمنو ربسُت أداء اؼبؤسسات إذ لقي أداء اؼبؤسسات إىتماـ العديد من الباحثُت يف ؾباالت متعددة، حيث 
يتحدد أداء اؼبؤسسة بشكل أساسي بقدرهتا على تعظيم اإلستفادة من اؼبوارد اؼبختلفة بصفة عامة، كمن مواردىا 

. 1البشرية بصفة خاصة، حيث أف اإلىتماـ باؼبوارد البشرية يصل باؼبؤسسة إُف التميز كالتفوؽ
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 المخطط األساسي للتسيير التوقعي كالوظائف (Ⅲ -7)رقم الشكل 

 
 اإلحتياجات اغبالية                      اإلحتياجات اؼبستقبلية سياسة التعديل                               

عبد الغٍت دادف، كاقع التسيَت التوقعي للوظائف كالكفاءات يف اؼبؤسسة اإلقتصادية اعبزائرية، اجمللة اعبزائرية  قداش ظبية،: المصدر
 .95، ص 2016، 03للدراسات احملاسبية كاؼبالية، العدد 

 تقييم على يعتمد كالكفاءات للوظائف التوقعي التسيَت أف مفادىا نتيجة إُف نصلؿ ما سبق خبل من       
 خذين أمؤسسة كل حسب البلزمة التعديل إجراءات إلقًتاح بينهما الفارؽ ربليل مث كاؼبستقبلية، اغبالية اؼبوارد
 . إسًتاذبيتها اإلعتبار بعُت

 أك اؼبسعى ىو ،كالكفاءات للوظائف التوقعي للتسيَت التاِف التعريف إُف الوصوؿ يبكن تقدـ ما خبلؿ من       
 اؼبؤسسة حتياجاتإ بُت الفوارؽ تقليص إُف هتدؼ اليت كاؼبمارسات السياسيات كمراقبة بإعداد يهتم الذم  اؼبنهج

 مثل للتعديل إجراءات عدة إتباع خبلؿ من كالنوعي، الكمي اؼبستول على كىذا كاؼبستقبلية، اغبالية كمواردىا
 بُت اؼبوائمة ربقيق يف رغبة كأىدافها اؼبؤسسة إسًتاتيجية اٍف، كذلك حسب...  النقل التدريب، التوظيف،
 .بإختبلفها اؼبؤسسة أىداؼ ربقيق جل أمن كالكفاءات الوظائف

 اإللتزاـ التنظيمي كأسلوب لتحسين األداء: المطلب الثالث
       يعد األداء أحد اؼبصطلحات األكثر تداكال، لكونو يعكس مستول النجاح الذم ربققو كتسعى إُف ربقيقو 

ىذه اؼبؤسسات، فإف ضبط مفهومو يبقى ضركرة ملحة، فاألداء ىو ؿبصلة قدرة اؼبؤسسة يف إستغبلؿ مواردىا 
كتوجيهها، كما أنو ىو إنعكاس لقدرة اؼبؤسسة على ربقيق الكفاءة كالفعالية، كالتعلم عند إستخدامها ؼبواردىا 
البشرية كاؼبادية اؼبتاحة لتحقيق أىدافها، كما أف مزيج اؼبوارد كالقدرات اؼبميزة للمؤسسة، ىو الذم وبدد مدل 

 .1كفاءة كفعالية اؼبؤسسة يف أدائها، كمنو تعترب عملية ربسُت األداء أساسي لتحقيق أفضل النتائج
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زيادة  جتهادا يف ربقيق أىدافها، كما أفإ كأكثر ؤسستو مبإرتباطااؼبوظف اؼبلتـز يكوف أكثر  عتبار أف       كمنو إ
كيرجع اإلىتماـ هبذا اؼبوضوع إُف اغبقيقة  مأنبية اإللتزاـ التنظيم اؼبعرفة دبفهـو اإللتزاـ تعد عامبل مساعدا يف فهم

، فكلما كاف مستول ؤسسةأىم العوامل اليت ربدد فعالية ككفاءة اَف اليت تنص على أف اإللتزاـ عند اؼبوظف من
  عنصرا ىاما يف الربط بُت أنوكعليو تتمثل أنبية اإللتزاـ التنظيمي يف، مستول األداء مرتفعا اإللتزاـ مرتفعا كاف

  أف تقدـ اغبوافز اؼببلئمةاؼبؤسساتالسيما يف األكقات اليت ال تستطيع فيها   كاألفراد العاملُت هبااؼبؤسسة
 .ظفيها، كدفعهم لتحقيق أعلى مستول من اإلقبازؼبو

، كرغبة ؤسسةالرظبي اؼبتوقع كاؼبرغوب فيو من جانب اَف كيًتتب على الفرد أف يسلك سلوكا يفوؽ السلوؾ       
خصائص اإللتزاـ التنظيمي اؼبؤسسة، كمن ستمرارية إنفسو من أجل اإلسهاـ يف قباح ك الفرد يف إعطاء جزء من

خبلؿ سلوؾ كتصرفات العماؿ يف التنظيم، كاليت  حالة غَت ملموسة يستدؿ عليها من ظواىر تنظيمية تتابع من
كظواىر إدارية  إف اإللتزاـ التنظيمي حصيلة تفاعل العديد من العوامل اإلنسانية، كالتنظيمية ،ذبسد مدل كالئهم

  1.أخرل داخل التنظيم
 يف كرغبتو اؼبؤسسة لصاٌف اهبابيا سلوكا كظفاَف يسلك أف عليو تبتًت التنظيمي اإللتزاـ أف فكرة أف يظهر       
 يصبح اليت لياتـالع السلوكي ىو يضم ؾبموعة من اإللتزاـ حيث أف ،ستمراريتهاإك قباحها يف بفعالية اؼبسانبة

 كمن كبعضويتها هبا متمسكا هبعلو مؤسستو داخل يوضيق الذم ككقتو فجهده دبؤسستو، مرتبطا خبلؽبا من الفرد
 ُفإ اغباجة ىو أيضا، كما أف كأىدافو قيمو من جزءا كيعتربىا اؼبؤسسة كأىداؼ قيم ىنا يستطيع أف يتبٌت اؼبوظف

 العديد ىناؾ، كمنو البشرية الكفاءات لدل التنظيمي اإللتزاـ خلق يف نبية قصولأؽبا  اؼبؤسسة يف أخبلقية قيادة
 العوامل كىي اػبارجية العوامليف اؼبؤسسة على سبيل اؼبثاؿ  التنظيمي تزاـؿاإلىذا  خلق كراء تكوف اليت العوامل من

 درجة على تؤثر عوامل كىي أخرل مؤسسات يف التوظيف كفرص العمل سوؽ كظركؼ اؼبؤسسة خارج اؼبتاحة
 اعبنس، السن، حيث من ذاتو حد يفكظف اَف خصائص تعٍت اليت الشخصية العوامل، كذلك التنظيمي اإللتزاـ
 قيم مع قيمو تتطابق ال الذمكظف اَف أف شك فبل ،...كالقيم الدكافع الطموح، مستول كالتأىيل، التعليم مستول
 كذبده اإللتزاـ مستول عنده ينخفض قد للتطور، فرص من اؼبؤسسة لو توفره ما مع طموحو يتناسب ال أك اؼبؤسسة
 .أخرل دبؤسسات فرص على يبحث

                                                           
، 11/08/2019مت اإلطبلع عليو بتاريخ ، ‹ ... ‹ https://hrdiscussion.com   منتدل العريب إلدارة اؼبوارد البشريةمقاؿ متاح على اؼبوقع التاِف  1

  .01ص 
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 نظاـ الوظيفية، كاػبصائص اؼبؤسسة، يف الداخلية اعبوانب تعكس اليت التنظيمية العوامل       إُف جانب 
 كغَتىا كالقيادة اإلشراؼ مبط التنظيمي، اؽبيكل التنظيمية، الثقافة اعبماعي، العمل الًتفيو، نظاـ كاغبوافز، األجور

 مساعدا يكوف قد الذم التنظيمي باؼبناخ صطبلحاإ يسمى ما أك عمل أجواء خلق يف تساىم اليت العوامل من
 1.الصحيح كالعكس التنظيمي اإللتزاـ درجات زيادة يف يسهم ما لو كإدراكو كظفاَف نظر كجهة من كمقبوال

 المسار المهني على أساس المهارات : المطلب الرابع
       إف إدراج اؼبهارات كأساس لتسيَت اؼبواد البشرية يؤدم كما سبق كأف رأينا إُف صبلة من التغيَتات على 

مستول نشاط التوظيف، التكوين، التقييم، حيث أف اؼبسار اؼبهٍت كأحد األنشطة اؼبكونة لتسيَت اؼبوارد البشرية ال 
يستثٌت من ىذه التغيَتات، فاؼبسار اؼبهٍت ىو ؾبموع اؼبسارات اإلحًتافية، حيث يأخذ مفهـو بناء األفراد 

 .كإعدادىم كيرتبط بشكل مباشر بإحًتافية األفراد كىو ما يتطلب اؼبسانبة اغبقيقية للمؤسسة ككل
       كمنو يبكن مبلحظة أف األفراد يف اإلطار اغباِف للموارد البشرية َف يعد اؽبدؼ لديهم يقتصر فقط على بلوغ 

درجات أعلى يف اؽبيكل التنظيمي بل إذبو إُف ربقيق درجات أعلى من الرضا، كىو ما ال يبكن ربقيقو إال من 
بعد اؼبهارات، الذم يفًتض أف الفرد يستطيع تثمُت ؿبفظة : خبلؿ إهباد أفضل توافق بُت ثبلث أبعاد لدل الفرد

النشاطات اليت يطورىا تدرهبيا بإستغبلؿ قدراتو األساسية، البعد الشخصي، كالذم يعٍت أف الفرد البد أف يؤدم 
أدكار تتزاكج بشكل جيد مع شخصيتو، بعد الفوائد كالقيم، دبعٌت أف الفرد يبارس كظيفة للمؤسسة اليت وبقق لو 

 .طموحاتو، كتتوافق مع قيمو
        كما أف العناية الكبَتة بتطوير األفراد يف ظل مقاربة اؼبهارات ال تعٍت أف اؼبؤسسة تتحوؿ إُف معهد لتكوين 

األفراد ألف إحتياجات ىذه األخَتة تبقى بالنسبة ؽبا ذات أكلوية، لذلك فإذباه العمل يكوف كبو البحث عن 
 : 2أفضل توافق بُت حاجات اؼبؤسسة كالفرد، كبأحسن الكيفيات كما يوضحو الشكل التاِف

  
 
 

 

                                                           
1

تزاـ التنظيمي لدل الكفاءات البشرية، ؾبلة اإلدارة كالتنمية ؿتصادية ألنبيتها يف خلق اإلؽخبلقية يف اؼبؤسسة اإلأُف قيادة إقبطاف شوقي، اغباجة  
 .348 - 347كالبحوث كالدراسات، جامعة اؼبدية، العدد التاسع، ص  

2
 .145 - 144 صإظباعيل حجازم، معاليم سعاد، مرجع سابق،   
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 إحتياجات المؤسسة كإحتياجات الفرد (Ⅲ -8)رقم الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .145 إظباعيل حجازم، معاليم سعاد، مرجع سابق، ص :المصدر       

الشكل أعبله قبد أف إحتياجات الفرد ككذلك إحتياجات اؼبؤسسة تقتصر على عنصر مهم كىو حسب        
التكوين كتدريب اػبربات، كمنو فالنتيجة حتما ستكوف لصاٌف كل من الفرد كاؼبؤسسة معا، حيث الذم يربط بُت 
إحتياجات الفرد كاؼبؤسسة أكال ىو توافق اغباجات فيما بينها مثبل إحتياجات الفرد إُف التوظيف كباؼبقابل إحتياج 

اؼبؤسسة إُف زبطيط للمسار اؼبهٍت كالوظيفي، كأيضا كيفية تسيَت عملية األداء كتطوير اؼبهارات كتنميتها، كما 
 .هبب كضع إسًتاذبيات مثبل كضع ـبطط للمعاش ككيفية رظبلة اػبربات إُف غَتىا

        زيادة على ذلك هبب اإلىتماـ أكثر باؼبوارد البشرية كتنمية القول العاملة الفعالة، حيث أف من اؼببلئم 
، كالشكل اؼبقابل يبُت لنا العناصر اؼبرتبطة بتحقيق اؼبهارات 1التفكَت يف تنمية القول البشرية كالعمل على تقييمها

: الضركرية للفرد داخل اؼبؤسسة كما يلي
 
 

                                                           
 .174 ص مرجع سابق، ،مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاذبية1

 اإلسًتاذبيات اؼبتبعة
 اإلحتياجات من اؼبوارد

لتوظيفؿالبشرية   

 تطوير كتنمية اؼبؤسسة
 متابعة كتقييم اؼبشاريع

ستقرار كنضج اؼبؤسسةإ  
ادة صياغة ـبتلف إع

ماتااإللتز  

 نماذج متناكبة للمسار المهني
 ـبطط اؼبعاش

 

 توافق اإلحتياجات

 مبط اغبياة
 اإلحتياجات األساسية

 للمسار اؼبهٍت
 

المشاكل المرتبطة بالمسار 
:المهني  

 الوظيفة األكُف
 اإلدماج يف اؼبؤسسة

 

 

 عملية اإللتزاـ
 التكوين األكُف

 تسيَت األداء
 األجور

 تطوير اؼبهارات
 تطوير اإلحًتافية

مشاكل نهاية المسار 
:المهني  

 رظبلة اػبربات
 تغيَت األدكار

 

ختيار اإلحًتايفإ  
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 الثالثي األجزاء للجنة لتحقيق المهارات الضركرية األساس (Ⅲ -9)رقم  الشكل 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

             
، تنمية الموارد البشرية في إقتصاد مبني على المعرفةمركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاذبية، :               المصدر

  .179  ص،2004العربية اؼبتحدة، الطبعة األكُف،  اإلمارات
    إنطبلقا من الشكل اؼبقابل، قبد أف اؼبهارات أك الكفاءات إلكتساهبا كتنميتها بشكل أساسي على ربديد 

بعض األساسيات الضركرية اؼبعرب عنها يف ثبلثية تتكوف من ثبلثة مهارات كىي  اؼبهارات األساسية كاؼبتمثلة يف 
اإلتصاؿ كمعرفة الوقت اؼبناسب ألجل حل اؼبشاكل اليت تواجو الفرد، أما اعبزء الثآف من اؼبهارات يتمثل يف 

الصفات الشخصية كاإلستقامة كالنزاىة كالتحلي باألمانة اؼبهنية، كأخَتا مهارة التفكَت كتوليد أفكار جديدة كذلك 
 .ألخذ  القرارات الصائبة كربديد البدائل كإختيار أفضلها إف أمكن ذلك

مع القول  مقارنة اؼبتطورة للقول البشرية العاملة البلزمة اؼبهارات ىي اغبوكمة سياؽ يف اؼبطلوبة          فاؼبهارات
 ىذه التغَتات للتكيف مع لؤلعماؿ فعالة حيث أصبح من الضركرة إهباد إدارة البشرية اليت كانت يف اؼباضي،

 كىذه أعظم ذك حوكمة رشيدة قائم على تنمية جيدة للموراد البشرية، ،  فبناء مبوذج1األعماؿ عاَف اؼبوجودة يف
بسماح  اعبديدة اؼبهارات ىذه تقدٔف تعترب كلئلشارة معها اؼبؤسسات، تتكيف أف هبب اليت السمات من ظبة

                                                           
1
 Inf pme, les compétences requises des entrepreneurs dans un contexte de gouvernance des pme durables, le 

laboratoire de recherche, université du québec, volume 7, n°3, jullet 2007, p1.  

 :المهارات األساسية
 .تنظيم األفكار كاإلتصاؿ: اإلتصاؿ

 .باإلختيار اؼببلئم كاؼبناسب غبل اؼبشاكل:  مقاربة المشكالت العملية
 :الصفات الشخصية

 .بذؿ مستول عاؿ من اعبهد كاؼبثابرة من أجل ربقيق اؽبدؼ: المسؤكلية
 .إختيار طرؽ أخبلقية للعمل: النزاىة كاإلستقامة

 :مهارات التفكير
 . توليد األفكار اعبديدة:التفكير الخالؽ

 ربديد األىداؼ كالقيود، كتوليد البدائل كدراسة األخطار كتقييم كإختيار :صنع القرار
 .أفضل البدائل
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، األعماؿ سياقات يف كاإلزدىار الصحيح، كبالتاِف ضماف البقاء بالشكل أكضاعهم ؼبمارسة األعماؿ لرجاؿ  اليـو
  .1فبيزة قدرات على كذلك من خبلؿ الًتكيز

     المؤسسات الجزائرية تحديات كعراقيل التي تواجو : المطلب الخامس
فًتاض أف ىذه ىي أفضل طريقة على إ كفقا ألعلى معايَت األخبلؽ كالكفاءة، ؼبؤسسات اليـوتدار ا        

ع األكثر مناقشة يف ؾباؿ مضااؼبو صبيع األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة، كبالتاِف أصبحت من  مصاٌفللحفاظ على
، "ركففإ " اليت مست اؼبؤسسات الكربل مثل مؤسسةالفضائح اؼبالية بعد مضاعفة كخاصة اإلدارة اآلف

 .كىذا مت طرحو يف مستهل الفصل األكؿ،  األمريكية يف الواليات اؼبتحدة"كرلدكـو"ك
تكييف موارد سوء  إنباؿ أك  يتمثل يفاألسباب الرئيسية ؽبذه الفضائح اؼباليةأىم أف         كيف ىذا السياؽ نؤكد 

فبارسات إدارة اؼبوارد  اؼبتواجدة فيها، أك اليت تستقطبها من اػبارج، كيبكننا ربليل اؼبوارد البشرية ، كخاصةؤسسةاَف
كالصراعات اليت ربدث داخل اؼبؤسسات، كىذا يندرج يف إطار تعارضات بعض اؿتقليل  ىم يفاالبشرية اليت ستس

مشكلة نظرية الوكالة اليت كانت ظهورىا مقًتنة بظهور نظاـ اغبوكمة لضبط العملية اإلدارية، كردبا أنسب عبلج 
 كاغبوافز، أنظمة اؼبكافآتؽبذه اؼبشكلة يقتضي بنا اإلعتناء بعناصر لنقل أهنا ضركرية يف العملية اإلدارية فمثبل  

راقبة كالقياـ مب داخل اؼبؤسسة، كحىت عملية التدريب معينة ضبط جوانبب للمؤسسة ظبح تنظم تقييم األداءك
لدل اؼبورد الدافع لتعزيز   دكر مشجعا لديو كلها عناصر ،معيار األداء أفضل للموظفُت كمواءمة سلوكهم مع

 . البشرم يف اؼبؤسسة
 أم مؤسسة دارة إلالقوةكنقطة اؼبيزة الرئيسية  ىي اؼبوارد البشرية        فاليـو كأكثر من أم كقت مضى تعترب 

 يف إطار أكسع بكثَت مع مراعاة ليس فقط مصاٌف ليت تتخذىا اؼبؤسسات، كذلكقرارات ايف لنظر كمنو هبب ا
 .2السلطات العامة كخاصة اؼبوظفُت كلكن أيضا ىؤالء العمبلء كاؼبوردين ،، اؼبسانبُت

 على كجدت نفسهااعبزائرية اليت كال سيما  ؤسساتَف البقاء اإلدارة اإلسًتاتيجية أصبحت ضركرة كشرط        ؼ
اعبزائر   يفمؤسساتىو بناء  دراستنايف ىذا السياؽ، اؽبدؼ الرئيسي من ك ،بيئة تنافسية كمضطربة يف كبو متزايد

ككمة، فهما حسب رأيي نبا اٌفباإلضافة إُف تطبيق نظاـ  ،البشريةتسيَت ىذا الكفاءات  اؼبؤسساتعلى  تفرض
إجراءات كذا ، ك الوظيفيةربديد اإلحتياجات  يعتمد علىكلكن ىذا  اعبزائرية،األعماؿيف بيئة  الرئيسياف التحدياف

اؼبوارد البشرية يبثل رصيدا كبَتا لئلقتصاد كإدراجو يف  جودةكما أف   كالتكوين،التدريب التوظيف كعلى سياسة
                                                           

1
 Inf pme, op,cit, p 2. 

2
 Maalej Rabii, Boudabous Sami, la gestion des ressources humaines et la gouvernance des entreprises : 

application au cas Tunisien, internationa conferece on innovation & engineering managment, université de 
Sfax, p 2 - 3. 



تحهيم األثر انمتبادل بين انحىكمت  وتسيير انكفاءاث انبشريت: انفصم انثانث  

162 
 

ؼبعرفة ؿدر امص فهذه العناصر ىي دبثابة ،قف الفرداموكتطوير اؼبهارات الشخصية   يفؤثرىذا كلو م ،السوؽ العاؼبية
 كاؼبورداؼبعرفة بُت زيج اَفاآلف أف فنحن نعرؼ   اػباصة باؼبؤسسة،اؼبهنية البيئة يفالفرد الكفؤ  ينقلها الذم من شأهنا

ستثمار الغد اليت يتم  إىوستثمار يف اؼبوارد البشرية اليـو اإل فإف ضركرم للمؤسسات، كعلى ىذا النحو البشرم
بطبيعة اغباؿ ىو بأيدم رؤساء كمديرم اؼبؤسسات، األمر ا، كىذا تتوافق معوهبب أف إنتاجها مع الوظائف اليت 

نظامنا يف شاشة قصول ضركرم، كخاصة كبن نشهد ق اعبزائرية  كالكفاءات البشرية ربديد اؼبهاراتكعليو فإف 
فهو ال يكفي، إذف عتمادا على قطاع اإلنتاج كحده إكأقل  قتصاد أكثر تنوعاإبناء فبا يتطلب األمر  ،اإلقتصادم

كىذا بالتأكيد ال يتحقق إال من خبلؿ تسيَت جيد  ،ناجحةمؤسسات لنقل أهنا اغباجة إُف  اإلقتصاد اعبزائرم لديو
  .يف اؼبكاف اؼبناسبككضعهم أفراد مؤىلُت  تستقطب اؼبؤسسات كهبب أفللكفاءات البشرية كتنميتها 

اليت ؽبا تأثَت ربديد  يغطي صبيع اآللياتالذم  أيضا،  نظاـ اغبوكمة  تسليط الضوء على        كال ننسى أيضا
مع   كربديد سلوكهم اؼبورد البشرم كبعبارة أخرل الذين وبكموف سلوؾ،اؼبسؤكلُت الصبلحيات كالتأثَت على قرارات

 .1تدار بعقبلنية من قبل أفضل اؼبهارات اؼبؤسسات
        كعلى ضوء ما تقدـ يبكننا طرح حاليا ذبربة البد اإلستفادة منها، فبل يقتصر األمر على إنتهاج األساليب 

اليت أسلفنا ذكرىا، كإمبا من اؼبفركض التطلع إُف ذبارب بلداف أخرل ؽبا نقاط قوة فيما ىبص اغبوكمة كاؼبورد 
البشرم، فيجدر بنا إلقاء الضوء على أىم دكلة ؽبا ذبربة يف ذلك، كىذا حىت يتسٌت لنا هتميد للفصل التاِف اؼبتمثل 

 .يف الدراسة اؼبيدانية اليت مشلت بعض من اؼبؤسسات اعبزائرية، الذم سنعرضو بالتفصيل فيما بعد
        كعلى ىذا األساس إخًتنا ذبربة دكلة ماليزيا، حيث ال ىبفى على أحد اليـو أف ماليزيا أحدثث نقلة نوعية 

من خبلؿ ذبربتها اعبذيرة بالذكر يف صبيع اجملاالت خاصة يف القطاعُت اغبوكمة كتنمية اؼبوارد البشرية، كاليت 
 .سنوضحها بالتفصيل يف الفصل الرابع

        لوحظ من خبلؿ قراءتنا لبعض الدراسات السابقة أف اعبزائر يبكنها أف تصل إُف ريادة يف منظمات 
األعماؿ من خبلؿ إستغبلؿ أىم طرؼ مكوف لنظاـ اغبوكمة أال كىو اؼبورد البشرم، فقمنا بإجراء دراسة مقارنة 

ما بُت التجربة اعبزائرية كالتجربة اؼباليزية للخركج يف األخَت دبجموعة من اإلقًتاحات تساعد اعبزائر لكي ترقى إُف 
: اؼبستول اؼبطلوب يف اؼبؤسسات كىذا ما نستعرضو يف اعبدكؿ اؼبقابل ما يلي

 

                                                           
1 Lazreg Mohammed, Godih Djamel torqui, la gestion strategique des ressources humaines et gouvernance: des 

enjeux majeurs pour l’mergence de l’entreprise Algerienne, journal of Economic sciences institute (journal of 

economic, management and trade sciences), vol 22, n°01, 2019, p 27- 40. 
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 مقارنة التجربة الماليزية مع التجربة الجزائرية (Ⅲ -1)رقم ؿ جدك  اؿ
  الحوكمة المورد البشرم

 
 
 
 
 
 
 
 

 رالجػػػػزائػػػ

 نقاط ضعف/فرص
 :نقاط ضعف

  يف 114إحتبلؿ اعبزائر مرتبة 
 . تطوير إمكانيات األفراد كاؼبوارد البشرية

  ىجرة األدمغة كالكفاءات كىي
 .خسائر إقتصادية جد معتربة

  عجز الدكلة عن اإلستثمار يف 
 . القدرات كاإلمكانات البشرية

 :فرص تمكنها من الخركج باألزمة
  تتوفر اعبزائر على قاعدة شبابية

 . ىائلة
  تبنت الوزارة الداخلية اعبماعية

احمللية إسًتاذبية تكوين الفرد للفًتة 
التكوين )، 2016 - 2014

 .(القاعدم كالتكوين التحضرم
 إنتهاج نظاـ التكوين عن بعد. 
  التوقيع على عدة إتفاقيات معدة

 )دكؿ كدكؿ اإلرباد األكركيب 
، كالصُت (فرنسا، إسبانيا، ىولندا

ككندا كىذا يف إيطار تبادؿ اػبربات 
فيما ىبص أمباط التسيَت كاإلنفتاح 

 .على التجارب األجنبية
  ىبص تنظيم دكرات تكوين

باػبارج يف بعض اجملاالت كمجاؿ 
 .  تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ

 

 نقاط ضعف/فرص
 :نقاط ضعف

 اعبزائر يف ؾباؿ ىودج تعترب 
 كافية،ضعيفة كغَت  اغبوكمة

 حيثباؼبقارنة مع الدكؿ األخرل، 
، عاؼبيا 99 اؼبرتبة اعبزائر حتلتإ

لتفشي بعض مظاىر  نظرا كذلك
 كعدـ التحلي كالرشوة الفساد

 .بأخبلقيات اؼبهنة
  ؾباؿ يف فعلية إجراءات زباذإ عدـ 

 أدل فبا الراشد، كالتسيَت اغبوكمة
 اعبهود مضاعفة إُف باعبزائر

 الشركات، حوكمة مفهـو لتجسيد
 ؾباؿ يف كرشات عدة أقامت حيث

 .اغبوكمة
 :فرص تمكنها من الخركج باألزمة

  إنعقاد أكؿ مؤسبر حوؿ اغبكم
، كفيو جاءت فكرة 2007الراشد سنة 

إعداد ميثاؽ حوؿ اغبكم الراشد يف 
 .اؼبؤسسات

  إصدار ميثاؽ اغبكم الراشد سنة
، الذم يعمل دبجموعة من 2009

اؼببادئ اؼبستمدة من اؼببادئ الدكلية 
 .ؼبنظمة التنمية كالتعاكف اإلقتصادم

  مت تأسيس مركز للحوكمة باعبزائر
العاصمة ملتزمة دبواد اؼبيثاؽ اعبزائرم سنة 

2010.  
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 نقاط قوة
 لتعليم  إنشاء اؼبدارس الذكية

 .الطلبة التقنية اغبديثة
 برامج التعليم كالتدريب  ربط

التنمية احمللية كدبواكبة  حتياجاتإب
 .عصر العوؼبة يف آف كاحد

 احمللي إشراؾ القطاع اػباص 
كاألجنيب يف كضع سياسات التعليم 

 .كالتدريب مع اعبهات اغبكومية
 ساعدىامقوم  تعليمي نظاـ تأسيس 

القول العاملة  من اغباجة تلبية على
 .اؼباىرة

 التعليم دبجانية  اؼباليزيةاغبكومة إلتزاـ 
 اإلدارة حرصتحيث  ،األساسي

 يف إستقبلؽبا أخذت أف منذ اؼباليزية
 التعليم خدمات تقدٔف على 1957

 سنة عشرة إحدل ؾبانا األساسي
 لقطاع اإلربادية اغبكومة دعم كبلغ

     إُف اؼبتوسط يف يصل ما التعليم
 العامة اؼبيزانية من سنويا 20.4%
 العامة النفقات زادت بينما للدكلة،

 من الناتج كنسبة التعليم على
    عاـ  2.9 %من اإلصباِف القومي
.  1995عاـ  %   5.3 إُف  1960

 خاصة تدريب معاىد تأسيس 
، الصناعي كالتدريب اؼبعلمُتب

 .القومي اؼبستول على كتأىيلهم
 معاىد من الكثَت بإنشاء القياـ 

 طبلب تستوعب اليت اؼبهٍت التدريب
 سوؽ لدخوؿ كتؤىلهم الثانوية اؼبدارس
 معهد: ىداع ىذه اَفأشهر، من العمل

 يف فركع كلو اؼباليزم، الصناعي التدريب
 العاصمة جانب إُف اؼباليزية الواليات

 نقاط قوة
 عبنة إنشاءب اؼباليزية اغبكومة قياـ 

 ليتا 1989مارس اغبوكمة يف
 األكاديبيُت من عدد ضمت

 القطاع عن كفبثلُت كاؼبهنيُت
 .اػباص

 نقاط أىم فيو حددت اتقرير إعداد 
 يف اغبوكمة فبارسات يف الضعف
 أنبها كاف كاليت اؼباليزية، الشركات

 نعداـإ كاإلفصاح، الشفافية نقص
 مراعاة عدـ كاؼبساءلة، الرقابة
 .اؼبسانبُت من األقلية حقوؽ

 للحوكمة اؼباليزم اؼبعهد أنشئ 
أيضا يف نفس السنة السابقة أم 

 .1989سنة 
 اغبوكمة مستول رفع العمل على 

 خبلؿ من اؼباليزية الشركات يف
 .عليها القائمُت تدريب

 يف اؼباليزية اغبوكمة إصدار عبنة 
 اغبوكمة قانوف 2000 مارس
 أساسية نقاط أربعة على ركز الذم

 اؼبدير اإلدارة، ؾبلس :مق
 كمراجعة اؼبسانبُت التنفيذم،
 .اغبسابات

  تنقيح  2017سنة  أفريل يف 
، كمت اغبث على اغبوكمة قانوف

ضركرة كجود ؾبلس اإلدارة كتعزيز 
 .دكره
 عتبارىمإب اؼبديرين بدكر اإلعًتاؼ 

 الشركة أمواؿ على األمناء
 .عنها كاؼبسؤكلُت

يف اؼبؤسسات  العمل سَت على اإلشراؼ
 .اؼباليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مػػاليزيػػػا
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 .البشرية اؼبوارد كزارة برعاية ةالفيدراِف
 الذكية اؼبدارسمن العديد  إقامة 

(Smart Schools )تتوفر اليت 
 الطبلب تساعد دراسية مواد فيها
 ستيعابإك مهاراهتم تطوير على

 .اعبديدة التقنية
 اؼبتطورة التعليمية النظم على اإلنفتاح 

 الربيطانية الغربية النظم على اإلنفتاح 
 اللغة إستعماؿ يف كالتوسع كاألمريكية
 .للتعليم كلغة اإلقبليزية
 جامعات فركع بعض كجود 

 كىناؾ كبريطانيا، كنيوزيلندة أسًتاليامثل 
 جامعية ككلية معهدا 415 حواِف
 .خاصة

 كالقيم للقوانُت اإلمتثاؿ ضماف 
 السليمة كاإلدارة األخبلقية،
 الضبط مستول رفع مع للمخاطر
 .الداخلي

  توجيو يف اإلدارة ؾبلسكاجب 
 الشركة موارد إلستغبلؿ جهوده
 مصلحة ربقيق إُف يؤدم بشكل
 حقوؽ كضباية كمسانبيها الشركة

 .اآلخرين اؼبصلحة أصحاب
  كالشفافية اإلفصاح مستول يادةز 

 لتمكُت الشركات قبل من
 قرارات زباذإ من اؼبستثمرين

  .رشيدة ستثماريةإ

 :من إعداد الطالبة باإلعتماد على اؼبصادر التالية:     المصدر
عرض إلسًتاذبية تطوير الكفاءات يف اعبماعات احمللية يف )قركاط يونس، أنبية الكفاءات البشرية كتطويرىا يف اإلدارة احمللية 

 .40 – 39، ص 4، ؾبلة التنمية كاإلقتصاد التطبيقي، جامعة اؼبسيلة، العدد (اعبزائر
احملاسبية، ؾبلة اإلقتصاد اعبديد، جامعة حسيبة بن  اؼبعلومات جودة تفعيل يف الشركات حوكمة ؿبددات عيادم عبد القادر، دكر

 .15 ، ص 2013، 8بوعلي شلف، العدد 
بلخضر نصَتة، اإلستثمار يف تنمية اؼبوارد كدكره يف بناء اقتصاد اؼبعرفة، البشرية باؼبؤسسة اإلقتصادية أطركحة دكتوراه يف علـو 

 .247، ص 2017 - 2016التسيَت، كلية العلـو اإلقتصادية، التجارية كعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، 
، كلية العلـو (ذبربة ماليزيا مبودجا )حكيمة بوسلمة، حوكمة الشركات كآلية ؼبواجهة الفساد اؼباِف كربقيق التنمية اؼبستدامة

، 2018، ديسمرب 2، العدد 2اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة باتنة، ؾبلة اإلمتياز لبحوث اإلقتصاد كاإلدارة، اجمللد 
. 58ص 
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 : تحليل الجدكؿ
كفقا للجدكؿ أعبله قبد أف اعبزائر ؽبا نقاط ضعف يف اجملالُت سواء كانت من جهة تنمية اؼبورد البشرم أك         

من جهة اغبوكمة، كىذه اؼبعايَت السلبية تستدعي منا القياـ دبجهودات كبَتة فيما ىبص تنمية اؼبورد البشرم 
كخاصة على اؼبستول النوعي من خبلؿ ربسُت التعليم كربطو بسوؽ العمل كرفع العائد منو، كتنمية اغبافز كالدافع 

لدل اؼبورد البشرم بإعتباره من أىم ؿبركات النمو اؼبستداـ، باإلضافة إُف تسيَت الكفاءات البشرية كالعمل على 
 .تطويرىا من خبلؿ إقامة دكرات تدريبيبة كتكوينية يف التنمية البشرية من قبل خرباء كـبتصُت يف ىذا اجملاؿ

 متقدمة أشواطا قطعت قدالعديد من الدكؿ كعلى رأسها الدكلة اؼباليزية  أف رغم أنو القوؿ يبكن كعموما        
 من  الوطٍت اؼبستول على اعبهود تثمُت يبكن أنو إال اإلمكانيات، توفر من بالرغم باعبزائر مقارنة اغبوكمة ؾباؿ يف

، كعلى ىذا األساس يبكننا القوؿ أنو َف كمقبولة مفهومة معايَت تطبيق ألجل كىذا اإلصبلحات، ىذه أىمخبلؿ 
يبقى للجزائر أم خيار لتدارؾ تأخرىا الكبَت عن الركب العاؼبي اؼبتقدـ، حيث أف قباح ذبربة أم بلد يعتمد أساسا 

على مدل صحة كسبلمة الوضع اإلقتصادم للبلد، فإف معاعبة الدكلة اعبزائرية للنقائص ذبعل التجربة اعبزائرية 
 بفضل ىذه اؼبهارات كالكفاءات، جديدة تطوير فرص أيضا تولد أف متميزة يف كل اجملاالت، كعلى ذلك يبكن

األىداؼ  بُت األىداؼ العديد من فيها تتعايش اليت سباما للمؤسسات مناسب حوكمة مناسبة اغبكم فتجديد
 لنظاـ مفيدا كىذا يعترب كإطارا األفضل إُف هتدؼ آليات عن كمنو البحث اإلقتصادية، كالكفاءة اإلجتماعية

 كىذا سوؼ نستكشفو يف الفصل اؼبواِف الذم يدرس ربليل إذباه األثر بُت اغبوكمة كتسيَت الكفاءات ،1اغبوكمة
البشرية يف اؼبؤسسات اعبزائرية، حيث سنقـو حبصر ىذا التحليل يف أسئلة إستمارة اإلستبياف اليت ستوزع على عينة 

 .        بعض اؼبؤسسات اعبزائرية، ككذلك اؼبقابلة اليت تعتمد على األسئلة اؼبفتوحة
 ككفاءات مواردىا ؼبهارات إسًتاتيجي تسيَت كبو اؼبؤسسة ىدؼ أف        كإنطبلقا فبا سبق يبكننا إستنتاج 

نا تلخيص كل ما سبق يف يبكناعبيد كالتطبيق السليم ؽبذا النظاـ، كبالتاِف  اغبكم فبارسةمرتبط دبدل البشرية 
 :شكل توضيحي كما يلي

 
 

 

                                                           
1
 Corinne Van Der Yeught & Virginie Vaicbourdt, l’articulation gouvernance - compétences comme déterminant 

de succés d’un projet associatif, revue interdiciplinaire management, homme & entreprise,  n°13, aout 2014, p 

86. 
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 عالقة التأثير كالتأثر بين الحوكمة كتسيير الكفاءات البشرية (Ⅲ -10)رقم  الشكل 

 
  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على: المصدر                        

Bouziane Athmen, Belhadef Samia, the importance of human resources in coporate 

governance, mediterranean journal of social sciences, vol 8, n° 4, july, 2017, p 146 

كلبلص عقب ىذا العرض لتحليل التأثَت اؼبتبادؿ بُت حوكمة اؼبؤسسات كتسيَت الكفاءات البشرية ، فمن          
خبلؿ   الشكل قبد أف اغبوكمة ظهرت كطريقة إدارية حديثة ؼبنع تفاقم الفساد اؼباِف كاإلدارم، كقد لوحظ أف كل 
اؼبشاكل اإلدارية كاألزمات اليت حدثت كاف سببها  الكثَت من اؼبشاكل من بينها تضارب يف اؼبصاٌف بُت األطراؼ 
الفاعلة يف اؼبؤسسة، كمنو ىذه األخَتة تتأثر كتؤثر فيما بينها  دبعٌت على كل األطراؼ كعلى اؼبؤسسة حد سواء، 
كعليو البد من إقحاـ النظريات اليت تناكلناىا يف فصوؿ سبقت اليت ؽبا عبلقة مباشرة بأصحاب مصاٌف اؼبرتطبة 

باؼبؤسسة، أىم ىذه النظريات كاليت كاف ؽبا كقع كبَت يف تغيَت اغبكم يف إدارة اؼبؤسسة ىي نظرية الوكالة بإعتبارىا 
نظرية تقليدية، كأخرل نظرية متممة ؽبا ىي نظرية أصحاب اؼبصلحة كىي نظرية حديثة، كىنا يربز دكر اؼبورد 
البشرم أك األنبية اليت يتميز هبا ىذا العنصر يف اؼبؤسسة بإعتباره الطرؼ األساسي، سواء كاف ضمن العبلقة 

القائمة بُت الوكيل كاؼبوكل يف نظرية الوكالة، أك سواء كاف ضمن نظرية أصحاب اؼبصلحة، حيث يبثل الفرد أك 
ؾبموعة من األفراد الذم بإمكانو التأثَت يف إقباز أىدؼ اؼبؤسسة، حيث رأينا أف اؽبدؼ األساسي لنظرية 

أصحاب اؼبصلحة يتمثل يف توسيع دكر اؼبديرين إُف أبعد من تعظيم الربح ليشمل اغبوكمة كمصاٌف كحقوؽ من 
 ؾبموعة  عن طريققبد أف ىناؾ ضركرة حتمية لًتشيد إستخداـ الطاقات البشرية ليسو بأصحاب األسهم، كمنو 
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 براتاٍف مستول رفع اؼبوظفُت، كذلك ال يتم إال من خبلؿ قدرات تقويةمن العناصر الوظيفية اليت تعمل على 
، كال يتحقق ذلك إال من خبلؿ كسيط يًتأس اؽبيئة اإلدارية باؼبؤسسة كاؼبتمثل جيدا تأىيبل تأىيلهمالعمل على ك

 على اليت هبب أف تكوف   كإستقطاب اؼبورد البشرم،التوظيف يف ؾبلس اإلدارة  الذم تقع عليو مسؤكلية عملية
، كىذا التقنية األساليب أحدث ستخداـإب للموظفُت كالتكوين التدريب فرص كإتاحة مؤكدة مهنية معايَت أساس

 ؼبواىبا  لكلاعبيد باؼبستول اؼبطلوب كاإلنتقاء  عمليةإجراءككذلك القياـ بما رأيناه من خبلؿ اؼبطالب السابقة، 
البشرية، إُف  ىذا من جهة كمن جهة أخرل القياـ أيضا دبا يسمى بتقييم أداء ىذه الكفاءات العلمية، كالكفاءات

 من  حتمااؼبؤسسة يبكن سوؼ ، كىذاالعمل يف لبقاءؿ منهم اؼبؤىلُت بذتج للموظفُت ؾبزية ركاتب دفعجانب 
، ككما قبد أف اؼبوارد البشرية كاعبسمية الفكرية كقدراهتم الكامنة كطاقاهتم األفراد إمكانات أفضل على اغبصوؿ

هبذا اإلجراء ألنو ضركرم للتأكد من أف العنصر البشرم الكفؤ عليها أف تكوف ؿبوكمة، دبعٌت أف اؼبؤسسة تقـو 
الذم قامت بإختياره كتقييم أدائو قد أصبح يف اؼبؤسسة خاضع لؤلخبلقيات كالكفاءات اؼبطلوبة يف العمل، إُف 

جانب ذلك هبب أف تضع اؼبؤسسة أيضا سياسات كإسًتاذبيات من شأهنا تعزز عملية اإللتزاـ السلوكي 
كالتنظيمي، ككذلك إدارة األداء كالتسيَت التوقعي للوظائف كالكفاءات كغَتىا من الوظائف اػباصة بإدارة اؼبوارد 

كالكفاءات البشرية، حيث أف كل العناصر السابقة تعمل على تعزيز نظاـ اغبوكمة كىنا يأيت دكره يف التأثَت اؼبباشر 
على عملية تسيَت الكفاءات البشرية، فكلما كاف ىناؾ تطبيق جيد للممارسات اإلدارية كاف ىناؾ موارد بشرية 

كفؤءة تعمل على تفعيل ىذا النظاـ كالعكس صحيح، فالكفاءات البشرية اعبيدة كاؼباىرة تؤثر على السَت اغبسن 
 .  للوظائف اإلدارية كمنو التطبيق السليم لنظاـ اغبوكمة يف اؼبؤسسة

  كحوكمة اؼبؤسسة، يبكن حصرىا تسيَت الكفاءات البشريةشًتكة بُت اَفنقطة        يف األخَت يبكننا القوؿ أف اؿ
يف أنظمة اغبوافز، كاؼبكافآت، دكر التعويضات، عملية التكوين كالتدريب، كأخبلقيات اؼبهنة،  ىذه كلها عناصر 

تكمن  كمنو ، فيهاينمساىمؾ صبحوف يف اؼبؤسسات ِف كل من اؼبوظفُت كاؼبسَتين على حد سواءمتيازاتإسبنح 
 بشكل اضمن تطبيقو مالذمكأحد آلياهتا الداخلية الذم يعترب  اجمللس اإلدارم  يف كاجباتكاجبات اغبوكمة

العماؿ كمدقق يف  ة كفبثلكل مستول إدارم اؼبوجودة يفاؼبوارد البشرية قبد   كاؼبرغوب، كمن جهة أخرلصحيحاؿ
  على الكشف الصحيح كالدقيق للمعلومات يف إطاركف يعملىؤكالء ، كمدراء، كرؤكساء مصاٌف كغَتىا،ساباتاٌف

  .كاإلفصاح كمن مث توجيو مسار اغبوكمة أيضا بالشكل اؼبطلوبالشفافية 
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 :خاتمة
على غرار  اؼبؤسسات يفأصبحت أىم الوظائف  البشرية اؼبوارد        من خبلؿ ىذا الفصل نستنتج أف كظيفة 

كل الوظائف،  تكملة يف البشرية اؼبوارد بو سبتاز ؼبا كىذا اٍف،...اؼبالية التسويق، كاإلنتاج، األخرلالوظائف 
ا اؼبصدر لو بالنسبةاليت تعد ك اؼبؤسسة، يف البشرية اؼبوارد بإدارة كاإلىتماـ دراسة الضركرم من أصبح كبالتاِف

 يعتربنظاـ  على تعتمد كما ،التدىور أك الرقي يف اؼبتمثلة اإلقتصاد معادلة ربقيق يف ساىمم األساسي الذم
تعززيها للكفاءات البشرية، إذ  كيكمن دكر ىذه األنظمة يف ككل، لئلقتصاد فشل أك قباحؿ  أساسيكمعيار

 الكفاءاتالعديد من  األكُف بالدرجة تطلب معلمية، أسس على مبٍتيتمثل ىذا النظاـ يف حوكمة اؼبؤسسة فهو 
 البشرية اؼبوارد مستول على تطبيقو كمدل اؼبيداف، يف كتطبيقيها العلمية اؼبقاييس تلك ترصبة على اػبربات القادرةك

 تكامللتحقيق اؿ أف إُف  أيضاتوصلنا كىذا ما أكردناه يف ثنايا ىذا الفصل، ك ،للمؤسسة اغبسن السَت لضماف
كل من اغبوكمة كتسيَت الكفاءات البشرية يتجلى يف اإلىتماـ بعملية التدريب كالتكوين ككذا العمل  بُت كظيفياؿ

على إستقطاب األفراد ذك مؤىبلت ككفاءات اليت تستطيع توجيو مسار تطبيق اغبوكمة، كالعكس صحيح بالنسبة 
لعملية إدارة كتسيَت الكفاءات البشرية، حيث أف اغبوكمة اؼبطبقة يف اؼبؤسسة كاؼببنية على أسس رشيدة بطبيعة 

اغباؿ ستؤثر على تسيَت الكفاءات كتنميتها كتطويرىا كىذا يضمن للمؤسسات اليـو اغبفاظ على بقائها 
كإستمرارىا كالسيما اؼبؤسسات اعبزائرية اليت تسعى جاىدة للوصوؿ إُف اػبركج من دائرة إعتمادىا على اإلقتصاد 

 .النفطي كإمبا تبٍت أنظمة كإسًتاذبيات جديدة
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 :مقدمة
 كاؼبتضمنة لثبلثة فصوؿ على النحو التاِف،  فصلُت نظريُت كاللذاف مشبل كل ما النظرية للخلفية تناكلنا بعد        

يتعلق باإلطار النظرم غبوكمة اؼبؤسسة، كإدارة اؼبوارد كتسيَت الكفاءات البشرية، يف حُت كاف الفصل الثالث فصل 
ربليلي، حيث حددنا من خبللو العبلقة اليت تربط بُت تسيَت الكفاءات البشرية كحوكمة اؼبؤسسة كذلك يف إطار 

إستكماؿ معاعبة إشكالية حبثنا، ليأيت الفصل الرابع كفصل ربليلي إحصائي بغرض إسقاط كل ما جاء سابقا على 
األثر بُت كفاءة اؼبوارد البشرية كاغبوكمة، كعلى كاقع بعض من اؼبؤسسات اعبزائرية، حيث تطرقنا إُف ربليل إذباه 

ىذا األساس قمنا بتوزيع إستمارات على أفراد عينة الدراسة، باإلضافة إُف ذلك دعمنا ىذه اإلستمارة دبقابلة قصد 
لكن يف بدء األمر أردنا أيضا أف نشَت إُف أىم التجارب الدكؿ الغربية اػبوض أكثر يف كاقع ىذه اؼبؤسسات، 

كل كالعربية يف ؾباؿ اغبوكمة كإستنتاج أىم الفركقات كمقارنتها بالتجربة اعبزائرية، كأىم من ذلك حاكلنا معرفة 
، كبناء عليو قمنا التحوالت اليت شهدهتا اؼبؤسسات اعبزائرية بعد اإلستعمار ككل العراقيل اليت كاجهت مسَتهتا

بتفريغ كربليل كتفسَت البيانات إنطبلقا من نتائج اإلستمارة كاؼبقابلة، لنتوصل يف األخَت إُف أىم اإلستنتاجات 
 إُف الفصل ىذا قسمنا خبصوص مؤسسات ؿبل الدراسة، كىذا كلو سيعرض يف ىذا الفصل التطبيقي، كبالتاِف

 :االتية ما يلي اؼبباحث
 أىم التطورات في سياؽ ممارسة تطبيق الحوكمة؛: األكؿ المبحث

 منهجية تصميم الدراسة التطبيقية؛: المبحث الثاني
 . تحليل نتائج الدراسة التطبيقية:الثالث المبحث
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  أىم التطورات في سياؽ ممارسة تطبيق الحوكمة:لمبحث األكؿا
:  تمهيد
 إال أف ىناؾ إختبلؼ ،قامت العديد من بلداف العاَف خبطوات ىامة يف سبيل تطبيق كتعزيز نظاـ اغبوكمة        

يف مباذج اغبوكمة اؼبطبقة يف كل بلد من البلداف العاؼبية سواء كانت بلداف غربية أك بلداف عربية باإلضافة إُف 
. اإلختبلؼ يف النتائج كسنعرض أىم البلداف الرائدة يف ؾباؿ اغبوكمة

    بعض النماذج الدكلية المطبقة للحوكمة: المطلب األكؿ
 :    لنماذج الغربية ا– 1

 التجربة البريطانية: 
        تعترب فبلكة اؼبتحدة من الدكؿ الرائدة يف تطبيقها ؼبفهـو اغبوكمة، ألف معظم مؤسساهتا شهدت حاالت 

حتول على أفضل إ الذم ،1992سنة يف  "Cadbury "نشر تقريرحيث مت ، 1من الفشل كاإلهنيار آنذاؾ
 الذم أكصى بأف تقدـ "Ruttemain" صدر تقرير 1993 كيف أكتوبر سنة ، لتطبيق اعبيد للحوكمةاؼبمارسات

، ليظهر بعد 2اؼبؤسسات اؼبدرجة يف البورصة تقرير خاص بنظم الرقابة الداخلية، كذلك للمحافظة على أصوؽبا
أيضا دارة، كاإلأعضاء ؾبلس  اؼبكافآت كاؼبزايا اليت وبصل عليهاب اػباص "Greenbury"تقرير  1995ذلك سنة 

 كيف، اإلدارة ؾبلس لياتؤكعلى مس للتأكيد كاإلجراءات القواعد من ؾبموعة "Hampel" عبنة  أصدرت1998سنة 
   سنة يف أماعن تنظيمات اؼبؤسسة،  باإلفصاح ؤسساتاَف إدارة بإلزاـ كاػباص "Trunbull"ر تقرم صدر 1999
 .3عن خبلصة عبميع التقارير السابقة كىو عبارة "Combined code" تقرير صدر 2002
 التجربة األمريكية: 

      إف إىتماـ الواليات اؼبتحدة األمريكية بشأف اغبوكمة متماثل جدا مع إىتماـ اؼبملكة اؼبتحدة، كذلك 
حبكم سباثل إقتصادنبا أيضا، كىذا جعل كجود ىيئات رقابية فعالة اليت تعمل على اؼبراقبة كاإلشراؼ على شفافية 

 إُف جانب "Exchange Commission Securities "(ECS): البيانات كاؼبعلومات اليت تصدرىا اؼبؤسسات مثل
 New York Stock( "NYES)أصدر كل من   1999التطور الذم كصلت إليو مهنة احملاسبة كالتدقيق، كيف عاـ 

                                                           
1

دراسة حالة اؼبملكة اؼبتحدة الربيطانية، الواليات اؼبتحدة )رساء اإلطار القانوٓف كاؼبؤسسي غبوكمة الشركات إتريش حسينة، جهود دكلية رائدة كبو  
  .339، كرقة حبثية، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص (أؼبانيا األمريكية، فرنسا،

2
كماؿ بوعظم، حوكمة الشركات كدكرىا يف التقليل من عمليات التضليل يف األسواؽ اؼبالية كاغبد من كقوع األزمات، كرقة عمل مقدمة للملتقى  

  .10، ص 2009 نوفمرب، 19- 18 ،الدكُف حوؿ اغبوكمة كأخبلقيات األعماؿ يف اؼبؤسسات، جامعة باجي ـبتار عنابة
 . 340 تريش حسينة، مرجع نفسو، ص 3
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Exchange "ك"Association of Securities Dealers  National "(NASD) تقريرنبا اؼبعركؼ بإسم "Blue 

Ribbon Report"،  كالذم إىتم بفاعلية الدكر الذم يبكن أف تقـو بو عباف التدقيق، حيث تضمن ىذا التقرير
 . توصيات متعلقة بالشركط اليت هبب أف تتوافر يف عضو عبنة التدقيق10

  الذم ركز على دكر اغبوكمة يف قضائها على الفساد "Sarbanes Oxley"، أصدر تقرير 2002        كيف عاـ 
 .1اؼباِف كاإلدارم من خبلؿ تفعيل الدكر الذم يلعبو بعض األعضاء غَت التنفيذيُت يف ؾبالس اإلدارة

 الماليزية التجربة: 
       تعترب ذبربة ماليزيا يف اغبوكمة من التجارب اؼبهمة، كىذا ما قمنا بتوضيحو يف الفصل السابق، حيث أخذنا 
ىذه التجربة كمرجع مقارنة لبلدنا اعبزائر، كذلك بسبب أهنا ذات بعد ذبرييب يف اغبوكمة منذ إنشاء اؼبعهد اؼباليزم 
ؽبذا النظاـ، حيث إعتمدت ماليزيا على تطوير اغبوكمة باإلعتماد على عدة مصادر منها القانوف اؼباليزم للحوكمة 

الذم كضع ؾبموعة منن اؼببادئ اليت زبص ؾبلس اإلدارة من حيث مكافأة ؾبلس اإلدارة، اؼبسائلة، اؼبسانبُت 
كاؼبراجعة، كأحد أىم التوصيات تتمثل يف اإلفصاح اإلجبارم عن مدل اػبضوع لقانوف اغبوكمة، إضافة إُف كضع 

اليت أكضحت أف كل من التنمية، اؼبنافسة، كالنظاـ اؼباِف اؼبتحرؾ آليات تساىم يف " خطة القطاع اؼباِف الرئيسي"
 .2النمو اإلقتصادم كالتوجو كبو التكنولوجيا

 التجربة الفرنسية: 
أصدر تقرير آخر  1996، كسنة 1992 سنة "Vienot"ككمة يف فرنسا بصدكر تقريراٌفبدأ اإلىتماـ ب

"Marini"  الذم إشتمل على تشريعات ىامة متعلقة بتطبيق اغبوكمة، لقد كانت اؼبشكلة األساسية يف التجربة
شتداد إإال أنو مع  "Marini" أك يف تقرير "Vienot "الفرنسية اؼبتعلقة باغبوكمة ىي عدـ كجود إلزاـ سواء يف تقرير

 التقريراف إليو الفرنسية دبا توصل ؤسساتقوة العوؼبة، كتدكيل أسواؽ رأس اؼباؿ من اؼبتوقع أف يلتـز عدد أكرب من اَف
 .3من نتائج

 
                                                           

1
سفَت ؿبمد، قاشي يوسف، ؿباضرات يف حوكمة الشركات، مطبوعة، جامعة العقيد أِف ؿبن داك اغباج البويرة، كلية العلـو اإلقتصادية، العلـو التجارية  

 .12 - 11، ص 2017 - 2016كعلـو التسيَت، 
2

 ، ؾبلة اإلمتياز لبحوث اإلقتصاد كاإلدارة،(دراسة ماليزيا مبوذجا) ؼبواجهة الفساد اؼباِف كربقيق التنمية اؼبستدامة آليةحكيمة بوسلمة، حوكمة الشركات  
 .58، ص 2018، ديسمرب 02، العدد 02جمللد ، ا1 جامعة باتنة،كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت

3
، (دراسة حالة عينة من المؤسسات اإلقتصادية بالجزائر)دكر أساليب المحاسبة اإلدارية في حوكمة المؤسسات اإلقتصادية تقرارت يزيد،  

، ص 2017 – 2016أطركحة دكتوراه يف علـو التسيَت، زبصص ؿباسبة، كلية العلـو اإلقتصادية، التجارية كعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، 
133 - 136. 
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 التجربة األلمانية: 
لقد إكتسب موضوع اغبوكمة يف أؼبانيا أنبية كبَتة، خاصة بعد تعرض عدد من الشركات األؼبانية لئلهنيار، 

، يتناكؿ القضايا اؼبتعلقة باغبوكمة  "Kan trag"كتبعا ؽبذه الظركؼ كافقت اغبكومة األؼبانية على إقًتاح يسمى 
  أصدرت ؾبموعة مبادرة برلُت، حيث ناقشت ىذه اجملموعة معايَت اغبوكمة بالنسبة ؼبختلف األطراؼ2000كسنة 

 .1كاؼبستخدمُت كاؼبسانبُت ايبالرؽ كاجمللس اإلدارة ؾبلس فيهم دبا
 : النماذج العربية -2

 التجربة المصرية: 
 اؼبالية كبورصة األكراؽ اؼباؿ سوؽ كىيئة اػبارجية التجارة كزارة مع بالتعاكف 2002 سنة الدكِف البنك قاـ            
 ،ككمةاٌف مناخ يف كالضعف القوة نقاط أىم إُف كخلص التقرير مصر، يف ؤسساتاَف حوكمة لتقييم دراسة بإجراء

، كما أهنا كالقانونيُت اإلقتصاديُت من كاؼبهتمُت كاؼبراجعة احملاسبة شركات، البحثية اؼبراكز ق كل منيف شارؾقد ك
 عن ككمة الصادرةاٌف دببادئ لتزاـإلبا فيو تعهدتك 2006 نوفمرب بيانا يف اؼبصرية اؼباؿ لسوؽ العامة اؽبيئة أصدرت

  .2007 جانفي 01 يف تنفيذىا على كالعمل 2005أكتوبر يف اإلستثمار كزارة
 التجربة السعودية: 

، "اؼبلك سعود" إنعقدت الندكة العاشرة لسبل تطوير احملاسبة يف اؼبملكة العربية السعودية جبامعة 2003        يف 
، كقد تناكلت "اإلفصاح احملاسيب كالشفافية كدكرنبا يف دعم الرقابة كاؼبساءلة يف اؼبؤسسات السعودية"بعنواف 

 .2مناقشة مفهـو اغبوكمة كمدل إمكانية تطبيقها يف اؼبملكة
 التجربة اللبنانية: 

بالنسبة لتجربة لبناف يف اغبوكمة تتجلى يف إصدار اؼبنتدل اإلقليمي الثآف للحوكمة تقريرا يف العاصمة  
ربسُت اإلفصاح : حوكمة اؼبؤسسات يف منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا"، ربت عنواف 2004بَتكت سنة 

كمن أىم توصياتو، إنشاء منتدل سنوم على اؼبستويُت القومي كاإلقليمي كفقا ألفضل اؼبعايَت " كالشفافية
. كاؼبستويات كاؼبمارسات الدكلية لتنفيذ قواعد اغبوكمة

 
                                                           

1
كاقع اغبوكمة يف دكؿ ـبتارة مع الًتكيز على التجربة اعبزائرية، مداخلة مقدمة للمؤسبر دكِف حوؿ دكر اغبوكمة يف تفعيل أداء اؼبؤسسات صباوبي نواؿ،  

   .10اإلقتصادية، جامعة البويرة، ص 
 العلمي األكؿ لكلية اإلقتصاد، مؤسبرؿؿ مقدمة حبثية رقةك الطموح،...الواقع السعودية العربية كةؿاؼبم يف الشركات حوكمة ،مالشمر حامد فب عيد2

 .07، ص 2008 تشرين األكؿ، 16 - 15جامعة دمشق، دكر حوكمة الشركات يف اإلصبلح اإلقتصادم، 
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 التجربة األردنية: 
 قانوف، 1997لسنة (22)  رقم قانوف الشركاتؾ القوانُت من العديد نبلحظو يف األردف يف حوكمة مفهـو       إف 

 رقم القانونية احملاسبة مهنة تنظيم قانوفك 2000  لسنة (28) رقم البنوؾ قانوف،  2002لسنة (76) رقم اؼبالية األكراؽ
 األسهم األساسية غبملة اغبقوؽ يكفل أف من القانوف األردٓف بشأف اغبوكمة قبد، كمنو  2003لسنة  (73)

يف ؾبملها مع  تتفق كالتدقيق احملاسبة معايَت فأ كما، العمومية اعبمعيات يف كالتصويت األرباح توزيع يف كاؼبشاركة
 . 1كالتعديل للدراسة ربتاج اليت البنود بعض ىناؾكلكن  ،الدكلية اؼبعايَت

 يةتونسالتجربة اؿ :
 عقد مركز اؼبشركعات الدكلية اػباصة كبالتعاكف مع اؼبعهد العريب لرؤساء اؼبؤسسات كرشة عمل 2008يف 

للصحافيُت اإلقتصاديُت حوؿ موضوع حوكمة اؼبؤسسات كدكر الصحافيُت يف اإلببلغ عن التقدـ اؼبلموس يف 
 .2ؾباؿ اغبوكمة

 التجربة المغربية:  
 صدر 1995 عاـ  كيف،"كازاببلنكا "بورصة خصخصة سبت عندما 1993 سنة  اؼبغرب يف اغبوكمة ظهرت         

 كعبنة إشرايف ؾبلس ذم مزدكج ىيكل ككجود مستقل، إدارة ؾبلس كجود بضركرة قضى الذم الشركات قانوف
 .األقلية ؼبسانبي أكرب ضباية كإعطاء كاإلفصاح الشفافية زيادة إُف باإلضافة إدارة،

 فبارسات ستعراضإك مراجعة بغية اغبوكمة حوؿ دراسة بإجراء اؼبغربية للشركات العاـ اإلرباد قاـ 2004 يف        
 كلتعزيز، اغبوكمة تطبيق ةربضرك الوعي مدل كقياس كالتنمية، اإلقتصادم التعاكف منظمة ؼببادئ كفقا اغبوكمة

 الذم اؼبغريب اغبوكمة قانوف إصدار 2008 مارس يف مت اؼبغربية الشركات يف أكثر كتطويرىا اغبوكمة فبارسات
 مع رصو ربسُت ككذلك للشركات، التنافسية القدرة كدعم األداء ربسُت كالشفافية، اإلفصاح إرساء إُف يهدؼ

. 3اآلخرين اؼبصلحة كأصحاب اؼبستثمرين
 

 

                                                           
1

دراسة )ثَت اإللتزاـ دببادئ حوكمة الشركات يف تضييق فجوة التوقعات يف األردف أبراىيم نور، ؿبمد غادر، ؿبمد ؿبمود بشايرة، مدل تإعبد الناصر  
 . 10،  ص 2013 ،ء مدققي اغبسابات الداخليُت يف الشركات، كرقة حبثيةاربليلية ألر

2
 Centre International pour l’entreprise privée (IPE Bulletin en Français), juin, 2008, n°3, p4 . 

3
ة، اجمللة اعبزائرية للتنمية مقراءة ربليل: رساء مبادئ اغبوكمة للحد من الفساد اؼباِف كاإلدارمإحكيمة بوسلمة، قبول عبد الصمد، ذبارب الدكؿ يف  

  .98ص ، 1 رقم ،5، العدد 2018اإلقتصادية، جامعة باتنة، 
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 ية الجزائرتجربةاؿ  :
قامت اعبزائر بعدة إصبلحات على مستول مؤسساهتا، كذلك هبدؼ إحداث تغيَتات جذرية للمؤسسات         

اإلصبلحات يف قصد النهوض بإقتصادياهتا، كىذا ال يتحقق إال بتطبيق السليم لنظاـ اغبوكمة، كيبكننا ذكر ىذه 
 :ما يلي

 اعبزائر متطلبات إنتقاؿ مع ليتماشى كجاء كالعرض، كالذم يتعلق بالنقد 1990 سنة (90- 10)  صدكر قانوف - 
  .السوؽ إقتصاد اإلشًتاكي إُف اإلقتصاد من
 .1بازؿ  عبنة كفق ما صدر يف كاغبذر اغبيطة كزبص قواعد (74 – 94) رقم ربت 1994 صدكر تعليمة سنة- 
 ، ربت رقم2002 جويلية سنة 14 يف ،كاليت سبثل النظاـ الصادر2 بازؿ عبنة مقًتحات 2002 سنة تبٍت اعبزائر- 

 .1الداخلية الرقابة أنظمة بتأسيس  كينص على إلزاـ البنوؾ(03 - 02)
الفساد  بسبب إنتشار عاؼبيا، 99 اؼبرتبة اعبزائر فلقد إحتلت غَت كافية،         كلكن كل ىذه اعبهود إعتربت

نظاـ  إُف السعي لتطبيق باعبزائر أدل كالتسيَت الراشد، فبا اغبوكمة ؾباؿ يف فعلية إجراءات إزباذ كعدـ كالرشوة،
 فكرة تبلورت حيث للمؤسسات، الراشد اغبكم حوؿ 2008 سنة باعبزائر دكِف مؤسبر أكؿ كمنو نظم اغبوكمة،

كاؼبتوسطة  الصغَتة اؼبؤسسات كزارة سانبت السياؽ ىذا كيف اعبزائرية، للمؤسسة الراشد للحكم ميثاؽ إعداد
    .2008 سنة "Gouvernance Algérie"باإلنضماـ إُف فريق يسمى التقليدية، كالصناعة

     كَت صبعية من كل قامت 2009 مارس 11يف  (CAIR)  اعبزائر  يف اؼبؤسسات غبوكمة الوطنية كاللجنة
 ،"International Finance Corporation"الدكلية  التمويل مؤسسة دبساعدة اؼبؤسسات، حوكمة دليل بإصدار
  .2للحوكمة العاؼبي كاؼبنتدل

        كيتضمن ميثاؽ اغبكم الراشد للمؤسسة اعبزائرية جزئُت، حيث يتمثل  اعبزء األكؿ من اؼبيثاؽ يبُت صبيع 
اعبزائرية، كخاصة  اؼبؤسسة إشكاليات توضيحالدكافع اليت جعلت النظاـ اغبكم الراشد يف اعبزائر ضركرة حتمية مع 

 عليها اغبكم يبٌت اليت األساسية اؼبقاييس إُف اػباصة، أما اعبزء الثآف فقد تطرؽ كاؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسة

 العامة، ؾبلس اعبمعية ، كذلك من خبلؿ جانبُت، أم ؾبموعة العبلقات اليت تربط بكل من3للمؤسسات الراشد

                                                           
1

جامعة  ستقرار النظاـ اؼبصريف، اؼبلتقى العلمي الدكِف حوؿ األزمة اؼبالية اإلقتصادية الدكلية كاغبوكمة العاؼبية،إمة يف ؾنبية اغبوأشريقي عمر، دكر ك 
 .8، ص 2009كتوبر أ 29 - 28سطيف، 

2
احملاسبية، ؾبلة اإلقتصاد اعبديد، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، العدد  اؼبعلومات جودة تفعيل يف الشركات حوكمة ؿبددات دكرعيادم عبد القادر،  
 .15 ، ص 2013، 8

3
 .67، ص 2009ميثاؽ اغبكم الراشد للمؤسسة يف اعبزائر، إصدار  
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 الفاعلية اػبارجية األخرل كالبنوؾ األطراؼ مع اؼبؤسسة اليت تربطها ككذا عبلقات التنفيذية، كاؼبديرية اإلدارة

 .اؼبلكية نقل كأساليب نوعية اؼبعلومات إُف جانب ذلك اؼبالية، كاؼبؤسسات

 اليت تستطيع من خبلؽبا اؼبؤسسات دببلحق تشمل العديد من النصائح العملية اؼبيثاؽ ىذا        يف األخَت ىبتتم
 .1إصبلح إدارهتا كتسيَتىا بالشكل الذم يسمح من التقليل من التضارب يف اؼبصاٌف داخل اؼبؤسسة

       كعلى صعيد التجارب السابقة كبغية إحتواء ذبربة اعبزائر يف إطار سليم مبٍت على أسس رشيدة يبكننا 
تدعيم ذلك باعبدكؿ اؼبقابل ؼبعرفة الفركؽ بُت كل ىذه التجارب كالتجربة اعبزائرية، حيث سبق كأف قمنا دبقارنة 

: ذبربة اعبزائر يف ؾباؿ اغبوكمة مع دكلة ماليزيا، كعبلكة على ذلك يبكننا توسيع اؼبقارنة إُف أكرب نطاؽ فيما يلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

، ؾبلة الباحث، كلية العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، (دراسة مقارنة مع مصر)علي عبد الصمد عمر، إطار حوكمة اؼبؤسسات يف اعبزائر  
  .41، ص 2013،  12جامعة اؼبدية، العدد 



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

178 
 

 أىم الخصائص المميزة للنماذج العالمية كمقارنتو بالواقع الجزائرم (Ⅳ - 1)رقم  الجدكؿ
أىم الخصائص المميزة لكل دكلة في  الدكلة/ التجربة 

 مجاؿ الحوكمة
النقاط المحتملة للمحاكاة 

     مع الجزائر
إصدار العديد من التقارير لتوحدىا يف  التجربة البريطانة

األخَت كتصدر تقرير ربت عنواف 
"Combined code" عن  كىو عبارة

 .خبلصة عبميع التقارير اؼبذكورة سابقا

ضركرة توسيع يف ؿبتول - 
ميثاؽ اغبوكمة اعبزائرم لسنة 

2009. 
إصدار قوانُت كتقارير - 

جديدة تستدعي إُف اإلرتقاء 
إُف مستول من اإلفصاح 

 .كالشفافية
اإلستفادة من ذبارب دكؿ - 

سواء غربية أك عربية يف ؾباؿ 
اغبوكمة، كأيضا اإللتزاـ 
دببادئ منظمة التنمية 

 .كالتعاكف اإلقتصادم
ضركرة إنشاء منظمات - 

مهنية تعمل على تنظيم 
اليات اغبوكمة الداخلية 

 .كاػبارجية
ضركرة إنشاء معاىد - 

متخصصة لتدريب كتكوين 
 .اؼبدققُت

العمل على توفَت اإلطار - 
اؼبؤسسي كالقانوٓف كبيئة 

مناسبة لتطبيق مبادئ 
 .اغبوكمة

العمل على مواكبة كل - 
التطورات اغباصلة يف صبيع 

كضع إجراءات كقوانُت من شأهنا تضبط  التجربة األمريكية
مهاـ عباف التدقيق كأيضا سبيزىا هبيئات 

 .رقابية فعالة لتعزيز اؼبمارسات اإلدارية
كضع أىم قانوف ينادم بضركرة اإللتزاـ  التجربة الماليزية

دببادئ اليت زبص ؾبلس اإلدارة من حيث 
مكافأة ؾبلس اإلدارة، اؼبسائلة، اؼبسانبُت 

 .كاؼبراجعة، كغَتىا
 "Vienot" "Marini"ين تقريرإصدار  التجربة الفرنسية

الذم إشتمبل على تشريعات ىامة متعلقة 
بتطبيق اغبوكمة إال أهنا تعآف من قصور 

 .يف تطبيقها لنظاـ اغبوكمة
تطبيق معايَت مبلئمة لنظاـ اغبوكمة  التجربة األلمانية

 ؾبلس فيهم  دبابالنسبة ؼبختلف األطراؼ
 . اإلدارة

ككذلك  ككمةاٌف لتقييمات دراس إجراء التجربة المصرية
 القوة نقاط أىم تقارير فيها كضع

 .ككمةاٌف مناخ يف كالضعف
إنعقدت الندكات خاصة بتطبيق اغبوكمة  التجربة السعودية

اخرىا كانت الندكة العاشرة لسبل تطوير 
احملاسبة يف اؼبملكة العربية السعودية 

 .كاؼبساءلة يف اؼبؤسسات
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إصدار تقرير بعنواف حوكمة اؼبؤسسات  التجربة اللبنانية
: يف منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا

كذلك من خبللو لتحسُت اإلفصاح 
 .كجاء أيضا بتوصيات ىامة" كالشفافية

اجملاالت كخصوصا على 
 .مستول اغبوكمة

سن قوانُت عديدة ربوم على مراعاة  التجربة األردنية
 .حقوؽ أصحاب اؼبصاٌف كحملة األسهم

دكر الصحافة كاإلعبلـ بنشر الوعي بنظاـ  التجربة التونسية
 .اغبوكمة كنشره على أكسع نطاؽ فبكن

 قصد اغبوكمة حوؿ دراسة بإجراء التجربة المغربية
 كفقا اغبوكمة فبارسات  أىمستعراضإ

 اإلقتصادم التعاكف منظمة ؼببادئ
 .كالتنمية

 . من إعداد الطالبة باإلعتماد على مفاىيم سابقة:المصدر
        حبكم التباين بُت النماذج الدكلية كالنموذج اعبزائرم نستخلص أف تبٍت نظاـ اغبوكمة ليس باألمر السهل، 

فهو كاضح من خبلؿ التجارب العربية كالغربية فيما ىبص اغبوكمة، حيث قبد أف كل بلد من البلداف سابقة الذكر 
تتوفر على بيئة مناسبة كمناخ مبلئم جدا تضمن التطبيق السليم لنظاـ اغبوكمة، على عكس اعبزائر اليت ذبد 

نفسها أماـ ربدم صعب لتبٍت ىذا النظاـ فهي بُت ضعف اؼبؤسسات من حيث تطبيقها لنوع من ىذه 
اإلسًتاذبيات، كبُت مدل تكيفها للمستجدات اغباصلة يف اػبارج، كلكن يبكن للجزائر أف تواجو كل ما سبق 

 .كتسد الثغرات اليت تسود مؤسساهتا
 أىم التحوالت في مسيرة المؤسسات الجزائرية: المطلب الثاني

        بعد اإلستقبلؿ ظهر بوضوح رغبة اعبزائر يف بناء قطاع إقتصادم عمومي حبيث إعتمدت عملية البناء 
كقد ميزت ىذه الفًتة ثبلثة مراحل أكؽبا  اإلقتصادم كاإلجتماعي يف ىذه اؼبرحلة على ما يسمى بالريع النفطي،

كانت مرحلة التسيَت الذايت، حيث شكلت ىذه اؼبرحلة مشركعا جديدا طرح على الساحة السياسية، سبثل يف 
، مت تزكية سياسة التسيَت 1963إختيار اغبركة العمالية للنمو اإلشًتاكي القائم على التسيَت الذايت، كيف مارس 

الذايت من قبل السلطة السياسية، كاليت تقضي بتشكيل ىيئات يتم من خبلؽبا تنظيم عملية العمل داخل 
 .اؼبؤسسات اؼبسَتة ذاتيا، سبثلت يف ؾبلس العماؿ، اعبمعية العامة للعماؿ، عبنة التسيَت الذايت، كاؼبدير
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        كيعرؼ التسيَت الذايت باعبزائر على إعتبار أف الوحدة اإلنتاجية ملكية صباعية للموظفُت هبا، كال يبكن أف 
 . تكوف ملكية شخصية ألم فرد أك أم ؾبموعة من اؼبوظفُت

        كمرحلة التسيَت الذايت ىي مرحلة مليئة باإلضطرابات كالفوضى، راجع لغياب اؼبوارد البشرية ذات الكفاءة، 
مع إنعداـ التخطيط كالتنظيم كغياب أيضا آليات الرقابة كالتوجيو، رغم ما كانت ربملو ىذه السياسة من شعارات 

 . ربفيزية  من خبلؿ مشاركة العماؿ يف التسيَت
       كلكن بدأت ذبربة التسيَت الذايت تنحسر شيئا فشيئا، حيث عجزت اؼبؤسسات على إدارة شؤكهنا 

 .1اإلجتماعية كاإلقتصادية أماـ ضعف اؼبوارد البشرية كما سبيزت بو من نقص الكفاءة كاػبربة
 نقطة اإلنطبلقات يف بناء إسًتاذبية 1965       ككانت ثآف مرحلة ىي اإلذباه كبو االشًتاكية، حيث مثلت سنة 

 19تنموية صيغت خبلؽبا األىداؼ يف شكل خطط تنموية، كقد عرض اؼبيثاؽ الوطٍت لئلستفتاء الشعيب يـو 
 كالذم وبمل بُت طياتو مبوذجا للتنمية اؼبستمدة من نظرية الصناعة اؼبصنعة، ككصفت اإلسًتاذبية 1976نوفمرب 

اعبزائرية للتنمية يف اؼبيثاؽ الوطٍت كمجهود لربط الصبلت بُت ـبتلف فركع اإلنتاج، قصد تعزيز اؼببادالت 
 19الصناعية، فيما كاف الدستور الذم إقًتحتو جبهة التحرير الوطٍت كالذم مت اؼبصادقة عليو بإستفتاء شعيب يـو 

، فيما نص ميثاؽ التسيَت اإلشًتاكي على عملية التحوؿ كبو اإلشًتاكية، حيث أصبح كاجبا على 1971نوفمرب 
العماؿ أف يتعلموا مراقبة كتسيَت اؼبؤسسة العمومية، كتتم مشاركتهم يف التسيَت من خبلؿ إنتخاب فبثلُت عنهم يف 

 .اعبمعية العامة، اللجاف الدائمة، ؾبلس اإلدارة
 بُت توزيع مستويات اؼبهارة للموارد البشرية، 1973 ك1968        كيف ظل سياسة اؼبخططات التنموية ما بُت 

 . توظيف عماؿ من ذكم اؼبهارات مع إنشاء برامج تدريبية لتكوين آخرين
حيث شهدت ىذه اؼبرحلة تراجعا يف السياسات الصناعية  أما اؼبرحلة الثالثة كاألخَتة ىي العزكؼ عن اإلشًتاكية،

توجب اللجوء إُف سياسة بديلة سبثلت يف إعادة اؽبيكلة ؽبذه اؼبؤسسات  كبداية اإلصبلحات اإلقتصادية، فبا
كذبزئتها إُف مؤسسات عمومية صغَتة اغبجم لتمكُت اؼبسَتين من التحكم فيها، كربسُت مردكديتها اؼبالية 

 .2كاإلقتصادية

                                                           
1
 DALLI. A, la gestion des ressources humaines en Algérie, édition VUIBERT, 2005, p 13 - 20.  

2
دارة اؼبوارد البشرية يف منظمات األعماؿ إدراسة كاقع )ليندة رقاـ، إدارة اؼبوارد البشرية من منطق إدارة القوة العضلية إُف منطق إدارة الفكر كاؼبعرفة  

 .139، ص 2009، جواف 24التواصل، العدد ؾبلة ، قسم اإلقتصاد، جامعة باجي ـبتار، عنابة، (اعبزائرية
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 سبت سياسة إعادة اؽبيكلة كاليت هتدؼ إُف التخلص من اؼبركزية البَتكقراطية اليت تعرقل سَت 1980        بعد سنة 
اؼبؤسسة كتقتل ركح اؼببادرة كاإلبداع، إُف جانب ربميل مسَتم ىذه اؼبؤسسات النتائج اليت ربصل عليها 

 .1مؤسساهتم، ككذلك التخلص من مبوذج التنمية اؼبركزية، حيث كلفت الدكلة مبالغ ضخمة يف مرحلة السبعينات
 حيث أف اإلصبلحات اليت بدأت يف ،1988بعد ذلك بدأ اغبديث عن إستقبللية اؼبؤسسات فعليا سنة         

مطلع الثمانينيات َف ربقق أىدافها كتحسُت اؼبردكدية، مع تفشي صبلة من اؼبظاىر السلبية كالفوضى يف إزباذ 
القرارات التسيَتية، كما أثر التدىور اإلقتصادم على القدرة الشرائية للمواطنُت مع إرتفاع معدؿ البطالة، كأدل كل 

، كاليت دفعت بالدكلة إُف اإلسراع يف ذبسيد 1988ذلك إُف مظاىرات شعبية سبخضت عنها أحداث أكتوبر 
اإلصبلحات اإلقتصادية، كتوجب يف ىذه اؼبرحلة إعطاء اؼبؤسسات العمومية اإلستقبللية التامة يف إزباذ القرارات 

 . كفتح اجملاؿ أمامها للتكفل بشؤكهنا بعيدا عن السياسيُت
كيف ىذه اؼبرحلة مت اإلتفاؽ على اؽبياكل البلزمة كاليت تسهر على تسيَت اؼبؤسسة يف ظل اإلستقبللية،         

 :حيث كافق اجمللس الشعيب الوطٍت على عدة إجراءات من أجل ذبسيد ىذه السياسة أنبها ما يلي
 . عضوا12 إُف 7تسيَت اؼبؤسسة من طرؼ ؾبلس يتكوف من - 
 .ال مركزية التخطيط مع إعداد خطة سنوية للمؤسسات بالتنسيق مع حفظ القطاع اإلقتصادم الوطٍت- 
 .توزيع العملة الصعبة عن طريق الغرفة التجارية- 
 .كضع نظاـ عقود بُت اؼبؤسسات- 
 .كضع شبانية صناديق للمسانبة تقـو بتسيَت كمراقبة أمواؿ الدكلة لدل اؼبؤسسات اؼبستقلة- 

        كبإعتبار إستقبللية اؼبؤسسات أىم حدث مس اإلقتصاد الوطٍت كاف البد من الفصل بُت اؼبلكية العمومية 
كالتسيَت،  كألجل ىذا الغرض أنشئت شبانية أصناؼ من صناديق اؼبسانبة ضمت ؾبموعة من اؼبؤسسات تبعا 

 .لتخصصها أك نشاطها
 1987 سنة %17 إُف 1984سنة  %15        كزبلل ىذه اؼبرحلة تزايدا يف معدالت البطالة حيث إرتفعت من 

، كىذا ما يفسر إلبفاض النشاط التنموم ألف توفر مناصب 1990سنة  %19.2 إُف 1989 سنة %17.2كمن 
 .الشغل يعٍت اإلستثمار

                                                           
1
 HADJ. M, émergence de l’entreprise et de la GRH en Algérie: complexité d’une construction conjointe, édition 

VUIBERT, 2005, p 45- 64. 
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 إضرابا، أم ما 1116 كبسبب النزاعات القائمة يف العمل 1990       كما شهد القطاع اإلقتصادم العاـ سنة 
 إضرابا يف القطاع اػباص كىذا 122 إضافة إُف %28 إضرابا يف القطاع اإلدارم، أم نسبة 496 مقابل %65يعادؿ 

 كىي أكؿ سنة مت فيها تطبيق القانوف اعبديد اؼبعدؿ حوؿ عبلقات 1990 فبمجرد حلوؿ سنة ،% 17ما يعادؿ 
 عددا ىائبل من 1997 إُف غاية 1990العمل يف اؼبؤسسة العمومية اإلقتصادية، حيث شهدت اؼبدة ما بُت 

 من القطاع اإلقتصادم الوطٍت %91.5 إضطرابا إجتماعيا دبعدؿ 5541اإلضطرابات اإلجتماعية مقدرة ب 
 .1العمومي كاحمللي

        كمن األسباب اؽبامة يف إحداث ىذه اإلضرابات سوء يف تسيَت اؼبوارد البشرية كعدـ رضى العماؿ على 
 :الوضعية اليت يعيشوهنا، حيث رفعوا صبلة من اؼبطالب تتمحور حوؿ القضايا اآلتية

 .(اغبوافز)العبلكات كبقية ملحقات األجور - 
العبلقات الفردية يف العمل، تشمل مدة العمل، توقيت العمل، العطل كفًتات الراحة القانونية، التكوين - 

 .كاإلمتيازات
 .الوقاية كاألمن كطب العمل- 
 .اغبماية اإلجتماعية- 
 .تسيَت اؼبوارد البشرية، كالًتقيات كالتحويل يف العمل- 

     لتأيت بعد ذلك ظاىرة خوصصة اؼبؤسسات العمومية، اليت تسعى للعدكؿ عن اإلقتصاد اإلشًتاكي اؼبمركز، 
 :كبالتاِف العدكؿ عن اؼببادئ اليت يقـو عليها، كىذه اؼببادئ ىي ما يلي

 .ضركرة قياـ الدكلة بإدارة اإلقتصاد عن طريق التوجيو كالتدخل اؼبباشر يف العملية اإلنتاجية- 
 .ضباية الدكلة للسكاف ؿبدكدم الدخل بتحديد سعر ـبتلف اؼبنتجات اليت تتداكؿ- 
 .ربقيق الدخل ألكرب عدد فبكن من الناس، ضمانا لتوزيع القوة الشرائية بشكل كاسع بفرض الضرائب- 
 .       ربديد سقوؼ اؼبلكية كللدخوؿ كمشاركة العماؿ يف األرباح- 

       كيف سياؽ التكتيكات الرأظبالية اعبديدة ذبد دكؿ العاَف الثالث دبا فيها اعبزائر نفسها مرغمة للتحوؿ من 
النظاـ اإلشًتاكي إُف الليبَتالية اعبديدة، كالذم يؤمن إيبانا مطلقا بآليات السوؽ كباؼبنافسة كباؼببادالت الفردية، 

كيعادم التدخل اغبكومي يف ؾباؿ اإلقتصاد، كيضع الفرد، كىو عادة صاحب رأس اؼباؿ، يف بؤرة العناية 
 .كاإلىتماـ

                                                           
1
 .120- 114 ص، 2015 كالتوزيع، عماف، ، دار األياـ للنشرتنمية كتسيير الموارد البشريةعبد اغبميد بشَت بوطة،   
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     كيف سياؽ ىذا التوجو الليرباِف، كمن خبلؿ سياسة اإلصبلحات اليت تتبعها اعبزائر ذبد نفسها مضطرة 
إلحداث تغيَتات ىيكلية تسمح ؽبا بالدخوؿ إلقتصاد السوؽ، كبالتاِف التوجو كبو خوصصة اؼبؤسسات العمومية، 
بإعتبارىا مرحلة إنتقالية حالية كبو إقتصاد السوؽ، كاػبوصصة يف بعدىا القانوٓف تعٍت، خوصصة الدكؿ باإلنتقاؿ 
 .1من التسيَت العمومي إُف التسيَت اػباص لرأظباؿ الدكلة، كالرأظباؿ العمومي، كتأسيس الشركات العمومية القابضة

 منهجية تصميم الدراسة التطبيقية: المبحث الثاني
         من خبلؿ اؼبعطيات السابقة كاليت خصصت لتوضيح كاقع تطبيق اغبوكمة يف البلداف سواء العربية أك 

الغربية، كبعد إستعراضنا ألىم التجارب اػباصة بتسيَت اؼبؤسسات اإلقتصادية اعبزائرية كال سيما التحوالت اليت 
طرأت على إدارة اؼبوارد البشرية، سنحاكؿ يف ما يلي توضيح ؿبتول الدراسة الذم وبقق أىدافها كإثباث فرضياهتا، 
كذلك من خبلؿ ربديد ؿبتويات الدراسة كمصادر صبع البيانات كأسلوب صبعها من اؼبصادر اؼبيدانية، ككذا إبراز 

 .أىم اػبطوات اؼبعتمدة يف إستخداـ أداة الدراسة ككشف عن داللة صدقها كثباهتا
 العينة كمنهجية الدراسة: المطلب األكؿ

 لكونو األنسب  التحليليالوصفي اؼبنهج عتمدناإ ميدانيا كإثباهتا حبثنا فرضيات على الربىنة أجل من        
 اؼبتبع، اؼبنهج نوع فرضت علينا اليت ىي البحث طبيعة أف ذلك اؼبناىج الذم يصف ظاىرة موضوع البحث،

 معرفة نود ىذا حبثنا كيفكذلك من خبلؿ الدراسة التطبيقية اليت من خبلؽبا سنحلل كل البيانات احملصل عليها، 
، ككيف توجو ىذه الكفاءات نظاـ اغبوكمة كبو اعبزائرية اتاؼبؤسس داخل الكفاءات يرتسيذبرم عملية  كيف

 .اؼبسار السليم
 : تحديد مجتمع الدراسة -1

 .        يتشكل ؾبتمع الدراسة يف مؤسسات صغَتة كمتوسطة يف العديد من القطاعات
 : تحديد عينة الدراسة كخصائصها -2

، كلكن بعد الفرز إستمارة إستبياف 219كقد كزعنا إصباال   مؤسسة 66        تتكوف عينة الدراسة اإلصبالية من 
 إستبيانا لئلستغبلؿ 210اإلستبيانات الباقية قمنا بإلغائها، كبالتاِف بقي حبوزتنا  أما  إستبياف،210إسًتجعنا 

كالتحليل، كيبكن إعتبار ىذه العينة ىي عينة عشوائية ألهنا مت توزيعها بطريقة عشوائية على اؼبؤسسات الصغَتة 
. كاؼبتوسطة

 
                                                           

1
   .139 - 135مرجع سابق، ص عبد اغبميد بشَت بوطة،   
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 :        كاعبدكؿ اآليت يوضح ذلك ما يلي
 عدد اإلستبانات الموزعة كالمسترجعة كالمعتمدة في الدراسة (Ⅳ - 2)رقم  الجدكؿ

 النسبة المئوية العدد البياف
 %100 219 اإلستبانات اإلجمالية الموزعة

 %96 210 اإلستبانات المسترجعة
 %4 09 اإلستبانات غير المسترجعة

 %100 219 المجموع
 . من إعداد الطالبة باإلعتماد على عدد اإلستبيانات:المصدر                             

 : المجاؿ المكاني -3
        إىتمت ىذه الدراسة بنوعية اإلرتباط بُت تسيَت الكفاءات البشرية كحوكمة اؼبؤسسة، كىذا على مستول 

كالذم كانت أغلبيتها على اؼبؤسسات الواقعة بوالية عينة من اؼبؤسسات اإلقتصادية يف اعبزائر يف كاليات ـبتلفة، 
مستغاّف، كذلك نظرا للصعوبة يف الًتدد على كاليات بعيدة اؼبسافة، كأيضا بسبب عدـ إسًتداد اإلستبانات يف 

الوقت اؼبناسب كذلك بسبب عدـ توفر اإلمكانت البلزمة كضيق الوقت أيضا، لكن مع ىذا حاكلنا قدر اؼبستطاع 
إُف  الًتدد إُف بعض مواقع اؼبؤسسات على مستول الواليات التالية كاليت يبكننا القوؿ أهنا قريبة جغرافيا تقريبا 

، كاعبدكؿ اؼبقابل يوضح ذلك ما (كىراف، شلف، معسكر، غليزاف، اعبزائر العاصمة): كسبثلت يف الواليات االتالية
 :يلي

 توزيع المؤسسات حسب المنطقة الجغرافية (Ⅳ - 3)رقم  الجدكؿ

 النسبة المئوية عدد المؤسسات الوالية
 72% 48 مستغاّف
 8% 05 كىراف
 6% 04 شلف
 5% 03 غليزاف
 8% 05 معسكر

 1% 01 اعبزائر العاصمة
 %100 66 اجملموع

. من إعداد الطالبة باإلعتماد على اإلستبياف :                            المصدر
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 كاليات من كاليات الغرب اعبزائرم ككالية كاحدة من اعبزائر 06ينب لنا اعبدكؿ أعبله أف اإلستبياف غطى          
اؼبلحق )العاصمة، كنبلحظ أف مؤسسات كالية مستغاّف غطت اغبصة األكرب من ؾبموع اؼبؤسسات الكلية أنظر 

، كبعد ذلك تليها كالييتُت التاليينت كىراف كمعسكر، كمن مث تأيت اؼبؤسسات للواليات اؼبتبقية، كىذا (6رقم 
 :يتجلى بشكل أدؽ ككاضح يف الشكل التاِف

  توزيع المؤسسات حسب المنطقة الجغرافية (Ⅳ -1)رقم  الشكل

 
 .الطالبة باإلعتماد على اإلستبياف من إعداد:                 المصدر

        من خبلؿ الشكل أعبله نبلحظ أف اؼبؤسسات الواقعة بوالية مستغاّف ؽبا اإلستحواذ األكرب حسب توزيع 
 .اؼبؤسسات ؿبل الدراسة التطبيقية، كىذا ما ذكرناه سلفا

 :  المجاؿ الزمني -4
 تساؤالت على لئلجابة ذاقك، كعضاؼبو عةيبط حسب  كاليت ربددإلجرائها زمنيةفًتة  ـتستلز راسةد أم فإ        
، حيث تتمثل فًتة توزيع 2019شهر أكت  يف الفعلية اإلنطبلقة انتر ؾاإلطا ذاق كيف دافها،قأ قيقتحك الدراسة

 ككاف شهر إسًتجاع ،05/08/2019اإلستبانة على اؼبؤسسات ؿبل الدراسة اليت إستغرقت شهرين إبتداءا من تاريخ 
 إُف غاية 20/12/2019، أما فًتة التحليل اإلحصائي كانت من يف الفًتة 10/10/2019اإلستبيانات يف أكتوبر 

31/01/2020. 
 الميدانية البيانات جمع أدكات :المطلب الثاني

 البلزمة، األساليب من دبجموعة اإلستعانة مت البحث عمليات إسباـ بغرضكاؼبيدانية  العلمية اؼبادة عبمع       
 الزيارات ة، كاؼببلحظة من خبلؿاؼبقابل اإلستمارة، الوسائل ىذه أىم ، منالبحث مراحل من مرحلة لكل كاؼبناسبة
 مع مقاببلت عدة ةبصعوب إجراء مت فقد ،اغبديث البحث موضوع لطبيعة نظرا ك، اليت قمنا هبا للمؤسساتاؼبيدانية

 حاكلنا العرض قبوؽبم كبعد مؤسستهم، يف التطبيقية اغبالة بإجراء كإقناعهم اؼبوضوع مغزل كشرح اؼبسؤكلُت
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 كاقع عرفة كالوصوؿ إُف قدر اؼبستطاع َفاؼبوضوع ىبدـ بشكل كتوظيفها معلومات من ستطعناإ ما على اغبصوؿ
العبلقة القائمة بُت حوكمة اؼبؤسسات كتسيَتىا للكفاءات البشرية كيبكن عرض األدكات اليت إستعنا هبا  كحقيقة

 :يلي ماؾ
 رةااإلستم: 

 أبعاد ربديد مت بعدما سةالدرا ستمارةإ إعداد مت كلقد، 1اؼبعلومات كصبع اإلستقصاء تقنيات بُت من تعترب      
 كقد سة،راالد ؾبتمع على كالتعرؼ سةاالدر دبوضوع كعبلقتها اؼبطلوبة اؼبعلومات أنبية ؾراإد مكوناتو، اؼبوضوع،

 األسئلة عن ناىيك سؤاؿ 12 اإلستمارة ضمت كقد ،(1) رقم اؼبلحق نظر أالعربية ةباللغ اإلستمارة توزيع مت
 نتهاءاإك اؼبؤسسة تاإطار من بدءا ، األفرادلكافة اإلستمارة ىذه ككجهت الشخصية، باؼبعلومات اؼبتعلقة

 سة،راالد فرضيات مع سباشيا ؿباكرثبلثة  يضماف قسمُت على اإلستمارة شتملتإك ،افيو البسيطكظف باَف
 : ما يلييف  القسمُتىذين كيتمثل

 :األكؿ قسماؿ
اؼبستول  ،كظيفياؿ اؼبستول ،فئة العمريةاؿ اعبنس، :حيث من العينة دراألؼ الشخصية باػبصائص يتعلق        

 .اػبربة اؼبهنية، ملكية اؼبؤسسة عليها، اؼبتحصل اإلدارم، كالشهادات
 :الثاني قسماؿ

 كىو حوكمة اؼبؤسسات  اؼبستقل اؼبتغَت على األكؿ احملور ينطوم حيث سة،راالد دبحاكر اػباص اعبزء كىو        
، أما احملور الثالث  أسئلة4بعنواف الكفاءات البشرية كاؼبتضمن ىو االخر  أسئلة، أما احملور الثآف 4 ضمنيتك

 . أسئلة4كاألخَت اؼبتمثل يف العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية كضم أيضا 
:         كاعبدكؿ اآليت يبثل اإلستبانة اليت كزعت على ؾبتمع الدراسة ما يلي

 
 
 
 
 

                                                           
1

، 2014 - 2013كلية العلـو اإلجتماعية، جامعة كىراف، ، طركحة دكتوراه، قسم الديبوغرافياأ، تقييم المنظومة اإلحصائية في الجزائرشنايف فوزية،  
 .09 ص
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 اإلستبانة (Ⅳ -4)رقم  الجدكؿ
 أرقاـ العبارات عدد العبارات المتغيرات

 6 – 1 06 البيانات الشخصية
 10- 7 04 حوكمة المؤسسات
   14 - 11 04 الكفاءات البشرية

 18 – 15 04 العالقة بين حوكمة المؤسسات كالكفاءات البشرية 
 .من إعداد الطالبة:         المصدر

 المقابلة:  
 تستعمل مباشرة تقنية فهي فعالية، كأكثرىا ستخداماإ اؼبيدانية البيانات صبع كسائل أكثر من اؼبقابلة تعترب        

 هبدؼ كيفية معلومات بأخذ تسمح موجهة نصف بطريقة صباعات أك منعزلة بكيفية فراداأل مساءلة أجل من
 .اؼببحوثُت األشخاص على العميق التعرؼ
 اؼبعلومات على للحصوؿ اؼبقابلة ستعماؿإ مت حيث اإلستمارة، لتدعيم كوسيلة اؼبقابلة إعتمدنا كلقد        
 مدراء مع اغبرة اؼبقاببلت  حيث قمنا ببعض،اؼبوارد البشرية أقساـ يف اؼبسؤكلُت بعض مقابلة خبلؿ من كذلك

 .اؼبستخدمُت مصلحة كرئيس التقييم بعملية القائمُت ككذا اؼبؤسسة،
 المالحظة: 

 ؼبقابلةمثل ا  ألدكات الدراسة السابقةمكمل دكر من ؽبا ؼبا كذلك ،دراستنا يف اؼببلحظة ناستعملإ كذلك      
 .للبيانات صبع من كاإلستمارة

 مباشرة، بصفة ؾبموعة مشاىدة يف عادة تستعمل العلمي، للتقصي مباشرة تقنية تعترب اؼببلحظة أف حيث        
 من العديد سجلنا قيامنا بالدراسة اؼبيدانية أثناء ك،1كالسلوكيات اؼبواقف عن كيفية معلومات أخذ هبدؼ كذلك

 فيهم أثارت فهناؾ من دراسة،اؿ أسئلة مع ذباكبوا اؼبوظفُت، حيث الحظنا كيف بسلوكيات تتعلق اليت اؼببلحظات
 التحفظالبعض ك ، أحيانااإلستياءكالبعض األخر  اإلستحساف، شيء من اؼبوزعة اإلستمارة يف اؼبطركحة األسئلة

: أحيانا أيضا، كيبكننا توضيح ذلك من خبلؿ اعبدكؿ التاِف
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 .57، ص 1990، اعبزائر ،اعبامعية اؼبطبوعات ديواف ،مالعلم البحث لكتابة العلمية األسس حوؿ محاضرات سبع ،رضواف ؿبمود القادر عبد 
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 سلوكيات كمواقف أفراد عينة الدراسة (Ⅳ - 5)رقم  الجدكؿ
 النسبة المئوية التكرار الفئات

 %22 47 الفئة اليت أبدت نوع من اإلستحساف
 %18 38 الفئة اليت أبدت نوع من اإلستياء
 %17 35 الفئة اليت أبدت نوع من التحفظ

 %43 90 الفئة اؼبتبقية
 %100 210 المجموع

 . من إعداد الطالبة باإلعتماد على الزيارة اؼبيدانية:                          المصدر

       كفقا للجدكؿ أعبله نبلحظ أف الفئة اليت أبدت نوعا من اإلستحساف أثناء توزيع اإلستمارة اػباصة 
، حيث أرادت ىذه الفئة ملء اإلستبياف يف ذات %22 فرد من عينة الدراسة، بنسبة مئوية 47بالدراسة سجلت 

الوقت كأدلت جبميع تصروباهتا حوؿ األسئلة، حىت أهنا ساعدتنا يف تعديل بعض األسئلة اػباصة دبحاكر 
 فرد 38اإلستبياف، كىذا دليل على تعاكهنم يف إطار إعداد دراستنا، أما الفئة اليت أبدت نوع من اإلستياء بلغت 

، كىذا نظرا للوقت غَت اؼبناسب للزيارة اؼبيدانية اليت قمنا هبا، %18من عينة الدراسة بنسبة مئوية قدرت ب
كخاصة أف ىذه الفئة كانت مشغولة بأعماؿ قد كلفوا هبا من قبل اؼبرؤكسُت يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة، كمنو َف 

نتمكن من إستجواهبم كما ينبغي، كحىت اؼبعلومات اؼبتحصل عليها قليلة جدا، أما الفئة اليت أبدت نوع من 
، حيث الفئة كانت شحيحة %17 فرد من عينة الدراسة، حيث قدرت نسبتها اؼبئوية ب 35التحفظ فسجلت 

نوعا ما من حيث إمدادنا باؼبعلومات البلزمة كإكتفت فقط أحيانا باغبياد كعدـ اإلجابة، كذلك بسبب نقص 
الوعي الثقايف لدل بعض اؼبؤسسات من حيث نشر اؼبعلومات حوؿ بيئتهم بكل شفافية كإفصاح، أما بالنسبة 

، حيث أف ىذه الفئة بالذات قمنا بتسليم %43 فرد من عينة الدراسة بنسبة مئوية 90للفئة اؼبتبقية كاليت سجلت 
ؽبم اإلستمارة فقط، كاإلتفاؽ على موعد إسًتداد ىذه اإلستمارت فلم تكن لنا الفرصة لؤلخد كالرد أبدا فيما 

 . ىبص األسئلة، كذلك حبكم تواجد العينة على مستول مؤسسات بعيدة جغرافيا، كنظرا لضيق الوقت أيضا
 مقياس ليكارت الخماسي : 

ذك طبس درجات لتقييم إجابات اؼبوظفُت، حبيث مت إعطاء كزف  (Likert)        مت إعتماد مقياس ليكارت 
. لكل درجة من اؼبقياس من أجل تسهيل معاعبتها
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  مقياس ليكارت الخماسي (Ⅳ -6)الجدكؿ رقم 
  غير موافق تماما  غير موافق محايد موافق  موافق تماما  التقييم
 5 4 3 2 1 الدرجة

 طبعةاؿ القاىرة، ،األكاديمية المكتبة SPSS برنامج ستخداـإب اإلحصائي التحليل أمُت، ربيع أسامة :                المصدر
 .26 ص، 2007 ،الثانية

 المستخدمة اإلحصائية ألساليبا: المطلب الثالث

 للعلـو اإلحصائي برنامج على البحث كربليلو عكضوـ معاعبة يفقمنا باإلعتماد  تااإلستمار صبع بعد           
 البيانات إدارة يف تستخدـ، كاليت اؼبتقدمة األنظمة من الذم يعترب  الرابع كالعشركفالنسخة (spss)اإلجتماعية 

 النزعة مقاييس حساب يف النظاـ ىذا يستخدـ حيث اإلحصائية، التطبيقات كمنها متعددة ؾباالت يف كربليلها
 إُف كباإلضافة إٍف،...اإلحصائية الفركض تاختبارإك اإلكبدار كمعادالت اإلرتباط كمعامل كالتشتت اؼبركزية

يف إختبار  %95يف عملية التفريغ كالتحليل اإلحصائي للبيانات، كقد مت إستخداـ درجة الثقة  متقدمة، ربليبلت
  0.05 ىو اؼبعتمد الداللة ستولـ حيث، %5كل الفركض اإلحصائية للبحث، دبعٌت أف إحتماؿ اػبطأ يساكم 

كىي النسبة اؼبناسبة لطبيعة البحث، كمنو سبثلت ىذه األدكات ، اإلقتصادية الدراسات يف ستعماالإ األكثر كىو
 :اإلحصائية فيما يلي

 المئوية النسب: 
 بديل كل ختاركاإ الذين العينة داأفر نسبة ؼبعرفة التوصيف، غراضأل اؼبستعملة البسيطة األساليب من تعترب       

 .سةاالدر لعينة فيةاالديبوغر اػبصائص توزيع يف درااألؼ نسبة إُف باإلضافة اؼبقابلة، أسئلة بدائل من
 المركزية النزعة مقاييس: 

 : الوسط الحسابي -
 اؼبتجانسة التكرارية التوزيعات أك البيانات كصف يف ستخداماإ كأكثرىا اؼبركزية النزعة مقاييس أىم من ككه        

 .جيدة خصائص من بو يبتاز ؼبا
 التشتت مقاييس: 

: المعيارم اإلنحراؼ -
 يعتمد كونو مباشرة غَت بصورة) الشاذة (اؼبتطرفة بالقيم يتأثر كأدقها، اؼبطلق التشتت مقاييس أفضل من        

 .اغبسايب الوسط إهباده عند
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  البياناتالتوزيع شكلمقاييس : 
 :لتواءمعامل اإل -

     ىي قيمة تعطي فكرة عن سبركز قيم اؼبتغَت، فإذا ما كانت قيم ىذا اؼبتغَت تتمركز بإذباه القيم الصغَتة أكثر 
من سبركزىا بإذباه القيم الكبَتة فإف توزيع ىذا اؼبتغَت ملتو كبو اليمُت كيسمى موجب اإللتواء، أما إذا كاف 

. العكس فإف إلتواء ىذا اؼبتغَت يكوف سالبا أك ملتويا كبو اليسار
 :معامل التفرطح -

     معامل التفرطح أك التفلطح ىومقياس يعرب عن مدل كثافة تكرارات القيم على طريف التوزيع التكرارم 
كمدل إتساع ىذه األطراؼ، كالذم ينعكس بالطبع على درجة إرتفاع قيمة التوزيع مقارنة بقيمة التوزيع 

الطبيعي، فإذا كانت قيمة اؼبعامل التفلطح موجبة كانت قيمة التوزيع أعلى من قيمة التوزيع الطبيعي، كىنا إما 
يكوف قليل التفلطح أك مدببا أما إذا كانت قيمة معامل التفلطح سالبة فإف التوزيع يكوف كبَت التفلطح أك 

 الصفر يسمى متوسط التفلطح كأف تفلطحو يباثل 0مسطح، أما إذا كانت قيمة معامل التفلطح تساكم 
 . 1تفلطح التوزيع الطبيعي

 اإلختبارات اإلحصائية: 
 :ألفا كركنباخ معامل -
يستخدـ ىذا اإلختبار لقياس مدل اإلعتمادية على أداة الدراسة اليت دبوجبها مت صبع البيانات، دبعٌت اخر    

 .  2ىو كمقياس ؼبدل ثبات اإلستمارة، كبالتاِف (اإلتساؽ الداخلي لفقرات اإلستبياف)يستخدـ إلختبار 
  one way ANOVA :     تحليل التباين األحادم -

    يعترب ىذا التحليل من أىم التحليبلت اإلحصائية، حيث يستخدـ الهباد الفركؽ اؼبعنوية بُت اؼبتوسطات 
ضمن متغَت كاحد لعدة ؾباميع أك ضمن عدة متغَتات، كسنقـو باإلعتماد عليو يف إختبار الفرضيات 

. 3اإلحصائية ؼبعرفة أثر بعض اؼبتغَتات
 

                                                           
1
، جامعة اؼبلك سعود،spssالتحليل اإلحصائي بإستخداـ خلف سلماف سلطاف سلماف،     – 2018 ، قسم اإلحصاء كحبوث العمليات، كلية العلـو

. 31 – 30 ص، 2019
2

 مركز سرب للدراسات اإلحصائية ,(IBM spss statistics)التحليل اإلحصائي لإلستبيانات بإستخداـ برنامج غيث البحر، معن التنجي،  
 .14كالسياسات العامة، ص 

3
 .268، ص 2015، دار حامد للنشر كالتوزيع، عماف، اإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجيةصبعة صاٌف النجار،  نبيل 
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 مقاييس اإلرتباط: 
       يقيس اإلرتباط عبلقة بُت متغَتين أك أكثر، كىذه العبلقة قد تكوف عبلقة طردية اإلرتباط اؼبوجب، أك 

: عبلقة عكسية اإلرتباط السالب، كربدد العبلقة اإلتساؽ كاإلرتباط من خبلؿ ما يلي
 :spearman معامل إرتباط سبيرماف  -

    يعترب معامل اإلرتباط سبَتماف من أكثر اؼبقاييس إستخداما كدقة، حيث يستخدـ لدراسة العبلقة بُت 
. متغَتين رتبيُت كاعبدكؿ اؼبقابل يبُت داللة اإلرتباط بُت احملورين حوكمة اؼبؤسسات، كالكفاءات البشرية

 إختبارات التجانس :
 two simple t- test:إختبار ت تاست  -

 النظامية الشركط ككانت ؾبتمعُت متوسطي بُت اؼبقارنة يف الباحث يرغب عندمايستخدـ ىذا اإلختبار 
  .1اؼبقارنات من النوع ؽبذا مناسب االختبار ىذا فاف متوافرة

 اإلستمارة كثبات صدؽ :عبلراا المطلب
 الذم اؼبقياس كصدؽ اإلستمارة صدؽ حيث من كثباهتاراسة الد أداة صدؽ فحص اؼبطلب ىذا يتناكؿ        
 معامل يتضمن الذم اإلستمارة ثبات مث كمن لئلستمارة، البنائي كالصدؽ الداخلي اإلتساؽ صدؽ نتائج يتضمن

 .النهائية صورهتا يف اإلستمارة خركج هبدؼ كركنباخ، ألفا
 :اإلستمارة صدؽ  -1

 من اإلستمارة صدؽ من بالتأكد ناقم كقد لقياسو، كضعت ما أسئلة تقيس أف اإلستمارة بصدؽ كيقصد        
 : يلينبا طريقتُت خبلؿ

 الظاىرم الصدؽ: 
 قياسها، على تعمل اليت سةاالدرات متغَت مع اإلستمارة راتفق كتناسق مبلئمة مدل ختبارإ بو كيقصد        

( اإلستمارة )سةاالدر أداة صدؽ من التأكد مت كقد أجلو، من صممت الذم الغرض مع متفق مضموهنا كأف
. ؿبكمُت  4 على بعرضها ظاىريا

بإعتباره اؼبشرؼ على رسالة " رمضآف ؿبمد"       حيث  يعترب أكؿ ؿبكم إلستمارة اإلستبياف ىو اؼبؤطر الدكتور 
الدكتوراه، كالذم أفادنا كثَتا  من خبلؿ توجيهاتو خاصة يف اعبانب الذم يتعلق باؼبالية كعبلقتها باغبوكمة كىذا 

، كذلك من حيث إقباز كل " ـبفي أمُت"كالدكتور " مرحـو ؿبمد اغببيب"حبكم التخصص، باإلضافة إُف الدكتور 
                                                           

1
 .66خلف سلماف سلطاف سلماف، مرجع سابق، ص  
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اغبوكمة كاؼبوارد البشرية الدكتور  ؾباؿ يف ـبتص ذاأست من اإلستمارة كاؼبقابلة باللغة الفرنسية، باإلضافة إُف
 ربقق لكي تراالفق صياغة عادةإك تاالعبار بعض كحذؼ لتعديل ئهمابآر األخذ مت كلقد، "غضباف حساـ الدين"

 .اـأىدافو  كاؼبقابلةاإلستمارة كل
 (مالداخل اإلتساؽ)س المقيا صدؽ:  

 مت كقد الفقرة، ىذه إليو تنتمي الذم احملور مع اإلستمارة ترافق من فقرة كل تساؽإ مدل قب كيقصد       
 اإلستمارةرات فق من فقرة كل بُت اإلرتباط معامبلت حساب خبلؿ من لئلستمارة الداخلي اإلتساؽ حساب
 .نفسو للمحور الكلية كالدرجة

 :ثبات كصدؽ اإلستبياف إختبار  -2
(  Alpha Crobach)للتأكد من ثبات األداة  اؼبستخدمة يف الدراسة مت إستخراج معامل كركنباخ ألفا            

 اغبزمة اإلحصائية للعلـو لئلتساؽ الداخلي، فهو يعٍت إستقرار النتائج اليت مت اغبصوؿ عليها كبإستخداـ برنامج
.  (spss)اإلجتماعية 

 : مالحظة         
      مت تعديل بعض العبارات كحذؼ البعض، إستنادا لنتائج ألفا كركنباخ، ألننا بعد اغبذؼ بقيت العبارات 
اإلستمارة اليت أسئلتها متناسقة داخليا كبدرجة مقبولة، كقد مت حساب معامل صدؽ اإلستبياف جبذر معامل 

 فبا يدؿ على قياس كمبلئمة العبارات للهدؼ اؼبراد الوصوؿ إليو من خبلؿ ،0.85الثبات، ككجدنا قيمتو تساكم 
 .اإلستمارة، كاعبدكؿ التاِف يبُت نتائج احملصل عليها من خبلؿ إختبار معامل ألفا كركنباخ

 معامل الثبات كصدؽ اإلستمارة (Ⅳ -7) الجدكؿ رقم 
 ( Alpha Crobach) ألفا كركنباخ الكلي

 12 عدد العبارات
 0.73 معامل الثبات ألفا كركنباخ

 0.85 معامل الصدؽ
 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :                               المصدر

كىو معامل ثبات جيد، ألف  0.73      من خبلؿ اعبدكؿ قبد أف معامل الثبات الكلي ألداة صبع البيانات بلغ 
 أك أكرب، كىذا يدؿ على أف اإلستبياف يتمتع بدرجة عالية من الثبات، 0.6اؼبعامل الثبات إما أف يكوف يساكم 

. كيبكن اإلعتماد عليو يف التطبيق اؼبيدآف للدراسة
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 الدراسة الميدانية متغيرات اإلحصائية ؿختباراتاإل: لثالمبحث الثا
 :تمهيد
ا توزيعو مت  بناءا على معلومات اإلستبانة اليتالكمية سةراالد نتائج كتفسَت ربليل اؼببحث ىذا يف كباكؿ       

حبساب اؼبتوسطات كاإلكبرافات اؼبعيارية كذلك كفقا للعبارات مرتبة حسب  قمنا حيث ،أفراد عينة الدراسة على
 للبيانات الوصفي اإلحصائي التحليل النموذج صبلحية مدلر ختبااحملاكر اليت مت تقسيمها، باإلضافة إُف إ

، باإلضافة إُف إختبار مدل خضوع متغَتات "ANOVA" الدراسة حسب التحليل األحادم عينة ذباىاتإ
إختبار التوزيع الطبيعي الدراسة إُف التوزيع اإلعتداِف باإلستعانة دبعاملي اإللتواء كمعامل التفلطح، كإختبار 

 .تاست لعينتُت مستقلتُت (ت)، كإختبار كوؼبوركؼ ظبَتنوؼ
 التحليل اإلحصائي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة: المطلب األكؿ

اعبنس، اؼبستول الوظيفي، السن، اؼبستول )        نوضح يف ىذا اؼبطلب خصائص ؾبتمع الدراسة حسب 
، حيث قمنا دبسح شامل على كل إطارات كموظفُت مؤسسات ؿبل (التعليمي، اػبربة اؼبهنية، ملكية اؼبؤسسة

: الدراسة، كاعبدكؿ التاِف يبُت ذلك ما يلي
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الجنس، المستول الوظيفي، السن، المستول )توزيع مفردات عينة الدراسة حسب  (Ⅳ -8) الجدكؿ رقم 
 (التعليمي، الخبرة المهنية، ملكية المؤسسة

 النسبة المئوية العدد البيانات المتغيرات
 %56.7 119 ذكر الجنس

 %43.3 91 أنثى
 
 

 المستول الوظيفي

 %4.3 09 مدير عاـ 
 %11.9 25 نائب مدير عاـ
 %19 40 مساعد مدير عاـ
 %32.9 69 مستول إدارم آخر

 %31.9 67 رئيس مصلحة
 

 الفئة العمرية
 %25.2 53 سنة 30أقل من 

 %46.2 97 سنة 39 إُف 30 من
 %28.1 59 سنة 49 إُف 40 من

 %0.5 1 سنة فأكثر 50
 
 
 

 المستول التعليمي

 %16.7 35 بكالوريا أك أقل 
 %20 42 تقٍت سامي
 %20.5 43 مهندس
 %15.7 33 ليسانس
 %18.6 39 ماجيسًت
 %6.2 13 دكتوراه

 %2.4 5 مستويات أخرل
 

 الخبرة المهنية 
 %21.4 45  سنوات5أقل من 

 %66.7 140 سنوات 9 إُف 5من 
 %10.5 22  سنة19 إُف 10 من

 %1.4 03 سنة فأكثر 20
 

 ملكية المؤسسة
 %34.8 129 عمومية
 %61.4 73 خاصة 
 %3.8 8 ـبتلطة

. v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :                 المصدر
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        من خبلؿ القراءة اإلحصائية للجدكؿ اػباص بتوزيع مفردات العينة حسب كل من اعبنس كالسن 
 موظف، 119بتكرار % 56.7كاؼبستول الوظيفي كالتعليمي كاػبربة اؼبهنية ككذلك اؼبلكية، قبد أف نسبة الذكور كانت

 موظفة، كاؼببلحظ أف ىناؾ فرؽ كبَت بُت نسبة الذكور 91 بتكرار %43.3بينما كانت نسبة اإلناث كانت 
 .كاإلناث، حيث أف نسبة الذكور تفوؽ بكثَت نسبة اإلناث

        كمنو نستنتج أف اإلختبلؼ بُت نسبة الذكور كاإلناث يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة يتجلى يف كوف أف 
اؼبؤسسة تستقطب مواردىا البشرية من فئة الذكور حبكم طبيعة النشاط ؽبذا النوع من الوظائف اليت تناسب أكثر 

الذكور، يف حُت يفضلن فئة اإلناث اللجوء إُف قطاعات ردبا يف ؾباالت أخرل على سبيل اؼبثاؿ قطاع التعليم 
. كقطاع الصحة، كمنو فاألكلوية يف التوظيف ستكوف من حصة فئة الذكور بطبيعة اغباؿ

 97بتكرار  %46.2 بنسبة (39 -30)        أما حسب السن نبلحظ أف أكرب قيمة تتشكل من الفئة العمرية 
موظف، فبا يدؿ على أف أغلبية من اؼبوظفُت ىم من الشباب الذين يبتازكف بالنشاط كالرغبة يف العمل،  لتليها 

موظف، كيعود ىذا لكوف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة تستدعي  59كبتكرار  %28.1 بنسبة (49 - 40)الفئة العمرية 
 ( سنة30أقل من )كجود موظفُت أصحاب ذكم خربة عالية كخاصة يف ؾباؿ اإلدارة، كمن مث تليها الفئة العمرية 

كمثلت فرد  %0.5بنسبة  ( سنة50أكثر من ) موظف، كيف األخَت تأيت الفئة العمرية 53بتكرار % 25.2بنسبة 
 .كاحد من أفراد العينة

        على ضوء ما تقدـ قبد أف فئة الشباب ىي الفئة األغلب يف مؤسسات ؿبل الدراسة كىذا دليل على أف 
ىذه اؼبؤسسات تزخر بالطاقات الشبابية، كمنو سيعزز اؼبؤسسات بأداء موارد بشرية فعالة بإعتبار أف األداء ىو 

 .مؤشر ىاـ من اؼبؤشرات اليت تقيس هبا اؼبؤسسة صبيع كظائفها كىذا حسب الفئة العمرية الشابة
" مستويات إدارية ـبتلفة"        أما حسب اؼبستول الوظيفي فنجد أف النسبة األعلى يف اؼبسمى الوظيفي ىي 

 %32.9كىي فبثلة يف رؤكساء مصلحة كاؼبوظفُت العاديُت كربصلت على نسبة من ؾبموع أفراد العينة ؿبل الدراسة 

يف حُت حصلت النسبة الثانية كالثالثة على الًتتيب كل من مساعد اؼبدير العاـ، نائب اؼبدير العاـ كقد سجلتا 
ىي رتبة مدير عاـ،  %4.3أما أدْف نسبة أك مرتبة كظيفية سجلت  ،%11.9، %19النسب التالية على التواِف 

 .كذلك ألنو أغلبهم قمنا بتسجيل مقابلة معهم كيبكن ربصيل إجاباهتم فيما بعد بالتفصيل
  20.5نسبتهم ركتقد ىندساَف ةشهاد حاملي من كظفُتاَف غالبية أف يبلحظ اؼبستول التعليمي أما حسب        

 ، من مث%20بلغت ذكم مستول تكوين مهٍت حاملُت لشهادة تقٍت سامي   تليها النسبة اػباصة باؼبوظفُتمث، %
منها  ، مث تليها نسبة اغباملُت لشهادة بكالوريا أك أقل%18.6 ماجيسًت اؼبقدرة ب لشهادة اغباملُت نسبة تليها
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، مث تليها نسبة اغباملُت لشهادة الدكتوراه %15.7، يف حُت بلغت نسبة اغباملُت لشهادة ليسانس نسبة %16.7ب
، %2.4أما أدْف نسبة كانت من نصيب بعض اؼبستويات التعليمية األخرل كقدرت ب، % 6.2بأقل نسبة قدرت 

 . كىنا نرل أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة تضم موظفُت شابُت ذك خربات متوسطة حسب كل مؤىل علمي وبملونو
        فبا تقدـ سابقا قبد أف بالنسبة للمستول الوظيفي كاؼبستول التعليمي أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة توِف 

إىتماـ كبَت للتوظيف لفئة أصحاب الشهادات سواء كانوا ذكم مستول مهٍت أك جامعي كىذا دليل على إرتفاع 
الثقافة كمستول التعليم لدل اؼبوظفُت للمؤسسات ؿبل الدراسة، كما أهنا تضم أفراد ذكم مؤىبلت تتناسب مع 

 .اؼبناصب اليت ربويها، كىي أيضا تقدـ فرص لئلستغبلؿ الطاقات الشابة
 كما ،( سنوات9إُف  5)  تًتاكح ما بُتخربهتم أف الذين قبد العينة، ألفراد ىنيةاَف اػبربة سنوات عدد حسب       
ككانت % 10.5 نسبتو ما أف إُف باإلضافة، %21.4سجلت  ( سنوات5أقل من )، أما الذين خربهتم %66.7نسبتو

 عامة بصفة، %1.4 بلغت نسبتهم ( سنة فأكثر20)، يف حُت الذين خربهتم من (ةسن 19 إُف 10 )بُت ما خربهتم
 العينة، ألفراد الوظيفية اؼبسميات مع متوافقة كىيلديهم خربات مهنية متوسطة نوعا ما،  العينة أفراد منأف  قبد
 .اؼبؤسسات تلك مثل يف اػبربة بعنصر سبسك بوجود ذلك يفسر فبا

نستنتج أيضا بالنسبة للخربة اؼبهنية بإعتبارىا عامل مهم كأساسي يف اؼبؤسسات، حيث كلما زادت سنوات        
العمل كلما زادت اػبربة كاؼبعرفة كالدراية أكثر كالسعي دائما إُف تقدٔف األفضل كىذا ما الحظناه يف مؤسسات 

 .ؿبل الدراسة اليت تتميز بالتكيف كالتجانس يف اػبربات
مؤسسات خاصة كأخرل عمومية، تضمنت  العشوائية اليت مت إختيارىا ةالعُت       يف األخَت يبكننا القوؿ أف 

 تعدل اصة ـبتلطة، كىذا كما ىو مبُت يف اعبدكؿ، كتتكوف عينة البحث من عدد كبَت من اؼبؤسسات اٍفأيضاك
 بلغت، يف حُت %34.8يت يف اؼبرتبة الثانية اؼبؤسسات العمومية بنسبة أكت، %61.4النصف حيث بلغت نسبتها 

 .%38نسبة مؤسسة ـبتلطة 

      كال يفوتونا يف األخَت  أف نشَت اُف أف مؤسسات ؿبل الدراسة يتوفر فيهم التأىيل العلمي اؼبقبوؿ كاػبربة 
 .الكافية لئلجابة على اإلستبياف اػباص بالدراسة كلديهم معرفة نوعا ما جيدة حوؿ حيثيات موضوع الدراسة
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حوكمة المؤسسات، الكفاءات البشرية، العالقة بين حوكمة )التحليل اإلحصائي للمحاكر : المطلب الثاني
 (المؤسسات كالكفاءات البشرية

 قمنا حبساب التكرارات كاؼبتوسطات اغبسابية كاإلكبرافات اؼبعيارية لئلستبياف، كالذم يتعلق بدراسة :        أكال
اغبوكمة يف مؤسسات عينة الدراسة، كذلك بغرض معرفة إذباىات كاعبدكؿ التاِف يوضح النتائج اػباصة باحملور 

 :األكؿ ما يلي
  التكرارات كالمتوسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية(Ⅳ -9) الجدكؿ رقم 

المتوسط  التكرار العبارة
 الحسابي

اإلنحراؼ 
 المعيارم

موافق  
 تماما

 غير  محايد موافق
 موافق

غير موافق 
 تماما

  

01 18 106 26 32 28 2.74 0.21 
02 72 51 50 16 21 2.34 0.29 
03 77 34 52 25 22 2.43 0.36 
04 66 42 71 23 8 2.35 1.14 
 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :      المصدر

       من خبلؿ اعبدكؿ أعبله، نبلحظ أف النتائج اإلحصائية اؼبتحصل عليها اليت كانت على مستول العبارات، 
، كقد "يوجد ربديد كاضح ؽبيكل اإلدارة كدكر ؾبلس اإلدارة: "أف ىناؾ موافقة عالية على العبارة التالية كىي

فبا يدؿ على أف إذباىات أفراد العينة تتوافق مع ىذه العبارة، كبلغ ، 2.74حققت متوسط حسايب عاِف  قيمتو 
 .، كىذا يعٍت كجود ذبانس يف إجابات أفراد العينة على ىذا العبارة0.21اإلكبراؼ اؼبعيارم  

 قوة نقاط معرفة ُفإ التقييم عملية خبلؿ من اؼبؤسسة هتدؼ "       أما بالنسبة للعبارة الثانية كاليت تقوؿ بأنو 
 فبا يعٍت أنو ،0.29 مع إكبراؼ معيارم قدره 2.34حصلت على متوسط حسايب قيمتو ، حيث "البشرية الكفاءات

 .يوجد ذبانس بُت اإلجابات على ىذا العبارة
 معلومات اؼبؤسسة يف اؼبتبع التقييم نظاـ يقدـ "       أما موافقة أفراد العينة على العبارة الثالثة كاليت مفادىا أف

، فبا يعٍت أف 0.36 فبا يعٍت درجة عالية من اؼبوافقة، كبلغ اإلكبراؼ اؼبعيارم ما قيمتو ،2.43بلغت  كقد "للموظفُت
 .        ىناؾ ذبانسا كبَتا إلجابات العينة خبصوص ىذه العبارة
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 حققت" 2009 لسنة اغبوكمة دبيثاؽ اؼبوجودة دببادئ  تعملاؼبؤسسة"أف        أما العبارة األخَتة كاليت مفادىا 
، حيث عكست ىذه القيمة درجة اغبياد حوؿ ىذه العبارة، أما اإلكبراؼ 2.35متوسط حسايب كانت قيمتو 

 .، كىذا دليل على تشتت يف مستول اإلجابات بُت أفراد العينة1.14اؼبعيارم سجل 
       إنطبلقا من النتائج السابقة يبكننا تفسَت أف ىناؾ بعض اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ربوم على ؾبلس إدارة 

يستطيع من خبللو التصديق على بعض القرارات كالقياـ بإجراءات رقابية أحيانا، كلكن ال تتعدل إُف مهاـ أخرل 
كمسؤكليات اليت سبق كأف أشرنا إليها، كىذا ما يستدعي اإلنتباه إُف ىذه النقطة حيث أف ؾبلس اإلدارة ىو 

الطرؼ األساسي لنظاـ اغبوكمة كإذا كانت مسؤكلياتو ؿبدكدة سيقتضي بالضركرة إُف عدـ تطبيق نظاـ اغبوكمة 
بالشكل اؼبطلوب، كباؼبقابل ىناؾ بعض اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ال ربوم على ؾبالس إدارية بسبب عدـ كجود 
فصل بُت اؼبدير العاـ كرئيس اجمللس اإلدارم، كىذا راجع إُف عدـ مواكبة اؼبؤسسات اعبزائرية لتطورات اغبوكمة، 

كاؼبشكلة تكمن يف األجهزة اؼبسَتة ؽبا، فبا هبب اليـو كالسيما اؼبؤسسات ؿبل الدراسة أف تأخذ بعُت اإلعتبار 
أنبية ؾبلس اإلدارة، كأيضا خلصنا عقب ىذه التحليبلت اإلحصائية أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ؽبا سياسات 

كاضحة فيما ىبص إدارة اؼبوارد البشرية، كىذا يعترب شيء إهبايب بالنسبة ؽبا فإنطبلقا من ىذه النقطة يبكنها من 
 .اإلرتقاء إُف أفضل اؼبستويات

كذلك نفس الشيء بالنسبة للمحور الثآف كاؼبتمثل يف الكفاءات البشرية، قمنا حبساب كل من التكرارات        
 :كاؼبتوسطات اغبسابية ككذا اإلكبرافات اؼبعيارية، كاعبدكؿ التاِف يوضح النتائج اػباصة باحملور الثآف ما يلي

  التكرارات كالمتوسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية (Ⅳ -10) الجدكؿ رقم 
المتوسط  التكرار   العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

موافق  
 تماما

غير موافق  غير موافق محايد موافق
 تماما

  

01 86 39 37 28 20 2.31 0.37 
02 68 44 42 41 15 2.48 0.31 
03 46 40 67 43 14 2.70 1.20 
04 62 29 72 34 13 2.55 1.24 
. v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :      المصدر
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       نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أف مستول إستجابة أفراد العينة عن العبارة اؼبتعلقة بالنوع التدريب اؼبتبع يف 
، فبا يعٍت 0.37 بدرجة موافق جدا كبإكبراؼ معيارم قدره 2.31اؼبؤسسات ؿبل الدراسة، كمثل كمتوسط حسايب 
 .أنو يوجد ذبانس بُت اإلجابات على ىذا العبارة

 الفردية الكفاءات على باغبصوؿ اؼبؤسسة بإىتماـ       كقبد أف موافقة أفراد العينة على العبارة اليت تتعلق 
 ، كىذا يعٍت كجود إصباع يف إجابات0.31كبإكبراؼ معيارم  2.48، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب معا كاعبماعية

 .أفراد العينة حوؿ ىذه العبارة
       قبد أيضا أف العبارة الثالثة حققت متوسط حسايب مرتفع مقارنة بالعبارات األخرل، كاليت مثلت العبارة 

كبلغ اؼبتوسط اغبسايب  "دائهمأ كربسُت مهاراهتم تطوير جلأ من التكوين فرص العماؿ دبنح اؼبؤسسة هتتم: "التالية
، كىذا يدؿ على عدـ سباثل يف إجابات أفراد العينة ؿبل الدراسة كما أف ىذه 1.20كإكبراؼ معيارم  2.70قيمة 

 .%67القيمتاف تعكس درجة اغبياد كاليت بلغت 
 قدرات لتنمية تدريبية دكرات عقد تعمل على اؼبؤسسة"       كعلى مستول العبارة الرابعة اليت زبص أف 

، كىذا دليل على عدـ ذبانس  1.24  كمتوسط حسايب كإكبراؼ معيارم  قدره 2.55كقد حققت قيمة ، اؼبوظفُت
 .%.72يف إجابة العينات، كعكست أيضا درجة اغبياد بنسبة 

       نستنتج فبا تقدـ أف جل اؼبؤسسات ؿبل الدراسة توِف إىتماـ كبَت بوظيفة إدارة اؼبوارد البشرية كيظهر ىذا 
اإلىتماـ من خبلؿ سيطرهتا على أىم اإلسًتاذبيات الوظيفية كاؼبتمثلة يف عمليتا التكوين كالتدريب اللذاف يعترباف 
عامبلف أساسياف يف ترقية األفراد يف اؼبستقبل كتنمية مهاراهتم بدرجة كبَتة باإلضافة إُف تبادؿ اػبربات،  كىذا ما 

كاف كاضحا من خبلؿ إجابات أفراد عينة الدراسة حيث إتفقوا باإلصباع حوؿ إتباع اؼبؤسسات ؿبل الدراسة 
سياسة التكوين كالتدريب دبختلف الطرؽ كذلك للحفاظ على الكفاءات البشرية، كعرجنا أيضا من خبلؿ 

اإلجابات اػباصة باؼبستجوبُت أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة تسعى إُف  ربقيق التوازف بُت حجم العمل اؼبراد إقبازه 
 .كاؼبوارد البشرية الكفؤة اؼبناسبة

أما احملور الثالث الذم ىبص العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية، سنوضح نتائجو من خبلؿ        
: اعبدكؿ التاِف ما يلي
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 التكرارات كالمتوسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية ( Ⅳ - 11 )الجدكؿ رقم 
المتوسط  التكرار العبارة

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

غير موافق  غير موافق محايد موافق موافق تماما 
 تماما

  

01 51 48 77 29 5 2.47 1.07 
02 63 64 43 28 12 2.34 0.20 
03 50 45 72 32 11 2.56 1.16 
04 38 53 56 42 21 2.78 0.24 
 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :      المصدر

من خبلؿ اعبدكؿ قبد أف ىناؾ موافقة جيدة على العبارة اليت زبص أف اؼبؤسسة من خبلؿ حوكمتها تقـو        
 كمتوسط حسايب 2.47بإزباذ القرارات اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البشرية، من طرؼ ؾبلس اإلدارة، كمنو سجلت قيمة 

أما العبارة الثانية كاليت تعرب عن  كىذا يدؿ على عدـ ذبانس يف إجابة أفراد عينة الدراسة،، 1.07كإكبراؼ معيارم 
تقدٔف اؼبؤسسة بكل شفافية اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبورد البشرم، حيث تعكس قيمة اؼبتوسط اغبسايب درجة اؼبوافقة 

 .2.34أما اؼبتوسط اغبسايب فقد بلغ قيمة ، 0.20كما تعكس قيمة اإلكبراؼ اؼبعيارم كالذم بلغ 
، كىذا حقق باؼبصداقية تتميز البشرية اؼبوارد توظيف عملية       أما بالنسبة للعبارة الثالثة كاليت مفادىا أف 

كىذا دليل على عدـ  1.16، بدرجة ؿبايدة على ىذه العبارة كقد بلغ إكبراؼ اؼبعيارم  2.56متوسط حسايب قدره 
 .ذبانس يف اإلجابات

، "اإلدارية خرباهتم خبلؿ من اإلدارة ؾبلس عضاءأ ترشيح يتم" أما بالنسبة للعبارة األخَتة كاليت تقوؿ أف       
 فبا يدؿ على ،0.24 بدرجة موافق كإكبراؼ معيارم قدره 2.78متوسط حسايب مرتفع قدره حيث حققت 

 .التجانس بُت إجابات اؼبستجوبُت
       كفقا للنتائج اؼبقدمة أعبله نستنتج أف مؤسسات ؿبل الدراسة ال تتحكم يف ربط النظامُت اؼبتمثلُت يف 

اغبوكمة كإدارة الكفاءات البشرية بشكل كبَت، حيث أهنا تعمل على تقدٔف كتوفَت كل اؼبعلومات كخصوصا تلك 
اليت ؽبا صلة باؼبوارد البشرية، كىذا ما ؼبسناه من خبلؿ دراستنا اؼبيدانية إنطبلقا من اؼببلحظة، أسئلة اإلستبياف، 
ككذلك اؼبقابلة، إال أهنا تشهد بعض النقائص من حيث اإلدارة، ككتبسيط للفكرة أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة 

تعآف من عدـ كجود ؾبلس إدارة ذك إطار كاضح كمسؤكليات كاضحة فبا هبعلها ال تأخذ بعض اإلجراءات 
 .  كالقرارات اػباصة بوظائف اإلدارة كخاصة كظيفة إدارة اؼبوارد البشرية
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       كيف ىذا السياؽ نؤكد أف اؼبؤسسات اليت مشلتها الدراسة رباكؿ جاىدة إلدخاؿ مفهـو اغبوكمة يف سياساهتا 
كإسًتاذبياهتا، إال أف البيئة الداخلية لبعض اؼبؤسسات ال تساعدىا على العمل دببادئ اغبوكمة، كاليت يقتضي منها 

اإلىتماـ أكثر بنظاـ اغبوكمة كتعزيز مساره، كال يقتصر األمر على اغبوكمة فقط بل البد إقحاـ عناصر بشرية 
يكوف ؽبا دكر كبَت يف مساعدة مؤسسات ؿبل الدراسة إُف اإلرتقاء إُف أفضل أداء ككفاءة كفعالية، كيف ىذا الصدد 

توصلنا إُف نتيجة مفادىا أف ىذه اؼبؤسسات تنتهج أساليب لتطوير كفاءاة مواردىا البشرية كتنميتها كالتدريب 
كالتكوين كخاصة على اؼبستول الفردم كذلك لئلستفادة بشكل كبَت من اػبربات، كىي تسعى دائما إلستقطاب 
أفضل الكفاءات، كمن ىنا يبكننا أف نستكشف العبلقة اليت تربط بُت تسيَت  الكفاءات البشرية كاغبوكمة، حيث 

كجدنا أف اؼبؤسسات رباكؿ ضبط ىذه العبلقة  كلعل أىم ميزة لدل ىذه اؼبؤسسات ىي ؿباكلة العمل بكبل 
اؼبدخلُت اػباصُت باغبوكمة كتسيَت الكفاءات البشرية، كالدليل على ذلك إجابات أفراد العينة فيما ىبص سياسة 
إنتقاء اؼبوارد البشرية اليت تتميز باؼبصداقية كالشفافية، كلكن باؼبقابل نرل أف النتائج أظهرت حالة من اغبياد لدل 

 .اؼبؤسسات عينة الدراسة إذباه بعض العبارات كىذا خلق عدـ سباثل يف اإلجابات بالنسبة للمحاكر الثبلثة
" Anova"إختبار التباين األحادم : ثانيا

أم القياـ بإختبار تأثَت    التابعة كاؼبستقلة،سةراالد اتمتغَتبُت  تأثَت كجود عدـ أك  تأثَتكجودر إلختبا        
 التباين إختباركل من اؼبستول الوظيفي، اؼبستول التعليمي، اػبربة اؼبهنية على ؿباكر الدراسة، كمنو سنعتمد 

". Anova"األحادم
 متغَتات حوؿ اؼبستجوبة العينة إجابات متوسطات بُت كؽرؼ سيوضح ما إذا كاف ىناؾ ختبار        كىذا اإل

، كمن أجل إعطاء قرار دقيق بشأف صحة الفرضية اليت مفادىا ىل يوجد أثر ذك داللة إحصائية أك ال ، مت سةراالد
: صياغة فرضيات اإلحصائية كالتاِف

 .اؼبستول الوظيفي كالتعليمي كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة تأثَت يف معنوية فركؽ كجود عدـ :₀Hالفرضية الصفرية 
 .اؼبستول الوظيفي كالتعليمي كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة تأثَت يف معنوية فركؽ كجود :H₁الفرضية البديلة

        كالنتائج اؼببنية يف اعبدكؿ اؼبقابل، ذبعلنا نقبل الفرضية الصفرية أك الفرضية البديلة، كىذا على أساس كانت 
، يتم قبوؿ الفرضية الصفرية، أما إذا كاف العكس نقبل الفرضية 0.05القيمة اإلحصائية فإذا كانت أكرب من 

: البديلة، كنتائج اعبدكؿ التاِف يوضح ما يلي
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 ر المستول الوظيفي على الحوكمةمأثت (Ⅳ - 12) الجدكؿ رقم 

أثر المستول الوظيفي على 
 الحوكمة

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

كجود  0.000 20.66 22.138 4 88.551 بين المجموعات 1العبارة 
 1.071 205 219.63 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 308.114 المجموع
كجود  0.000 7.40 11.032 4 44.128 بين المجموعات 2العبارة 

 1.490 205 305.496 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 349.624 المجموع

كجود  0.04 2.44 4.415 4 17.662 بين المجموعات 3العبارة 
 1.804 205 369.905 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 387.567 المجموع
كجود  0.03 2.64 3.362 4 13.448 بين المجموعات 4العبارة 

 1.272 205 260.766 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 274.214 المجموع

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر
0.05 =  α  مستول الداللة. 

عبله أنو يوجد تأثَت للمستول الوظيفي على كل عبارات احملور األكؿ اػباص حبوكمة أ اعبدكؿ نتائج تبُت        
، 0.004 ،0.000، 0.000):  كىي على التواِف0.05اؼبؤسسات، كذلك ألف قيم الداللة لكل العبارات أقل من 

. كىذا ما يؤكد كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل الفرضية البديلة ،(0.03
 .اؼبستول الوظيفي كالتعليمي كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة تأثَت يف معنوية فركؽ كجود :H₁الفرضية البديلة

       على ىذا األساس يبكننا القوؿ أنو يوجد فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼبستجوبة حوؿ متغَتات 
 .الدراسة حسب اؼبستول الوظيفي، كنرفض الفرضية الصفرية
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 ر المستول التعليمي على الحوكمةمثتأ (Ⅳ -13) الجدكؿ رقم

أثر المستول التعليمي على 
 الحوكمة

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

يوجد  0.000 19.04 18.495 6 110.968 بين المجموعات 
 0.971 203 197.146 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 308.114 المجموع
يوجد  0.000 11.99 15.254 6 91.525 بين المجموعات 

 1.271 203 258.099 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 349.624 المجموع

يوجد  0.000 8.18 12.587 6 75.523 بين المجموعات 
312.0.4 داخل المجموعات فركؽ

4 
203 1.537 

 / 209 387.567 المجموع
يوجد  0.02 2.45 3.096 6 18.579 بين المجموعات 

 1.259 203 255.636 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 274.214 المجموع

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر

0.05 =  α  مستول الداللة. 
عبله أنو يوجد تأثَت للمستول التعليمي على كل عبارات احملور األكؿ اػباص حبوكمة أ اعبدكؿ نتائج كضحت       

، 0.000 ،0.000، 0.000):  كىي على التواِف0.05اؼبؤسسات، كذلك ألف قيم الداللة لكل العبارات أقل من 

كىذا ما يؤكد كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل الفرضية البديلة اليت  ،(0.02
 . تقوؿ أنو يوجد فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼببحوثة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اؼبستول التعليمي

     
 

 
 

 
 
 
 



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

204 
 

 ر الخبرة المهنية على الحوكمةمأث ت (Ⅳ -14) الجدكؿ رقم 

مجموع  أثر الخبرة المهنية على الحوكمة
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

 كجود فركؽ 0.000 10.51 13.635 3 40.905 بين المجموعات 
 1.297 206 267.210 داخل المجموعات

 / 209 308.114 المجموع
 كجود فركؽ 0.02 3.31 5.363 3 16.089 بين المجموعات 

 1.619 206 333.535 داخل المجموعات
 / 209 349.624 المجموع

 كجود فركؽ 0.02 5.25 9.183 3 27.548 بين المجموعات 
 1.748 206 360.018 داخل المجموعات

 / 209 387.567 المجموع
عدـ كجود  0.08 4.08 5.129 3 15.388 بين المجموعات 

 1.256 206 258.827 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 274.214 المجموع

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر

0.05 =  α  مستول الداللة. 
عبله قبد أنو يوجد تأثَت للخربة اؼبهنية على كل عبارات احملور األكؿ اػباص حبوكمة أ من خبلؿ اعبدكؿ        

كىذا  ،(0.02 ،0.02، 0.000):  كىي على التواِف0.05اؼبؤسسات، كذلك ألف قيم الداللة لكل العبارات أقل من 
ما يؤكد كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل الفرضية البديلة اليت تقوؿ أنو يوجد 
فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼببحوثة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اػبربة اؼبهنية، بإستثناء العبارة األخَتة 
اليت تؤكد عدـ كجود تأثَت للخربة اؼبهنية على العبارات اػباصة دبحور حوكمة اؼبؤسسة كذلك ألف مستول الداللة 

الفرضية ، كمنو سنقبل الفرضية الصفرية كنرفض الفرضية البديلة، حبيث 0.08كقدرت  0.05ؽبذه العبارة أكرب من 
اؼبستول الوظيفي كالتعليمي كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة، كمنو  تأثَت يف معنوية فركؽ كجود عدـ :₀Hالصفرية 

 .نقبل ىذه الفرضية
  
 
 



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

205 
 

 ر المستول الوظيفي على الكفاءات البشريةمثتأ (Ⅳ - 15 )الجدكؿ رقم 

أثر المستول الوظيفي تسيير 
 الكفاءات البشرية

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

كجود  0.000 8.62 14.181 4 56.722 بين المجموعات 1العبارة 
 1.64 205 336.901 داخل المجموعات فركؽ

  209 393.624 المجموع
كجود  0.001 4.85 7.79 4 31.162 بين المجموعات 2العبارة 

 1.60 205 329.262 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 360.424 المجموع

كجود  0.000 7.34 9.57 4 38.283 بين المجموعات 3العبارة 
 1.30 205 266.998 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 305.281 المجموع
كجود  0.001 4.97 7.11 04 3.194 بين المجموعات 4العبارة 

 1.43 205 93.287 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 96.481 المجموع

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر
0.05 =  α  مستول الداللة. 

عبله يتضح أف ىناؾ تأثَت للمستول الوظيفي على كل عبارات احملور األكؿ اػباص أ نتائجاؿ        إنطبلقا من
، 0.000):  كىي على التواِف0.05حبوكمة اؼبؤسسات، كذلك ألف قيم الداللة اإلحصائية لكل العبارات أقل من 

كىذا ما يؤكد كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل  ،(0.001، 0.000 ،0.001
الفرضية البديلة اليت تقوؿ أنو يوجد فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼببحوثة حوؿ متغَتات الدراسة حسب 

 .اؼبستول الوظيفي، كمنو يوجد تأثَت على الكفاءات البشرية
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 انجزائريت

206 
 

 ر المستول التعليمي على الكفاءات البشريةمأث ت(Ⅳ -16) الجدكؿ رقم 

أثر المستول التعليمي تسيير 
 الكفاءات البشرية

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

كجود  0.000 10.43 15.461 6 92.764 بين المجموعات 1العبارة 
 1.482 203 300.860 داخل المجموعات فركؽ

  209 393.624 المجموع
كجود  0.000 10.40 14.130 6 84.779 بين المجموعات 2العبارة 

 1.358 203 275.645 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 360.424 المجموع

كجود  0.000 6.27 7.960 6 47.758 بين المجموعات 3العبارة 
 1.269 203 257.523 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 305.281 المجموع
كجود  0.000 8.60 10.876 06 65.254 بين المجموعات 4العبارة 

 1.264 203 256.561 داخل المجموعات فركؽ
 / 209 321.814 المجموع

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر
عبله أنو يوجد تأثَت اؼبستول الوظيفي على كل عبارات احملور األكؿ اػباص بالكفاءات أ اعبدكؿ نتائج تبُت       

، 0.000 ،0.000، 0.000):  كىي على التواِف0.05البشرية، كذلك ألنو قيم الداللة لكل العبارات أقل من 

كىذا ما يؤكد كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل الفرضية البديلة اليت  ،(0.000
تقتضي أنو يوجد فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼببحوثة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اؼبستول الوظيفي، 

 .دبعٌت اخر كمنو يوجد تأثَت على الكفاءات البشرية
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 انجزائريت

207 
 

 ر الخبرة المهنية على الكفاءات البشريةمثتأ (Ⅳ - 17 )الجدكؿ رقم 

أثر الخبرة المهنية تسيير الكفاءات 
 البشرية

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستول  (F)قيمة 
 sigالداللة 

 النتيجة

عدـ  0.5 0.637 1.206 3 3.618 بين المجموعات 1العبارة 
كجود 
 فركؽ

 1.893 206 390.006 داخل المجموعات
  209 393.624 المجموع

عدـ  0.2 1.41 2427 3 7.280 بين المجموعات 2العبارة 
كجود 
 فركؽ

 1.714 206 353.143 داخل المجموعات
 / 209 360.424 المجموع

عدـ  0.4 0.89 1.310 3 3.930 بين المجموعات 3العبارة 
كجود 
 فركؽ

 1.463 206 301.351 داخل المجموعات
 / 209 305.281 المجموع

كجود  0.02 3.31 4.936 03 14.809 بين المجموعات 4العبارة 
 1.490 206 307.005 داخل المجموعات فركؽ

 / 209 321.814 المجموع
 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :المصدر
0.05 =  α  مستول الداللة. 

عبله أنو ال يوجد تأثَت للخربة اؼبهنية على كل عبارات احملور األكؿ اػباص أ اعبدكؿ تائجشَت النت        
 ،(0.4 ،0.2، 0.5):  كىي على التواِف0.05بالكفاءات البشرية، كذلك ألف قيم الداللة لكل العبارات أكرب من 

كىذا ما يؤكد عدـ كجود فركؽ بُت متوسطات اإلجابات ألفراد عينة الدراسة، كمنو نقبل الفرضية الصفرية اليت 
تقوؿ أنو ال يوجد فركؽ بُت متوسطات إجابات العينة اؼببحوثة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اؼبستول الوظيفي، 
كمنو نستنتج أنو ال يوجد تأثَت اػبربة اؼبهنية على الكفاءات البشرية، بإستثناء العبارة األخَتة اليت تؤكد كجود تأثَت 

 0.05للخربة اؼبهنية على العبارات اػباصة دبحور الكفاءات البشرية، حيث أف مستول الداللة ؽبذه العبارة أقل من 

. ، كىنا نقبل الفرضية البديلة اليت مفادىا أف يوجد فركؽ  كنرفض الفرضية الصفرية0.02كقدرت 
       إصباال، يبكننا إستخبلص أف كل من اؼبستول الوظيفي كاؼبستول التعليمي ككذلك اػبربة اؼبهنية ؽبا تأثَت 

كبَت على اغبوكمة، كتطبيقها يف اؼبؤسسات، أما بالنسبة لعملية التسيَت الكفاءات البشرية قبد أف اؼبستول 
الوظيفي كاؼبستول التعليمي تؤثر على فبارسة اغبوكمة، أما بالنسبة ؼبتغَت الثآف كاؼبتمثل يف الكفاءات البشرية، اف 

العنناصر تؤثر على الكفاءات البشرية، إال عنصر اػبربة اؼبهنية يؤثر كلكن بشكل ضعيف على الكفاءات ايف كىذا 



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

208 
 

 مفردات يوجد أثر معنوم إلجاباتحسب نتائج إختبار التحليل األحادم كحسب إجابات أفراد عينة الدراسة، 
 لكل من اؼبتغَتات الدراسة كاؼبستول الوظيفي، التعليمي كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة عند مستول تعزل الدراسة
للخربة اؼبهنية على الكفاءات البشرية، يف  تعزل الدراسة مفردات إلجابات أثر معنوم  اليوجد، ك0.05الداللة 

حُت أنو يوجد أثر معنوم على كل من اؼبستول الوظيفي كالتعليمي على الكفاءات البشرية عند مستول الداللة 
0.05. 

متغيرات الدراسة  دراسة درجة التماثل بين: المطلب الثالث
        سنقـو بدراسة درجة التماثل أك عدـ سباثل بُت متغَتات الدراسة، كعليو سنعتمد على معاملي اإللتواء 

كالتفلطح، حيث يعترباف أىم مقياساف لئلختبار خضوع بيانات الدراسة إُف التماثل، حيث وبددا ىذين العاملُت 
 :مدل قرب أك بعد توزيع البيانات إُف التوزيع الطبيعي كاعبدكؿ التاِف يوضح ذلك

 معاملي اإللتواء كالتفلطح (Ⅳ - 18) الجدكؿ رقم 
 Skewness Kurtosis العبارات

01 0.6 0.7- 
02 0.6 0.5-  
03 0.4 0.9- 
04 0.3 1- 

 -0.3 0.2 حوكمة المؤسسات
01 0.6 0.9- 
02 0.3 1.1- 
03 0.05 0.9- 
04 0.1 1- 

 0.3 -0.01 الكفاءات البشرية
01 0.1 0.8- 
02 0.5 0.6- 
03 0.1 0.7- 
04 0.1 0.9- 

العالقة بين حوكمة المؤسسات 
 كالكفاءات البشرية

0.2 0.3 

 .v 24 spss من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :                                المصدر



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

209 
 

 (Kurtosis)كقيم معامل -( 0.01 ك0.6)تًتاكح بُت  (Skewness) ف قيم معاملأ أعبلهيوضح اعبدكؿ           
( 1،-1) ،ك تقل قيمة معاملي عن قيمييتأف ال تتجاكز أ، كحسب توصيات الباحثُت هبب (-1.1 ك0.3) تًتكاح بُت

 بالنسبة لئللتواء، كىذا دليل على أف اؼبتغَتات تتميز خباصية اإللتواء كالتفلطح كيبكننا -(3، 3)بالنسبة للتفلطح، ك
: إيضاح ذلك مايلي

معدؿ إلتواء كىو معدؿ موجب كلكن بنسبة ضعيفة، كبالتاِف  0.2        بالنسبة ؼبتغَت حوكمة اؼبؤسسات سجل 
كىو معدؿ ( –0.01)فهو يتميز خباصية إلتواء موجب ضعيف، بينما متغَت الكفاءات البشرية سجل معدؿ إلتواء 

سالب، كعليو نقوؿ أنو إلتواءه سالب ضعيف، أما اؼبتغَت الثالث كاؼبتمثل يف العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات 
 أم إلتواء موجب ضعيف، كحسب ىذه النتائج نستطيع القوؿ أف 0.2كالكفاءات البشرية سجل معدؿ إلتواء 

 .متغَتات الدراسة ال زبضع للتماثل ألف معدؿ اإللتواء للمتغَتات ال يساكم صفر
معامل سالب، يعٍت أنو كبَت التفلطح -( 0.3)        أما بالنسبة ؼبعامل التفلطح ؼبتغَت حوكمة اؼبؤسسات سجل 

كىذا يبُت مستول التفلطح  (أنظر الشكل رقم)كمدبب كنبلحظو يف اؼبنحٌت خضوع متغَت حوكمة اؼبؤسسات 
.   ككذا شكلو على أنو يأخذ الشكل اؼبذبب

 يعٍت معامل موجب، كىذا يدؿ على أف متغَت 0.3        أما متغَت الكفاءات البشرية سجل معامل تفلطح 
الكفاءات البشرية قليل التفلطح من خبلؿ التوزيع البيانات، كيبكننا توضيح ذلك من خبلؿ منحٌت خضوع متغَت 

.  (أنظر الشكل رقم )الكفاءات البشرية، 
        أما اؼبتغَت اؼبتعلق باحملور الثالث كاؼبتمثل يف العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية سجل 

 أيضا، كيعٍت أنو معامل موجب كىذا يدؿ على أنو قليل التفلطح من خبلؿ التوزيع البيانات، 0.3معامل تفلطح 
أنظر )كيبكننا توضيح ذلك من خبلؿ منحٌت خضوع متغَت العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية، 

.  (الشكل رقم
، "الكفاءات البشرية"، "حوكمة اؼبؤسسات" كل احملاكر على التواِف سةراالد اتمتغَت أف توضيح        يبكننا 

للتماثل ألف كل اؼبتغَتات يأخذكف الشكل اؼبذبب  كفضعال يخ" العبلقة بُت اغبوكمة كتسيَت الكفاءات البشرية"
 كىهي قريبة من التوزيع الطبيعي أك اإلعتداِف أك بعبارة أخرل متغَتات الدراسة قربية من التماثل كىذا ما نبلحظو

: التالية األشكاؿ خبلؿ من
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 انجزائريت

210 
 

 منحنى خضوع متغير حوكمة المؤسسات للتماثل من عدمو (Ⅳ - 2 )الشكل رقم 

  
 

                            .v 24 spssنتائج ربليل  :المصدر                                             
 

، أم أنو غَت خاضع  قليل التفلطحمن خبلؿ الشكل أعبله قبد أف منحٌت خضوع متغَت اغبوكمة مذبب        
 ككما نرل أيضا أف منحٌت اإللتواء موجب حبيث أف ذيل اؼبنحٌت يبيل كبو اليمُت دبعدؿ ،للتماثل أك اإلعتدالية

0.2. 
منحنى خضوع متغير الكفاءات البشرية للتماثل من عدمو   (Ⅳ - 3 )الشكل رقم 

 
 

 .v 24 spssنتائج ربليل :                                            المصدر  



تحهيم إتجاه األثر بين انحىكمت وكفاءة انمىارد انبشريت  نعينت من انمؤسساث : انفصم انرابع

 انجزائريت

211 
 

بعبارة ،  أم قليل التفلطح مذببالكفاءات البشريةمن خبلؿ الشكل أعبله قبد أف منحٌت خضوع متغَت          
 حبيث أف ذيل اؼبنحٌت يبيل كبو سالب غَت خاضع للتماثل أك اإلعتدالية ككما نرل أيضا أف منحٌت اإللتواء أخرل

 .-(0.01)  دبعدؿساراِف
 منحنى خضوع متغير العالقة بين الحوكمة كالكفاءات البشرية إلى التماثل من  (Ⅳ - 4 )الشكل رقم 

 عدمو

  

 .v 24 spssنتائج ربليل  :المصدر                                            
 العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشريةمن خبلؿ الشكل أعبله قبد أف منحٌت خضوع متغَت  

 حبيث أف ذيل اؼبنحٌت ، ككما نرل أيضا أف منحٌت اإللتواء موجبللتوزيع اإلعتداِف،مذبب، أم أنو غَت خاضع 
. 0.2يبيل كبو اليمُت دبعدؿ 

         من خبلؿ النتائج السابقة نستخلص أف متغَتات الدراسة ال زبضع للتماثل أم لئلعتدالية بل ىي قربية 
للتماثل أك للتوزيع الطبيعي، كلكن للتأكد أكثر سنعتمد على إختبارات أخرل ؼبعرفة ما إذا كاف متغَتات الدراسة 
زبضع للتوزيع الطبيعي، حيث أف اؼبنحٌت اؼبعتدؿ أك الطبيعي يتميز خباصية التماثل ذبعل معامل اإللتواء يساكم 

 .صفر كىذا ما شرحناه سابقا، كىذا غَت مبلحظ يف األشكاؿ السابقة
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إختبار التجانس كمقياس اإلتساؽ الداخلي : المطلب الرابع
: تاست لمتغيرات الدراسة حسب الجنس (ت) إختبار  - 1

 T-       إلختبار كجود ذبانس بُت إجابات العينة حوؿ متغَتات الدراسة تبعا للجنس نستعمل إختبار التجانس 

test  قبد أنو يضم جزئي جزء علوم 6اؼبلحق رقم   اؼبوجود يف اعبدكؿاكفقك، (ذكور كإناث)نظرا لوجود فئتُت ،
 .كجزء سفلي

 يتم ،(6اؼبلحق رقم )نظر أ للجدكؿ  كالسفليختبار للتجانس اؼبوجودة يف اعبزء العلومإ على نتائج ابناء        ك
 يعٍت إما نعتمد على نتائج اعبزء العلوم أك نعتمد على اعبزء ربديد أيا من اغبالتُت سيتم اإلعتماد على نتائجها،

بلغت أقل من  ف القيمحيث قبد أ، levene’s test إختبار قيمة السفلي يف ربليلنا، كىذا من خبلؿ القراءة ؿ
فبا هبعلنا نعتمد على نتائج  ،(0.001، 0.01، 0.000) كىذه القيم بالًتتيب كما يلي ،0.05قيمة الداللة اإلحصائية 
 . الظاىرة يف اعبزء السفلي

: فرضيات الدراسة اإلحصائية
:        سنعتمد على الفرضيات اإلحصائية التالية يف إختبار التجانس مايلي

. عدـ كجود تباين بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اعبنس :H₀الفرضية الصفرية 
. كجود تباين بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اعبنس  :H₁الفرضية البديلة

 :       كبناء على ما سبق قمنا بتلخيص النتائج اؼبوجودة يف اعبزء السفلي يف اعبدكؿ التاِف ما يلي
 تاست لمتغيرات الدراسة حسب الجنس  (ت)التجانس إختبار  (Ⅳ -19) الجدكؿ رقم 

 (T )قيمة 
المحسوبة 

اإلحتماؿ متوسط العينة درجة الحرية 
Sig.(p.value)  الثانية األكلى متغيرات الدراسة

 0.000 1.38009 1.380009 203.598 4.027حوكمة المؤسسات 
 0.105 0.54428 0.54428 207.749 1.626الكفاءات البشرية 
العالقة بين حوكمة 

المؤسسات 
كالكفاءات البشرية 

1.164 207.786 0.44926 0.44926 0.246 

 .v 24 spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل  : المصدر  
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، يعٍت 0.05        إنطبلقا من اعبدكؿ نبلحظ أف قيمة الداللة اإلحصائية للمتغَت حوكمة اؼبؤسسات أقل من 
، كمنو نستنتج أنو اليوجد ذبانس بُت إجابات الذكور كاإلناث حوؿ عبارات احملور األكؿ، كمنو نقبل 0.000قيمة 

كجود تباين بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات  :H₁الفرضية البديلة: الفرضية البديلة اليت تقتضي
. الدراسة حسب اعبنس، كنرفض الفرضية الصفرية

أم سجلت  0.05        أما بالنسبة للمتغَت اػباص باحملور الكفااءت البشرية قبد أف القيمة اإلحصائية أكرب من 
فبا نستنتج أنو يوجد ذبانس بُت إجابات الذكور كاإلناث حوؿ ىذا اؼبتغَت، كعليو نقبل الفرضية الصفرية ، 0.105

عدـ كجود تباين بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات الدراسة  :H₀الفرضية الصفرية : اليت مفادىا
 . كنرفض الفرضية البديلةحسب اعبنس،

        أما بالنسبة للمتغَت الثالث كاػباص بالعبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية قبد أف القيمة 
كىذا يعٍت أنو يوجد ذبانس بُت إجابات الذكور كاإلناث حوؿ ،  0.246كسجلت قيمة ، 0.05اإلحصائية أكرب من 

الفرضية الصفرية :  عبارات احملور الثالث كاػباص بالعبلقة بُت اؼبتغَتين، كعليو سنقبل الفرضية الصفرية اليت تقوؿ
H₀:  ،كنرفض الفرضية عدـ كجود تباين بُت إجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات الدراسة حسب اعبنس

 .   البديلة
: لمتغيرات الدراسة (spearma) معامل اإلرتباط سبيرماف  -2

        إف نظرية اإلرتباط تظهر قوة العبلقة بُت متغَتين مع إمكانية ربديد نوع كقوة العبلقة بُت الظواىر، فاؽبدؼ 
من ربليل اإلرتباط ىو معرفة كجود عبلقة بُت متغَتين أك ؾبموعة من اؼبتغَتات من عدـ كجودىا، كىناؾ عدة 
مقاييس لتحديد درجة عبلقة اإلرتباط بُت اؼبتغَتات كاؼبتمثلة يف معامل إرتباط بَتسوف، كىو معامل يقيس قوة 

كإذباه العبلقة اػبطية بُت متغَتف كميُت، كمعامل إرتباط سبَتماف، كىو معامل يستخدـ لقياس قوة اإلرتباط بُت 
. 1متغَتين ترتبيُت

       كدبا أنو كبن أماـ متغَتين رتبيُت أم متغَت اغبوكمة كمتغَت الكفاءات البشرية، سنعتمد يف ىذه اغبالة على 
. معامل إرتباط سبَتماف

:        كقد مت كضع الفرضيات اإلحصائية التالية ؼبعرفة ما إذا كاف ىناؾ إرتباط بُت متغَتم الدراسة أـ ال كااليت
 

                                                           
1

 33، ص 2015، دار كمكتبة حامد للنشر كالتوزيع، عماف، الطبعة األكُف، spssاإلحصاء التحليلي مع تطبيقات برمجية نبيل صبعة صاٌف النجار،  
 –34.  
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 .عدـ كجود إرتباط بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية :H₀الفرضية الصفرية 
 .كجود إرتباط بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية :H₁الفرضية البديلة

:         كلئلجابة عن ىذه الفرضيات نستخدـ معامل إرتباط سربيباف كاؼبوضحة يف مصفوفة اإلرتباط التالية
 spearman))معامل اإلرتباط سبيرماف  (Ⅳ -20) الجدكؿ رقم 
الكفاءات البشرية حوكمة المؤسسات 

 معامل اإلرتباط  **0.22 1
حوكمة المؤسسات  0.01  sig 

 معامل اإلرتباط  1 **0.22
الكفاءات البشرية  0.01  Sig 

 0.01= داللة معنوية                   

 كذلك لنتحصل على نتائج دقيقة أكثر، كبالتالي 0.01قمنا بقياس معامل اإلرتباط سبيرماف عند مستول داللة : مالحظة
. %1جعلنا نسبة الشك تساكم 

 .v 24 spssمن إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج ربليل :                 المصدر

 بُت 0.01        من خبلؿ اعبدكؿ السابق يتضح بأف ىناؾ عبلقة إرتباط موجبة كذات داللة معنوية تساكم 
متغَتين الدراسة التاليُت اغبوكمة كالكفاءات البشرية، كمنو توجد عبلقة إرتباط موجبة بينهما، كىذا دليل على 

رفض الفرضية الصفرية األكُف كبالتاِف قبوؿ الفرضية البديلة اليت تنص على أنو يوجد إرتباط ذك داللة إحصائية عند 
 فبا يعٍت أنو كلما كاف تطبيق اغبوكمة مرتفع كلما أدل ،0.22** حيث بلغ معامل اإلرتباط ،0.01مستول معنوية 

. إُف زيادة يف مستول الكفاءات البشرية
 فبا يدؿ على أف لو عبلقة إرتباط ،0.22كيتبُت أف معامل اإلرتباط بُت اغبوكمة كالكفاءات البشرية، يساكم       

ىي نسبة ضئيلة كضعيفة، ككبن  0.22طردية، كلكن حىت كإذا كاف معامل اإلرتباط موجب، ال يعٍت أنو قوم ألف 
 فهو ذك درجة 0.4، حيث إذاكاف اؼبعامل أقل من -(1) ك1نعلم أف معامل اإلرتباط بَتسوف يكوف ؿبصور بُت 

 ىو دبثابة اؼبؤشر الذم يدؿ على إجابات 0.22ضعيفة، كعليو من خبلؿ ما تطرقنا إليو سابقا أف معامل اإلرتباط 
غالبية أفراد عينة الدراسة التابعة للمؤسسات صغَتة اغبجم،  كاليت فيها تطبيق اغبوكمة ضعيف كخاصة من جهة 

عملية تسيَت الكفاءات البشرية، على عكس إجابات أفراد عينة الدراسة التابعة للمؤسسات اؼبتوسطة كالكبَتة 
اغبجم اليت لوحظ أهنا ملتزمة بتطبيق نظاـ اغبوكمة كربرص بشدة على تفيعل إدارة الكفاءات البشرية إلقباح مسار 
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ىذا النظاـ،  كعليو لتدعيم دراستنا أكثر إعتمدنا على مبوذج اؼبقابلة، حىت يتسٌت لنا اإلجابة عن إشكالية الدراسة 
. بالشكل اؼبطلوب كالدقيق، كاؼبطلب اؼبواِف يوضح ربليل نتائج اؼبقابلة

 المقابلة نتائج تحليل: المطلب الخامس
        سبق كأف ذكرنا تعريف اؼبقابلة كما أنبيتها يف الدراسة، كيبكننا توضيح أكثر ما الداعي الذم دفعنا 

: لئلستعانة بإستمارة اؼبقابلة يف دراستنا، كىذا راجع لؤلسباب التالية
، من  كأداة عبمع بيانات الدراسةحيث تعتربللمقابلة أنبية كبَتة من حيث صدؽ البيانات،          كجدنا أف 

باألداة السابقة ذباىاهتم كميوؽبم، األمر الذم صعب رصده إنفعاالت اؼببحوثُت ككذلك إ التعرؼ على خبلؿ
 ىيلبيانات كاؼبعلومات اغبية اليت ا يف اغبصوؿ على كاؼبتمثلة يف إستمارة اإلستبياف، كأيضا ساعدتنا  اؼبقابلة كثَتا 

إلدالؿ بإجابات أكثر  يف العديد من اجملاالت كما أهنم قاموا با حبكم خربهتم أك ذبربتهمأفراد العينة كذلككزة بح
. مبلمسة للواقع

 إستخدمنا ، ككذا اؼببلحظةكاإلستبياف اإلحصائية اليت إعتمدنا عليها يف الدراسة األدكاتؼ       إُف جانب ذلك
 كليست ،نوعية اؼبعلومات أفضلبتدعيم النتائج دبعلومات نوعية، حيث تتميز اؼبقابلة عن اإلستبياف ؿ اؼبقابلة

كىذا ما ؼبسناه من خبلؿ ؾبموعة من اإلحصائيات اليت ربصلنا عليها من خبلؿ نتائج مقتصرة على نتائج عددية 
 .spssبرامج التحليل اإلحصائي 

 :        أما بالنسبة للخطوات إجراء ىذه اؼبقابلة كانت كااليت
أكُف خطوات إجراء اؼبقابلة يف حصر أفراد العينة  اؼبزمع إجراء اؼبقابلة معهم، حيث إخًتنا عينة  سبثلت       

لبعض من  اؼبقابلة ىذه كجهتك كاف ذلك أفضل يف اغبصوؿ على نتائج إهبابية، الصغَتة فكلما كاف العدد قلي
 اؼبقابلة يف  اليت ربويها لؤلنبيةنظرا  كىذا ، اليت مشلت بعض من كاليات اعبزائر إطارات اؼبؤسسات ؿبل الدراسة

 ،الذم كزع على نفس اؼبؤسساتكاإلستبياف   اليت َف نستطع  التحصل عليها من خبلؿ، اؼبعلوماتاغبصوؿ على
ف تكوف العينة حصر شامل نوعا ما للمديرين  أيناأرتإالدراسة مشلت بعض اؼبسَتين كاؼبديرين ؼ عينة إعتبار كعلى

. من أفراد عينة الدراسة 11اؼبديرين كرؤساء اؼبصاٌف  عدد بلغ اؼبؤسسات، كقد
 من أجل ،قمنا بدراستها بعناية فائقةحيث كضع أسئلة اؼبقابلة،  تأيت اػبطوة الثانية كاؼبتمثلة يف ذلك دكبع       

 سؤاال 18 ككاف عدد األسئلةالتأكد من مدل فاعليتها يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات البلزمُت للدراسة، 
الدراسة، كما كضعنا ؿباكر رئيسية تشمل األسئلة اؼبقًتحة، كىي حوكمة اؼبؤسسات،  موضوع جوانب ـبتلف سـ

  .الكفاءات البشرية، العبلقة بُت حوكمة اؼبؤسسات كالكفاءات البشرية
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بذلك، مع شرح أنبية اؼبقابلة عينة الدراسة ختيار توقيت كمكاف اؼبقابلة كإببلغ أفراد إمت ، اػبطوة الثالثة       أما 
. كثرأيف حل إشكالية الدراسة كمدل إحتياجنا ؽبا لتدعيم اإلستبياف 

اؼبقابلة على العينة اؼبختارة، حيث كضعنا جدكؿ زمٍت من أجل إجراء   اليت مت فيها، اػبطوة الرابعة       كأخَتا 
، مع التدكين اليومي بعد اإلنتهاء من اؼبقاببلت، كىكذا يبكننا  ربديد اؼبقاببلت اليت سوؼ يتم إجراؤىا يف اليـو

 :كما يلي  ـبتلف اؼبؤسساتيف  العينة اؼبدركسةإجاباتسنوضح  كجو، كأكمل اؼبقابلة على أسبمناننا أالقوؿ 
 حوكمة المؤسسة: المحور األكؿ        

 ؟2009ىل لديك فكرة عن ميثاؽ الحوكمة لعاـ ك؟ ةـكؾىل تعرؼ مصطلح الح  -1
لديهم فكرة عامة % 63.63 نسبتو ما أف  فيما ىبص ؾباؿ اغبوكمةعليها اؼبتحصل اإلجابات خبلؿ         من
لديهم إطبلع أكثر على مصطلح اغبكم الراشد، كأيضا بالنسبة للميثاؽ اػباص باغبوكمة،  ما غالباك عن اغبوكمة

 .ليس لديهم فكرة على اغبوكمة كلديهم خلط بُت اغبوكمة كاغبكم يف اؼبؤسسة % 27.27 نسبتو ما أف حُتيف 
 من خالؿ الحوكمة، ىل يتخذ مجلس اإلدارة قرارات بشأف إدارة الموارد البشرية ؟  -2

 مؤسساهتم ال ربوم على ؾبالس إدارة لذلك ليس بأفين اؼبستجوب من % 81.81 نسبتو ما أكدت لقد        
 أف حُت يف ، اؼبوارد البشريةأساسها على تقيم عايَتـ عندىم أم قرارات بشأف إدارة اؼبوارد البشرية، كلكن توجد

 .تتخذ قرارات زبص إدارة اؼبوارد البشرية باإلستعانة دبجلس اإلدارة %9.09كاؼبقدرة ب اؼبتبقية النسبة
 الكفاءات البشرية: المحور الثاني

 ما رأيك في المهارات البشرية ؟  -01
 اؼبهارات البشرية بأف ترلمن العينة اؼبستجوبة % 54.54 أف نبلحظ عليها اؼبتحصل اإلجابات خبلؿ من        

من  % 36.36 نسبتو ما أف حُت يفأك الكفاءات عموما ىي ضركرية ألم مؤسسة كتربز أكثر يف فًتة التقييم، 
 .تأيت بعد سنوات من العمل داخل اؼبؤسسة كإكتساب اػبربات ما غالبا  اؼبهارات البشريةبأفالعينة ترل 

 ىل تقدـ المؤسسة فرصا متساكية لحضور برامج التدريب؟  -02
تقديبهم لفرص متكافئة كمتساكية عبميع اؼبوظفُت كذلك  مدل حوؿ يناؼبستجوب إجابات كانت لقد        

من أفراد العينة، يف حُت كانت بعض إجابات اؼبستجوبُت  %72.72للقياـ بدكرات تدريبية، حيث سجلت نسبة 
حوؿ تقدٔف فرص غبضور برامج تدريبية كلكن ليست بالتساكم مع كل اؼبوظفُت كذلك حسب نشاط اؼبؤسسات 

. %18.18كاإلمكانات اؼبتوفرة لديهم كقدرت بنسبة 
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  ىل قامت المؤسسة بالفعل بتنظيم تدريب داخلي أك خارجي لموظفيها؟ -03
ىم اإلستغناء عن عملية التدريب كذلك نظرا يبكن ال ـبأنو% 90 نسبتو ما أم كفاؼبستجوب أصبع لقد        

لؤلنبية اليت يتميز هبا يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة، أما النسبة اؼبتبقية فكانت زبص اؼبستجوبُت اللذين يقوموف 
 .بتنظيم دكرات تدريبيبة

  ىل تسعى المؤسسة لتطوير كتطوير مهارات جميع موظفيها؟ -04
 كانتالذم يتمحور حوؿ مدل سعي اؼبؤسسة لتطوير مهارات صبيع موظفيها   سؤاؿ حوؿ اإلجابة سبثلت        
باإلصباع بنعم كذلك يعٍت كل مؤسسة تسعى جاىدة لتطوير مهارات صبيع اؼبوظفُت ككانت بنسبة  ـإجابتو

100.% 

 كيف تقيس المؤسسة أداء موظفيها؟ ىل تستخدـ نفس المعايير في كل مرة؟ -  05
حوؿ تقييم اؼبوظفُت كذلك من  %36.36صرح اؼبستجوبوف بنسبة  السؤاؿ ىذا عن اإلجابة ىبص فيما        

مثل اؼببلحظة كاؼبقارنة ألداء ـبتلف األفراد يف اؼبؤسسة، أما بالنسبة للمعايَت فتختلف حسب  خبلؿ عدة طرؽ
 ألفراد العينة اليت تقيس أداء موظفيها إما عن طريق % 27فًتات العمل كحسب النشاط اؼبطلوب، ككانت نسبة 

ؿباكاة أك مراكز للتقييم، أما النسبة اؼبتبقية مثلت الفئة اليت ال تستعمل التقييم على موظفيها حبكم نشاط اؼبؤسسة 
 .كصغر حجم اؼبؤسسة فبل يوجد مراكز للتقييم

 من الذم يتم تقييمو في مؤسستك ؟  -06
الصبلحية لتقييم رؤساء اؼبصلحة كاؼبساعدين  ـلو تفوض ما غالبا ـبأنو يناؼبستجوب من %54.54  صرح        

 . يقيموف كل اؼبوظفُت دكف إستثناء %45.46 نسبتو ما أف حُت يف ،فقط
  ىل يقوموف بإبالغ المقّيمين بنتائج تقييمهم؟ -07

حوؿ ما إذا كانوا كمسؤكلُت يقوموف بإببلغ اؼبقيمُت  %36.36بنسبة  كفاؼبستجوب إجابات كانت كقد        
، كىذا نظرا لعدـ التقييم أك قلة إمكانية عملية التقييم يف %27بنتائج تقييمهم، أما النسبة اؼبتبقية فسجلت

 .اؼبؤسسة
  ؟جذب الموظفينؿ  ـمؤسستكفي  األسلوب المتبعما ىو   -08

ف النهج اؼبتبع يف جذب اؼبوظفُت ىو إما الًتقية أك أب 100% بنسبة أم كفاؼبستجوب كافة أكدت لقد        
. النقل داخل اؼبؤسسة، أك عن طريق مسابقات أم اإلعتماد على التوظيف اػبارجي
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  لتحليل الوظائف كالمهارات المطلوبة؟ؤسسةما األساليب أك األدكات التي تستخدمها الم  -09
حوؿ  ىمإجابت كانت %72.72 نسبتو ما :ميل كما السؤاؿ ىذا حوؿ يناؼبستجوب إجابات كانت كقد        

أف ال % 27.28التدريب كالتكوين لتحليل الوظائف كاؼبهارات اؼبطلوبة، يف حُت النسبة اؼبتبقية اؼبقدرة ب سلوبأ
. يوجد أسلوب ؿبدد كإمبا لتحليل الوظائف البد من إتقاف العمل كبذؿ جهد أكرب يف اؼبؤسسة

  ؟تىل ىناؾ برنامج محدد لتطوير ىذه المهارا  -10
 72.72%  نسبتو ما أف نبلحظ السؤاؿ ىذا حوؿ كفاؼبستجوب من عليها اؼبتحصل اإلجابات خبلؿ من        

 إجابتهم حوؿ ىذا كانتإجابتهم بنعم، أم يوجد برنامج ؿبدد لتطوير ىذه اؼبهارات، يف حُت أفراد العينة اؼبتبقية 
 .السؤاؿ ببل 

 ة؟مؤسسىل ىناؾ خطة أك أكثر للتدريب كتطوير المهارات على مستول اؿ  -11
البد من خطة كاضحة كدقيقة  بأهنا ترل% 72.72 نسبتو ما أف نبلحظ يناؼبستجوب إجابات خبلؿ من        

لعملية التدريب كذلك لتطوير اؼبهارات على مستول اؼبؤسسة، كلكن النسبة اؼبتبقية تقوؿ بأهنا تسعى دائما لوضع 
 .%18.18خطط من ىذا النوع كلكن لؤلسف اإلمكانيات ؿبدكدة ككانت بنسبة 

  كيف ىي عملية التدريب؟ كىل ىي فردية أـ جماعية؟ -12
اؼبؤسسة تقـو بعملية التدريب صباعية كىكذا لكسب  بأف 100% بنسبة أم بُتاؼبستجو كافة أصبعت لقد       

  .خربة متبادلة كأكرب بُت اؼبوظفُت
 العالقة بين تسيير الكفاءات البشرية كحوكمة المؤسسة: المحور الثالث

 الحوكمة، تقدـ المؤسسة جميع المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية؟منهج شفافية ؿ كفقا  -01
أحيانا كليس دائما تقدـ بعض اؼبعلومات اؼبتعلقة بإدارة اؼبوارد البشرية  ين أفاؼبستجوبمن % 81.81 صرح        

. كإفصاح بعض اؼبعلومات عن اغبوافز كاؼبكافآت كالعبلكات
 ىو األفضل؟كىل نضباطا إ، الموظف األكثر فعالية ىو السلوؾ األكثر حسب رأيك – 02

        كانت اإلجابة على ىذا السؤاؿ باإلصباع كافة على أف اؼبوظف األكثر فعالية ىو السلوؾ أكثر إنضباطا 
 .100 %ىو األفضل كقدرت بطبيعة اغباؿ بنسبة 

 ؟ في مؤسستكمىل تقييم الكفاءة شفاؼ كموضوعي كعادؿ  -03
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تعمل على تقييم الكفاءات بصورة  %54.54 نسبتو ما أف عليها اؼبتحصل اإلجابات خبلؿ من اؼببلحظ        
تقـو بالتقييم قلما يكوف عادؿ على مستول  بأهنا ترل% 45.45 نسبتو ما أف عادلة كموضوعية، يف حُت

 .الكفاءات
  آليات لجذب كتلبية أفضل المهارات؟ اإلدارةضع مجلسمىل   -04

 مستعدة بأهنا ترل% 63.36 بنسبة أم اإلجابات كافة أف عليها اؼبتحصل اإلجابات خبلؿ من كاؼببلحظ        
اؼبؤسسات، كذلك بفضل ؾبلس اإلدارة الذم يقـو باإلشراؼ على جذب  قباح على للعمل اعبهود من اؼبزيد لبذؿ

أفضل الكفاءات، يف حُت النسبة اؼبتبقية فإف نظامها ال وبوم على ؾبالس لئلدارة كذلك ردبا لصغر حجم 
 .اؼبؤسسات ؿبل الدراسة

 ضوء فبا تقدـ لبلص إُف القوؿ أف اؼبقابلة كانت كوسيلة مساعدة كمدعمة بشكل كبَت لنا يف دراستنا        على
اؼبيدانية، كيتجلى عمق أنبية اؼبقابلة يف أهنا أفادتنا كثَتا إُف التوصل إُف نتائج دقيقة، فاؼبقابلة كانت مبنية على 

أساس أسئلة مفتوحة كسهلت علينا التحليل كدعم اإلستبياف كفهم أكثر لنتائج اإلستبياف، أكال من حيث اإلتصاؿ 
يف اؼبقابلة كاف مباشرا مع اؼبستجوبُت، على عكس اإلستبياف الذم كاف معظمو غَت مباشر، مع أننا ترددنا كثَتا 
على اؼبؤسسات ؿبل الدراسة، فهناؾ من يبلء اإلستمارة بدكف تركيز أك بدكف مراعاة بعض األسئلة، على عكس 
اؼبقابلة كانت ذك فائدة كفعالية لدعم حبثنا كتبياف مدل صحة اإلستبياف لكل مؤسسة، فبالرغم أف اؼبقابلة تطلبت 

منا جهد كبَت ككقت طويل لكسب ثقة كل مستجوب من أفراد عينة الدراسة كذلك لكسب ثقتو كإبداء رأيو بكل 
 .كضوح كعدـ اللجوء إُف اغبياد كما رأيناىا يف اإلستبياف

       كيضاؼ إُف ذلك أف أف ىناؾ نقاط مشًتكة بُت كل أدكات الدراسة اؼبستخدمة اإلستبياف، اؼببلحظة، 
كاؼبقابلة حيث كلها أكدت معلومات كبيانات موحدة حوؿ مؤسسات ؿبل الدراسة من خبلؿ إىتمامها باؼبورد 
البشرم كالعمل على تطوير مهاراتو ككفاءاتو، كأيضا ؽبا نقص يف اإلدراؾ التاـ حوؿ أنبية نظاـ اغبوكمة، كلكن 

الشيء الذم إستنتجناه أف اؼبؤسسة ال تعمل يف إطار ؾبلس إدارة كىذا ما الحظناه من خبلؿ إجابات أفراد عينة 
البحث، كىذا كاف بفضل اؼبقابلة رغم أنو كاف كاضحا يف إجابات اإلستمارة إُف أنو كاف غَت دقيق، فبعدما قمنا 
باؼبقابلة إتضحت الصورة أكثر، ضف إُف ذلك يوجد عامل اخر َف نتوصل إليو إال بعد إجراء اؼبقابلة كىو عامل 

نضباطا إاؼبوظف األكثر فعالية ىو السلوؾ األكثر األخبلؽ، كيؤكد ذلك اإلجابة على السؤاؿ الذم مفاده أف 
؟ ككانت اإلجابة باإلصباع باؼبوافقة، كىذا دليل أف عنصر األخبلؽ مهم يف اؼبؤسسات ؿبل ىو األفضلكىل 

 .الدراسة
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 :خاتمة
عينة من اؼبؤسسات اإلقتصادية ؿ  الشاملةالتطبيقية الدراسةيف ىذا الفصل كالذم يعرض على ما رأيناه  بناءا       

حوؿ  كإطارات مدراء إجابات من جاء ؼبا كتفسَت ربليل أساسي بشكل حيث إستهدفت ىذه الدراسة اعبزائرية،
 كتفسَت بعرض قمنا اآلراء ؽبذه التحليل خبلؿ كمن، ءات البشرية كحوكمة اؼبؤسسةاإبراز العبلقة بُت تسيَت الكف

أيضا ك spss 24 برنامج على باإلعتماد اإلستمارة نتائج ربليل، إنطبلقا من  قمنا هبا اليت اؼبيدانية سةاالدر نتائج
 ، كتنمية كفاءاهتاالبشرية اؼبوارد تثمُت يف هتامساىماؼبؤسسات ؽبا الوعي الكبَت حوؿ  أف إُف ناتوصلاؼبقابلة، حيث 

 كخاصة يف غةراؼبف اغبلقات بعض من تعآف لتاز ما لكنها ما، حد إُف معترب مربش اؿ رأسمعلى قفتتو فهي
 ؤيةؽبا ر أما بالنسبة لتطبيقها لنظاـ اغبوكمة فهي ،فيما ىبص إدارة اؼبوارد البشرية العمليات التسيَتية كالتنموية

فبا   ربيط باؼبؤسساتاليت كاألجهزة القوانُت أف إُف جع راكىذا تطبيق ىذا النظاـ، حوؿ كاضحة  غَتتيجيةاإسًت
 معرفية مؤىبلت تتطلب بشرم، ألنواؿ األداء علىبالسلب  تنعكساليت تشهد نوع من الثغرات، كىذا ما هبعلها 

  .لتطبيق مسار اغبوكمة بصورة جيدة
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       إف عملية إختيار األنظمة اإلدارية اعبيدة، كالكفاءات البشرية اؼبؤىلة القادرة على تطبيق ىذه األنظمة، 
ستجعل كل مؤسسة تدخل مراحل جديدة تضمن ؽبا مكانة مرموقة يف ظل ىذه التطورات، فلقد أصبح أكثر من 

من اؼبؤسسة، كال سيما يف ظل تعقد الكثَت من  تتجزأ ال حتمية إستثمار يف اؼبوارد البشرية كجعلها كجزء أساسي
عليها  تفًتض جديدة الوضعيات يف بيئة منظمات األعماؿ، فبا يستوجب على اؼبؤسسات اليـو ربديات

. الكفاءات اليت ربقق ؽبا ىذا التميز إستقطاب
       كيف سياؽ إقباز ىذا البحث اؼبتعلق دبجاؿ تسيَت الكفاءات البشرية حاكلنا أف نلم بأحد األنظمة اغبديثة 
اليت برزت مؤخرا كباتت من أىم اؼبواضيع اؼبتداكلة، كاؼبتمثلة يف اغبوكمة إذ تشكل النظاـ األساسي لكل إدارة يف 

كاؼبوظفُت  اؼبديرين كتوجيو حسن اؼبؤسسة من خبلؿ ضماف إدارة كفاءة اليت تضمن اؼبؤسسة، حيث تعترب األداة
سيوفر حتما  الرشيدة اؼببادئ ىذه كالوظيفية، كبالتاِف مسانبة القواعد القانونية بكل دراية كعلى أكفاء ليكونوا
. إلدارة اؼبوارد كالكفاءات البشرية جيدة أرضية

 كاملة ؾبموعة من اؼببادئ البد أف تطبق كإمبا ىي فقط مفهـو كباقي اؼبفاىيم اإلدارية، ليست       إف اغبوكمة
كبدكف  ىيكل، فإذا كجدت مؤسسة بدكف األداء، األطراؼ الفاعلة كرفع من فعالية غبقوؽ اغبماية ربقيق كبالتاِف

 حقا خطرا على إدارة اؼبؤسسة كعلى كظائفها ككل، كعليو أصبح من سيمثل إجراءات،أك قواعد مضبوطة
فهي  فعالة، كموازين كضوابط قوم ؾبلس كجود على يشتمل مؤسسي إطار اإلدارية يف فبارسات كضع الضركرم

 .العناصر الرئيسية اليت هبب أف تكوف ضمن أكلويات أم نظاـ يف اؼبؤسسة
  ميدانية بدراسة قمنا دراسة العبلقة اليت تربط بُت تسيَت الكفاءات البشرية كحوكمة اؼبؤسسة، يف منا       كرغبة

 اإلطار ىذا  كيفمشلت مؤسسات عمومية، مؤسسات خاصة، كـبتلطة،على عينة من اؼبؤسسات اإلقتصادية 
 .اعبديد كمواكبتو الوضع يف باإلندماج على إدارة ىذه اؼبؤسسات حاكلنا أف تكوف  ىذه الدراسة كإنطبلقة ربتم

 :ؼبا يلي توصلنا كالتطبيقي  جبانبيها النظرم الدراسة إستكماؿ         كبعد
 :النظرية الدراسة نتائج - 1
 كاإلستقرار النمو أنبها اإلهبابية اؼبزايا كاآلثار من وبقق تطبيق نظاـ اغبوكمة يف اؼبؤسسات إُف العديد- 

. كالشفافية اؼبصداقية ربقيق إُف تؤدم كونو اإلقتصادم
 .اؼبناسب الوقت يف كذلك كل األطراؼ اؼبرتبطة باؼبؤسسة تفيد اليت اؼبعلومات كافة توافر اغبوكمة تضمن- 
اؼبؤسسات حاليا، ؼبا ؽبا من مبادئ هتدؼ  إلدارة اؼبنظمة بالقواعد اػباصة الدكلية اؼببادئ أىم من اغبوكمة تعترب- 

 .الفاعلة األطراؼ بُت العبلقات تنظيم من خبلؽبا إُف
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 كأخبلقيات  بل تتعدل إُف عناصر أخرل،كالتنظيمية فقط القانونية البيئة على اؼبؤسسة حوكمة ال تعتمد- 
. اإلجتماعية كاؼبسؤكلية األعماؿ

 يف ؾباؽبا جديد ىو ما كل مع التكيف من ىاسبكن اليت القدرات إُف للمؤسسة الكفاءات البشرية مفهـو يشَت- 
 .كاؼبهارات اؼبعارؼ ،اؼبوارد إستغبلؿ خبلؿ من
 كالتعامل مع ىذه الكفاءات من أخذىا بعُت اإلعتبار، البد عملية  عملية تسيَت الكفاءات البشرية أىم تعترب- 

. اإلمكاف قدر منها اإلستفادة  أجل من كىذا كذكاء دبركنة
 اؼبؤسسة، يف بقائو كضماف عليو اغبفاظ بغرض ملحة، أصبح اإلىتماـ باؼبورد البشرم كتنمية كفاءاتو ضركرة- 

 .التميز مصادر من األساسي اؼبصدر بإعتباره كىذا
تعزيز ىذه اؼبوارد  يف اؼبؤسسة، حيث تساىم يف مهمة إسًتاتيجية عملية ىي الكفاءات البشرية تقييم إف عملية - 

 .كتطويرىا
 األخطاء يف الوقوع اؼبؤسسة  كالعدالة، فبا هبنب الكفاءات البشرية هبب أف تتسم بالدقة، اؼبصداقية تقييم طرؽ- 

 .التحيز كالتحلي باؼبوضوعية أكثر عن كاإلبتعاد
 كبَت باإلهباب، إذ ؽبا أثر البشرم اؼبورد على تعترب أيضا عملية التدريب كالتكوين من أىم العمليات اليت تعود- 
 .ميزة سبيزىا عن باقي اؼبؤسسات األخرل اؼبؤسسة، كإكساهبا أداء ربسُت يف
: الميدانية الدراسة نتائج - 2

: اؼبيدانية عن ؾبموعة من النتائج ما يلي الدراسة أسفرت عليها اؼبتحصل النتائج كتفسَت ربليل بعد       
 أثناء صعوبات عدة من تعآف اعبزائرية اؼبؤسسات إال أف التطبيق اغبوكمة غَت معقد من حيث رغم أف نظاـ- 

 .بيئتها كطبيعة كاقعها عن جديد نسبيا مصطلح أنو كوف تطبيقو
 رىن الظركؼ فعاليتو تبقى لكن اعبزائرية، البيئة عند تطبيقو على فوائد كمزايا كخصوصا اغبوكمة إف لنظاـ- 

 .اؼبؤسساتىذه بيئة  كطبيعة
 اؼببلئم اعبو توفَت خبلؿ من دائما، رضاىا ككالئها كسب كرباكؿ البشرية ادبوارده هتتم اؼبؤسسة ؿبل الدراسة- 

 .تقدٔف اغبوافز كاؼبكافآت للموظفُت قصد تشجعيهم على العمللعملها مثل 
 يف ىاما دكرا يلعب التحفيز، التقييم ،خبلؿ التكوين من كاؼبتوسطة الصغَتة اؼبؤسسات يف الكفاءات تنمية إف- 

 .اؼبوارد البشرية كىذا ما تسعى إليو مؤسسات ؿبل الدراسة بإستمرار تسيَت
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للخربة اؼبهنية على الكفاءات البشرية، يف حُت أنو يوجد  تعزل الدراسة مفردات إلجابات أثر معنوم يوجد ال- 
. 0.05أثر معنوم على كل من اؼبستول الوظيفي كالتعليمي على الكفاءات البشرية عند مستول الداللة 

لكل من اؼبتغَتات الدراسة كاؼبستول الوظيفي، التعليمي  تعزل الدراسة مفردات يوجد أثر معنوم إلجابات- 
. 0.05كاػبربة اؼبهنية على اغبوكمة عند مستول الداللة 

بُت اغبوكمة كعملية تسيَت الكفاءات  الًتابط أنو لتحقيق  يف اؼبقابل ما الحظناه من دراسات سابقة       
 سبكن اؼبؤسسات من ربقيق ذلك، ىذه تدخل ضمن العبلقة اليت سبكنها من دمج  بشريةالبد من قدراتالبشرية، 

 . تأىيل اؼبوارد البشرية كبو تطبيق أحسن لنظاـ اغبوكمةعادةإك
 اإلدارة العليا للمؤسسة بتسخَت كل قياـيتمثل يف الكبَت للمؤسسات اليـو التحدم  نا إُف أفتوصل كما       

نبية اغبوكمة أالوعي بؼة، بيهم كربفيزىم كتوفَت ؽبم الظركؼ اؼبناسبممكانيات كتعبئة كفاءاهتا البشرية بتدرإ
. ىذين اؼبدخلُتترابط  ؼبدل تكامل كتبلـز إستيعاب جيدكالكفاءات يشكل 

  :الفرضيات إختبار
 بداية يف صياغتها مت اليت الفرضيات كإختبار إثبات من التحقق إُف التوصل مت السابقة النتائج على بناء       
 :يلي كما الدراسة
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 النتيجة إختبارىا الفرضيات
  :الفرضية األكلى

تضمن إدارة اؼبوارد كالكفاءات البشرية - 
 .للمؤسسات سبيز كتفوؽ يف بيئة أعماؿ اؼبنظمات

 

 
 صحيحة

 اؼبؤسسات اإلقتصادية عينة ِفكت
إىتماـ كبَت لوظيفة إدارة الدراسة 

اؼبوارد كالكفاءات البشرية، كىي 
مؤيدة لفكرة أف بدكف اؼبورد البشرم 
 .ال تستطيع اؼبؤسسة أف ربقق التميز

: الفرضية الثانية
إطار كاضح جمللس اإلدارة  ىناؾ كاف كلما

كمكوف من أعضاء ذك كفاءة كدرجة عالية من 
التطبيق السليم كاعبيد  إُف ذلك أدل اؼبسؤكلية 
 .للحوكمة

 

 
 صحيحة

ىناؾ توجو متوسط للمؤسسات 
اإلقتصادية عينة الدراسة إذباه كضع 

إطار كاضح جمللس اإلدارة، إال أف 
ىذه اؼبؤسسات تتميز دبوارد بشرية 

 .أكفاء

: الفرضية الثالثة
يبكن تطوير كتنمية كفاءات كمهارات اؼبورد 

البشرم يف ظل بيئة مشجعة معتمدة بالدرجة 
األكُف على نظاـ التقييم، فبا يضمن قباح نظاـ 

 .اغبوكمة كتدعيم ركائزىا

 
 خاطئة

ال تندرج برامج اليت تقـو هبا 
اؼبؤسسات عينة الدراسة على مراكز 
للتقييم مواردىا، كبالتاِف ىذا الشيء 

يعرقل مسار عملية تنمية كفاءاهتا 
 .كمهاراهتا

: الفرضية الرابعة
سواء تعلق كلما كاف ىناؾ مستول عاؿ كجيد 

 أدل األمر باؼبستول التعليمي أك الوظيفي أكاػبربة،

 .اؼبؤسسة يف ناجح لؤلداء البشرم تقييم إُف ذلك
 

 
 

 خاطئة

يوجد أثر لكل اؼبستويات التعليمية 
عدا اػبربة اؼبهنية ال  كالوظيفية ما

يوجد أثر على تسيَت الكفاءات 
البشرية، كىذا ردبا راجع ؼبعتقدات 
اؼبؤسسات ؿبل الدراسة اليت تقـو 

على ثقافة تنظيمية بعيدة كل البعد 
عن اؼبستويات التعليمية، كاػبربات 

 .  اؼبهنية
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 :الفرضية الخامسة
اغبوكمة كنظاـ ربتاج إُف تقوية العبلقة كضبطها 
بُت األطراؼ الفاعلة يف اؼبؤسسة فقط، فهي ال 

 .تستدعي إُف عناصر أخرل تتأثر كتؤثر فيها
 

يوجد أثر بالنسبة للمستول التعليمي  خاطئة 
كالوظيفي ككذا اػبربة اؼبهنية على 

نظاـ اغبوكمة، كىذا يعٍت أف 
اؼبؤسسات ؿبل الدراسة تدخل يف 

إطار إىتماماهتا كل اؼبستويات 
التعليمية كاػبربات اؼبهنية لًتقى إُف 

 .أظبى أىدافها
 . من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج اإلستبياف كاؼبقابلة:  المصدر

 : األكلى الفرضية
 اليت اؼبشكبلت ؼبعاعبةق من البد ضركرة اإلسًتاتيجي التفكَت أصبححيث  صحيحة، الفرضية ىذه تعترب       
كالتفوؽ من بينها  لنا بالتميز تسمح بأساليب  كذلك من خبلؿ تسيَت اعبيد للكفاءات البشرية،اؼبؤسسات تواجو

. التحفيز، التدريب، التكوين، التقييم
 :الفرضية الثانية

 ىي السلوؾ الذم للضبط اإلدارم كفقا ككمة اؼبؤسسةحأف  حيثكمقبولة  صحيحةأيضا  الفرضية ىذه    تعترب 
يتعُت أف تسَت عليو اؼبؤسسة، كمنو ضماف توازف داخلي يضم القوة كالكفاءة البشرية اليت تضمن توجيو كإدارة 

 .أعماؿ اؼبؤسسة من خبلؿ فبارسة رشيدة مرتكزة على القوانُت كاؼبعايَت اؼبنضبطة
:  الثالثة الفرضية

       بإعتبار أف اؼبؤسسة نظاـ مفتوح فهي تتضمن مقاييس ألداء اإلدارة اعبيدة عبميع الوظائف، كمنو هبب 
زبصيص مراكز للتقييم على مستول كل إدارة للموارد البشرية، باإلضافة إُف كجود أساليب أخرل للتقييم كذلك 

لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة، كمنو ىذه الفرضية مرفوضة فهي غَت مقبولة، بإعتبار أف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة ال تلتـز 
. بعملية التقييم كما هبب ؼبواردىا البشرية
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:  رابعةالفرضية اؿ
أم مؤسسة لتنمية كتسيَت كفاءاهتا البشرية كبالتاِف فهي تساىم كثَتا يف جذب كإستقطاب أفضل         تسعى

اؼبوارد البشرية ذكم كفاءات كخربات مهنية ككذلك ذكم مستويات مهنية عالية، كىذه الفرضية خاطئة كذلك ألف 
مستول الداللة للخربة اؼبهنية على عملية تسيَت الكفاءات البشرية، رغم أف ىناؾ  0.05ال يوجد أثر معنوم عند 

 .أثر معنوم عند اؼبستويات الوظيفية كاإلدارية
:  لخامسةالفرضية ا

        تعترب اغبوكمة ؾبموعة من القوانُت كالنظم كالقرارات اليت هتدؼ إُف ربقيق اعبودة كالتميز يف األداء عن 
طريق إختيار األساليب اؼبناسبة كاحملاكلة لتحقيق خطط كأىداؼ اؼبؤسسة، كذلك من خبلؿ ربلي اؼبوظفُت 

دبستول تعليمي كخربة مهنية تقتضي ذلك، فبا ذبعل اإلقباز األعماؿ يسوده كل الوضوح كاؼبصداقية، كيبكننا رفض 
 .ىذه الفرضية أيضا ألهنا غَت صحيحة، كذلك ألنبية ىذه العناصر اإلدارية يف تركيب أم نظاـ ىبص اؼبؤسسة

اإلقتراحات : ثانيا
. اؼبؤسسة حوكمة مبادئ هبا تأيت اليت اؼبستجدات اعبزائرية مع للمؤسسة الداخلي النظاـ تكييف ضركرة- 
أحكامو  تطبيق كيفية على توعية أجل اؼبؤسسة من حوكمة نظاـ حوؿ تكوينية دكرات تنظيم الضركرم من- 

. كقواعده
 .اغبوكمة مبادئ من خبلؿ تطبيق اعبزائرية للمؤسسات كالقانوٓف اؼبؤسسي اإلطار توفَت على العمل- 
ككمة  اٌف، لتنمية ثقافةآلخرعلمية من حُت  كمؤسبرات متخصصة كندكات تدريبية، دكرات تشجيع على عقد- 

. يف اؼبؤسسة
الوطنية،  الدكلية معايَت مع اغبكم نظاـ تكييف خبلؿ من اعبزائرية اؼبؤسسات بطبيعة الدكلة إىتماـ ضركرة- 

. كاإللتزاـ دبيثاؽ اغبوكمة اعبزائرم
اعبزائرية كإبراز  للجامعات العاِف التعليم مناىج ضمن األعماؿ بيئة يف اغباصلة التطورات مواكبة على العمل- 

  .أىم فوائدىا
 اإلقتصادم التعاكف منظمة توأصدر اليت اؼببادئ مع يتوافق كجعلو ككمةاٌفب اػباص الدليل بتوسيع اإلىتماـ- 

  .كالتنمية
 لتوعية برامج إعداد على تعمل اغبوكمة يف متخصصة معاىد نشاءإ خبلؿ من ،ؼبؤسساتا حوكمة ثقافة نشر- 

. اغبوكمة حملددات التأثَتية العبلقة أنبية حوؿ ةإدار كؾبالس الشركات مديرم
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الدراسة  آفاؽ :ثالثا
أخرل  إضافات لتقدٔف اجملاؿ ىذا يف لطلبة كحافز أخرل لبحوث كإنطبلقة         يف األخَت يبقى حبثنا اؼبتواضع

مستقببل  فيها التوسع تتطلب اليت نقاط ىناؾ أف إال باؼبوضوع لئلؼباـ ؿباكلتنا من الرغم ردبا كبن َف نذكرىا، فعلى
  :  كيبكن  حصرىا فيما يليجديدة لدراسات إشكاليات دبثابة تكوف أف كيبكن
 .   القيادة اإلدارية يف تنمية القدرات كالكفاءات البشرية دكر
.ربقيق الضبط اإلدارم إنطبلقا من تسيَت الكفاءات البشرية-   
.دراسة إشكالية حوكمة اؼبوراد البشرية يف اؼبؤسسات اعبزائرية-   
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 :، مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِف2009على جائزة نوبل 
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/.../7626/1/ilyes.pdf،  مت اإلطبلع عليو

  .25/03/2017بتاريخ 

-www.dspace.univ : نظرية حوكمة الشركات، مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِف - 10

tlemcen.dz/bitstream/112/378/4/chapitre1.pdf، 07/03/2019 مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 
.04/04/2020 مت اإلطبلع عليو بتاريخ  ، www.almodon.com 11  -موقع اؼبدف كـو  

.04/04/2020 مت اإلطبلع عليو بتاريخ،  www.Alghad.com  - موقع الغد كـو  12 

 اإلستثمار بنك مصر، يف تطبيقها لنمط خاصة إشارة مع كمعايَتىا اغبوكمة ؿبددات يوسف، حسن ؿبمد - 13
-https://www.f : القومي، موسوعة اإلقتصاد كالتمويل اإلسبلمي، اؼبتاح على اؼبوقع التاِف

law.net/.../34083  24/03/2017مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

اؼبعلومات، مقاؿ  نظم بإستخداـ الشركات غبوكمة مقًتح غريب، إظباعيل ركمي، دياب زقام، مبوذج صباح - 14
 https://www.researchgate.net/.../300573977nmwdhj :متاح على اؼبوقع التاِف

mqtrhlhwk ،2017 /03/ 25اإلطبلع عليو بتاريخ  مت. 
دليل اغبوكمة اؼبؤسساتية كإدارة اؼبخاطر ؼبؤسسات التمويل األصغر يف العاَف العريب، جرامُت صبيل، متاح  - 15

 .03/2017/ 24 مت اإلطبلع عليو بتاريخ  ،http://tslibrary.org/560 :على اؼبوقع التاِف
ؿبمد حسُت سيد، أنبية العنصر البشرم يف ربقيق أىداؼ الشركات، حبث مقدـ إُف األكاديبية العربية  - 16

الربيطانية للحصوؿ على درجة دكتوراه، زبصص إدارة اؼبوارد البشرية، متاح على اؼبوقع التاِف، 
https://www.abahe.uk/Research-Papers/Importance-of-human- resources.pdf  مت،

 .27/10/2017اإلطبلع عليو بتاريخ 
 مت اإلطبلع عليو بتاريخ ،‹ ... ‹ https://hrdiscussion.com  مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِف - 17
11/08/2019.  

https://www.qscience.com/content/journals/10.../irl.2016.4?...?%20?????%20???????%20????%2025/03/2017?%20?%2005.
https://www.qscience.com/content/journals/10.../irl.2016.4?...?%20?????%20???????%20????%2025/03/2017?%20?%2005.
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: ، مقاؿ متاح على اؼبوقع التاِف2017 مارس 14جريدة اإلرباد، حوكمة اؼبوارد البشرية،  - 18
http://www.alittihad.ae/article/15642/2017/،  03/07/2019مت اإلطبلع عليو بتاريخ. 

19 - Filip FIDANOSKI, Vesna MATESKA, Kiril SIMEONOVSKI, coporate 

governance and bank performance : evidence from macedonia, sur 

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/46773/,  consulté le 20/03/2019. 

20 - M. Tarek YOUSSEF, Corporate Governance, est disponible sur :                           

www.eiod.org/uploads/publications/pdf/corp.%20governance-1.pdf, consulté le  

19/03/2017. 
21 - The four pillars of HR governance, article disponible sur le site: 

www.charityvillage.com, consulté le 31/02/2019.  

22 - Pierre-XAVIER MESCHI, concept de compétence en stratégie: 

perspectives et limites, faculté des sciences économiques, université de la 

Méditerranée, www.strategie-aims.com/...concept-de-compétence...strategie-

perspectives-et-limites/d... 

23 - https://docplayer.fr/2886558-Systematiser-la-gouvernance-de-l-entreprise-

un-livre-bla,consulté le 26/01/2017.  

24- www.http//:vectis.lu/.../20111018-Systématiser-la-gouvernance-d’entreprise-

un-livreblanc.   

  25-  https://docplayer.fr/2886558-Systematiser-la-gouvernance-de-l-entreprise-

un-livre-bla,consulté le 26/01/2017. 
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 إستمارة إستبياف باللغة العربية: 1ملحق رقم 
 - مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 كلية العلـو اإلقتصادية، التجارية، كعلـو التسيير
 قسم علـو مالية كمحاسبة
 تخصص حوكمة المؤسسة

 2015طالبة دكتوراه سنة 
 إستبياف

 ،...باؼبؤسسة العاملُت كالسيدات السادة
 كبركاتو اهلل كرضبة عليكم السبلـ

 :ربية طيبة كبعد
 الكريبة، أيديكم بُت نضع ؾبموعة من اإلطارات كمسَتين، كموظفُت، فنحن إُف موجهة اإلستبانة          ىذه 

اؼبوارد البشرية يف تفعيل نظاـ  أنبية كتوضيح فهم هبدؼ الثمُت، كقتكم من جزءا سبنحونا أف راجُت اإلستبياف ىذا
نأمل من  فإننا اجملاؿ، ىذا يف رأيك ألنبية كنظرا، تسيَتعلـو اؿ زبصصيف إطار اإلعداد ألطركحة دكتوراه اغبوكمة، 

 لكل اؼبناسب اؼبكاف يف (x )اإلشارة بوضع بدقة، كذلك اإلستبانة لةئأس على باإلجابة التكـرسيادتكم احملًتمة 
 دقة على كبَتة بدرجة تعتمد يافاإلستب ج ىذانتائ صحة أف ، حيثمنها كل على اؼبوافقة درجة فيها توضح عبارة

 أساس عامل كرأيكم ضركرية فمشاركتكم ىتمامكم إاإلستبانة ىذه تولوانرجو من سيادتكم أف  لذلك إجابتكم
 حبثاؿ ألغراض كستستخدـ تامة بسرية ستعامل اإلستبانة ىذه يف الواردة اؼبعلوماتبأف  علما ىا،حقبا عوامل من

  .فقط العلمي
 ،تعاكنكم إستجابتكم كحسن لكم شاكرين
 ........كاإلحًتاـ التقدير فائق بقبوؿ كتفضلوا

 

 
 

 
 

 مرسلي حليمة
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 العبارة  أماـ(x )عبلمة بوضع كذلك التالية التساؤالت على اؼبناسبة باإلجابة التكـر منكم نرجو :مالحظة
 .الصحيحة

 بيانات عامة: القسم األكؿ
 : الجنس– 1

 أنثى                                                                                        ذكر  

 : المستول اإلدارم– 2
رئيس  مساعد مدير عاـ  نائب مدير عاـ  مدير عاـ   المستول الوظيفي

مصلحة 
مستول إدارم آخر 

      العالمة

 :الفئة العمرية- 3     

  سنة فأكثر50 سنة  49 إُف 40من   سنة 39 إُف 30من   سنة 30أقل من  السن

 العالمة
    

 : المستول التعليمي– 4

بكالوريا  المستول التعليمي
 أك أقل 

مستويات أخرل  دكتوراه ماجسًت ليسانس مهندس تقٍت سامي

        العالمة

 :الخبرة المهنية – 5

  سنة فأكثر 20  سنة               19إُف  10من   سنوات  9 إُف 5من   سنوات 5أقل من  الخبرة المهنية 

 العالمة
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 :  القسم الثاني
 : حوكمة المؤسسات– 1

      العبارة

يوجد ربديد كاضح  .1
ؽبيكل اإلدارة كدكر ؾبلس 

 .اإلدارة

     

 خبلؿ من اؼبؤسسة هتدؼ. 2
 نقاط معرفة ُفإ التقييم عملية

 .البشرية الكفاءات قوة

     

 اؼبتبع التقييم نظاـ يقدـ .3
 معلومات اؼبؤسسة يف

 .للموظفُت

     

 دببادئ اؼبؤسسة تعمل .4
 اغبوكمة دبيثاؽ اؼبوجودة

 .2009 لسنة

     

 :الكفاءات البشرية– 2
     العبارة 

 الذم تعتمد التدريب نوع .1
عليو اؼبؤسسة تدريب 

بشكل فردم أكثر من 
 .التدريب اعبماعي

     

 باغبصوؿ اؼبؤسسة  هتتم .2
ة الفردی  الكفاءاتعلى

 .كاعبماعية معا

     

 العماؿ دبنح اؼبؤسسة هتتم .3
 اجل من التكوين فرص
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 كربسُت مهاراهتم تطوير
 .ادائهم

 عقد على اؼبؤسسة تعمل .4
 لتنمية تدريبية دكرات
 .اؼبوظفُت قدرات

     

 :عالقة الحوكمة بتسيير الكفاءات البشرية - 3
     العبارة 

من خبلؿ اغبوكمة، يقـو  .1
ؾبلس اإلدارة بإزباذ القرارات 

اليت تتعلق بتسيَت اؼبوارد 
 .البشرية

     

حسب مبدأ الشفافية  .2
كاإلفصاح تقـو اؼبؤسسة 
بعرض اؼبعلومات اؼبتعلقة 

التوظيف، )باؼبوارد البشرية 
 .(التكوين، التقييم

     

عملية توظيف اؼبوارد البشرية  .3
 .تتميز باؼبصداقية

     

يتم ترشيح أعضاء ؾبلس  .4
اإلدارة من خبلؿ خرباهتم 

 .اإلدارية
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إستمارة مقابلة باللغة العربية: 2 ملحق رقم  

 - مستغانم- جامعة عبد الحميد بن باديس 
: مقابلة

 
العبلقة بُت حوكمة " اليت تركز على موضوع التسيَتكجزء من إعداد رسالة الدكتوراه يف ؾباؿ علـو          

، فإننا نسعى للحصوؿ على مساعدتكم لتمكيننا من إكماؿ دراستنا، "  البشريةالكفاءاتتسيَت  كؤسساتاَف
اؼبوارد البشرية  أنبية كتوضيح فهم هبدؼ الثمُت، كقتكم من جزءا سبنحونا أف راجُتة، كاإلجابة على ىذه األسئل
 ىذا يف رأيك ألنبية كنظراحوكمة مؤسسة،  زبصصيف إطار اإلعداد ألطركحة دكتوراه يف تفعيل نظاـ اغبوكمة، 

 .على األسئلة التالية اليت سأقـو بطرحها باإلجابة التكـرنأمل من سيادتكم احملًتمة  فإننا اجملاؿ،
 :ةـكؾالح
؟ 2009؟ ىل لديك فكرة عن ميثاؽ اغبوكمة لعاـ ةـكؾىل تعرؼ مصطلح اٌف - 1

...................................................................................................... 
من خبلؿ اغبوكمة ، ىل يتخذ ؾبلس اإلدارة قرارات بشأف إدارة اؼبوارد البشرية؟  - 2

...................................................................................................... 
 :ات البشريةكفاء اؿتسيير

 ما رأيك يف اؼبهارات البشرية؟ - 1
..................................................................................................... 

 :التدريب كالتطوير
ىل تقدـ اؼبؤسسة فرصا متساكية غبضور برامج التدريب؟  - 1

......................................................................................................
  اؼبؤسسة بتنظيم تدريب داخلي أك خارجي ؼبوظفيها؟تقـوىل  - 2

...................................................................................................... 
 ىل تسعى اؼبؤسسة لتطوير كتطوير مهارات صبيع موظفيها؟ - 3

...................................................................................................... 
 :تقييم األداء

كيف تقيس اؼبؤسسة أداء موظفيها؟ ىل تستخدـ نفس اؼبعايَت يف كل مرة؟  - 1
...................................................................................................... 

 ؟من الذم يتم تقييمو يف مؤسستك - 2
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...................................................................................................... 
ىل يقوموف بإببلغ اؼبقّيمُت بنتائج تقييمهم؟  - 3

...................................................................................................... 
 :العمالة كاإلستقطاب

اؼبوظفُت؟ كإستقطاب  يف جذب ـ مؤسستكأسلوب اؼبعتمد يفما ىو  - 1
...................................................................................................... 

 ما األساليب أك األدكات اليت تستخدمها اؼبنظمة لتحليل الوظائف كاؼبهارات اؼبطلوبة؟ - 2
...................................................................................................... 

ىل ىناؾ برنامج ؿبدد لتطوير ىذه اؼبهارات؟  - 3
...................................................................................................... 

 :التعلم كالتدريب
ة؟ ؤسسىل ىناؾ خطة أك أكثر للتدريب كتطوير اؼبهارات على مستول اَف - 1

...................................................................................................... 
كيف تتدرب؟ ىل ىي فردية أـ صباعية؟  - 2

...................................................................................................... 
 :ات البشريةكفاء كاؿةـكؾالعالقة بين الح

اغبوكمة، تقدـ اؼبؤسسة صبيع اؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبوارد البشرية؟ نظاـ  شفافية حسب - 1
...................................................................................................... 

 األفضل؟ كىل يعتربنضباطا إكفقا لك، اؼبوظف األكثر فعالية ىو السلوؾ األكثر  - 2
...................................................................................................... 

؟  يف مؤسستكمىل تقييم الكفاءة شفاؼ كموضوعي كعادؿ - 3
...................................................................................................... 

 ضع اجمللس آليات عبذب كتلبية أفضل اؼبهارات؟مىل  - 4
...................................................................................................... 
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مقابلة باللغة الفرنسية إستمارة : 3ملحق رقم 

Université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem - 

  INTERVIEW 

         Dans le cadre d’une préparation de thèse de doctorat dans le domaine des sciences de 

gestion qui porte sur le thème de « La relation entre la gouvernance des entreprises et la 

gestion des compétences humaines », nous sollicitons votre aide afin de nous permettre 

d’achever notre étude, en répondant à ces questions. Vous pouvez ne pas répondre à certaines 

questions. 

Ⅰ. Gouvernance: 

1. Connaissez-vous le terme gouvernance? Est-ce que  vous avez une idée sur la Charte de 

gouvernance de 2009? 

2. Par le biais de la gouvernance, le conseil prend-il des décisions concernant la gestion des 

ressources humaines? 

Ⅱ. Gestion des compétences humaines : 

1. Que pensez-vous des compétences humaines? 

…………………………………………………………………………………………………… 

Formation et développement:  

1. L'institution offre-t-elle des chances égales de suivre des programmes de formation? 

………...........................................................................................................................................  

2. Est-ce que L'institution a-t-elle déjà organisé une formation interne ou externe pour ses 

employés? 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Est-ce que L'institution cherche-t-elle à développer et à développer les compétences de 

tous ses employés?  

……............................................................................................................................................... 

Évaluation de la performance: 

1. Comment l'organisation évalue-t-elle la performance de ses employés? Appuyez-vous sur 

les mêmes critères à chaque fois? 

2. Qui est évalué dans votre organisation 

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

3. Informent-elles les évaluateurs des résultats de leur évaluation? 

………………………………………………………………………………………………....... 

Emploi et polarisation: 

1. Quelle est l'approche de votre organisation pour attirer des employés? 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Quels sont les méthodes ou outils utilisés par l'organisation pour analyser les fonctions et 

les compétences requises? 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. Existe-t-il un programme spécifique pour développer ces compétences? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Apprentissage et formation: 

1. Existe-t-il un plan ou plus pour la formation et le développement des compétences au 

niveau de l'entreprise? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Comment vous entraînez-vous? Est-ce que individuellement ou collectivement? 

………………………………………………………………………………………………… 

Ⅲ. Relation entre la gouvernance et  les compétences humaines : 

1. En reconnaissance de la transparence de la gouvernance, la Fondation présente toutes les 

informations relatives aux ressources humaines? 

………………………………………………………………………………………………....... 

2. Selon vous, l'employé le plus efficace est le comportement le plus discipliné est le 

meilleur? 

…………………………………………………………………………………………………... 

L'évaluation des compétences est-elle transparente, objective et juste? 

………………………………………………………………………………………………....... 

3. Le conseil d’administration met-il en place des mécanismes pour attirer et satisfaire les 

meilleures compétences ? 

……………………………………………………………………………………………........... 
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الخصائص التعريفية لمؤسسات محل الدراسة : 5ملحق رقم 

  إسم المؤسسة الوالية الملكية النشاط
 01 اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع األدكية بالتجزئة مستغاّف عمومية ذبارية

مُت فرع أعادة التإمُت أصندكؽ الت مستغاّف عمومية خدماتية
 مستغاّف

02 

 03 مؤسسة ميناء مستغاّف مستغاّف عمومية خدماتية
ةمصناع  04 مؤسسة سايبكس للحليب مستغاّف خاصة 
ةمصناع ّفامستغ خاصة   ram 05 مؤسسة تكرير السكر 

كحدة مستغاّف مؤسسة سونلغاز مستغاّف عمومية خدماتية  06 
ةمصناع  mosta مؤسسة مثلجات مستغاّف مستغاّف خاصة 

glace 
07 

مؤسسة كارتانا لبيع األدكات اؼبنزلية  مستغاّف خاصة صناعية
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 spssنتائج مخرجات : 6ملحق رقم 

 
Echelle : ALL VARIABLES 
Fiabilité 
 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 30 14,3 

Exclu
a
 180 85,7 

Total 210 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 

variables de la procédure. 

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques Ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

 001, 210 975, 001, 210 087, ال     

Comp ,115 210 ,000 ,976 210 ,001 

Relation ,109 210 ,000 ,979 210 ,004 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

      اال ا   ل   ل  ا ح           

                                                                    

 اال ا  

28,6000 14,317 ,192 ,739 

 ال ق  م       خالل    ال ؤ       ف

 ال ش    ال  ا ا       قا        ال 

28,8667 13,430 ,488 ,702 

 ال ؤ     ي ال   ع ال ق  م  ظام  ق م

 ل   ظ         ا 

27,5000 13,845 ,181 ,751 

    ثا  ال          ا ئ ال ؤ       ل

 2009 ل    ال     

28,3333 13,747 ,374 ,715 

 ال ؤ       ه       الذي ال        ع

 ال         ا ث     ي  ش ل      

 ال  ا ي

28,5000 12,466 ,472 ,700 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,733 12 
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 ال  ا ا       ال ص ل ال ؤ       م

   ا  ال  ا    ال     

28,0000 13,172 ,283 ,734 

 ال        ص ال  ال    ح ال ؤ       م

 ا ائ م          ا ا  م       ا ل   

28,5667 14,116 ,258 ,730 

            ا   ق      ال ؤ       ل

 ال  ظ       ا  ل     

27,9667 14,309 ,440 ,713 

 اال ا         ق م ال     ، خالل   

              ال ي الق ا ا   ا خاذ

 ال ش    ال  ا  

28,0333 13,551 ,724 ,691 

  ق م  اال صاح الش ا       ا    

 ال    ق  ال     ا     ض ال ؤ   

 ال     ، ال  ظ ف، ) ال ش     ال   ا 

 (ال ق  م

29,1667 15,868 -,057 ,752 

       ال ش    ال  ا     ظ ف      

  ال ص ا   

28,1000 13,472 ,806 ,687 

    اال ا        ا  ا    ش ح   م

 اال ا    خ  ا  م خالل

28,6333 11,482 ,751 ,656 

 

 

ANOVA 

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

      اال ا   ل   ل  ا ح           

                                                                    

 اال ا  

Inter-groupes 88,551 4 22,138 20,669 ,000 

Intragroupes 219,563 205 1,071   

Total 308,114 209    

 ال  ال ق  م       خالل    ال ؤ       ف

 ال ش    ال  ا ا       قا       

Inter-groupes 44,128 4 11,032 7,403 ,000 

Intragroupes 305,496 205 1,490   

Total 349,624 209    

 ال ؤ     ي ال   ع ال ق  م  ظام  ق م

 ل   ظ         ا 

Inter-groupes 17,662 4 4,415 2,447 ,048 

Intragroupes 369,905 205 1,804   

Total 387,567 209    

    ثا  ال          ا ئ ال ؤ       ل

 2009 ل    ال     

Inter-groupes 13,448 4 3,362 2,643 ,035 

Intragroupes 260,766 205 1,272   

Total 274,214 209    
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Corrélations 

 Comp ال      

Rho de Spearman      ال Coefficient de corrélation 1,000 ,222
**
 

Sig. (bilatéral) . ,001 

N 210 210 

comp Coefficient de corrélation ,222
**
 1,000 

Sig. (bilatéral) ,001 . 

N 210 210 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

F Sig. t Ddl Sig. (bilatéral) 

 Hypothèse de variances égales 17,395 ,000 3,818 208 ,000 ال     

Hypothèse de variances 

inégales 
  

4,027 203,598 ,000 

Comp Hypothèse de variances égales 6,679 ,010 1,577 208 ,116 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

1,626 207,749 ,105 

Relation Hypothèse de variances égales 10,888 ,001 1,128 208 ,261 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

1,164 207,786 ,246 



 

 

: ملخص
         هتدؼ ىذه الدراسة إُف إبراز أنبية نظاـ اغبوكمة، كتبياف دكر كظيفة اؼبوارد البشرية يف توجيو مسار ىذا النظاـ جبميع 

 .عناصره كإجراءاتو، إُف جانب الكشف عن كاقع اؼبؤسسات اإلقتصادية  اعبزائرية يف كقتنا الراىن
        كمن ىذا اؼبنطلق حاكلنا إرفاؽ الدراسة النظرية بالدراسة التطبيقية اليت سبحورت يف دراسة ميدانية على بعض اؼبؤسسات 

أف اغبوكمة نظاـ  كىي نتائجأىم اؿغبصوؿ على ؿ ، حيث إعتمدنا على اؼبقابلة كاإلستبياف لتحليل موضوعنا،اإلقتصادية اعبزائرية
 .لتوجيهويستدعي كجود كفاءات 

: الكلمات المفتاحية
 .، إدارة الكفاءات، اؼبوارد البشرية، الكفاءات البشريةاإلقتصادية اتحوكمة اؼبؤسساؼبؤسسة اإلقتصادية، 

Résumé : 
          Cette étude vise à mettre en évidence l'importance du système de gouvernance, et le 

rôle de la fonction  des ressources humaines dans l'orientation de ce système avec tous ses 

éléments et procédures, en plus de montrer la réalité des entreprises économiques algériennes 

à l'heure actuelle. 
          De ce point de vue, nous avons tenté de rattacher l'étude théorique à l'étude appliquée 

qui se concentrait sur une étude de terrain relative à certaines entreprise économiques 

algériennes, dans la mesure où nous nous somme appuyés sur le questionnaire et l’entretien 

pour déduire que la gouvernance est un système qui exige des compétences pour l’orienter. 

 Les mots clé: 

Entreprise économique, Gouvernance des entreprises économiques, les ressources humaines, 

les compétences humaines, administration des compétences. 

Abstract: 

         This study aims to highlight the importance of the governance system, and the role of 

the human resource function in guiding the course of this system with all its elements and 

procedures, in addition to revealing the reality of Algerian economic institutions at the present 

time. 

         From this standpoint, we tried to attach the theoretical study to the applied study that 

focused on a field study on some Algerian economic institutions. On the permanent and 

continuous education of the individual, and from it we will confirm the validity of the 

hypotheses put forward in the study, or we will deny them. 

key words: 

Corporate governance, Human resource management, Managing human compétencies, the 

relationship between corporate governance and the management of human competencies. 


