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ال  ياه من نعم  إئه كله ،له الشكر على ما وهبنا  الحمد هلل حق حمده ،والحمد هلل على آال
يها العد والحسبان ،والصالة والسالم على خير االنام سيدنا محمد صلى هللا عليه  صيح

 وعلى آله وسلم .

لى األستاذ الفـاضل " إبراهيمي عمر" الذي  إ: فـأتوجه بخالص الشكر والعرفـان    أما بعد
أشرف طيلة مروري بكل مراحل بحثي وأفـادني كثيرا بتوجيهاته لي ومساهمته في  

ن أتقدم  أو رأيه السديد ، كما ال يفوتني    شداوهذا نسبة لتفكيره الر إثمار جهدي  
بالشكر والتقدير إلى كافة موظفي وموظفـات قسم علوم التسيير وموظفي المكتبة  
الجامعية كافة وعلى رأسهم مسؤول المكتبة السيد مهدي الذي وفر لي كافة  

 الظروف في المكتبة إلتمام هذا البحث .

أساتذة كلية العلوم التجارية  لى دكاترة و إتقدم بالشكر الجزيل  ننسى أن أأكما ال  
 قتصادية وعلوم التسيير.واإل

واشكر موظفي مؤسسة سيراميس للخزف بالسوافـلية مستغانم على رأسهم السيدة: قـايد  
لى كل  إتقدم بالشكر الخالص  أا بالمعلومات إلتمام هذا البحث ،حبيبة التي لم تبخل علي

ء بصفة عامة وطلبة السنة الثانية ماستر إدارة واقتصاد مؤسسة بصفة  األصدقـاء والزمال
 خاصة.

وفي األخير أتقدم بالشكر الى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث حتى ولو بكلمة  
. 
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لى من قـال  إأشرف المرسلين :اهدي ثمرة جهدي    بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على

 هللا عز وجلى " وقـل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا " صدق هللا العظيم .فيهما  

مان يا من علمتني معنى الصبر  مصدر األو ليك رمز الحنان وعنوان األمل والمحبة ، إ -

 وتحملتي كثيرا من أجلي أمي الحبيبة .

ي " رحمه هللا" راجيا  لى من عانى كثيرا من أجلي ولم تمهله الدنيا ليرى نجاحي أبإ -

 ن يتغمده برحمته الواسعة  ويسكنه فسيح جناته.أمن المولى  

خواني عبد هللا وبن عودة  إ تيحة وعائشة ونورة و فـاطمة والى  تي الغاليات فاخو أ لى  إ -

 والشارف.

 .لى كل أفراد العائلة عامة  إي وأخواتي كافة  انخو إ بناء  ألى  إ -

 لى كل أصدقـائي"زينة "إ  وصدقتيلى صديقي وأخي "أحمد شيخاوي " إ -

 حرف.لو  و   علمني ستاذ  أوالى كل    عامة  وصديقـاتي

 إلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي. -
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 املقدمة العامة :

لقد أضحت منظمات األعمال بصفة عامة تعيش ظروفا يف غاية الصعوبة ،نتيجة ملا تشهده البيئة من حتدايت 

،وتغريات سريعة ومستمرة يف كافة اجملاالت ، وذلك ابلنظر اىل التطور الغري مسبوق يف تكنولوجيا اإلعالم معاصرة 

صاد مبين على املعرفة واالتصال ، وانفجار اإلبداع التكنولوجي ،وعوملة األسواق ،وشدة املنافسة ،واالجتاه حنو اقت

ر ،يف ظل كل هذه الظروف فإن حتقيق االستمرار العص  أصبحت مسةاملعرفة يف ظل هذه التغريات ، أن،حيث 

،ومن أهم  ك املنظمات اليت حتقق ميزة تنافسية ، وتستطيع احملافظة عليها عرب الزمنلوالنجاح يف السوق ، أصبح لت

ورد ، وحتديد املتميزة منها ، ألن املمن خالهلا ميزة تنافسية هي مواردها البشرية اليت ميكن أن حتقق املنظمة اجملاالت

على إدارة املوارد البشرية يف املنظمات مهمات جديدة   البشري يعد أصل املعرفة ، وموردها األساسي ،مما فرض

،أمهها جذب واستقطاب نوعية جديدة من املوارد البشرية ، تتميز مبعرفة عالية وطاقة ذهنية وقدرة متميزة ،وذلك 

 ظمة هبا ميزة تنافسية .تكسب املن و حىت تواكب خمتلف التطورات احمليطة هبا

وعليه فإن العنصر البشري يلعب الدور الرئيسي يف صنع األهداف اإلسرتاجتية ورصد وحتليل البيئة اخلارجية 

واإلشراف على العمليات الداخليةّ ،وقياس الكفاءات ،إضافة إىل أهنا هي املعنية يف املساعدة بزايدة اإلنتاجية 

 للمنظمة .

ت الراهنة واملتسارعة اليت يعرفها العامل أبكمله ، أصبح من الضروري على املنظمة أن تقوم وابإلضافة إىل التحوال

ابستغالل كل الطاقات واإلمكانيات املتاحة ، سواء أكانت مادية ، مالية او بشرية ابلطريقة املثلى من أجل حتقيق 

بىن أمناط جديدة قصد القدرة على منافسة الفعالية اليت تضمن هلا البقاء واالستمرارية ، وهلذا وجب عليها أن تت

 بقية املنظمات .
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وحىت تستطيع منافسة بقية املنظمات ، جيب أن تكون لديها ميزة تنافسية ، متتاز هبا عن بقية املنافسني ،وكثريا من 

يف  ما جعل املنظمة ملزمة ابالستثمار وهذا املنظمات يكمن سر جناحها يف رأس ماهلا البشري ، الذي متلكه ،

 الرأمسال البشري أحسن استثمار وذلك حىت يكسبها ميزة تنافسية تكون من خالهلا متفوقة على ابقي املنافسني.

ومن أهم احلقائق املسلم هبا اليوم  هو أن عملية االستثمار يف الرأس املال البشري مكنت الكثري من املؤسسات من  

تطوير وتنمية وتدعيم الكفاءة واألداء ، وكذا صياغة  كسب ميزة تنافسية ، والتفوق على منافسيها من خالل

 برامج ختص جمال التكوين والتدريب ، وإشراك العنصر البشري يف عملية صنع اختاذ القرار.

ستثمار يف اآلليات اليت تتبعها املنظمة لإل : فيما تكمن أهم األسس ووهذا ما جعلنا نطرح اإلشكالية التالية 

 البشري حىت تكسب ميزة تنافسية ؟ الرأمسال

 وتتبلور من اإلشكالية الرئيسية عدة تساؤالت فرعية وهي كالتايل :

 ما املقصود ابلرأس املال البشري ؟ .1

 ما املقصود ابالستثمار يف الرأمسال البشري ؟ .2

 ما مفهوم امليزة التنافسية ؟ .3

 ما هي أهم أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية ؟ .4

 ضيات البحث :فر 

 الرأس املال البشري مورد من موارد املنظمة وهو من أهم رؤوس األموال . -

 االستثمار يف الرأمسال البشري هو اإلنفاق على الفرد . -

 امليزة التنافسية هي الوسيلة اليت متكن املنظمة من حتقيق التفوق على منافسيها. -

 أن تكون اندرة ويصعب على املنافسني تقليدها . -
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 أمهية البحث : 

مة بصفة عامة، واملنظمة بصفة أي ميثل املصدر احلقيقي لثروة أي ارتباطه املباشر ابلعنصر البشري والذ -

منظمة ، ألنه املسئول األول لخاصة ، خاصة على خالف املوارد املالية واملادية ، كما يعترب أهم مورد ل

 واألخري عن حتقيق أهدافها.

ون تتميز هبا املنظمة واملتمثلة يف قدرة وكفاءة مواردها البشرية ،تكون ميزة منفردة امليزة التنافسية اليت تك -

 ويصعب على بقية املنافسني تقليدها .

 أهداف البحث :

 إيضاح مدى الدور الذي يلعبه  العنصر البشري يف املنظمة يف حتقيق امليزة التنافسية . -

 الرأمسال البشري.حتديد أهم اآلليات املساعدة على االستثمار يف  -

منافسيها ن املورد البشري هو احملرك األساسي ألي منظمة حىت تكون قادرة على منافسة أهم أتبيان  -

 ستمراريتها.إواحملافظة على بقائها و 

 دوافع اختيار املوضوع:

 هناك عدة أسباب أدت إىل رغبيت وميويل هلذا املوضوع وهي :

 املوضوع له صلة مباشرة بتخصص إدارة واقتصاد املؤسسة.نوع التخصص العلمي الذي أدرسه ،حيث أن  -

 أمهية وحساسية املوضوع ابعتباره احملرك األساسي للمؤسسة على معرفة قدرهتا على االستقرار أو الزوال . -

 عتبار أن الرأمسال البشري أهم املوارد املساعدة على كسب ميزة تنافسية للمنظمة.إ -
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 املنهج املستخدم :

 اإلجابة على إشكالية البحث واثبات صحة الفرضيات من عدمها اعتمدت على املنهج الوصفي .من اجل 

 اإلطار العام للبحث :

( مباحث ، 03( فصول ، يف كل فصل ثالثة )03اعتمدت يف الدراسة على تقسيم موضوع البحث إىل ثالثة )

 منهما فصلني للجانب النظري ، وفصل للجانب التطبيقي

 : والذي كان حتت عنوان " الرأمسال البشري واالستثمار فيه " ، والذي تطرقنا فيه إىل ثالثة  الفصل األول

 ( مباحث :03)

 . ماهية الرأمسال البشري 

 .مدخل لالستثمار 

 .االستثمار يف الرأمسال البشري 

 عموميات  الفصل الثاين : والذي كان حتت عنوان " املورد البشري وامليزة التنافسية " ، وتطرقنا فيه إىل

حول امليزة التنافسية ،أمهية وخصائص املوارد البشرية املتوافقة ومتطلبات التنافسية ، واملورد البشري آلية 

 لتعزيز امليزة التنافسية .

   الفصل الثالث :وهو الفصل التطبيقي  حيث خصص لدراسة ميدانية ملؤسسة اخلزف ابلسوافلية مستغامن

la société de ceramis de souaflias  
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  مدخل للفصل :

ميثل العنصر البشري أهم مدخالت النظام اإلنتاجي وأعظم القوى املؤثرة يف حتديد هوية املنظمة املعاصرة ورسم 

اجلهود الرامية للحاق بركب التقدم يف عامل يتسم بسرعة اإليقاع معامل مستقبلها ،إن األفراد هم حجر الزاوية يف 

 وتعدد املؤثرات وتعقد املكوانت .

وعليه فإن كلما أحسنت املنظمات اإلستثمار يف رأس ماهلا البشري تتحكم يف بقية املوارد األخرى ،وأصبحت 

ارد متطورة يف التكنولوجيا واملعلومات أكثر قوة على حتقيق أهدافها بكفاءة أعلي ،فحىت املنظمات اليت لديها مو 

ورأس املال ال ميكن أن تديرها بكفاءة ما مل يكن لديها موارد بشرية مت اختيارها وتنميتها وتقيمها ومكافأهتا بشكل 

 جيد .

وإن أي منظمة تريد أن تنجح وحتقق الرايدة وسط منافسيها عليها أن تستثمر يف رأس ماهلا البشري أحسن 

 يف الرأمسال البشري للمنظمة تطرقنا يف هذا الفصل إىل املباحث التالية : االستثمارإلبراز أمهية و  ، استثمار

 ما هية الرأمسال البشري . .1

 مدخل لإلستثمار. .2

 . اإلستثمار يف الرأس املال البشري .3

 

 

 

 

 



 الفصل األول الرأس المال البشري واالستثمار فيه                                
 

7 

 

 الرأس املال البشري واإلستثمار فيه  -1

 ماهية رأس املال البشري .  -1-1

 ومفهومه .اتريخ رأس املال البشري  1-1-1

 اتريخ رأس املال البشري : -أ 

رغم أن نظرية رأس املال البشري احلديثة ظهرت وتطورت خالل نصف القرن املاضي إال أن مفهوم رأس املال 

 عشرامليالدي . بعاالسالبشري يعود إىل القرن 

رأس املال البشري قيمة للعمال ،إذ قدرت قيمة  sir william petty بييت حدد السري وليام 1691ففي عام 

 للدليل على قوة اجنلرتا وتقدير تكلفة من فقدوا يف احلرب.

قيمة صايف مكاسب الشخص املستقبلية ،إذ عرفها أبهنا   william farr اقرتح وليام فار  1853ويف عام 

بنفس الطريقة تساوي الدخل ،املصروفات املعيشية وشبه الثروة ابمللكية املادية ،وينبغي أن تفرض عليها الضريبة 

أنه ينبغي عليه أن يستخدم القيمة احلالية  theodor wittstein تاين شرأى ثيودور ويت 1867،ويف عام 

  1للدخول املستقبلية لألشخاص كقاعدة يف إحتساب املطالبات يف حال املطالبات ابلتعويضات عن فقد األرواح

يف جمال التأمينات على   alfred lotkaلفريد لوتكا أو   louis dublinكما عمل كل من لويس دوبلن 

م اهتم ابإلجتاه الذي اقرتحه ثيودور ويتشاين  لتحديد مقدار بوليصة التأمينات على  1930احلياة ،ويف عام 

احلياة ،ويعد عملهما امتداد ألفكار ويتشتاين عن القيمة احلالية للمكاسب املستقبلية املتوقعة لشخص حلساب 

من  1867ومسي االقتصاديون العدليون ،يقوم على أساس من الصيغة املقرتحة من قبل ويتشتاين يف عام اليوم وامل

م .وهناك العديد من املسامهني املبكرين ألدب إقتصادايت رأس املال البشري  1930قبل دوبلن و لوتكا يف عام 
                                                           

بميك القاهرة –الناشر مركز الخبرات المهنية لإلدارة  –رأس المال البشري  إدارته وقياسه واستثماره  –الدكتور حاتم بن صالح أبو الجدائل   1

 201ص  2012
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على الشركات ومن أبرز هؤالء املسامهني  يف إقرتاح العديد من طرق اإلستثمار يف اإلنسان من أجل حتقيق العائد

وجون ستيورات  1821يف عام jean baptistوجني اببتيست  1776يف عام   adam smithآدم مسيث 

.أدرج  1897عام   wiliam roscher،ووليام روزيشر  1909يف عام    john stuart millميل  

للرأمسال ،وأدرك الكثري من الباحثني  iriving fisherتعريف الكائن البشري ضمن ضمن تعريف رفينج فيشر 

 اآلخرين أمهية املفهوم ولكنهم رفضوا اعتباره سلعة مادية ألسباب عاطفية .

 socialسعى إىل حتديد القيمة اإلجتماعية   a.barriolوهناك حماسب إكتواري فرنسي يدعى ايه ابريول 

value   القيمة للمكاسب املستقبلية للشخص ولكن  لإلنسان يف فرنسا ،حيث استخدم طريق فارقي حساب

 دون طرح اإلستهالك ،حيث أجرى تلك احلساابت بناء على الفئة العمرية .

مؤسس الكلية األمريكية للتأمينات على احلياة يف جامعة  solomon huebnerوأوضح سليمان هو بينري 

ة اإلنسان جيب أن ختضع لنفس املعاجلة م أن قيمة حيا 1914بنسلفانيا يف الوالايت املتحدة األمريكية عام 

العلمية اليت يتم تطبيقها على رأس املال التقليدي ،وإىل يومنا هذا تنص شهادة املعهد املعتمد للحياة املؤهل )سي 

 ( على أن املستفيد خبري يف قيمة التأمينات على احلياة البشرية .C.L.U. أل . يو ()

ظرية رأس املال البشري ملعاجلة العديد من قضااي السياسة العامة ،ومعظم هذه وعلى مر القرون مت ما يسمى اليوم بن

املسائل ال تزال ختضع هلذه النظرية اليوم ،وهي تشمل قوة األمم ،وأاثر اهلجرة واإلستثمارات يف السالمة وتنظيمها 

وكما هو احلال ابلنسبة ألي ،وتنظم اإلستثمارات يف الصحة والتنمية اإلقتصادية ،وسياسات التعليم واالستثمار ،

 علم فإن إقتصاد رأس املال البشري ليس اثبتا بل انه يواصل التطور .
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 ال البشري.رأمسالمفهوم   -ب

 أوال : تعريف االقتصاديني لرأس املال  البشري . 

عدم كفاية أو  قتصاديني يرونن بعض اإلألبشري يف التعليم واخلربة ،ورغم يتلخص تعريف اإلقتصاديني لرأس املال ا

مشولية هذا التعريف ، إال أن املعنيني بدراسات إقتصادايت العمل كثريا ما يستخدمون يف تعريفهم للرأس املال 

قتصاديني املعنيني إبقتصادايت  العمل " أن التعليم روهنا ، وقد أوضح أحد اخلرباء اإلالبشري يف الدراسات اليت جي

ص منتجة ولكنهم جمرد وسيلتني " .وتظل ابلطبع احلاجة إىل املقاييس احلقيقية واخلربة ال يعدان يف حد ذاهتما خوا

 للمهارات قائمة ،وهي تكمن يف معادالت مطلوبة لقياس العمل وسيتم  استخدامها حال توفرها .

توى نتقاد املربر املوجه هلذا التعريف ،فإن دراسات إقتصادايت العمل أظهرت من خالل التحليل على املسورغم اإل

م يعين الكلي أو املستوى التعليمي للقوى العاملة ،يعد عامال مهما على األقل ابلنسبة للعاملني ،فمزيد من التعلي

قتصاديون أن األجر يعكس اإلنتاجية ،ولكنهم ليس لديهم إال القدر القليل من مزيد من الدخل ،ويفرتض اإل

 التعليم واإلنتاجية حيث أظهرت الدراسات اليت أجراها آخرون الرباهني التجريبية اليت تؤكد العالقة اإلرتباطية بني

 أن هناك عالقات ضعيفة تقوم بني التعليم واإلنتاجية .

 اثنيا : تعريف احملاسبني لرأس املال  البشري . 

ابلنسبة جملتمع احملاسبني واملاليني ،فإن رأس املال البشري عبارة عن أصول غري ملموسة للشركة و،وهناك العديد من 

الطرق احملاسبية اليت يتم من خالهلا تثمني قيمة األصول الغري ملموسة ،والكثري من احملاسبني يقارنون بني القيمة 

األصول املادية للشركة ( والقيمة السوقية للشركة واليت تشمل )األرابح الدفرتية للشركة ) بناءا على املكاسب وقيمة 

،قيمة األصول املادية وقيمة األصول الغري مادية (،وتكمن مشكلة هذا االجتاه يف أن األصول الغري مادية تتضمن 
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سجلة ،ولذا فإن التعريف سم التجاري أو العالمة التجارية املح املستقبلية املتوقعة وقيمة االعوامل أخرى مثل األراب

 يتضمن عوامل أخرى غري رأس املال البشري .

 ختصاصي إدارة املوارد البشرية لرأس املال  البشري .إاثلثا : تعريف 

يعرف خرباء املوارد البشرية بواسطة مناذج الكفاءات والقدرات فهي توفر تعريف أفضل لرأس املال البشري  ال 

ة كما يرى اإلقتصاديون ،أو األصول الغري املادية كما يرى احملاسبون وهو يوجه يقتصر فقط  على التعليم واخلرب 

تقومي مناذج الكفاءات أو ميكن من التوصل إىل مقاييس أفضل لرأس املال البشري من جمرد التعليم واخلربة أو 

 املقاييس املبنية على نسبة القيمة الدفرتية للشركة إىل قيمتها السوقية .

الكفاءات أساسا قواي ومتميزا لتحديد وتعريف مقاييس رأس املال البشري ومع ذلك فإن مناذج التقومي  وتوفر مناذج

 تعاين من ثالثة أوجه قصرا ينبغي التغلب عليها تكون قاعدة صلبة وهي تتمثل فيما يلي :

ج الكفاءات لتحديد ضيق أفقها يف الرتكيز على الغرض املباشر فعلى سبيل املثال يسعى املدرب إىل إجياد منوذ  .1

املهارات واملعارف اليت تشمل عليها الدورة اليت يتم تقدميها لشاغلي وظائف املبيعات ،أما اختصاصي 

رف اليت سيتم فرز املرشحني لوظائف املبيعات لالسرتشاد به ااإلستقطاب والتوظيف فيعد قائمة ابملهارات واملع

ا وقد تصدر هتالنماذج خمتلفة ،وقد تتعارض وتتفاوت يف درجة جوديف إدارة تقومي األداء وغالبا ما تكون تلك  

 املوارد بسبب الرتكيز على مهارات ومعارف غري مهمة .

املشكلة الثانية اليت تكتنف مناذج الكفاءات هي أهنا كثريا ما تفتقر إىل القياس اجلاد للمعارف واملهارات ،أن  .2

ومقدار املعارف واملهارات املطلوبة ألداء املهام الوظيفية اهلامة أمهية مهام الوظيفة هي جناح الوظيفة والشركة 

 اندرا ما تكون قابلة للقياس مبعايري كمية. –واحليوية للوظيفة بنجاح 
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وتكمن املشكلة الثالثة لنماذج الكفاءات يف جودة األرقام اليت يتم مجعها حول القياس الكمي للمعارف  .3

 2واملهارات 

 باحثني  لرأس املال  البشري .رابعا : تعريف فريق ال

لقد شكل البحث فهم فريق الباحثني ملفهوم رأس املال البشري وتكامله مع عناصر الفنية وعناصر اإلدارة 

 اإلسرتاجتية اليت يتطلبها تعزيز الثقافة التنظيمية وذلك على النحو التايل :

لسياسة واإلتصاالت اليت توجه تنسيق إدارة رأس املال البشري تشري إىل عمليات صياغة اإلسرتاجتية وا .1

 وإدارة جهود املوظفني واإلشراف عليهم ومالئمة واجباهتم الوظيفية مع أهداف املنظمة .

املبدأ األساسي إلدارة رأس املال البشري هو اإلستثمار يف املوظفني إبعتبارهم أفضل إسرتاجتية لتحسني  .2

األداء .وتصف مضامني أهداف اإلصالح الشامل إلدارة رأس املال البشري املشار إليها إن التنفيذ سيكون صعبا 

يزانية أو إعتمادات مالية إضافية ،وكل ذلك مع ويستغرق قدرا كبريا من الوقت ويتطلب إجراء مناقالت يف بنود امل

وجود احتمال كبري لإلخفاق والفشل ،وأشار البحث إىل أن التحول مع األنظمة واملمارسات التقليدية إلدارة 

 3املوارد البشرية يتضمن إجراء إعادة توفيق وتكامل تنظيمي رئيسي مقابل إجراء تغيريات يف املمارسات الفنية 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 -2010كلية العلوم االقتصادية جامعة تلمسان  –تنمية الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة  –قوبع خيرة  2 
 225صالدكتور حاتم بن صالح أبو الجدائل رأس المال البشري ) مرجع سابق (  3
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 : تعريفات رأس املال البشري01رقم الشكل 

 
 

 تعريف اإلقتصادين
 

 تعريف احملاسبني

 
 
تعريف رأس املال البشري ومقاييس ينبغي أن يعكس املهارات  

واملعارف الالزمة والضرورية ) أداء العمل ، أو كوسيلة من وسائل 
 اإلنتاج(

 

 
 
 

 

 
 تعريف أخصائي إدارة املوارد البشرية

 
 

 املسؤولني التنفيذينيتعريف كبار 

 

 املصدر: الدكتور حامت بن صالح أبو اجلدائل رأس املال البشري ) مرجع سابق (       

 وظائف إدارة الرأمسال البشري -2-1-1

يقصد إبدارة الرأمسال البشري ذلك النشاط اإلداري الذي يفي ابجلانب البشري أو العنصر اإلنساين يف التنظيم إهنا 

ابحلصول على األفراد الالزمني للعمل ابملشروع ،وتدريبهم وتطوير قدراهتم وحتفيزهم مث احملافظة الوظيفة اليت تتعلق 

 عليهم .

وظيفة إدارة رأس املال البشري بطبيعتها وظيفة استشارية تتلخص مهمتها يف مساعدة املديرين التنفيذيني يف 

 األهداف احملددة لوحداهتم . التعامل مع قضااي ومشكالت العنصر البشري ومبا ميكنهم من حتقيق
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ليس سوى جمموعات من األفراد ومن مث فإن احلصول على خدمات هؤالء األفراد وتنمية  –أي تنظيم  –فالتنظيم 

مهاراهتم وحتفيزهم لتحقيق أعلى مستوايت األداء ،وضمان استمرار والءهم وانتماءهم للمنظمة يعترب مطلبا أساسيا 

ينطبق ذلك القول على منظمات األعمال ،كما ينطبق على املنظمات األخرى سواء  لتحقيق األهداف التنظيمية و 

 كانت عسكرية أو دينية أو تعليمية أو صحية أو غريها ،فاحلصول على األفراد واحلفاظ عليهم .

يف وعلى الرغم من أبعاد ونطاق هذه األنشطة الفرعية إلدارة رأس املال البشري قد ختتلف من مؤسسة ألخرى و 

ن أبعاد الصورة إا أنشطة فرعية للجوانب األربعة فنه عند النظر إليها ابعتبارهأفس املؤسسة من وقت ألخر إال ن

 .4( ونتعرض هلا على النحو التايل 2تتضح ، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل رقم )

 وظيفة احلصول على العاملني : 

عتبارها اخلطوة األوىل يف ممارسة وظيفة احلصول على إليها إبة استقطاب العاملني ينظر على الرغم من أن عملي

خنراط يف هذه العملية وعلى وجه التحديد سبقة ،اليت جيب مراعاهتا قبل اإلالعاملني إال أن هناك بعض املتطلبات امل

ة ، فإنه قبل البحث عن مصادر احلصول على العاملني فإن مسئول املوارد البشرية جيب عليه مراجعة اخلط

خالل  اإلسرتاجتية للموارد البشرية ، ورمبا ميثل هذا اجملال أهم التغريات اليت حدثت يف جمال إدارة الرأمسال البشري

حيث جيب أن يكون هناك مربر ستطاعة املشروعات استقطاب األفراد بشكل عشوائي العقدين املاضني فلم يعد إب

رات ضرورية واليت ترتبط مباشرة ذين ميتلكون معارف وقدحتياج إعداد ونوعيات معينة من العاملني والقوي إل

 حتياجات وظائف معينة داخل التنظيم.إب

ولعل السؤال الذي قد يثار هنا هو كيف نتعرف على الوظائف احلاكمة أو اهلامة داخل التنظيم ,وتقع اإلجابة 

على السؤال يف نطاق عملية التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية، فلم يعد مسؤول املوارد البشرية ميارس مهامه 
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لمشكالت و األحداث اليت تواجهها، وليس قبل أن مبعزل عما جيري لألنشطة األخرى داخل التنظيم وكرد فعل ل

يتم صياغة املهمة وحتديد األهداف اإلسرتاتيجية وتصميم اإلسرتاتيجيات التنظيمية يستطيع مسؤول املوارد البشرية 

 أن يبدأ يف حتديد احتياجاته من العاملني.

حتدد غاايهتا وأهدافها لفرتة حمددة من  وعلى وجه التحديد عندما متارس املنظمة نشاط التخطيط اإلسرتاتيجي فإمنا

سنوات مثل هذه الغاايت واألهداف عادة ما يتمخض عنها تغريات هيكلية يف التنظيم واليت  5الزمن ال تقل عن 

يرتتب عليها ابلضرورة تغريات يف متطلبات الوظائف عالقات االتصال أسس جتميع األفراد عالقات العمل....اخل 

ديدة أو املعدلة جتلب معها جمموعة من الوظائف احليوية أو اهلامة واليت جيب على إدارة رأس مثل هذه اهلياكل اجل

 املال البشري اختاذ اإلجراءات املالئمة لشغلها ابلنوعيات واإلعداد املالئمة من الكفاءات البشرية.

رات واملعرفة والقدرات وتشمل مثل هذه اإلجراءات حتليل الوظائف والتعرف على متطلبات شغلها من حيث املها

وإعداد معايري األداء املناسبة هلا ومعدالت األجر وفهم تشريعات العمل ذات العالقة وذلك قبل الشروع يف البدء 

 عملية اإلستقطاب 

حتياجات من حيث األعداد والنوعيات فان إدارة رأس املال البشري تبدأ يف ممارسة أوىل بعد التعرف على اإل

بشرية وعند االخنراط يف وذلك يف ضوء ملعلومات املستقاة من اخلطة اإلسرتاجتية للموارد ال خطوات االستقطاب

ستقطاب واليت يقصد هبا جمموعة من السياسات واإلجراءات اليت تتخذ للحصول على أفضل األفراد عملية اإل

 .5املقدمني لشغل الوظائف 

 فإن مسؤول املورد البشرية يسعى إىل حتقيق هدفني مها :

                                                           
 . 309ص  2006الدار الجامعية  –الموارد البشرية مدخل للميزة التنافسية  –الدكتور مصطفى محمود أبو بكر   5 
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 ختيار أمام املديرين إاتحة الفرصة لقاعدة أوسع من اإل احلصول على أعداد كبرية من املتقدمني ، ومن مث

 التنفيذيني .

  كرب قدر من املعلومات حول الوظائف ومتطلبات شغلهم ، حبيث يتم تركيز جهود االستقطاب أتوفري

 حول األفراد املستهدفني ابلوظيفة واستبعاد غري املؤهلني.

 ستقطاب ،تبدأ عملية االختيار واليت تستهدف غايتني كذلك مها :نتهاء من عملية اإلرد اإلومبج

 ستقطاب  مت التوصل إليها خالل عملية اإلتضييق قاعدة طلبات االلتحاق اليت 

 .اختيار املتقدمني الذين تتوفر لديهم القدرات الكافية لتحقيق النجاح يف الوظيفة 

املزدوجة ، استخدام العديد من األدوات واملرور ابلعديد من اخلطوات لتقييم ويتطلب اجناز هذه الغاية 

املتقدمني لشغل الوظائف واليت تنتهي عادة بعرض الوظيفة على أفضل هؤالء املتقدمني يف حالة النجاح يف 

 اجتياز تلك املراحل .

 ضمان قبول املتقدم للوظيفة لعرض نتهاء من هذه العملية ميثل نصف املعادلة أما النصف األخر فيكمن يفاإل إن

املوارد البشرية بتزويد هؤالء األشخاص والذين يقع عليهم االختيار لشغل  نظمة وهو يعين ضرورة قيام مسئويلامل

الوظيفة مبعلومات عديدة حول ثقافة التنظيم ، السلوك املتوقع ،فرص العوض بصفة هنائية من عدمه ، ومبجرد إمتام 

إنه ميكن القول أبن أهداف وظيفة احلصول على األفراد تتمثل يف حتديد أفضل العناصر لشغل عملية االختيار ف

نتهاء من هذه املهمة تربز يف األفق الوظيفة على االنضمام لعضويتها، وعند اإل الوظائف املختلفة ابملنظمة وحثهم

 تنمية.أو املهمة الثانية إلدارة رأس املال البشري يف املشروع وهي التدريب وال

 وظيفة التدريب والتنمية:
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عندما ميارس مسئول املوارد البشرية مهامهم يف جمال التوظيف فإهنم حياولون البحث عن استقطاب أفضل العناصر 

املمكنة لشغل الوظيفة وعندما يفخر أولئك املسئولون بقدرهتم على التمييز بني أولئك الذين ميتلكون قدرات شغل 

تتوافر لديهم تلك القدرات فإن احلقيقة تظل متمثلة يف أن نسبة قليلة ،إن مل يكن هناك  الوظيفة وغريهم ممن ال

% فاألفراد اجلدد 100على اإلطالق من العاملني اجلدد من يستطيع ممارسة العمل وحتقيق األداء املتوقع بنسبة 

تستغرق عدة شهور من بداية  حيتاجون يف البداية لعمليات إرشاد وتوجيه وتكيف مع بيئة العمل اجلديدة واليت

االلتحاق ابلعمل حيث يتم الرتكيز على تعريف هؤالء العاملني بقواعد وأنظمة العمل وأهداف التنظيم ومكوانته 

ووحدات العمل املختلفة وبعد حتقيق التأقلم واالنسجام مع بيئة العمل وما تشمله من أفراد وأنظمة وقواعد ...اخل، 

حيتل مكانة وحيقق أهداف .ويف احلقيقة فإن إدارة رأس املال متارس دورا هاما يف تشكيل ميكن للتدريب الرمسي أن 

وإعادة تكوين اجتاهات العاملني اجلدد حنو منظماهتم ووظائفهم اجلديدة حبيث يكون لديهم االستعداد والقدرة 

دارة رأس املال البشري متارس على حتقيق املمارسة السليمة ألعماهلم يف أقل فرتة ممكنة، ولتحقيق ذلك فإن أي إ

دورها من خالل أربعة جماالت يف مرحلة التدريب والتنمية وهي:تدريب العاملني ,تنمية العاملني,التطوير التنظيمي 

,التطوير املهين ويف هذا اجملال فإنه جتدر املالحظة أبن تطوير العاملني والتطوير املهين مها نشاطان موجهان 

تدريب العاملني فإنه يصمم لتطوير وتنمية مستوايت األداء للوظيفة اجلديدة من انحية  ابلعاملني أنفسهم أما

أخرى، فإن التطوير التنظيمي يرتكز حول إجراء تغريات واسعة يف أنظمة العمل ذاهتا ويف حني يتمحور كل نشاط 

 .6لتدريب والتنميةحول جمال خمتلف، إال أهنا مجيعا تعترب متطلبات أساسية لتحقيق النجاح يف مرحلة ا

وخنلص من عرض هذه الوظيفة إىل أن اهلدف من ممارسة أنشطة التدريب والتنمية يكمن يف امتالك قاعدة من 

املهارات واملعرفة والقدرات املطلوبة لتحقيق األداء الناجح والفعال  حدثأين تتوافر لديهم العاملني اجلدد الذ

                                                           
 .379ص  –مرجع سابق ذكره  –لبشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية الموارد ا –الدكتور مصطفى محمود أبو بكر   6
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إدارة رأس املال البشري توجه اهتماماهتا إىل البحث عن الرسائل املختلفة لوظائفهم فإذا ما حتقق هذا اهلدف "فإن 

 حلفز هؤالء العاملني وحثهم على بذل أقصى طاقاهتم يف العمل وهو ما يقودان إىل الوظيفة الثالثة وهي التحفيز.

 

 وظيفة التحفيز.

إال أهنا رمبا متثل أقلها فهما وإدراكا من تعترب وظيفة التحفيز أحد أهم الوظائف يف عملية إدارة رأس املال البشري 

 الناحية العملية والسؤال ملاذا؟

اإلجابة متكن يف أن السلوك اإلنساين سلوك معقد بطبيعته فقد تعددت حماوالت دراسة وإستكشاف العوامل 

إال أهنا قادت  املختلفة اليت حتفز األفراد على العمل بواسطة علماء السلوك ورغم عدم اتساق  النتائج يف جمملها

إىل بعض الرؤى اهلامة يف جمال حتفيز األفراد على سبيل املثال، جيب النظر إىل التحفيز ابعتباره عملية متعددة 

واليت متتلك دالالت فردية وإدارية وتنظيمية ،فالتحفيز  MULTIFACETED PROCESSاألوجه  

ليس جمرد ما يستطيع الفرد اإلفصاح والتعبري عنه ولكنه يشمل كذلك جمموعة املتغريات أو القوى احمليطة ببيئة 

 العمل، حيث يوجد اتفاق ابن أداء الفرد يف التنظيم ما هو إال حمصلة تفاعل عاملني مها:

لرغبة يف أدائه ,وعليه فإنه من منظور األداء فإن األفراد حيتاجون إىل امتالك القدرات القدرة على العمل وا

واملهارات الالزمة لتحقيق األداء اجليد للعمل ومثل هذا اجلانب من املفرتض أنه مت اجنازه خالل املرحلتني السابقتني 

واختيار األفراد الذين ميتلكون هذه إلدارة رأس املال البشري عن طريق التحديد الصحيح ملتطلبات الوظيفة 

املؤهالت أو القدرات مث تدريبهم على كيفية حتقيق األداء السليم للعمل ولكن يظل هناك جانبا أخر وهو تصميم 

الوظيفة ذاهتا فإذا كان تصميم الوظيفة غري مالئم أو مت توصيفها بشكل غري صحيح فإن أداء األفراد سوف يكون 

لى ذلك فإن إدارة رأس املال البشري جيب أن تنظر للوظيفة من حيث حمتوايهتا ووسائل دون قدراهتم ،وبناء ع

 أدائها وبيئة العمل اخلاصة هبا...اخل.
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 بعد التأكد من التصميم املالئم للوظيفة فان اخلطوة التالية هي عملية التحفيز.

ري األداء املناسبة واليت تساعد يف ومن مث التعرف على ما حيفز األفراد على العمل كذلك فانه جيب وضع معاي

تزويد العاملني ابملعلومات عن مستوايت أدائهم ونواحي القوة أو الضعف اليت يتسم هبا األداء، كما جيب التحقق 

من وجود عالقة واضحة بني مستوايت األداء وأنظمة املكافأة أو التحفيز، حيث جيب على هذه األنظمة أن 

عن األداء ،وخالل ممارسة األنشطة املختلفة لوظيفة التحفيز فان كافة اجلهود جيب  تتوافق وتتسق مع خطط الدفع

أن تركز على هدف رئيسي وهو احلصول على هؤالء العاملني الذين ميتلكون احدث املهارات واملعرفة والقدرات 

رة رأس املال البشري ويبذلون أقصى مستوايت األداء يف أعماهلم ،ومبجرد التأكد من هذا اجلانب ،فإن مهام إدا

 .7تتحول إىل الرتكيز على اجلانب الرابع واألخري وهو االحتفاظ أو الصيانة 

 وظيفة االحتفاظ ابلعاملني:

متثل الوظيفة األخرية من وظائف إدارة رأس املال البشري وكما يتضح من االسم فإن اهلدف من هذه الوظيفة هو 

اإلحتفاظ ابلعاملني املتميزين وتنمية الوالء واإلنتماء لدى تلك  ممارسة جمموعة من األنشطة اليت تساعد على

النوعيات من العاملني وعندما تشري نتائج الدراسات احلديثة إىل تقليص معدالت الوالء للمنظمات بسبب ممارسة 

الظروف اإلدارة يف جماالت اإلندماج وشراء املنظمات األخرى والتخصصية وترشيد  العمالة ابإلضافة إىل تغري 

العائلية وزايدة كثافة املنافسة...اخل جند أنه ليس من الصعب إدراك أمهية وظيفة احلفاظ على العمالة أو صيانة قوة 

 العمل.

ولتحقيق هذه املهمة فإن األمر يتطلب بعض احلكمة وبعض اإلبتكار على سبيل املثال فإن إدارة رأس املال 

البشري جيب أن تسعى جاهدة لضمان سالمة وصحة بيئة العمل وإبراز العناية برفاهية العاملني، كذلك جيب أن 

خارج بيئة العمل تؤثر على أدائهم الوظيفي  تدرك إدارة رأس املال البشري أبن املشكالت اليت يواجهها العاملون

                                                           
  35ص  –مرجع سابق  –اإلدارة اإلستراتجية  –جمال الدين محمد المرسى  7
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،وهو ما يربز احلاجة إىل تبين برامج ملساعدة العاملني لتجاوز هذه املشكالت، ابإلضافة إىل هذه اجلهود فإنه من 

الضروري إلدارة رأس املال البشري أن تتبىن برامج مالئمة لإلتصاالت داخل التنظيم حىت يعلم العاملون ما يدور 

 ذلك للحد من أاثر اإلحباط أو الضغوط أو امللل الوظيفي وأيضا لضمان نقل أراء ومقرتحات حوهلم و 

ووجهات نظر العاملني إىل اجلهات املسئولة داخل التنظيم ،فإذا ما مت ختصيص الوقت الكايف ملمارسة األنشطة 

تها النهائية واليت تكمن يف احلصول اليت تنطوي عليها هذه الوظيفة ،فان إدارة رأس املال البشري ميكنها حتقيق غاي

على العاملني األكفاء والذين ميكنهم اإلخنراط يف ثقافة املنظمة ، وميلكون أحدث املهارات والقدرات ونواحي 

 8املعرفة ويبذلون أقصى طاقاهتم ،وتتوافر لديهم الرغبة يف االحتفاظ بوالئهم وانتمائهم للمنظمة.

 : وظائف إدارة رأس املال البشري 02الشكل رقم 
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 30مجال الدين حممد مرسي ) مرجع سابق ( ص  :املصدر

 أمهية الرأس املال البشري: -1-1-3

تتنافس املنظمات املعاصرة يف سوق عاملية حمتدمة املنافسة  سريعة التغري ولكي حتافظ على بقائها جيب عليها أن 

تتطور ابستمرار وبشكل تتكيف بسرعة مع البيئة املتغرية ابستمرار مع احلرص على تلبية مطالب العمالء اليت 

متزايد، كما جيب عليها حتقيق التوازن بني مطالب أصحاب املصاحل. ومع التطور السريع للتقنية، أتيحت 

للمنظمات تقنيات جديدة على نطاق واسع ولذا فإن امليزة التنافسية املستدامة الوحيدة يف الدول املتقدمة تظل 

ات أن أهم أصوهلا ألمجعت على أهنا تتمثل يف الرأس املال البشري وهي هي املوارد البشرية، ولو سألت مجيع الشرك

تنفق قدرا كبريا من املال على تدريب وتنمية واستقطاب مواردها البشرية ورغم ذلك فان البحوث تشري إىل أن 

القضااي  % من ميزانية الرواتب على قضااي متعلقة ابإلدارات رأس املال البشري وكثري من تلك8املنظمات تنفق 

 جتنبها أو حتويلها إىل نتائج هنائية إجيابية .

ويصيغ   -ومع تزايد الضغوط على املنظمات لتربير مصروفاهتا، فإن معظم املنظمات تناضل من أجل أن توضح

كيفية أتثري إستثماراهتا يف مواردها البشرية يف النتائج النهائية وإجناز األهداف اإلسرتاتيجية ويف   -كمية رقمية 

ل عن تكاليف الربح واخلسارة وليس إستثمار يف األصول وفيما يلي ؤو عظم احلاالت فإن هذا اإلنفاق مسم

 سنتناول بعض الطرق املستخدمة يف قياس رأس املال البشري كجزء ال يتجزأ من اإلدارة اإلسرتاتيجية .

 :9قتصاد املعريفأمهية رأس املال البشري يف ظل اإل
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أهم رؤوس األموال فهو السبيل إىل إجياد منظمة راحبة يف ظل املنافسة وهناك عالقة  إن رأس املال البشري هو

ارتباطيه بني زايدة كثافة املعرفة وتطورها وزايدة حدة املنافسة واحرتامها يف ظل االقتصاد املعريف لذلك جيب على 

 املنظمات املعاصرة احلرص على:

  واملؤهالت العلمية .حتديد املعارف واملهارات والقدرات واخلربات 

 .حسن استغالل مواهب القوى العاملة وقدرهتا على اإلبداع واإلبتكار 

 .استقطاب وانتقاء وتطوير وإستبقاء املواهب عالية األداء 

 رأس املال البشري عصر القدرات واملواهب:

م وإبداعهم وإبتكارهم رأس املال البشري= إمجايل موظفي املنظمة)الشركة(ومن  ذلك مهاراهتم وقدراهتم ومواهبه

ومعارفهم التخصصية والفنية والتقنية وداخل كل فرد موظف تكمن املعرفة اليت تسعى املنظمة إىل االستفادة منها 

،وقد ابت اليوم من املمكن االستفادة عامليا من قدرات ومواهب ومعارف عدد بسيط من األفراد املوظفني عن 

 تراهن يف سياق املنافسة على أمرين مها:طريق شبكة اإلنرتنيت.والشركات اليوم 

 .HUMAN CAPITALاملواهب )رأس املال البشري( .1

 INTELLECTUAL CAPITALاألفكار)رأس املال الفكري( .2

ت مجيع املنظمات والشركات عن أهم أصوهلا ألمجعت على أهنا تتمثل يف رأس املال البشري وتنفق ألولو س

وتنمية وإستقطاب مواردها البشرية، وهذا يف حد ذاته إعرتاف من  املنظمات قدرا كبريا من املال يف تدريب

املنظمات والشركات أبن رأس املال البشري يعد هاما وأصوال ضرورية تساهم يف حتقيق التطور والنمو شأهنا شأن 

يف  د تساهمرأس املال املادي مثل األجهزة واملعدات واألموال وإن االجتاهات واملهارات والقدرات اجلماعية لألفرا

 ستثمار وليست جمرد نفقات أو مصروفات.إحتقيق األداء التنظيمي ،وهي 
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إن ما يقرر جودة وفعالية املنظمات هو جودة األفراد الذين يتم توظيفهم ويعتمد جناح املنظمات على إستقطاب 

قيق األهداف اإلسرتاتيجية املوظفني الذين يتمتعون ابملهارات اليت متكنهم من أداء مهام وظائفهم بنجاح ومن مث حت

 10للمنظمة.

وتعد القرارات اإلدارية والعمليات املتعلقة ابملوظفني هامة جدا للتأكد من حصول الشركة وحمافظتها على املوارد 

البشرية املناسبة ومن أجل احلصول على أفضل النتائج من املوظفني تسعى إدارة املوارد البشرية إىل حتقيق التكامل 

 ات والربامج واألنظمة يف تنظيم مصمم للتأكد من فعالية إستقطاب وإستغالل املوارد البشرية.بني العملي

إن إدارة املوارد البشرية ليست أداة إسرتاجتية فحسب ، وإمنا إبستطاعتها أيضا أن تساعد على إجياد منظمة تتمتع 

ة كربى خصوصا عندما تلوح يف األفق مشكلة مبيزة تنافسية مستدامة ،إن احملافظة على املوظفني اجليدين متثل أمهي

 العجز يف القوى العاملة يف املستقبل .

ويتطلب حتقيق امليزة املستدامة من خالل املوظفني تغيريا جذراي يف طريقة تفكري املديرين يف مرؤوسهم ونظرهتم 

كتكلفة ينبغي تقليصها آو للعالقات الوظيفية اليت تربطهم هبم ويتضمن ذلك النظر إىل املوظفني كشركاء وليس  

 جتنبها.

إن الرأس املال البشري هو أحد أكرب أوجه اإلنفاق ومع ذلك فإن فهم املنظمات له بعد األقل,ولذلك فإن 

املكاسب الضئيلة على صعيد كفاءة املوارد البشرية ميكن أن حيقق مكاسب كبرية على صعيد النتائج النهائية 

 للمنظمة.
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 لإلستثمار.مدخل  -1-2

 مفهوم اإلستثمار: -1-2-1

لقد تعددت التعاريف واملفاهيم املتعلقة ابالستثمارات عند الكثري من الكتاب واخلرباء اإلقتصاديني، إال أن هذه 

 التعاريف تتضمن الكثري من التشابه ومن أهم هذه التعريف نذكر:

 قتصادي:املفهوم اإل .أ

جتماعية وثقافية هبدف حتقيق إقتصادية و إقتصادي توظيف األموال يف مشاريع ويقصد ابالستثمار يف معناه اال

 .11تراكم رأمسال جديد ورفع القدرة اإلنتاجية أو جتديد وتعويض الرأمسال القدمي

 املفهوم اإلداري واحملاسيب: .ب

متداولة,أصول ستثمار يف الفكر اإلداري واحملاسيب فيقصد به توظيف األموال يف أصول متنوعة )أصول لفظ اإل 

 اثبتة وأصول أخرى(.

ويرى البعض أن اإلستثمار يعين التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها من إشباع استهالك حايل من أجل احلصول 

 على منفعة مستقبلية ميكن احلصول عليها من استهالك مستقبلي أكرب.
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فاإلستثمار هو التخلي عن استخدام أموال حالية ولفرتة زمنية معينة من أجل احلصول على مزيد من التدفقات 

النقدية يف املستقبل تكون مبثابة تعويض عن الفرصة الضائعة لألموال املستثمرة بسبب التضخم مع إمكانية 

س ميكن القول أن اإلستثمار خيتلف عن احلصول على عائد معقول مقابل حتمل عنصر املخاطرة وعلى هذا األسا

ستهالك احلايل من أجل احلصول على مزيد من اإلستهالك يف متناع عن جزء من اإلاإلدخار الذي يعين اإل

 .12املستقبل وخيتلف اإلدخار عن اإلستثمار أبن اإلدخار ال حيتمل أي درجة من املخاطر

املدخرات هبدف احلفاظ على قيمة األصول املالية  اإلستثمار هو نشاط فردي أو مجاعي ينطوي على استخدام

 إضافة إىل عائد مايل مستمر على هذه األصول املالية.

 املفهوم املايل لإلستثمار:  .ج

يعرف اإلستثمار من املنظور املايل على أنه كل النفقات اليت تولد مداخيل جديدة على املدى الطويل واملمول 

املدى أو ما يسمى ابألصول الدائمة )األصول الثابتة + الديون املتوسطة يعرفه كعمل طويل يتطلب متويل طويل 

 .13وطويلة األجل( وهذا التعريف يشرتك مع التعريف احملاسيب يف أهنما يركزان على عامل الزمن طويل املدى

ستثمار رتة زمنية حمددة وعلى ذلك فإن اإلستثمار هو التغري يف رصيد رأس املال خالل فوكذلك من يرى أن اإل

قطة زمنية معينة وابلتايل فإن ميثل تدفق نقداي وليس رصيدا قائما وهذا يعين أن رأس املال ميكن قياسه عند ن

ستثمار ميكن قياسه خالل فرتة زمنية حمددة فمثال لو تساءلنا ما هو رأس املال اآلن ؟  رمبا تكون اإلجابة اإل

ر اآلن ؟ فال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال ألن قياس ( مليون دينار لكن لو تساءلنا ما هو االستثما45)

التدفقات النقدية يعتمد على فرتة زمنية ولذلك ميكننا اإلجابة عن سؤال ما هو اإلستثمار خالل سنة مثال؟  فإنه 

 ة.ميكن قياس اإلستثمار خالل فرتة زمنية ابلفرق بني رصيد رأس املال يف هناية هذه الفرتة والرصيد يف بداية الفرت 
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 أنواع اإلستثمار:  -1-2-2

 بعد تطرقنا للمفهوم اآلن نتطرق إىل أهم أنواع اإلستثمار واليت هي كالتايل:

 اإلستثمار احلقيقي أو املادي: .أ

إن اإلستثمار احلقيقي يشمل اإلستثمارات اليت من شأهنا أن تؤدي إىل زايدة التكوين الرأمسايل يف اجملتمع أي زايدة 

كشراء آالت ومعدات ومصانع جديدة، ويعترب اإلستثمار حقيقيا مىت وفر للمستثمر احلق يف الطاقة اإلنتاجية  

حيازة أصل حقيقي كالعقار والسلع يف حني هلذه اإلستثمارات عالقة ابلطبيعة والبيئة وهلا كيان مادي ملموس 

 ،ويرتتب عنها منافع إقتصادية إضافية تزيد من ثروة اجملتمع

 التمييز بني إستثمار املستقرأ واإلستثمار املستقل أو املباشر :ويف هذا الصدد ميكن  

فاإلستثمار املستقرأ ينجم عن زايدة الطلب على منتج معني، مما يدفع ابملؤسسة إىل زايدة يف اإلنتاج وتشمل هذه 

 وحتسني النوعية.احلالة حتديث مشاريع املؤسسة هتدف إىل  زايدة قدرهتا  التنافسيةعن طريق تدنئه تكاليف اإلنتاج 

أما اإلستثمار املباشر أو املستقل:حيدث نتيجة لقرار إداري له عالقة ابلسياسة العامة للمؤسسة اإلنتاجية كالتغري 

 :14يف نوع املنتج أو طرح منتج جديد أو خلق شركة جديدة وينقسم اإلستثمار احلقيقي أو املادي إىل ما يلي

 :اإلستثمار يف تكوين رأس املال الثابت  -1

وهو ميثل كل إضافة إىل األصول املؤدية إىل توسيع الطاقات اإلنتاجية يف اجملتمع أو احملافظة عليها وصيانتها 

وجتديدها ،وهذه األصول هي دائمة اإلستعمال أو ما تسمى" األصول املعمرة" حتددها اإلعتبارات الفنية وتكون 

 متدفق من السلع واخلدمات . صاحلة اإلستعمال خالل فرتة زمنية معينة  هبدف خلق سيل
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ويف هناية هذه الفرتة فإن هذه األصول هتتلك، مبعىن تفقد صالحياهتا  وتقوم املؤسسات على ختصيص جزء من 

األرابح احملصلة لتعويض ما أهتلك خالل العمليات اإلنتاجية عند إنتهاء العمر اإلنتاجي لألصول وذلك بشراء 

 املستهلكة. أصول جديدة لتعويض األصول القدمية

 ستثمار يف املخزون:اإل -2

إن التوسع يف املخزون السلعي يعمل على تسهيل العمليات اإلنتاجية واستمرارها دون تعطل حبيث تكون 

مستلزمات اإلنتاج معدة للتشغيل دون توقف فالتغري يف املخزون السلعي إمنا ينعكس أساسا يف التغري يف 

املخزون السلعي يتكون من سلع اتمة الصنع ,وسلع نصف مصنعة ومواد أولية اإلستثمار من سنة إىل أخرى وإن 

تعد ضرورية ملختلف العمليات اإلنتاجية لدى األنشطة والقطاعات اإلقتصادية يف اجملتمع ألن هذه السلع املنتجة 

ي اإلضافة إىل ليست كلها استهالكية بل تشمل أيضا سلع وسطية وسلع إستثمارية وعيه فان التغري يف املخزون أ

 الرصيد الكمي للمخزون يعترب شكال من أشكال االستثمار .

 :15ستثمار املايلب .اإل

ستثمار من خالل استخدام الفائض من أرابح أية منظمة كشراء األسهم والسندات، يتجسد هذا النوع من اإل

 األمر الذي يقوي من مركز تلك املنظمة وقد ينعكس يف حتسني إنتاجيتها.

فاإلستثمارات املالية هي عبارة عن حقوق تنشأ عن معامالت مالية بني األفراد واملؤسسات وميكن التعبري عن هذه 

احلقوق بواثئق أو سندات تسمى ابألصول املالية وهذه األخرية تربهن لصاحبها احلق يف مطالبة اجلهة اليت أصدرهتا 

له احلصول على جزء من عائد األصول احلقيقية للشركة مصدرة بقيمتها وعوائدها وابلتايل األصل املايل يرتب حلام

 الورقة املالية.
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يف حني يرتتب على اإلستثمار يف األصول املالية قيمة مضافة ،ومثال ذلك عند إصدار شركة صناعية أسهم 

اي الن األموال إضافية  لتمويل عملية التوسع يف الشركة فهذه العملية حتمل يف طياهتا استثمارا حقيقيا أو اقتصاد

واملبالغ اليت ستحصل عليها الشركات عند إصدار السندات أو األسهم ستستخدمها يف شراء أصول حقيقية 

 جديدة كاآلالت واملعدات، وهذه األصول يرتتب عنها خلق منافع جديدة يف شكل سلع وخدمات.

ة سينتهي يف السوق األولية أي يعد وما ميكن مالحظته يف هذا املضمار، أن املدلول االقتصادي لألسهم املصدر 

اإلنتهاء من عملية اإلصدار أما العمليات اليت تطرأ على تداول األسهم املصدرة يف السوق الثانوي فيما بعد 

 ,فسيدخل حتت ابب االستثمار املايل .

 ج.إستثمار املوارد البشرية واإلستثمار اإلجتماعي:

ماله كعامل من عوامل اإلنتاج واليت متثل جمموع الكفاءات اإلنتاجية إن رأس املال البشري يظهر كنفقات عند إستع

 الفردية املتعلقة بصحة الفرد والكفاءة الفيزيولوجية واخلربة يف العمل وتكوينه وتدريبه املهين يف امليدان .

ملا يؤديه  وعيه فإن توظيف فرد معني ذو كفاءات عالية يف مشروع إستثمار معني يعترب ضرب من اإلستثمار نظرا

 . 16من خدمات ومهام اجتاه مؤسسة وهذا ما يؤدي إىل اإلضافة يف أرابحها وإنتاجيتها

وهذه املداخل اليت ترتتب عن توظيف هذا الشخص يف املؤسسة ،تكرب بكثري تكاليفه عليها يف حني إن تكاليف 

 تثمار يف اجملال البشري.ساإل إلنتاجية يعترب نوع منالتكوين والرسكلة اخلاصة ابلعمال هبدف رفع كفاءهتم ا

أما اإلستثمار اإلجتماعي يقصد به إذا كان أاثر اإلستثمار ال يؤدي إىل رفع القدرة اإلنتاجية بتاات مثل بناء 

التجهيزات العسكرية واألمنية أو تؤدي إىل دفع القدرة اإلنتاجة ولكن بطريقة غري مباشرة كمؤسسات التكوين 

 اإلستثمار يسمى إستثمار غري إنتاجي .والتعليم فان هذا 
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وهذا اإلستثمار الذي يؤثر بصفة عري مباشرة على قدرة اجملتمع على خلق اإلنتاج مثل تكوين وتدريب العمال 

 وحتسني مستواهم املعيشي نظرا ملا يرتتب عن ذلك من دفع إنتاجيتهم .

لى الطابع املادي، مثل إنشاء املالعب جتماعي الطابع الكيفي والنوعي عولذلك يغلب على اإلستثمار اإل

والنوادي الرايضية والرتفيهية والسياحية ...اخل فتقاس املردودية يف هذا النوع من اإلستثمار، مبدى التحسن و 

 التطور الذي حيصل يف طبيعة العالقات اإلجتماعية بني أفراد املؤسسة .

لة من املشاريع احلكومية كمشاريع مراكز األمن والصحة ويندرج يف إطار اإلستثمار اإلسرتاتيجي أو اإلجتماعي مج

 العمومية وشق الطرقات أي املشاريع ذات الطابع اإلجتماعي.

 .17ستثمار يف البحث والتطويرد.اإلستثمار التجاري واإل

 ستثمار التجاري:اإل -1

التجارية وتصريف السلع تعترب ت التجارية هبدف األعمال آستثمار يف املنشالغ املنفقة يف جمال الدعاية واإلإن املب

خيتلف عن املردود املتوقع من  استثمارات قائمة بذاهتا، فاملردود املتوقع من وراء مصاريف الدعاية واإلعالن

 ستثمارات املختلفة األخرى.اإل

 ستثمار يف البحث والتطوير:اإل -2

الضخمة ملا هلا من أمهية يف استعمال  ستثمارات أمهية ابلغة ابلنسبة للمؤسسات واملشاريعيكتسي هذا النوع من اإل

اآلالت والتجهيزات املتطورة تقنيا، وهذا ما يسمح للمشروعات مبضاعفة اإلنتاج واإلنتاجية وحتسني جودة املنتج 

ت أخرى، وابلتايل عندما تستثمر يف آائما يف وضع منافسة أمام عدة منشوتدنئة التكاليف ألن املؤسسة تكون د

 ة،وتطوير املنتجات يعطي للمؤسسة وضعا جد حسن يف السوق احمللي واألسواق العاملية.جمال البحوث العلمي

 ستثمار:حمددات اإل 2
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يتحدد حجم اإلستثمار بعدد من الظروف االقتصادية والسياسية واإلجتماعية والثقافية وغريها من الظروف 

ركز عليه يف هذا اجلانب وهو يتمثل يف السائدة يف البلد ،لكن املتغريات.اإلقتصادية هي احملدد الذي سوف ن

 :18األيت

 اإلئتمان املصريف:-1

إن مدى توفر االئتمان املصريف يف السياسة الداخلية للمصارف التجارية أو املتخصصة لدعم املشاريع أو شركات 

مؤثرا على  األعمال سواء رأس املال العامل)التشغيلي( أو رأس املال الثابت)الرأمسايل( يعترب عامال حمددا أو

االستثمار فان توافر القروض املصرفية يساهم يف دعم وتشجيع اإلستثمار وابلعكس يف حالة تقنني القروض قد 

 يؤدي إىل حتجيم  اإلستثمار.

 النقد األجنيب:-2

تم إن شراء السلع الرأمسالية كاآلالت واملاكينات اليت يتم االحتياج إليها لغرض اإلنتاج وتقدمي اخلدمات واليت ي

اسرتدادها من خارج الدولة وخاصة يف الدول النامية وينشئ احلاجة إىل النقد األجنيب لشراء هذه السلع ورمبا ال 

 يكون ذلك متاحا لسداد قيمتها مما يؤثر ذلك سلبا على القرار اإلستثماري.

 عدم اإلستقرار اإلقتصادي: -3

إن عدم اإلستقرار اإلقتصادي يؤثر سلبا على عملية اإلستثمار يف البلد من خالل جوانب عديدة منها ارتفاع 

معدالت التضخم واليت تؤثر على الرحبية املتوقعة وخاصة يف حالة الشركات أو املشاريع اليت تكون فيها اإلدارة غري 

هيكلة استثماراهتا بعيدا عن األنشطة ذات املخاطر مغامرة ،فإن حالة عدم التأكد جتعل هذه اإلدارات تعيد 

 العام( االقتصاديف  االنكماشاملرتفعة وهذا يؤدي إىل اخنفاض اإلستثمار )حالة 
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 :ارتفاع املديونية اخلارجية للدولة -4

ة منها إن ارتفاع نسبة املديونية إىل الناتج احمللي اإلمجايل تؤثر سلبا على اإلستثمار اخلاص من خالل جماالت عديد

استخدام املوارد املتاحة خلدمة املديونية العامة ورمبا جيعل اإلستثمار العام يزاحم اإلستثمار اخلاص كذلك قد يؤدي 

ارتفاع املديونية إىل حتويل رؤوس األموال إىل اخلارج بدل ادخارها أو استثمارها يف داخل البالد)وهذا قد يؤدي 

 س املال املطلوب لإلستثمار(بصورة غري مباشرة إىل ارتفاع تكلفة رأ

 19والبعض حيدد العوامل التالية اليت تؤثر على القرار االستثماري وهي:

 سعر الفائدة:يعترب عامال مؤثرا على حجم اإلستثمار وبشكل عكسي وفق املفهوم اإلقتصادي لإلستثمار. .1

 الكفاءة احلدية لرأس املال املستثمر أو العائد على رأس املال املستثمر. .2

 تقدم التكنولوجي يف اقتصاد الدولة.ال .3

 درجة املخاطر اليت يتعرض هلا اإلستثمار سواء كانت خماطر منتظمة أم غري منتظمة. .4

 مدى توفر االستقرار السياسي أو اإلقتصادي اللذين يسامهان يف خلق املناخ اإلستثماري للدولة. .5

عار األسهم خاصة يف البلدان املصدرة للنفط أسعار النفط ويعترب هذا العامل من أهم العوامل املؤثرة يف أس .6

حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إىل زايدة مستوى عائدات البلد الذي صرف املزيد من األموال على املشاريع 

 التنموية لإلقتصاد وهذا ما يؤثر على مجيع مفاصل حياة املواطنني وابلتايل على اإلستثمار يف األسواق املالية.

ل مدى توفر الوعي اإلدخاري أو اإلستثماري لدى مجهور املستثمرين أو مدى توفر األسواق عوامل  أخرى مث .7

املالية الكفؤة يف البلد وغريها أو هناك الكثري من العوامل اإلقتصادية املؤثرة يف اإلستثمار إال أن هذه احملددات 

يف السوق وعلى املستثمر معرفة كيفية أتثري )العوامل( اليت سبق ذكرها متتاز بشموليتها وأتثريها املباشر والواضح 
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هذه العوامل على نشاط اإلستثمار وخاصة سوق األوراق املالية وعلى املستثمر أن يكون متابعا جيدا لألحداث 

 واملتغريات البيئية بشكل عام لكي يكون قادرا على حتديد أاثرها على اإلقتصاد.

 العوامل املشجعة على االستثمار -3-2-1

 العوامل املشجعة على اإلستثمار:من أهم 

 أوال: السياسة اإلقتصادية املالئمة:

جيب أن تتسم ابلوضوح واإلستقرار، وأن تنسجم القوانني والتشريعات معها ويكون هناك إمكانية لتطبيق هذه 

تكون السياسة، فالسياسة جيب أن تتوافق مع جمموعة من القوانني املساعدة على تنفيذها، والقوانني جيب أن 

 ضمن إطار تعطي احلريةضمن إطار حمدد من السياسة الشاملة .إن اإلستثمار حيتاج إىل سياسة مالئمة.

للقطاع اخلاص يف اإلسترياد والتصدير وحتويل األموال والتوسع يف املشاريع وجيب أن تكون  األهداف العامة

قانون ,وإن احتوى الكثري من املزااي  مستقرة وحمددة وشاملة ،وهذا يعين أن تشجيع اإلستثمار ال يتحقق يف

واإلعفاءات واإلستثناءات .بل يتحقق نتيجة مجلة من السياسات اإلقتصادية املتوافقة اليت تتوفر مستلزمات اإلنتاج 

أبسعار مناسبة من انحية .وتؤمن السوق والطلب الفعال لتصريف املنتجات من انحية أخرى وهذا من املمكن أن 

 20يتوقف على:

 إعادة توزيع الدخل وزايدة حصة الرواتب واألجور. .1

 تشجيع التصدير وإزالة كافة العقبات من أمامه. .2

تطوير إجراءات التسليف وتنشيط املصرف الصناعي وختفيض سعر الفائدة على القروض املقدمة للصناعيني  .3

 بشكل يساعد على ختفيض تكاليف اإلنتاج ويسمح للمنتجات ابملنافسة اخلارجية.
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اجلدير ابإلشارة كذلك إىل إن الظروف اإلقتصادية اخلارجية هلا دورها يف اإلستثمار الداخلي مثل أسعار  ومن .4

الفائدة العاملية ,ومعدل األرابح وظروف اإلستثمار من حيث حرية خروج رأس املال ونقل امللكية يف الدول 

 األخرى.

 اثنيا : البنية التحتية الالزمة لإلستثمار:

طق الصناعية املالئمة من حيث توفر الكهرابء واملاء واملواصالت واإلتصاالت بدرجة أفضل أن مل وخصوصا املنا

تكون متساوية ألغلب دول العامل نظرية التنمية اإلقتصادية تشري إىل ضرورة توفر حد أدين من هذه البنية ووضعها 

مباشرة اإلنتاج بتكاليف منافسة  حتت تصرف املستثمرين أبسعار معتدلة لكي تستطيع اإلستثمارات املنتجة

.ويندرج ضمن البنية التحتية ضرورة توفر الكفاءات والعناصر الفنية واملصارف اخلاصة وأسواق األسهم واألوراق 

املالية ومن املهم أن تكون أسعار عناصر اإلنتاج من كهرابء ومياه وإتصاالت وإجيارات وقيمة أراضي قليلة حبيث 

 ر يف تكاليف اإلستثمار.تشجع املستثمرين وتوف

اثلثا : بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتني إجراءات التأسيس والرتخيص وطرق احلصول على اخلدمات 

 :املختلفة

حبيث تنتهي معاانة املستثمرين الذين حيصلون على موافقة مكتب اإلستثمار من دوامة احلصول على تراخيص 

تموين والبلدايت ،إن هناك ضرورة ملساعدة املستثمرين وختليصهم من مشقة خمتلفة من وزارة الكهرابء والصناعة وال

متابعة هذه اإلجراءات عن طريق توفري انفذة واحدة ضمن مكتب اإلستثمار تنهي للمستثمرين كافة اإلجراءات 

 .21املتعلقة ابلوزارات األخرى

 رابعا : ضرورة ترابط وانسجام القوانني مع بعضها البعض:
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تكون هذه القوانني غري متناقضة مع القرارات والسياسات املختلفة وضرورة عدم تشعبها وتعديالهتا املفروض أن 

املتالحقة، مثل قوانني اإلستثمار والتجارة واملالية واجلمارك وضرورة تبسيط تلك القوانني وإهناء إمكانية اإلجتهاد 

 يف تفسري نصوصها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البشري:اإلستثمار يف راس املال  -1-3

 تعريف اإلستثمار يف رأس املال البشري 1-3-1

إن تكوين رأس املال البشري هو عملية منو رصيده يف شكل مهارات ومعارف أو نوعية راقية من العمل البشري، 

وكما هو احلال ابلنسبة لرأس املال املادي أو غري البشري يكون منو الرصيد رهنا ابإلستثمار يف أصول جديدة ال يف 
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ول موجودة من ذي قبل وبطبيعة احلال فرأس املال البشري له خصائصه املميزة والفريدة و أوال وقبل كل شئ أص

يتميز هذا النوع من رأس املال غري قابل للتداول يف السوق فان اإلستثمار يف أصوله املوجودة من ذي قبل سوف 

فيه األصول وابإلضافة لذلك فتكوين رأس يتخذ صورة خاصة تتمثل يف تغري املكان أو النشاط الذي تستخدم 

 املال البشري هو عملية اترخيية ختضع لقيود من خارج النظام االقتصادي .

يعرف االستثمار يف رأس املال البشري أبنه اإلنفاق على اإلنسان لزايدة دخله يف املستقبل وهذا التعريف ال مييز 

موجودة ابلفعل ومن املناسب لدراسة تكوين رأس املال  بني اإلنفاق خللق مهارات جديدة أو لتحسني مهارات

البشري أن يقيد ذلك التعريف لتصبح صيغته هي " اإلنفاق على اإلنسان لزايدة مهاراته ومعارفه اإلنتاجية وابلتايل 

 22زايدة الدخل الذي ميكنه احلصول عليه يف فرتات مقبلة" وهذه الصيغة مفضلة ألسباب عديدة.

حلصول على ريف هبذه الصيغة على االجتاه الفكري األساسي الذي يربط اإلستثمار يف اإلنسان ابحيافظ التع أوال:

 دخل أعلى يف املستقبل 

حيدد التعريف هبذه الصيغة الشكل امللموس للرأس املال البشري وهو املهارة واملعرفة بينما يستبقى يف نفس  : واثنيا

 الوقت أشكاله القيمة واليت تتمثل يف قيمة اإلنفاق أو القيمة املعربة عن رمسلة الزايدات الداخلية .

دة مهاراته ومعارفه تستبعد أنواع من مبوجب القيد اخلاص أبن اإلنفاق على اإلنسان يهدف إىل زاي واثلثا:

 اإلنفاق.

قد تؤدي إىل زايدة الدخل وقبل أن تؤدي إىل زايدة الدخل تؤدي إىل زايدة املهارات املوجودة ابلفعل كاإلنفاق 

 على اهلجرة وقد يكون النوع األخري من اإلنفاق مكمال لإلنفاق الذي يزيد املهارات وذلك يف ظروف معينة .

                                                           
  6مركز االسكندرية للكتاب ص  –رأس المال البشري  –الدكتور حمدي الحناوي   22
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الة يكون الناتج بشكل عام هو اخنفاض معدالت العائد على اإلنفاق اإلمجايل وهذا هو احلال مثال ويف هذه احل

عندما يتعلم الناس فقط لكي يهاجروا، نظر لعدم توفر الوظائف املناسبة هلم يف املكان الذي يعيشون أو يتعلمون 

لصعب قياس املهارات واملعارف ولكن فيه ومهما يكن فهذا التعريف ال خيلو من عيوب إذ يالحظ مثال إن من ا

 23هذا ينبغي أن يكون عامال مثبطا  طاملا أن قيمة رأس املال البشري قابلة للقياس.

 اإلستثمار يف التدريب والتنمية: -1-3-2

 أوال: حتديد مفهوم التدريب والتنمية:

ؤسسات والتنظيمات اإلدارية وبني حياول بعض الباحثني يف التدريب أن يفرقوا بني تدريب املوارد البشرية يف امل

تنمية تلك املوارد فيها .فيحدد فريق منهم التدريب بوحه عام على أنه نقل مهارات معينة، يغلب عليها أن تكون 

مهارات يدوية حركية إىل املتدربني وتوجيههم إلتقان تلك املهارات إىل مستوى أداء مقبول .أما التنمية فيحددوهنا 

هارات العامة للعاملني يف مؤسسة ما ليكونوا أكثر هتيئا لقبول حتدايت مهام جديدة أوكلت على أهنا تطوير امل

 24هلم.

 ويفرق بعضهم األخر بني التدريب والتنمية وفق املعايري التالية:

  من هم فئات املشاركني يف برانمج تدرييب أو تنموية؟ 

 ما الذي سنعلمه ألولئك املشاركني؟ 

  إليها ؟ما األهداف اليت نرمي 

 ؟ 25ما املدى الزمين الذي سيستغرقه النشاط التدرييب أو التنموي 

 لإلجابة على هذه فان اإلجاابت عليها تكون وفق اجلدول التايل:

                                                           
 - 07مرجع سبق ذكر ص  –الدكتور حمدي الحناوي   23
 130ادارة الموارد البشرية في القرن الحادي والعشرين ص –م الصباغ يراهيم درة ، د. زهير نعالدكتور عبد الباري اب  24
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 ( :معايري التدريب والتنمية1اجلدول رقم )

 التنمية التدريب املعيار

 املديرون العاملون من غري املديرين فئات املشاركني

 املفاهيم النظرية الفكرية العمليات الفنية امليكانيكية احملتوى

 املعرفة العامة أهداف تتعلق ابلعمل أو الوظيفة األهداف

 طويل املدى قصري املدى املدى الزمين

احلادي والعشرين ص  إدارة املوارد البشرية يف القرن –املصدر الدكتور عبد الباري ابراهيم درة ، د. زهري نعيم الصباغ 

302 

والواقع أن التفريق بني تدريب املوارد البشرية وتنميتها يعكس الرتاث التارخيي حلركة التدريب والتنمية .فالباحثون 

واملديرون يف املؤسسات يف األربعينات واخلمسينات من هذا القرن كانوا يتحدثون عن التدريب ،مث تغريت لغتهم 

اي ودخل مفهوم التنمية إىل لغتهم .والواقع أن الفصل بني التدريب وأرادوا أن يكسبوا التدريب بعدا مستقبليا نظر 

والتنمية يعكس اخلالف الفقهي بني الباحثني .ولكنه ال يعين الكثري للمدرب أو املدير ومن هنا فإننا جنمع بني 

 مصطلحني التدريب والتنمية .

 

 26وأتسيسا على ما سبق فان التدريب والتنمية مها:

                                                           
 302ص  مرجع سبق ذكره –الدكتور عبد الباري ابراهيم درة ، د. زهير نعم الصباغ   26
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واملخطط له لتزويد املوارد البشرية يف اجلهاز اإلداري مبعارف معينة وحتسني وتطوير مهاراهتا وقدراهتا "اجلهد املنظم 

 وتغري سلوكها واجتاهاهتا بشكل إجيايب بناء"

 ومثة تعريف قريب من هذا التعريف تقدمه الدراسة املستفيضة اليت قامت هبا اجلمعية األمريكية للتدريب والتنمية.

والتنمية ختصص فرعي من ختصصات حقل املوارد البشرية يف املنظمات .يهتم بتحديد وتقدير وتطوير "التدريب 

الكفاايت الرئيسية للموارد البشرية رأي املعارف واملهارات واالجتاهات "من خالل التعلم املخطط مما يساعد األفراد 

 على أداء وظائفهم احلالية واملستقبلية بفاعلية.

 27والتنمية إستثمار بشري.اثنيا:التدريب 

يرى التوجه املعاصر يف جمال تدريب وتنمية املوارد البشرية ،إن اإلنفاق يف هذا اجملال هو إنفاق رأمسايل وحقل 

إستثماري خصب فيما ينفق فيه هو ليس بتكلفة إمنا هو إنفاق إستثماري له عائد شاأنه شأن أي إستثمار اخر 

.اخل وابلتايل جيب اعتباره بندا إستثماراي يف املوازنة التخطيطية أو اإلستثمارية يف يف اآلالت أو يف برامج التسويق..

 املنظمة احلديثة فعوائد هذا اإلستثمار هامة  جدا تتمثل يف أمور كثرية تعرضنا إليها فيما سبق أمهها:

 .حتسني املنتج 

 .تقدمي كل جديد للزبون للحصول على رضاه 

  مبا يضمن هلا البقاء والنمو.توسيع حصة املنظمة السوقية 

وهذا  INvestissement مبصطلح االستثمار  coutويؤكد هذا التوجه إىل استبدال مصطلح التكلفة 

اإلستبدال جيب على املسئولني يف املنظمة اعتباره استثمارا طويل األجل، ال تتحقق عوائده يف املدى القصري,بل 

ع اليوم لتحصد غدا" وما يؤكد هذه النظرة هو أنه طاملا اعتربان التدريب "ازر  تتحقق على املدى الطويل تطبيق ملبدأ

                                                           
 444ص 2005دار وائل للنشر  –إدارة الموارد البشرية المعاصرة  –الدكتور عمر وصفي عقيلي   27
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والتنمية مسالة إسرتاتيجية إذ البد من النظر إليهما على أهنما إستثمار بشري طويل األجل، وللداللة على أمهية 

، فعندما يرى  28ظماتهذا اإلستثمار هو أن التدريب والتنمية أصبحتا يف الوقت احلاضر معيارا يقاس به جناح املن

نبذا لإلستثمار يف جمال التدريب و التنمية البشرية يف موازانهتا  ISOاملختصون يف إدارة اجلودة الشاملة وااليزو 

اإلستثمارية، سيعتربون ذلك نقطة قوة فيها ألن مسألة التعلم املستمر من وجهة نظرمها الذي يسعى التدريب و 

 فيهما. التنمية إىل حتقيقه ركنا أساسيا

 29اثلثا : التنبؤ مسالة حتمية يف التدريب و التنمية

أشران فيما سبق إىل أن التدريب والتنمية إسرتاتيجية طويلة األجل وختطيط للتعلم املستمر ضمن إطار املنظمة 

 املتعلمة.وطاملا أن األمر على هذا املنحىن إذ البد من تبين التنبؤ عند رسم هذه اإلسرتاتيجية الن العمل

اإلسرتاتيجي إمنا هو ختطيط طويل األجل والتخطيط الناجح كما نعرف البد من قيامه على أساس من التنبؤ ملا 

سوف حيدث يف املستقبل لإلستعداد له ومواجهته والتعايش معه ،من هذا املنطلق جند أن على إدارة املوارد البشرية 

تويل زمام املبادرة والتنبؤ ابحتياجات املنظمة املستقبلية من  اليت هي املسؤولة عن رسم إسرتاتيجية التدريب والتنمية

 املعارف واملهارات ضمن إسرتاتيجية املنظمة الكلية اليت رمست أصال يف ضوء نتائج التنبؤ مبتغريات البيئة املتوقعة.

نفهم من ذلك أن إسرتاتيجية التدريب والتنمية مل تعد تنتظر حدوث التغريات لتقوم بتكييف املوارد البشرية معها  

كما كان عليه احلال يف السابق عندما كان التدريب والتنمية سياسة تتعامل مع املستجدات احلالية فقط بل 

ع ملا سيحدث من تغريات يف العمل واالستعداد ملا قبل أصبحت إسرتاتيجية التعلم املعاصر تعتمد على التنبؤ والتوق

 وقوعها.

 رابعا: تدريب وتنمية فرق العمل

 يؤكد التوجه املعاصر يف جمال تدريب وتنمية املوارد البشرية على تبين موضوع تدريب 
                                                           

ادارة الموارد البشرية في ظل استخدام االساليب العلمية الحديثة _دار الرضوان  –الدكتور محمد جاسم شعبان ، د . محمد صالح االبعح   28
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ا مبوجب بعد أن حتول أسلوب تنفيذ األعمال يف املنظمات إىل فرق عمل مدارة ذاتي وذلك وتنمية فرق العمل،

ذلك يقوم هذا التدريب والتنمية بتعليم أعضاء الفريق مهارات وأشياء متكنهم من العمل بشكل مجاعي وأهم هذه 

 30املهارات :

 . مهارة اإلتصال مع اآلخرين بشكل يدعم الرغبة يف العمل اجلماعي 

 .مهارة التفاعل والتعاون مع اآلخرين 

  العمل.مهارة املشاركة يف وضع األهداف وختطيط 

 .مهارة اختاذ القرار اجلماعي وتبين روح املسؤولية 

 .إاثرة روح التحدي وقبول التغري والتفاعل معه 

 .تعليم سلوكيات تؤدي إىل متاسك الفريق 

 .مهارة التفكري مع اآلخرين 

 .مهارة تنسيق العمل مع اآلخرين 

 .مهارة التوصل إىل أشياء جديدة ومبتكرة مع اآلخرين 

 

 31وتنمية املديرينخامسا: تدريب 

يؤكد التوجه املعاصر يف جمال التدريب والتنمية واىل حد كبري، على مسألة رفع مستوى مهارة املديرين التنفيذيني 

الذين يتخذون القرارات التنفيذية لوضع إسرتاتيجية املنظمة موضع التنفيذ الصحيح، فمهارة هؤالء يتوقف عليها 

ميثلون اإلدارة العليا فيها وهم خط التماس األول مع ما حيدث يف البيئة .فإذا مل جناح العمل يف املنظمة ابعتبارهم 

                                                           
 . 445مرجع سبق ذكره ص  –عمر وصفي عقيلي   30
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يكنوا على مستوى عايل من املهارة ستكون املنظمة اليت يقودوهنا يف موقف حرج بل خطري فعلى سبيل املثال 

 FEDERAL EXPRESSوفيدرال اكسربيس MOTOROLAخصصت شركة موتوروال 

ة ثالثة من املائة  قائمة الرواتب واألجور السنوية فيها من أجل االستثمار يف برامج نسب 1999األمريكتني عام 

 تدريب وتنمية رجال اإلدارة العليا التنفيذيني.

 واجلدول التايل يوضح مقارنة ما بني اإلجتاه التقليدي والتوجه املعاصر للتدريب والتنمية.

 التقليدي والتوجه املعاصر للتدريب والتنمية .( : مقارنة مابني االجتاه 02اجلدول رقم )

 التوجه املعاصر التوجه التقليدي

 التدريب والتنمية إسرتاتيجية من اسرتاجتيات املنظمة التدريب سياسة من سياسات املنظمة.

 التدريب والتنمية عملية مستمرة التدريب والتنمية عند احلاجة

 التدريب والتنمية احلاضر واحتياجات املستقبل التدريب والتنمية لتغطية حاجات احلاضر

 إسرتاتيجية التدريب والتنمية تعتمد على التنبؤ سياسة التدريب والتنمية ال تعتمد على التنبؤ

 التدريب والتنمية يركزان على كل من يعمل يف املنظمة الرتكيز على تدريب اخلط األول واإلدارة املباشرة.

 التدريب والتنمية مسؤولية مشرتكة بني اجلميع حمدودة مسؤولية التدريب والتنمية

 التدريب والتنمية استثمار بشري التدريب والتنمية تكلفة

 مشولية اهلدف ملعاجلة نقاط الضعف وتقوية نقاط القوة اهلدف األساسي معاجلة نقاط الضعف يف األداء

 هو أساس التدريب والتنمية تعلم األشياء اجلديدة الرتكيز على األداء احلايل ومستلزماته

 تقنيات تدريب وتعلم عالية املستوى أدوات ومساعدات تدريبية بسيطة

 الرتكيز على اجلانب النظري والتدريسي
الرتكيز على اجلانب التطبيقي وكيف نفعل األشياء بشكلها 

 الصحيح وخاصة اجلديدة
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 الذاتية بشكل كبريالرتكيز على التنمية  ال أتخد التنمية الذاتية حيزا كبريا

 446إدارة املوارد البشرية ،املعاصرة بعد اسرتاتيجي ص  –املصدر الدكتور عمر وصفي عقيلي 

 اإلستثمار يف ممارسات التوظيف:  -3 - 1-3

هناك أيضا بعض ممارسات التوظيف اخلاصة اليت تشكل استثمارا يف املوارد البشرية و اليت هلا بعض املضامني 

من ضمن هذه املمارسات،سياسات األمان الوظيفي اليت كانت تستخدمها املنظمة يف املاضي  اإلسرتاتيجية و 

كمدخل من هذه املداخل فقد كانت املنظمة تتحمل تكاليف عالية يف نظري اإلبقاء على تطبيق مثل هذه 

،ويرجع املمارسات،حيث تبنت املنظمات سياسات من شأهنا تقدمي ضماانت لألفراد بعدم االستغناء عنهم 

السبب يف ذلك إما إىل إميان اإلدارة العليا مبسؤوليتها االجتماعية اجتاه أفرادها أو إلمياهنا بقيم و معايري 

شخصية،أواىل حتقيق التوافق االسرتاتيجي مع النمو السريع للمنظمات .أما يف فرتة التسعينات فقد أصبح واضحا 

ستغناء عن العمالة و االجتاه إىل التصغري أصبح هو السمة عدم إمكانية تطبيق مثل هذه السياسات .بل إن اال

 املميزة للمنظمات و األعمال و أصبح من الضروري إعادة النظر يف سياسات األمان الوظيفي.

وختتلف املنظمات يف درجة حفاظها على عدم االستغناء عن العمالة فكثري من املنظمات حتاول أن تتجنب 

اإلستغناء عن العمالة حفاظا على مسؤولياهتا اإلجتماعية اجتاه أفرادها أو لكي ال تتعرض ملشاكل مع النقاابت 

ديد من املنظمات إىل االجتاه لالستغناء عن العمالية ولكن هناك كثري من العوامل اآلن اليت زادت من توجهات ع

العمالة الزائدة فقد وجدت املنظمات اآلن نفسها مضطرة للتعامل و التشغيل يف ظل بيئة تتميز ابلتغريات 

 التكنولوجية السريعة و بدورة حياة منتج مضغوطة و مركزة ،وبرتكيز شديد على اجلودة.

الوظيفي يساعد على توفري املرونة و الوالء وااللتزام والدافعية  ويف كثري من هذه الظروف البيئية فإن األمن

 32املطلوبة.
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 :33جتنب اإلستغناء عن العمالة كنتيجة لدورة األعمال

شك كثري من املمارسني و كثري من املنظمات يف مدى رشد قرار اإلستغناء عن العمالة أثناء اإلنتكاسات يف دورة 

حتتفظ املنظمة أبفرادها أثناء فرتة اخنفاض املبيعات مثال,فإهنا تبين مزيدا من  األعمال ،ففي رأي هؤالء أنه عندما

االلتزام والوالء التنظيمي ،واألداء و اإلنتاجية املرتفعة يف املستقبل ،فاملنظمة ال جيب أن تعامل األفراد كأداة حتقق 

ن األفراد مث عندما متر إبنتكاسة اقتصادية من خالهلا مزيدا من األموال .فعندما تكون املنظمة منتعشة تعني مزيدا م

 تستغين عن أفرادها الذين قد ال يكون هلم أي دور يف حدوثها.

فاملنظمة ميكنها أن تشرك أفرادها معها، سواء يف حالة الرخاء و اإلنتعاش أو يف حالة الركود و الكساد.فعلى سبيل 

قد تسمح لألفراد ابحلصول على إجازات بدون مرتب املثال عندما متر املنظمة بظروف اقتصادية سيئة ،فإهنا 

اختياراي مع ضمان الوظيفة بعد رجوعهم،أو أن ختفض األجر بنسبة صغرية أوأن جتعل األفراد يعملون يومني بدون 

 أجر يف الشهر ,وهذا حىت تتجنب املنظمة االستغناء عن أفرادها.

 34بدائل االستغناء عن العمالة:

ليت يكون التغري اهليكلي يف املنظمة له صفة الدوام مثل اإلجتاه لتصغري حجم املنظمة على العكس من الفرتات ا

فان هناك بدائل لإلستغناء عن العمالة يف حالة اإلنتكاسات اإلقتصادية لدورة األعمال واليت تتميز أبهنا قصرية 

ستثماراهتا يف تنمية مهارات األفراد األجل نسبيا و عندما تتجنب املنظمة اإلستغناء عن العمالة فإهنا حتافظ على إ

و قدرهتا على جتنب التكاليف املرتتبة على تعني أفراد جدد و تدريبهم عندما تتحسن األحوال و تنتعش املنظمة 

وعندما يغري الفرد املنظمة اليت يعمل هبا ،فإنه يكون هناك خسارة حمتملة يف فقد اإلنتاجية ألن املهارات اليت 

العمل يف املنظمة السابقة قد ال تكون قابلة للتطبيق يف املنظمة اجلديدة ،وابلرغم من أنه أحياان  إكتسبها الفرد من

ال ميكن تفادي اإلستغناء عن بعض العمالة إال أن املنظمة عندما تتجنبه فهي حتافظ على إستثمارها يف رأس املال 
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غناء عن العمالة يف األجل القصري وحىت يف البشري. وهناك عدة بدائل اليت ميكن أن ختفض من إحتماالت اإلست

 األجل الطويل ونوجزها فيما يلي:

 أساليب جتنب اإلستغناء عن العمالة يف األجل القصري:

 جتميد التعني. -1

 ختفيض األجور. -2

 تشجيع خروج األفراد ذوي األداء املنخفض. -3

 املشاركة يف العمل. -4

 األفراد العاملني.حتويل بعض األعمال الزائدة يف األقسام األخرى لبعض  -5

 تقدمي حوافز للمعاش املبكر اإلختياري. -6

 إستعادة بعض األعمال اليت كان يقوم هبا اإلستشاريون أو املتعاقدون. -7

 حتويل العمالة الزائدة إىل وظائف تتطلب إعادة تدريب. -8

 أساليب جتنب االستغناء عن العمالة يف األجل الطويل:

 اجتاه حتقيق استقرار التوظيف.التخطيط املباشر للموارد البشرية  -1

 الرتكيز على التدريب ,وإعادة التدريب. -2

 اإلبقاء على احلد املناسب متاما من األفراد يف أثناء وقت الرخاء. -3

 احلفاظ على اإلستقرار مع العمالة احملققة للتوازن)الوقت اإلضايف,نصف الوقت( -4

 يؤذي املنظمة. تصحيح و حتسني األداء الضعيف و اإلستغناء عن األداء الذي -5

 اختيار أفراد جدد هبدف إبقائهم لفرتة زمنية طويلة نسبيا. -6
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 تركيز التعني اجتاه غري املتخصصني كلما أمكن. -7

 تعليم األفراد و اكتساهبم املهارات املطلوبة للمرحلة املستغلة لدورة حياة املنتج. -8

 :35ضماانت التوظيف -

أنه "اتفاقات شفوية من قبل املنظمة بتقدمي كل الضماانت ميكن تعريف ضماانت التوظيف يف جمال اإلدارة على 

 لتجنب اإلستغناء عن العمالة وتطبق ضماانت التوظيف تقريبا كل املمارسات املستخدمة يف السياسات"

% 70الإلستغناء ومن أهم املمارسات هي العمل ابحلد األدىن من األفراد مثل شركة أي,يب,إم فإهنا تعمل حبوايل 

عدد العمالة الدائمة املطلوبة للمستوايت الطبيعية لإلنتاج مث تعمل بعد ذلك على سد النقص يف  % من80إىل 

احلاجة أو الفروق بني الطلب العمالة من خالل، العمل وقت إضايف .العمالة املؤقتة، التعاقدات مع األفراد على 

واجبات الوظيفة ويتحقق هذا من خالل أسس قصرية األجل أيضا ميكن للمنظمة أن تطبق مبدأ املرونة يف مهام و 

تعني األفراد القادرين على أداء العديد من املهام مع عدم التوظيف احملدود للوظائف والذي يضيف جمال عمل 

الفرد وميكن تدعيم مثل هذه املرونة إبعادة تدريب األفراد الذين تقادمت مهاراهتم نتيجة للتقدم التكنولوجي أو 

د الزائدين عن احلاجة يف مهام أخرى فمن أحد املمارسات املبتكرة أيضا هو إعادة توظيف إلعادة توزيع األفرا

العمالة الزائدة يف وظائف أقل مثل أعمال الصيانة كذلك ميكن تطبيق ممارسة اثلثة وهي املشاركة يف العمل من 

 خالل ختفيض عدد الساعات لكل فرد.

ضماانت التوظيف ،ومعظمها له أتثري اجيايب على اإلسرتاتيجيات  وهناك عديد من الفوائد اليت ميكن حتقيقها من

ومعظم هذه املنافع ما هي إىل النقيض لتصرفات وإستجاابت األفراد   يشعرون بعدم األمن الوظيفي وميكن حتقيق 

ب فكرة عديد من املزااي من خالل تقدمي ضماانت التوظيف وتتحقق اجملموعة األوىل من هذه املزااي عندما يتم جتن
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الندرة يف العمل وتتضمن هذه املزااي تقدمي بعض األفكار التطوعية للحفاظ على مدخرات األفراد والتخلص من 

ممارسات العمل املقيدة وأداء مهام متنوعة تفوق حدود التوصيف الوظيفي، أما اجملموعة الثانية من املزااي فهي 

هذه املزااي قبول األفراد للتغريات اليت تبادر هبا اإلدارة .العمل تتعلق مبدى استعداد وقبول األفراد للتغري.وتتضمن 

اإلضايف عند حاجة املنظمة حىت إذا كان غري مناسب لظروف الفرد والتدريب االختياري، لتوسيع جمال الوظيفة 

ة الروح املعنوية لألفراد وزايدة املرونة والوالء أما اجملموعة األخرية من املزااي فتتضمن زايدة اإلبقاء على األفراد وزايد

واستبعاد تكلفة حوافز املعاش املبكر وتكلفة إنتقال الفرد لوظائف أخرى ختفيض تكلفة التعني والتدريب خالل 

 الفرتة اليت تلي الركود.

 36اإلستثمار يف صحة األفراد:

ميثل حتسني األفراد مدخال آخر من املداخل غري التقليدية لإلستثمار يف املوارد البشرية ومثل هذا النوع من 

اإلستثمار ميكن أن يزيد من كفاءة وإنتاجية األفراد فعلى سبيل املثال يف معظم الدول النامية ميكن أن  يؤدي توفري 

وتقدمي الرعاية الطبية إىل حتسني إنتاجية األفراد ومن مث قد يدخل وحتسني القيمة الغذائية للوجبات املقدمة لألفراد 

هذا يف جمال اإلستثمار يف املوارد البشرية، طاملا يؤدي إىل حتسني وارتفاع اإلنتاجية وهناك بعض األمثلة اليت توضح 

انوا يصابون أمهية اإلستثمار يف صحة األفراد ففي املكسيك أشارت نتائج بعض الدراسات إىل أن األفراد ك

إبغماءات أثناء العمل نتيجة لعدم حصوهلم على الغذاء الكايف وكنتيجة لذلك قامت الشركة بتقدمي وجبات إفطار 

لكل العاملني أيضا يف مجهورية مصر العربية توجد بعض الصناعات مثل احلديد والصلب أو شركات التعدين 

لى نوعية معينة من املواد الغذائية مثل األلبان حىت تضع واجلبس حيتاج األفراد فيها إىل تقدمي وجبات حتتوي ع

حتجر الرئة وبعض من هذه الشركات يقدم وجبات ساخنة لألفراد والبعض األخر يقدم بدالت ولكن نظرا لضعف 
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الدخول وقد يفضل العامل توفري هذه البدالت على حساب صحتهم فيجب على الشركات توفري الغذاء أفضل 

 من البدالت.

 مج آخر يف جمال مدخل اإلستثمار يف صحة األفراد يتمثل يف الربامج املوجهة بران

إىل ختفيض أو منع التدخني فالعالقة بني املشاكل الصحية والتدخني واضحة وقوية فقد وجدت بعض الدراسات 

باب أخرى أيضا، أن نسبة الوفيات الناجتة من املشاكل الصحية املتعلقة ابلتدخني أعلي من الوفيات الناجتة من أس

فإن نسبة الغياب بني املدخنني أعلى عن نظريهتا بني األفراد غري املدخنني، بصفة عامة يؤثر التدخني على الفرد 

ومن مث على مستوى إنتاجيته لذلك فإن إتباع الشركات لربامج ولسياسات من شأهنا منع التدخني تؤدي إىل 

 إقالع األفراد عن التدخني .

تثمار يف املوارد البشرية يتعلق ابلناحية الصحية هو توفري املنظمات لنوادي رايضية أو مراكز نوع آخر من اإلس

رايضية اتبعة للشركة ،حيث يقوم الفرد فيها مبزاولة الرايضة والتمرينات الالزمة للياقة البدنية وقد وجدت نتائج 

ل يف ختفيض معدالت الغياب وحتسني يف بعض الدراسات أن املنظمة استطاعت حتقيق عائدا على إستثمارها يتمث

 37الصحة الذهنية والعقلية والنفسية وزايدة اإلنتاجية ومقاومة الضغوط وزايدة االلتزام التنظيمي.

 

 

 

 خالصة الفصل 
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إن رأس املال البشري هو احملرك األساسي لكل منظمة وال ميكن ألي منظمة مهما كان نوعها أو حجمها أن 

د للعنصر البشري ، وإن هذا األخري يكون موجود يف أي منظمة ولكن رأس املال البشري تؤدي وظائفها دون وجو 

خيتلف من منظمة إىل أخرى ، ولعلى السبب الرئيسي هلذا االختالف يكمن يف طرق االستثمار فيه ، ألن نوعية 

تنظيمات سواء كانت العنصر البشري ختتلف ما بني املنظمات حيث أن هلذا األخري دورا هاما وحيواي يف كل ال

 فها على نوعية رأس ماهلا البشري إنتاجية ،جتارية ، تعليمية ، حكومية أو دينية ، ويتوقف بقاء املنظمة وحتقيق أهدا

بشري أحسن استغالل ممكن وذلك وعيه فإن أي مؤسسة تريد بلوغ أهدافها عليها استغالل رأس ماهلا ال

 ستثمار فيه .ابإل
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 مدخل الفصل :

العاملة يف تسعى املنظمات املعاصرة يف ظل بيئة شديدة التنافسية إىل كسب ميزة تنافسية على غريها من املنظمات 

نفس النشاط وذلك من خالل إضافة قيمة للعامل وحتقيق التميز عن طريق إستغالل إمكانيتها ومواردها املختلفة 

واليت أتيت يف مقدمتها املوارد البشرية ويعترب العنصر البشري هو من أهم وأكثر املوارد اليت ميكن أن جتعل املنظمة 

أن املنظمات املعاصرة أصبحت تلي اهتماما للعنصر البشري ألن هذا  متميزة عن بقية املتنافسني، ولذلك جند

األخري له دورا هاما يف حتقيق وتدعيم امليزة التنافسية للمنظمة ،وذلك أنه هو املفكر وهو املبدع وهو املبتكر وهو 

فرة على جمموعة من املطور وحىت تستطيع هذه املوارد البشرية حتقيق ميزة تنافسية هلذه املنظمة جيب أن تكون متو 

اخلصائص واملتطلبات اليت توافق متطلبات التنافسية ولتوضيح أمهية املورد البشري يف حتقيق ذلك سوف نتناول يف 

 هذا الفصل املباحث التالية :

 . عموميات حول امليزة التنافسية 

 . أمهية وخصائص املوارد البشرية املتوافقة واملتطلبات التنافسية 

  املورد البشري كآلية لتعزيز امليزة التنافسية 
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 املورد البشرية  مدخل للميزة  التنافسية -2

 عموميات حول امليزة التنافسية  - 1 – 2

 مفهوم  امليزة  التنافسية  2-1-1

و ( 1959( الذي وضع مفهوم امليزة  التنافسية مث جاء  بعده سالزنيك )1939ل أوال  لشمربلني )ضيعود الف

هوفرو وضعها تعريف   الذي  ربط مابني  امليزة التنافسية  والقدرة ّ،وبعد هذين  الكاتبني  جاء  كال من سندلوو

ملفهوم امليزة  التنافسية  مفاده أن هذه األخرية هي الوضع الفريد الذي تطوره املؤسسة يف املرجعة هؤالء املنافسني 

( أن  امليزة التنافسية هي هدف اإلسرتاتيجية مبعىن أن 1985.1984،من جهتها ويري كل من بورتر و داي  )

 اإلسرتاجيية  كاملتغري مستقل  هتدف إىل بلوغ وضع  يتميز ابلقدرة على املنافسني اآلخرين  

ولقد جاء بورتر  بفكر ة مفادها أن امليزة التنافسية ال ختص الدولة وإمنا ختص املؤسسة ويف هذا اإلطار كتب يقول 

ن أتخذ التنافسية تنشأ أساسا  من القيمة اليت استطاعت مؤسسة ما أن  ختلقها لزابئنها حبيث ميكن أ" امليزة 

ألسعار  ابملنافسة مبنافع متساوية،أو بتقدمي منافع منفردة يف املنتج تعوض بشكل واع  لتشكل أسعار أقل ابلنسبة  

 .38 الزايدة السعرية املفروضة

تنافسية ابلنسبة للمؤسسة تتمثل يف قدرهتا  املستمرة على بيع منتجتها  برحبية لكن  رغم ذلك  ميكن القول أن ال

 يف  األسواق.

من جهتها عرفت هيئة التجارة  والصناعة  الربيطانية  التنافسية للمؤسسة على أهنا ,القدرة على إنتاج السلع 

يعين تلبية حاجات  املستهلكني ،بشكل  ، و هذا اسب ويف الوقت  املناسب واخلدمات ابلنوعية  اجليدةوالسعر املن

 أكثر كفاءة  من املؤسسات األخرى .
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وهناك من يرى أن امليزة التنافسية هي ميزة أو عنصر التفوق للمؤسسة الذي حتقق جراء اعتمادها إسرتاتيجية 

إسرتاتيجية  التميز و تنافسية معينة سواء تعلق األمر إبسرتاتيجية قيادة التكلفة ) حتقيق ميزة التكلفة األقل ( أو 

 .39ابلتايل حتقيق إسرتاتيجية اجلودة األعلى 

يتضح  من هذا التعريف  أن تنافسية املؤسسة  تتمثل يف قدرهتا على احلصول على نصيب  من السوق أي القدرة 

و  على الفوز  برضا  املستهلك هذا لن يتحقق إال ابلقدرة  على توفري منتجات  وإيصاهلا للمستهلك  بكفاءة

فعالية  تسمح  ابلتغلب  على املنافسني اآلخرين يف السوق  الدولية ، وهذا يف ظل غياب الدعم  املقدم من طرف 

الدولة ،ومن مث فإن للميزة التنافسية  مفهوم إسرتاتيجي  يعكس الوضع  التنافسي  النسيب  اجليد واملستمر  

 تقدمي  تلك املؤسسة ملنتجات تتميز  خبصائص ملؤسسة  ما يف  مواجهة  منافسيها ،ويتجلى ذلك الوضع يف

منفردة  جتعل العميل يدفع أكثر أو يتحلى يف تقدمي منتجات ال تقل قيمة عن بقية  املنتجات  اليت يقدمها  

املنافسون لكن بسعر أقال وعليه فإن امليزة التنافسية تعترب هدفا تسعى املؤسسة حتقيق من خالل االستعمال اجليد 

ملتاحة مبا يؤدي إيل التخفيض التكاليف وحتسني اجلودة بشكل يضمن والء العمالء ،ومن مث السيطرة للموارد ا

 . 40علي جزء من السوق بشكل يضمن الرحبية علي املدى الطويل

وختص امليزة التنافسية املؤسسات وأتخذ أشكاال خمتلفة ،مثل السعر التنافسي املنافع املقدمة للزابئن واليت ال تقدم 

 طرف من املنافسني اآلخرين . من

يف دراسة لنظرية امليزة التنافسية صمم مايكل بوتر  منوذجا استطاع من خالله قياس القدرة التنافسية ،هذا النموذج 

يقوم علي مجله من املتغريات اإلقتصادية  اجلزائرية إبعتبار أن التنافس يتم مابني مؤسسات ،تكون إحداها راحبة 

القول أنه ميكن قياس القدرة التنافسية إعتمادا علي املتغريات اإلقتصاد الكلي ،وهذا علي  واألخرى خاسرة جيب

                                                           
 . 192ص  2013دار الحامد للنشر والتوزيع  –اإلدارة اإلستراتجية –الدكتور خضر مصباح إسماعيل الطيطي   39
 . 29ص مرجع سابق ذكره  –الدكتور زغدار أحمد   40



 المورد البشري  مدخل للميزة  التنافسية                                          الفصل الثاني:            
 

52 

 

اعتبار أن التنافس يتم مابني الدول وهو مقام به املنتدى اإلقتصادي العلمي للتنافسية الواقع مقره 

 ة ريره اخلاص ابلتنافسية العاملي( إعتماد على تقword economic forum :W.E.Fبسويسرا)

إن الوصول إيل اكتساب ميزة التنافسية يتطلب إستثمار خمتلف األصول اليت متتلكها من مال ،موارد بشرية 

 ،تكنولوجيا  تسمح ابلنهاية من إنتاج منتج أو منفعة تلقى قبوال من طرف الزابئن.

لشكل الذي جيعل الزابئن وتتحقق امليزة التنافسية للمؤسسة من خالل التأثري على التكلفة والعمل على حتفيضها اب

ميلون للمنتج األقل سعرا، ويف هذه احلالة يتعني على املؤسسة استعمال مواردها استعماال عقالنيا يضمن حتسني 

اإلنتاجية واباتيل حتفيض تكلفة إنتاج  الوحدة الواحدة ، مبا يضمن تسويق أكرب عدد من الوحدات وحتقيق أكرب 

ن امليزة التنافسية ل اتقتصر على اجملال اإلنتاجي ،بل هي قد ختص جماالت ربح من ذلك وجتدر اإلشارة إىل أ

 .41التسويق ، التمويل

كما ميكن للمؤسسة اكتساب ميزة تنافسية تسمح هلا ابحلصول على نصيب من السوق يضمن هلا حتقيق أرابح 

يز يتحقق بعرض نفس النتج معينة عن طريق التميز عن غريها من املؤسسات العاملة يف نفس القطاع ، هذا التم

 الذي يعرضه بقية النافسني لكن مبواصفات ختتلف عن مواصفات األخرين ،سواء من حيث الشكل ، التغليف 

إن امليزة التنافسية هي مجلة من اخلصائص اليت متيز مؤسسة عن غريها من املؤسسات وجتعلها تتفوق عليها من 

وهو نصيب قد تتجه إىل التزايدتبعا للقدرة التنافسية للمؤسسة ، خالل استحواذها على جزء معترب من السوق ، 

وكل هذا يضمن هلا يف األخري حتقيق أرابح تضمن هلا اإلستمرار.إن املنافسة اليت تقوم مابني املؤسسات تدفع هبا 

من خالل  إىل تطوير قدراهتا التنافسية وهكذا تظهر امليزة التنافسية هدفا إسرتاتيجيا تسعى املؤسسة لتحقيقه
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األمثل ملواردها الذي ينعكس يف شكل حتسني اإلنتاجية ، ختفيض التكاليف وجلب أكرب للزابئن ، مبا  االستغالل

 .42يضمن احلصول على أرابح

القدرة على حتقيق تنافسية عالية ابلنسبة للمؤسسة تتوقف أساسا على اإلستخذام اجليد لعوامل اإلنتاج املختلفة 

،وعلى توفري الشروط الالزمة للحفاظ على نصيبها من السوق أو العمل على توسيع وتوفري هذه الشروط هو 

مرتبطا بتلك املؤسسة وهو ما يعين ضمنيا  وحده الكفيل بتزويد املستهلك ابلسلع واخلدمات اليت تضمن بقاءه

تقدمي سلع وخدمات أحسن من بقية املنافسني . هذه القدرة التنافسية يتم،بناؤها على املستوى الداخلي،وقد 

تظهر الظروف تدفع ابملؤسسة إىل دخول أسواق خارجية وعندئذ يتعني عليها أيضا بناء قدرة تنافسية تراعي فيها 

  43ق الدولية ، من طلب وعرض ومنافسة ظروف ومتغريات السو 

(على أهنا العملية اليت يكافح فيها كيان ما للتفوق على أخر وهذا الكيان ميكن أن (david2009وكذلك يعرفها

يكون شخصا أو منظمة أو دولة ،واهلدف هو الفوز ولكي تكون املنظمة منافسة ينبغي عليها أن توفر عدة عوامل 

 لفوز والوالء أو اإللتزام وتوفر املوارد احملددة .مثل القدرة والرغبة يف ا

 44ونستنتج من هذه التعاريف ما أييت: 

 تتمثل امليزة التنافسية ابلتقدم على اآلخرين ابلسعر واإلنتاج وحجم السوق املستهدف والتميز ابملوارد. -1

 املنظمات لديها القدرة على إضافة قيمة ملنتجاهتا حىت يصعب تقليدها .  -2

 مميزة متكنها من اإلستمرارية يف السوق .خصائص  -3

                                                           
ة الملتقى الدولي الخامس حول الرأسمال الفكري في منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة كلية العلوم االقتصادية والتجاري  42

 2011ديسمبر  14و  13وعلوم التسيير جامعة شلف  يومي 

  الدكتور زغدار أحمد – مرجع سابق ذكره  ص. 3043
دار  – التنظيميالتغير  الميزة التنافسية وفق منظور استراتيجيات–فاجي خد،نعمه عباس ال-سي أيي سيوعل:عز الدين د  44

 . 70ص  –األيام للنشر والتوزيع 
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 مصادر وامليزة التنافسية و اإلسرتاجتيات العامة هلا - 2-1-2

 .مصادر امليزة التنافسية

الشك فيه أن أغلب املنظمات تسعى جاهدة يف احلصول على امليزة  التنافسية على الصعيد احمللي والعاملي 

الوصول إىل ميزة تنافسية جتعلها تستحوذ على السوق وهذا ،ولذلك جند العديد من منظمات األعمال هدفها 

 يعزز من مكانتها وللحصول على ميزة تنافسية البد البحث يف مصادرها واليت هي كالتايل :

 التكنولوجيا واإلبتكار: .أ

ج خيلق االبتكار أو اإلبداع له دور هام يف الدول اإلقتصادية ،حيث أن الشركات املبتكرة لتسويق األحباث والنتائ

لديها قيمة مضادة جديدة وغري موجودة عالوة على ذلك فإن املنظمات حتصل على حصة هامة من القيمة اليت 

مت إنشاءها حديثا ويشمل اإلبتكار كل من املنتجات واخلدمات وكذلك اإلبتكارات العلمية وأبدع  املنتجات مبعىن 

اإلبداع وذلك إىل الدور الذي لعبته القدرات التكنولوجية أهنا منتجات جديدة ،على األمهية املتزايدة لإلبتكار و 

احلديثة يف مسار منو الشركات ،األكثر إبداعا وإبتكارا هلا األفضلية يف تقدمي املنتجات واخلدمات وهي حماولة 

لتحسني قدرهتم الداخلية بشكل مستمر ، وتستمد هذه القدرات املبتكرة على اجلهود اجلماعية ومما سبق ذكره 

إن اإلبتكار والتكنولوجيا هلم دور ابرز يف حصول املنظمات على ميزة تنافسية من خالل إبتكارات تضاف إىل ف

املنتج أو إبتكارات جديدة ،وهذا يرجع إىل اإلكتشافات العلمية ونتائج األحباث، مما أدى إىل كفاءة استخدام 

 .45البعيد املوارد بشكل جيعل املنظمات حتصل على ميزة تنافسية يف املدى
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 46املوارد البشرية .ب

مصطلح يستخدم لوصف األفراد الذين يشكلون القوى العاملة للمنظمة كما ميكن للمنظمات خلق قيمة مضافة 

يصعب على  املنافسني تقليدها من خالل تطوير هذه املوارد واليت متثل ميزة تنافسية وميكن استخدام املصادر 

املوارد املالية والطبيعية والتكنولوجية خللف قيمة مضافة حيث أن هذه املصادر ميكن التقليدية للميزة التنافسية مثل 

الوصول إليها بشكل متزايد وسهلة التقليد وهي أقل أمهية للميزة التنافسية مقارنة مع نظام العمل وسياسات املوارد 

املمارسات إلسرتاتيجية املوارد البشرية  البشرية ،واليت تعترب مصدر هاما للميزة التنافسية املستخدمة ،كما أن أفضل

 تتمثل يف النقاط اآلتية:

 فرض وظيفة داخلية خاصة ابلتنظيم . -

 يوفر نظام التدريب فرص تدريبية مكثفة  -

 عمليات التنشئة اإلجتماعية اليت ختلف املهارات املطلوبة. -

 تقيم األداء القائم على النتائج . -

 ابألمان للعاملني واإلستمرار يف وظائفهم .األمن الوظيفي الذي يعكس الشعور  -

 مشاركة العاملني يف صنع واختاذ القرار واألخذ مبقرتحاهتم لتحسني املنظمة . -

إن املوارد البشرية حتتاج إىل أربع كفاءات أساسية حىت تصبح شريكة يف عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية 

 التقنية والكفاءة .ويشمل  هذه األعمال االختصاص ، املعرفة املهنية و 

 اإلسرتاتيجيات العامة للميزة التنافسية -

تسند بعض املنظمات إىل تطبيق إسرتاتيجية معينة لغرض خوذ سباق التنافس وبناء مركز إسرتاتيجي متميز  -

 يضمن هلا البقاء والنمو يف بيئة منظمات األعمال ،وللحصول على ميزة تنافسية صعبة التقليد وحتقيق عائد أكرب
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وبناء على ذلك فإن هناك ثالث إسرتاتيجيات لتحقيق أداء أفضل حىت يعود ابلنجاح للمنظمات وهذه 

 اإلسرتاتيجيات هي :

 إسرتاتيجية قيادة الكلفة : -1

تبين هذه اإلسرتاتيجية على تكاليف مدخالت اإلنتاج مقارنة مع منافسها ،حبيث حتقق تغري جوهري يف التكاليف 

ابإلعتماد على بعض اإلجراءات اهلادفة ,حيث تتطلب إسرتاتيجية  قيادة الكلفة أبن متلك الكلية ألي صناعة 

املنظمة منتجات منخفضة التكاليف يف صناعة ما مبستوى من اجلودة وتسعى إىل خفض التكاليف بصفة عامة  

منافسها مقارنة مبتوسط أسعار  وأن هتم مبراقبة التكاليف اإلدارية واإلستخدام األمثل للموارد املتاحة واإلستفادة من

الصناعة لتكسب حصة سوقية ،وكلما أصبحت الصناعة أكثرا نضجا واألسعار يف اإلخنفاض كلها حققت ربح 

 عاليا.

 وكثري من الشركات اليت تنجح يف تعزيز امليزة  التنافسية من خالل إسرتاتيجية قيادة الكلفة 

 : 47ل األيتالبد أن يكون لديها املقدرة الداخلية من خال

 أن يكون لديها رأس مال كبري حبيث ميكن استثماره يف املوجودات اخلاصة ابإلنتاج. .1

 املهارات الالزمة لتصمم منتجات جديدة . .2

 توفري اخلربة يف جمال هندسة التصنيع. .3

 قنوات توزيع فعالة  .4
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 :   48إسرتاتيجية التميز -2

إسرتاتيجية البحث عن التميز أو اإلنفراد خبصائص استثنائية يصعب تقليدها يف الصناعة وتكوين ذات قيمة كبرية 

 للمشرتي مبا حيقق رغباته كاألسعار التشجيعية وخدمات ما بعد البيع 

يف حني يؤكد الكثري من الباحثني أن أفضل املنتجات واخلدمات هي اليت حتمل صفات فريدة من نوعها 

وتتمتع بقيمة كبرية لدى العمالء وأهنا أفضل من منتجات املنافسني أو خمتلفة عنهم مبعىن أكثر أن تصغ 

 أسعار استثنائية للمنتج ال ميكن احلصول عليها يف منتجات بديلة ملا تتمتع به من صفات فريدة.

 :49إسرتاتيجية الرتكيز -3

طاع الصناعة حبيث يتم الرتكيز على جزء تستند على أساس اختيار جمال تنافسي حمدود يف داخل ق

معني من السوق ، وتكيف نشاط املنظمة التسويقي يف هذا اجلزء والعمل على استبعاد اآلخرين ومنعهم 

 من التأثري يف حصة املنظمة.

الرتكيز على قطاع معني يف السوق وتستخدم حمورين األول حتقيق ميزة تنافسية يف منتج معني والثاين يف 

 املركز ،حيث تعتمد هذه اإلسرتاجتية على التخصص يف منتج معني أو سوق معني .متييز 

 كما أن هناك املربرات الداعية إلتباع هذه اإلسرتاجتية وهي :

 اإلستفادة من مزااي التخصص . .1

 القدرة على التجديد واإلبتكار. .2

 إكتساب مزااي تنافسية عالية من جانب إشباع حاجات املستهلكني. .3
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 اإلسرتاجتية تنجم عها خماطر وهي :إن هذه 

 ية اليت تعتمد عليها يف اإلنتاج التعرض للتوقف بسبب اخنفاض أو ندرة املواد األساس .1

 تتعرض املنظمة للخطر بسبب تقلص الطلب على املنتجات اليت تقدمها بسبب : .2

 . التغيري يف الظروف احمليطة 

 . ظهور منافسني جدد 

 تقدمي منتج بديل ملنتج املنظمة. 

 . عدم اإلستفادة القصوى من الطاقات املتاحة لدى املنظمة يف حال إخنفاض الطلب 

 .عدم إشباع حاجات ورغبات العمالء 

 (: اإلسرتاجتيات العامة للميزة التنافسية03الشكل رقم )

 

 

 

 

 عدم توزيع املخاطرة على اجملاالت  ومنتجات متعددة 

 عدم القدرة على التعامل مع جماالت األعمال األخرى غري اجملال الذي ترتكز عليه .

ونرى إن هذه اإلسرتاتيجيات هي حمصلة لعديد من العوامل املختلفة يف أمناطها ودرجة أتثريها ،وهلا صلة بعدة 

أنظمة وإختالف البيئة اليت متارس فيها ،كما أن املنافسة يف منظمات األعمال وعلى مستوى الشركات هي مبعىن  

ستراتجية قيادة إ

 الكلفة

 ستراتجية التمييزإ

 التركيزإستراتجية 

 )بتصرف( 76ص  – 2015الميزة التنافسية   –المصدر :الدكتور عز الدين علي سويس 
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هذه اإلسرتاتيجيات املذكورة ميكن إظهارها كما كيف تتميز وتنافس اآلخرين يف السوق وتتفوق عليهم من خالل 

 كما أييت يف اجلدول 

 (: املؤشرات العملية املصاحبة ملمارسة اإلسرتاتيجيات التنافسية03اجلدول رقم) .

 إسرتاتيجية التميز إسرتاتيجية قيادة الكلفة
إسرتاتيجية الرتكيز مع 

 ختفيض التكلفة

إسرتاتيجية الرتكيز مع 

 التميز

اإلبددددداع يف التكنولوجيددددا  -

 واإلبتكار

 تعزيز اإلبداع -

 محية سوقية كبرية  -

 

 

 

 تقليل تكاليف التوزيع 

 تقدمي خدمة مميزة للزبون -

 حتسني الكفاءة  -

 الرقابة على اجلودة  -

تدددددددددددددريب العدددددددددددداملني يف  -

 الصف األمامي 

 تقدمي املنتجات اخلاصة  -

إنتددددداج سددددددلع وخدددددددمات  -

للحصددددددددص السددددددددوقية ذات 

 األسعار العالية

 78امليزة التنافسية ص  –الدكتور :عز الدين علي سويسي  –املصدر 

 أنواع امليزة التنافسية وأهم العوامل املؤثرة فيها -2-1-3

هناك عدة أنواع للميزة التنافسية تعتمدها املنظمة يف املنافسة ضد املنظمات األخرى ضمن القطاع الذي تعمل فيه 

 . 50ابآليتوميكن حتديد أمهها 

ميزة قيادة التكلفة )ختفيض الكلفة(:أي أن تسعى املنظمة إىل أن تكون منتجاهتا أقل تكلفة يف السوق،  أوال: -

 إذ تتميز بقدرهتا على إنتاج وبيع املنتجات ذاهتا أبسعار أقل من   املنافسني.

                                                           
 . 144إستراتجية إدارة الموارد البشرية المدخل الحديث الستدامة الميزة التنافسية دار الجامد للنشر ص  –األستاذ حسين وليد حسين عباس   50
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مرتفعة من وجهة نظر الزبون تتضمن:  التميز: يعين قدرة املنظمة على تقدمي منتج متميز و فريد ذي قيمةاثنيا : -

"جودة أعلى،وخصائص فريدة،وخدمات ما بعد البيع"،وهناك مصادر عدة للوصول إىل التميز من أمهها املوارد 

 املالية ،رأس املال الفكري،و املقدرات التنظيمية.

،إذ يتوجب على املنظمة يف هذه ميزة متيز املنتج وبتكلفة أقل:جتمع هذه امليزة بني امليزتني السابقتني  اثلثا : -

احلالة عرض منتجات خمتلفة و متميزة عن منتجات املنافسني إلشباع احلاجات نفسها للمجموعات اإلستهالكية 

 ،ويف الوقت نفسه ،أبسعار منخفضة انجتة عن التكاليف املنخفضة لتلك املنتجات.

و أحد املداخل املتبعة للبقاء والتكيف مع تغريات اإلبداع:يوصف اإلبداع أبنه توليد منتجات جديدة ،وه رابعا: -

 بيئة العمل املتسارعة.

اإلستجابة:تشمل القيم املتعلقة ابلسرعة واملرونة واألداء املوثوق به من قبل الزابئن الذي تقوم به املنظمة  خامسا: -

. 

مة و يؤمن الكثري من املديرين أبن املزااي املعرفة :متثل املعرفة اليوم املورد اإلسرتاتيجي األكثر أمهية للمنظ سادسا: -

 التنافسية ستتحقق ابمتالكهم معرفة أكثر مما ميتلكها املنافسون.

اختصار الوقت :بعد تزايد أمهية الوقت للزبون ،ازدادت املنافسة القائمة على أساسه ،السيما عند  سابعا: -

وفق الطلب ،أي حتقيق امليزة التنافسية على أساس التعامل مع املنظمات اليت تعمل على وفق مبدأ اإلنتاج على 

 51ختفيض عنصر الوقت لصاحل الزبون وذلك من خالل عدة عناصر أمهها 

"ختفيض وقت تقدمي املنتجات اجلديدة ، أو ختفيض دورة اإلنتاج، أو ختفيض وقت التوصيل ، أو ختفيض وقت 

 التحويل أو التغري" .
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من املزااي التنافسية  احلامسة يف الوقت احلاضر بعد أن أصبح اإلنتاج يتم على  املرونة : أصبحت املرونة  اثمنا: -

 وفق طلب الزبون 

 اجلودة : هي جمموعة اخلصائص اليت حتدد قدرة املنتج على تلبية توقعات الزابئن املعلنة والضمنية . اتسعا: -

 (: أثر تقليص الوقت على زايدة رحبية الشركة04الشكل الرقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .35ص  2011 املنافسة والتنافسية دار جرير للنشر والتوزيع –ألستاذ الدكتور ,زغدار  أمحد ااملصدر 

أما أهم العوامل املؤثر يف امليزة التنافسية فقد حدد بورتر مخسة عوامل من شأهنا التأثري  يف امليزة التنافسية هي 

والقدر على املشرتكني ,والتنافس بني  "دخول منافسني جدد , وهتديد البدائل ,والقدر على مساومة اجملهزين

كما أن امليزة التنافسية اليت تكسبها املنظمة من خالل مدة زمنية طويلة من املمكن أن   ،52"املنافسني احلالني 

تفقدها بسبب البيئة الدنيامكيية الىت تعمل فيها ،إذا تتأثر بشكل كبري جبودة رأس املال البشري املتوفر لدى 
                                                           

  .145 مربح السابق ذكره ص–ستاذ حسين وليد حسين عباس األ 52

بسرعة في 

توفير المنتجات 

 للعمالت

ة أعلى ,إنتاجيه أعلى كفاء

أقل  ,مصاريف إضافية

,معدالت دورات أسرع 

 للمخزون رأسمالي

 

 تكلفة أقل

 ربحية أعلى
 بسعر أعلى

 حصة أكبر من السوق

مدة إنجاز 

 أسرع زمنيا 
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ن اإلجراءات التنظيمية اليت تعتمدها يف تنفيذ عملياهتا املختلفة  ,كما أن اهلجرة السكانية من املنظمة فضالت ع

شأهنا التأثري يف امليزة التنافسية وذلك سبسب الصعوابت اليت تواجهها املنظمة يف إدراج املعرفة ،وكذلك تتأثر 

وهناك عدة من احملددات املؤثرة امليزة التنافسية ابلتوجه السوقي للمنظمة من خالل عالقته ابإلبداع واألداء املايل 

املستدامة أمهها اإلستثمار يف اجملال البحث والتطوير ،هبدف احلصول على سبق التكنولوجيا يعطى الرايدة يف 

تصميم وإنتاج منتجات جديدة .وبسرعة إيصال املنتجات اجلديدة إىل املستهلك النهائي من خالل تقليص الوقت 

اجها ،والرتكيز على نظم تصنيع مرنة وخمتلفة ،والتصرف على أساس أن السوق أصبح له طابع العاملية الالزم إلنت

والتحكم املنظمة يف مواردها املختلفة )مادية ,وتنظميه والتكنولوجيا والبشرية تعد املوارد البشرية أبرز مقومات 

ضروري توجيه نشاط املنظمة حنوهم والتعلم من القدرة التنافسية ,وزايدة متطلبات  الزابئن وهو ما جيعل من ال

مالحظاهتم ومطالبهم  واجلودة الشاملة وتعد هدفا اسرتاجتيا ملعظم املنظمات الكربى ،واإلتصال ،إن بساطة التنظيم 

وقلة اإلدارين يسهل  اإلتصال ويسمح ابحلركة السريعة للمعلومات وإيصاهلا للمعنني هبا يف الوقت  املناسب سواء  

 ذلك شفهيا أم إبستخدام وسائل اإلتصال احلديثة .كان 

 

 

 

 

 

 



 المورد البشري  مدخل للميزة  التنافسية                                          الفصل الثاني:            
 

63 

 

 أمهية املوارد البشرية وخصائصها املتوافقة ومتطلبات التنافسية . -2-2

 أسس تنمية القدرات التنافسية للموارد البشرية : -2-2-1

حصرها على العموم يف لكي متلك املؤسسة املوارد البشرية املتميزة جيب أن توفر جمموعة من األسس اليت ميكن 

 53النقاط التالية :

التدقيق يف اختيار العناصر املرشحة لشغل وظائف تسهم يف قضية بناء وتنمية وتوظيف القدرات التنافسية  .1

، بوضع األسس السليمة لتقدير احتياجات املنظمة من املوارد البشرية وحتديد مواصفات وخصائص األفراد 

لتأكد من توافق التكوين الفكري والنفسي واالجتماعي واملعريف لألشخاص املطلوبني بعناية ، إىل جانب ا

املرشحني مع مطالب هذه الوظائف ،ومتتعهم ابلسمات واخلصائص اليت بيناها سابقا من خالل تنمية وسائل 

 ومعايري فحص املتقدمني للعمل يف املفاضلة بينهم أكثر العناصر توافقا مع إحتياجات املؤسسة .

الصدد نذكر أن أمام املؤسسة خيارين فيما خيص استقطاب املوارد البشرية ، فإما جترى عمليات البحث ويف هذا 

 واالستقطاب ،أو مراكز التقييم املتخصصة .

االهتمام بتدريب املوارد البشرية مبعىن أمشل وأعمق مما كانت تتعامل به إدارة املوارد البشرية التقليدية ،أي  .2

فراد الذين يبدون قصورا يف مستوايت أدائهم ،بل جيب أن يشمل مجيع أفراد املنظمة ال عدم احنصارها على األ

 على التعيني .

وقد تبني منهجية إدارة املوارد البشرية اإلسرتاجتية أن تفعيل التدريب وبراعة  املوارد البشرية ال تتحقق مبجرد 

د من أن تتناول جهود التنمية املنظمة ذاهتا وذلك خن توجيهها وتركيزها على األفراد القائمني ابلعمل ، وإمنا ال ب

 خالل حتويلها إىل منظمة تتعلم حىت هتني الفرص للعاملني فيها ابلتعلم وتتميز معارفهم يف تطوير األداء.

                                                           
  http://www.sst5.comموقع االنترنيت  53
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ولكي تضمن املؤسسة ذلك جيب أن تكون يف ارتباط مستمر مع اجلامعات ومراكز البحث ،وحىت املؤسسات 

 هلا احلصول على املعارف اجلديدة.الرائدة لكي يتسىن 

ترسيخ روح التعلم لدى األفراد وإاتحتهم الفرص للمشاركة يف املؤمترات والندوات العلمية واملهنية املختلفة  .3

وتطبيق نظام يقضي بتحمل املنظمة عنهم رسوم اإلشرتاك يف تلك املؤمترات والندوات ورسوم العضوية يف 

واملتخصصة مع حتمل  هنية . فضال عن تيسري فرص استكمال الدراسات العليااجلمعيات واهليئات العلمية وامل

 املؤسسة. النفقات عنهم كلها أو جزء منها على حساب وقت

تنمية وإستثمار الطاقات الفكرية والقدرات اإلبداعية لألفراد وتوفري الفرص للنابغني "املمتازين" منهم  .4

 ل مببدأ اإلبتكار أو الفناء.لتجريب أفكارهم ومشروعاهتم اخلالقة ،والعم

نذكر هنا أن املؤسسات األكثر جناحا يف العامل املتقدم حتاول أن جتعل من كل فرد رجل أعمال يف ذاته 

 وليس جمرد موظف يؤدي أعمال روتينية بل هو يفكر ويبتكر ويشارك يف املسؤولية ويتحمل املخاطر.

لموارد البشرية يف املؤسسة وضرورة توفري املناخ تنمية أساليب العمل اجلماعي وتكريس روح الفريق ل .5

املساند لتنمية االتصاالت اإلجيابية والتواصل بني شرائح العاملني املختلفة ، وحتقيق أسس اإلنتماء والوالء 

 للمنظمة .

 مراجعة هيكل الرواتب والتعويضات املالية وإجراء املقارانت مع املستوايت السائدة يف سوق العمل ،ويف هذا .6

املضمار ميكن اإلاتحة للعناصر البشرية الفرصة يف املشاركة يف عوائد إنتاجهم الفكري بتطبيق نظم املشاركة يف 

 األرابح وتوزيع األسهم جمانية ،لتحفيزها وتنمية اهتمامها ابلعمل .

فتح قنوات االتصال وتسري تدفقات املعلومات واملعرفة بني قطاعات ومجاعات العمل املختلفة لتحقيق الفائدة  7-

األعلى الناشئة من هذا النمو املتصاعد ملعرفة نتيجة التداول والتعامل فيها . ابعتبار أن ما يفرق املعرفة على املوارد 
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قص وال هتتلك ابلتداول ابلعكس فهي تنمو وتتطور كلما زاد األخرى اليت تتاح  لدى املؤسسة هو أهنا ال تن

 انتشارها وتداوهلا بني األفراد.

إىل جانب هذا نذكر أمهية هتيئة الفرص للعاملني للمشاركة يف اقرتاح االسرتاتيجيات وتطوير النظام وأتمني مناخ 

 ابألفكار يف إثراء القاعدة املعرفية للمنظمة .اإلنفتاح الفكري الذي حيفز العاملني على التفكري واإلبداع  واملسامهة 

تطبيق نظام إدارة األداء ومن مث اإلهتمام جبميع عناصر البشرية واملادية والتقنية واملهنية يف إطار متناسق  -8

ومتكامل واإلهتمام بقضية مهمة جدا أال وهي مراعاة األبعاد الثقافية واإلجتماعية للموارد البشرية واختالف 

هتم الفكرية وأخذ هذه الفروق يف اإلعتبار عند تصميم األعمال وإعداد خطط األداء وحتديد معايري مسواي

 . 54التقييم

إىل جانب تزويد العاملني ابملعلومات املتجددة عن طريق التدريب أو اإلجتماعات الدولية بني العاملني والرؤساء 

 عتمدة والكشف عن أفكار جدية لتحسني فرص األداء حسب اخلطط امل

ومن أجل تنسيق جهود تلك املوارد البشرية متنوعة اخلربات والكفاءات واإلهتمامات وضمان توجيهها مجيعا  -9

صوب األهداف  احملددة وقف األساليب واألولوايت املعتمدة وجب الرتكيز على عنصر يف عناصر املوارد البشرية 

التوجيه، املساندة والتنسيق التقسيم وغريها من الوظائف أال وهوالقائدة اإلداري الذي خيتص يف ممارسة وظائف 

الذي يلعب دور الرائد يف هتيئة الدخول إىل عصر املتغريات واستكمال مقاومات التميز ،فالقائد ليس الفرد الذي 

يفرض سلطته على العمال ألداء عملهم بل هو الذي يوجه ويطور وينمي قدرات املوارد البشرية ، إذ اهو مدير 

مال حبد ذاته ، يسري األفكار والقيم إذا وجب تغيري النظرة إليه  وإىل القيادة اإلدارية ككل، واعتبارهم مدربني أع

 ومساندين ورعاة للعاملني وليسو رؤساء ومسيطرين .
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كان التصور يف املاضي أن يقدمون املسامهات املالية لتكوين الشركات ومنظمات األعمال  هم أصحاب رأس 

لكن الواقع اجلديد يطرح حقيقة أخرى أهم وهي أن من ميلك املعرفة ميلك املنظمة ، إن رأس املال الفكري املال ، و 

 يقدمه أصحاب املعرفة ، فهم أصحاب رأس املال احلقيقي واألهم .

وبذلك حني تتعامل إدارة املوارد البشرية مع أفراد املنظمة جيب أن ينطلق هذا التعامل مع تلك احلقيقة ، إن 

العاملني ليسو أجراء يعملون لقاء أجر وال ميثلون عامل من عوامل اإلنتاج وإمنا هم مصدر األفكار واألداة الرئيسية 

للتغيري ولتحويل التحدايت لقدرات تنافسية بفضل املعرفة والقدرة اإلبتكارية أو اإلبداعية اليت ميتلكوهنا لذا يفرتض 

على التطوير واإلثراء يف أدائهم .وذلك هبدف تفعيل مسامهات العنصر ابملنظمة تنمية قدرات األفراد وحتفيزهم 

البشري يف حتقيق األهداف املتوخاة للمنظمة ، فعلى هذا األخرية أن تدرك أبن اللعبة التنافسية ليست اختيارا، بل 

م أو تستند يف هي ضرورة حتمية متليها عليها الظروف اجلديدة وعليها التعامل مع قواعد هذه اللعبة واليت تقو 

 األساس على أمهية العنصر البشري .

 خصائص املوارد البشرية املتوافقة ومتطلبات التنافسية : -2-2-2

 .القدرة على التعامل يف سوق مفتوح يتصف ابلتقلب والفجائية 

  املرونة والقدرة على التخلص من أساليب العمل النمطية إىل أساليب متغرية وغري جامدة ملواكبة حركة

 املتغريات داخل وخارج املنظمة.

  التحرر من أسر اخلربات املاضية وحدود التخصص املهين والعملي الدقيق والقدرة على اإلنطالق حنو

 جماالت عمل وختصصات وأسواق وشرائح متعاملني متغرية ابستمرار.

  الذاتية يف فروع املعرفة واخلربة اإلهتمام ابكتساب املعرفة اجلديدة وجتديد الرصيد املعريف ومواصلة التنمية

 األكثر توافقا مع متطلبات العمل مع إاتحة مساحة مرنة من اخلربات واملعارف املساندة.
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 .قبول التغري واإلستعداد لتحمل خماطر العمل يف جماالت أو مناطق جديدة 

  وعدم االعتماد على القدرة على حتمل املسؤولية وممارسة الصالحيات وتوفر درجة كافية من اإلستقاللية

 الغري كمصادر توجيه وإرشاد طول الوقت يف كل الظروف .

  قبول التنوع وحتمل أعباءه سواء كان التنوع يف أعضاء فرق العمل اليت يتعاون معها أو يف العمالء أو يف

 .55جماالت العمل واملسؤوليات

 ملواجهة الشخصية ولكن ابلدرجة القدرة العالية على العمل يف فرق ليس ابلضرورة أن تكون على أساس ا

 األوىل إدراك قيمة العمل املشرتك والتعامل مبنطق الفريق حىت يف حاالت تباعد األفراد يف مواقع متباعدة.

  القدرات اإلبتكارية واإلبداعية واستثمار الطاقات الذهنية يف تقدمي األفكار واملقرتحات واحللول

 يدة والنظر إىل األمور من زوااي متجددة.للمشكالت وابتداع الطرق واألساليب اجلد

 .القدرة على التفكري احلر واملتحرر من قوالب الصيغ واملفاهيم التقليدية 

 .القدرة على حتمل الصدمات وقبول الفشل ليس ابعتباره هناية املطاف أو النظر إليه على أنه كارثة 

 بول ما حققه الفرد من جناح بل السعي الطموح والتطلع إىل مستقبل أفضل ابستمرار وعدم الركون إىل ق

 ابستمرار إىل ما هو أفضل وأحسن سواء لشخصه أو للمنظمة اليت يعمل هبا.

 .قبول التحدايت واملهام الصعبة واعتبارها فرصا قد ال تتكرر إلثبات الذات وحتقيق التفوق والتميز 

 ل أمناط التعامل مبا يتفق ومتطلبات كل التعامل مع املواقف املختلفة ابملرونة املناسبة والقدرة على تعدي

 موقف.

وبشكل عام من أجل أن تسهم املوارد البشرية يف جناح وتفوق منظمة ما جيب أن تتوفر فيها الصفات 

 التالية:

 أن تكون اندرة مبعىن أهنا غري متاحة للمنافسني. .1
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 أن تكون املوارد البشرية قادرة على إنتاج القيم. .2

تقليد املوارد البشرية املتميزة سواء ابلتدريب والتأهيل أو السحب من أن يصعب على املنافسني  .3

 املنظمة.

إن تطبيق مفاهيم وتقنيات إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية هي السبيل إىل حتقيق غاية املنظمة يف تكوين وتنمية 

 موارد بشرية متميزة تسهم يف بناء وتنمية وتوظيف قدرات تنافسية عالية.

 أمهية املوارد البشرية يف تنمية القدرات التنافسية: -2-2-3

لقد وهب هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان ميزة العقل والتفكري ومن مث تبني لإلدارة املعاصرة أن املصدر احلقيقي 

تقنية لتكوين القدرات التنافسية واستمرارها هو "املورد البشري" الفعال وأن ما يتاح لديها من موارد مالية ومادية و 

ومعلوماتية، وما قد تتميز به تلك املوارد من خصائص و"إن كانت شرطا ضروراي إلمكان الوصول إىل تلك 

القدرة التنافسية.إال أهنا ليست شرطا كافيا لتكوين تلك القدرة لذلك ال بد من توفر العمل البشري"املتمثل يف 

سيق والتنظيم و اإلعداد والتهيئة ,التطوير والتحديث, عمليات التصميم واإلبداع الفكري,التخطيط والربجمة ,والتن

التنفيذ واإلجناز وغريها من العمليات اليت هي إنتاج العمل اإلنساين وبدوهنا ال يتحقق أي جناح مهما كانت 

املوارد للمنظمة لكن توفر هذا العنصر البشري أو تواجد ليس كافيا لضمان حتقيق األهداف املتواخاة للمنظمة أو 

قيقها لقدرة تنافسية بل وجب تنمية قدراته الفكرية وإطالق الفرصة أمامه لإلبداع والتطوير ومتكينه من مباشرة حت

مسؤولياته حىت تثري التحدايت واملشكالت وتدفعه إىل اإلبتكار والتطوير إذا ما تتمتع به تلك املوارد البشرية من 

 .56تلك املبتكرات اإلخرتاعات يف حيز التنفيذمميزات وقدرات هي اليت تصنع النجاح املستمر ووضع 

 ونظرا ألمهية العنصر البشري فغريت املنظمة نظرهتا هلذا األخري.
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 دواعي تغري نظرة املنظمة املعاصر للعنصر البشري:

قبل سنوات قليلة كان االهتمام بشؤون املوارد البشرية ينحصر يف عدد قليل من املتخصصني الذين يعملون يف 

يطلق عليه "قسم أو إدارة األفراد واملوارد البشرية"خيتصون بكافة املسائل اإلجرائية املتصلة ابستقطاب األفراد قسم 

وتنفيذ سياسات املؤسسة يف أمور املفاضلة واإلختيار بني املقدمني لشغل الوظائف مث إهناء إجراءات التعني وإسناد 

املوارد البشرية تشمل متابعة الشؤون الوظيفية للعاملني من حيث العمل ملن يقع عليه اإلختيار وكانت مهام إدارة 

إحتساب الرواتب ،ضبط الوقت ،تطبيق اللوائح يف شأن املخالفات اليت تصدر منهم وتنفيذ إجراءات اإلجازات 

ية اليت على اختالف أنواعها ،مباشرة الرعاية الطبية واإلجتماعية وتنفيذ نظم تقييم األداء وأعمال التدريب والتنم

 يثريها املديرون املختصون مث متابعة إجراءات إهناء اخلدمة يف هناية التقاعد وغريها من اإلجراءات الروتينية.

فاإلدارة العليا يف معظم املؤسسات مل تويل املورد البشري اإلهتمام املناسب ومل هتتم بتنمية قدراته اإلبداعية وجعله 

 57تنافسي ومن األسباب اليت أدت إىل هذا القصورالركيزة األساسية لتحقيق التفوق ال

 حاالت اإلستقرار اإلقتصادي النسبية والنمو املتواصل يف الكثري من املؤسسات دون مشكالت كبرية. 

 املستوايت املعتادة من املنافسة وتعادل املراكز والقدرات التنافسية لكثري من املؤسسات. 

املهارات والقدرات البشرية املطلوبة للتعامل من التقنيات حاالت اإلستقرار التقين النسبية وتواضع  

 السائدة.

ففي تلك الظروف املتصفة أساسا  ابإلستقرار  مل ميثل احلصول على املوارد البشرية املطلوبة مشكلة .كما أن 

 . مستوايت املهارة املطلوبة مل يكن يتطلب عناية خاصة يف حماوالت البحث عن املوارد أو التعامل معها

ولقد سادت هذه الظروف يف كثريا من دول العامل لفرتات طويلة خالل فرتة النهضة  "الثورة الصناعية " اليت متتع 

هبا العامل الغريب وانتقلت نسبيا إىل بعض دول العامل العريب ، ففي تلك الظروف كانت أهم املشكالت اليت تفي 

املوارد املالية الالزمة وتنميط أساليب اإلنتاج وحتقيق مستوايت هبا اإلدارة العليا يف املؤسسة اإلقتصادية هي تدبري 
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أعلى من امللكية " آالت "  حتقيق ملستوايت أعلى من اإلنتاجية ، ومع تنامي السوق مل تكن يف عمليات 

ؤسسات التسويق تثري إهتمام اإلدارة العليا اليت كان مهها األول، كما قلنا "اإلنتاج" ، ) يالحظ أن الكثري من امل

العربية ال تزال تسري وفق الفلسفة اليت ترى اإلنتاج مشكلتها األوىل ، ترى يف العنصر البشري عامل من عوامل 

اإلنتاج خيضع لنظم ولوائح وإجراءات ألداء املهام املنوطة املستندة إليه  " ال ترتك له فرصة للتفكري أو اإلبداع أو 

 حرية اختاذ القرار ".

تدم على هذا  النحو فقد أصاب العامل كله حاالت من التغري املستمر واملتواصل والعنيف  لكن تلك الظروف مل

 ذو التأثري على هيكلة املوارد البشرية وقدراهتا ولعلى ابرز التغريات:

التطورات العلمية والتقنية وانتشار تطبيقاهتا خاصة تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت يتطلب استيعاهبا  .أ

 كفاءة تتوفر يف نوعيات خاصة من املوارد البشرية   وتطبيقها

تسارع عمليات اإلبتكار والتحديث للمنتجات واخلدمات واالهتمام املتزايد بتنمية املهارات اإلبتكارية  .ب

واإلبداعية للعاملني وإاتحة الفرصة أمامهم للمسامهة أبفكارهم وابتكاراهتم لتنمية القدرات التنافسية 

 للمؤسسة.

اشتداد املنافسة واتساع األسواق وتنامي الطلب " األمر الذي استوجب وجود خمتصني " يف جماالت  -ج

 البيع والتسويق والرتويج ملواجهة تلك اهلجمات التنافسية .

ظاهرة العوملة وانفتاح األسواق العاملية أمام املنظمات مع تطبيق اتفاقية اجلات وظهور منظمة التجارة  .ت

يف حترير التجارة الدولية  من خالل إزالة العوائق اجلمركية يف حترير التجارة الدولية . وهذا  العاملية ودورها

األمر أوجد هو األخر احتياجا متزايد لنوعية جديدة من املوارد البشرية تتفهم الثقافات املختلفة وتستوعب 

 املتغريات احمللية يف األسواق .
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بشر ذو املعرفة املتخصصة يف فروع العلم والتقنية اجلديدة واملتجددة ارتفاع مستوى التعليم وتطور مهارات ال .ث

والذين أصبحت املنظمات تسعى إليهم ألمهيتهم يف تشغيل تلك التقنيات وصيانتها ، ومن مث اكتساب 

القدرات التنافسية  تلك التغيريات كانت السبب الرئيسي يف تغري نظرة املؤسسة املعاصرة إىل العنصر 

داية التحول حنو اعتبارهم املصدر األساسي للقدرات التنافسية وأكثر األموال أمهية وخطورة يف البشري وب

املؤسسة ، وبذلك بدأت اإلدارة املعاصرة تبحث عن مفاهيم وأساليب جديدة إلدارة املوارد البشرية 

 تتناسب مع أمهيتها وحيوية الدور الذي تقوم به .
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 وامليزة التنافسية : املورد البشري -2-3

 املورد البشري كمصدر للميزة التنافسية : -2-3-1

يف ظل ظروف املنافسة الشديد اليت تعيشها منظمات  األعمال يف العصر احلديث أصبح الدور األساسي إلدارة 

سوقية معينة املوارد البشرية هو زايدة امليزة التنافسية للمنظمة ، واليت تعكس مدى قدرة املنظمة على كسب حصة 

واحلفاظ عليها ، كما ترتبط امليزة التنافسية للمنظمة بفعالية املنظمة ،والفعالية من هذا املنظور تعين مدى قدرة 

املنظمة على إشباع رغبات أصحاب املصاحل ، كل من محلة األسهم واملالك واملستهلكني واملنافسني واملوردين 

املون ابملنظمة. إن املنظمة اليت تفشل يف إشباع رغبات أصحاب واجملتمع ككل، وعلى رأس هؤالء مجيعا الع

املصاحل تتعرض إىل الفشل السريع ، وتساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق الفعالية التنظيمية من خالل العديد من 

 األنشطة منها على سبيل املثال:

 مل.اختيار العاملني القادرين على التجديد واإلبتكار وحل مشاكل الع 

 58تنمية قدرات العاملني على أداء الوظائف واملسامهة بشكل مباشر يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية. 

  اإلحتفاظ ابلعمالة املتميزة وتقليل احتماالت تسرهبا إىل خارج املنظمة من خالل نظم جيدة للموارد

 البشرية مثل نظم األجور واحلوافز والتعويضات.

لبشرية مل يعد منصبا على حفظ سجالت األفراد وإعداد كشوف املرتبات الشهرية ووضع إن اهتمام إدارة املوارد ا

اللوائح والقوانني املنظمة للعمل بل إن املدخل احلديث إلدارة املوارد البشرية يبىن على أساس التكامل بني خطط 

ف إىل حتقيق ميزة تنافسية كربى املنظمة اإلسرتاتيجية وأنشطة إدارة املوارد البشرية ومثل هذا التكامل إهنا يهد

 للمنظمة.
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يف عاملنا املعاصر يصعب أن نتخيل منظمة ما تستطيع أن حتقق ميزة تنافسية دائمة دون أن يتوفر لديها العنصر 

البشري الراغب والقادر على حتقيق تلك امليزة التنافسية،فربغم تعدد الوسائل التنظيمية اليت ميكن أن تعتمد عليها 

احلديثة لتدعيم قدراهتا التنافسية إال أن الفكر اإلداري املعاصر قد أكد مبا ال يدع جماال للشك أن تنمية املنظمات 

القدرات البشرية وتدعيم رأس املال الفكري للمنظمة هو أكثر تلك الوسائل فعالية وأكد أنه ميكن توفري فرص 

األساسية املشاركة يف فعاليات املنظمة ويف مقدمتها النجاح يف حتقيق أهداف املنظمة من خالل إدارة أداء العناصر 

 بل وأمهها هو املورد البشري .

غري أن التساؤل الرئيسي يف هذه احلالة هو "ما األمهية النسبية للموارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة 

جابة املنطقية عن هذا التساؤل تنبع من مقارنة ببقية العناصر التنظيمية التقليدية اليت حتقق نفس امليزة؟ " واإل

األمهية النسبية اليت اكتسبها العنصر البشري مقارنة مبصادر امليزة التنافسية التقليدية مثل املنتج املتميز أو 

التكنولوجيا املتقدمة أو األسواق املغلقة أو اإلنتاج الكبري وميكن توضيح تفوق العنصر البشري على امليزة التنافسية 

 تقليدية كما يلي:ال

 : 59املنتج املتميز

املصدر األساسي لتحقيق امليزة التنافسية هو تقدمي املنتج )سلعة أو خدمة(تشبع الرغبات احلقيقية لدى املستهلك 

، وتزداد أمهية املنتج يف حتقيق امليزة التنافسية إذا كان هذا املنتج متميزا عن املنتجات املنافسة وابلنظر إىل دورة 

املنتج جند أهنا أصبحت قصرية جدا وأكثر من هذا فإننا كثريا ما نرى بعض املنظمات من وراء هذا اإلجراء حياة 

ضمان التفوق على املنافسني .فمن الطبيعي أن نشرتي اليوم سلعة معينة وأن جند منوذجا أفضل أو متطورا من 

تفاع معدالت تقادم السيارات واحملمول نفس السلعة أو اخلدمة بعد ذلك بفرتة وجيزة.وخري شاهد على ذلك ار 

 وأجهزة احلاسبات واملالبس واخلدمات الصحية والتعليمية.
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ومن مث فقد أصبحت املنظمات مطالبة بتدعيم نشاط البحوث والتطوير حىت يتسىن هلا حتقيق ميزة تنافسية من 

جيد أن العنصر البشري هو العنصر خالل تقدمي منتجات وخدمات متطورة ،غري أن املتأمل هلذه امليزة التنافسية 

القادر على أحداث التطوير والتجديد يف السلع واخلدمات ومن خالل امتالك املنظمة للموارد القادرة اليت تتصف 

 بروح التجديد واالبتكار متثل ميزة تنافسية ضرورية للمنظمات احلديثة.

  :60تكنولوجيا اإلنتاج

من عناصر حتقيق امليزة التنافسية وتتحقق امليزة التنافسية يف هذه احلالة من  متثل التكنولوجيا املتقدمة عنصرا مهما

خالل ما توفره التكنولوجيا من دقة يف األداء وسرعة يف االجناز خاصة يف زمن تسعى املنظمات إىل تطبيق مفهوم 

والذي جيسد الصراع بني املنظمات  SERO TIME MANAGEMENT"إدارة الزمن الصفري"

مع الزمن إلشباع رغبات املستهلك ومن الطبيعي أن تكون املنظمة اليت متتلك التكنولوجيا املتقدمة هي  والتسابق

القادرة على إدارة الزمن الصفري ومن مث حتقق ميزة تنافسية .فاملورد الذي يبيع التكنولوجيا ملنظمة ما ميكن أن 

طرازا من الطائرات اليت تنتجها الشركة املنتجة  يبيعها لكل املنافسني فكل شركات الطريان متتلك تقريبا أحدث

لتلك الطائرات وأتسيسا على ما سبق فإن حتقيق امليزة التنافسية من خالل امتالك التكنولوجيا يتطلب اإلجابة 

 على األسئلة التالية:

 من يستطيع اإلستفادة من التكنولوجيا املتقدمة؟ 

 من يستطيع صيانة التكنولوجيا املتقدمة؟ 

 يستطيع تطوير التكنولوجيا املتقدمة؟من  

إن اإلجابة عن التساؤالت السابقة تعكس بوضوح أمهية الدور الذي تلعبه املوارد البشرية يف تعظيم اإلستفادة 

من التكنولوجيا املتقدمة فمن املمكن أن تشرتي أحدث معمل تكرير برتول يف العامل، لكن جمرد امتالك هذه 
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يتوافر العنصر البشري القادر على إدارهتا وصيانتها وتطويرها سوف جيعل فاتورة التكنولوجيا دون أن 

 التكنولوجيا مرتفعة جدا لدرجة أن يصبح معها عدم استخدام التكنولوجيا أكثر نفعا للمنظمة.

 األسواق املغلقة:

تنتقل اآلن إىل مل تعد هناك أسواق مغلقة فالعامل كله أصبح قرية صغرية ومن العجيب أن األسواق أصبحت 

املستهلك وليس العكس ،ابستخدام التكنولوجيا احلديثة ميكنك اآلن البيع والشراء من منزلك "العامل بني 

أصابعك" األسواق املغلقة أصبحت أثرا بعد عني ،وقد ساعد على أتكيد هذا املفهوم التقدم التكنولوجي الذي 

ة بفعل التغريات البيئية اليت حدثت خالل النصف األخري سبق أن أشران إليه سابقا فكل األسواق أصبحت مفتوح

 من القرن العشرين خاصة اتفاقيات التجارة العاملية ومنظمة التجارة الدولية وغريها.

وخالصة القول أن التنافس أصبح حقيقة واقعة لكل املنظمات إذا ما رغبت يف اإلستمرار والبقاء يف السوق 

ه هو:"ما العنصر التنظيمي القادر على تقبل املنافسة والتعامل مع متطلباهتا ؟ " والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفس

واإلجابة املنطقية هي العنصر البشري فهو القادر على تبين فكر املنافسة والتعامل مع متغريات السوق اجلديدة 

ة لن جيدي نفعا من سوق وعلى العكس من ذلك فإن تبين العنصر البشري ملفهوم السوق املغلقة واحلماية احلكومي

 ال يعرتف ابلعواطف كأساس للتنافس.

 :61اإلنتاج الكبري

تتحقق امليزة التنافسية من اإلنتاج الكبري نتيجة الوفرات اليت تتحقق نتيجة اإلنتاج الكبري واقتصادايت احلجم  

ستهلكني وأذواقهم ومع تعقد والوفرات املرتتبة عليها غري أن اإلقرتاض األساسي يف هذه احلالة هو تشابه رغبات امل

طبيعة احلياة تعقدت وتنوعت رغبات واحتياجات املستهلكني بشكل مذهل واستدعى ذلك أن تتعامل املنظمات 

مع هذا التعقد يف رغبات املستهلكني بدرجة مماثلة من التعقد التنظيمي ومبعىن أخر فلقد استدعى األمر تقدمي 
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 MASSكني املتعددة وتطبيق مفهوم اإلنتاج املتخصص لكل مستهلك منتجات متنوعة إلشباع حاجات املستهل

CUSTOMIZATION ومن هذا املنطلق ميكن النظر إىل كل مستهلك على انه سوف مستقل فأنت .

اآلن تستطيع أن حتدد لون سيارتك الذي تفضله وكافة التفاصيل األخرى اليت تشبع رغباتك اخلاصة هبا كذلك 

الربانمج التلفزيوين الذي تفضله يف أي وقت وترغب فيه من خالل برانمج التلفزيوين التفاعلي تستطيع أن تشاهد 

.أن مثل هذا التحول يفقد اإلنتاج الكبري خاصيته األساسية,كميزة تنافسية.وبدال من ذلك يصبح امتالك 

 املهارات البشرية املتطورة هو السبيل ملواجهة تعقد رغبات واحتياجات املستهلكني.

وبنظرة فاحصة للمصادر التقليدية للميزة التنافسية جند أهنا تفقد أمهيتها النسيبة إذ مل يصاحبها مورد بشري قادر 

على تعظيم اإلستفادة من تلك املصادر وزايدة على ذلك فإن قدرة املنافس على تقليد العناصر التقليدية للميزة 

لعنصر الوحيد الذي ال ميكن تقليده فهو ميزة تنافسية دائمة تصبح غري ذات أمهية نظرا ألن العنصر البشري هو ا

 وكخالصة نستنتج:

 املورد البشري هو امليزة التنافسية الوحيدة اليت ال ميكن تقليدها.

 املقومات املطلوبة لتحقيق التنافسية إلدارة املوارد البشرية: -2-3-2

 رة املوارد البشرية لتحقيق التنافسية.هناك جمموعة من املقومات اليت جيب توافرها يف مسئويل إدا

 :62املعرفة أبعمال املنظمة -اجملموعة األوىل من املقومات  -1

يتعني أن يتوافر لدى مسئويل املوارد البشرية املعرفة بطبيعة أعمال املنظمة وإمكانيتها يف خمتلف اجملاالت ومنها 

املعرفة ابإلمكانيات اإلقتصادية واملالية للمنظمة وتتضمن املعرفة مكوانت هيكل رأس املال وأساليب تنمية وكيفية 

دمة وكيفية ختصيص املوارد وفقا للمعايري املالية واملعرفة مبنتجات املنظمة إدارة تكلفة رأس املال والنظم املالية املستخ

وخدماهتا وإمكانيتها اإلسرتاتيجية ويتضمن ذلك الفهم الحتياجات العمالء واخلصائص املميزة للمنتج والقطاعات 
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نتاجية لتكوير املنتج وجماالت السوقية للشركة واملعرفة ابلنواحي التكنولوجية وتتضمن املعرفة ابلعمليات اهلندسية واإل

البحوث والتطوير ابملنظمة وغريها من اجلوانب املتعلقة أبعمال وأنشطة املنظمة وال يعين ذلك أن يكونوا مسئولو 

املوارد البشرية قادرين على أداء كل الوظائف لكن املطلوب منهم هو املعرفة العامة اليت متكنهم من ربط أنشطة 

د البشرية ابحتياجات املنظمة وابلتايل ميكنهم أن يصبحوا شركاء فعلني يف وضع إسرتاتيجية وبرامج إدارة املوار 

 املنظمة وبناء قدرهتا التنافسية.

 :63تصميم وإيصال برامج إدارة املوارد البشرية  -اجملموعة الثانية من املقومات  

رد البشرية وتوصيلها بفعالية ويف الوقت املناسب جيب أن يتوافر لدى إدارة املوارد البشرية مهارات إعداد برامج املوا

وحىت ميكنهم أداء ذلك جيب أن يستندوا يف تصميم برامج إدارة املوارد البشرية على العلوم السلوكية، وأن يعملوا 

على التحديث املستمر ملهاراهتم وإلدارهتم يف خمتلف اجملاالت املتعلقة ابلعنصر البشري من خالل املداومة على 

ور املؤمترات املنعقدة يف هذا الشأن واإلطالع على الدراسات احلديثة، وإجراء األحباث واإلستعانة ابخلرباء حض

وأساتذة اجلامعات يف جمال املوارد البشرية ، كما يتعني عليهم مراجعة برامج إدارة املوارد البشرية ابستمرار لتعديلها 

 نظمة.مبا يتفق والتغريات يف إسرتاتيجية وأهداف امل

 : 64إدارة عملية التغيري  -اجملموعة الثالثة من املقومات  

جيب أن يتوفرلدى مسئويل املوارد البشرية القدرة على إدارة عملية التغيري ومن أهم تلك املهارات القدرة على  

حملتملة كسب النفوذ داخل املنظمة ، مهارات تشخيص وحل املشكالت ، وتقييم نتائج التغيري وتقليل املقاومة ا

 العوامل األساسية لنجاح التغيري: للتغيري ويف ما يلي أهم العوامل األساسية لنجاح التغيري :

 قيادة التغيري ) من املسئول(:  (1)

 . هل هناك قائد .... من الذي ميلك زمام األمور 
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 . من يلتزم أمامنا إبحداث التغيري 

 .من الذي حيشد املوارد الضرورية لتدعيم حدوث التغيري 

 .من الذي سيخصص الوقت و االهتمام مبتابعة عملية التغيري 

 خلق احلاجة للتغري ) ملاذا يتم التغيري (؟ (2)

  هل العاملون مدعون ألسباب التغيري 

 هل يفهمون أمهية التغري؟ 

 هل يدركون فوائد التغيري ابلنسبة هلم ، وابلنسبة للمنظمة يف األجلني القصري والطويل ؟ 

 تشكيل الرؤية  : (3)

 رى العاملون نتائج التغري من الناحية السلوكية  )أي وفقا ملا سوف يؤدونه بشكل خمتلف نتيجة هل ي

 للتغيري( 

 هل يشعر العاملون ابحلماس إلجناز التغيري ؟ 

 هل يدركون منفعة التغيري ابلنسبة للعمالء واألطراف ذات املصلحة ؟ 

 توسيع نطاق اإللتزام : (4)

 أخرى مطلوب التزامها ابلتغري احلادث ؟ هل رعاة التغري يدركون وجود أطراف 

 هل يعرفون كيف خيلقون اإلئتالفات لتدعيم التغري ؟ 

 . هل لديهم القدرة على احلصول على تدعيم األفراد الرئيسيني ابملنظمة 

 أتسيس التنظيم واهلياكل : (5)

 هل يدرك رعاة التغري كيفية ربط نظم املوارد البشرية ابلنظم األخرى؟ 

 متابعة التقدم :  (6)
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 هل هناك طرق لقياس جناح التغيري ؟ 

 هل هناك خطة لقياس التقدم يف عمليات تطبيق التغري ؟ 

 اإلستمرارية : (7)

 هل هناك إدراك ابخلطوات األوىل يف عملية التغري ؟ 

 هل هناك خطة لتطبيق التغري بشكل دائم ؟ 

 املزااي التنافسية للموارد البشرية : -2-3-3

  التنافسية للموارد البشرية:املزااي 

يتناول هذا املطلب حتليل املزااي التنافسية للموارد البشرية يف املنظمات وتغري املوارد البشرية يف أي دولة أساس 

التنافسية هلا ، كما أن املوارد البشرية ألي منظمة  أساس املراكز التنافسية لتلك املنظمة أيضا ، ومل تصبح املواد 

ول مثال : أساس املزااي النسبية أو املطلقة إلقتصاد أي دولة كما كان يف املاضي ، وتقوم املزااي التنافسية اخلام كالبرت 

 للموارد البشرية ابلدور اإلسرتاجتي احلاكم للمزااي التنافسية  التنظيمية :

 : 65مبادئ املزااي التنافسية للموارد البشرية ابملنظمات

عن طريق خدمة العمالء وخدمة ما بعد البيع  Customer valueضرورة حتقيق قيمة للمستهلك  .1

اليت يقدمها جمموعة من املوارد البشرية ابملنظمة ، أي جيب ضمان أن العمالء حيصلون على قيمة من 

تلك املنظمة ، وتتحقق قيمة املستهلك مستوى الصورة الذهنية للمنظمة وقدرهتا على جذب واحلفاظ 

كما أن هناك قيمة للمسؤولية اإلجتماعية للمنظمة أمام الغري من خالل قيمة على العمالة املاهرة .  

 املستهلك أيضا .
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والشرط الثاين للمزااي التنافسية للموارد البشرية يرتبط ابلقدرة على احملافظة على التميز واإلنفراد خبصائص  .2

ويلي ، ويقاس رأس املال ذلك رأس املال البشري واملختلف عن رأس املال التم مثالخاصة للمنظمة ، 

البشري ابملهارات والقدرات اليت تتمتع هبا املوارد البشرية للمنظمة ، وجيب أن حيقق رأس املال البشري 

 أعلى عائد على اإلستثمار ابملنظمة مقارنة ابملنافسني.

 التحليل الرابعي للموارد البشرية لبناء اإلسرتاجتيات البديلة :

 ية للموارد البشرية يف أي منظمة إىل ضرورة توفري العناصر التالية :وحتتاج اإلدارة اإلسرتاجت

حتديد فلسفة املنظمة واإلسرتاجتيات والتكتالت الالزمة ، ومن مث حتديد نوع ودور املوارد البشرية القادرة  .1

 على حتقيق ذلك .

 حتديد رؤية املنظمة ملستقبل املوارد البشرية خالل السنوات القادمة . .2

سالة املنظمة خالل األجل القصري واملتوسط والطويل واليت حتدد أيضا رسالة املنظمة يف التعامل اختيار ر  .3

 مع املوارد البشرية هبا .

اختيار االسرتاجتيات اخلاصة ابملوارد البشرية يف ضوء التحليل الرابعي للمنظمة والقائم على التحليل  .4

 .66التحليل اخلارجي )الفرص والتهديدات (التنظيمي الداخلي )عناصر القوة وعناصر الضعف ( ،و 

وابلتحديد ضرورة التنبؤ ابلفرص املستقبلية والتهديدات املتوقعة نتيجة املنافسة والعوملة والتحوالت  .5

 التكنولوجية وتغري الطلب على السلعة وأولوايت املستهلك .

 

 

                                                           
 244ص  –مرجع سابق ذكره  –الدكتور فريد النجار   66



 المورد البشري  مدخل للميزة  التنافسية                                          الفصل الثاني:            
 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويساعد املسح البيئي يف قياس التهديدات املختلفة وفرص األعمال احلالية املتوقعة فمثال : يؤدي التحليل 

العميق للمنافسني إىل معرفة عناصر املنافسة )منافسة الوقت ،ابلتكلفة ، ابألسعار ، ابجلودة ، خدمة ما بعد 

للمنظمة أو ابلشهرة (،كما أن التغيري يف أسواق البيع ، التميز السلعي ، السالمة املهنية ، الصورة الذهنية 

العمل من حيث الطلب والعرض واهلجرة الداخلية والعمالة الوافدة حيتاج أيضا إىل تعديل اإلدارة اإلسرتاجتية 

 .67للموارد البشرية 

 : 68يقدم التحليل الداخلي للموارد البشرية التقارير التالية

 مستقبال ) خمزون اخلربات السابقة (. مستوايت املهارات احلالية واملطلوبة .1

 جماالت إعادة هندسة سياسات املوارد البشرية. .2
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التحليل التنظيمي والقدرات 

 التنظيمية

روف البيئية وأسواق ـالظ

 العمل

 عناصر القوة

 عناصر الضعف

 الفرص

 التهديدات

الفعال إلدارة الموارد  التخطيط

 البشرية
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 اإلحتياجات الالزمة لتحسني املهارات والقدرات واإلجتاهات . .3

 أهم مشكالت العمل حاليا ومستقبال . .4

 (: التحليل الرابعي لسياسات املوارد البشري05الشكل رقم )

 (w)عناصر الضعف (s)عناصر القوة 

ص)
لفر

ا
O) 

O.S 

اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية يف حالة القوة الداخلية 

 والفرص اخلارجية

 

S.W 

اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية يف 

 حالة الضعف الداخلي والفرص الضائعة.

ت )
يدا

تهد
ال

T) 

U.T 

اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية يف حالة القوة الداخلية 

 اخلارجية . والتهديدات

 

 

W.T 

اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية يف 

حالة الضعف الداخلي والتهديدات 

 اخلارجية.

 244ص  2007الدار اجلامعية  –اإلدارة اإلسرتاجتية للموارد البشرية  -املصدر : الدكتور فريد جنار

 اإلسرتاجتية األوىل :

 (soالقوة والفرص )املزااي التنافسية للموارد البشرية يف حالة 

 توجيه قوة املنظمات للسيطرة على أسواق العمل . .1

 القضاء على البطالة وتشوهات أسواق العمل . .2

 فرص تقدير العمالة املاهرة املدربة ألسواق العمل . .3
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حتقيق الرضا الوظيفي عن طريق إدارة اجلودة الشاملة وتفجريو إكتشاف القدرات والطاقات ، وتقوية  .4

 املوارد البشرية ابلتفويض وروح الفريق والتحفيز والدافعية .ومتكني 

 ضرورة التحسينات املستمرة والتدريب املستمر السلوكي والرتشيدي واملعلومايت. .5

 :69اإلسرتاجتية الثانية 

 (woللتعامل مع الضعف التنظيمي للشركات وتوفري صايف أسواق العمل )

لية والعاملية ولكن مع ختلف إدارة املوارد البشرية وصعوبة حالة وجود فرص التوظيف يف أسواق العمل احمل .1

 احلصول على فرص توظيف متاحة يف أسواق العمل .

 اخنفاض الروح املعنوية واإلنتاجية وارتفاع التكاليف . .2

 جلوء احلكومة إىل اخلصخصة وحتجيم العمالة . .3

 األجنبية ومتعددة اجلنسيات .إسرتاد العمالة الوافدة من اخلارج وخاصة من خالل الشركات  .4
 اخنفاض القدرات التنافسية للشركات الوطنية أمام املنافسة الشرسة يف أسواق العمل احمللية العربية . .5
 غياب سياسات فعالة إلدارة املوارد البشرية . .6

 واملطلوب يف هذه احلالة :
  لتنمية املهارات اإلدارية والسلوكية والفنية إعادة هندسة املوارد البشرية ابلتعليم الفعال والتدريب املكثف

 واملعلوماتية ، وإعادة تنظيم إدارة املوارد البشرية .
 :70ة لثاإلسرتاجتية الثا

 .(st)للتعامل مع قوة املنظمات الوطنية من الداخل ومواجهة التهديدات اخلارجية 

 ضرورة حتديد املزااي التنافسية للشركات . .1

والدولية مثال : تدهور أسعار الصرف وارتفاع أجور األجانب عن أجور املواطنني قياس التهديدات احمللية  .2

 ) الفروق األجرية ( والتفرقة يف املعاملة والتوظيف وانتشار البطالة وتدهور التعليم والتدريب .
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 أتثري حترير التجارة والضغوط للخصخصة وإعادة اهليكلة وختصيص العمالة وارتفاع النفاقات املعيشية، .3

 وإنتشار التضخم واهلجرة للداخل .

 لذلك جيب توجيه عناصر قوة املنظمة للقضاء على التهديدات اخلارجية ابلبيئة احمللية والدولية عن طريق :

 . إعادة هندسة سياسات املوارد البشرية 

 . زايدة القدورات التنافسية للعاملني 

 .تطبيق إدارة اجلودة الشاملة والتحسني املستمر 

 ملقارانت التطويرية لتحسني املراكز التنافسية .إعداد ا 

 . االهتمام ابلتدريب املكثف 

 . اإلحتفاظ ابلعمالة املاهرة وجذب العمالة اجلديدة املتميزة 

وابلتحديد جيب تطوير سياسات اإلختبار والتوظيف والتدريب والتنمية واألجور واحلوافز والسالمة املهنية ووصف 

توسيع الوعاء الوظيفي (، وميكن توظيف القوة التنظيمية للشركات بغرض حتسني تنافسية الوظائف ) ابلتحجيم أو 

 املوارد البشرية كالتايل :

 إدارة اجلودة الشاملة يف املوارد البشرية . -

 حتسني اإلنتاجية التنظيمية . -

 حتسني جودة حياة العمل ابملنظمات .  -

 زايدة القيمة املضافة لكل خطوة وظيفية . -

سني القدرة التنافسية للموارد البشرية يف أي منظمة عن طريق تطبيق أحد أو كل اإلسرتاجتيات السابقة ، وميكن حت

فاجلودة هنا تشري إىل األداء املتميز واإلعتمادية وتطابق املوصفات مع املعايري العاملة ودرجة إطالة وعمر املنتج اجليد 
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خلو املنتج من  –أيضا على اجلودة : ]التطابق مع املوصفات أو اخلدمة املتميزة ودرجة إرضاء العمالء ويطلق 

الفاقد والعيوب بتجنب األعطال والتوقف ، كما جيب تفوق اجلودة على مستوى تطلعات وتوقعات العمالء ، إذن 

 تتوقف مسعة وشهرة أي شركة على أعلى جودة وأقل األسعار [

املعيبة والتصميمات اخلاطئة واآلالت املتعطلة والقرارات اخلاطئة ويؤدي غياب إدارة اجلودة الشاملة إىل املواد اخلام 

 لإلدارة .

حيث تقيس اإلنتاجية الكلية واإلنتاجية  –أما اإلنتاجية فيقصد هبا العالقة النسبية بني املخرجات واملدخالت 
 إىل مستوى الرضا النوعية لكل عنصر من عناصر اإلنتاج )العمل ،اآللة ،املواد ( أما جودة حياة العمل فتشري

الوظيفي واحلوافز واملشاركة واإللتزام اجتاه العمل ،كما أن العمل الذي ال حيقق قيمة مضافة جيب إلغاءه والتخلص 
 منه .

 :71اإلسرتاجتية الرابعة 
 (wt)للتعامل مع الضعف التنظيمي للشركات والتهديدات اخلارجية :

املنظمات املريضة والرتمل التنظيمي وغياب التخطيط اإلسرتاتيجي حيث يؤدي ضعف املنظمات داخليا  مثل :) 
وغياب نظم معلومات املوارد البشرية وتدهور سياسات املوارد البشرية وغريها إىل صعوبة التعامل مع التهديدات 

 التالية : اخلارجية يف أسواق العمل احمللية واألخرى القادمة مع املنظومة العاملية ويتصف هذا املوقف ابخلصائص
 . عدم قدرة املنظمات على التوظيف األمثل للموارد البشرية 

 . غياب الرضا الوظيفي ومن مث تدهور اإلنتاجية وارتفاع تكلفة املخرجات وصعوبة املنافسة مع الغري 

 . تدهور العالقات بني احلكومة وأصحاب العمل والعمال واإلدارة والنقابة واجملتمع 

 ية للشركات األجنبية يف السوق احمللي مع ارتفاع مهارات العمالة الوافدة عن العمالة تزايد القدرات التنافس

 الوطنية .

 . ارتفاع معدالت اإلفالس والتعثر املايل واخلروج من األسواق مما يؤدي إىل البطالة متعددة األشكال 
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إعادة هيكلة املنظمة ، حتسني املراكز  واملطلوب منا إعادة هندسة املوارد البشرية وتعديل سياسات املوارد البشرية ،

 التنافسية للموارد واملرونة وتطبيق برامج للقضاء على التهديدات اخلارجية .

 برامج حتسني تنافسية املوارد البشرية :

 وحتتاج إدارات املوارد البشرية يف مجيع املنظمات احلكومية والعامة واخلاصة إىل ضرورة تنفيذ التوجيهات التالية :

 عادة هندسة ظروف العمل .إ .1

 حتقيق التوافق بني العمل اليدوي والعمل اآليل . .2

إعادة تصميم العمل ) لتحسني تدفق العمل ،ختفيض احلركة الغري الالزمة ، حتسني التهوية واإلضاءة ،  .3

 استخدام املوسيقى والصور املناسبة ، توفري ساعات للراحة ، توفري املكاتب املناسبة (.

 مة املهنية والرعاية الصحية والعالج والدواء.توفري السال .4

 استخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وشبكات األنرتنيت لتحسني إنتاجية املوارد البشرية . .5

 حتقيق اإلثراء الوظيفي والتنوع الوظيفي وتطبيق ترتيبات توقيت العمل. .6

  

 

 

 

  خالصة الفصل :
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نستخلص من هذا الفصل أن استمرارية وجناح أي منظمة متعلق بنوعية مواردها البشرية ، وذلك خصوصا يف ظل 

املتغريات احلالية، وأن امليزة التنافسية ألي منظمة تركز على عدة مقومات ، ومن أبرزها املوارد البشرية ،وكذلك تبني 

ي مورد تكون قابلة للتقليد لكن امليزة التنافسية اليت تكون لنا أي ميزة تنافسية تكون قد اكتسبتها املنظمة من أ

متعلقة مبواردها البشرية يصعب على أي منافس أن يقلدها ألهنا تتعلق بنوعية العنصر البشري املتواجد لدى 

 املنظمة ، وإن أي منظمة تسعى إىل الرايدة ، عليها أن تويل إهتماما أكثر مبواردها البشرية وذلك حىت تستطيع

 حتقيق وتدعيم قدراهتا التنافسية.
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 مدخل الفصل :

البشري ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية وأهنا ال إن املؤسسات اجلزائرية أصبحت مؤخرا تعي أمهية الرأس املال 

تستطيع مواكبة التغريات احلاصلة ، إال ابالستثمار يف مواردها البشرية ، كون املوارد التكنولوجيا قد تنتقل من 

منظمة إىل أخرى ، وقد تكون مؤسستان متلكان نفس املوارد التكنولوجية ،ولكن ال ميلكان نفس امليزة 

 ذلك راجع إىل العنصر البشري ودرجة تكوينه وأتهيله .التنافسية،و 

وإستكماال للجانب،سنحاول يف هذا الفصل الربط بني اجلانب النظري والتطبيقي،حيث سنقوم فيه ابلتعرف على 

( ،سنتعرف على ما إن كانت هذه األخرية حقيقة   (ceramis de souafliasمؤسسة اخلزف ابلسوافلية 

البشري ،وتعي أمهيته للمحافظة عليها وعلى بقائها واستمرارها ، ومنافستها للمؤسسات اليت تستثمر يف رأس ماهلا 

 ( مباحث :03تزامحها يف جمال نشاطها ،ولتوضيح ذلك تناولنا يف هذا الفصل ثالثة )

 حملة عن مؤسسة سرياميس للخزف . .1

 التوظيف والتكوين يف املؤسسة . .2

 يف حتسني امليزة التنافسية.تنافسية الشركة ودور مواردها البشرية  .3
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 الفصل الثالث :دراسة ميدانية مبؤسسة سرياميس للخزف ابلسوافلية مستغامن :

 حملة عن مؤسسة سرياميس : -3-1

 تعريف املؤسسة :3-1-1

م وبدأ  2002هي مؤسسة خاصة إبنتاج  وتسويق مواد السرياميس خاصة البالط احلائطي ،مت إنشاءها سنة 

 هكتار ، من بني منتجات الشركة البالط من النوع : 2م ،تتسع مساحتها  2007سنة اإلنتاج هبا 

 20  سمX 30 .سم 

 20  سمX 40 .سم 

 25  سمX 40 .سم 

 08  سمX 30 .سم 

 08  سمX 40 .سم 

 الشكل القانوين :

بني  هي شركة ذات أسهم ) شركة مسامهة ( خمتلطة بني القطاع اخلاص والقطاع العمومي ، تعد أول شراكة 

دج ، تقدر طاقتها اإلنتاجية  400000000القطاعني يف هذا اجملال على املستوى الوطين ، برأس مال يقدر بد 

عامال ، مقسمني اىل  150من البالط احلائطي ،يعمل ابلشركة حوايل  2م 1000000السنوية أبكثر من 

 قسمني :

 .عمال اإلنتاج 

 .عمال اإلعانة 
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 املؤسسة:مراحل اإلنتاج يف  3-1-2

  مير إنتاج اخلزف يف املؤسسة بعدة مراحل واملتمثلة فيما يلي :

 اخللط : .1

ختلط املواد األولية بعد تنقيتها يف قدور إبستعمال املاء،وهناك خلط للعجينة إبستعمال مواد طينية ورمل وماء من 

 جهة حىت تصبح سائلة ،وهناك خلط أخر للمواد املستعملة يف التلوين .

 التجفيف : .2

تقذف العجينة احملصل عليها يف سخان به شعلة من النار فيتم جتفيف تلك العجينة السائلة لتصبح غبار 

(granulat. ) 

 القولبة : .3

سم ، مث تقوم آلة  x 30سم  20يفرغ الغبار الناتج عن عملية التجفيف يف القالب املراد صنعه ، مثل : قالب 

 خاصة ابلضغط على القالب لينتج منه البالط املراد متماسك .

 التجفيف : .4

 يدخل القالب الناتج عن مرحلة القولبة يف جهاز به هواء ساخن حيث يتم جتفيف نسيب للماء املتبقى فيه .

 التلوين : .5

 السابقة .يف هذه املرحلة يتم تلوين املنتوج املتحصل عليه يف املراحل 

 التسخني : .6

 درجة مئوية . 1200هنا تتم عملية الطهي يف فرن تصل درجة حرارته 

 االختيار والتعليب : .7
 يقوم العمال إبختيار القطع املنتجة السليمة وعدمية العيوب ،ويضعوهنا يف علب  بغية نقلها  ألجل التسويق .

 MONOPROZIAكل هذه املراحل أي مراحل صنع اخلزف تدعى بدد
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 اهليكل التنظيمي للمؤسسة . -3-1-3

 
 اإلدارة العامـــة

DG 

دارة المالية اإل

 والمحاسبية.

مصلحة  مصلحة التموين.

 المستخدمين.

مصلحة التجارة 

 والتسويق.

مصلحة المحاسبة 

 والمالية.

مصلحة النظافة 

 والبيئة

 الدائرة التقنية

المراقبة مصلحة 

 .والمخبر

الصيانة مصلحة  .اإلنتاجمصلحة 

 والمراقبة التقنية.
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 مصلحة املستخدمني : .1

 هي مصلحة هتتم وتعاجل مصاحل العمال واإلدارة مثل :

 .حتضري تقرير شهري حلركة العمال 

  هنائيا عن العمل .تركيز ملفات العمال الذين توقفوا 

 . األخذ بصفة يومية خمططات العطل 

 .)حتضري املقرارات اإلدارية مثل )شهادات العمل ،قرارات التثبيت ،مقررات أخرى 

 .حتضريعقود املستخدمني بصفة دائمة واملستخدمني بصفة مؤقتة 

 .متابعة وتقرير التغريات اجلارية على احلالة اإلدارية واملهنية للمستخدمني 

 ح شروط العمل ومأل إستمارة األجرة .توضي 

 مصلحة احملاسبة واملالية : .2

 هي املصلحة املسئولة عن الرقابة املالية واحملاسبة ،ومن أهم األعمال اليت هتتم هبا ما يلي :

 .السهر على اإلستعمال العقالين للخزينة 

 .إستقبال ومراقبة كل ملفات األجور 

 . ضمان العالقة و الربط مع البنوك 

  اقبة وإدارة حركات البنك والصندوق.مر 

 . إدارة ومسك كل حساابت اخلزينة اليومية 

 . السهر على تشكيل التصرحيات اجلبائية 

 .ضمان التسيري اإلداري للعقود ومتابعة الديون 

 ......القيام ابملراقبة للتأكد من :الفواتري والسندات املدفوعة 
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 .مأل الشيكات 

  الشيكات.ضمان املسك اجليد لسجالت 

 .إستقبال ومراقبة كل لوائح وجداول الشيكات احملسومة 

 .القيام مبتابعة الشيكات الغري مدفوعة 

 . السهر على استقبال كل القرارات املسجلة يف إطار التحصيالت الفورية من طرف املصلحة التجارية 

 .املشاركة يف حتليل وضع اخلزينة 

 ت مع الواثئق املثبتة.إستقبال ومراقبة كل جداول ولوائح املبيعا 

 .ضمان املراقبة للوضع اليومي والشهري 

 . القيام ابملقارنة مليزان الزبون مع املصلحة التجارية 

 .إستقبال ،مباشرة ومراقبة كل امللفات املرتبطة ابملشرتايت 

 .ضمان اجلرد الدائم 

 .ضمان تصنيف وحفظ امللفات احملاسبية 

  احملاسبية.ضمان املتابعة اليومية لكل اليوميات 

 .القيام بطبع ،تصنيف وحفظ امليزانيات 

 .تنفيد األعمال املطلوبة من طرف املسؤولني يف إطار مهامهم 

 هتتم مبا يلي :مصلحة املراقبة الداخلية ومتابعة امليزانية : .3

 .وضع املوازنة وخمطط التمويل للوحدة 

 .ضمان متابعة تنفيذ وحتليل اإلحنرافات 

 ة .مباشرة التحليالت املالي 
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 . إعداد وحتليل اإلحصائيات الواجبة 

 .إعداد تقرير النشاط 

 . ضمان متابعة كل العقود املربمة 

 . املشاركة يف أعمال امليزانية 

 .تنفيذ كل األعمال املطلوبة من طرف املسؤولني اهليكلني يف إطار مهامهم 

 . إحصاء كل املعطيات األساسية ضمن املصلحة 

  اليت تدخل يف إطار العمل املايل للوحدة .إعداد وحتليل كل الدراسات 

  تنفيذ كل األعمال الداخلة يف إطار مهام املصلحة 

 .مصلحة التموين:4

هي املسؤولة عن متوين املؤسسة جبميع املواد و أدوات اإلنتاج أبقل تكلفة ممكنة ،وأبحسن جودة ،وابلكمية 

 ملواد املستعملة :مواد حملية ومواد مستوردة .املناسبة ويف الوقت املناسب،مع العلم أن هناك نوعان من ا

 مصلحة تسيري املخزون :وهتتم بــ: .4

 .مراقبة عدد وأنواع العناصر املخزنة 

 . السهر على مراقبة جودة وكميات املواد املطلوبة 

 .إستقبال لوازم اإلنتاج ومعداته 

  الداخلية واخلارجية .ترتيب معدات ولوازم  اإلنتاج بشكل حيقق مرونة أكرب يف مواجهة املشاكل 

 .مراقبة املعلومات املتعلقة مبلفات املخزوانت 

 .املتابعة اآللية للمحزوانت 

 . إرسال الفواتري النهائية بعد إستقبال البضاعة مع وصل اإلستالم 
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 .إرسال طلبية إصدار شيك لفائدة املوردين من أجل دفع حقوقهم 

 إرسال الواثئق والشهادات الالزمة بعد طلب الشيك . 

 (إرسال طالبياتles commandes.تسوية وضعية املوردين األجانب مع إرسال الواثئق املثبتة ) 

 مصلحة األمن ونظافة البيئة واحمليط: .5

 تسهر هذه املصلحة على أمن ونظافة البيئة واحمليط ، حيث هتتم مبا يلي :

 .دخول وخروج األشخاص 

 . محل بطاقات العمل 

 . ارتداء بدالت العمل 

  النقاط احلساسة .محاية 

 . الوقايةمن أخطار احلوادث 

 . السهر على السري احلسن للمصلحة ومتابعة القرارات 

 . حتسيس األشخاص أبمهية الوقاية 

 . اإلستعمال اجليد لوسائل مكافحة النريان وإمخاد احلرائق 

 .إنقاض الشخص يف حالة اخلطر 

واجلودة ،حيث تقوم بدراسة ومراقبة كل منتوج يف كل هي املسؤولة عن املراقبة مصلحة املراقبة واملخرب : .6

 مرحلة ، وأخذ املعطيات التقنية وتسجيلها للحفاظ على جودة املنتوج النهائي .

مصلحة اإلنتاج :هي مصلحة حتتوي على معظم العمال وهي حمطة اإلهتمام يف املؤسسة إبعتبارها  .7

 املسئولة عن إنتاج البالط.
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وتسهر على تصليح األعطاب وصيانة األجهزة واملعدات ومراقبة التقنية :مصلحة الصيانة واملراقبة  .8

 عملها والسعي إىل إجياد احللول لألعطاب املختلفة .

هي املسؤولة عن جتارة وتسويق املنتوج ،إذ تقوم بعمليات اإلشهار املختلفة مصلحة التجارة والتسويق : .9

مثل هذه املواد كمعرض مواد البناء كما أهنا حتاول  وكذا املشاركة يف املعارض اليت هتتم بصناعة وجتارة

 جاهدة لكسب ثقة الزبون ابلتنسيق مع املصاحل األخرى.
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 : اإلستثمار يف الرأمسال البشري للمؤسسة -3-2

 التوظيف : -3-2-1

مهمة يف هذه قبل التطرق إىل عملية التوظيف على مستوى مؤسسة سرياميس ، جيب أن نتكلم أوال عن مصلحة 

املؤسسة ، إبعتبارها املسؤولة ابلدرجة األوىل عن كل ماخيص املورد البشري يف املؤسسة ، واملتمثلة يف مصلحة 

 املستخدمني )مصلحة املوارد البشرية (.

 مصلحة املستخدمني هي مصلحة هتتم مبعاجلة مصاحل العمال واالدارة ومن اهم وظائفها :

 ستخدمني .حتضري تقرير شهري حلركات امل 

 . تركيز ملفات املستخدمني الذين توقفو هنائيا عن العمل 

 . متابعة وتقرير التغيريات اجلارية على احلالة اإلدارية واملهنية للمستخدمني 

 .حتضري عقود املستخدمني بصفة دائمة واملستخدمني بصفة مؤقتة 

 (: اهليكل التنظيمي ملصلحة املوارد البشرية ملؤسسة السرياميس06الشكل رقم)

 

 

 

 

 إستنادا إىل املعلومات املستقاة من املؤسسة –املصدر :من إعداد الطالب 

 

 مصلحة الموارد البشرية 

SERVICE G.R.H 

 عون إداري  رئيس المصلحة مسير المستخدمين
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 التوظيف :

 تنافسية للمؤسسة . يعترب التوظيف من العمليات األساسية يف املؤسسة وذلك من أجل حتقيق ميزة

إن املسؤول عن توظيف أعوان التحكم والتنفيذ هو رئيس مصلحة املوارد البشرية )مصلحة املستخدمني(، أما 

املسؤول عن توظيف اإلطارات على مستوى اإلدارة العامة هو مدير الوحدة ، كما ميكن ألي مسؤول عن أي 

 ايل تغيري اهليكل التنظيمي للمؤسسة.مصلحة إعطاء اقرتاح يف شأن زايدة اإلطارات ، وابلت

:يقوم مسؤول املديرية ابالتصال مبدير الوحدة ، بطلب من خالل  ساسيات التوظيف يف املؤسسة .أ

مراسلته بطلب توظيف ،فيقوم مدير الوحدة مبراسلة مصلحة اإلدارة بقصد إعداد قرارات التوظيف توظيف 

داخلي أم خارجي ، حبيث خيضع ابلشروط اخلاصة ابملنصب،وعند قبول املرتشح تعطى استمارة التوظيف .حيث 

املصلحة بقابلة يف إطار اختبار شفوي وكتايب ،ويكون التنقيط على ورقة التأهيل وبعد قبوله هنائيا يقوم مسؤول 

ومعاينته من طرف الطبيب يقوم رئيس مصلحة املوارد البشرية )مصلحة املستخدمني ( إبعداد عقد عمل هذا 

ؤسسة ،بعدها يتم إمداده بنظام املرتشح يف حمضر التنصيب ،مث يطلب منه إستكمال امللف اإلداري وتسليمه للم

 الصحة واألمن الداخلي للمؤسسة.

أما فيما خيص توظيف اإلطارات فتتم على أساس املؤهالت اخلاصة ابملنصب ،حيث يقوم مسؤول املديرية  

بوضع طلب منصب برسالة داخلية تبعا لتوجهيات املدير العام ،فيقوم رئيس مصلحة املوارد البشرية ابإلستفادة 

املعطيات إبختيار شخص تتوفر فيه الشروط ،أو يقوم ابإلعالن يف اجلرائد عن طلب توظيف وهذا يف  من كل

 حالة ما إن مل تكفي املصادر الداخلية للمؤسسة،أو عن طريق اإلعالن لدى الوكالة الوطنية للتشغيل .

أو ابلنسبة لإلطارات السامية  وبعد اختيار وإنتهاء من  عملية التوظيف سواء كانت  عامل عادي )عامل التنفيذ( 

 جيب أن خيضع لفرتة عمل جتريبية وهذا ماينص عليه عقد العمل املربم بني الطرفني)املوظف ،املؤسسة(
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تعترب كمدة معينة بغية معرفة والتأكد من قدرات وكفاءة املوظف الذي مت تعيينه الفرتة التجريبية : .ب

 08أشهر لعاملي التنفيذ و 06د تتناسب مع مدة العقد وهي ،وكذلك كمدة يكون فيها العقد حمدد أو غري حمد

 .أشهر لعاملي اإلطارات 10أشهر لعاملي التحكم والتحكم العايل و 

 وهي عبارة عن الساعات القانونية للعمل فهناك نظامان ملدة العمل :املدة القانونية للعمل : .ت

 : عمال اإلدارة واإلطارات على مستوى ويكون ابلنسبة لعمال املديرية العامة و نظام العمل العادي

 ساعة يف األسبوع. 40املصاحل وحيدد ب 

 : ويكون ابملناوبة بني جمموعتني من فرق العمل .نظام العمل املستمر 

 التكوين :-3-2-2

 التكوين :

وابلتايل يعترب التكوين من أهم العمليات يف املؤسسة وذلك نظرا لدوره الكبري يف زايدة مردودية وإنتاجية العمال 

 يساعد املؤسسة على كسب ميزة تنافسية ، وتعتمد مؤسسة سرياميس ابلسوافلية مستغامن على نوعان من التكوين:

 التكوين الداخلي : .أ

ويتم داخل الشركة من طرف إطارات املؤسسة ، حبيث يقومون بتخصيص ساعات التكوين أو حتسني الفئات 

التنفيذ(،وغالبا تكون حصص حتسيسية فيما خيص الصحة واألمن الصناعي العمالية )أعوان التحكم ،أعوان 

 والسالمة املهنية داخل الشركة .

 ويلخص يف العناصر التالية :التكوين اخلارجي :  .ب

 يقوم املسؤول املباشر للعمال مبأل استمارة املؤهالت . .1

اإلنتاجية ،جبمع اإلستمارات يقوم املكلف ابلتكوين على مستوى اإلدارة ابلتنسيق مع الوحدات  .2

 واستخراج احتياجات التكوين من خالهلا .



 

101 

 

 يقوم املكلف ابلتكوين بوضع برانمج سنوي للتكوين بناءا على اإلحتياجات املدونة يف اإلستمارات . .3

 يقوم رئيس مصلحة املوارد البشرية ابملصادقة على الربانمج. .4

الذي تلقاه يف الرتبص ، ومدى تناسبه مع إحتياجات  يقوم املرتبصون إبعداد تقومي مفصل على التكوين .5

 الشركة ،وحيتوي ملف التكوين لدى كل عامل على ما يلي :

 . استمارة املؤهالت 

 . استمارة املنصب 

 .إستمارة التقييم املباشر 

 .ورقة احلضور 

 نوعان :وهم األعوان أو اإلطارات الذين مت تكوينهم للتنسيق مع إحتياجات الشركة وهم املكونني :

املكونني الداخليني :يتمثلون يف إطارات الشركة ،حيث تقوم الشركة بتوفري مستلزمات التكوين من قاعات  .أ

 ووسائل بيداغوجية .

املكونني اخلارجيني :وهم مؤسسات تكوينية معتمدة من طرف الدولة ،وهنا يقوم املكلف ابلتكوين بتقييم  .ب

 املؤسسة املكونة بعد كل تكوين .

 الرتقية والتحفيز: -3-2-3

 تقوم الشركة بتقييم مردودية ودور العمال ، من أجل حتديد العمال الذين يستحقون الرتقية والتحفيز.

 الرتقية : .أ

وتعطى للعمال يف حالة املنصب الشاغر ،أو التقييم اجليد ،وقد تكون أفقية أو عمودية ،فأما الرتقية األفقية 

وتكون نتيجة لتقييم املردودية الفردية للعمال.أما الرتقية العمودية فتكون فهي السياسة املفضلة داخل املؤسسة 

 لتحسني املستوى العلمي أو الثقايف أو اخلربة يف العمل.



 

102 

 

 التحفيز : .ب

وهو عبارة عن منح تعطى للعمال على حساب املردودية أو نسبة األرابح السنوية احملققة ،وتكون  غالبا  

حلوافز دورا كبريا يف رفع مردودية العمال ،أما فيما خيص احلوافز املعنوية فهي شهرية أو سنوية ، تلعب هذه ا

 شبه منعدمة .

 األجور واالقتطاعات :

 وتعترب من املهام األساسية اليت تقوم هبا اإلدارة حسب تقييم العمال .

 األجور: .1

 وحتدد حسب تصنيف مناصب العمل ،وكل فرع من الشركة يضع تصنيف مناصب العمل : 

وهم أعوان التنفيذ البسيط ،وأعوان التنفيذ ذوي التأهيل العايل ،أعوان التحكم وهم أعوان التحكم العادي وأعوان 

 التحكم العايل ،اإلطارات وهم اإلطارات البسيطة واإلطارات الكبرية أو العليا.

 اإلقتطاعات: .2

% ، كما تكون 9،وتعترب املؤسسة يكون اإلقتطاع نسبة من األجر اخلاضع لالشرتاك يف الضمان اإلجتماعي  

% اخلاضع للصندوق 9% إىل 1.5هناك ضريبة على األجر اخلام اخلاضع للضمان اإلجتماعي وهي نسبة  

 االجتماعي للشركة.
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 تنافسية الشركة ودور مواردها البشرية يف حتسني امليزة التنافسية : -3-3

 تنافسية شركة اخلزف ابلسوافلية مستغامن : -3-3-1

إن املورد البشري هو العنصر الفاعل يف تنمية وتفعيل القدرات التنافسية يف املنظمات ،وذلك بتطبيق سياسة 

تنافسية من خالل تشجيع املنافسة ،وخلق البيئة املناسبة يف األسواق احمللية والدولية ، إن شركة اخلزف تعتمد على 

 اسرتاجتيات تنافسية وتتمثل فيما يلي :

 سعر:إسرتاجتية ال -1

دينارا جزائراي ، خاضعا للضريبة ،هذا السعر ليس خاصا جبل  432سعر بيع املرت املربع الواحد من اخلزف يقدر بدد 

( ،أما األصناف األخرى فسعرها أقل choix erle 1األصناف اليت تنتج بل هو سعر خاص ابلنوعية اجليدة ) 

 من ذلك وهذا وفق أسعار مدروسة وتنافسية .

 اجلودة :إسرتاجتية   -2

أوما شبه ذلك من  isoأثناء حبثنا هذا لدى شركة اخلزف ابلسوافلية الحظنا أهنا غري متحصلة على شهادة  

شهادات اجلودة والنوعية ،ولكن الشركة تسعى دوما إىل حتسني جودة منتجاهتا ورغم أن وضعيتها املادية يف حالة 

هدافها ومكانتها يف السوق وذلك ابإلعتماد على شريك ضعيفة  فهي حتاول دوما حتقيق ميزة تنافسية وحتقيق أ

 أساسي  أال وهو العنصر البشري .

 التوقعات املستقبلية يف تطوير املوارد  البشرية : -3-3-2

تلعب إدارة املوارد البشرية دورا هاما يف خلق مناصب تستقطب العمال إليها ، كما تقوم مصلحة املوارد البشرية 
 اصب " ،وذلك من أجل حتقيق تزاوج بني العمال واملناصب.بتسويق "توزيع املن

حبيث يقوم رئيس مصلحة املوارد البشرية بتوفري هلذه املناصب أكرب عدد من العمال ،وذلك عن طريق التحفيزات 
.وما هتدف إليه إسرتاجتية املوارد البشرية هو الوصول إىل حتقيق الكفاءات ،وفعالية األداء وذلك حىت يستطيع 

 عامل التكيف والتالئم مع التكنولوجيا اجلديدة.ال
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ورغم أمهية التنبؤ الكبرية إال أن هذا غري كاف ، فيجب إضافة له رؤية مستقبلية ،وابلتايل ميكننا من خالله 

 اكتشاف التغريات والتطورات اليت تعرض هلا هذا املنصب .

ل توفري النوعية اجليدة ذات املستوى العايل كما جيب على املؤسسة تطوير وحتسني كفاءة عماهلا ،وهذا من أج

واليت تتماشى مع العوملة، وذلك للمواجهة والتصدي للمنافسة الشديدة ، ومن هنا ميكننا القول أبنه أصبح من 

 الضروري على املؤسسة أن تقوم بوضع هذا النوع من التكوين :

 . رفع مستوى املعارف العامة 

 . حتسني املعارف املهنية 

اهلدفان يسمحان لنا ابلتصدي لكل العراقيل الىت تواجهنا يف طريق الوصول إىل حتقيق الكفاءات الالزمة وهذان 

لتحسني النوعية واملردودية ،هذا ما أكدته لنا رئيسة مصلحة املوارد البشرية ابلشركة أبن الشركة أصبحت مؤخرا 

 تعتمد على هذا النوع من التكوين .
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 املؤسسات املنافسة للشركة ودور املوارد البشرية يف حتسني امليزة التنافسية  -3-3-3

 املؤسسات املنافسة : -أ

إن شركة سرياميس السوافلية مستغامن للخزف هي وحدة من اجملمع العام ولذلك فهي ختضع ملنافسة شرسة سواء 

 التابعة لنفس اجملمع .من الوحدات التابعة للمجمع أو من مؤسسات أخرى من غري الوحدات 

 شركة اتبعة للقطاع اخلاص وهي شركة حداد للخزف العلمة والية سطيف.

 شركة اخلزف سرياميس الصحي الرمشي والية تلمسان.

 دور املوارد البشرية يف حتسني امليزة التنافسية للشركة : -ب

العوامل املسؤولة عن امتالك املنظمة  يعترب العنصر البشري املورد األساسي يف خلق امليزة التنافسية وهو احد أهم

 للميزة التنافسية وجناحها يف إخرتاق األسواق العاملية .

وإن إمهال هذا العنصر وعدم تنميته وأتهيله وتوفري بيئة عمل اجيابية لروحه املعنوية من شأنه أن حيمل املنظمة 

،مما يعطيها بعد اسرتاتيجي يف قيادة وجناح خسائر خمتلفة ،فقد أصبحت املوارد البشرية أساس امليزة التنافسية 

املنظمات ، ولقد أدركت املنظمات يف ظل التحوالت البيئية التنافسية أن العمل اإلنتاجي الوحيد الذي يوفر هلا 

 امليزة التنافسية املتواصلة ،هو العنصر البشري .

وحسب ما أفادت به رئيسة مصلحة املوارد البشرية بشركة سرياميس للخزف أن الشركة أدركت أنه ال ميكنها حتقيق 

ميزة تنافسية إال ابإلستثمار يف مواردها البشرية ،ولذلك أصبحت تويل اهتمام كبري هبذا املورد داخل الشركة ،وذلك 

حلاصلة يف القطاع وحتفيزها وذلك نظرا ملا هلذه األخرية من دور  بتكوينه ،وتدريبه، ورفع كفاءته ملواكبة التغريات ا

 كبري يف رفع مردودية العمال. 
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 خالصة الفصل :

توصلنا أنه هذه –مستغامن  –بعد اإلنتهاء من الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا، يف مؤسسة سرياميس ابلسوافلية 

البشري يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة ،وأهنا ال تستطيع  األخرية تعي متام الوعي ، الدور الذي يلعبه العنصر

مواجهة منافسيها إال ابإلستثمار يف رأس ماهلا البشري ،ولذلك فهي تسعى دائما إىل اإلستثمار يف مواردها البشرية 

 أحسن استثمار ، لوحظ ذلك من خالل سياسة التوظيف اليت تقوم هبا ،وكذلك من خالل عمليات التكوين ،

فاملؤسسة تعتمد على نوعني من التكوين ،داخلي وخارجي ،كل هذا بغية حتسني الفئات العمالية وتزيد من 

معارفهم ،وابلتايل رفع مردود يتهم وابلتايل رفع مردوديتهم . إضافة إىل ذلك عملييت الرتقية والتحفيز اليت تقوم هبما 

 املؤسسة من أجل إعطاء دافعية أكثر للعمال للعمل .

كل هذه اآلليات اليت تقوم هبا املؤسسة تسعى من خالهلا إىل حتسني مركزها التنافسي احمللي وحىت الدويل ،   إن

 وخصوصا كون هناك عدة مؤسسات منافسة يف جمال نشاطها. 
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 ة :ـــــــــخامت

نظرا للتغريات والتطورات اليت تشهدها بيئة األعمال الدولية  زادت حدة املنافسة بني املؤسسات سواءا على 

لة املستوى احمللي أو الدويل ،وهذا ما جعل كل مؤسسة تنفرد عن نظريهتا مبحاولة إكتساهبا ميزة تنافسية غري قاب

ابلعنصر البشري ألهنا استوعبت أمهية هذا األخري يف حتقيق امليزة  ىل االهتمامللتقليد وهذا مادفع املنظمات إ

 التنافسية اليت متكنها من حتقيق أهدافها .

وهذا ماجعل من العنصر البشري من أهم املوارد اليت جيب أن تعتمد عليها أي منظمة ملواجهة منافيسيها ألن 

ولكن توفر املوارد املالية واملادية ألي منظمة سواءا كانت التكنولوجيا واملوارد املالية قد تكون متاحة ألي منظمة ،

يف القطاع الصناعي ، أو التجاري ، أو اخلدمايت ال يعين ابلضرورة أهنا متفوقة عن بقية املنافسني ألن الفارق قد 

العنصر  ستثمار يف الرأمسال البشري إبعتبارهق اجتهت املؤسسات حنو اإلليصنعه املورد البشري ، ومن هذا املنط

كن عملية اإلستثمار يف هذا املورد اهلام ،مي تمرارية املنظمات املعاصرة وإنالذي ميثل أهم الركائز األساسية لبناء واس

ىل خلق ميزة تنافسية بني املنظمات هذه العملية بفعالية ،كما تؤدي إ ذ ما متتمن حتقيق قيمة مضافة للمنظمة إ

رها املختلفة  اليت تكون قد طورت وصقلت إنطالقا من عمليات التكوين من خالل املسامهة إببداعاهتا و أفكا

ىل ستغلت بصفة مثلى ستؤدي ابملنظمة إىل تبوء مكانة والوصول إوالتدريب وغريها ،وأن هذه األفكار اذا ما ا

 الرايدة يف جمال نشاطها .

لب ة لبقائها وتطورها ،فإن األمر يتطيولكون الرأمسال البشري ميثل ميزة تنافسية للمنظمات احلديثة ودعامة أساس

فق األمر عند كي تستفيد منها املنظمة ،وال يتو دارة املوارد البشرية جذب و إستقطاب املهارات واخلربات لمن إ

اإلستقطاب اجلديد زايدة رصيدها املعريف من خالل هذا احلد بل على إدارة املوارد البشرية أن تكون قادرة على 

داع إبستمرار والذي بدوره يساهم يف زايدة تنافسية ر و إنعاش عمليات اإلتكار واإلبويالذي يساهم يف تط

 للمنظمة .
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ضرورة حتمية على أي منظمة تريد  تومما سبق ذكره نصل إىل أن عملية اإلستثمار يف الرأس املال البشري أصبح

ىل حتقيق ميزة تنافسية ،وميكن حتقيق ميزة الوصول إىل الرايدة وحتقيق أهدافها ألن املنظمات احلديثة تسعى دائما إ

تنافسية أبي طريقة ولكن الفرق بني امليزة التنافسية احملققة من رأس املال البشري واحملققة من موارد أخرى هو أن 

امليزة احملققة بفضل العنصر البشري هي ميزة تنافسية ميكن احملافظة عليها لوقت أطول وتكون صعبة التقليد ، 

 إستثمار.ئما لالستثمار يف رأس ماهلا البشري أحسن ب عن املنظمة أن تسعى داولذلك جي

 نتائج الدراسة :

توصلنا إىل  لتحقيق امليزة التنافسية للمنظمة وبعد دراستنا ملوضوع اإلستثمار يف الرأس املال البشري كمدخل

 جمموعةمن النتائج أمهها ما يلي :

 بصفة خاصة. ملنظمةا لبناء التقدم اإلقتصادي بصفة عامة وجناح إن املورد البشري هو الركيزة األساسية -

 امليزة التنافسية املكتسبة من اإلستثمار يف الرأس مال البشري تكون صعبة التقليد. -

ستثمار يف العنصر البشري من أهم العمليات اليت تساعد املنظمة على البقاء واإلستمرارية وذلك اإل -

 .إبكتساب ميزة تنافسية مستدامة

 التوصيات :

 م اإلقرتاحات والتوصيات اليت على املنظمة أن أتخذها بعني اإلعتبار أنه :من أه

على املنظمة أن تبقى دائما يف إتصال مع حميطها اخلارجي ، وحتاول أن تصنع اسرتاجتية تتماشى مع  -

 التغريات احمليطة هبا .

ماهلا البشري أي عليها أن تطور طرق التدريب ستثمار يف رأس إلكما جيب على املنظمة أن تطور من آليات ا

 والتكوين لديها على حسب التغريات التكنولوجيا حىت حتقق ميزة تنافسية متكنها من التفوق على بقية املنافسني
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 يعرب مضمون املذكرة أبي حال عن رأي صاحبه



 

 
 

 لخص:امل

تسعى املنظمات املعاصرة يف ظل البيئة الشديدة التنافسية اىل كسب ميزة تنافسية على غريها من املنظمات العاملة 
يف نفس النشاط ،وذلك من خالل حتقيق التميز عن طريق استغالل امكانياهتا ومواردها املختلفة واليت أييت يف 

 مقدمتها الرأمسال البشري .

وعيه تناول البحث أهم األسس واآلليات اليت تعتمد عليها املنظمة لالستثمار يف رأمساهلا البشري وكذلك أمهية هذا 
زة تنافسية جتعلها يف الصدارة وحتقق هلا اإلستمرارية واألهداف املسطرة .حيث توصلنا األخري يف كسب املنظمة مي

اىل نتيجة مفادها أن االستثمار يف التدريب والتنمية واالستثمار يف ممارسة التوظيف يرفعان من مردودية العنصر 
مع حاجيات املنظمة املعاصرة ، وإن البشري ويزيدان يف قدوراته اإلنتاجية ،وهذا نظرا لالهتمام بتطويره ليتماشى 

اإلستثمار يف العنصر البشري أصبح مسألة حتمية وضرورية ألي منظمة تسعى للمنافسة يف ظل عصر التكنولوجيا 
 واملعرفة .

 الكلمات املفتاحية :الرأمسال البشري، امليزة التنافسية ،اإلستثمار .

Résumé:  

organisations contemporaines qui cherchent dans un environnement 

concurrentiel intense pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres 

opérant dans les mêmes organisations d'activité, et par la poursuite de 

l'excellence en exploitant le potentiel des différentes ressources, qui vient au 

premier plan du capital humain. La conscience a touché sur les principes les 

plus importants et les mécanismes qui reposent sur l'organisation d'investir 

dans le capital humain, ainsi que l'importance de ce dernier gagnant de 

l'organisation un avantage concurrentiel rendent en tête et à atteindre ses 

objectifs de développement durable règle. Lorsque nous sommes arrivés à la 

conclusion que l'investissement dans la formation et le développement et 

l'investissement dans la pratique de l'embauche invocation de l'élément de la 

rentabilité humaine Kaddorath augmentent la productivité, et cela est à cause 

de l'intérêt développé en conformité avec les besoins actuels de l'organisation, 

et d'investir dans l'élément humain est devenu un impératif et essentiel pour 

toute organisation cherchant à concurrencer dans l'ère de la technologie et de 

la connaissance. 

 Mots clés: capital humain, avantage concurrentiel, l'investissement. 


