الدكتور مراد بن حرزالله

محاضرات مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية

مقدمة:
إن إدارة الموارد البشر ية في عصرنا الحالي الذي يتسم بأنه عصر الرقمنة ،وعصر المعلومات
والمعرفة أصبحت من أهم وظائف منظمات الأعمال فرأس المال البشري والمعرفي هو أساس
تحقيق الميزة التنافسية في ميدان الأعمال .كما أن اختيار العاملين بعناية ومن ثم تدريبهم وتطويرهم
والاهتمام بهم من لحظة دخولهم للمنظمة لغاية مغادرتهم ليس بالمهمة السهلة .وإنما تحتاج
إدراجهم ووضعهم في إطار الغايات والأهداف المنشودة من قبل المؤسسة ،مما ولد بعدا مميزا
لهذه الوظيفة ،يسمى إدارة الموارد البشر ية الاستراتيجية ،وإدارة الموارد البشر ية استراتيجيا تعني
القبول بوظيفة الموارد البشر ية على أنّها شر يك استراتيجي في صياغة وتنفيذ استراتيجيات المؤسسة من
خلال أنشطة الموارد البشر ية كالاستقطاب والاختيار والتدريب وتعو يض الأفراد."1 ...

يعتبر موضوع استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية من المواضيع المهمة نظرا لما له من تأثير
كبير على مستقبل المنظمات ،ونسعى من خلال هذه المحاضرات تسليط الضوء على أبرز
استراتيجيات الموارد البشر ية ،وللقيام بذلك تم توز يع مضمون المحاضرات لثلاثة محاور.
المحور الأول  :خصص لتسليط الضوء على الإدارة الاستراتيجية ،حيث تم فيه تسليط الضوء
على مفهوم الاستراتيجية ،وماهية الإدارة الاستراتيجية ،تطور الفكر الاستراتيجي ،أنواع
الاستراتيجيات ،مستو يات الإدارة الإستراتيجية ،أهمية الإدارة الاستراتيجية ،مراحل الإدارة
الاستراتيجية ،عوامل نجاح تطبيق الإدارة الاستراتيجية
المحور الثاني :خصص لتسليط الضوء على تسيير الموارد البشر ية ،حيث تم فيه عرض سرد
كرونولوجي تحليلي لتطور وظيفة الموارد البشر ية ،المقصود بالهيكل التنظيمي ،وأنواعه ،ليتم بعدها
التطرق للهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية ،و وظائف الموارد البشر ية ،ليختم المحور بتبيان
أبرز التحديات التي تواجه تسيير الموارد البشر ية.

Dessler.G., Human Resource Management, 7TH Ed, Prentice-Hall, 1998, pp. 21-22.
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المحور الثالث :خصص لتسليط الضوء على استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية ،حيث تم
فيه عرض ماهية الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية ،خصائص الإدارة الإستراتيجية للموارد
البشر ية ،ثم أهمية استراتيجيات الموارد البشر ية ،فتوصيل الأهداف والغايات ،وبعدها
استراتيجيات إدارة الموارد البشر ية ،ليختم المحور بمراحل إنشاء استراتيجية الموارد البشر ية.
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المحور الأول :الإدارة الاستراتيجية
خصص هذا المحور لتسليط الضوء على مفهوم الاستراتيجية ،وماهية الإدارة الاستراتيجية،
تطور الفكر الاستراتيجي ،أنواع الاستراتيجيات ،مستو يات الإدارة الإستراتيجية ،أهمية الإدارة
الاستراتيجية ،مراحل الإدارة الاستراتيجية ،عوامل نجاح تطبيق الإدارة الاستراتيجية.
-1.1مدخل لتحديد ماهية الإدارة الاستراتيجية:
تعد إدارة منظمة أو مؤسسة مهمة صعبة ومعقدة .ومن أبرز محددات نجاحها
الاستراتيجيات الإدار ية للمنظمات ،فما المقصود بالاستراتيجية ،وما هو مفهوم الإدارة الاستراتيجية
هذا ما سوف يتم تناوله في هذا العنصر.
-1.1.1تعر يف الاستراتيجية:
كلمة استراتيجية يقابلها في اللغة الانجليز ية كلمة " ، Strategyوأصل الكلمة يرجع إلى الكلمة
اليونانية " " Strategosوالتي تعني فـن إدارة الحرب ,حيث أن المصطلح ظهر أساسا في المجال
العسكري كدليل للقائد العسـكري للـكشـف على مختلف القوى المتاحة لديه ،لتحقيق النصر على
أعدائه 1،وارتباطها باتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف جعلها تستخدم من طرف العديد
من العلوم الاجتماعية ،باعتبار أنها " مجموعة من القرارات والنشاطات المتعلقة باختيار الوسائل
والاعتمـاد علـى الموارد من أجل تحقيق هدف معين" ، 2في حين في المجال الإداري فقد
عرفت عدة تعر يفات من بينها أنها "فن القيادة أو الإدارة" ،3كما يتجلى اسهام مينتسبارغ
 Mintzbergفي تعر يفه لها ،من خلال ربطه لها باتخاذ القرارات ،إذ عرفها بقوله " نموذج في

2

Freedman, L., Strategy. Oxford University Press,UK,2013, p.2
محمد محمود مصطفى ،التسو يق الإستراتیجي للخدمات ،دار المناهج ،عمان ،الأردن، 2003 ،ص .12

3

بن خنشور عبد العزيز ،الإدارة الإستراتيجية ،دار الميسرة للنشر والتوز يع ،الأردن 4002 ،ص93
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تدفق القرارات المهمة" 1كما عرفت بأنها " قرارات هامة ومؤثرة تتخذها المؤسسـة لتعظيم قدرتها
على الاستفادة مما تتيحه البيئة من فرص ولوضع أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه البيئـة عليهـا
من تهديدات ،وتتخذ على مستوى المؤسسة ،ومسـتوى الوحـدات الإسـتراتيجية  ،وكـذلك علـى
مسـتوى الوظائف" ،2وبمعنى أوسع حسب منصور محمد إسماعيل العر يقي هي الوسيلة للوصول
إلى النهايات  ، Means to Endsوهذه النهايات تتعلق بأهداف ورسالة المنظمة ،كما عرف
الاستراتيجيات بأنها تمثل الأشياء  Thingsالتي تقوم بها المنظمة والطرق  Pathsالتي تسلـكها
والقرارات  Decisionsالتي تتخذها للوصول إلى نقطة معينة أو مستوى معين من النجاح ،أي
لتحقيق أهداف معينة  .3فالإستراتيجية تعمل على توجه المنظمة في المدى الطو يل لتحقيق ميزة
تنافسية للمنظمة من خلال إدارة مواردها المختلفة ضمن بيئة متغيرة.

4

مما سبق يمكن أن نعرف بإ يجاز الاستراتيجية بأنها الأساليب والقرارات لتحقيق أهداف
بعيدة المدى نسبيا.
-2.1.1مفهوم الإدارة الإستراتيجية:
الإدارة الاستراتيجية يطلق عليها باللغة الإنجليز ية  Strategic Managementعرفها
الحسيني فلاح بأنها " عملية تنمية وصياغة علاقة بين المنظمة والبيئة التي تعمل فيها من خلال
تنمية أو تحديد رسالة وأهداف واستراتيجيات نمو وخطط لمحفظة الأعمال لكل العمليات والأنشطة
التي تمارسها هذه المنظم " 5وعرفت أيضا بأنها " :أسلوب التحرك المرحلي لمواجهة الفرص
والتهديدات التي يفرزها المحيط وذلك بالأخذ في الحسبان نقاط القوة والضعف الداخلية للمنظمة
Mintzberg, H. , “Research on Strategy-Making,” Proceedings after the 32nd Annual
Meeting of the Academy of Management, Minneapolis, 1972, pp. 90–94
محمد أحمد عوض ،الإدارة الإستراتیجیة  -الأصول والأسس العلمیة ،الدار الجامعیة ،الإسكندر یة ،مصر1999 ،
1

2

،ص.11.
3
4

منصور محمد إسماعيل العر يقي ،الإدارة الاستراتيجية ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،صنعاء ،2011 ،ص .28

العدلوني أكرم ،العمل المؤسسي ،دار ابن حازن للنشر والتوز يع ،عمان ،الأردن ،2002 ،ص.4

 5الحسيني فلاح ،الإدارة الإستراتيجية ،دار وائل للنشر والتوز يع ،عمان ،الأردن ،2006 ،ص94
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من أجل تحقيق سياسات وأهداف المنظم" .1كما تم تعر يفها بأنها «وضع تصور وتصميم واضح ين
لرسالة المنظمة وأهدافها ومساراتها الرئيسية ،مع التحديد العلمي المتوازن للعمليات والأنشطة
والأعمال اللازمة لتحقيق ذلك" ، 2أي أن الإدارة الاستراتيجية تدور حول تحديد ووصف
الاستراتيجيات التي يمكن للإدارة العليا تنفيذها لتحقيق أداء أفضل وميزة تنافسية أحسن
للمنظمة ،فهي منهجية فكر ية متطورة توجه عمليات الإدارة وفعاليتها بأسلوب منظم سعيا لتحقيق
الأهداف والغايات التي قامت المنظمة من أجلها.
مما سبق نخلص إلى أن الإدارة الإستراتيجية هي إدارة موارد المنظمة لتحقيق أهدافها
وغاياتها بنجاح .إنها خطة عمل لضمان تحقيق أهداف الأداء واستمرار نمو الأعمال ،وتوفير
التوجيه العام من خلال تطوير الخطط والسياسات المصممة لتحقيق الأهداف ثم تخصيص
الموارد لتنفيذ الخطط .وتحقيق ميزة للمنظمة على منافسيها.
--2.1تطور الفكر الاستراتيجي
لقد استخدمت الاستراتيجية منذ مئات السنين في المجال العسكري ،إلا أن استخدامها في
المجال الإداري حديث النشأة فقد تجلى فقط بعد  3،1960ومن أبرز الرواد الذين ساهموا في
اقحامه إدارة الأعمال بيتر دراكر ،فيليب سيلزنيك ،ألفرد شاندلر ،إ يجور أنصوف،ولقد كتب
مجاهد سعد أحمد البلطة أن أستاذ التاريخ الإداري في جامعة هارفارد الأمريكية (الفريد
شاندلر) أول علماء الإدارة الاستراتيجية في أبحاثه الإدار ية 4،ولقد شدد شاندلر على أهمية اتخاذ
منظور طو يل الأمد عند التطلع إلى المستقبل .وأظهر في عمله الرائد عام " 1962الإستراتيجية
1

سلطاني محمد ،الإدارة الإستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة،دار الجليس الزمان ،الأردن ،2014 ،ص

.18

2سلمان زيدان ،العمق الاستراتيجي موقع التخطيط والمعلومات في صنع القرارات ،دار زهرة للنشر والتوز يع ،عمان،

الأردن ،2017 ،ص.23
3

4

Kiechel, W., The Lords of Strategy. Harvard Business Press,2010, p.3
مجاهد سعد أحمد البلطة ،واقع الإدارة الاستراتيجية في الجامعات اليمنية الحكومية وسبل تطويرها ،المركز الديموقراطي

العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ،برلين ،ألمانيا2020،
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والهيكل" " ، " Strategy and Structureأن الاستراتيجية المنسقة طو يلة المدى ضرور ية لإعطاء
الشركة هيكل ،توجه ،وتركيز .و يقول" :الهيكل يتبع الإستراتيجية" .وعرف الاستراتيجية بقوله
"الاستراتيجية هي تحديد الأهداف الأساسية طو يلة الأجل للمؤسسة ،واعتماد مسارات العمل
وتخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف" .1وفي عام  1965أعدت أستاذة الادارة في
جامعة اشتون (جوان ودورد) بحثا ً ربطت فيه التغيرات التنظيمية بالتقنية والاستراتيجية
المعتمدة .وفي عام  1976عرض (وهلين وهنجر) مفهومهما للإدارة الاستراتيجية من خلال
بحث أجر ياه انتهيا فيه إلى نموذج شامل للإدارة الاستراتيجية ،ثم جاء العالمان (كبنر وتر يجو)
ليخوضا في مضمار الاستراتيجية من خلال القول بأن (قوة الدفع) التي تمثل مجال المنتجات أو
الأسواق أو القدرات التي تعتبر مصدر القوة للشركة هي التي تشكل الإطار العام للاستراتيجية
حيث إن تحديد (قوة الدفع) يساهم في صياغة الأهداف الشاملة وأهداف الوحدات المكونة
في ظل أن الأهداف الشاملة تعتبر الجسر مابين الاستراتيجية الشاملة وبين استراتيجيات الوحدات
المكونة لها.ولعل الكتاب الصادر في عام  1985للمستشار في مجموعة مكنزي الأستاذ ( أومايا)
بعنوان (العقل الاستراتيجي) يمثل ذروة الأبحاث المقدمة في هذا الميدان ،وقد كان له أكبر
الأثر في نمو وتطور النهج الاستراتيجي المعاصر في الإدارة .وفي عام  1991جاءت نظر ية (جون
ثومبسون) حول تطوير الوعي الاستراتيجي انطلاقا ً من تشخيص التغيير الشامل للمنظمة المرتبط
بالصياغة الاستراتيجية التي تتمحور حول تحديد المسار وطر يقة الوصول الى الهدف ،و يؤكد في
هذا المجال على أن المنافسة وتميز الأداء المقرون بالابداع والابتكار تشكل الأبعاد الثلاثية
المترابطة .وفي عام  1991أيضا ً ،أصدر المستشار الاداري لدى مجموعة (مكنزي) السيد “لينشي
أوهامي” مع مجموعة من أساتذة الإدارةكتابا ً بعنوان( :الاستراتيجية) يوضح فيه أن تحديد الأهداف
وصياغة الاستراتيجية ينبغي أن يتم من منطلق الزبائن والسلعة والقيمة المضافة ،وليس من منطلق
التغلب على المنافس ،وانتهى الى تقديم ماسمي بالاستراتيجية المعاصرة التي ترتكز على صقل
1

Chandler, A., Strategy and Structure: Chapters in the history of industrial enterprise,
Doubleday, New York, 1962.
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وتكريس واستغلال مواهب الشركة القابضة وشركاتها التابعة في التأكيد على جوهر الاختصاص
لتركيز استمرار ية النمو ضمن البيئة العالمية الجديدة.وفي عام  1992أصدر الأستاذ في جامعة
كاليفورنيا (جورج يب) كتابا ً انتقد فيه الشركات المتعدية الجنسية من خلال أنها لم تبدل
مفاهيمها نحو العالمية ولاتمتلك استراتيجية عالمية شاملة حيث توصل الى استنتاجاته من خلال
دراسة طو يلة شملت أكبر الشركات العالمية (كوكا كولا* ماكدونالد* كانون * فولـكس
فاج ن) وانتهى الى ضرورة قيام هذه الشركات بتغير مفاهيمها ونهجها من أجل مواكبة
التغيرات في العالم عن طر يق الترابط المتبادل بين جميع فروع الشركة في العالم لتقليل التكاليف
والتنميط والاستفادة من التعليم الذاتي.

1

وعموما يقول مجاهد سعد أحمد البلطة أنه من خلال اطلاعه على موضوع تطور مراحل
الإدارة الاستراتيجية من عدة مراجع لاحظ أن هناك اختلافا ملحوظا في وجهة نظر المؤلفين
والباحثين في مجال الإدارة الاستراتيجية في الوصف الدقيق لتطور مراحل الإدارة الاستراتيجية
من حيث عدد المراحل وتسميتها ،وتاريخ ظهورها ومضمونها الوظيفي 2،ولقد أورد نقلا عن
غازي أبو قعود ملخص لمراحل تطور الإدارة الاستراتيجية وفقا لما يبينه الجدول رقم 01

1

صخري محمد ،الادارة الاستراتيجية ،الموسوعة الجزائر ية للدراسات السياسية والاستراتيجية ،تم الاطلاع عليه على

2

مجاهد سعد أحمد البلطة ،مرجع سابق ،ص .38

الموقع  ،https://www.politics-dz.comبتاريخ  2019/03/05على الساعة  10:00صباحا.
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جدول رقم  01تطور نظم الإدارة باتجاه الإدارة الاستراتيجية
الفترة الزمنية

المضمون الوظيفي

مسمى الممارسة

1920-1900

الموازنات كأساس للرقابة

الموازنات ونظم الرقابة

1930-1921

العمليات المالية والالتزام بها مستقبليا

التخطيط المالي المبدئي

1940-1931

عمليات ذهنية تتعلق بالمستقبل

التخطيط الكلاسيكي

المنظور
جهود وقرارات ترتبط بأهداف

التخطيط الموجه خارجيا

1950-1941

مستقبلية بعيدة ومرتبطة بالبيئة

والتخطيط طو يل المدى

دراسات السياسات العامة

صنع السياسات العامة

وسياسات الأعمال مع التركيز على

وسياسات الأعمال مع تركيز

البيئة

بيئي واستراتيجي أكبر

رؤ ية مستقبلية وعجز الأنظمة

التخطيط الاستراتيجي

1960-1951

1970-1961

التخطيطية التقليدية
1985-1971

تشكيل استراتيجي للمنظمة مرتبط

التخطيط والتحليل

بالأهداف والمتغيرات الداخلية

الاستراتيجي

والخارجية
-1986الآن

صياغة الاستراتيجية وتنفيذها والرقابة

الإدارة الاستراتيجية

عليها (التوجه الاستراتيجي المتكامل)
مجاهد سعد أحمد البلطة ،مرجع سابق ،ص ص39-38 .
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محاضرات مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية

-3.1أنواع الاستراتيجيات:
حسب منصور محمد إسماعيل العر يقي هناك نوعين من الاستراتيجيات هما:
-1.3.1الاستراتيجيات المخططة أو المقصودة

1

 : Planned / Intended Strategiesهي

الاستراتيجيات الأساسية التي تضعها الإدارة وترغب وتسعى في تطبيقها وتمثل مخرجات للعملية
التخطيطية  ،Formal Planning Processأي أنها وليدة لعملية التخطيط وهي ذات طابع
معياري ،ولـكن وأثناء مرحلة التطبيق فإن بعض هذه الاستراتيجيات المقصودة أو المخططة قد
لا تتحقق ،إما بسبب تغير الظروف ،أو لأنها صممت بناء على معلومات غير دقيقة وسوء تقدير،
وبعض أخر يتم تحقيقها ،وتسمى بالاستراتيجيات المتعمدة.
-2.3.1الاستراتيجيات المتحققة:
هي عبارة عن الاستراتيجيات التي تم تطبيقها فعلا من قبل المنظمة ،وتتكون
الاستراتيجيات المتحققة من نوعين من الاستراتيجيات هما:
الاستراتيجيات المتعمدة :هي عبارة عن الجزء المتحقق أو المطبق من الاستراتيجيات المقصودة
أو المخططة.
الاستراتيجيات الطارئة ،المنبثقة ،التكيفية :وهي الاستراتيجيات (القرارات) التي تنبع أو تفرض
من الواقع وليست ناتجة عن التخطيط المسبق .كما هو الحال في الاستراتيجيات المتعمدة ،أي
أنها عبارة عن استجابات غير مخططة للظروف الطارئة ،وتنشأ عن إجراءات مستقلة ،قرار
الخروج من السوق ،يتخذها موظفون في المنشأة ،ولا تعتبر نتاج لآليات التخطيط الرسمي ،وغالبا
ما تعتمد المنظمات الناجحة على هذين النوعين من الاستراتيجيات.

2

-4.1مستو يات الإدارة الاستراتيجية:
هناك عدة تصنيفات لمستو يات الإدارة الاستراتيجية ،إلا أن الأكثر شيوعا في أدبيات الإدارة
1

منصور محمد إسماعيل العر يقي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .28-27

2

مرجع نفسه ،ص .28
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مطبوعة موجهة لطلبة الدكتوراه – مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
– المركز الجامعي علي كافي تندوف

الاستراتيجية الحديثة هو تصنيفها لثلاث مستو يات هي:

1

 الاستراتيجية العامة على مستوى المنظمة. الاستراتيجية على مستوى وحدة العمال. الاستراتيجية على مستوى الوظائف.وسوف نحاول في هذا العنصر تسليط الضوء على كل واحدة من هذه المستو يات.
 -1.4.1الإستراتيجية العامة على مستوى المنظمة:
يعرف هذا المس توى من الإدارة الاس تراتيجية بأنه إدارة الأنش طة التي تحدد خص ائص
المنظمة التي تميزها عن المنظمات الأخرى  ،بالإض افة إلى أهداف  ،ورس الة المنظمة ككل ،
بالإض افة إلى تخص يص الموارد المتاحة لإنجاز أنش طتها 2.و يتعلق هذا النوع من الإس تراتيجية
بالمنظمة ككل حيث تحدد اتجاهاتها بالتعامل مع البيئة الخارجية فيتم مـ ن خلالهـ ا بناء التصور
الإستراتيجي من قبل مجلس الإدارة العليا التي تضع نصب أعينها الفرص الأساسـ ية و الهامـ ة
التـ ي تمنحها البيئة و كذا التهديدات الـكبرى التي قد تشكلها هذه الأخيرة  ،بالإضافة إلى ذلك
ما يشكله المشروع ككل مـن نقاط قوة و ضعف.

3

-2.4.1الاستراتيجية على مستوى وحدة العمال:
تمثل الإدارة الاستراتيجية في هذا المستوى الخطط والاستراتيجيات التي تخص نشاط محدد
داخل المنظمة ،فقد يكون لدى المنظمة أنشطة مختلفة كالتعليم الفني ،والتعليم التقني ،والتدريب
المهني  ،فكل نشاط منها يعتبر مجال مستقل بذاته وله مدير مسئول عنه فنطلق عليه وحدة
النشاط الاستراتيجي  .أما إذا لم تتعدد الأنشطة داخل المنظمة أي أن المنظمة تعمل في مجال
1

عبد السلام أبو قحف ،الإدارة الإستراتيجية و إدارة الأزمات ،الدار الجامعیة الجدیدة ،الإسكندر یة ،2002 ،ص

ص.268-267.
2

إسماعيل السيد ،الإدارة الاستراتيجية -مفاهيم وحالات تطبيقية :،الدار الجامعية ،الإسكندر ية ،2000 ،ص.50

3

عبد السلام أبو قحف ،مرجع سابق، 2002 ،ص ص.268-267.
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واحد فقط ،فهذا يعني أن الاستراتيجية على مستوى المنظمة وعلى مستوى وحدة النشاط
الاستراتيجي تكو ّن استراتيجية واحدة  .وتقع مسؤولية الإدارة الاستراتيجية على مستوى وحدة
النشاط الاستراتيجي على عاتق مديري الأنشطة الرئيسية في المنظمة

1

-3.4.1الاستراتيجية على مستوى الوظائف:

تحدد الإدارة الاس تراتيجية في هذا المس توى الخطط والاس تراتيجيات اللازمة لإدارة

الوظائف الفرعية داخل النشاط ،وهي لازمة لتدعيم وتقو ية استراتيجية النشاط وصبغها بالصبغة
العملي ة لتحقيق ال اس تراتيجي ة الع ام ة للمنظمة .وع ادة ً م ا تمي ل المنظم ات إلى وجود وح دات
ل من الش ؤون المالية ،والموارد البش ر ية ،حيث تمثل هذه الوحدات الإدارة
تنظيمية مس تقلة لك ٍ
ل على
الاستراتيجية على المستوى الوظيفي ،و يعتبر مديريها مسئولين عن الاستراتيجيات الوظيفية ك ٌ
حسب وظيفته

2

-5.1أهمية الإدارة الاستراتيجية:
أهمية الإدارة الاستراتيجية وفقا لعبد الحميد عبد الفتاح المغربي تبرز من خلال النقاط التالية:

3

 -1وضوح الرؤ ية المستقبلية ،واتخاذ القرارات الاستراتيجية :حيث أن صياغة القرارات
الاستراتيجية تتطلب قدرا كبيرا من دقة توقع الأحداث مستقبلا ،والتنبؤ بها ،والمنظمات
الناجحة هي تلك التي تمتلك رؤ ية صائبة عن الأمور المستقبلية ،وبالتالي يكرس كل
مواردها واهتماماتها تجاهها.
 -2التفاعل البيئي على المدى البعيد :حيث لا تستطيع المنظمات التأثير في ظروف ومتغيرات
بيئتها على المدى القصير ،لذلك لا يمكنها التحكم أو السيطرة على الظروف الاقتصادية أو
1عبد الحميد أبو ناعم ،الإدارة الاس تراتيجية  :بناء منظمات المس تقبل  ،الدار القدس ية للطباعة والنش ر ،القاهرة،2003 ،
ص ص.55-54 .
2
3

إسماعيل السيد،مرجع سابق ،ص.28

عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،الإدارة الاستراتيجية في البنوك الاسلامية -البنك الإسلامي للتنمية ،المعهد

الإسلامي للبحوث والتدريب ،جدة ،2004 ،ص ص.222-221 .
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الاجتماعية الراهنة ،في حين يمكنها ذلك من خلال تفاعلها البيئي على المدى البعيد بناء ً
على قراراتها الاستراتيجية.

 -3تحقيق النتائج الاقتصادية والمالية المرضية :وهذا ما أثبتته بعض الدراسات بأن هناك
علاقة طردية إ يجابية بين النتائج الاقتصادية والمالية للمنظمة ،ومدى اهتمامها بالإدارة
الاستراتيجية ،وتحر ّيها دقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
 -4تدعيم المركز التنافسي :كذلك للإدارة الاستراتيجية أهمية بالغة في تدعيم المنظمات في ظل
الظروف التنافسية المحلية أو الدولية ،كما تساعد المنظمات على الاستفادة من مواردها
الفنية ،والمادية ،والبشر ية ،نظرا لإتساع سيطرتها الفكر ية على أمور السوق.
 -5القدرة على إحداث التغيير :إذ تعتمد الإدارة الاستراتيجية على كوادر تتمتع بنظرات ثاقبة
نحو المستقبل ،والتي تحمل معها الرغبة في إحداث التغيير ،والتصحيح ،والاكتشاف.
 -6تخصيص الموارد والامكانيات بطر يقة فعالة :إذ تساعد الإدارة الاستراتيجية على توجيه
الجهود داخل المنظمة نحو المسار الصحيح في المدى البعيد ،كما تسهم في استغلال
مواردها وإمكاناتها بطر يقة فعالة.
--6.1مراحل الإدارة الاستراتيجية:
تمثل عملية الإدارة الإستراتيجية نهج ًا منطقيًا ومنهجيًا وموضوعيًا لتحديد الاتجاه المستقبلي
للمؤسسة  .ومع ذلك  ،هناك حاجة إلى فصل واضح بين العملية الإدار ية التي تقوم من خلالها
المنظمة بصياغة وتقييم وتنفيذ ومراقبة العلاقات بين أهدافها واستراتيجياتها وبيئتها .يميز الباحثون
عادة ثلاث مراحل في عملية الإدارة الإستراتيجية :صياغة الإستراتيجية  ،وتنفيذ الإستراتيجية ،
والتقييم والرقابة.
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-1.6.1صياغة الإستراتيجية :Strategy formulation
هي عملية إنشاء رسالة المنظمة وأهدافها والاختيار من بين الاستراتيجيات البديلة .في بعض
الأحيان تسمى صياغة الإستراتيجية "التخطيط الاستراتيجي ."strategic planning ".
ل من
تتم صياغة الاستراتيجية في ضوء تحديد رسالة المنظمة ،ويراعى في ذلك المتغيرات في ك ٍ
البيئة الخارجية والبيئة الداخلية  ،أي أن هذه المرحلة تتض من مجموعة من الأنش طة تتمثل في
تحديد رس الة المنظمة  ،وأهدافها الاس تراتيجية  ،والس ياس ات  ،والخطط الاس تراتيجية  ،بالإض افة
إلى تحليل وتقييم البيئة الخارجية والداخلية للمنظمة  ،وتحديد البدائل الاستراتيجية  ،تقييم واختيار
البدائل الاستراتيجية  ،وفيما يلي توضيح هذه الأنشطة:

1

 -1.1.6 .1تحديد رسالة المنظمة  :وهي عبارة عن بيان رسمي صريح يوضح سبب وجود المنظمة
وطبيعة النش اط الذي تمارس ه ،وتمثل الخص ائص الفريدة في المنظمة والتي تميزها عن غيرها من
المنظم ات المم اثل ة له ا ،وهي تختلف عن غرض المنظم ة وال ذي يعبر عن ال دور المتوقع من
المنظمة في مجتمعها .وتعتبر عملية ص ياغة الرس الة عملية ص عبة وتس تغرق وقت طو يل لـكنها
ض رور ية حيث أنها توفر للمنظمة أس اس جيد للتحفيز وتخص يص مواردها المختلفة بطر يقة أكثر
كفاءة ،كما تساهم في بناء لغة واحدة ومناخ مناسب داخل المنظمة ،وتضع أساس جيد لبلورة
أهداف محددة بوقت وتكلفة ومس توى جودة محدد ،ولتحقيق هذه المزايا من الرس الة لابد أن
تتوفر بها الخصائص الأساسية التالية:
 أن تعبر عن فلسفة المنظمة وما ترغب أن تكون عليه مستقبلا ً بصورة شاملة وواقعية. أن تتطابق مع غايات المنظمة وأهدافها الاستراتيجية. -قدرتها على خلق حالة من التكامل بين أجزاء المنظمة ومكوناتها.

1

ليلى بنت سعد الهاشم ،واقع الإدارة الاستراتيجية في الأجهزة الحكومية السعودية ،رسالة ماجستير ،قسم الإدارة

العامة ،كلية العلوم الإدار ية ،جامعة الملك سعود ،الر ياض ،2006 ،ص ص.23-22.
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-2.1.6 .1تحديد الأهداف الاس تراتيجية  1:تمثل هذه الأهداف النتائج التي تص بو المنظمة إلى
تحقيقها في المستقبل  ،ومن الأمثلة عليها  :وصول خدمات المنظمة إلى جميع مناطق الدولة ،
تطوير العاملين  ،ز يادة الإنتاجية إلى مستوى معين .و يفضل أن تكون هذه الأهداف محددة
ويمكن قياس ها وتحقيقها أي تتس م بالواقعية والانس جام مع الأهداف الأخرى للمنظمة
كا لأهداف قص يرة الأجل  .ولـكن في القطاع الحكومي وض ع الأهداف الاس تراتيجية يعتبر
عملية ص عبة؛ حيث أنها تحتاج إلى نظرة مش تركة أو اتفاق لما س وف تكون عليه المنظمة
مستقبلا ً .
-3.1.6 .1الس ياس ات :وهي " مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم س ير العمل والمحددة س لفا ً
بمعرفة الإدارة  ،والتي يس ترش د بها العاملون في المس تو يات المختلفة عند اتخاذ القرارات
والتص رفات المتعلقة بتحقيق الأهداف " .ومن المهم أن ننظر إلى الس ياس ات من خلال ثلاث
مستو يات أساسية وهي :
 المنظمة  ،وظائفها  ،وعملياتها  .أي أن السياسات قد تكون على ثلاثة أنواع  :النوع الأوليمثل الس ياس ات على مس توى المنظمة وتتض من الس ياس ات التي تعكس رس الة المنظمة كما
أنها تس تخدم كمرش د لتقييم اس تراتيجيات المنظمة  ،أما النوع الثاني فهو يش مل الس ياس ات
الوظيفية وهي التي تتعلق بالنشاطات والأعمال داخل إدارات المنظمة وتتصف بأنها على
درجة عالية من التفصيل والتحديد  ،أما النوع الأخير فهو يمثل السياسات التشغيلية التي
تهتم بالقرارات التي تتعلق بالعمليات اليومية للمنظمة
-4.1.6 .1الخطط الاس تراتيجية  :وتعرف بأنها " الخطة الش املة التي تحدد كيفية إنجاز أهداف
المنظمة ورس التها " وتص نف حس ب البعد الزمني المرتبط بها فالخطة قص يرة المدى توض ع لإنجاز
هدف قص ير المدى بينما توض ع خطة متوس طة المدى أو طو يلة المدى لإنجاز هدف متوس ط

 1ليلى بنت سعد الهاشم ،مرجع سابق ،ص.22.
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المدى أو طو يل المدى ،فلا بد أن يتم التخطيط على أس اس الأهداف الاس تراتيجية وليس
العكس  ،فالتخطيط يحدد الـكيفية التي تؤدي بالوسائل لبلوغ الهدف.
-5.1.6 .1تحليل وتقييم البيئة الخارجية  :تتألف البيئة الخارجية لأية منظمة من أعداد غير
محدودة من المتغيرات الكامنة خارج نطاق المنظمة والتي تتفاعل مع عملها وتؤدي إلى دعمه أو
عرقلته ،وس نس تعرض أربعة متغيرات أس اس ية تكو ّن في مجموعها المحاور الأس اس ية للبيئة
الخارجية ،وما يهمنا هو آثار هذه المتغيرات البيئية على الإدارة الاس تراتيجية وهي  :المتغيرات
الاقتص ادية  ،الاجتماعية  ،الس ياس ية  ،التكنولوجية  .وتأثير هذه المتغيرات يختلف باختلاف
طبيعة وأنواع المنظمات القائمة في البيئة ،وفيما يلي توضيح موجز لهذه المتغيرات :

1

 المتغيرات الاقتص ادية  :تش تمل على الإطار الاقتص ادي العام للدولة  ،بما في ذلك نوعالتنظيم الاقتصادي والملـكية الخاصة والعامة  ،بالإضافة إلى السياسات المالية.
 المتغيرات الس ياس ية  :وتوض ح درجة الاس تقرار الس ياس ي ومدى تدخل الحكومات فيميادين الأعمال وتأثيرها على أداء المنظمات .
 المتغيرات الاجتماعية  :وتتكون من التقاليد  ،والقيم والأطر الأخلاقية للأفراد في مجتمعالمنظمة  ،دور المرأة في المجتمع  ،وارتفاع مستوى التعليم.
ل من التغيرات التي تحدث في البيئة الفنية والتغيرات
 المتغيرات التكنولوجية  :وتش مل ك ٍالحديثة في التقنية  ،كز يادة الاعتماد على الحاسبات الآلية.
-

ونظرا ً لتأثير هذه المتغيرات على أداء المنظمة  ،فلابد أن يقوم المس ئولون عن الإدارة
الاستراتيجية بجمع البيانات المتكاملة عن المتغيرات في البيئة الخارجية بصفة مستمرة  ،من
حيث نوعها وتحديد أس لوب جمعها وكيفية الحص ول عليها ( من مص ادر داخلية أم
خ ارجي ة ) ومن ثم تنظيمه ا وتحليله ا ؛ ل اكتش اف الفرص المت اح ة أم ام المنظم ة ،
والتهديدات التي تواجهها ،و يقص د بالفرص تلك الظروف المحيطة بالمنظمة في فترة زمنية

1

شوقي ناجي جواد ،إدارة الستراتيج ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوز يع ،الأردن ،عمان ،2000 ،ص .186
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محددة والتي تعمل المنظمة على اس تغلالها للقيام بأعمالها وتحقيق أهدافها  ،أما التهديدات
فتمثل الأحداث المحتملة والتي إذا ما حص لت فس وف تس بب خطرا ً أو آثار س لبية
للمنظمة.
 دراسة البيئة الداخلية  :الهدف الرئيس لدراسة البيئة الداخلية للمنظمة هو تحديد العواملالاس تراتيجية فيها  ،ومن ثم تقييمها لمعرفة نواحي القوة والض عف في المنظمة أي تحديد
العوامل التي يمكن التركيز عليها باعتبارها تمثل قوة للمنظمة و يقص د بها الخص ائص التي
تعطي المنظمة إمكانيات جيدة تعزز عناص ر القوة لديها وتس اهم في إنجاز العمل بمهارة
وخبرة عالية بالإضافة إلى تشخيص العوامل التي يستوجب استبعادها أو معالجتها باعتبارها
تمثل نقاط ض عف في المنظمة و يقص د بها المؤش رات التي تدل على نقص في إمكانات
المنظمة .ومن الممكن تص نيف البيئة الداخلية إلى ثلاثة محاور أس اس ية هي  :الهيكل
التنظيمي  ،والثقافة التنظيمية الس ائدة  ،والموارد والإمكانات المتاحة لديها  ،وفيما يلي
توضيح هذه المحاور :
-

1

الهيكل التنظيمي  :حيث يمثل مجموعة من العلاقات التنظيمية والأعمال والمهام المرتبة
وفقا ً لمس تو يات إدار ية ،أي أنه يحدد المس ؤوليات والص لاحيات وينظمها بحيث تتوجه
الجهود الجماعية باتجاه تحقيق أهداف المنظمة.

-

كم ا أن الهيك ل التنظيمي في المنظم ة يعتبر ع ام ل متغير  ،يتغير بن اء ً على متطلب ات

الاستراتيجية أي أنه يتبع الاستراتيجية وعندما يكون هنالك عدم توافق بينهما  ،فإن الهيكل
التنظيمي لابد أن يُغير ليكون أكثر توافقا ً مع الاس تراتيجية فأي تغيير فيها يؤدي إلى تغيير
مماثل في الهيكل.
-

الثقافة التنظيمية  :وتش كل مجموعة المعتقدات والتوقعات والقيم المش تركة التي تكو ّن
بمجمله ا مع ايير الس لوك المقبول وغير المقبول داخ ل المنظم ة  .ف الثق اف ة التنظيمي ة تتبع

 1ليلى بنت سعد الهاشم ،مرجع سابق ،ص.26
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الاس تراتيجية فلابد التأكد من أن الثقافة التنظيمية الس ائدة في المنظمة لا تتعارض مع
الاسترات يجيات الجديدة التي سيتم صياغتها  ،والعمل على إحداث التغيير فيها إذا لزم الأمر
لتصبح أكثر توافقا ً مع متطلبات الاستراتيجية التي سيتم تبنيها.
-

الموارد المتاحة  :إن من المسلمات الأساسية في الإدارة الناجحة أن يتركز اهتمام المدراء
الاس تراتيجيين على خلق حالة من التوازن بين الخطط الاس تراتيجية وبين الموارد المتاحة
ل دى المنظم ة لتنفي ذ تل ك الخطط ف الموارد المت اح ة تمث ل المزيج من ال إمك ان ات الم الي ة
والبش ر ية والتكنولوجية والأنظمة الإدار ية المختلفة ونظم المعلومات الإدار ية والإمكانات
ذات الصلة بالبحث والتطوير المتوفرة للمنظمة.

-

فنج د أن البني ة التحتي ة لل إدارة ال اس تراتيجي ة تعتم د على التح دي د ال دقيق للعوام ل
الاس تراتيجية في البيئتين الداخلية والخارجية  ،فهي تش كل المدخلات الأس اس ية للإدارة
الاس تراتيجية والتي تس تمد من نقطة توازن اس تراتيجي بين قدرة المنظمة على اقتناص
الفرص وتحييد المخاطر في بيئتها الخارجية وبين عوامل القوة والضعف في بيئتها الداخلية .

-

تحديد البدائل الاس تراتيجية  :بعد دراس ة وتحليل البيئة الخارجية والداخلية الخاص ة
بالمنظمة  ،يتم تحديد البدائل الاس تراتيجية المتاحة أمام المنظمة  ،والتي تعبر عن الوس ائل
المتوفرة للمنظمة والتي عن طر يقها تأمل في تحقيق أهدافها الاس تراتيجية على المس تو يات
المختلفة .

-

تقييم واختيار البدائل الاس تراتيجية  :ففي هذه الخطوة يتم مقارنة كل البدائل المتاحة
والتي تم تحديدها في الخطوة السابقة  ،مع كل هدف من الأهداف الاستراتيجية  ،كذلك
مع اتجاهات المديرين تجاه المخاطرة  ،س هولة الحص ول على الموارد  ،والوقت اللازم للتنفيذ
 ،ولـكن نتيجة لص عوبة توفر معايير حس اس ة للحكم على البدائل كما هو في القطاع الخاص
مثل  :العائد على رأس المال  ،فلذلك تقييم البدائل واختيارها يعتمد في القطاع العام على
التقدير الشخصي  .وبناء ً على هذه المعايير تتم المقارنة بين البدائل الاستراتيجية لتحديد مزايا
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وعيوب كل بديل ومن ثم اتخاذ القرار حول البديل الاس تراتيجي المناس ب والذي يحقق
الأهداف الاستراتيجية للمنظمة  ،والبديل المختار يعرف بالاختيار الاستراتيجي.
-2.6 .1مرحلة تنفيذ الاستراتيجية:
تنفيذ الإستراتيجية هو مرحلة عمل الإدارة الإستراتيجية تشير إلى القرارات التي يتم اتخاذها
لتثبيت استراتيجية جديدة أو تعزيز الاستراتيجية الحالية .و يصف مجاهد سعد أحمد البلطة هذه
المرحلة بقوله أنها أكثر صعوبة من مرحلة الصياغة ،لأن الفشل في عملية التنفيذ يعني فشل كل
الجهود المرسومة والمخطط لها التي سبقت قبل عملية التنفيذ وأثناء عملية التنفيذ  1ولقد أوردت
ليلى بنت سعد الهاشم أربع خطوات أساسية لتنفيذ الاستراتيجية هي :

2

 تحديد الأهداف الس نو ية :يتم تحديدها بطر يقة لا مركز ية  ،إذ ترتبط بص ورة مباش رة بكلمدير من مديري قطاعات وإدارات وأقسام المنظمة  .وبناء ً على هذه الأهداف يتم توز يع

وتخص يص الموارد ،حيث أنها تحدد الأولو يات الخاص ة بالأفراد والإدارات والأقس ام ،
وتمثل المحدد الرئيس لمدى التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية  ،إلا أن ذلك يتطلب
التنسيق بين الأهداف السنو ية والأهداف الاستراتيجية.
 وض ع البرامج الزمنية :تتض من هذه البرامج الأهداف الس نو ية التي تس عى الإدارة إلىتحقيقها في ض وء الخطة الاس تراتيجية  ،والموارد اللازمة لها  ،والأنش طة الواجب القيام بها
والزمن الذي يجب البدء والانتهاء فيه من هذه الأنشطة  ،والمسئولون عن تنفيذها.
 تخص يص الموارد اللازمة  :من المهم التأكيد على أن تنفيذ الاس تراتيجية لا يقتص ر علىاس تغلال موارد المنظمة فحس ب بل على حمايتها وتنظيمها وتوجيه اس تخدامها  ،وكيفية
توز يعها على البرامج والمش ا ر يع باعتبارها نظما ً جزئية تعمل على المس اهمة في تنفيذ

1
2

مجاهد سعد أحمد البلطة ،مرجع سابق ،ص ص .83-82.
ليلى بنت سعد الهاشم ،مرجع سابق ،ص.28
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الاس تراتيجية  .فلا بد من تص نيف الموارد ؛ لمعرفة القدرة التنظيمية والممهدة لتنفيذ
الاس تراتيجية حيث إن التنفيذ يتأثر بالموارد المتوفرة والقدرات المتاحة الفعلية والاحتمالية
للمنظمة.
 تحديد الإجراءات التنفيذية  :حيث تمثل الإجراءات " نظام يتكون من خطوات متتابعةتحدد طر يقة أداء مهمة أو وظيفة معينة وتص ف بالتفص يل الأنش طة المختلفة التي يجب
أدائها لإنجاز برامج المنظمة.
-1.2.6 .1عناصر تنفيذ الاستراتيجية:
نسلط الضوء على عناصر تنفيذ الاستراتيجية من خلال عرض العناصر المذكورة في نموذج
ماكينزي.
نموذج ماكينزي :McKinsey 7S
حدد كل من توم بيترز وروبرت ووترمان نموذج  McKinsey 7Sوهو أداة تحليل
"التصميم التنظيمي" للشركة .الهدف من النموذج هو تصوير كيف يمكن تحقيق الفعالية في
مؤسسة من خلال تفاعلات سبعة عناصر مهمة لتنفيذ الاستراتيجية بنجاح ،وأطلق عليها تعبير
 7.Sتبدأ بالحرف اللاتيني  Sوهي  :الهيكل  Structureوالاستراتيجية  Strategyوالمهارة Skill
والنظام Systemوالقيم المشتركة  Shared Valuesوالأسلوب  Styleوالموظفين. Staff

1

ويمثل الشكل . 01

1

Hayes, J., The Theory and Practice of Change Management. Palgrave Macmillan ,
London, 2014 , p 137
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شكل رقم  ، 01نموذج ماكينزي ذو العناصر السبع لتنفيذ الاستراتيجية

Source: Hayes, J.,op. cit., p137

الاستراتيجية :هي خطة وضعتها شركة لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة والمنافسة بنجاح في السوق.
ماذا تعني الإستراتيجية المتوافقة جيدًا في نموذج s McKinsey7؟ بشكل عام ،الإستراتيجية
السليمة هي تلك التي يتم توضيحها بوضوح ،وطو يلة الأجل ،وتساعد على تحقيق ميزة تنافسية
وتعززها رؤ ية ورسالة وقيم قو ية .لـكن من الصعب معرفة ما إذا كانت هذه الاستراتيجية متوافقة
جيدًا مع العناصر الأخرى عند تحليلها بمفردها .لذا فإن المفتاح في نموذج s 7ليس هو النظر
إلى المنظمة للعثور على الإستراتيجية الرائعة والهيكل والأنظمة وما إلى ذلك  ،ولـكن لمعرفة ما
إذا كانت تتماشى مع العناصر الأخرى .على سبيل المثال  ،عادة ما تكون الإستراتيجية قصيرة
المدى خيار ًا سيئًا لمنظمة ما  ،ولـكن إذا كانت تتماشى مع  6عناصر أخرى  ،فقد توفر نتائج
قو ية .
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الهيكل :يمثل الهيكل الطر يقة التي يتم بها تنظيم أقسام ووحدات الأعمال ويتضمن معلومات
من هو المسؤول أمام من .بمعنى آخر ،الهيكل هو المخطط التنظيمي للشركة .إنه أيضًا أحد أكثر
عناصر الإطار وضوح ًا وسهولة في التغيير .
الأنظمة  :هي عمليات وإجراءات الشركة ،والتي تكشف عن الأنشطة التجار ية اليومية وكيفية
اتخاذ القرارات .الأنظمة هي مجال الشركة هي التي تحدد كيفية تنفيذ الأعمال .المهارات :هي
القدرات التي يؤديها موظفو الشركة بشكل جيد للغاية .وتشمل أيضًا القدرات والـكفاءات.
أثناء التغيير التنظيمي ،غالبًا ما يُطرح السؤال حول المهارات التي ستحتاجها الشركة حقًا لتعزيز
استراتيجيتها الجديدة أو هيكلها الجديد
الموظفين. :يهتم عنصر الموظفين بنوع وعدد الموظفين الذين ستحتاجهم المنظمة وكيف سيتم
تعيينهم وتدريبهم وتحفيزهم ومكافأتهم .
الأسلوب :يمثل الأسلوب الطر يقة التي تدار بها المنظمة من قبل كبار المديرين  ،وكيف يتفاعلون
 ،وما هي الإجراءات التي يتخذونها وقيمتها الرمزية .بمعنى آخر  ،إنه أسلوب إدارة قادة المنظمة.
القيم المشتركة :هي جوهر نموذج  McKinsey 7s.إنها القواعد والمعايير التي توجه سلوك الموظف
وإجراءات الشركة  ،وبالتالي فهي أساس كل منظمة.
-3.6 .1مرحلة تقويم الاستراتيجية :

1

في هذه المرحلة يتم تحديد مدى مس اهمة الاس تراتيجية في تحقيق الأهداف المحددة مس بقا ً في
مرحلة الص ياغة الاس تراتيجية  ،والتأكد من أن الأداء الفعلي يتماش ى مع الأداء المخطط له في
الخطط الاستراتيجية  ،و يتم تقويم الاستراتيجية من خلال اتباع الخطوات التالية :
وض ع معايير للأداء  :أي تحديد نقاط أس اس ية يتم من خلالها تقييم موقف الاس تراتيجية  ،وتعدهذه المعايير المقياس الذي يتم الحكم على مستوى الأداء من خلالها.

 1ليلى بنت سعد الهاشم ،مرجع سابق ،ص ص.30-29.
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 مقارنة مس تو يات الأداء الفعلية بالمعايير الموض وعة  :حيث يتولى المديرون مس ئولية تقييم مدىالانحراف عن المعايير الواردة في الخطوة رقم ( ، )1وإذا ما اتضح أن مستوى الأداء عالي فقد
ترى الإدارة أنها قد وض عت معايير ذات مس توى أدنى مما ينبغي  ،الأمر الذي يترتب عليه
النظر في رفع مس توى تلك المعايير خلال الفترات التالية  ،أما إذا كانت مس تو يات الأداء
منخفض ة  ،فإنه يتعين على المديرين تحديد الأس باب التي أدت إلى وجود انحراف  ،ومن ثم
يتخذوا قرارا ً يتعلق بالإجراءات التصحيحية .
 اتخاذ الإجراءات التصحيحية :وتأتي هذه الخطوة بهدف تصحيح الأخطاء  ،ومعالجة أسبابالقص ور والانحراف في أداء الأعمال التي تم اكتش افها في الخطوة رقم ( )2ليتناس ب الأداء
الفعلي مع معايير الأداء.
فنجد أن تقويم الاستراتيجية يعتمد على قدرة المنظمة على تحديد ما ترغب في قياسه  ،والمعايير
التي س يتم القياس بناء ً عليها ؛ لذا لابد أن تكون المعايير واض حة ومحددة لتُمكننا من تقييم الأداء ،
وتحديد الانحرافات  ،ومن ثم تحديد كيفية تصحيحها.

-7.1عوامل نجاح تطبيق الإدارة الاستراتيجية:
لتطبيق الإدارة الاس تراتيجية في الأجهزة الحكومية بنجاح  ،يس توجب توفر عدد من العوامل
 ،والتي من أهمها :
-1.7 .1توافر التفكير الاستراتيجي:

1

حيث يش ير التفكير الاس تراتيجي إلى توافر القدرات والمهارات اللازمة لممارس ة الفرد
مهام الإدارة الاس تراتيجية بحيث يمد ص احبه بالقدرة على فحص وتحليل عناص ر البيئة المختلفة ،
والقيام بإعداد التنبؤات المستقبلية الدقيقة  ،مع إمكانية صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات
المتكيفة مع ظروف التطبيق  .فالتفكير الاس تراتيجي لا يقتص ر على مهارة اكتش اف ما الذي

1

ليلى بنت سعد الهاشم ،مرجع سابق ،ص ص.34-32.
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س يحدث  ،وإنما هو اس تخدام مناظرات نوعية لغرض تطوير أفكار خلاقة جديدة  .،وقد ذكر
المغربي أن من أهم خصائص الأفراد ذوي التفكير الاستراتيجي توافر المهارات التالية لديهم :
 القدرة على تحليل البيئة الخارجية بما توفره من فرص أو ما ينتج عنها من مخاطر  .حيثتمثل الفرص ميزة متاحة يمكن الاستفادة منها  ،بينما تمثل المخاطر محددات أو معوقات تواجه
المنظمة  ،ونظرا ً لإحس اس ه بأهمية اس تش راف المس تقبل فنجده يحاول التنبؤ بالفرص والمخاطر
المستقبلية وكيفية التعامل معها .
 القدرة على اختيار الاستراتيجية المناسبة  ،فالمدير الاستراتيجي يقوم بحصر الاستراتيجيات البديلةلمواجهة الموقف التنظيمي  ،و يقيم كل اس تراتيجية من خلال تناوله لمزايا وعيوب ومبررات
ل منها بما يساهم في حسن اختياره لأفضلها.
تطبيق ك ٍ
 القدرة على تخص يص الموارد والإمكانات المتاحة واس تخدامها بكفاءة ،فالمدير الاس تراتيجييجب أن تكون لديه القدرة على تخص يص موارد المنظمة  ،بالإض افة إلى تحديد الموارد
والإمكانات التي ينبغي توافرها مستقبلا ً لتحقيق أهداف التنظيم .
 القدرة على اتخاذ القرارات الاس تراتيجية ،فالقرار الاس تراتيجي يتميز عن غيره من القراراتبالشمول وطول المدى الذي يجب تغطيته.
 كما أن من أبرز مقومات نجاح الإدارة الاس تراتيجية هو عامل المرونة ،أي أنه يمكن إحداثبعض التعديلات والتغييرات في حالة ظهور ظروف بيئية فجائية وغير متوقعة ،و يقول جبرارد
كوينغ في هذه النقطة أن التفكير الاس تراتيجي لابد أن يكون في نفس الوقت تحليلي ومتفهم،
ومنطقي ،وحدسي وأن يعطي الفرصة للرؤى الجديدة بهدف تشجيع الابتكار داخل المؤسسة.

1

1

بن حمودة يوسف ،التخطيط الاستراتيجي للموارد البشر ية على مستوى المؤسسة ودوره في تحسين أداء الأفراد- ،

دراسة نظر ية وتطبيقية (مجمع تربية الدواجن للغرب) ،رسالة ماجستير ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر،
 ، 2010ص.25
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-2.7 .1توفر نظم المعلومات الاستراتيجية :فالمعلومات لها دور أساسي في كافة مراحل الإدارة
الاستراتيجية ،فالمعلومات المرتبطة بنتائج تحليل المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية مثلا ً تدعم
جهود المديرين الاستراتيجيين في وضع الأهداف وصياغة الاستراتيجيات ،كما أنها تساهم في تنفيذ
الاستراتيجية ومراجعتها والرقابة عليها  .ولتحقيق الاستفادة المثلى من تلك المعلومات لابد أن
يتسم نظام المعلومات الاستراتيجي بدقة المعلومات وشموليتها وتوافرها في الوقت المناسب .وهذا
يتطلب توفر الحاسب الآلي والاعتماد عليه في تخزين أكبر كم من البيانات المتشابكة والمعقدة
وحفظها وإجراء كافة عمليات التحليل والبرمجة لتلك البيانات بما يتيح الاستفادة منها في أي
وقت لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
-3.7 .1توفر نظام للحوافز  :يهدف نظام الحوافز عادة ً إلى التأكد من وجود توافق بين ما يتطلبه
التنفيذ الفعال للخطط الاستراتيجية والحاجات والمطالب المشروعة للعاملين في المنظمة الذين
يقومون بالتنفيذ  ،فلابد أن يرتبط نظام الحوافز بصورة مناسبة وفعالة مع استراتيجية المنظمة على
المستو يات الإدار ية المختلفة ؛ ولتحقيق ذلك لابد من تصميم نظام محكم وعادل للمكافآت
والحوافز بحيث يؤدي دورا ً محفزا ً ومشجعا ً لمكافأة الأداء المرغوب فيه.
 4.7 .1توفر نظام مالي :يجب أن يكون لدى المنظمة نظام جيد للإدارة المالية ،فإذا لم يكن
متوفر فيفضل أن يعالج ذلك قبل أن يتم تطبيق الإدارة الاستراتيجية ،حيث أنها تتطلب موارد
مالية وبشر ية وفنية كبيرة.
 5.7 .1توفر التنظيم الإداري الس ليم :ينبغي توفر تنظيم إداري دقيق ومرن قادر على التكيف
مع متغيرات الاس تراتيجية واس تيعاب الأهداف الاس تراتيجية وتوفير المعلومات اللازمة لذلك،
بالإض افة إلى وجود النظم والإجراءات الس ليمة التي تس هل أس باب العمل بدل تعقيده أو
تعطيله.
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المحور الثاني :تسيير الموارد البشر ية
خص ص هذا المحور لتسليط الضوء على تسيير الموارد البشر ية ،حيث تم فيه عرض سرد
كرونولوجي تحليلي لتطور وظيفة الموارد البشر ية ،المقصود بالهيكل التنظيمي ،وأنواعه ،ليتم بعدها
التطرق للهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية ،و وظائف الموارد البشر ية ،ليختم المحور بتبيان
أبرز التحديات التي تواجه تسيير الموارد البشر ية.
-1.2تحديد مــــاهية تسيير الموارد البشر يــة :
يتكون مصطلح تسيير الموارد البشر ية أو ما يعرف باللغة الإنجليز يـــــــــة بـ

Human

 Resource Managementمن عنصرين أساسيين هما الإدارة  ،و الموارد البشر ية لذلك فإن
الإحاطة بهذا المفهوم تقتضي تسليط الضوء على كلا العنصرين ،ولـكن قبل الخوض في ذلك
لابد هنا من الإشارة إلى ما ذهب إليه بوفلجة غيات من تفرقة بين تسمية إدارة الموارد البشر ية
و تسير الموارد البشر ية إذ يرى أن التسمية الأولى  ،أي إدارة الموارد البشر ية  ،شائعة بالنسبة
لغالبية الدول العربية  ،بينما يطغى إستعمال التسمية الثانية في الجزائر كترجمة للمصطلح
الإنجليزي Management

1

 .أما  Perettiفإنه يرى أن تسيير الموارد البشر ية يحمل اليوم في

المؤسسات تسميات متباينة لعل أكثرها تداولا :
-

إدارة العلاقات الإنسانية .

-

إدارة الأفراد و العلاقات الإجتماعية .

-

إدارة الأفراد و الشؤون الإجتماعية .

-

إدارة الموارد البشر ية و الإتصـال .

-

إدارة التنمية البشر ية و الإجتماعية.

2

 - 1بوفلجة غيات  :مبادئ التسيير البشري  ،دار الغرب للنشر و التوز يع  ،ط ،2004 ، 2ص 25
2

Peretti , J-M. , Gestion des Ressources Humaines , Les presses de l'imprimerie Hérissey,
Evreux, 1995. P.25.
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 -1.1.2التسيــيــر :
 #وفقا لقاموس  Le Robert Seuilالخاص بعلم الإجتماع فإن كلمة التسيير ،ذات الأصل
الاتيني  ، gestioتشير إلى فعل الإدارة  Administrerأما لفظة  Managementفإنها منقولة
للغة الفرنسية من اللغة الإنجليز ية و أنها إكتست صبغة عالمية  ،ولقد عرف هذا القاموس التسيير
بأنه " مجموعة أنشطة إجتماعية ذات صبغة أداتية  ،يؤدي في المنظمات  :أنشطة التنظيم  ،القيادة
 ،التخطيط  ،القرار  ،و المراقبة من أجل تحقيق الأداء "  .1و الملاحظ أن هذا التعر يف فيه
دلالة ضمنية على أن التسيير مرادف للإدارة من خلال الإشارة إلى أنشطة التسيير التي هي
نفسها أنشطة أو وظائف الإدارة المعروفة  ،كما أن الملفت للانتباه في هذا التعر يف أيضا هو
الجانب السوسيولوجي فيه الذي نستشفه من إضفاء الصبغة الإجتماعية على مجموع الأنشطة
المكونة للتسيير التي تؤدى بالمؤسسة  ،و أن هذه الأنشطة الإجتماعية ما هي إلا أدوات لتحقيق
الفعالية في الأداء .
 #أما  Madelineفإنها ترى أن التسيير هو قيادة و تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يمكن
من خلالها توجيه و إدارة مؤسسة ما  .أي أن التسيير يتعلق بإدارة و توجيه كل مكونات
الإدارة من موارد مادية و موارد بشر ية ،في حين أن مصطلح  Managementفإنها ترى أن له
في اللغة الفرنسية دلالة دقيقة و محددة تتمثل في إدارة الموارد المادية فقط ،و لا تمتد لإدارة
الموارد البشر ية .و لقد بينت الكاتبة  Madelineأن استخدام مصطلح التسيير حديثا في مجال
تسيير الموارد البشر ية يتمثل في السيطرة على المشاكل التي تنتج عن تسيير العاملين .2
إن التمييز بين التسيير  Gestionو مصطلح  Managementالوارد في اللغة الفرنسية و فقا لما
جاء في كلام  Madelineلا يمكن استساغته خاصة بالنسبة للكاتبين باللغة العربية أو الإنجليز ية
 ،ذلك أنه إذا تم تبني هذا التمييز معنى ذلك أن التسمية باللغة الإنجليز ية لتسيير الموارد البشر ية
1

Akoun , A. , LE ROBERT SEUIL- dictionnaire de Sociologie,Tours,France,Les presses
de Mame,1999.P.242.
2
Grawitz , M. , Lexique des sciences sociales , 6eme édition , Edition Dalloz, Paris, 1994,
P.187.
السنة الجامعية 2021-2020

27

الدكتور مراد بن حرزالله

محاضرات مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية

خاطئة  ، Human Resource Management ،إذ أنه لا يمكن ربط لفظة  Managementالتي
تنطبق فقط على تسيير الموارد المادية  ،وفقا لتفسير ، Madelineبـ  HRأي الموارد البشر ية.
 مما سبق فإننا في هذه المحاضرات ،نتفق مع ما ذهب إليه بوفلجة غيات بأنه لا فرق بين
التسيير و الإدارة وهو في ضوء المعطيات السابقة يعرف التسيير بأنه " وسيلة يتم من خلالها
تحقيق الفاعلية و ال كفاءة في المنظمة عن طر يق القيام بمجموعة من الأنشطة الاجتماعية ذات
الصبغة الأداتية ".
 - 2.1.2الموارد البشر ية :
 #معجم إدارة الموارد البشر ية وشؤون العاملين يعرف الموارد البشر ية

Human

 Resourcesبأنها " مصطلح يطلق على قوة العمل في المنظمة ،و الموارد البشر ية أهم عنصر
من عناصر الإنتاج الأخرى كالأموال ،و التكنولوجيا ،و التسهيلات الأخرى وهي تجعل من
تلك العناصر ذات معنى وفائدة للمنظمة ،و تعتبر أكثر فعالي ّة و تأثير ًا على تحقيق أهداف العمل
" .1
 #كما عرفت الموارد البشر ية بأنها " تلك الجموع من الأفراد المؤهلين ذوي المهارات
والقدرات المناسبة لأنواع معينة من الأعمال و الراغبين في أداء تلك الأعمال بحماس واقتناع "
 .2إن هذا التعر يف قد إشترط في إعتبار العامل بالمؤسسة مورد بشري أن يكون متمتعا بالقدرة
والرغبة في أداء الأعمال التي يقوم بها.
 #أما حسن ابراهيم بلوط فقد عرف الموارد البشر ية بقوله بأنها " مجموعات الأفراد المشاركة
في رسم أهداف و سياسات و نشاطات و إنجاز أعمال التي تقوم بها المؤسسات" .3و بهذا

 -1حبيب الصحاف ،معجم إدارة الموارد البشر ية و شؤون العاملين  ،مكتبة لبنـــــان ناشرون  ،بيروت  ،لبنان ،

 ، 1997ص1

 -2علي غر بي و آخرون  :تنمية الموارد البشر ية  ،دار الهــــــدى ،عين مليلة  ،الجزائر  ،2002 ،ص.19
 -4حس ن إبراهيم بلوط  :إدارة الموارد البش ر ية ،من منظور اس تراتيجي  ،دار النهـــ

ض ة العربية  ،بيروت  ،لبنان ،

 ،2002ص.17
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التعر يف يكون حسن إبراهيم بلوط قد صبغ كل العاملين في المؤسسة مهما كانت الفئة المهنية
التي ينتمون إليها بصبغة المورد البشري.
وعليه يمكن إجمال الموارد البشر ية لأي مؤسسة في كل الفئات السوسيومهنية العاملة فيها
الذين يتمتعون بال كفاءة و الرغبة في أداء تلك الأعمال بحماس واقتناع.
 – 3.1.2تسيير الموارد البشر ية :
و بعد تحديد كل من مفهومي التسيير و الموارد البشر ية المكونان لمفهوم تسيير الموارد
البشر ية فإنه يمكن الآن تسليط الضوء على مفهوم تسيير الموارد البشر ية.
 #يعرف جــــــاري ديسلر تسيير الموارد البشر يـــة بقوله بأنه " يشير إلى مجموعة الممارسات
و السياسات المطلوبة لتنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بالنواحي البشر ية التي تحتاج إليها الإدارة
لممارسة وظائفها على أكمل وجه "  .1بمعنى أنها مجموعة من الممارسات الميدانية  ،و السياسات
التوجيهية الهادفة للأخذ بيد العاملين من أجل تحقيق أهداف المنظمة .
 #من ناحية أخرى يعرف  Glueck . Wتسيير الموارد البشر ية بأنه " تلك الوظيفة في
التنظيم  ،التي تختص بإمداده بالموارد البشر ية اللازمة  ،و يشمل ذلك تخطيط الاحتياجات
من القوى العاملة  ،البحث عنها ثم تشغيلها و تدريبها وتعو يضها و أخيرا الاستغناء عنها "

2

ووفقا لهذا التعر يف فإن تسيير الموارد البشر ية يهتم بالموارد البشر ية من دخولها للمؤسسة
إلى غاية لحظة مغادرتها لها بصفة نهائية .أي أن تسيير الموارد البشر ية هو الإدارة التي تقوم
بتوفير ما تحتاجه المؤسسة من الأيد العاملة والمحافظة عليها  ،وتدريبها  ،و تطويرها و العمل على
استقرارها و رفع روحها المعنو ية .

 -1جاري ديس لر  :إدارة الموارد البش ر ية  ،ترجمة  :محمد س يد أحمد عبد المتعال  ،مراجعة  :عبد المحس ن عبد المحس ن
جودة  ،دار المريخ للنشر ،الر ياض  ،2003،ص .34
2

ص لاح الدين محمد عبد الباقي  :إدارة الموارد البش ر ية من الناحية العلمية والعملية  ،الدار الجامعية  ،الإس كندر ية ،

 ، 2000ص ص.21-20.
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 مما سبق و تماشيا مع محتوى هذه المحاضرات ،فإنه يمكن تعر يف تسيير المورد البشر ية
على أنه " عبارة عن مجموعة نشاطات تهدف إلى التخطيط و استقطاب الخ برات و ال كفاءات
و تطوير و تنمية الموارد البشر ية في المنظمة وتحفيزها من خلال العمل على تحقيق أهدافها مما
يجعل هذه الموارد البشر ية تحرص على تحقيق الأهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها ".
-2.2ت طور وظيفة الموارد البشر ية:
للموارد البشر ية أهمية بالغة في قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها  ،الأمر الذي دفع هذه
المؤسسات إلى الاعتراف بدورها و أهميتها و أوجدت لها إدارة خاصة بها  ،سميت في البداية
بإدارة الأفراد  ،و مع مرور الزمن  ،واتساع نطاق أهداف و مهام هذه الإدارة  ،فإنها اليوم
أصبحت تعرف باسم إدارة الموارد البشر ية  ،و نهدف في هذه المحاضرات من خلال التطرق
لتطور وظيفة الموارد البشر ية إلى محاولة تسليط الضوء على جانب من تاريخ الفكر الإداري الذي
يبين المراحل التي مر بها تسيير الموارد البشر ية قبل وصوله إلى ما هو عليه الآن .
ومع أن  1 Sekiouيرى أن ظــهور أوائل علاقات العمـــل يعود إلى العصور الوسطى مع
ميلاد نظام الطوائف»  . « Corporationsإلا أننا نجد أن أحمد ماهر يؤكد بأن " الاحتياج إلى
علم و ممارسات مستقلة للموارد البشر ية  ،ظهر عندما بدأت علاقات العمل بين أصحاب الأعمال
و العاملين في التعقد" 2و بداية التأزم في هذه العلاقات يعود إلى بداية الثورة الصناعية  ،لذلك
فإن هذه المحاضرات ستتناول التطور التار يخي لتسيير الموارد البشر ية بتتبع هذا التطور من ظهور
الثورة الصناعية إلى يومنا هذا مبرزة أهم العوامل التي ساهمت في وظيفة الموارد البشر ية ،
كوظيفة متخصصة .

1

Sekiou,L, et autres: Gestion des Ressources Humaines , Ed. DEBOECK , Université
Montréal,1993,P.11.
 2أحمد ماهر  :إدارة الموارد البشر ية  ،الدار الجامعية  ،الإسكندر ية  ، 1999 ،ص .35
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 -1.2.2الثورة الصناعية :



إن تطور النسيج الصناعي في المدن ) (manufactures, usinesالذي سمح بإنتاج السلع
بشكل كبيرو ثمن منخفض كان بداية ميلاد نمط جديد لتنظيــم العمل  ،1فبالنسبة للموارد
البشر ية فإن الثورة الصناعية تعد بمثابة البداية لـكثير من المشاكل التي عرفتها إدارة المؤسسات
 ،ذلك أنه رغم أن الثورة الصناعية أدت إلى تحقيق ز يادات هائلة في الإنتاج و تراكم السلع
و رأس المال  ،إلا أن العامل أصبح ضحية هذا التطور  ،فلقد اعتمدت الإدارة على الآلة أكثر
من اعتمادها على العامل  .كما أن نظام المصنع الـكبير تسبب في كثير من المشاكل في مجال
العلاقات الإنسانية من خلال نشأة كثير من الأعمال المتكررة و الروتينية و التي لا تحتاج إلى
مهارة .

2

كما أدى ذلك إلى سوء ظروف العمل (ساعات عمل طو يلة  ،و ضوضاء  ،و أتربة

 ،و أبخرة  ،و غيرها ) كما أدى الأمر إلى ظهور فئة ملاحظين و مشرفين أساءوا أحيانا إلى
العاملين تحت أمرتهم كل ذلك أظهر مدى الاحتياج إلى ضرورة تحسين ظروف العاملين.

3

وفي هذه الفترة لم تكن وظيفة الموارد البشر ية موجودة بشكل مستقل وإنما كان يقوم مالك
المؤسسة و رؤساء العمال ببعض الأنشطة التابعة لها من دفع الرواتب و التوظيف...إلخ .

 -2.2.2ظهور الحركات العمالية :

ظهرت الثــورة الصناعية  The Industrial Revolutionفي العــالم الغربي في القرن الثامن عشر  ،و ظهرت في

العــالم العــربي في القرنين التاسع عشر و العشرين أنظر  ،أحمد ماهر  :مرجع سابق  ،ص .35

Sekiou,L, et autres , Op. Cit ,P.14.
 2صلاح الين محمد عبد الباقي  :إدارة الموارد البشر ية  ،من الناحية العلمية و العملية  ،مرجع سابق  ،ص ص.

1

.25-24
3

أحمد ماهر  ،إدارة الموارد البشر ية  ،مرجع سابق  ،ص .35
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كردة فعل لظروف العمل القاسية التي ولدتها الثورة الصناعية و التي تم الإشارة لبعضها
في العنصر السابق ظهرت الحركات العمالية كرد فعل لتلك الأوضاع و عموما فإن رد الفعل
هذا قد اتخذ عدة مظاهر حددها أحمد ماهر على الشكل التالي ":إنتفاضات عشوائية  ،ثم
إظطرابات منظمة ،ثم انقلبت إلى تكوين اتحادات ونقابات عمال تطالب بحقوق العمال،
وتتفاوض باسمهم"  .1و أمام هذه الحركات العماليةكان من الضروري وجود إدارة متخصصة
تجيد التفاوض مع العاملين و تعمل على إمتصاص غضبهم .
-3.2.2الإدارة العلمية :
مع نهاية القرن التاسع عشر  ،و بمدة ليست بالطو يلة عقب الثورة الصناعية للعالم الغربي ،
قام مجموعة من الرواد  ،مثل فريدير يك تايلور  F.W.Taylorوهنري فايول  ، H.Fayolبإدخال
فكرة أن المنظمة يمكن أن تكـون موضوع للعلـم و بـدؤوا التحلـيل العقلانـي للوصول لمبـادئ
عـامة تسمـح بتأسيس الإدارة العلميـــة ، 2ونظرا للإسهام الـكبير الذي قدمه الرائدان السالف
ذكرهما ارتأينا أن نشير في هذه المحاضرات ولو بشكل موجز لمساهمة كل منهما :
 -1.3.2.2مساهمة  :)1915-1856( F.Taylorوضع  Taylorتصور نظري جديد لمنظمة العمل
قائم على السياق الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين  ،و النمط التنظيمي
الذي تمنى قيامه يقوم على تقسيم عمودي للعمل ،و على مبدأ التخصص في أداء المهام  .3و لهذا
الغرض أنشأ ما أطلق عليه » «O.S.Tأي التنظيم العلمي للعمل و الذي يعتبر أول تنظيم علمي لتسيير
سماحها و بصفة خاصة بتشكيل تنظيم العمل وفقا لقياس الزمن  ،أي وحدة الزمن الضرور ية لإنجاز
المهمة .

1

مرجع نفسه ،ص.35
Mucchielli , A . , Psycho-Sociologie Des Organisations ,Paris , ESF ,1er ED,1977 ,P. 8.
Geneviève, L. , ,Op. Cit. ,P. 18.
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الأفراد

1

و بصفة عامة تبرز مساهمة التايلور ية في تسيير الموارد البشر ية من خلال ثلاثة عناصر

أساسية هي:

2

 -1هي في الأصل نظام لتصنيف الأعمال استنادا لدرجة التعقد و مستوى التأهيل المطلوب .ذلك
أن مصطلحات مثل العامل المتخصص  ،Ouvrier Spécialiséو العامل المؤهل Ouvrier
 qualifiéأو عون التحكم ، Agent de Maîtriseظهرت في أعقاب التايلور ية .
 -2التحليل العلمي للعمل قاد إلى التخصص أكثر فأكثر للعاملين ،الأمر الذي استوجب أداء
المهام وفقا لمتطلباتها  ،هذه الصياغة للعمل أدت إلى توصيف الوظيفة الذي ف ُرض كأداة
إرشادية لتسيير الموارد البشر ية .
 -2.3.2.2مساهمة  : )1925-1841(H.Fayolذهب المهندس الفرنسي  ، Henry Fayolمن
خلال دراسته و تحليله وظائف المنظمة في مؤلفه «Administration générale de
»  l'entrepriseالصادر بتاريخ  1920إلى أن أي منظمة تحتوي على خمس وظائف أساسية
هي :

3

 -1وظيفة الإدارة العامة

-2

وظيفة المالية و المحاسبة

L'administration générale
La fonction financière et comptable

 -3وظيفة العلاقات الخارجية

Les relations extérieures

-4

وظيفة الإنجاز (الإنتاج)

La fonction réalisation ou production

-5

وظيفة الأفراد

La fonction personne

و يرى فايول أن هذه الوظيفة الخامسة أي وظيفة الأفراد مهمتها تسيير الموارد المادية و
البشر ية للمنظمة و تنظيم التوظيف  ،و الأمن  ،و التكوين  ،و الأجور  ،و أساليب الترقية ،
1

R.Oucief: La Gestion des Ressources Humaines Dans La stratégie de Développement de
L Enterprise, Le cas du processus de Modernisation de SONATRACH, Mémoire de
Magister , Département de Sociologie,Faculté des sciences Humaines et sociales , Université
d'Alger ,2002 , P.14.
2
Geneviève, L. ,Op. Cit. , P.18.
3
Mucchielli . A ., Op. Cit. , P. 9.
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و كذلك العلاقات الداخلية لأعضاء المنظمة .و بهذا فإنه يمكن اعتبار فايول من الرواد الأوائل
الذين ساهموا في تطوير ما أصبح يعرف اليوم بتسيير الموارد البشر ية و هذا بجعل الاهتمام
بالأفراد وظيفة مستقلة بل إنه ذهب إلى اعتبار هذه الوظيفة من أهم الوظائف على أساس أن
الوظائف الأخرى معروفة وواضحة المعالم بالنسبة للعاملين في حين أن وظيفة الأفراد هي من
تسهر على تسيير شؤون القائمين على بقية الوظائف الأخرى.
و مع أن الرشد و العقلانية اللذان جاءت بهما الإدارة العلمية أديا من جهة إلى تحقيق
تطور في إدارة المنظمات و من جهة أخرى إلى الإنتاج بشكل كبير بالاعتماد على اليد العاملة
التي لا يشترط فيها أن تكون مؤهلة نظرا لما أنتجه تقسيم العمل من مهام سهلة التنفيذ الأمر الذي
سمح باستقطاب اليد العاملة الرخيصة في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية القرن العشرين
و التي كانت شر يحة كبرى منها تتمثل في فئة المهاجرين الجدد لأمريكا  ،إلا أنه في تلك الفترة
بدأت تظهر بعض الظواهر التي عجزت التايلور ية على تفسيرها  ،فليس بالضرورة أن ينتج العامل
أكثر كلما تدفع له أكثر ،كما أن تبسيط الأعمال التنفيذية لا يؤدي بشكل آلي إلى تحسين
مردودية ورضى العامل.
لقد كان هذا العجز من التايلور ية في إ يجاد تفسير لهذه الظواهر محفز و دافع لظهور تيار
فكري إداري جديد ألا وهو العلاقات الإنسانية.
 -4.2.2العلاقات الإنسانية:
تعتبر العلاقات الإنسانية حركة فكر ية جاءت كرد فعل ضد تقسيم العمل و ضد نزع الطابع
الإنساني في العمل(مشاكل خطوط الإنتاج)  ،و كذلك جاءت كرد فعل ضد مفهوم الإنسان
الاقتصادي  L'homo-économicusالذي طـــرحه تايلر( العامل لا يحفز إلا من خلال الجانب
المادي ) و ل حركة العلاقات الإنسانية عدة مصادر لعل أهمها يتجلى من خلال مساهمة كل من
فر يق مايو  ،و كيرت ليفن  ،و نظر ية الحاجات لمازلو .
 -1.4.2.2مساهمة  )1950-1880( Elton Mayoو فر يقه العلمي:
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لقد أعطت تجارب  ، Elton Mayoالتي أجراها مع فر يقه العلمي في مصانع هاوثورن
للشركة الغربية للـكهرباء في شيكاغو بين  ، 1927-1923إشارة ميلاد حركة العلاقات الإنسانية
تلك الحركة التي أظهرت دور المناخ الإجتماعي  Le climat Socialداخل المنظمة في تحسين
مردودية العامل

1

كاشفة بذلك على عدم دقة طرح التايلور ية من خلال تبيان أن المشاكل

المهنية ليست فقط تتعلق بالتنظيم العقلاني للعمل (التعب  ،الظروف الفيز يقية) ،و أن المردودية
ليست مرتبطة بالأجر  ،فتجارب مايو كشفت النقاب على أهمية الظواهر المرتبطة بالحياة الداخلية
للجماعات  ،و سمحت هذه التجارب بصياغة تفسير جديد للسلوك الإنساني في العمل بالرجوع
لحاجياته الأساسية و المتمثلة في الحاجات الإجتماعية .2 Les Besoins Sociaux
إن النتائج التي توصل لها  Mayoمهدت الطر يق أمام العديد من العلماء و الباحثين لتسليط
الضوء على دور العلاقات الإنسانية في رفع مردودية العامل و يأتي في مقدمة هؤلاء العلماـــء
كل من  Lewinو . Maslow
 -2.4.2.2مساهمة  )1947-1890( Kurt Lewinو فر يقه العلمي :
ساهمت أعمال  Lewinباعتبارها اللبنة الثانية في تطور حركة العلاقات الإنسانية في تطور
وظيفة الموارد البشر ية و تتجلى هذه المساهمة من خلال تجاربه في سنة  1938حول ديناميات
الجماعة  Dynamique de groupeو لقد أسفرت هذه التجارب على النتائج التالية :
 من بين أنماط القيادة الثلاثة المدروسة (الاستبدادي  ،الديموقراطي  ،الحر) وجد أن نمطالقيادة الديمقراطي هو أفضل أنماط القيادة .
 التوجه نحو دمقرطة المؤسسة يقتضي القيام بالتغيير  ،هذا الأخير يتم نجاحه بالعمل على تحر يكالجماعة عبر وسيط  ،هذا الوسيط يتمثل في جماعات صغيرة يتم إدخالها لتحقيق تغيير الأفراد . 3
 -3.4.2.2نظر ية الحاجات لـ: A.H.َMaslow

1

Oucief, R . , Op. Cit. , P. 16.
Mucchielli , A . Op. Cit., P. 14.
3
Ibid , P. 15.
2
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جاءت نظر ية  Maslowللحاجات كرد فعل لنتائج أعمال  Mayoو فر يقه العلمي  ،و الذين
كما سبق و أن رأينا  ،يرون أن أهم الحاجات الإنسانية الحاجات الاجتماعية على اعتبار أن
الإنسان يبحث عن التفاعل مع نظرائه  ،و أن يكون مقبولا من طرفهم  .و تفسير السلوك على
هذا النحو لم يستساغ من طرف  ، Maslowالذي إقترح سنة  1954نظر ية جديدة للدوافع
الإنسانية  ،فبالنسبة إليه الحاجات الإنسانية تنتظم وفقا لتسلسل هرمي للحاجات الإنسانية Une
 hiérarchie des besoinو أن هذه الحاجات ترتقي بشكل تدر يجي من الحاجات الأولية إلى
الرفيعة فالأكثر تعقيدا . 1و يعرض هرم مــازلو  La pyramide de Maslowالذي يقوم على
فكرة أن الحاجة العليا لا يمكن إدراكها في حالة عدم إشباع الحاجة الأدنى. 2
و لقد أكد  Genevièveعلى أن حركة العلاقات الإنسانية لعبت دور كبير في عملية هيكلة
تسيير الموارد البشر ية فلقد كان لها ممارسات مباشرة حول كل ما يمس ظروف العمل  .3و
لقد حاولنا في هذه المحاضرات ولو بصورة جد موجزة التطرق لبعض المجالات التي ساهم تيار
العلاقات الإنسانية من خلالها في مجال تسيير الموارد البشر ية كلفت انتباه المسيرين إلى ضرورة
الاهتمام بالعلاقات الغير رسمية داخل المنظمة نظرا لما لها من دور في رفع مردودية العاملين
الأمر الذي يقتضي الاهتمام بالمناخ الاجتماعي و جعله أكثر تلبية للحاجات الاجتماعية إضافة
إلى التنو يه بنجاعة النمط الديمقراطي في القيادة و كذلك الإشارة إلى تصنيف ماسلو للحاجات.
 -5.2.2قانون العمل:
يعتبر قانون العمل دعامة حقيقية لوظيفة الموارد البشر ية  ،فلقد ساهم تطوره في تحسن
وضعية الأفراد داخل المنظمات  ،لذلك فإنه استقطب المسؤولين على تسيير الموارد البشر ية في
المؤسسات ، 4و سيتم التطرق في هذا العنصر إلى جانب من تطور تشر يع العمل في كل من
1

Geneviève, L. ,Op. Cit. , P. 19.
Geneviève, L. ,Op. Cit. , P. 19.
3
Ibid , P. 20.
بشير هدفي  :الوجيز في شرح قانون العمل  ،علاقات العمل الفردية و الجماعية  ،دار ر يحانة للنشر و التوز يع،
2

4

ط،2الجزائر ، 2003 ،ص.8
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الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها البلد الذي شهد ميلاد و تطور مدخل تسيير الموارد
البشر ية  ،و كذلك فرنسا باعتبار أن بداية تطور تشر يع العمل بها كان في الفترة التي كانت
تحتل فيها الجزائر مما يجعل تاريخ جزء كبير من تطور تشر يع العمل في الجزائر جزء لا يتجزأ من
تاريخ تطور تشر يع العمل في فرنسا  .و بما أنه من المستحيل الإحاطة بالعدد الهائل من القوانين
الصادرة في هذا المجال فإنه سيتم التطرق لأبرز تلك التشر يعات .
 - 1.5.2.2تطور تشر يع العمل في الولايات المتحدة :1
هناك العديد من القوانين التي سنت لحماية الأفراد في منظمات العمل في الولايات المتحدة
أهم تلك القوانين ما يلي :
* قانون الحقوق المدنية لعام  : 1924يعتبر هذا القانون المعدل في عام  1972من أوائل
القوانين المعاصرة و الذي حرم على أي منظمة التمييز بين العاملين سواء على أساس الجنس أو
اللون أو الجنسية أو الديانة .
* قانون المساواة في الأجر لعام .1963
* قانون الإصلاح الوظيفي لعام  : 1973ألزم هذا القانون المنظمات التي يزيد رأسمالها على
 2500دولار بضرورة إتخاذ مجموعة من الإجراءات الفعلية نحو توظيف الأفراد من ذوي
الإحتياجات الخاصة .
* قانون التمييز بين العاملين بسبب الحمل لعام : 1978أصدر الـكنونجرس الأمريكي قانونا بعدم
التمييز بين العاملات على أساس حملهن من عدمه .
 - 2.5.2.2تطور تشر يع العمل في فرنسا :2
حسب  Geneviève,فإن أسس قانون العمل وضعت منذ القرن التاسع عشر مع قانون
 1841المانع لعمل الأطفال  ،ثم قانون  1884الذي إعترف بالنقابات  ،و أخيرا قانون 1898

1

جاري ديسلر  :مرجع سابق  ،ص ص. 76-73 .
Geneviève, L. ,Op. Cit. , Pp. 20-21.
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الخاص بحوادث العمل  .إلا أنه أكد أن الإنطلاقة الحقيقية لتشر يعات العمل كانت مع بداية
القرن العشرين .
و من بين أهم النصوص التشر يعية  ،التي سمحت بإعطاء دفع لوظيفة الأفراد ما يلي :
* قانون  1906حول العطلــــــة الأسبوعية .
* قانون  1906المتعلق بإنشاء وزارة العمل .
* قانون  1919المحدد ساعات العمل اليومي بثمانية ساعات
* قانون  1925الفــــــارض لضريبة التمهين .
* قانون  1928المتعلق بالتأمينات الإجتماعية .
* قانون  1932الواضع لمبدأ المنــــح العائلية .
* سنة  1936كانت تاريخ توقيع إتفاقيات  Matignonالتي وضعت مبدأ عطلة أسبوعين
مدفوعة الأجر  ،و كذلك  40ساعة عمل أسبوعيا كما مهدت لإنشاء الإتفاقيات الجماعية .
و مع أنه كان هناك تناقض كبير بين هذه النصوص القانونية  ،و وضعها قيد التنفيذ إلا
أن التنظيم القانوني مدفوعا بالقوى الاجتماعية شكل عملية غير قابلة للإنتكاس  .و لقد عرف
قانون العمل تطورا حقيقيا عقب الحرب العالمية الثانية الأمر الذي سمح بمنح إدارة الأفراد
دعامة حقيقية و مدخل شرعي تستند إليه .
ولا يمكن إنهاء هذا العنصر دون الإشارة و لو بشكل موجز أيضا لتطور تشر يع العمل في
الجزائر .
 - 3.5.2.2تطور تشر يع العمل في الجزائر :
ب ادرت الدولة الجزائر ية عقب الاستقلال إلى إصدار بعض القوانين و التنظيمات لتسيير
شؤون الدولة  ،هذا قبل أن تتبنى الاشتراكية كنمط سياسي واقتصادي  ،أما فترة الثمانينات
فقد شهدت تحولات جذر ية في السياسة العامة للدولة في ظل متغيرات سياسية واقتصادية
واجتماعية على المستوى العالمي .
السنة الجامعية 2021-2020

38

مطبوعة موجهة لطلبة الدكتوراه – مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
– المركز الجامعي علي كافي تندوف

إن كل هذه التحولات انعكست بشكل عميق على دور و تركيبة تسيير الموارد البشر ية في
المؤسسات الجزائر ية خاصة العمومية منها  ،و عموما يمكن التمييز بين مرحلتين هامتين هما فترة
ما قبل الإصلاحات  ،وكانت من الاستقلال حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ،و فترة
التحول نحو إقتصاد السوق و التي إمتدت من أواخر الثمانينيات إلى يومنا هذا .
المرحلة الأولى  :صدرت فيها العديد من القوانين و التنظيمات لعل أهمها :
* قانون  ، 1962/12/31نص هذا القانون في مادته الأولى على استمرار سر يان التشر يع
الفرنسي مستثنيا منه ما يتعارض و السيادة الوطنية .
* الأمر  133/66الصادر في  ، 1966/06/02المتضمن القانون الأساسي للوظيفة
العمومية  ،لقد كان هذا القانون أول محاولة لتنظيم العمل في قطاع الوظيفة العمومية و لقد تم
إلغاء العمل به وفقا لللأمر .47/71
* الأمر  47/71المتضمن قانون التسيير الاشتراكي للمؤسسات  ،لقد جسد هذا القانون
أول محاولة للتنظيم الاجتماعي للعمل تماشيا مع المفهوم الاشتراكي للمؤسسات  ،إذ أن هذا
القانون قد كرس في مادته التاسعة  ،مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات بين مختلف فئات
العمال ،و الاعتراف لهم بالحق النقابي  ،و الترقية الاجتماعية و الثقافية  ،و المساهمة في تسيير
المؤسسات و لقد أعقب صدور هذا القانون نصوص قانونية أخرى بغية تنظيم العمل بصورة
أكثر موضوعية وواقعية لا سيما الأمر  31/75الصادر بتاريخ  1975/04/29المتعلق بالشروط
العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص .
* الأمر  * 31/75قانون  1978/08/04المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  ،وكان
يهدف هذا القانون إلى تنظيم العمل وفقا للتطور الإجتماعي و الإقتصادي للبلاد آنذاك  ،إن
هذا القانون يعتبر دستورا حقيقيا للعمل بحكم ما تضمنه من ربط بين الحقوق و الواجبات في
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العمل بالنظر للتأثير المتبادل بينهما فيما لا يقل عن  30مادة  ،مثل الربط بين الأجر و
العمل الواجب تأديته  ،و غيره من الحقوق و الواجبات المقابلة لها .1
و لقد اقتصر دور تسيير الموارد البشر ية في هذه الفترة على مجرد الأعمال المكتبية في ظل
قوة  ،ولو صور ية  ،للنقابات و لجان العمل .
المرحلة الثانية :
لقد أطلق على العديد من القوانين و التغييرات التي سادت فترة ثمانينيات القرن العشرين
بالإصلاحات  ،و في إطار هذه الإصلاحات صدرت العديد من القوانين نذكر من بينها :
*المرسوم  59/85المؤرخ في  1985/03/23المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي لعمال
المؤسسات و الإدارات العمومية  ،أطلق هذا القانون في مادته الخامسة على العامل الذي يثبت
في منصب عمله بعد فترة تجريبية اسم موظف  ،الأمر الذي يجعله حينها في وضعية قانونية
أساسية و تنظيمية إزاء المؤسسة أو الإدارة  ،و لقد نص هذا القانون على أن القضاء الإداري
من يختص بالفصل في في المنازعات التي يكون الموظف طرفا فيها.
* القانون  01/88المؤرخ في  1988/01/12المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات
العمومية الإقتصادية .لقد أدخل هذا القانون نوع من الليونة في التسيير دعيت بـ إستقلالية
المؤسسات  ، Autonomie des entreprisesو بصفة عامة لا يمكن الحديث هنا عن تسيير
الموارد البشر ية بالشكل الذي هي عليه الآن  ،بل إن الإدارة العامة للمؤسسات لم تكن لها الحق
في التخطيط الذي بقي حكرا على الدولة  ،حيث تتولى بصفتها إدارة مركز ية و مالـكة للأسهم ،
بتنظيم النشاط الإقتصادي للمؤسسات من خلال التخطيط الوطني
*لقد نتج عن صدور دستور  1989/02/04العديد من التشر يعات في مجال تنظيم العمل
 ،حاول المشرع من خلالها الموازنة بين الجانب الإجتماعي  ،و الجانب الإقتصادي للعمل و
من بين هذه التشر يعات نذكر ما يلي :
1

بشير هدفي  :مرجع سابق  ،ص ص.48-45 .
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*القانون رقم  02/90المؤرخ في  1990/02/06المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل و
تسويتها و ممارسة حق الإضراب .
*القانون رقم  03/90المؤرخ في  1990/02/06المتعلق بمفتشية العمل .
*القانون رقم  04/90المؤرخ في 1990/02/06المتعلق بالنزاعات الفردية للعمل.
و قد صدر بعد هذه القوانين قانون علاقات العمل  ،الذي أعاد تنظيم عالم الشغل وفقا
للتوجه الليبيرالي الجديد  .1و يعلق محمد الصغير بعلي على قانون علاقات العمل فيقول أنه خلافا
للقانون السابق المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  ،لم يتطرق بصورة مفصلة إلى كل حقوق
والتزامات العامل  ،حيث أنه يترك الأمر خاصة إلى :
الإتفاقيات الجماعية  ،و النظام الداخلي  ،و عقد العمل سعيا منه لإضفاء الطابع التعاقدي على
علاقات العمل  ،وهو ما يدعم مبدأ إستقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية بهذا الصدد " .2
 - 6.2.2تطور إدارة الأفراد (:)1975-1945

3

إن عملية بناء إدارة الأفراد  ،كما سبق الإشارة إليه  ،أسست على عدة ركائز أهمها التايلور ية
و تيار العلاقات الإنسانية و تشر يع العمل.
ولقد لعب السياق الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي دور هام في توفير المناخ الملائم
لتطور إدارة الأفراد في الفترة الممتدة من  1975-1945هذه الفترة التي يطلق عليها Jean
 Fourastieرجل الإقتصاد الفرنسي الشهير اسم الثلاثين المجيدة  Trente Glorieuseفي إشارة
منه إلى النمو الإقتصادي الذي عرفته فرنسا  ،و بقية الدول الصناعية في الثلاثين سنة التي
أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية .و لقد لعبت هذه الفترة دور بارز في التمهيد لتطور إدارة
الأفراد لإدارة تهتم ب تدريب وتنمية العاملين ووضع برامج لتحفيزهم وترشيد العلاقات الإنسانية
وليس فقط حفظ الملفات وضبط حضور العاملين وانصرافهم والأعمال الروتينية.
1

نفس المرجع  ،ص ص .50-48

2

محمد الصغير بعلي  :تشر يع العمل في الجزائر  ،دار العلوم للنشر و التوز يع  ،الحجار  ،عنابة  ، 2000 ،ص.15.
Geneviève, L. ,Op. Cit., P21.
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 -7.2.2من إدارة الأفراد إلى تسيير الموارد البشر ية :
يرى  Genevièveأن هذا الإنتقال تم تقريبا في فترة 1990-1980و يتعلق الأمر بعملية
إحتراف في تسيير الأفراد في المؤسسة  ،1أما كل من علي غربي و بلقاسم سلاطنية
وإسماعيل قيرة في مؤلفهم " تنمية الموارد البشر ية" فيرون أن هذا الإنتقال جاء في بداية سبعينيات
القرن العشرين  ،مع ظهور مدخل الموارد البشر ية  ،و ينظر هذا المدخل للأفراد كموارد و ليس
مجرد أناس يتحركون و يتصرفون فقط على أساس مشاعرهم و عواطفهم  .و يرون أنه مع الوقت
تزايدت أهمية هذا المدخل الذي يمكن المؤسسة من أن تستفيد بطر يقتين  :أولاهما  ،ز يادة
الفاعلية التنظيمية  .وثانيهما  ،إشباع حاجات الأفراد  .حيث أنه بدلا من إعتبار كل من
الأهداف التنظيمية

و حاجات الأفراد منفصلان عن بعضهما البعض  ،و أن تحقيق أي

منهما يكون على حساب الآخر  .فقد إعتبر مدخل الموارد البشر ية كلتا المهمتين تكملان
بعضهما.2
و لقد أضاف  Christian Batalعلى ميزة التوفيق بين الفاعلية التنظيمية و إشباع حاجات
العاملين ميزة أخرى يرى أنها تميز مدخل الموارد البشر ية على إدارة الأفراد  ،و تتمثل في
الـكفاءات و الدوافع  Les compétences et les motivationsو يرى أن هذه الميزة هي أكثر
ما يشير إلى الإختلافات التطبيقية عن إدارة الأفراد  ،هذه الأخيرة التي لم تضم حقيقة هذا
الجانب النوعي.
و لقد أشار  Batalعند حديثه عن التحول نحو مدخل تسيير الموارد البشر ية إلى شيء في
غاية الأهمية و هو أن تسيير الموارد البشر ية لم يأتي لغرض إنساني  ،لأن هذا المدخل يبحث قبل
كل شيء على تحسين إنتاجية المنظمة و نوعية الأداء  ،غير أن تحقيق ذلك مرهون بالتوفيق بين
أهداف المنظمة و حاجيات العاملين  ،فمن الضروري أن يتم الأخذ في الإعتبار توقعات العاملين

2

علي غر بي و آخرون  :مرجع سابق  ،ص ص.47-46 .
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و طموحاتهم و مشار يعهم الفردية ،علما أن فاعلية الفرد تتوقف على مدى دافعيته 1 .و لعل أبرز
ما يدلل على أهمية هذا المدخل في تحقيق الر بحية أن ظهوره في القطاع الخاص كان سابقا على
ظهوره في القطاع العام ولقد أشار Batalإلى أن القطاع الخاص قد أولى أهمية كبيرة بمدخل
تسيير الموارد البشر ية في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي و أن التطبيق الفعلي له تم
في ثمانينيات نفس القرن  ،في حين أن القطاع العام لم يولي أهمية لهذا المدخل إلا في نهاية
الثمانينيات ،ليتجسد تطبيقه في القطاع العام في تسعينيات القرن العشرين .

2

 :3.2الهيكل التنظيمي للموارد البشر ية :
لقد سبق الإشارة عند الحديث عن تطور وظيفة الموارد البشر ية أن هذه الوظيفة لم تكن
موجودة بشكل مستقل وإنما كان يقوم بأنشطتها مالك المؤسسة  ،و رؤساء العمال  .و في الواقع
أن سبب وجود هذه الإدارة بشكل مستقل عائد لعدة أسباب من أبرزها عجز مدراء بقية
وظائف المؤسسة على إعطاء إهتمام وعنايةكافية لوظائف الموارد البشر ية بجانب قيامهم بوظائفهم
الأساسية الأمر الذي إقتضى وجود وظيفة جديدة مستقلة تتكفل بتسيير الموارد البشر ية  ،و
لمعرفة مكان تموقع وظيفة الموارد البشر ية داخل المؤسسة كوظيفة مستقلة من جهة وما ينطوي
عليه بناءها من مكونات من جهة أخرى فإنه لا مناص من تسليط الضوء على الهيكل التنظيمي
للموارد البشر ية هذا الأخير الذي عرفه أحمد ماهر بقوله" هو ذلك الهيكل الذي يهتم بمكانة
إدارة الموارد البشر ية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة و تحديد التنظيم الداخلي لأنشطة و ممارسات
هذه الإدارة " .وانطلاقا من هذا التعر يف فإن هذا العنصر سيكرس لتسليط الضوء على الهيكل
التنظيمي لتسيير ا لموارد البشر ية من خلال مكانة هذه الإدارة في المؤسسة  ،وهو ما سيتم

1

Batal , C., LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE SECTEUR
PUBLIC – L'analyse des métiers , des emplois et des compétences ,T1 , Paris, Edition
d'Organisation , Quatrième tirage 2000, P.23.
2
Ibid , P. 35.
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توضيحه عند الحديث عن موقعها في الهيكل التظيمي للمؤسسة  .أما تحديد التنظيم الداخلي
لأنشطة و ممارسات هذه الإدارة فيترجمه الحديث عن الهيكل التنظيمي لها.
 -1.3.2الهيكل التنظيمي:
قبل الحديث عن هيكل الموارد البشر ية لابد من الإشارة إلى ماهية الهيكل التنظيمي من
خلال تسليط الضوء على مفهومه كما سنتطرق لبعض أنواعه.
 -1.1.3.2ماهية الهيكل التنظيمي :
هناك العديد من التعر يفات التي حاولت تسليط الضوء على مفهوم الهيكل التنظيمي من
بينها :
 " الهيكل التنظيمي عبارة عن بناء هرمي للعلاقات و لتدفق الإتصالات  ،و هو لا يمثل غايةالبناء الأساسي للمنظمة بل يعد أحد الوسائل الإدار ية التي تستخدم لتحقيق أهداف المنظمة
على وفق رؤ ية شاملة  ،و متكاملة للتفاعلات السائدة فيها" .1و رغم ما يحمل هذا التعر يف من
دلالة لمفهوم الهيكل التنظيمي إلا أن حصر الهيكل التنظيمي في البناء الهرمي يجعل هذا التعر يف
مقتصرا على نوع واحد من أنواع الهياكل التنظيمية  ،و لقد تفادى  Boyerالوقوع في هذا
القصور فعرفه بأنه " المحدد للهندسة الداخلية للمنظمة و العلاقات بين مختلف عناصرها  ،فهو
مجموع الأجهزة التي وفقا لها تقوم المؤسسة بتوز يع  ،تنسيق  ،و مراقبة أنشطتها و علاوة على
ذلك توجه أو تحاول توجيه سلوك أعضائها".2
نخلص مما سبق أن الهيكل التنظيمي هو بناء رسمي من العلاقات يوضع من طرف إدارة
المؤسسة و أنه يتم توز يع مختلف نشاطات ووظائف المؤسسة على مختلف مستو يات هذا البناء و
أن موقع كل وظيفة في هذا البناء يكون تبعا لأهميتها ووفقا لنظرة الإدارة العليا كما أنه يعتبر
عامل حاسم تحاول المنظمة من خلاله توجيه سلوك مواردها البشر ية .
1

خليل محمد حسن الشماع  ،خضير كاظم حمود  :مرجع سابق  ،ص. 163 .
2

Boyer L., Equilbey N.,Organisation.Théories et applications,Paris, Editions
d’organisation,1999,p.187
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 -2.1.3.2أنواع الهياكل التنظيمية :
هناك العديد من التصنيفات للهيكل التنظيمي للمؤسسة فمثلا أحمد ماهر حصر الأشكال
المختلفة للهياكل التنظيمية فيما يلي :

1

• الهيكل البسيط
• الهيكل البيروقراطي الميكانيكي .
• الهيكل البيروقراطي المهني .
• الهيكل القطـاعي العملاق .
• الهيكل الموقفي المؤقت .
و إلى جانب هذه الأنواع تطرق لكل من الهيكل الياباني و الهيكل الـكوري و بما أن هدفنا
في هذه المحاضرات هو مجرد الإشارة إلى وجود تباين و تنوع في الهياكل التنظيمية ليشير إلى أن
تسيير الموارد البشر ية ليس له دائما نفس الموقع داخل الهيكل التنظيمي فإننا في هذه المحاضرات
اكتفينا بعرض ثلاث أنواع للهياكل التنظيمية وفقا لتصنيف سامح محمد هي :

2

 -1.2.1.3.2الهيكل الوظيفي :Structure Functional
وفيه يتم تجميع كل تخصص وظيفي في إدارة واحدة  ،فيكون هناك إدارة مالية واحدة و
إدارة هندسية واحدة و إدارة مخازن واحدة و إدارة صيانة واحدة  .عيب هذا النظام قلة
المرونة و سوء العلاقة بين التخصصات المختلفة و طول الهرم الوظيفي بمعنى أن مستو يات الإدارة
كثيرة .أما ميزته هي أنه اقتصادي لأننا لا نحتاج لأكثر من مخزن و أكثر من ورشة بل كل
شيء مركزي ..نلاحظ في هذا النوع أن إدارة الموارد البشر ية و بإعتبار أنها تخصص وظيفي
مستقل فقد أسندت لها إدارة واحدة .
1

أحمد ماهر ،السلوك التنظيمي ،مدخل بناء المهارات ،الدار الجامعية للنشر والتوز يع ،الإسكندر ية،2000 ،

ص ص.159 -137.
2

سامح محمد  :تحليل المؤسسة –الهيكل التنظيمي و الأنظمة الإدار ية للمؤسسة  ،يونيو  ، 2006أطلع عليه على الموقع

 /http://samehar.wordpress.com/2006/05/11/b7بتاريخ  2018/05/05على الساعة 17و 30دقيقة
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شكل رقم)2( :الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفقا للهيكل الوظيفي

المصدر  :سامح محمد  :تحليل المؤسسة –الهيكل التنظيمي و الأنظمة الإدار ية للمؤسسة  ، 2006 ،أطلع عليه على الموقع
 /http://samehar.wordpress.com/2006/05/11/b7بتاريخ  2018/05/05على الساعة 17و 30دقيقة.

 -2.2.1.3.2الهيكل القطاعي : Structure Divisional
و يرى أحمد ماهر أن الهيكل القطاعي يظهر حينما تتضخم أحد المؤسسات و تصبح في
حجم عملاق  ،و تضطر إلى تقسيم نفسها إلى عدة قطاعات أي فروع  ،و لكل فرع استقلالية
مع الاحتفاظ للشركة الأم بالتنسيق بين مختلف القطاعات  ،و من بين الأمثلة التي أوردها
تقسيم المؤسسة نفسها لقطاع متخصص في الإنتاج يكون مستقل و يتحكم في موارده و يشغل
الخامات و يوظف عامليه لإخراج منتجات يقوم ببيعها بالكامل لقطاع آخر هو قطاع التسو يق
 ،و يمثل قطاع التسو يق هيكلا مستقلا في موارده و هو يقوم بالترويج للمنتجات التي بحوزته ،
و يسعرها  ،و يوزعها بالشكل الذي يراه مناسبا  ،و يؤكد أحمد ماهر أن الأمر قد يصل إلى أن
قطاع الموارد البشر ية و قطاع التمو يل تعتبر قطاعات مستقلة تبيع خدماتها من الموارد البشر ية ،
ومن التمو يل و الحسابات و التحليل المالي إلى كل من قطاعي الإنتاج و التسو يق و لقد بين
أن الهيكل القطاعي في هذه الحالة قد يأخذ هيئة الشكل (.)03
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الشكل رقم ( )03هيكل قطاعي قائم على أساس الفصل بين وظائف المؤسسة

رئيس المؤسسة

قطاع التسويق

قطاع اإلنتاج

قطاع التمويل

قطاع الموارد البشرية

المصدر  :أحمد ماهر  :السلوك التنظيمي  ،مدخل بناء المهارات  ،مرجع سابق ،ص.143 .

كذلك يمكن أن يكون الهيكل القطاعي مقسما بناء على المناطق الجغرافية
 -3.2.1.3.2الهيكل المصفوفي : Structure Matrix
وفيه يتم تقسيم العاملين حسب الوظائف في هيكل وظائفي و كذلك يتم اختيار مسؤول
عن كل منتج بحيث يكون أيضا مديرا لعاملين في وظائف مختلفة .بالطبع في هذه الحالة قد
يكون للموظف رئيسين .مثال :مصنع ينتج منتج أ و ب فيعين مسؤول ذو مستوى عالي عن
المنتج أ وآخر عن المنتج ب و هذا المسئول يتبعه عاملين من إدارات مختلفة و كل منهم له
رئيس آخر في إ دارته .عيب هذا النظام هو صعوبة تنظيم العمل بالنسبة للعاملين الذين يتبعون
رئيسين  ،ولـكنه يتميز بجمع الـكثير من مميزات كلا من التنظيم الوظائفي و القطاعي.
شكل رقم ( )04الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفقا للهيكل المصفوفي

المصدر  :سامح محمد  :تحليل المؤسسة –الهيكل التنظيمي و الأنظمة الإدار ية للمؤسسة  ، 2006 ،أطلع عليه على الموقع
 /http://samehar.wordpress.com/2006/05/11/b7بتاريخ  2018/05/05على الساعة 17و 30دقيقة
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وككل شيء في الإدارة كل نظام له ما يميزه  ،و له كذلك نقاط ضعف .فكيف نختار
النظام المناسب؟ يتوقف ذلك على أربعة أشياء أساسية :
✓ أولاً :طبيعة المتغيرات المؤثرة على المنظمة Environment
✓ ثانيا :الاستراتيجية Strategy
✓ ثالثاً :حجم المؤسسة Size
✓ رابعا :طبيعة العمل Technology
فمثلا إن كانت متغيرات السوق سر يعة جدا  ،فمعنى هذا أننا في حاجة إلى مرونة أكثر مما
يقتضي تبني الهيكل القطاعي .أما إذا كانت طبيعة العمل بسيطة و مكررة  ،فقد يكون الهيكل
الوظائفي أفضل .و بالنسبة للهيكل المصفوفي فإن أهميته تظهر في الشركات الـكبيرة التي تعمل
في أكثر من منطقة في العالم أو تنتج العديد من المنتجات.
 -3.1.3.2موقع تسيير الموارد البشر ية في الهيكل التنظيمي :
إن وظيفة الموارد البشر ية لا يوجد لها نموذج ثابت في هيكل المؤسسة التنظيمي  ،علما أن
المستوى التنظيمي الذي توضع فيه هذه الوظيفة يترجم الأهمية و الدور المعطى لها  ،الأمر
الذي ينعكس على نجاحها و فعاليتها في تأدية أعمالها  .و يرى صلاح الدين محمد عبد الباقي أنه
من الأفضل أن تكون إدارة الموارد البشر ية على اتصال مباشر و تناسق تام مع الإدارة العليا
في المؤسسة حتى تتمكن من أداء رسالتها على أتم وجه تجاه الإدارة العليا و إتجاه الإدارات
الأخرى في المؤسسة و يتحدد موقعها وفقا للدور الذي تقوم به سواء على المستوى الإستشاري
أو التنفيذي

1

 -1.3.1.3.2الدور الإستشاري  :عمل تسيير الموارد البشر ية هنا استشاري فقط  ،بمعنى أنها
لا تملك سلطة البت في مشاكل الموارد البشر ية أو إتخاذ قرارات بشأنها  ،فدورها فقط هو
تقديم المقترحات و الحلول فيما يعرض عليها من مشاكل الموارد البشر ية في الإدارات الأخرى
1

صلاح الدين محمد عبد الباقي  :إدارة الموارد البشر ية من الناحية العلمية و العالمية  ،مرجع سابق  ،ص. 71-70
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 ،إذ يقوم مدير تسيير الموارد البشر ية بتقديم المشورة و النصح للإدارة العليا في كافة مجالات
تسيير الموارد البشر ية  .ومن ناحية أخرى فإنه يقدم النصح و الإرشاد للمديرين التنفيذيين في
المؤسسة و يساعدهم على علاج المشاكل التي تقابلهم فيما يختص بالعاملين تحت رئاستهم .
و في هذا الصدد يؤكد مهدي حسن زو يلف أن مدير تسيير الموارد البشر ية بما أنه على
إرتباط دائم ووثيق مع كل الإدارات الأخرى فإنه يتحتم وجود علاقات ثقة متينة بينه و بين
المدراء التنفيذيين الآخرين و الذين هم وحدهم يقررون قبول المشورة أو رفضها ،ولذا فإن
العلاقة الجيدة تمهد لقبول الإستشارة.1
 -2.3.1.3.2الدور التنف يذي  :يقوم تسيير الموارد البشر ية بالعديد من الأعمال التنفيذية مثل
الأعمال المرتبطة بالسياسات الخاصة بالموارد البشر ية بالمؤسسة كإعداد البحوث و الدراسات
و الإحتفاظ بسجلات الموارد البشر ية  ،و تقديم الخدمات المختلفة لها.
و هنا أيضا يؤكد مهدي حسن زو يلف أن مساعدة تسيير الموارد البشر ية للإدارات الأخرى
في حل مشاكلها الإدار ية المتعلقة بالأفراد تتطلب علاقات وطيدة و مستمرة بين تسيير
الموارد البشر ية و المدراء التنفيذيين للتعاون في حل تلك المشاكل .2
و يرى  Guniaأنه في إطار الرؤ ية الحالية المتجددة لوظيفة الموارد البشر ية في المؤسسة ،
فإن موضع تسيير الموارد البشر ية يتحدد من خلال النظر إلى المنتجات و الخدمات التي تقدمها
لزبائنها الداخليين  ،و هناك بعض التساؤلات تطرح للحكم على مدى ملائمة و فاعلية تسيير الموارد
البشر ية داخل المؤسسة  ،و لقد حدد من خلال الشكل ( )05-02جملة من التساؤلات التي
يرى أنها تسمح لتسيير الموارد البشر ية أن يحتل مكانة متميزة بالنظر إلى الإجابات التي تقدم
للتساؤلات المطروحة .

1

محمد حسن زو يلف  :إدارة الأفراد  ،مكتبة المجتمع العربي للنشر  ،دون ذكر مكان النشر ، 2003 ،ص .36

2

نفس المرجع  ،ص.37
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إن الإجابة على مختلف التساؤولات المطروحة وفقا لوجهة نظر  Guniaهي التي تحدد
موقع وظيفة الموارد البشر ية داخل المؤسسة  ،ففيما يتعلق بالأهداف المحددة فإن للقرب و
البعد عن الإدارة العليا بالغ الأثر فيما يتعلق بإتخاذ القرار  ،و كذلك لنوع المصالح التي تحتويها
وظيفة الموارد البشر ية  ،وأيضا وفقا لدرجة إنتاج القيمة المطلوبة .
إن تحديد نوعية المنتجات/الخدمات التي تقدمها وظيفة الموارد البشر ية يبرز لنا بشكل واضح
من خلال الإجابة عن التساؤل حول ما تقدمه لنا هذه الوظيفة  ،و الإجابة عن هذا التساؤل
يمكن الوصول إليها من خلال توضيح لمن تقدم هذه المنتجات و الخدمات و ما هي القيمة التي
تضيفها سواء من حيث النوعية أو فيما يتعلق بالتكلفة  .هذا إلى جانب توضيح الأطراف التي
تشترك مع وظيفة الموارد البشر ية في إنجاز هذه المنتجات و الخدمات سواء كانت هذه الأطراف
داخلية أو خارجية.
الشكل رقم ( )05خصائص موقع وظيفة الموارد البشر ية

Resource : Gunia. N., Op. Cit. P.161.

 -2.3.2الهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية :
يجب إعداد هيكل تنظيمي للموارد البشر ية حتى يتسنى :
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 توز يع أدوار و مسؤوليات و وظائف تسيير الموارد البشر ية بين الأفراد الموكل إليهمتسيير وظيفة الموارد البشر ية.
 إ يجاد نوع من التنسيق بين علاقات الموارد البشر ية المتداخلة . -1.2.3.2العوامل المحددة للهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية:
وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند إنشاء الجهاز التنظيمي المشرف
على تسيير الموارد البشر ية و من بين هذه العوامل مايلي :

1

-1.1.3.3حجم المؤسسة و عدد العاملين :
إذ من المنطقي أن يتناسب حجم و تنظيم جهاز الموارد البشر ية مع حجـم المؤسسة و عدد
العاملين بها لهذا نجد أن هذا الجهاز يختلف هيكله التنظيمي في المؤسسات الصغرى و المتوسطة
عنه في المؤسسات الـكبرى .
 -2.2.3.2التنظيم العام للمؤسسة :
للشكل التنظيمي العام للمؤسسة بالغ الأثر على بناء الهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية
 ،فإذا كان التنظيم قائما على أساس جغرافي نتيجة لإتساع نشاط المؤسسة وانتشارها في مناطق
جغرافية متعددة  ،فإن ذلك قد يحتم وجود أجهزة أفراد لا مركز ية تخدم المناطق الجغرافية
المتعددة
 – 3.2.3.2مدى التنوع في فئات العاملين بالمؤسسة :
إن تنوع فئات العاملين و تخصصاتهم يؤدي إلى تنوع الخدمات و ز يادة المجهودات التي يبذلها
تسيير الموارد البشر ية في البحث عن هذه التخصصات  ،و تدريبها  ،و تنميتها  ،و العمل
على تحفيزها للبقاء بالمؤسسة أطول فترة ممكنة.

1

صلاح الدين محمد عبد الباقي  :إدارة الموارد البشر ية من الناحية العلمية و العالمية  ،مرجع سابق  ،ص ص-68.

. 69
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 -4.2.3.2مدى إقتناع إدارة المؤسسة بأهمية دور تسيير الموارد البشر ية :
إذا كانت الإدارة العليا في المؤسسة لا تهتم كثيرا بالعنصر البشري  ،ولا تتفهم الدور الهام
الذي يقوم به تس يير الموارد البشر ية فإن أنشطة الإدارة التي تسهر على وظيفة الموارد البشر ية
تتقلص و تقتصر على القيام بالنواحي التنفيذية الروتينية فقط مثال ذلك حفظ سجلات العاملين
 ،ومراقبة إنتظامهم في الحظور و الإنصراف و الغياب و الإجازات .أي القيام بالمهام التقليدية
لتسيير الموارد البشر ية  .أما إذا كانت نظرة الإدارة العليا إ يجابية فإن ذلك ينعكس على الهيكل
التنظيمي لجهاز الموارد البشر ية من حيث حجم هذا الجهاز و تنظيمه الداخلي و مستواه .
-5.2.3.2نطاق المسؤولية الممنوحة لأعضاء وظيفة الموارد البشر ية :

1

يرى كل من  Barraud J,و ، Kittel F.,و  Moule M.أن المسؤوليات المنوطة بمدير
الموارد البشر ية وبكل عضو من أعضاء هذه الوظيفة  ،يعتبر عامل مهم في تحديد الهيكل التنظيمي
للموارد البشر ية.
 -3.3.2نماذج للهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية :
لقد تم التطرق في العنصر الفارط إلى أن الهيكل التنظيمي يتنوع وفقا لعدة عوامل وسوف
يقتصر هذا العنصر على ذكر بعض نماذج للهياكل التنظيمية لأجهزة و مصالح الموارد البشر ية .
 – 1.3.3.2نموذج هيكل تنظيمي للمؤسسات الصغيرة الحجم :
التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 100و 300فإن مصلحة الأفراد Le Service du
 personnelينظم وفقا للشكل رقم ()06

Barraud J., et autres, La fonction ressources humaines, Paris, Dunod,2000, P.38.
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الشكل رقم ( )06تنظيم تسيير الموارد البشر ية في المؤسسات الصغيرة

إدارة
األفراد

توظيف
العاملين

األجر
ودفع الراتب

ضمان المصلحة الطبية
و االمصلحة االجتماعية

الضمان االجتماعي
و تعاضدية العمال

Source: Peretti,J-M. ,Op. Cit. P. 266.

 – 2.3.3.2نموذج لهيكل تنظيمي مركزي في مؤسسة كبيرة :
ينظم الهيكل التنظيمي المركزي في المؤسسات الـكبيرة ،والتي يتجاوز فيها عدد العمال 300
عامل وفقا للشكل رقم ()07
الشكل رقم ( )07تسيير الموارد البشر ية على المستوى المركزي

وضع الخطة
االجتماعية و الدراسات
العامة

االعالم
و االتصال

العالقات مع
ممثلي األفراد

تسيير
المسار
الوظيفي

األجور
و إدارة
األفراد

التكوين

Source : Peretti,J-M. ,Op. Cit. P. 266.
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 – 3.3.3.2نموذج لهيكل تنظيمي فرعي لمؤسسة كثيرة الإنتشار :
ينظم الهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية على مستوى فروع المؤسسات وفقا للشكل رقم ()08

الشكل رقم ( )08التنظيم الهيكلي لتسيير الموارد البشر ية على مستوى فروع المؤسسات

األجور
ودفع الرواتب

اإلدارة

إحصائيات
حول العاملين

التوظـيف

العالقات مع المصالح
الطبية و االجتماعية

Source : Peretti,J-M. ,Op. Cit. P. 267.

 –4.3.3.2نموذج لهيكل تنظيمي بناء على مسؤوليات أعظائه :
يظهر النموذج الممثل وفقا للشكل ( )09كيف أن مسؤوليات أعضاء تسيير الموارد البشر ية
 ،بما في ذلك المسؤول الأول عن هذه الوظيفة أي مدير الموارد البشر ية  ،مرتبطة إرتباطا وثيقا
بتسيير مجالات العمل بما يتماشى و الاستراتيجية العامة للمؤسسة .
الشكل ( )09هيكل الموارد البشر ية تبعا لمسؤولية أعضائها
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ومن النماذج الهيكلية السابقة نخلص إلى أن أبرز عامل من عوامل تحديد بناء الهيكل
التنظيمي لوظيفة الموارد البشر ية مرتبط بشكل أساسي بموقع تسيير الموارد البشر ية داخل الهيكل
التنظيمي للمؤسسةككل فقرب الهيئة المكلفة بتسيير الموارد البشر ية من الإدارة العامة أو بعدها
عنها له بالغ التأثير في هيكلتها.
وبما أن الهيكل التنظيمي لتسيير الموارد البشر ية هو عبارة عن ترابط مجموعة من الوظائف،
يعمل الهيكل التنظيمي على تنسيق علاقاتها في العمل للوصول إلى الأهداف التي تسعى المؤسسة
لتحقيقها ،فإنه سوف يتم تسليط الضوء على جانب من هذه الوظائف في العنصر الموالي .
 -4.2وظائف الموارد البشر ية :
ليس من السهولة بمكان تحديد بشكل دقيق كل وظائف تسيير الموارد البشر ية فعلى سبيل
المثال فإن حسن إبراهيم بلوط قد أشار إلى أن الدراسة التي قام بها الباحثان آن تسو Anne
 , Tsuiو جورج ملـكوفيتش  George Milkovichأسفرت عن تصنيف ما يزيد عن مئة
وظيفة تدخل ضمن مهام الموارد البشر ية .وهو يرى أن تسيير الموارد البشر ية الناجح هو الذي
يكون قادر على تحديد الوظائف المطلوبة  ،التي تناسب جمهور المستفيدين منها و يعمل بجهد
كبير على برمجة تنفيذها ضمن الامكانيات المتوفرة .

1

أما أحمد ماهر فإنه يصنف وظائف الموارد البشر ية إلى صنفين:

2

الصنف الأول  :الوظائف الرئيسية  ،و تشمل تسع وظائف و هي  :تحليل العمل  ،تخطيط
القوى العاملة  ،الإختيار و التعيين  ،تصميم هيكل الأجور  ،تصميم أنظمة الحوافز  ،تصميم
أنظمة و مزايا و خدمات العاملين  ،تقييم الأداء  ،التدريب  ،تخطيط المسار الوظيفي.
الصنف الثاني  :الوظائف المساعدة في إدارة الموارد البشر ية  ،و تشمل ثلاث وظائف :
العلاقة مع النقابات  ،أمن و سلامة العاملين  ،ساعات و جداول العاملين .
1
2

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص ص.46-43.
أحمد مــاهر  :إدارة الموارد البشر ية  ،مرجع سابق  ،ص ص. 30-29.
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أما الباحث  Guniaفإنه يرى أن وظائف تسيير الموارد البشر ية في المؤسسة تؤدى من
خلال أربع محاور أساسية جسدها في الشكل ( )10على النحو التالي:
الشكل رقم ( )10وظائف تسيير الموارد البشر ية لدى Gunia

Source : Gunia , N., Op. Cit ., p.56.
يبين الشكل السابق أن المحاور الأربع التي تؤدى من خلالها وظائف تسيير الموارد البشر ية هي:
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*الإدارة  :التي في ضوئها يقوم تسيير الموارد البشر ية بالعديد من المهام التي يأتي على رأسها دفع
رواتب العمال و تسيير الجوانب القانونية ...إلخ.
* تسيير علاقات العمل  :يعتبر تسيير الموارد البشر ية حلقة الوصل بين الإدارة العليا و ممثلي
العمال فيقوم بالتفاوض مع ممثلي العمال و النقابيين .
*الدراسات التكوينية و التنمية الإجتماعية  :يسهر تسييرالموارد البشر ية على تحديد السياسة
الإجتماعية  ،كما أنه يعمل على تحليل الوظائف و تكوين الأفراد  ،و تقييم أدائهم إلى جانب
توفير مناخ عمل مناسب من خلال السهر على توفير ظروف عمل مناسبة .
*الإتصال الإعلام و الدافعية  :يعتبر هذا المحور أحد أهم مميزات تسيير الموارد البشر ية الحديثة
فمن خلاله يعمل تسيير الموارد البشر ية على إثارة دافعية العاملين  ،جاعل من الاتصال و الإعلام
وسائل لتحقيق ذلك  ،وإذا كان كل من الإتصال و الإعلام وسائل لإثارة الدافعية مما يولد
الرغبة في الأداء فإنهما وسيلتان أساسيتان لتحديد إجراءات وأساليب العمل مما ينمي القدرة على
أداء متطلبات العمل.
و من خلال العرض السابق لوظائف الموارد البشر ية نلاحظ أنه رغم و جود نوع من
التباين بين الكتاب المتخصصين في تحديد بشكل دقيق لعدد و أنواع الوظائف إلا أنهم يتفقون
على ذكر بعض الوظائف التي لا يمكن تصور تسيير الموارد البشر ية في غيابها  ،ومن بين هذه
الوظائف التي لا يمكن أن يؤدي تسيير الموارد البشر ية أنشطته في غيابها ما يلي :
 -1.4.2إدارة الأفـــراد :
تعتبر وظيفة إدارة الأفراد الوظيفة الأقدم و الأكثر تقليدية في مجال تسيير الموارد البشر ية
 ،و مع أنها حسب وجهة نظر  Annickذات قيمة مضافة ضعيفة إلا أنها ضرور ية و لا يمكن
الاستغناء عنها و تقتضي إحترافية حقيقية  .1و لقد سبق الإشارة لهذه الوظيفة في الشكل

Annick, C., Toute la fonction ressources humaines , Paris , Ed Dunod , 2006 , P.19.
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رقم ( )10حيث أشار  Guniaإلى أن وظيفة الإدارة تعتبر وظيفة محور ية من وظائف الموارد
البشر ية  ،و لقد بين أن هذه الوظيفة تشمل ثلاث جوانب أساسية هي :
 تسيير الجوانب القانونية  :حيث أن تسيير الموارد البشر ية هي الجهة المختصة بإبلاغالعاملين بمختلف القوانين و اللوائح الصادرة عن الإدارة العليا كما يسهر تسيير الموارد
البشر ية على حسن تطبيق هذه القوانين .
 التوظيف و الأجـــــــــر  :يتولى تسيير الموارد البشر ية التكفل بالإجراءات المكتبيةالتي يقتضيها التوظيف و كذلك دفع أجور و مرتبات العاملين.
 الدعـــــــــ ــم اللوجـستي  :يوفر تسيير الموارد البشر ية لبقية الإدارات المعلوماتالضرور ية حول كل فرد من أفراد المنظمة من خلال سجلات العاملين التي تتولى
حفظها الأمر الذي يمكن من خلاله الاستغلال الأمثل للموارد البشر ية في المنظمة.
 -2.4.2علاقاـــت العمل:
هناك العديد من المصطلحات التي تستخدم للدلالة على مفهوم علاقات العمل من بين هذه
المصطلحات يشير كل من سمير محمد عبد الوهاب و ليلى مصطفى البرادعي إلى مصطلح
العلاقات الصناعية  ،الذي هو في حقيقة الأمر حسب وجهة نظر الكاتبين السالفي الذكر ينحصر
في العلاقات ا لتي تنشأ بين صاحب العمل و الأفراد العاملين معه  ،و لقد أشارا إلى أنهما
يفضلان استخدام مصطلح علاقات العمل  ،لأن كثيرون يفضلون استخدامه لأنه أعم و أشمل
 ،فهو إلى جانب إشارته للعلاقات التي تنشأ بين صاحب العمل و الأفراد العاملين فإنه يشير
أيضا إلى العلاقة بين الإدارة و نقابات العمال و الحكومة و حتى بين أصحاب الأعمال و
الحكومات  .و يتم تنظيم علاقات العمل من خلال المساومة الجماعية التي حددها  Flanderفي
عام  1970كعملية إجتماعية يتم من خلالها بإستمرار تحو يل النزاعات إلى إتفاقيات بطر يقة
منظمة  ،أو هي عبارة عن المفاوضات التي تتم بين أصحاب الأعمال من ناحية  ،و العاملين من
ناحية أخرى بهدف وجود قواعد و قرارات متفق عليها تتعلق بالمصلحة المشتركة بين أصحاب
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الأعمال و النقابات العمالية  1 .و معلوم أن لعلاقات العمل أهمية بالغة في المؤسسة فإذا كانت
إ يجابية فإنها تساهم في خلق ج و من التفاهم و التعاون داخل المؤسسة الأمر الذي يؤثر على
الروح المعنو ية للعاملين ،

و يؤدي إلى إرتفاع مستو يات أدائهم و إنتاجهم  .أما إذا كانت

سلبية فإنها تؤثر على المناخ الإجتماعي داخل المؤسسة  ،و ينتج عن ذلك تشنج العلاقات مما
يؤدي إلى إنخفاض مستو يات الأداء و الإنتاج  ،لهذا نجد أن  Guniaقد جعل تسيير علاقات
العمل أحد المحاور الأربع التي يرى أن تسيير الموارد البشر ية يتمحور حولها و من ثمة فإن تسيير
الموارد البشر ية في المؤسسة يحرص على الاهتمام بجميع مجالات علاقات العمل .
 -3.4.2الإتصــــــــــال :
لا يخفى على أحد ما للإتصال من أهمية في حياتنا اليومية من نقل للأفكار واستعراض
للأخبار و تبادل لوجهات النظر ...إلخ  ،و هذه الأهمية تزيد في المنظمات ونستشف ذلك
من تعر يف الإتصال التنظيمي من طرف الجمعية الأمريكية للتدريب على الإتصالات التنظيمية
التي ترى بأنه "عملية تبادل الأفكار و المعلومات من أجل إ يجاد فهم مشترك وثقة بين العناصر
الإنسانية في المنظمة" ، 2و لقد عرفت AFCI



الإتصال بأنه " مجموعة من مبادئ العمل و

الممارسات الهادفة إلى تشجيع سلوكيات الإستماع  ،للإحاطة بالمعلومة  ،و ذلك لتسهيل العمل
في شكل مشترك  ،ولترقية قيم المؤسسة من أجل تحسين الفاعلية الفردية و الجماعية " . 3و لقد
أكد كل من  Bruno Heinritو  François Boneuأن الاتصال إضافة لـكونه وظيفة فهو أيضا
نظام لأنه يشمل مختلف الإمدادات بالمعلومات _الإستراتيجية  ،الفنية  ،المالية  ،الإنسانية _ و

1

سمير محمد عبد الوهاب  ،ليلى مصطفى البرادعي  :إدارة الموارد البشر ية – المفاهيم و المجالات و الاتجاهات الجديدة

2

مركز التميز للمنظمات غير الحكومية :الإتصال  ،2003،مطلع عليه على الموقع  WWW.ngocie.orgبتاريخ

 ،مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة  ،القاهرة  ، 2007 ،ص ص.192-189.
 08/04/14على الساعة  17و  30دقيقة



APCI est l'abréviation de : Association Française de Communication Interne
Henriet, B. , Boneu, F. , DRH C'est déjà demain – Nouvelles organisations et politiques
de ressources Humaines, Les Editions d'Organisation , Paris , 1998. P.134.
3
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مختلف التفاعلات بين الأشخاص و الجماعات عبر مختلف القنوات سواء القنوات الهيرارشية أو
قنوات العلاقات الشخصية .1
و ترى Annickأن تواجد تسيير الموارد البشر ية في قلب المؤسسة يجعله مطالب بأن يكون
بارعا في إستخدام مختلف أساليب الإتصال  ،إذ أنه يجب أن يعرف كيف يجري المقابلات ،
كيف يدير الإجتماعات  ،كيف ينشط موائد مستديرة  ،مخاطبة العاملين بطرق غير رسمية
...إلخ .2
 -4.4.2تخطيط الموارد البشر ية :
إذا كان التخطيط بصفة عامة هو التنبؤ بالمستقبل  ،و التعامل في ضوء المتغيرات المتوقعة
مستقبلا  ،واختيار البدائل من الخيارات المتاحة  ،فإنه بالنسبة للموارد البشر ية يعرف على أنه
"وسيلة لضمان الحصول على الموارد البشر ية  ،و جهد حثيث يواجه المؤسسات ويتناول التنبؤ
بمستقبل الاحتياجات العمالية التي تواجه عمل و نشاط جهاز الموارد البشر ية بأقل تكلفة ممكنة
 ،وبالاعتماد على شتى طرق الرقابة والتقييم المتوفرة" .3و يقول حبيب الصحاف "الجانب
الرئيسي في عملية تخطيط القوى العاملة هو تحديد الاحتياجات من القوى العاملة من حيث
الكمية و النوعية المطلوبة لتأدية الأعمال الحالية و المستقبلية و مواكبة التطور المتوقع بالعمل"4و
عليه فإن تخطيط الموارد البشر ية وسيلة للحصول على الموارد البشر ية من خلال نظام توافق أو
مقابلة عرض الأفراد داخليًا (الأفراد الموجودين فعلا ّ) و خارجيًا (هؤلاء الذين سيتم تعيينهم
أو البحث عنهم) مع الوظائف المتاحة و التي تتوقع المنظمة وجودها بعد فترة زمنية محددة و
من أهم بنود تخطيط الموارد البشر ية أنها تهدف إلى التنبؤ باحتياجات المنظمة من الأفراد و
تطوير خطط واضحة تبين عدد العاملين الذين سيتم توظيفهم (من خارج المنظمة) و الأفراد

3

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص.123 .

4

حبيب الصحاف  :مرجع سابق  ،ص. 6 .
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الذين سيتم تدريبهم (من داخل المنظمة) لسد هذه الاحتياجات .و تخطيط الموارد البشر ية لا
يعني بالضرورة عملية الحصول على العدد الصحيح من الأفراد المؤهلين للوظائف المناسبة ،بل
يعني تحديد الاحتياج الحالي و المتوقع من الأفراد .أما توفير الموظفين فيتم عن طر يق التوظيف
الذي ندرج له عنصر خاص لتسليط الضوء عليه .
 -5.4.2التوظ يـــــــف :
يعتبر التوظيف البداية الحقيقة لعمل تسيير الموارد البشر ية  ،فبعد تحديد أهداف المنظمة
مباشرة يصبح لزاما على تسيير الموارد البشر ية أن يحدد الأعمال و المهارات المطلوبة للقيام بهذه
الأهداف  .لهذا يعتبر التوظيف نقطة الإنطلاق  ،و المدخل إلى أي وظيفة  ،إذ أنه يمثل
مرحلة حاسمة و بالغة الأهمية التي يتوقف عليها نجاح أو فشل كل العاملين  ،فالتوظيف المناسب
يمنح المؤسسة يد عاملة ذات كفاية إنتاجية و متكيفة .1
ولقد أصبح التوظيف اليوم وظيفة متكاملة  ،و عملية ممنهجة  ،مبنية وفقا لوجهة نظر أهل
الإختصاص على ترابط عشر مراحل  .حيث أن نقطة بداية هذه الإجراءات تتكون من عبارة
الحاجة  ،التي تؤدي إلى التحليل من أجل الوصول إلى تحديد الوظائف و المهام  ،و بمجرد القيام
بهذه المراحل الثلاث يأتي الاستقطاب أو البحث داخل المؤسسة ،و أحيانا تتزامن هذه المرحلة
مع مرحلة الاستقطاب الخارجي هذا الأخير الذي يقودنا إلى إختيار المرشح ين بإستخدام تقنيات
مقننة تتضمن طــــرح استبيان للمرشح ين و إختبارات و مقابلات  ،من أجل إتخاذ قرارات
واضحة

و موثوق فيها تضمن نجاح العملية أو على الأقل تقلل من خطر الخطأ في الإختيار

 .و لقد وضع علي طاجين تمثيل لهذه المراحل العشر وفقا للشكل (. )11

1

Tadjine, A. , Entreprise en transition DRH-SIE , Oran , EDITION DAR EL GHARB ,
2006 , P. 89.
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شكل رقم ()11المراحل العشر للتوظيف

الحاجة للتوظيف Besoin de recrutement

التحليل

Analyse

تحديد الوظائف و المهام
Définition des fonctions et taches
اإلستقطاب الداخلي

Prospection interne

االستقطاب الخارجي Prospection externe

فرز المرشحين Tri de candidatures

االستقصاء

Questionnaire

المقابلة Entretien

االختبارات

القرار

Tests

Décision

Source : Tadjine, A. , Op. Cit. P. 90-80.

السنة الجامعية 2021-2020

62

مطبوعة موجهة لطلبة الدكتوراه – مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
– المركز الجامعي علي كافي تندوف

إذن فعملية التوظيف يسبقها القيام بالعديد من الخطوات لعل أهمها تحليل و توصيف
الوظائف و من ثمة إختيار و تعيين الموارد البشر ية المناسبة لشغل هذه الوظائف.
 -6.4.2تحليل و توصيف الوظائف :
يقصد بتحليل الوظائف تحديد معالم كل وظيفة بالمؤسسة عن طر يق الملاحظة و الدراسة ،
أما التوصيف فهو كتابة الوصف الكامل للمعلومات التي أفرزها التحليل ، 1و يُبرز توصيف
الوظائف جميع المظاهر الهامة للوظيفة خاصة بغية السماح بتيسير عمليات التوظيف  2.و يتم
إبراز جميع المظاهر الهامة للوظيفة من خلال تحديد معالم كل وظيفة من الوظائف الموجودة في
المنظمة من حيث واجباتها  ،و مسؤوليتها  ،و متطلباتها  ،و الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن
يشغلها.
و يستخدم توصيف الوظائف كأساس لوضع نظام سليم لاختيار و تعيين الأفراد و يساهم
أيضًا في تحديد الاحتياجات الدقيقة من الموارد البشر ية و لقد أبرز  Perettiأهمية توصيف
الوظائف في عملية التوظيف من خلال تأكيده أن النجاح و الإخفاق في التوظيف  ،يتوقف
على نوعية توصيف الوظيفة .3
 -7.4.2الاختيار و التعيين :
يرى حسن إبراهيم بلوط أن الاختيار و التعيين وظيفتان منفصلتان  ،و لـكن متكاملتان
فالوظيفة الأولى تهتم بجمع المعلومات على الأفراد بهدف تقييمهم واتخاذ القرار المناسب بشأن
توظيفهم تحت سقف التشر يعات و القوانين المتبعة  ،بينما تعنى الوظيفة الثانية بإ يجاد التناسب
و التطابق بين شروط و متطلبات الوظيفة الشاغرة أو المستحدثة و بين مؤهلات و كفاءات
1

و يكيبيديا ( ) Wikipediaالموسوعة الحرة  :إدارة الموارد البشر ية ،موضوع مطلع عليه على الموقع

 .http://ar.wikipedia.orgبتاريخ  08/04/20على الساعة  17و  30دقيقة .
Peretti , J-M. , Op. Cit. , P. 77.
Ibid , P. 77.
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المتقدم لشغلها  .أما الإجراء السليم لإجراءات هاتين الخطوتين فيخدم بلا أدنى شك الأهداف
المشتركة لكليهما و المتمثلة بانتقاء الأفراد المناسبين و تعيينهم في الوظائف التي تحتاج إلى كفاءاتهم
و مؤهلاتهم و من ثم الاحتفاظ بهم لما يخدم مصالح المؤسسات الانتاجية و الخدماتية .1والتعيين
لابد أن يتم بصفة مبدئية حيث يخضع الموظف المعين لفترة تربص يتم فيها التأكد من مدى
ملائمته للعمل الذي يشغله .
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أهمية التسلسل المنهجي العلمي في عملية التوظيف ،والذي
يعتبر أهم وظيفة في تسيير الموارد البشر ية لأنه الأساس الذي يُبنى عليه نجاح أو فشل الموارد
البشر ية في المنظمة  ،إن أي إخلال في أي مبدأ من هذه البنود المتسلسلة من شأنه أن يُضعف
فرص المنظمة في النجاـــح  ،و يضعف وظائف تسيير الموارد البشر ية الأخرى.
 -8.4.2الأجـــور و الحوافز :
إن الأجر هو ما يُـدفع للفرد بالساعة أو اليوم أو الشهر مقابل قيامه بالعمل ، ،و مع أن
الأسس التي يقوم عليها الأجر عديدة إلا أن كل من  Bruno HeinritوFrançois Boneu
ير يان أنه من وجهة نظر تقليدية يمكن التمييز بين ثلاثة أسس هي :

2

 -1التعيين  ،و يتعلق بمنطق الوظيفة  ،و يقتضي أن يتم دفع أجر الأعمال المطلوبة ،بالنظر
للقيمة المضافة للعمل ومكونات الوظيفة من غير أخذ بعين الإعتبار المستوى العلمي للقائم
بالعمل .و الوظيفة يتم تحديدها من خلال مكوناتها الجوهر ية و كذلك من خلال المحيط
الذي تتواجد فيه  ،فكل من صعوبات العمل و المشاق  ،و الضجيج  ،مكونات يجب
أخذها في الحسبان عند تحديد الأجر من أجل التعو يض .
 -2المساهمة  ،و تتعلق بمنطق الشخص  ،وفق هذا الأساس يتم أخذ كفاءة الشخص بعين
الإعتبار في تحديد الأجر  ،وربما يمكن ملاحظة إعتماد هذا الأساس في ز يادة الأجر

1

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص .195
Henriet. B. , Boneu. F. , Op. Cit. Pp.142-143.
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عقب إجراء تكوين ما أو بناءا على الخ برة و يمكن أيضا وفق هذا الأساس أن يتم التقييم
إستنادا للسلوك و الأداء  ،ولـكن أكثر مشكل يواجه هذا الأساس هو دافعية العاملين ،
و أحسن سبيل لتوفيرها هو تنمية مشاركة العاملين .
 -3المشاركة و تتعلق بمنطق المنظمة  ،وفق هذا الأساس فالأجر يتوقف على نوعية المؤسسة
أو الفر يق  ،و يتوقف كذلك على نتائج الأداء الإقتصادي للمؤسسة و فيما يتعلق بالأداء
الإقتصادي للمؤسسة فإن الأجر يمكن أن يأخذ عدة أشكال  ،فيمكن أن يتكون من
عناصر قابلة للإرتداد أو غير قابلة للإرتداد  ،من أجور أساسية أو ملحقات  ،مباشرة أو
غير مباشرة .
و لقد أوجز كل من  Bruno Heinritو  François Boneuالأسس الثلاث السابقة في
الجدول (. )03
جدول رقم ( )02أسس الأجر
التعيين
الوظيفة
محتوى
العمل
اإلسقاط

الظروف
الفيزيقية

المساهمة
الشخص
الكفاءة
المكتسبة
التفريد

األداء
الملحوظ

المشاركة
المنظمة
الوضعية
في المحيط
التكامل

الناتج
اإلقتصادي

Source : HENRIET, B. , BONEU, F. , Op , Cit , p.143.

و إذا كانت الأجور توفر قدر ًا من الرضا للعاملين إلا أنها لا تولّد فيهم الحماس أو الدافع
للعمل المتقن أو الإبداع  ،لذا كان لزام ًا وضع نظام للحوافز يساهم في مكافأة المبدع  ،و يشجع
غير المبدع على الإبداع .و تتنوع طرق الحوافز ما بين الحوافز المادية كز يادة في الأجر أو المكافأة
 ،و الحوافز المعنو ية كالترقية أو خطاب شكر...إلخ .
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 -9.4.2التكو يــــــــــن :
يطلق عليه باللغة الفرنسية  ، Formationأما بالإنجليز ية فيطلق عليه  ، Trainingوهو
مرادف أيضا للفظة العربية التدريب ،و للتكوين عدة تعار يف فمعجم الموارد البشر ية وشؤون
العاملين يعرفه على أنه " جهد مخطط لتغيير سلوك  ،و مهارات الموظفين و توجهاتهم  ،و آرائهم
باستخدام طرق تدريبية و إرشادية مختلفة لتهيئتهم لأداء الأعمال المطلوبة وفقا لمعايير العمل
بشكل مقبول" 1إذن نخلص من هذا التعر يف أن التكوين هو كافة الجهود المخططة و المنفذة
للتأثير في سلوك الأفراد  ،و لا يتم ذلك إلا بأخذ بالحسبان نظر يات العلوم الإنسانية و
الاجتماعية التي يأتي في طليعتها إسهامات علم الإجتماع كما أن التكوين يحرص على تنمية
كفاءات (معارف و قدرات و مهارات ) العاملين بالمنظمة على إختلاف مستو ياتهم و
تخصصاتهم لترشيد سلوكياتهم  ،بما يعظم من فاعلية أدائهم  ،و تحقيق ذواتهم من خلال تحقيق
أهدافهم الشخصية  ،و إسهامهم في تحقيق أهداف المنظمة .
و يعتبر التكوين أهم وظيفة يعمل تسيير الموارد البشر ية من خلالها على تنمية الموارد البشر ية
بالمؤسسة  .و هو بذلك له بالغ الأثر في عملية إدارة التغيير .
 -10.4.2تقــــييم الأداء :
يقول مهدي حسن زو يلف " تعددت التسميات التي أطلقها كتاب الإدارة على تقييم
الأداء  ،فقد سميت تارة بتقييم الأداء  ،Performance Evaluationكما سميت بقياس
الـكفاءة ٌ ، Ratingو آخرون سموها بتقييم الـكفاءة  Efficiensy Evaluationإلا أننا نرى أن
خير تسمية لها هو تقييم الأداء لانتشار استعمالها" .2و يعتبر التقييم متطلب حتمي لـكي تحقق
المنظمة أهدافها بناءً على المعايير الموضوعة ذلك أن تقييم أداء الموظفين هو عبارة عن" قياس
كفاءتهم و تحليل و تقييم أنماط و مستو يات أدائهم و تعاملهم و تحديد درجة كفاءتهم الحالية

1
2

حبيب الصّ ح ّاف :مرجع سابق  ،ص.33 .
مهدي حسن زو يلف  :مرجع سابق  ،ص.188 .
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و المتوقعة كأساس للتقويم أي ترشيد هذه الأنماط و المستو يات و هكذا  ،فالتقييم بما يهيئه من
معلومات عن نقاط القوة و الضعف من فترة لأخرى يعد وسيلة للتقويم (أي الترشيد و
التحسين ) من خلال تعظيم نقاط القوة و تضييق أو محو نقاط الضعف " . 1
إن مسؤولية تسير الموارد البشر ية تتمثل في تصميم برامج لتقييم أداء الأفراد ثم تدريب المسيرين
 ،و المشرفين على كيفية التقييم و سبل الاحتفاظ بسجلات تقييم الأداء لـكي تتخذ القرارات
بناءً عليها .فالتقييم قد يستخدم لتنمية الفرد من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية له و معرفة

مدى تقدمه نحو الـكفاءة.

 -11.4.2المسار الوظيفي:
يقصد بالمسار الوظيفي مجموعة المراكز الوظيفية التي يتدرج خلالها الفرد خلال حياته
الوظيفية  ،و لذلك فإن العديد من الأفراد ينظرون إلى هذا المسار نظرة رضى في حالة شعورهم
بأن ما حققوه من انجازات يتفق مع أمالهم و طموحاتهم  ،و يحدث العكس في حالة
الإحساس بأن المسار الوظيفي لم يسهم في تحقيق ما كانوا يصبون إليه.
إذن المسار الوظيفي هو تدرج العامل نحو الأعلى من خلال المناصب الوظيفية في
المؤسسة التي يعمل بها.
ويرى جاري ديسلر أن العقد النفسي بين العاملين و المنظمة قد تغير فالعامل في الماضي
كان يلتزم بتقديم الولاء للمنظمة مقابل حصوله على الأمن الوظيفي أما اليوم فإن العمال يقدمون
مستو يات عالية من الأداء مقابل حصولهم على فرص تدريبية و تعليمية و تنمو ية تمكنهم من
الاحتفاظ بمكانة متميزة في سوق العمل .و لقد انعكس هذا على طبيعة الأنشطة التي يمارسها
تسيير الموارد البشر ية  ،فمثلا بدأت تتغير الأنشطة المتعلقة بالاختيار و التدريب فبعد أن كان

1

محمد فتحي  766 :مصطلح إداري  ،دار التوز يع و النشر الإسلامية  ،القاهرة  ، 2003 ،ص.308 .
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يركز بالدرجة الأولى على تحقيق أهداف المنظمة أصبح الآن ملتزم بضرورة الأخذ في الاعتبار
تحقيق أهداف العاملين على المدى الطو يل
 :5.2التحديات التي تواجه تسييرالموارد البشر ية :
نتيجة للتغيرات السر يعة و الـكبيرة التي يعرفها العالم اليوم في مختلف مجالات الحياة سواء
من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية  ،فإن تسيير الموارد البشر ية يجد نفسه اليوم
أمام العديد من التحديات التي تتعلق بكيفية أداءه لوظائفه و أدواره في ظل التغيرات و
الظروف التي تحيط به نظرا للمستجدات التي أحدثتها هذه التغيرات.
و المتصفح لمؤلفات الباحثين في هذا المجال يجد ذكر مشترك لبعض هذه التحديات و في
ذات الوقت يجد تباين في البعض الآخر ، و سعيا منا في هذه المحاضرات لتقديم صورة أكثر
شمولا لطبيعة التحديات التي تواجه اليوم تسيير الموارد البشر ية  ،فإنه عمد إلى ذكر أبرزها فلقد
أشار فليبو  Flippoإلى وجود أربع تحديات هي:
 -1التغير في تركيبة القوة العاملة .
 -2التغير في قيم القوة العاملة .

 -3التغير في مطالب المؤسسات .
 -4التغير في مطالب الحكومات.

1

و يلاحظ أن فليبو قد لم يشر إلى العديد من التحديات مثال ذلك :
 -5المسؤولية الإجتماعية المؤسساتية .
 – 6التنافس العالمي.
 – 7تغير توقعات الموارد البشر ية العاملة.

2

 - 8التحديات التكنولوجية.

 هذا التباين ليس راجعا لتقصير من المختصين  ،و إنما لما قدمته الدراسات التي إستندوا إليها من نتائج في إستخلاص
نوع التحديات التي تواجه تسيير الموارد البشر ية.
1

بوفلجة غيات :مرجع سابق  ،ص.28 .

2

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص.51.
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 -1.5.2التغير في تركيبة القوى العاملة:
تعرف المؤسسات اليوم تنوعا بشر يا على عدة أصعدة سواء من حيث الجنس  ،و يبرز ذلك
من خلال دخول المرأة في سوق العمل  ،أو من حيث متوسط أعمار العاملين ،إن كل من
العاملين السابقين جعل الموارد البشر ية العاملة تتميز بالتنوع  ،و التباين مما يفرض على تسيير الموارد
البشر ية العديد من التحديات فأمام الازدياد المضطرد لأعداد العاملات  ،فإن تسيير الموارد
البشر ية يجد نفسه مطالب بإعطائهن الفرص الـكفيلة بإيصالهن إلى المناصب و المراتب القيادية
الهامة  ،أما من بين التحديات التي تواجه تسيير الموارد البشر ية نتيجة التباين من حيث السن
فيبرز في أن بعض البلدان تواجه ارتفاعا ملحوظا في الفئات المتقدمة من الأعمار و تراجعا في
الفئات الفتية  .1إن تسيير الموارد البشر ية هنا أيضا يجد نفسه أمام تحدي تخطيط و تدريب
القوى العاملة لأن أي إحالة على التقاعد لكبار السن هي خسارة لموارد بشر ية إن لم تتوفر
المؤسسة على البدائل لها فإن ذلك يؤثر على أدائها.
-2.5.2التغير في قيم القوة العاملة :
إن تسيير الموارد البشر ية يجد نفسه في تحدي حقيقي أمام قيم العاملين بالمؤسسة خاصة
إذا كانت هذه القيم لا تتوافق و متطلبات المؤسسات الساعية في المصاف الأول لتحقيق
الـكفاية الإنتاجية  .فقد وجد داي  Dayأن قيم عمال السبعينات من القرن العشرين تتميز
بالتطلع إلى نوعية الحياة بدل مجرد النوعية  ،و العدالة بين العمال بدل النجاعة الإقتصادية  ،و
التعددية و التنوع بدل وحدة التصور و المركز ية  ،و المشاركة بدل التسلط  ،و الرغبات الشخصية
بدل النفعية (  ، ) Dogmaوتغليب الشخصي على التنظيمي و إلى جانب ذلك نجد الوعي
بأهمية الثقافة و مرونة التعامل معها .2

1

مرجع نفسه  ،ص.60.

2

بوفلجة غيات  :مرجع سابق  ،ص ص.29-28 .
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-3.5.2التغير في مطالب المؤسسات  :لقد عرفت مطالب المؤسسات تغيرا حقيقيا في طبيعتها
فبعد أن كانت تركز فقط على الر بحية فإنها اليوم أصبحت تعنى بإعادة هيكلة المهام الإنتاجية ،
و رفع كفاءة القوة العاملة و إعادة هيكلتها ( توظيف و تسريح )  ،و مشاكل مسايرة النقابات
للتطورات  ،و صعوبات العلاقات الإنسانية
ولقد تحدث حسن إبراهيم بلوط على إعادة هيكلة الإدارة  ،بإعتبارها أحد متطلبات
المؤسسات  ،واصفا إياها بأنها تهدف في الغالب إلى اختصار المد التسلسلي الإداري  ،و ذلك
بتقليص عدد الوظائف في مستوى معين  ،و إعادة توز يعها أو ضمها إلى المستو يات الإدار ية
الباقية  ،أو بإلغاء بعض الوظائف ( و ربما ز يادة ) في مستو يات معينة  ،و إعادة توز يع الموارد
البشر ية على الوظائف التركيبية  ،سواء المستبدلة منها أو المستحدثة  .و عليه فمن الطبيعي أن
تحدث إعادة هيكلة إدارة المؤسسات تحديات جساما على الموارد البشر ية  ،سواء ما يتعلق منها
بالضجة التي تؤثر في مختلف المستو يات الإدار ية ،أو بالخوف الذي ينتاب الأفراد  ،إذ قد
يتساءل العديد منهم عن مصيرهم الوظيفي  ،أو عن الدور الذي سيعطى لهم بعد إبصار الهيكلية
الجديدة النور .

1

 -4.5.2التغير في مطالب الحكومات :
نجد تغير مطالب الحكومات واضحا  ،حيث تعددت القوانين الجديدة التي تنظم العلاقات
بين العمال و المؤسسات من جهة والعلاقات بين المؤسسات و الدولة من جهة أخرى  ،و يقول
بوفلجة غيات أن هذه التغييرات زادت من حدة التحديات التي تواجه المسيرين المتخصصين
في مجال الموارد البشر ية .2
 – 5.5.2المسؤولية الإجتماعية المؤسساتية  3:إن تسيير الموارد البشر ية الذي وجد ليؤدي وظائف
عملاتية عدة  ،هو مسؤول بدوره عن البحث عن مصادر المنافع الاجتماعية بصورة مباشرة أو
1

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص ص.54 -51.

2

بوفلجة غيات  :مرجع سابق  ،ص.29.

3

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص ص.56-55 .
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غير مباشرة فمثلا مدير تسيير الموارد البشر ية  ،سواء عمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص
 ،عندما يقرر توظيف الأفراد على أسس علمية و موضوعية  ،و يكون جادا في ذلك  ،إنما
يكون قد ساهم بصورة غير مباشرة بتقديم المنافع لجمهور المستفدين من خدمات و نشاطات
هؤلاء الأفراد  .و إذا قام بتوظيف الأفراد على أسس عائلية أو شخصانية أو عرقية أو سواها
مهملا التركيز على الـكفاءات المطلوبة  ،فإنه يكون قد ساهم في تقديم شتى مساوئ هؤلاء
الأفراد إلى جمهور المتعاملين .
 – 6.5.2التنافس العالمي :

1

لم تعد المؤسسات الـكبيرة و المتوسطة الحجم تتنافس داخليا بل دخلت حلبة التنافس العالمي
 .أحد أبرز رؤوس الأموال المستخدمة في التنافس العالمي رأس المال البشري  .فالدول التي
تتوافر فيها الموارد العاملة الماهرة  ،و ذات الأسعار الإستخدامية غير المرتفعة ،هي الأكثر
قدرة على تحقيق الميزة التنافسية .
و التحدي الذي يواجه تسيير الموارد البشر ية في هذا الصدد يتمثل في أنه أصبح مطلوبا منه
مزيد من التنسيق و العمل مع باقي الإدارات العملاتية  ،بهدف الإنتقال استراتيجيا من التركيز
على الأسواق الداخلية إلى التركيز على الأسواق العالمية  .من هنا أصبحت النظرة إلى وظائف
تسيير الموارد البشر ية نظرة عالمية  ،و أصبح هذا التسيير أكثر حاجة إلى خطط و برامج و
إجراءات ذات اتجاهات عالمية  .لهذا فإن المؤسسات التي تحرص على كسب الميزة التنافسية
تعد البرامج التأهيلية و التدريبية و التطوير ية لمواردها البشر ية  ،و خير مثال على ذلك مبلغ 70
مليار دولار الذي صرفته الولايات المتحدة الأمريكية عام ألفين على تدريب و تطوير مواردها
البشر ية .

1

نفس المرجع  ،ص.56 .

 مثل الصين التي تمكنت شركاتها من فرض نفسها في الأسواق الدولية بفضل اليد العاملة التي تتمتع بالـكفاءة في
الأداء و الرخيصة في نفس الوقت.
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 - 7.5.2تغير توقعات الموارد البشر ية :

محاضرات مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
1

نظرا لميول الأعداد الـكبيرة من القوى العاملة إلى تحصيل العلم  ،فإننا اليوم أمام جيل
جديد من الأفراد يختلف نظرة و نوعية عن سلفه من الأجيال  ،إذ يتوقع أن يجد نفسه
مشاركا في مختلف القرارات التي تتخذ على كافة مستو يات المؤسسات الإدار ية  .هذه المشاركة
طالب فيها كثرة من الباحثين و المؤلفين  ،و أفردوا لها عدة نظر يات و تباروا من أجلها و بذلك
س اهموا في تحو يل النظر من التركيز على الأداء على حساب البشر إلى التركيز على البشر بهدف
تحصيل الأداء حتى أصبحنا الآن في عصر يطالب بأنسنة المؤسسة Humanized Organization
 -8.5.2التحديات التكنولوجية :
إن المحيط الذي تشهده مؤسسات اليوم يخضع لتطورات تكنولوجية هائلة ،أدت إلى تغيير
تصاميم العمل والمهارات المطلوبة ،أو ما يعرف باختلال التوازن بين الأفراد والأشغال ،وهو
ما يفرض مواكبة هذه التطورات من خلال الحصول على المهارات والمعارف المطلوبة  ،وتنميتها
للاستفادة من تلك التطورات التكنولوجية.
ولقد فرض التقدم التكنولوجي  ،خاصة على الدول النامية  ،تحديين كلاهما صعب  ،و
يتمثلان في :

2

 ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بما يعنيه من التحول إلى أنماط الإنتاج الـكثيفة من
حيث رأس المال و القليلة الاعتماد على العمل البشري  ،و ذلك حتى يتسنى اكتساب القدرة
التنافسية اللازمة التي تساعد في الحصول على مكان في السوق .
 ضرورة التمسك بذلك النوع من التكنولوجيات ذات العمالة الـكثيفة و القليلة الاعتماد على
رأس المال  ،و إن كان ذلك يزيد من احتمالات فقد القدرة التنافسية .

1

2

حسن إبراهيم بلوط  :مرجع سابق  ،ص ص.62-61.
علي غر بي و آخرون  :مرجع سابق  ،ص ص.146-145.
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المحور الثالث :استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
خصص لتسليط الضوء على استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية ،حيث تم فيه عرض ماهية
الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية ،خصائص الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية ،ثم أهمية
استراتيجيات الموارد البشر ية ،فتوصيل الأهداف والغايات ،وبعدها استراتيجيات إدارة الموارد
البشر ية ،ليختم المحور بمراحل إنشاء استراتيجية الموارد البشر ية.
-1.3تعر يف الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية:
لم يعد دور إدارة الموارد البشر ية قاصرا على الجانب التنفيذي أو الإداري فحسب ،أو
حتى الجانب الإداري من خلال التركيز على الاهتمامات قصيرة الأجل ،وإنما تعدى ذلك إلى
الجانب الاستراتيجي وخاصة في ظل حدوث العديد من التغيرات ،ومنه يمكن تعر يف الإدارة
الاستراتيجية للموارد البشر ية بأنها مدخل أو إطار لصنع القرارات الاستراتيجية بشأن العاملين في
المؤسسة ،على كافة المستو يات التنظيمية ،في ضوء الاستراتيجية العامة لها ،وذلك بغرض تهيئة
ميزة تنافسية والمحافظة عليها ،بمعنى أخر فهي تعبير عن الاتجاه العام للمؤسسة لبلوغ أهدافها
الاستراتيجية من خلال مواردها البشر ية والتي تساهم بجهودها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لها.

1

عرفت بأنها "رسم سياسة تعامل المنظمة مع العنصر البشري في العمل ،وكل ما يرتبط بشؤونه
الخاصة بحياته الوظيفية في العمل ،وذلك بواسطة ممارسات جديدة ومعاصرة تتماشى مع
استراتيجياتها العامة في ظل البيئة التي تعيشها".2

1

راشد محمد عبد الجليل ،أحمد فؤاد سالم إدارة الموارد البشر ية – مدخل استراتيجي تكاملي ،الإسكندر ية،2000 ،

ص ص.440-439 .

 2محمد سمير ،الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشر ية ،دار الميسرة للنشر والتوز يع والطباعة ،عمان2009 ،ص ،
ص.25
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تتضمن إدارة الموارد البشر ية الاستراتيجية عملية موجهة نحو المستقبل لتطوير وتنفيذ برامج الموارد
البشر ية التي تعالج مشاكل العمل وتحلها وتساهم بشكل مباشر في أهداف العمل الرئيسية طو يلة
الأجل  .كانت إدارة الموارد البشر ية في يوم من الأيام وظيفة إدار ية إلى حد كبير تركز على
المسؤوليات اليومية مثل تعيين الموظفين واختيارهم وإدارة مزايا الموظفين .تتطلب ظروف سوق
العمل المتغيرة والتفكير التجاري الجديد استراتيجيات أعمال الموارد البشر ية التي تشمل توظيف
الأشخاص المناسبين والاحتفاظ بهم  ،فضلا ً عن توفير القيادة الأخلاقية والثقافية.
كما عرفت بأنها "ربط ممارسات إدارة الموارد البشر ية بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة من
اجل تحسين أداء العامل وتطوير الثقافات التنظيمية التي تدعم الابتكار والمرونة" ،1وفي نفس
السياق ولـكن بتعبير مغاير عرفت بأنها" :عملية وضع إستراتيجية خاصة بالوظائف الرئيسية لإدارة
الموارد البشر ية بالتوافق مع إستراتيجية المنظمة والفرص والتهديدات الخارجية ونقاط القوة
والضعف الداخلية من أجل ز يادة قدرة المنظمة على تحقيق النجاح والبقاء في ميادين الأعمال"

2

عرفها ابراهيم بلوط بأنّها" :خطة معاصرة طو يلة المدى ،تشتمل على ممارسات وسياسات تتعامل من
ّ
خطط والممارسات
خلالها المؤسسة مع المورد البشري في العمل ،وتتفق وتتكامل وتتناسق هذه ال ُ
والسياسات مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة ،وتعمل على تحقيق رسالتها ،وغايتها ،وأهدافها ،في ظل
متغيرات البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل من خلالها المؤسسة ُ ،والتي من أهمها المنافسة الحادة بين
المؤسسات العالمية والإقليمية والمحلية."3

ولقد صاغ موسى حمد محمد شيحان الدليمي مجموعة من تعار يف إستراتيجية إدارة الموارد
البشر ية كما هو مبين في الجدول رقم 03

1

موسى حمد محمد شيحان الدليمي ،أثر استراتيجيات الموارد البشر ية في الأداء الوظيفي -دراسة ميدانية على الجامعات

الأهلية العراقية ،قسم إدارة الأعمال ،كلية الاقتصاد والعلوم الادار ية ،جامعة نايف ،2018،ص
 2الطعان حاتم ،أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشر ية في تحقيق النجاح الاستراتيجي :دراسة ميدانية في وزارة النقل،مجلة
الدنانير ،كلية الإدارة والاقتصاد ،الجامعة العراقية ،العراق ،العدد الثالث2013 ،ص ،ص.205

3

حسن إبراهيم بلوط ،مرجع سابق ،ص.28
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جدول رقم  03تعار يف استراتيجية إدارة الموارد البشر ية
ت

اسم المؤلف

,Mathis&Jackson 01

الاستخدام التنظيمي للموظفين للمحافظة وإدامة الميزة التنافسية ضد
المنافسين
صياغة استراتيجيات وسياسات الموارد البشر ية بالتوافق مع الفرص

 02عباس2003 ،

البيئية واستراتيجيات الأعمال والهيكل التنظيمي بهدف تحقيق المزايا
التنافسية بواسطة العنصر البشري.
مجموعة من الخطط والبرامج لمعالجة القضايا الاستراتيجية الأساسية

Greer ,2003 03

المتعلقة بإدارة الموارد البشر ية.
 Kobonyo& Dimba 04تطوير مجموعة من البرامج والممارسات " الاستراتيجيات " بما يتفق
والسياسات الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.

,2007
Armstrong ,2009 05

نهج لاتخاذ القرارات بشأن نوايا وخطط المنظمة في شكل برامج
وسياسات بشأن توفير الموارد ،التعلم والتطوير ,إدارة الأداء,
المكافآت,
وعلاقات الموظفين.

Inyang ,2010 06

النهج الاستراتيجي لإدارة الموارد البشر ية للمنظمة والذي يهم جميع
الأنشطة التنظيمية التي تؤثر على سلوك الأفراد في جهودها الرامية
للصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات المخطط لها ,والتي من شأنها أن تساعد
المنظمة على تحقيق أهدافها.

Sarnovies ,2010 07

مجموعة من القرارات والإجراءات المنسقة التي توجه إدارة الموارد
البشر ية في سياق تحقيق أهداف المنظمة.

المصدر :موسى حمد محمد شيحان الدليمي ،مرجع سابق ،ص.9
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مما سبق يمكن تعر يف استراتيجية إدارة الموارد البشر ية بأنها الفعل الإداري الذي تتبناه إدارة الموارد
البشر ية في ظل خطّة طو يلة الأجل ،بحيث تتناسق هذه الخطة مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة ،وتعمل
على تحقيق رسالتها ،وغايتها ،وأهدافها ،ولتحقيق ذلك يتم اتخاذ القرارات التي تتعلق بمختلف الوظائف
من جذب واختيار وتدريب وتقييم ومكافأة العاملين والحفاظ عليهم في ضوء احتياجات المؤسسة
للعمل بصورة فاعلة ومؤثرة لبلوغ الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

-2.3خصائص الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية :
ولقد ذكر محمد سمير أن أبرز خصائص الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية هي:

1

 الاهتمام بالجانب الاستراتيجي ،إضافة إلى الجانب التنفيذي الإجرائي قصير الأجلعند إدارة الموارد البشر ية في المنظم.
 النظر إلى المورد البشري باعتبارها موردا استراتيجيا. ضرورة الربط بين الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية مع الإستراتيجية العامة للمنظمةوتحقيق.
 ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة بما تضمنه من فرصوتهديدات ،وكذلك البيئة الداخلية لإدارة الموارد البشر ية بما تشمله من جوانب قوة
أو نواحي ضعف.
 لنظر للإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية على أنها أداة لتحسين مستو يات الأداءالتنظيمي وتنمية ثقافة تنظيمية معززة لهذا الأداء.
-3.3أهمية استراتيجيات الموارد البشر ية:
أصبحت إدارة الموارد البشر ية جزءًا مهم ًا من المنظمة لأنها تعمل على إدارة البشر في المنظمة،.

إنها تزداد شعبية يوما بعد يوم ،ولـكن بدون تطوير استراتيجيات مناسبة  ،تظل جميع الجهود
1

محمد سمير،الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشر ية،دار الميسرة للنشر والتوز يع والطباعة ،عمان ،2009 ،ص .25
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غير فعالة. ،و يتم تطوير استراتيجيات الموارد البشر ية من قبل قسم الموارد البشر ية في المنظمة.
وتبرز أهمية استراتيجيات الموارد البشر ية من خلال العناصر التالية:

1

و يؤكد أحمد ماهر أن الإدارة الاستراتيجية للموارد البشر ية تستمد أهميتها من المزايا التالية:

2

-1ربط تحركات إدارة الموارد البشر ية بما تهدف عليه المنظمة ،و يعني هذا قيام إدارة
الموارد البشر ية بمساعدة المنظمة في تحقيق ما تستهدفه.
-2ضمان التنسيق والتعاون بين إدارة الموارد البشر ية والإدارة العليا بالمنظمة ،وتبادل
التأثير لكل طرف منهما على الآخر.
-3ضمان توجيه موارد المنظمة (على الأخص ما يمس الموارد البشر ية بها) إلى تحقيق
أهداف المنظمة.
-4ضمان أخذ الإدارة العليا نقاط القوة ونقاط الضعف في الموارد البشر ية في الحسبان
عند تحديد وتنفيذ استراتيجيات المنظمة.
-5ضمان توجيه أنشطة إدارة الموارد البشر ية في نفس الاتجاه التي تسير فيه أنشطة
المنظمة.
أما ووفقا لمايكل و يلـكنسون فإن الأهمية تكمن في النقاط التالية:

3

تجنب المفاجآت المكلفة والمعطلة التي تتعارض مع تحقيق الأهداف..معالجة القضايا الرئيسية في الوقت المناسب لتجنب الأزمات.1

Haque, F., Importance of Strategic Human Resource Management, The Strategy Watch,
Retrieved from https://www.thestrategywatch.com/importance-strategic-human-resourcemanagement/ consulted on 11/12/2019
 2أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشر ية ،الدار الجامعية ،الاسكندر ية ،2014 ،ص 86
3

Wilkinson, M.,The Executive Guide to Facilitating Strategy GA: Leadership Strategies
Publishing, Atlanta, US, 2011,
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 تعزيز إنتاجية الموظف والنجاح التنظيمي الشامل. توفير إحساس بالاتجاه للتأثير بشكل إ يجابي على كيفية إنجاز العمل. الحفاظ على تركيز الموظفين على الأهداف التنظيمية. توفير تركيز استراتيجي لتوجيه مبادرات التدريب والتطوير. -إعطاء القادة أدوات للمساعدة في التركيز وتنفيذ مبادراتهم الاستراتيجية.

كما يمكن إيجاز أبرز مالمح أهمية البعد االستراتيجي للموارد البشرية في العناصر
التالية:
-1.3.3توصيل الأهداف والغايات:
الأهداف والغايات مهمة للغاية بالنسبة للمؤسسة .لا يتم توصيل هذه الأهداف دون
مساعدة الموارد البشر ية الاستراتيجية .إذا لم يتم ترجمة الأهداف وإيصالها بشكل صحيح  ،فلن
يتمكن الأشخاص الذين يتم توظيفهم من أجل هؤلاء من الأداء الجيد في عملية الأعمال .نتيجة
لذلك  ،قد لا تتحقق الأهداف في وقت معين .في هذا المكان  ،تلعب الموارد البشر ية الإستراتيجية
دور ًا مهم ًا  .تهدف الإدارة الإستراتيجية للموارد البشر ية إلى خلق قوة عمل مؤهلة وفعالة قادرة
على تحقيق متطلبات تنفيذ استراتيجية المؤسسة.1
-2.3.3إعداد الـكفاءات لتحقيق أهداف محددة:
قسم الموارد البشر ية هو المسؤول عن توظيف الموظفين لمنظمة ما ،إنهم دائمًا ما يوظفون
أشخاصًا لأقسام مختلفة من المنظمة ،ونتيجة لذلك يصبحون على دراية كبيرة بالأشخاص الذين
يوظفونهم ،لذا فهم يعرفون أيضًا قدرات العاملين. ،يتم إعطاء أهداف محددة للموظفين القادرين
بمساعدة الموارد البشر ية الاستراتيجية.
-3.3.3التنبؤ بالاحتياجات البشر ية المستقبلية:
1

عمر وصفي عقلي ،مرجع سابق ،ص.71.
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وفقًا للاحتياجات المؤسسية والتنافسية والوظيفية ،تتنبأ الموارد البشر ية الاستراتيجية
بالاحتياجات البشر ية المستقبلية للمنظمة .من خلال هذا ،تقلل إدارة الموارد البشر ية
الاستراتيجية من فرص النقص في الإمداد البشري في المستقبل .يساعد المنظمة على أن تكون
متسقة في طر يقة عملها.
-4.3.3اختيار واستخدام الأدوات التحفيز ية:
قد لا يتم تحفيز أي شخص في منظمة بواسطة الأداة المستخدمة لتحفيز الآخرين .هذا
يعني أن الأشخاص من النوع المختلف يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الأدوات التحفيز ية .قد
يكون الدافع وراء بعض الأشخاص هو ز يادة الراتب الدائمة والبعض الآخر يكون الدافع وراءه
حافزًا صغير ًا بشكل دوري .بالنسبة لبعض الناس ،لم يعد المال عاملا ً محفزًا .ربما يحتاجون إلى
الترقية والاعتراف الاجتماعي ليصبحوا أكثر حماسًا .يكتشف قسم الموارد البشر ية الإستراتيجي
ما يحتاجه الشخص ليظل متحمسًا يساعد المنظمة على تحقيق أهدافها.
-5.3.3قياس الأداء بمساعدة إدارة الموارد البشر ية :
إدارة الموارد البشر ية هي المسؤولة عن قياس أداء الموظفين .يتم منح الموظفين مكافآت
وفقًا لنتيجة المخرجات التي قدمها الموظف .تختار الموارد البشر ية الإستراتيجية الطرق الصحيحة
لقياس الأداء .يتم مقارنة الأداء مع الأداء المتوقع .في حالة الحاجة إلى أي تدريب أو تعليم
إضافي ،يقوم قسم الموارد البشر ية بتنفيذ ذلك .بدون الموارد البشر ية الاستراتيجية الفعالة ،لا
يمكن تحديد اختيار التدريب أو القياس.
-4.3إهتمام الإدارة العليا بالإدارة الاستراتيجية للموارد البشر ية:

1

إذا كانت الإدارة العليا بالمنظمة تؤمن بالإدارة الاستراتيجية ،فهي إذا ً تأخذ مواردها البشر ية
في الحسبان كمورد مؤثر على الاستراتيجيات ومورد مساعد في تحقيق أهداف المنظمة .وفيما يلي
1

أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشر ية ،مرجع سابق ،ص ص86-85.
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أمثلة عن كيف يمكن للإدارة العليا أن تأخذ مواردها البشر ية في الحسبان عند تحديد رسالة
المنظمة ،ورؤيتها ،وأهدافها ،واستراتيجياتها.
رسالة المنظمة  Mission:إن القوة الدافعة للمنظمة تكمن في مواردها البشر ية ،وتحرص المنظمة
على رفع أدائهم ورضاهم عن العمل.
رؤ ية المنظمة  Vision:نرى أنفسنا كرواد في السوق بسبب مهارة مواردنا البشر ية.
أهداف المنظمة :تحقيق التكلفة الكلية للإنتاج من خلال تخفيض تكلفة الموارد البشر ية بمقدار
 %8سنو يا ً خلال الخمس سنوات القادمة.
استراتيجية المنظمة :التوسع في السوق من خلال إدخال سلع جديدة خلال فترة الخطة ،وإعادة
هيكلة العمالة والموارد البشر ية لـكي تناسب النوعية الجديدة من السلع.
إهتمام إدارة الموارد البشر ية بإستراتيجيات الإدارة العليا
لو اهتمت إدارة الموارد البشر ية بأقسامها المختلفة باستراتيجيات الإدارة العليا ،فإنها يمكن أن
تساعد في تحقيقها .وأن لم تهتم بذلك فهناك مشكلة تكمن في أن الإدارة العليا تسير في طر يق
بينما إدا رة الموارد البشر ية (بأقسامها) تسير في طر يق آخر ،وفي الغالب لن يلتقيا ،بل يمكن
اعتبار الموارد البشر ية معرقلا ً لرؤ ية واهداف واستراتيجيات المنظمة.
وتقدم الأمثلة التالية كيف يمكن لإدارة الموارد البشر ية .أن تساعد على تحقيق رؤ ية وأهداف
واستراتيجيات الإدارة العليا:
المثال الأول  :إذا كانت استراتيجية الإدارة العليا هي القيادة السعر ية من خلال تخفيض
التكاليف وكانت أهدافها هي تحقيق التكلفة الكلية للمنظمة ،فإن إدارة الموارد البشر ية (بأقسامها
المختلفة) يمكن أن تساعد في تحقيقها كالآتي:
استراتيجية إدارة الموارد البشر ية :إعادة هيكلة الموارد البشر ية للمساعدة في تخفيض التكاليف
الكلية للمنظمة .وبهدف تخفيض تكلفة الموارد البشر ية بنسبة  %6لمدة خمس سنوات.
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استراتيجية قسم تخطيط القوى العاملة والتعيينات :تخفيض العمالة في أقسام المنظمة والهدف هو
أن الأقسام الإنتاجية يتم تخفيضها بنسبة  %2سنو يا ً أما الأقسام الإدار ية والخدمية فيتم تخفيضها
 %10سنو يا ً.
استراتيجية قسم التدريب :التركيز على التدريب الفني لـكي يكون العاملون قادرين على القيام
بأكثر من وظيفة ،وبهدف منح دورتين تدريبيتين لكافة العاملين الفنيين للتمكين من أداء
وظيفتين بدلا ً من واحدة.
استراتيجية قسم الرواتب :تخفيض ميزانية الرواتب والحوافز .ومزايا العاملين بمقدار ،%8 ،10%
 %2 ،%4 ،%6على التوالي خلال الخمس سنوات القادمة.
المثال الثاني  :إذا كانت الاستراتيجية الإدارة العليا هي التوسع تسو يقيا ً ودخول أسواق جديدة،
وكانت الأهداف هي فتح  3أسواق جديدة خلال الخمس سنوات القادمة فإن إدارة الموارد
البشر ية (بأقسامها المختلفة) يمكن أن تساعد في تحقيقها كالآتي:
استراتيجية إدارة الموارد البشر ية :بناء موارد بشر ية قادرة على العمل وراضية عنه .أما الهدف
فهو ز يادة العمالة الفنية الماهرة بمقدار  %30الخمس سنوات القادمة.
استراتيجية قسم تخطيط القوى العاملة والتدريب :ز يادة العمالة في الأقسام الإنتاجية ،%8 ،8%
 %2 ،%3 ،%6في السنوات الخمس القادمة مع ثبات نسبي في عدد العاملين في الأقسام الإدار ية
والخدمية .وتحقيق معدل دوران العمالة بنسبة  %5خلال هذه السنوات.
استراتيجية قسم التدريب :رفع المهارات الفنية للعمال الجدد والحاليين وبأهداف تركز على تدريب
العاملين الجدد بمعدل دورتين في السنة والتأكد من قدرتهم على العمل بكفاءة ،ورفع مهارات
العمال الحاليين بواقع دورة سنو يا ً لكل عامل.
استراتيجية قسم الرواتب :رفع دافعية العاملين وولائهم للمنظمة لضمان إنتاجية عالية .وعليه يكون
الهدف التركيز على حوافز ومزايا وخدمات العاملين كالآتي :إطلاق الحوافز حتى  %100من
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قيمة الراتب ،وإنشاء نظام جديد لعلاج العاملين ،ومعاشات التقاعد ،وإنشاء نادي الشركة خلال
الخمس سنوات القادمة ،ومضاعفة ميزانية مزايا وخدمات العاملين خلال نفس الفترة.
باختلاف استراتيجيات الإدارة العليا تختلف استراتيجيات الموارد البشر ية
يرى البعض أنه حينما يتم تصميم أنظمة عمل (أي السياسات وإجراءات العمل) الخاصة
بالموارد البشر ية فإنه لا يمكن تغييرها إلا بعد عدد كبير من السنوات ،بل يرون أن الأنظمة
توضع لـكي تبقى مدى حياة المنظمة .و يعتبر ذلك تصورا ً خاطئا ً ،وذلك لان السياسات
وإجراءات العمل (أي أنظمة العمل أو الاستراتيجيات التنفيذية) للموارد البشر ية هي في خدمة
أهداف واستراتيجيات الإدارة العليا.
وعليه يمكن القول أن أنظمة العمل والاستراتيجيات التنفيذية (أي السياسات
والإجراءات) الخاصة بالموارد البشر ية يمكن أن تختلف من وقت لآخر ،وذلك وفقا ً للأهداف
والاستراتيجيات التي تتبعها الإدارة العليا .أي يمكن القول انه حينما تتغير أهداف واستراتيجيات
الإدارة العليا فإننا نتوقع أن تتغير الأهداف والاستراتيجيات التنفيذية للموارد البشر ية.
ولتطبيق ذلك بمثال يمكن القول أن إحدى الشركات تعتمد في أداء أعمالها على مشروعات
قصيرة الأجل ،بينما تعتمد منظمة أخرى على أن أعمالها مستمرة روتينية هنا يمكن القول أن
نظام تقييم الأداء المناسب في الشركة الأولى يكون لفترات قصيرة بينما يكون بعد سنة كاملة
للمنظمة الأخرى .كما أن التعو يضات في الشركة الأولى تعتمد على الحوافز بينما تعتمد أكثر على
الرواتب في المنظمة الثانية ،والعاملون في الشركة الأول لهم وصف عام للوظيفة بينما يفضل أن
يكون وصف تفصيليا ً ومحددا ً للوظيفة للعاملين في المنظمة الثانية وعلى العاملين في الشركة الأولى
أن يكونوا ذوي مهارات متنوعة وعامة بينما يجب ان يكونوا ذوي مهارات محددة ومتخصصة
في المنظمة الثانية.
-5.3استراتيجيات إدارة الموارد البشر ية:
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مرت الوظائف الاستراتيجية لإدارة الموارد البشر ية بمراحل عديدة أسهمت في تطويرها
والارتقاء بها من وظائف تقليدية مهمتها الحصول على الأفراد العاملين والمحافظة عليهم إلى وظائف
ومهام تنعكس على أنشطة الأفراد العاملين وقدراتهم في التفاعل مع البيئة المتغيرة والتعبير عن
رسالتها وأهدافها وغاياتها المجتمعية والوظيفية بوصفها ميدان إداري له أهميته بين الميادين.
وأكثر استراتيجيات إدارة الموارد البشر ية شيوعا في المجال التنظيمي ما يلي:

1

2

 -1استراتيجية تخطيط الموارد البشر ية Human Resources Planning Strategy
 -2استراتيجية تحليل الوظيفة وتصميمها Job Analysis & Design Strategy
 -3استراتيجية التوظيف والتعيين Staffing Strategy
 -4استراتيجية التدريب Training Strategy
 -5استراتيجية تقييم الأداء Performance Appraisal Strategy
 -6استراتيجية التعو يضات Compensations Strategy
 -7إستراتيجية العلاقات مع العاملين Employees Relations Strategy
 -8استراتيجية معلومات الموارد البشر ية Human Resources Information Strategy
 -9استراتيجية الاتصالات Communication Strategy
 -10استراتيجية الانضباط Discipline Strategy
 -11استراتيجية الانفصال Separation Strategy
وفيما يلي شرح موجز لمعنى كل واحدة من هذه الوظائف.
 -1.5.3استراتيجية تخطيط الموارد البشر ية Human Resources Planning Strategy
تعرف استراتيجية تخطيط الموارد البشر ية بأنها "تقديرات وتنبؤات المؤسسة باحتياجاتها من الـكوادر
البشر ية المختلفة كمّا ونوعا في الوقت المناسب والمكان المناسب وذلك من أجل تحقيق الأهداف العامة
1موسى حمد محمد شيحان الدليمي ،مرجع سابق ،ص.15.
2

سعد العنزي ،مؤيد الساعدي ،فلسفة استراتيجية الموارد البشر ية ،جامعة بغداد،2019،ص .10
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للمؤسسة أو الأهداف الخاصة للقطاعات العاملة بها 1كما تعرف أيضا بأنها "ذلك العمل الإداري المنتظم
والمستند إلى أسس علمية ومعلومات موضوعية من أجل تكوين قوة عمل قادرة على الوفاء بمتطلبات
أعمال معينة في تنظيم محدد ،وراغبة ً في أداء تلك الأعمال وعلى أساس مستقر ومستمر نسبيا ً"2

برغم أن عملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشر ية تعتبر عنصرا أساسيا لصياغة
استراتيجيات المنظمة ،إلا أنها تعتبر وسيلة أساسية لتحقيق تلك الاستراتيجيات ،ومن هذا المنطلق
فإن الخطوة المنطقية التي تلي تحديد استراتيجيات المنظمة هي أن تبدأ إدارة الموارد البشر ية في
أداء دورها لضمان نجاح تلك الاستراتيجيات ،وذلك من خلال تزويد المنظمة بالطاقات البشر ية
القادرة على وضع الاستراتيجيات التنظيمية موضع التنفيذ.

3

شكل رقم ( )12عملية التخطيط الاستراتيجي للموارد البشر ية

المصدر :بلغول سنوسي ،مرجع سابق ،ص.81
1

مدني عبد القادر علاقي ،مرجع سابق ،ص.131

2

علي غر بي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.83

3

بلغول سنوسي ،إدماج استراتيجية الموارد البشر ية في الاستراتيجية العامة للمؤسسة ،رسالة ماجستير ،قسم علوم

التسيير ،كلية الحقوق والعلوم التجار ية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر ،2012 ،ص .81
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-2.5.3استراتيجية تحليل الوظيفة وتصميمها Job Analysis & Design Strategy
تصميم الوظيفة هو عملية إنشاء وظيفة تمكن المنظمة من تحقيق أهدافها مع تحفيز الموظف
ومكافأته .وهذا يعني أن الوظيفة المصممة جيدًا تؤدي إلى ز يادة الإنتاجية وجودة العمل ،بينما
تؤدي أيضًا إلى ز يادة الرضا الوظيفي ،وانخفاض الغياب ،وانخفاض نوايا دوران الموظفين
[]...من أجل ز يادة الإمكانات التحفيز ية للوظيفة ،يتم استخدام أربع استراتيجيات مشتركة
لتصميم الوظائف .ستؤثر كل من هذه الاستراتيجيات على عنصر واحد أو أكثر في صيغة .MPS
الاستراتيجيات هي التناوب الوظيفي ،وتوسيع الوظيفة ،وإثراء الوظائف  ،وتبسيط الوظائف.
سنشرح كل واحد منهم بإ يجاز.1
.--1التناوب الوظيفي :التناوب الوظيفي هو ممارسة لنقل الموظفين بين الوظائف في
المنظمة .هذا يزيد من تنوع المهارات  ،ويساعد الموظفين على التوجيه في الأدوار الجديدة
المحتملة  ،والتعلم من خلال تجارب مختلفة.
-2توسيع الوظيفة :يتضمن توسيع الوظيفة إضافة أنشطة إضافية ضمن نفس المستوى الهرمي
إلى دور موجود .مثال على ذلك مصمم متخصص في تصميم غرف الفنادق  ،يشارك الآن
أيضًا في تصميم المطعم .يتطلب العمل مهارات متشابهة ولـكن محتوى العمل يختلف .يزيد توسيع
الوظيفة من تنوع المهارات وهو ية المهام  ،مما يمكّن العامل من القيام بالمزيد من الأنشطة
المماثلة  ،مما يقلل من الرتابة  ،و يعلم مجموعة متنوعة من المهارات  ،و يعطي مجموعة أوسع من
المسؤوليات والمساءلة والاستقلالية.
-3إثراء الوظيفة :حيث يهدف التوسيع الوظيفي إلى إضافة مهام  ،يتميز إثراء الوظيفة
بإضافة أبعاد تحفيز ية .هذا يعني أن توسيع الوظيفة يمكن أن يكون شكلا ً من أشكال الإثراء
الوظيفي .يركز الإثراء الوظيفي على إضافة محفزات إلى الأدوار الحالية  ،وز يادة  MPS.تتضمن
Vulpen, E. V., Job Design: A Practitioner’s Guide, Retrieved from
https://www.digitalhrtech.com/job-design/ consulted on 11/12/2019
1
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الأمثلة إضافة فرص لتلقي التعليقات  ،وإنشاء علاقات مع العملاء لز يادة أهمية المهمة ،
وإنشاء وحدات عمل طبيعية  ،والتي تهدف إلى تجميع المهام المترابطة مع ًا لز يادة هو ية المهمة.
 -4تبسيط الوظيفة :تبسيط الوظيفة هو عكس توسيع الوظيفة وقليل ًا من الشيء الغريب.
تبسيط الوظائف هو عملية إزالة المهام من الأدوار الحالية لجعلها أكثر تركيز ًا .يتعلق تبسيط
الوظيفة بتجريد مجموعة متنوعة من المهارات لإنشاء مهمة أكثر تركيز ًا .يمكن استخدام هذا في
حالة زحف الوظيفة عندما يتم توسيع الوظيفة بمرور الوقت وتصبح غير قابلة للإدارة.
شكل رقم ( )13الاستراتيجيات الأربع لتصميم الوظائف

Source: Vulpen, E. V.,op.ci

-3.5.3استراتيجية التوظيف والتعيين Staffing Strategy
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تُعَر ّف استراتيجية التوظيف بأنّها" :مجموعة من الأنشطة تقوم بها المؤسسة لإ يجاد احتياجاتها المستقبلية
من الموارد البشر ية واستقطاب المؤهلين الراغبين في العمل ثم اختيار أفضل المتقدمين بوصفهم عاملين
جدد."1
تعتمد استراتيجية الاختيار على مجموعة من العوامل التي هي أساس لاختيار الأفراد العاملين الأكثر
تناسب مع حاجة المؤسسة وفيما يلي أبرز هذه العوامل :2
 -1المهارة :تتمثل في مدى قدرة الفرد على الربط بين قدراته العقلية والبدنية خلال أدائه للعمل وتوظيف
هذا الربط على رفع كفاءة مستوى أدائه للعمل؛
 -2الخ برات السابقة :و يقصد بها مجموع ما يمتلك الفرد من معلومات ومعارف اكتسبها خلال حياته العملية
والتي تمكنه من القيام بالعمل بسهولة ،فهذه الخ برة ستحقق وفورات للمؤسسة المعنية سواء على صعيد الوقت
أو الجهد والكلفة المالية وذلك لعدم وجود حاجة إلى تدريب الفرد الذي يمتلك خبرة سابقة كافية.
 -3القابلية :حيث يتم الـكشف عن قابلية الفرد من خلال الاختبارات النفسية ،وقابلية الفرد على أداء
العمل تعتمد بالأساس على ما يمتلـكه من معلومات وخبرات سابقة.
 -4مستوى التعليم والدورات التدريبية السابقة :تستلزم أغلب الوظائف مستوى معين من التحصيل العلمي،
ن المؤسسة تحاول أن تختار أولئك الأفراد الذين تتفق معارفهم وتحصيلهم العلمي مع ما يتطلبه
ولذلك فإ ّ
العمل من مؤهلات ،وبالإضافة إلى تركيز المؤسسة على التحصيل العلمي للفرد المرشح بالتعيين فإنّها تركز على
الدورات التدريبية التي اجتازها الفرد ،لأنها تعتبر بمثابة مكملة للتحصيل العلمي وتخلق معارف جديدة،
وخاصة في المجال التقني والتي ربما لا يمكن الحصول عليها في الدراسات الأكاديمية التقليدية؛
 -3درجة الاستعداد لتحمل المسؤولية :يتضمن كل عمل قدر من الواجبات والمسؤوليات التي يجب أن
يتحملها القائم بالعمل ،إضافة إلى تحمله مسؤولية التعامل مع الآلات والمعدات والأجهزة المختلفة كما

1
3

عمر وصفي عقيلي ،مرجع سابق ،2005 ،ص.93
عبد الواسع عبد الوهاب ،علم إدارة الأفراد ،دار النشر غير مذكورة ،الر ياض ،1983 ،ص ص .187 – 186
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أن ّه قد يكون مسؤولا ً عن عمل الآخرين الذين يقعون ضمن مسئوليته ،أو استعداداته على تحمل المسؤولية
وذلك من خلال المقابلات والاختبارات التي تجرى للمتقدمين للتوظيف.
ولا يمكن الحديث عن استراتيجية للتوظيف ناجعة ،دون وضع استراتيجية محكمة للاستقطاب،
ومن أبرز الإجراءات والأساليب الفنية المنتهجة عند بناء استراتيجية الاستقطاب ما يلي:1
 -1تحديد تاريخ الإعلان عن فرص العمل :يتمثل الإجراء الأوّل في اختيار أو تحديد الموعد الزمني
الذي يتم فيه الإعلان في سوق العمل عن وجود فرص عمل بالمؤسسة ،وعادة ً ما تقوم منظمات
الأعمال بإطالة مدة الإعلان عن وجود فرص عمل ولو نسبيا ً ،وهذا من أجل ضمان اجتذاب أكبر
عدد ممكن العاملين الأكفاء.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن موعد الإعلان عن التوظف إنّما يتوقف أيضا على ظروف
ومتغيرات سوق العمل من حيث أعداد العاملين الذين يمتلـكون المؤهلات المطلوبة.
 -2انتقاء المعلومات التي توجه إلى سوق العمل :يجب في بداية الأمر اختيار الأسلوب أو الطر يقة
التي يتم من خلالها عرض المعلومات بشكل واضح ودقيق ،فالغاية من ذلك هو اجتذاب انتباه أفراد
القوى العاملة الذين تتوفر فيهم المؤهلات اللا ّزمة للاطلا ّع عليها ،و يعتبر الإعلان الوسيلة الأكثر
استخداما لهذا الغرض.

-4.5.3استراتيجية التدريب Training Strategy
"مجموعة من الأفعال التي تسمح لأعضاء المؤسسة لأن يكونوا في حالة الاستعداد والتأهب بشكل
دائم ومتقدم من أجل وظائفهم الحالية والمستقبلية في إطار مؤسستهم و بيئتها ."2

يتطلب التدريب والتطوير في أي منظمة استراتيجية تدريب لتحقيق النجاح  ،والطر يقة لتحقيق
ذلك (أو التنفيذ) .هي أنه يجب أن يكون لدى القادة والمسيرين رؤ ية وتركيز وتوجيه ،ومن
 1صلاح الشنواني ،إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية "مدخل الأهداف" ،مؤسسة شباب الجامعة  ،الإسكندر ية،
 ،1990ص.80
2

منصور بن زاهي ،محمد الساسي الشايب ،التدريب كأحد المقومات الأساسية لتنمية الموارد البشر ية –نظرة

سيكولوجية ،-ورقة بحثية مقدمة لللملتقى الدولي حول التنمية البشر ية ،جامعة ورقلة ،2004 ،ص.17
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المنطقي وضع الاستراتيجية ضمن وثيقة تخطيط العمل ،بحيث يتم فيها تحديد نقطة البداية،
ووضعية التقدم ،ومدى البعد عن الهدف المنشود  .مع مراعاة أن نغير هذا البيان ليتوافق مع
رؤيتنا الجديدة ،ومتغيرات المحيط ،واتجاهنا ،وتركيزنا ،و لا ينبغي أن تحدث التغييرات على
الخطة بشكل غريب الأطوار  ،ولـكن فقط مع التفكير الجيد والمناقشة .بدون استراتيجية تدريب
أو خطة عمل ،ليس لدينا آلية تحدد جميع وسائلنا لتحقيق الأهداف المنشودة ،لذلك لابد من
إضفاء الطابع الرسمي على الخطة  ،واستراتيجية التدريب والتطوير هي آلية تحدد الـكفاءات التي
تتطلبها المنظمة في المستقبل ووسيلة لتحقيق الأهداف والغايات المسطرة .إن وجودها في الكتابة
بط ر يقة ما يجعلها حبر ًا لا يمحى لرسالة ثقافة الشركة وفكرة لثقافة الشركة بشكل عام .لا يزال
سبب وجيه آخر هو أن الخطة جيدة دائمًا. .أظهرت الدراسات أنه من خلال استراتيجية
التدريب ،تتحسن إنتاجية العاملين  1.و قيادة خطة التكوين ،هذه العملية تتضمن خمس مراحل
أساسية هي :

2

 -1تحديد المحاور الإستـراتيجية.
 -2تحديد الحــــــاجـات.
 -3وضع خطـــــة التدريب.
 -4إنجاز خطـــــة التدريب.
 -5المتابعـــة و التقـــويم .
-5.5.3استراتيجية تقييم الأداء Performance Appraisal Strategy

عرف كل من

 Wheelemو  Hungerعملية تقييم الأداء الاستراتيجي بأنها عملية

مقارنة النتائج المتحققة مع النتائج المستهدف تحقيقها ،وتوفر التغذية الراجعة الضرور ية
1

Shaw, J., Creating the Perfect Training and Development Strategy, Training and
Development, Free Management Library, 2013, Retrieved from
https://managementhelp.org/blogs/training-and-development/2013/04/11/creating-theperfect-training-and-development-strategy/, consulted on 19/12/2019
2
Annick . C., Op. Cit . Pp 260-268 .
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للأداء ،وذلك لغرض تقييم النتائج والتعديلات اللازمة ، .كما تصف الباحثةكالفيلو مارا
إدارة الأداء بأنها أداة أساسية تساعد الموظفين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة مع مساعدة
الإدارة والموارد البشر ية لتحقيق أقصى استفادة من القوى العاملة .نظرًا لأن إدارة
الأداء هي عملية تهدف إلى الجمع بين الأهداف الفردية والأهداف الجماعية والتنظيمية ،
فهي عملية استراتيجية ورسمية .وهناك مجموعة من الأهداف الهامة التي يرنو إليها تقييم الأداء
الاستراتيجي يمكن إ يجازها في النقاط التالية :تقييم جميع الإجراءات والعمليات والخطط والتكلفة
الخاصة بكل نشاط وقيمة الأرباح الخاصة بكل قسم أو خدمة م ُقدمة عبر مؤسسة العمل .
 الوقوف على دور فر يق العمل وكل موظف داخل المؤس س ة ومدى تأثير كل منهمفي س ير العمل ،وهل يُس اهمون بالفعل في تحقيق أقص ى نجاح الاس تراتيجية وخطط
العمل أم لا .
 التعرف على كيفية تحس ين وتطوير الأداء والتطبيق العملي للاس تراتيجيات الناجحةمن أجل الوصول إلى أعلى معدل إنتاجية ممكنة .
 الوص ول إلى الطرق الص حيحة التي يُمكن من خلالها ترجمة اس تراتيجيات العملس واء القديمة أو الحديثة المناس بة للش ركة إلى إلى مجموعة من خطط العمل وطرق
القياس بشكل دقيق يضمن تنفيذها بعد ذلك بشكل صحيح .
 تطبيق مفهوم الجودة داخل مؤس س ة العمل في ض وء ما تتطلبه اس تراتيجية العمل ،وبالتالي ضمان نجاح استراتيجية وخطط العمل .
 العمل على تحو يل الاستثمار غير الملحوظ إلى استثمار ملحوظ بالفعل  ،و يتم ذلكمن خلال الاهتمام بعدة نقاط أس اس ية داخل مؤس س ة العمل تش مل  ( :تحديد
رؤ ية وأهداف المؤس س ة للمرحلة القادمة  ،التركيز على مهام وس لوكيات الموظفين في
تطبيقها  ،التنظيم والهيكل الإداري داخل مؤس س ة العمل  ،الاهتمام بالموارد
البشر ية عبر تعزيز روح فر يق العمل والعمل الجماعي وتوفير قدر جيد من التمكين
من أجل الإبداع في العمل  ،الاهتمام بالعملاء وطر يقة التواصل مع كل منهم ).
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و يعتبر تقييم الأداء الاستراتيجي من المفاهيم الحديثة في مجال التسيير الاستراتيجي للمنظمات
فهو عنصر أساسي من عناصر العملية الادار ية بما يوفره من بيانات ومعلومات تستعمل في
قياس مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ،والتعرف على مستوى الأداء ومعرفة
الأسباب المؤثرة فيها لغرض اتخاذ الخطوات التصحيحية للحد من التحديات التي تواجه المؤسسة
ورفع كفاءة استخدام الموارد ،وعليه فإن تقييم الأداء الاستراتيجي يعنى بتقييم الأداء الحالي
والماضي والمستقبلي للمنظمة من خلال التفاعل بين المقاييس المالية وغير المالية التي يتضمنها،
وقد أدت التطورات الاقتصادية في ظروف بيئية تتصف بتعقد عملية المنافسة إلى الحاجة
لمعلومات غير مالية فضلا عن المعلومات المالية ،لاستعمالها كمقاييس موجهة لاتخاذ قرارات
سليمة تتحقق من خلالها أهداف المؤسسة التشغيلية والاستراتيجية ،المتمثلة بالنمو والاستمرار في
موقع تنافسي متميز في السوق.

1

-6.5.3استراتيجية التعو يضات Compensations Strategy
 -4تُع َر ّف استراتيجية التعو يض بأنّها" :عبارة عن ما يحققه العاملون مقابل جهودهم وعملهم وتختص
هذه الاستراتيجية بدراسة مستوى الأجور في المؤسسة ومقارنتها مع المؤسسات الأخرى ،ثم ّ
العمل على تصميم نظام أجر يتناسب وطبيعة المؤسسة وعلاقتها بعامليها ."2يحدد هيكل تعو يضات
ومزايا صاحب العمل جزئيًا سمعة الشركة التجار ية وصورتها .بالإضافة إلى ذلك  ،يمكن أن
تؤثر القرارات التي يتخذها مديرو الموارد البشر ية فيما يتعلق بجداول الرواتب ومزايا الموظفين
على رضا الموظفين  ،فضلا ًعن قدرة المنظمة على توظيف عمال موهوبين .تقييم الوظيفة وظروف
سوق العمل ونقص القوى العاملة وقيود الميزانية هي عوامل يأخذها مديرو الموارد البشر ية في

1

مرجع نفسه ،ص .135

4أحمد السيد كردي ،على الموقع الالـكتروني الآتي ،http://www.hrdiscussion.com/hr5958.html :أطلع عليه
يوم  ،2019/12/13على الساعة 15:00
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الاعتبار في خطة إستراتيجية للأجور والمزايا .تتضمن الإستراتيجية موازنة خيارات صاحب العمل
بين إرضاء القوى العاملة لديه وإرضاء أصحاب المصلحة في الشركة .

1

-7.5.3إستراتيجية العلاقات مع العاملين :Employees Relations Strategy
تشير إدارة علاقات الموظفين إلى إدارة العلاقة بين مختلف الموظفين في المنظمة .يمكن أن
تكون العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وكذلك بين الموظفين على نفس المستوى.2
تدرك كل مؤسسة أنها بحاجة إلى استراتيجية علاقات قو ية مع الموظفن .يتضمن بناء إستراتيجية
قو ية خلق بيئة توفر ما يريده الناس الآن (أو في المستقبل القريب) .يرغب الموظفين الشعور
بالرضا عن هويتهم وماذا يفعلون ومكان عملهم .كما يريد رب العمل أن يشعر بالرضا عن
الإنتاجية والأداء العام والقادة الناشئين في مؤسسته .تهتم استراتيجية علاقات الموظفين  ،بمشاركة
الموظفين  ،وتأثير المشاركة على عائد الاستثمار للمنظمة (حتى أن هناك إحصائيات تربطها
بالمبيعات)  ،علاقات الموظفين مهمة .لكل موظف  ،لقد حددت مؤشرات الأداء الرئيسية
ل مشاركة الموظفين (مؤشرات الأداء الرئيسية) التي تساعد على تقييم استراتيجية علاقات الموظفين.
هناك عدة محددات لعلاقات الموظفين أبرزها وفقا لداب مولر حتياجات أربعة محددات
رئيسية هي:

3

الثقافة  ،التواصل  ،التعو يض ،والشكاوى .وسوف نحاول بإ يجاز تسليط الضوء على هذه
المحددات.

1 Mayhew, R.,The Strategic Role of Human Resource Managers,Chron, 2019, Retrieved

from: https://smallbusiness.chron.com/strategic-role-human-resource-managers11782.html, consulted on 11/12/2019
2 Juneja, P., Strategies to Improve Employee Relations,MSG, Management Study Guide, ,
Retrieved from: https://www.managementstudyguide.com/strategies-to-improveemployee-relations.htm, consulted on 16/12/2019
3
Muller, D., How to Measure Your Employee Relations Strategy: 16 Employee
Engagement KPIs , hracuity, Retrieved from: https://www.hracuity.com/blog/employeerelations-strategy-employee-engagement-kpis, consulted on 14/12/2019
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الثقافة:
يحتاج الموظفون إلى الشعور بالرضا حيال ما يفعلونه وأين يفعلون ذلك .لهذا فإن مسيروا
الموارد البشر ية مطالبون أن يعرفوا ما هي القيم التي تعزز العلاقات بين العاملين حقًا ثم يجعلوها
شفافة و يعملون على نشرها قدر الإمكان .على أمل أن تتوافق هذه القيم مع غالبية الموظفين.
ولـكن حتى لو لم يفعلوا ذلك  ،فمن المهم توضيحها لكل شخص في المنظمة لأن هذه القيم ستقود
السلوكيات المتوقعة في المنظمة.
الاتصال:
يحتاج الموظفون إلى معرفة ما يحدث .لا يمكنهم العمل في فراغ وهم بحاجة إلى وسيلة للتعبير
عن الاحتياجات والرغبات والشكاوى والأهداف .ماذا تفعل استراتيجية علاقات الموظفين
التي تم تنفيذها حديثًا لضمان حدوث ذلك؟ بدلا ً من مجرد التواصل مع الموظفين  ،لابد من
التأكد من وجود طرق مرنة للموظفين للتواصل  -الجيد والسيئ  ،ونعم  ،القبيح .يرتبط هذا
أيضًا بمدى سرعة وكم مرة يستجيب فر يق علاقات الموظفين في المنظمة (قد يكون هذا هو
اختصاص الموارد البشر ية  ،والمديرين التنفيذيين  ،والمشرفين  ،وما إلى ذلك) لكل من مواقف
الموظفين الإ يجابية والسلبية.
الـكيفية :إنشاء قوالب مع معجم الكلمات ،والعمليات سهلة التنفيذ  ،والمصطلحات والتواريخ
التي يفهمها كل عضو في المنظمة
مؤشرات الأداء الرئيسية المحتملة:
 تخفيض وقت الرد على شكوى داخليةز يادة عدد الاتصالات ( رسائل البريد الإلـكتروني  ،والمكالمات الهاتفية  ،وتسجيلات
الدخول )....الالتزام بخطوات خطة الاتصال.
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نظام التعو يض:
يحتاج الموظفون إلى الشعور بالتقدير للعمل الذي يقومون به .الأشخاص الذين يتقاضون
رواتبهم وفقًا لمعايير الصناعة ،أو أعلى قليلا ً ،يشعرون بتحسن تجاه وظائفهم من أولئك الذين
يتلقون أقل من سعر السوق عن نفس العمل (من الواضح) .وعلى الرغم من أن هذا نادر ًا ما
يكون قرا ر ًا سهلا ً يتخذه المدير المالي ،إلا أنه لا يزال مهم ًا كثير ًا على المدى الطو يل .يمكن التحقق
من مواقع مثل  Glassdoorوحتى إعلانات الوظائف للشركات المنافسة لاكتشاف ما إذا
كان نظام التعو يض على مستوى المنظمة متقدم ًا أم متأخر ًا
الـكيفية :سيختلف هذا من منظمة إلى أخرى ،ولـكن بعض الطرق الشائعة لتعو يض الأفراد
أكثر دون إنفاق الـكثير من النقود الإضافية تشمل ساعات العمل المرنة وخيارات مشاركة
الوظيفة ودمج الإدارات للمهام المتكررة أو صوامع المهارات.
مؤشرات الأداء الرئيسية المحتملة:
مراقبة مزايا المنافسين وبيانات التعو يضات ربع السنو ية ( -/+مقارنة بمزاياك)
تحقق من مواقع المراجعة للإشارات السلبية (مؤشر الأداء الرئيسي هو الانخفاض)
مراجعة بيانات التعو يضات لمعرفة الاتجاهات الواضحة واستخدمها كمعيار
إدارة الشكاوى:
يحتاج الموظفون إلى الشعور بالرضا عن كيفية معاملتهم .لا علاقة لاستراتيجية علاقات الموظفين
القو ية بإدارة الشكاوى ولـكنها تتعلق أكثر بكل ما تفعله لخلق بيئة عمل إ يجابية ،ومع ذلك ،
عندما يأتي الموظف إلى قسم الموارد البشر ية بشكوى فإن الأمر بشكل عام يتعلق بأكثر من
المشكلات السطحية .جزء من القدرة على حل هذه المشكلات الشائكة وحتى نزع فتيلها في
وقت مبكر هو ما يجعل الموارد البشر ية قريبة من السلطات التنفيذية الموجودة .لذلك لا فإن
قسم الموارد البشر ية مطالب ليس فقط بالرد على الشكاوى ،بل ضع معيار ًا للموظفين يتطلب
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حلا ً ،بمجرد الالتزام بحل المشكلة وإبلاغ الموظف بذلك ،وبهذا يكون قسم الموارد البشر ية قد
أنشأ ثقة من شأنها أن تدفع حوار ًا إضافيًا.
-8.5.3استراتيجية معلومات الموارد البشر ية Human Resources Information
Strategy
يشكل نظام معلومات الموارد البشر ية تكامل ًا بين إدارة الموارد البشر ية وتكنولوجيا
المعلومات ،وهو نظام إدارة مصمم خصيصًا لتزويد المديرين بالمعلومات لاتخاذ قرارات الموارد
البشر ية .هو نظام يتيح لك تتبع جميع موظفيك والمعلومات المتعلقة بهم .عادة ما يتم ذلك في
قاعدة بيانات  ،أو في كثير من الأحيان في سلسلة من قواعد البيانات المترابطة .في هذا السياق
 ،زادت أنظمة المعلومات من كفاءة إدارة الموارد البشر ية من خلال أساليب توظيف أكثر
فاعلية  ،والتواصل التنظيمي  ،وإشراك الموظفين  ،وز يادة مهارات مديري الموارد البشر ية .من
هناك  ،يجب أن تربط مجالات إدارة الموارد البشر ية استراتيجيات رأس المال البشري بالحلول
التكنولوجية الأكثر ملاءمة .وهذا يعني إنشاء منظمة إلـكترونية لحقوق الإنسان تركز على ربط
الأشخاص باستراتيجية العمل لتحقيق التكيف السر يع مع الاحتياجات المتغيرة المشتركة بين
الأفراد والشركات .هذه الاحتياجات نفسها تبدأ في جعل السجلات الصحية الإلـكترونية
ضرور ية.1
-9.5.3استراتيجية الاتصالات Communication Strategy
تحدد استراتيجية اتصالات الموارد البشر ية الشاملة نوع المعلومات التي سيقوم قسم
الاتصالات  ،بالتنسيق مع الموارد البشر ية  ،بنشرها إلى منظمة خلال فترة معينة .بدون ذلك

 The Role ofة1 Marlene Sofia Alves e Silva and Carlos Guilherme da Silva Lima

Information Systems in Human Resource Management, December 21st 2017 , DOI:
10.5772/intechopen.79294, Retrieved from:
https://www.intechopen.com/books/management-of-information-systems/the-role-ofinformation-systems-in-human-resource-management, consulted on 08/12/2019
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 ،قد يتم الخلط بين الموظفين والمشرفين ورؤساء الأقسام وبين بعض سياسات ووظائف الموارد
البشر ية  .تتضمن صياغة استراتيجية اتصالات الموارد البشر ية عادة ً الخطوات التالية:
-1.تحديد الأهداف  .تبدأ صياغة برنامج الاتصالات لقسم الموارد البشر ية بتحديد أهداف
الحملة .يوفر تحديد أهداف جهد اتصال الموظف لكل من الموارد البشر ية وموظفي الاتصال
المؤسسي اتجاه ًا واضحًا حول كيفية المضي قدم ًا في المشروع .على سبيل المثال  ،قد ترغب
الموارد البشر ية في الترويج لبرنامج تدريبي جديد للموظفين الراغبين في تتبع مسار حياتهم
المهنية بسرعة ليصبحوا مشرفين في المستقبل القريب .ومن الأهداف الأخرى التي قد تصمم
من أجلها الحملة الاتصالية في هذا الصدد ز يادة مستوى وعي الموظفين بالبرنامج المذكور ،
وز يادة عدد المتقدمين والمشاركين في الدورة التدريبية المذكورة.
-2تحديد الجماهير .يجب أيضًا تحديد الجمهور المستهدف بوضوح في أي استراتيجية اتصالات
للموارد البشر ية .هل الحملة تستهدف الموظفين المبتدئين؟ أم أنها موجهة للعاملين الذين أمضوا
أكثر من خمس سنوات في الشركة؟ من خلال تحديد الجمهور المستهدف للحملة  ،سيكون
من الأسهل على فر يق الموارد البشر ية والاتصالات صياغة الرسائل الرئيسية.
-3تحديد الأدوات .يجب أن تحدد استراتيجية اتصالات الموارد البشر ية أيضًا الأدوات
والقوالب والتقنيات المناسبة للحملة .يمكن الاستفادة من أدوات الاتصال التقليدية مثل
النشرات والـكتيبات والملصقات لهذا الغرض .يمكن لجهات الاتصال في الشركات أيضًا
تصميم شعار للحملة لخلق شعور بالتوحيد .يمكن أيضًا استخدام أدوات الاتصال الإلـكترونية
مثل الرسائل الإخبار ية عبر الإنترنت والبريد الإلـكتروني لحملة توعية للموظفين .بالمقارنة مع
قنوات الاتصال التقليدية  ،يمكن الوصول إليها بسهولة ويسهل صيانتها .بالنسبة لموظفي الميزانية
 ،فإن الميزة الأكثر أهمية هي فعالية تكلفة أدوات الاتصال الإلـكترونية .يمكن أيضًا التفكير
في الاتصال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص للشركات التي لديها
موظفين أصغر سنا ً .قد تكون البودكاست الصوتية ومقاطع الفيديو وإدخالات المنتديات
السنة الجامعية 2021-2020

96

مطبوعة موجهة لطلبة الدكتوراه – مقياس استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية
– المركز الجامعي علي كافي تندوف

وحتى المدونات فعالة أيضًا في التواصل مع الجمهور الأصغر سنًا .يجب أن يتأكد المسؤولون
عن الاتصال في الشركة من حصول موظفيهم على التدريب أو الخ برة لتطوير مواد اتصال
جيدة النوعية
-4تحديد جدول زمني .يجب أن يتفق فر يق الموارد البشر ية وفر يق الاتصالات أيضًا على
جدول زمني أو جدول زمني .هل ستستمر الحملة لبضعة أسابيع أم ستكون حملة لمدة عام؟ من
خلال التحديد الواضح للجدول الزمني للحملة  ،سيتمكن موظفو الاتصالات بالشركة من معرفة
وقت إنشاء المخرجات .علاوة على ذلك  ،يمكنه إبقاء الفر يق بأكمله على نفس الصفحة فيما
يتعلق بالمواعيد النهائية والتسليمات.
-5التقييم  /التقييم .يجب أن تخضع أي استراتيجية اتصالات أو حملة اتصالات خاصة بالموارد
البشر ية للتقييم أو التقييم .يمكن إجراء التقييم من خلال الاستطلاعات عبر الإنترنت التي يمكن
أن تحصل على رأي الجمهور المستهدف حول الحملة التي تم الانتهاء منها للتو .يمكن أيضًا إجراء
مجموعات تركيز مع المديرين والموظفين لجمع المعلومات والتعليقات حول برنامج اتصالات الموارد
البشر ية المكتمل مؤخر ًا .في النهاية  ،يمكن أن توجه التعليقات الواردة من الموظفين أي مراجعة
للبرنامج قد يدمجها فر يق الموارد البشر ية والاتصالات في المستقبل القريب.1
-10.5.3استراتيجية الانضباط Discipline Strategy
يتعامل تخصص التطوير التنظيمي والموظف مع الترتيب العام للمنظمة ووظائفها  ،بما في
ذلك تحديد وتطوير مواردها البشر ية على المدى الطو يل والقصير .يتضمن عملية تعزيز فعالية
المنظمة ورفاهية أعضائها من خلال التدخلات المخططة  ،ومجموعة الأنشطة المنهجية والمخططة
التي تصممها المنظمة لتزويد أعضائها بالمهارات اللازمة لتلبية متطلبات العمل الحالية والمستقبلية
 ،التوجيه والتدريب  ،وتخطيط التعاقب  ،وغيرها من جوانب القيادة وتنمية المهارات .يشمل
1 Vdovin, A., How to Formulate an HR Communications Strategy, Retrieved from

https://www.alert-software.com/blog/how-to-formulate-an-hr-communications-strategy,
consulted on 13/12/2019
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الانضباط أيضًا الأمور التي تركز على الوظائف  ،والاتصالات  ،والقضايا القانونية والتنظيمية
 ،والتكنولوجيا  ،والمقاييس  ،والاستعانة بمصادر خارجية في مجالات التطوير التنظيمي
والموظف  ،بالإضافة إلى الممارسات الفعالة والقضايا العالمية.1
-11.5.3استراتيجية الانفصال (انفصال العامل عن المنظمة) Separation Strategy
أي عامل يعمل بمنظمة معينة ،هو عرضة أن يغادرها يوما ما .حتى في المنظمات اليابانية
 ،حيث يوجد عمل مدى الحياة  ،فإن المغادرة أمر لا مفر منه .الانفصال هو فعل الموظف
الذي يترك مؤسسته لأي سبب من الأسباب ،مثل التقاعد ،دوران العمل  ،والنقل ،والفصل
 ،وخفض النفقات  ،وما إلى ذلك .والانفصال هو الحالة التي تنتهي فيها اتفاقية خدمة الموظف
مع مؤسسته  /منظمته إذ يغادر الموظف المنظمة .بمعنى آخر  ،الانفصال هو قرار يتخذه الفرد
والمنظمة عن بعضهما البعض.

2

إذن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الموظفين يقررون ترك الوظيفة ،أو يج برون
على مغادرتها .ولـكن بمجرد أن يفعلوا ذلك  ،فإن الطر يقة التي تعاملهم بها المنظمة أثناء خروجهم
من المنظمة يمكن أن يكون لها تأثير دائم عليهم وعلى صاحب العمل السابق ،وحتى على الموظفين
الباقين بالمنظمة..يقول جيل جوندرسون  ،المدير المساعد لاستشارات التنظيم والموارد البشر ية
( )OHRCفي جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس" :إن الطر يقة التي تتعامل بها المنظمة مع
الموظفين المغادرين لها دلالةكبيرة" .وتنصح بضرورة معاملة الموظفين كذلك عند مغادرتهم كما
كانوا عند تعيينهم.يقول ويندي بليس  ، SPHR ،مؤسس Bliss & Associates
 Consultingفي كولورادو سبرينغز  ،كولورادو  ،والمؤلف المشارك لكتاب مصدر إنهاء
التوظيف ( ، )Employment Termination Source Bookإن أفضل نهج لأصحاب
1

Browne, M. N., & Keeley, S. M., Asking the right questions: A guide to critical thinking,
NJ: Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey,1997.
2
Chand, S.,Top 5 Forms of Employee Separation, Your article library, Retrieved from
https://www.yourarticlelibrary.com/hrm/top-5-forms-of-employee-separation/35326,
consulted on 11/12/2019
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العمل هو تبني السياسات والممارسات تسهل عملية الاستقالة وتساعد في الحفاظ على علاقة
إ يجابية مع الموظفين الـكرام الذين اختاروا المغادرة.وفقًا لاستطلاع الاحتفاظ بالوظائف لعام
 2006الذي أجرته جمعية إدارة الموارد البشر ية ( ، )SHRMأفاد ما يقرب من ثلاثة أرباع
متخصصي الموارد الب شر ية الذين أجابوا على الاستبيان بأنهم قلقون بشأن عدد الاستقالات
الطوعية التي تحدث في مؤسستهم.

1

-6.3إنشاء استراتيجية الموارد البشر ية:

2

إن الإجابة عن سؤال :كيف ننشئ استراتيجية الموارد البشر ية؟ يعتبر أحد أبرز مضامين
هذه المحاضرات ،وأحد النماذج المفيدة للغاية وفقا لفولبن  Vulpenهو النموذج السببي القياسي
لإدارة الموارد البشر ية ، standard causal model of HRMوهو أحد نماذج الموارد البشر ية
الرئيسية .يوضح هذا النموذج من أين تنشأ استراتيجية الموارد البشر ية وكيف تؤثر على تنفيذ الموارد
البشر ية وأداء الأعمال .و يوضح النموذج أن استراتيجية الموارد البشر ية هي نتيجة لاستراتيجية
(الأعمال) الأوسع .إنه يوضح أن أنشطة الموارد البشر ية تخلق قيمة عندما تتماشى مع ما تحاول
المنظمة تحقيقه .عندما يكون هناك توافق (ملائم) بين الاثنين ،فإن الموارد البشر ية تساهم في
أداء المنظمة .تمت صياغة إستراتيجية العمل الشاملة بناء ً على الماضي والحاضر .إنه نتيجة لما كانت

المنظمة تفعله في الماضي وقدراتها الداخلية الحالية .من الأدوات المستخدمة غالبًا للوصول إلى
هذه الإستراتيجية تحليل  .SWOTفي تحليل  ،SWOTيتم تحديد نقاط القوة والضعف الداخلية
للمؤسسة والتهديدات والفرص الخارجية .تشمل نقاط القوة المعرفة الأساسية للمنظمة ومعرفتها.

1

Woodward, N. H., Smoother Separations, SHRM,HR-magazine , Retrieved from
https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/pages/0607woodward.aspx consulted on
11/12/2019
2
Vulpen, E. V., How to Create a Human Resource Strategy, Retrieved from
https://www.digitalhrtech.com/human-resource-strategy/ consulted on 11/12/2019 .
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قدرتها الإنتاجية ،والعلامة التجار ية الحالية ،وقنوات التسو يق ،وقدرات المبيعات ،وخبرة
البحث والتطوير ،وعوامل رأس المال البشري الأخرى.
هناك ثلاث مراحل أساسية لإنشاء استراتيجية الموارد البشر ية وهي مرحلة الإعداد أو
الصياغة ،مرحلة الإنجاز ،ومرحلة التقييم.
-1.6.3مرحلة إعداد استراتيجية الموارد البشر ية:
توفر مرحلة الصياغة الأساس لإعداد استراتيجية موارد البشر ية فعالة ،و يعتبر اعتراف
المنظمة بقسم الموارد البشر ية كشر يك في عملية التسيير ،يقتضي أن توفر له سبل ًا ليكون شر يك ًا
استباقيًا  .لهذا ف في المرحلة الأولى  ،يكون تكوين الفر يق الذي يصوغ استراتيجية العمل مهم ًا
للغاية .إذ أن وجود رئيس قسم الموارد البشر ية في الفر يق الأعلى لصياغة الإستراتيجية التنظيمية
سيعزز الارتباط الاستراتيجي الاستباقي لأنظمة إدارة الموارد البشر ية .كما أن الطبيعة الاستباقية
للموارد البشر ية كما وصفها ) Brockbank (1999مناسبة في هذا السياق.1
تؤثر السياقات الخارجية والتنظيمية على صياغة الإستراتيجية .يتميز السياق الخارجي بعوامل
مثل حالة سوق المنتج ،وطبيعة المنافسة ومداها ،وحالة سوق العمل بما في ذلك ديموغرافيا
القوى العاملة المتاحة ،والسياسات والقوانين الحكومية ،والوضع الاقتصادي والتوقعات،
ومنظور الصناعة ،وأصحاب المصلحة الخارجيين مثل الموردين والمنافسين ،إلخ. ..2
والشكل الموالي يوضح عملية المراجعة الاستراتيجية كوسيلة هامة للتخطيط والتطوير
الاستراتيجي.

1

Sandeep K. Krishnan, M. Singh, Strategic Human Resource Management: Three-Stage
Process and Influencing Organisational Factors, Indian Institute of Management, India,
2004 , p13.
2
Sandeep K. Krishnan, M. Singh, op. cit., p.13.
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شكل رقم  01المراجعة الاستراتيجية المتعاقبة

المصدر :بلغول سنوسي ،إدماج استراتيجية الموارد البشر ية في الاستراتيجية العامة للمؤسسة ،رسالة ماجستير،
قسم علوم التسيير ،كلية الحقوق والعلوم التجار ية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر ،2012 ،ص .60
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-2.6.3مرحلة تنفيذ استراتيجية الموارد البشر ية:
إن تنفيذ استراتيجية الموارد البشر ية مرهون بوضع خطة تنفيذية ،وعن طر يق إجراءات
المراقبة المناسبة تتمكن هذه الإدارة من تقييم درجة التقدم في تنفيذ الخطة وكذا المشاكل
والعراقيل التي تواجهها  ،1تعتبر هذه الخطوة من المراحل الرئيسية في استراتيجية الموارد البشر ية،
إلا أنها أهملت في الماضي واعتبرت الإدارة الاستراتيجية للموارد البشر ية محدودة فقط في صياغة
الاستراتيجية للموارد البشر ية  ،وأن كل عملية تنفيذ هي من متطلبات المستوى العملي (التشغيلي)
 ،وهذا ما أدى بالطبع إلى الـكثير من الفشل.

2

ويتطلب وضع استراتيجية الموارد البشر ية حيز التنفيذ وضع أنظمة وسياسات وتصميم برامج
من شأنها ترجمة الاستراتيجية إلى واقع وفيما يلي تبيان للبرامج الواجبة التصميم ،والأنظمة الواجبة
التبني:

3

ففيما يخص البرامج يجب تصميم ما يأتي منها:
 برنامج التدريب والتكوين ; -برنامج الاستقطاب;

 برنامج السلامة والصحة المهنية; برنامج المزايا الوظيفية.وتتمثل الأنظمة التي يتم وضعها في :
 نظام الاتصالات; -نظام تقويم الأداء.

 1بن حمودة يوسف ،مرجع سابق  ،ص.25

 2بلغول سنوسي ،مرجع سابق ،ص .61

 3بن حمودة يوسف ،مرجع سابق ،ص.26
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3.6.3مرحلة تقييم استراتيجية الموارد البشر ية:
مرحلة تقييم استراتيجية الموارد البشر ية تعنى بالتأكد من مدى تحقيق الأهداف والغايات
المنشودة ،ومدى نجاعة الخطة الإستراتيجية ،أي هل تم تنفيذها كما خطط لها أم لا ،بحيث يتم
إجراء مقارنة بين النتائج المحققة والنتائج المخطط لها من خلال العمل على تقييم أداء الأفراد فكلما
كان الأداء عال كلما تحققت الإستراتيجية وهو العمل المنوط لإدارة الموارد البشر ية فوجودها
إذا مهما جدا إذ تعمل على كشف نقائص أداء الأفراد والعمل على التغلب على هذه النقائص،
إن المعيار الأساسي الذي تقوم عليه عملية تقييم استراتيجية الموارد البشر ية ونتائج تنفيذها هو
مدى إسهامها في تحقيق فاعلية الأداءالتنظيمي.1
الخاتمة:
سعت هذه المحاضرات لتقديم إطار عام للإحاطة بجوهر مقياس استراتيجيات تسيير الموارد
البشر ية بعرضها في البداية للمفهوم الاستراتيجي في مجال الإدارة فتم تخصيص أول محور لتسليط
الضوء على الإدارة الاستراتيجية ،وبعد ذلك تم تخصيص ثاني محمور لتسليط الضوء على تسيير
الموارد البشر ية .وثالث محور خصص لتسليط الضوء على استراتيجيات تسيير الموارد البشر ية،
فبعد أن يدرك الطالب من خلال المحور الأول المقصود بالاستراتيجية في مجال منظمات الأعمال،
يتم الانتقال للمحور الثاني الذي يميط اللثام عن المقصود بتسيير الموارد البشر ية ليأتي المحور
الثالث كمحصلة للمحورين السابقين فيرى الطالب من خلاله تجسيد البعد الاستراتيجي في مجال
تسيير الموارد البشر ية ،فتم فيه عرض جملة من الاستراتيجيات ،وهي استراتيجية تخطيط الموارد
البشر ية ،استراتيجية تحليل الوظيفة وتصميمها  ،استراتيجية التوظيف والتعيين ،استراتيجية
التدريب ،استراتيجية تقييم الأداء ،استراتيجية التعو يضات ،إستراتيجية العلاقات مع العاملين،
استراتيجية معلومات الموارد البشر ية ،استراتيجية الاتصالات ،استراتيجية الانضباط ،استراتيجية

1

عمر وصفي عقلي ،مرجع سابق ،ص.90.
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الانفصال ،وعلى الطالب أن يدرك أن هذه تعتبر أبرز الاستراتيجيات وليست كل الاستراتيجيات،
فاستراتيجيات تسيير الموارد البشر ية مرتبطة بوظائفها ،هذه الوظائف التي تتنوع وتختلف وفقا
لحجم المنظمة ،ونوعها ،كما تضمن المحور الثالث تقديم مراحل إنشاء الاستراتيجيات.
المراجع باللغة العربية:
.1

-

.2

-

أحمد ماهر ،إدارة الموارد البشر ية ،الدار الجامعية ،الاسكندر ية.2014 ،
أحمد ماهر  :السلوك التنظيمي  ،مدخل بناء المهارات ،الدار الجامعية للنشر و التوز يع  ،الإسكندر ية ،

.2000

.3

-

إسماعيل السيد ،الإدارة الاستراتيجية -مفاهيم وحالات تطبيقية :،الدار الجامعية ،الإسكندر ية.2000 ،

.4

-

بشير هدفي  :الوجيز في شرح قانون العمل  ،علاقات العمل الفردية و الجماعية  ،دار ر يحانة للنشر و

التوز يع ،ط،2الجزائر. 2003 ،

 - .5بلغول سنوسي ،إدماج استراتيجية الموارد البشر ية في الاستراتيجية العامة للمؤسسة ،رسالة ماجستير ،قسم علوم
التسيير ،كلية الحقوق والعلوم ال تجار ية ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،الجزائر2012 ،

 - .6بن حمودة يوسف ،التخطيط الاستراتيجي للموارد البشر ية على مستوى المؤسسة ودوره في تحسين أداء الأفراد،
 -دراسة نظر ية وتطبيقية (مجمع تربية الدواجن للغرب) ،رسالة ماجستير ،جامعة عبد الحميد بن باديس،

مستغانم ،الجزائر. 2010 ،
.7

-

بن خنشور عبد العزيز ،الإدارة الإستراتيجية ،دار الميسرة للنشر والتوز يع ،الأردن.2004 ،

- .8راشد محمد عبد الجليل ،أحمد فؤاد سالم إدارة الموارد البشر ية – مدخل استراتيجي تكاملي ،الإسكندر ية،
.2000

.9

-

بوفلجة غيات  :مبادئ التسيير البشري  ،دار الغرب للنشر و التوز يع  ،ط.2004 ، 2

 .10جاري ديسلر  :إدارة الموارد البشر ية  ،ترجمة  :محمد سيد أحمد عبد المتعال  ،مراجعة  :عبد المحسن عبد
المحسن جودة  ،دار المريخ للنشر ،الر ياض .2003،
 - .11حبيب الصحاف ،معجم إدارة الموارد البشرية و شؤون العاملين  ،مكتبة لبنـــــان ناشرون  ،بيروت ،
لبنان . 1997 ،
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 - .12حسن إبراهيم بلوط  :إدارة الموارد البشرية ،من منظور استراتيجي  ،دار النهــــــــــــةة العربية  ،بيروت ،
لبنان .2002 ،
- .13الحسيني فلاح ،الإدارة الإستراتيجية ،دار وائل للنشر والتوز يع ،عمان ،الأردن.2006 ،
- .14سامح محمد  :تحليل المؤسسة –الهيكل التنظيمي و الأنظمة الإدار ية للمؤسسة  ،يونيو  ، 2006أطلع عليه على
الموقع  /http://samehar.wordpress.com/2006/05/11/b7بتاريخ  2018/05/05على الساعة

17و 30دقيقة.

 - .15سعد العنزي ،مؤيد الساعدي ،فلسفة استراتيجية الموارد البشر ية ،جامعة بغداد.
 - .16سلطاني محمد ،الإدارة الإستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة،دار الجليس الزمان ،الأردن.2014 ،
- .17سلمان زيدان ،العمق الاستراتيجي موقع التخطيط والمعلومات في صنع القرارات ،دار زهرة للنشر
والتوز يع ،عمان ،الأردن.2017 ،

 - .18سمير محمد عبد الوهاب  ،ليلى مصطفى البرادعي  :إدارة الموارد البشر ية – المفاهيم و المجالات و الاتجاهات
الجديدة  ،مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة  ،القاهرة .2007 ،

 .19شوقي ناجي جواد ،إدارة الستراتيج ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوز يع ،الأردن ،عمان.2000 ،
 - .20صخري محمد ،الادارة الاستراتيجية ،الموسوعة الجزائر ية للدراسات السياسية والاستراتيجية ،تم الاطلاع عليه
على الموقع  ،https://www.politics-dz.comبتاريخ  2019/03/05على الساعة  10:00صباحا.

 - .21ص لاح الدين محمد عبد الباقي  :إدارة الموارد البش ر ية من الناحية العلمية والعملية ،الدار الجامعية،
الإسكندر ية . 2000 ،

 - .22الطعان حاتم ،أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشر ية في تحقيق النجاح الاستراتيجي :دراسة ميدانية في
وزارة النقل،مجلة الدنانير ،كلية الإدارة والاقتصاد ،الجامعة العراقية ،العراق ،العدد الثالث.2013 ،

- .23عبد الحميد أبو ناعم ،الإدارة الاس تراتيجية  :بناء منظمات المس تقبل  ،الدار القدس ية للطباعة والنش ر ،القاهرة،
.2003
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