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I. تقدیم المقياس:  

الموجهة  البیداغوجيةتستقي مضمونها من البرامج  علميةمادة  اإلدارة اإلستراتيجية  للموارد البشرية مقياس
، التسییرعلوم ليسانس من مسار تكوین طلبة  األساسية، وهو یندرج ضمن الوحدة الليسانس والماستر لطلبة 

 ، المقياس بما یحویه من مواضيع مكملة لما سبقها السادسخالل السداسي ادارة الموارد البشریة تخصص 
ممهدة لما سيعقبها تقدم للطلبة في شكل محاضرات وأعمال موجهة بهدف تحقیق أعمال بیداغوجية  و

من الظواهر الحدیثة في االقتصاد العالمي الموارد البشریة وعلمية تؤسس لتكوین الطلبة وتأهیلهم؛ فاإلهتمام ب
 .الجدیدة وجهاتي الذي یعرف تطورا تكنولوجيا ومعرفيا هائال نتج عنه ظهور العدید من التفي العصر الحال

الذي ازدادت االداري تتبنى التوجه  نظماتنتج عن هذه الوضعية منافسة شدیدة أدت أو جعلت غالبية الم
 وتنمية الكفاءات. التوظيف، أهمیته حیث ترجمت من خالل الزیادة في القيمة المضافة

 
II. الهدف من المقياس:  

التعرف على  لموارد البشریة؛یهدف المقياس إلى تزوید الطالب بالمصطلحات والمفاهيم التقنية المتعلقة با
 واإلدارةاالستراتيجية التي تحاكي الممارسية في مجاالت  العملية مقاربات والنماذجالمجموعة من 

بما یعكس المفاهيم النظریة التي سیدرسها الطالب  ،دارة الموارد البشریة المختلفةإلمة و االستراتيجية للمنظ
الموارد البشریة  استراتيجيةمكانة  (ال. كما یهدف من ناحية اخرى الى ربط الجانب النظري في هذا المج

 بالتطبیق حیث سیتعرف الطالب على مجموعة من الحاالت) وسماتها هاالدول؛ خصائص اقتصادیاتفي 
  .من واقع الممارسة في مختلف مجاالت االنشطة االقتصادیة المستمدةوالنماذج 

 
III. :المكتسبات القبلية 

أهم و  البشریة،ادارة الموارد وفي  لموارد البشریةالمطلوب من الطالب أن یكون ملما بالمفاهيم األساسية ل
  .المبادئ التي تستند إلیها وكذا األسس التي تقوم علیها

IV. :طرق التقیيم 
  .%لألعمال الموجهة 50% للمحاضرة و 50 

V. طرق التقیيم ونسبها:  

 الحضور والمواظبة المشاركة الوظائف النهائياالمتحان  ألعمالا
 2 8 30 60 % النسبة
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VI.  التعليميةالنشاطات:  

تتمثل في طرح أسئلة تتعلق بالمكتسبات القبلية وبما أخذ في الدروس الماضية  التقویمية التعليميةالنشاطات 
، شریة، أسس الموارد البشریة، حاالت عملية في إدارة الموارد الباقتصاد المؤسسة المؤسسات، تسییر(

ومحاولة إشراك كل  ،حصة لبناء الدرس بطریقة جماعية والتي تخص الموضوع في بدایة كل( االتصال
الطلبة. وفي نهایة كل محاضرة تعطى أسئلة تقویمية تلخص الدرس. وفي آخر المطاف ینظم امتحان 

  .نهائي في شكل أسئلة اختياریة

VII. أنشطة التعليم والتعلم:  
ح رس یقتر لمفاهيم األساسية، كل دا وهضم ،البشرية اإلستراتيجية للموارداإلدارة من خالل التتبع لمقياس 

 .التي لها خصوصیتها ومیزاتها لنماذجمجموعة من الطرق وا

 ؛األسئلةتروني للمناقشة وطرح البرید االلك عبر لتواصلوا األرضيةعلى الدروس تقدیم  -
محاضرة والمنتظر منهم هو تدوین النقاط ملخصات في النقل المعرفة للطالب یتم من خالل تقدیم  -

ل كالتي ستمكنهم من فهم الدرس وتساعدهم على القيام بالنشاطات التعليمية التي تقترح علیهم خالل 
 ؛حّصة

الطلبة مطالبون بالحضور والمشاركة في الدرس من خالل اإلجابة على األسئلة التي تطرح خالل   -
الحصة أو من خالل طرح األسئلة التي تخدم الدرس وهذا إلثارة نقاش حّر وهادف یزید من تعمیق 

 ؛المتعلقة بالدرس الحیثياتلكل  واالستيعابالفهم 
وث لفهم من خالل القيام بالواجبات وتقدیم األعمال والبحأعمال موجهة مبرمجة تساعد على اختبار ا  -

 ؛ومناقشة المسائل الغامضة في الدرس

النسبة

االمتحان النھائي  الوظائف المشاركة الحضور والمواظبة
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لها عالقة  الستراتيجيات الموارد البشرية عملية نماذج ةعرض وتقدیم األعمال الشخصية ودراس -
 ؛بموضوع الدرس

 التي تساعد على تنمية الروح الجماعيةالحاالت  تحلیل ودراسة فيعرض وتقدیم األعمال الجماعية    -
 فریق، وتسمح بتعزیز القدرات وتبادل األفكار التي تضمن جودة العمل، وتطویر اتجاهاتوالعمل في 

 م المهنية. هحتاجونها في حياتيالتعاون التي س

وفي مایلي الجدول الذي یعطيكم نظرة شاملة حول األهداف ومجموع األسالیب المقدمة لمساعدتكم على 
 :فهم لماذا هذه األسالیب ذات صلة ومكملة

  عن بعد تعليمو ال حضوري التعليم بین الالمزج  التعليم نمط
 

 المدرج االرضية وفي الدرس النظري في  المعرفة)النظریة(
 تدوین النقاط 
 النقاش في المدرج 

 األعمال الموجهة واألعمال الشخصية  معرفة كيف أفعل )العملية(
  النماذج والحاالتتقدیم وعرض 

 تقدیم وعرض األعمال الجماعية  معرفة كيف أكون)السلوكية(
 

VIII.  البیداغوجيالتخطيط: 
 معرفة كيف ،معرفة كيف أفعل ،المعرفة الضروریة:الكفاءات المستهدفة من خالل أعمدة التعلم الثالثة 

 والتي من خاللها نستطيع اختبار ،أسالیب وطرائق تسمح بوضع التقیيمات المناسبة التي تستوجبو  أكون 
 .هتحقق أهدافمعرفة مدى لفهم الطلبة ومدى استيعابهم للدرس 

  بالنسبة للمعرفة فهي األسلوب المناسب لنقل المعارف النظریة، هي أبعاد تسمح للطالب بتخزین
البد من فهمها واستيعابها، هذا الفهم الذي  وإنماالمفاهيم في الذاكرة التي ال یكفي معرفتها فقط 

 ؛سيطة التوضيحيةسيختبر الحقا من خالل طرح األسئلة النظریة ووضع األمثلة الب
  من أجل االنتقال إلى تصميم النظام، وسوف طرق التحلیلفي المقابل فإن الخبرات مثل القواعد و 

، سوف یعملون عملية ونماذج یوضع الطالب في حالة التطبیق من خالل استعراض حاالت
 ؛بالتعاون معا، واالستفادة من خالل تبادل النقاش
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 سوف تمكن الطالب من تطویر تدریجيا حساسية الحترام متطلبات رعایة تصميم  :المعرفة السلوكية
النظام، وسیتم طرح المشاریع الجماعية التي تتطلب استثمار كل المفاهيم، والعمل یكون من خالل 
تكوین مجموعات، حیث یتم تنظيم وتقدیم األفكار ویركز التقیيم على النتائج التي تم الحصول 

  .ةحها ومدى احترام المواعید المحددعلیها ودرجة وضو 
 
IX.  الدرستنظيم وتصميم: 

  :یليالدرس صمم ونظم كما 

 وأسالیب األساسية لمصطلحاتالدرس النظري وهذا لنقل المعارف التي تسمح بالتعرف على ا 
 ؛االستراتيجية للموارد البشریة اإلدارةوكذا النماذج المعتمدة في  العمل

  حاالت ال)محاضرة( لتعبئة المعارف في حّل  تعليميةاألعمال الموجهة الحاضرة بعد كل وحدة
 ؛المقترحة

  معمول بها في ال البشریة االستراتيجية للموارد ومقاربات اإلدارةنماذج  ،عمليةعرض حاالت
  .مختلف القطاعات
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   االستراتیجیةاإلدارة السحؽر األول: مدخل الى 
 تسييج

يختبط ازدىار وتصػر الجوؿ عمى تصػر اقترادىا الحي يقـػ عمى نسػ مختمف القصاعات: الرشاعية، التجارية 
أنذصة متعجدة  سمجسػعة مغ السشطسات/ السؤسدات التي تسار والخجماتية. كل ىحه القصاعات تتكػف مغ 

 باالعتساد عمى مجسػعة مغ السػارد واإلمكانيات لمػصػؿ الى تحقيق أىجافيا. ومتشػعة في بيئة اعساؿ معيشة

 تأتي أىسية السػارد البذخية مغ كػف الفخد محػر كل نذاط ومبعث حيػية وفعالية كل الثخوات وعميو يقـػ الشسػ
والتقجـ وكياف السشطسة ومالمحيا وتفػقيا وكحا تشافديتيا. فالعشرخ البذخي ىػ جسيع العامميغ بالسشطسة 

 باختالؼ تخرراتيع العمسية واإلدارية سػاء كانػا في مشاصب التشفيح او مشاصب اتخاذ القخارات. 

 ما هي السؽارد التي تحتاج اليها السشعسة لتحقيق أهدافها؟
   اهػ هاته السؽارد ولسا يجب تدييرها وادارتها بطريقة استراتیجیة؟ ةارد البذريلساذا تعتبر السؽ 
بيئة بيا مغ يجب عخض السفاليع الستعمقة االستخاتيجية في السشطسة االدارة الية استعساؿ لفيع واستيعاب 

 الستخاتيجي.  ا باإلجخاءالسختبصة  االعساؿ وكل العشاصخ

 االستراتیجیةو مفالیػ حؽل البيئة  -1
 مالیة بيئة األعسال -1-1

 السشطسة، فقج بجأ يشطخ إلى 1954سشة  L. Von Bertalanffyمع ضيػر الشطخية العامة لمشطع التي جاء بيا 
عمى أنيا نطاـ فخعي مفتػح عمى نطاـ أشسل ىػ البيئة يؤثخ ويتأثخ بيا، الذيء الحي شجع عمى االىتساـ 

 بجراسة البيئة ومحاولة فيع عالقاتيا معيا.
 مفهؽم بيئة األعسال السعاصرة  -1-1-1

السكػنات أنيا: مجسػعة مغ  F.J Aguilar ((1967عخفيا  لقجو تعجدت التعاريف التي تشاولت مفيـػ البيئة 
 . السعقجة والتي ال يسكغ اعتبارىا مدتقمة عغ بعزيا البعس، حيث تتصػر ىحه البيئة برفة متعجدة األبعاد

  (G.Johnson, 2011, P.56)  ىسا: التعاريف إال أف جميا صبت إلى التسييد بيغ مدتػييغ و ورغع تعجد

A. وتذيخ إلى مختمف القػى والستغيخات التي باشخة، ستدسى أيزا بالبيئة غيخ اللبيئة الخارجیة العامة: ا
لسعمػمات حػؿ بيئتيا  السشطسةبحيث تحتاج وبعيجا عغ سيصختيا،  شطسةتحجث خارج الحجود التشطيسية لمس

 الخارجية العامة فيسا يخز:
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 :االستقخار والتػازف الدياسي، التشطيع الدياسي لمجولة، التأميغ والتػشيغ، الجعع  البيئة الدیاسیة
والحساية، الشطاـ القانػني لمجولة والجستػر، الدياسة الجفاعية، الدياسة الخارجية، معمػمات عغ 

الع، العشاصخ الجولية، الرخاعات القػمية والجولية، الجيػف الخارجية، الشسػ االقترادي في مشاشق الع
السشطسات الجولية، القػانيغ الجولية، السشطسات والتحالفات الجولية، الشطخة الى السدتثسخيغ األجانب، 

 ) 2007أكـخ سالع،  (؛االنتساء القػمي لمػشغ
 :تيتع السشطسة بتصػر القػانيغ والتذخيعات التي يسكغ أف ترجرىا الييئات الحكػمية  البيئة القانؽنیة

 ؛أو الػزارية أو جسيع أصحاب القخار في الجولة برفة عامة
 :الجخل القػمي، معجالت اإلنفاؽ واالدخار، معجؿ التزخع في الجولة، عجد الدكاف  البيئة االقترادية

اعات السختمفة، معجالت األجػر الدائجة، تػفخ مرادر التسػيل وتػزيعيع، حجع االستثسارات في القص
وأسعار الفائجة، الصاقة وأنػاعيا وتكاليفيا، الشقج األجشبي وتػفخه وأسعار تحػيمو، الجسارؾ والزخائب، 

 ؛والترجيخ دالخقابة عمى االستيخا
 تػى السعيذة، الصبقات : نسط الحياة االجتساعية، وقت الفخاغ وشخيقة إنفاقو، مدالبيئة االجتساعیة

االجتساعية، الجيغ، التعميع، ثقافة السجتسع، السػاصالت والخجمات األخخى، العادات والتقاليج 
 ؛والحزارة، قيع السجتسع حػؿ العسل والدمصة واإلدارة

 :؛السدتػى الثقافي لمسجتسع، ثقافة السجتسع حػؿ السشتجات التي تقجميا مشطسة األعساؿ البيئة الثقافیة 
 التكشػلػجيات الججيجة بخرػص شخؽ اإلنتاج، وسائل اإلنتاج، نطع السعمػمات  لبيئة التكشؽلؽجیة:ا

 ؛اإلدارية إلى غيخ ذلظ
 :التغيخات البيئية والتشبؤ بحاالت السشاخ التي قج تؤثخ عمى ضخوؼ البيع، الشقل،  البيئة االيكؽلؽجیة

اإلمجادات...إلى غيخ ذلظ، كسا تتحرل السشطسة عمى السعمػمات مغ بيئتيا االيكػلػجية خاصة في 
  ؛ضل اىتساـ السشطسات بالسدؤولية االجتساعية

في ىحه  شطسةتشتسي إليو، وتعسل الس حيلقصاع البغس الشطخ عمى ا شطساتىحه الستغيخات تؤثخ عمى كل الس
تتسكغ  فمغالبيئة السعقجة عمى التكيف معيا مغ خالؿ بخامج وخصط مالئسة، وفي حالة فذل عسمية التكيف 

 مغ تحقيق أىجافيا.

A.  :والتي تختبط ارتباشا مباشخا بشذاشات األداء داخل  وتدسى أيزا بالبيئة السباشخة،البيئة الخارجیة الخاصة
، والتي تؤثخ في قجرة ىحه األخيخة عمى العسل برػرة مخضية وعمى تحقيق أىجافيا: والتي تتسثل السشطسة

 في:
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  :كل السعمػمات التي تخز الدبائغ مثل: عجد الدبائغ الحالييغ، أعجادىع الستػقعة، مقارنة عجد الزبائؼ
لجفع التي يدتخجمػنيا، ثقافتيع، بدبائغ الذخكاء، تفزيالت الدبائغ، سمػكياتيع، شخؽ ا السشطسةزبائغ 

 ؛مدتػاىع االجتساعي
 :مات دقيقة عغ مشافدييا الحالييغ والسحتسميغ، فيسا يخز: ػ إلى معم السشطسةتحتاج  السشافدؽن

عجدىع، قػتيع، مجى احتساؿ دخػؿ مشافديغ ججد إلى الدػؽ، التعخؼ عمى السشتجات التي يقجمػنيا 
االستخاتيجيات التي يتبعػنيا سػاء فيسا يخز الدػؽ أو فيسا يتعمق وكحا التي يصسحػف لتقجيسيا، 

 ؛بالدبائغ كاستحجاث شخؽ ججيجة في عسميات التدجيج مثال
 :أسعار السػارد السشطسةمعمػمات تخز مػردييا مغ حيث عجدىع، السدافة بيشيع وبيغ  السؽردون ،

السشطسة ا، قػتيع وكحا شبيعة عالقتيع مع التي يقجمػنيا مغ أجل السقارنة بيشيا وتحجيج أفزميا وأندبي
 ات السشافدة ليا إلى غيخ ذلظ.السشطسو 

 مسا يمـد، حيث أف ىحه البيئة معقجة وتتغيخ باستسخار السشطسةتختبط ىحه الستغيخات ارتباشا وثيقا بصبيعة عسل 
 باستسخار. يامتابعتيا مغ خالؿ جسع البيانات والسعمػمات عشيا وتحجيث السشطسةإدارة 

 ترشیف البيئة  -1-1-2
 (G.Gueguen, 2001, P.37)ىشاؾ العجيج مغ ترشيفات البيئة الخارجية، يسكغ عخضيا كاآلتي: 

 :حيث تكػف القػى االقترادية أو قػى الدػؽ )العخض والصمب( القػانيغ،  البيئة السدتقرة
 ؛التكشػلػجية، العادات والتقاليج ذات استقخار دائع في كل سشة

 يسكغ التشبؤ بجرجة كبيخة مغ التغيخات السسكشة الحجوث سػاء ما تعمق مشيا  البطيئة التطؽر: البيئة
 ؛بالعخض أو الصمب أو مدتػى التقجـ التكشػلػجي

 :ىي البيئة التي يرعب تحجيج مكػناتيا ومتغيخاتيا، كسا يرعب تحجيج  البيئة الداكشة والعذؽائیة
ارة تػفيخ عجد مشاسب مغ البجائل مغ ناحية وعجـ وتػصيف اتجاىاتيا، ومغ تع يجب عمى اإلد

 ؛االشسئشاف لدكػف البيئة مغ جية أخخى 
 :حيث يرعب التشبؤ بالتغيخات الحاصمة سػاء تسثل امتجاد شبيعي لمبيئة الداكشة  البيئة السزطربة

عشو  ضاىخية أو جػىخية مثل تغيخ الصاقة السفاجئ، تغيخ التكشػلػجيا، تغيخ القػانيغ، مسا قج يشجخ
 إلى مػاجيتيا، لحا مغ السيع عمييا الكياـ ب: السشطسةبخوز تيجيجات أو أخصار أو تعقيجات قج تجبخ 

 ؛تحميل ودراسة وفحز مشتطع ودوري لمبيئة الخارجية 
 ؛تحجيج التيجيجات البيئية ودراسة سبل تجشبيا 
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 ؛تحجيج الفخص الحالية والسختكبة واستغالليا 
 بجرجة عالية مغ الحكاء والححر التكيف مع الستغيخات البيئية 

 :)تسثل امتجاد لمبيئة السزصخبة، حيث تسثل االتجاه بقػة نحػ مدتػى  البيئة الراخبة )الديشامیكیة
ى ىحه ، وعمالسشطسةخض تعاؿ مغ الجيشاميكية والتعقيج، التجاخل أيغ تتعجد وتتدايج السخاشخ التي تع

 ومتابعة جسيع متغيخاتيا ومتابعتيا.تخريز الجيج والقجر األكبخ لتجقيق األخيخة 
 :ىي البيئة التي تشخفس فييا معجالت التغيخ إلى أقل حج مسكغ، كسا أنيا  بيئة غير ديشامیكیة

 تتزسغ عجد محجود مغ الستغيخات أو العشاصخ البيئية. 
في البيئة ( البيئة ضسغ أربعة أنػاع استشادا إلى حجع التغيخ 1965) F.E. Emrey et E. Trist صشف كل مغ

البيئة الهادئة ودرجة تعقج السعخفة السصمػبة لمعسل بتمظ البيئة لتحقيق الشجاح، وتتسثل ىحه األنػاع في: 
 .العذؽائیة، البيئة الهادئة الستجسعة، البيئة القمقة السدتجيبة، البيئة السزطربة

لجيشاميكية والتجانذ، عجـ في دراستو لمبيئة عمى بعجيغ ىسا: الثبات، ا J.D. Thompson (1967) واعتسج
البيئة الثابتة الستجاندة، البيئة الثابتة  :التجانذ وتفاعل ىحيغ البعجيغ يشتج عشو أربعة أصشاؼ لمبيئة ىي

 .S.P ، في حيغ حجدغير الستجاندة، البيئة الديشامیكیة الستجاندة، البيئة الديشامیكیة غير الستجاندة

Robbins (1990)  البيئة الثابتة أو  التقمبیة)البيئة الغديخة أو الذحيحة(،  الدعة :وىيالبيئة بثالثة أبعاد(
في نسػذجو عمى  R.B.   Duncan (1972))البيئة البديصة أو السعقجة(. كسا اعتسج التعقيدالجيشاميكية( و

 البيئةبعجيغ ىسا درجة االستقخار ودرجة التعقيج وتفاعل ىحيغ البعجيغ يطيخ أربعة أصشاؼ لمبيئة ىي: 
 .السدتقرة البدیطة، البيئة السدتقرة السعقدة، البيئة الستغيرة البدیطة والبيئة الستغيرة السعقدة

 أبعاد بيئة األعسال السعاصرة -1-1-3
تعير  ات جاىجة مغ أجل البقاء واالستسخار، فيتختب عمييا أف تجرؾ ابعاد ومؤثخات البيئة التيالسشطستدعى 

 ومدتػيات متبايشة، وتتسثل فيسا يمي: فييا، التي تتخح أشكاال مختمفة

A.  التعقيد(Complexité) 
بعيغ االعتبار في قخاراتيا  السشطسةالتعجد والتشػع في السكػنات والعشاصخ البيئية التي يجب أف تأخحىا وىػ 

حيث يقرج بالعشاصخ، السسثميغ أو السكػنات ذات الرمة بالبيئة مثل: السشافديغ، السػرديغ  .اإلستخاتيجية
البيئة التشطيسية  وتتبايغ وتختمفواألسػاؽ حيث تشذأ سمػكيات معقجة إثخ التفاعل بيغ ىحه العشاصخ السختمفة. 

لبيئية وأصبحت العالقات بيغ ، حيث كمسا زاد عجد العشاصخ االسشطسةتبعا لجرجة التعقيج التي تعسل ضسشيا 
 (Décisions et gestion, 1999, P.115)تمظ العشاصخ قػية ومتفاعمة، كمسا أصبحت البيئة أكثخ تعقيجا. 
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 مغ خالؿ ثالثة أبعاد، وىي: مشطسة( فانو يسكغ قياس درجة تعقيج بيئة أية 2000) J.D. Stermanفحدب 

 )؛عجد العشاصخ السكػنة لمبيئة )الكسية 
  ؛االتراالت بيغ تمظ العشاصخ )الخبط(عجد 
  ،ات، القخارات وأفعاؿ السشطسالتخابط الػضيفي بيغ تمظ العشاصخ )الػضيفية( بيغ األسػاؽ، األحجاث

 السسثميغ في البيئة.
، مغ خالؿ دراسة عجد  السشطسةبتقييع أثار البيئة عمى   E. Trist  (1965) و  F.E. Emreyقاـ كل مغ لقج

، السشطسةات، واستشتجا أف التعقيج واالضصخاب يؤثخاف عمى تػزيع الفخص والتيجيجات التي تػاجو السشطسمغ 
أكثخ تعقيجا كمسا كاف احتساؿ مػاجية  السشطسةكسا يؤثخاف في درجة االستقخار والتأكج. وكمسا كانت بيئة 

كحلظ فاف ارتفاع درجة التعقيج  التيجيجات أكثخ، وتتاح ليا فخصا أكبخ، وبالتالي يربح اتخاذ القخارات أصعب.
 أف تكػف أكثخ تعقيجا في ترسيسيا وليكميا. السشطسةالبيئي يفخض عمى 

B.   عدم التأكد(Incertitude) 
عجـ التأكج مغ أىع األبعاد البيئية السؤثخة L.F Pitt ((1995 و M.H Morris ، S.V. Hansen يعتبخ كل مغ

في السشطسة، اذ يجج متخح القخار نفدو في ىحه الحالة عاجدا عمى تحجيج احتساؿ وقػع الحجث، وىحا راجع لقمة 
السعمػمات عغ العػامل والستغيخات البيئية السحيصة بو، مسا يجعل مغ السدتحيل التشبؤ بتأثيخ قخار محجد بذأف 

القجرة عمى إعصاء احتساالت لتأثيخ العػامل البيئية عمييا وبالتالي عجـ القجرة في التحكع بتأثيخ  السشطسة وعجـ
أنو تػجج حالة عجـ التأكج عشجما تكػف  H. Demsetz (1998)الستغيخات البيئية مدتكبال. كسا يعتبخ  

السحتسمة. وبالتالي يعتبخ السعمػمات ناقرة، بحيث يدتحيل وضع تقجيخات الحتساالت وقػع مختمف األحجاث 
عجـ التأكج مفيػما مخكديا وأساسيا في التصػرات الشطخية التي ترف العالقة بيغ السشطسة والبيئة، حيث ىشاؾ 

  صعػبات كبيخة تتعمق بتحجيج مفيـػ وقياس عجـ التأكج أدت إلى شخح اقتخاحات ونساذج نطخية مختمفة.

 (E. Godelier, 2011, P.120) ستسثمة فيسا يمي:يسكغ أف يتجدج عجـ التأكج في عجة صػر وال

 وىػ الفخؽ بيغ كسية السعمػمات السصمػبة لتشفيح ميسة معيشة، وكسية السعمػمات : الشقص في السعمؽمات
دائسا عشج الحاجة إلييا.  تكػف السعمػمات السصمػبة متػفخة الستاحة عشج لحطة تشفيح تمظ السيسة، فال

  ؛تكػف السعمػمات متػفخة فيي تكػف أحيانا محسية أو محطػرة أو ال يسكغ الػصػؿ إلييا فعشجما
 :عشج تػفخ السعمػمات، ال نعخؼ دائسا كيفية استخجاميا مغ أجل  الرعؽبة في استغالل السعمؽمات

اتخاذ القخارات، ألنو غالبا ما تكػف تمظ السعمػمات مجدأة وغيخ كاممة، وتكػف في بعس األحياف قابمة 
 لعجة تفديخات؛
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 :حا عشجما تتػفخ السعمػمات، فاف معشاىا، مػثػقيتيا ومرادرىا، ليدت دائسا مؤكجة، وبي انعدام الثقة
فيي في بعس األحياف تثيخ الذظ لجى متخحي القخار الحيغ ليدػا عمى قشاعة دائسا في معخفة وفيع 

 بيئتيع، وإدراؾ التغيخات الحالية واالتجاىات السدتقبمية.
C.  الديشامیكیة(Dynamisme) 

عمى أنيا: درجة التغييخ أو االختالؼ في العػامل البيئية التي تؤخح بعيغ  R.B. Duncan (2791) يايعخف
االعتبار عشج اتخاذ القخارات، وقج يتجدج ىحا البعج البيئي في نسػ الدػؽ، وتغييخ ليكل السشافدة أو تحديغ 

بيئية التي اختيخت األوؿ بالتغيخ في العػامل ال ييتعالتكشػلػجيات. فالجيشاميكية تػجج في إشار بعجيغ فخعييغ: 
في اتخاذ القخارات، أما البعج الثاني فيخز التكخار أو تػاتخ ذلظ التغيخ. وبالتالي فانو يشطخ إلى البيئة عمى 
أنيا بيئة ديشاميكية إذا كانت تتكػف مغ عػامل متغيخة غالبا، وأنو يتع اتخاذ القخارات فييا عمى أساس تمظ 

يئية الخارجية بيغ فخص وتيجيجات، وتتبايغ بيغ متغيخات محجودة التأثيخ الستغيخات. كسا تتشػع الستغيخات الب
  (M. Salles, 2006, P.94) ومتغيخات شجيجة التأثيخ وشيكة الحجوث، ومتغيخات شجيجة التأثيخ آجمة الحجوث.

D. االضطراب (Turbulence) 
مشاخ مغ األزمة  انذاءوزيادة السشافدة و ما يحجث في البيئة مغ تصػر التكشػلػجيا، وتغيخ في األذواؽ، لقج أدى 

ات وجعميا تبجو بيئة غيخ مدتقخة ومزصخبة، السشطساالقترادية وغيخىا مغ التغيخات إلى زيادة تعقيج 
ات تػصف بسعاناتيا مغ االضصخاب البيئي، الحي يتدع بانخفاض إمكانية التشبؤ ووجػد درجة السشطسوأصبحت 

ات مشح عجة سشػات زمغ االضصخابات اليائمة مغ السشطستعير حيث تسخة. تغيخ عالية متراعجة ومتدايجة ومد
سبب وجػد  عويخج .البقاءالتكيف وإدارة التغييخ شخشا أساسيا مغ أجل  ىقجرتيا عمجسيع األنػاع، مسا يجعل 

 ,G.Gueguen) ات والتغيخ في العشاصخ السكػنة لمبيئة.السشطسمثل ىحا الشػع مغ البيئة لديادة التخابط بيغ 

2001, P.65) 
أف االضصخاب البيئي   F.E Emery et E. Trist (1968) و S. Terreberry  (1965) كل مغوقج اعتبخ 

اإلشارة إلى أنو ىشاؾ اتفاؽ بيغ  . وتججريتدع بالتعقيج في التفاعالت البيئية بقجر أكبخ مغ الدخعة في التغيخ
وقج العجيج مغ الباحثيغ حػؿ مرجر االضصخاب باعتبار أف التعقيج والتغيخ ىسا سببا االضصخاب البيئي. 

   L.C Rhyne ف االضصخاب ىػ نتيجة التعقيج والجيشاميكية، بيشسا يخى أ B. Chakravarthy   (1997)اكج
البيئي إلى صعػبة رسع خخيصة  ويؤدي االضصخاب البيئة السزصخبة تختبط بالتعقيج والتقمب. فأ (1986)

رفع ىحا التحجي  السشطساتلمبيئة، قيادة السذاريع، تحقيق االستخاتيجيات واألىجاؼ السخصصة ليا. فعمى 
االضصخاب وىحا مغ بسػاجية ىحا االضصخاب مغ أجل التكيف أو االستجابة الدخيعة، أو بسحاولة تػقع حجوث 
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أجل حساية نفديا أو مغ أجل االستفادة مغ ذلظ االضصخاب. وليحا يجب اعتساد مفاليع وأدوات ججيجة 
 .لألحجاث الستقصعة والسفاجئة( La gestion anticipative) ستباقيوتختيبات خاصة مغ أجل دعع التدييخ اال

اذ انو مرجر كل مغ الفخص والتيجيجات.  ألنيا اءوسيمة لمبق السشطساتالبيئة ىي ما يسشح يسكغ القػؿ اف: 
عادة بشاء إدارة ججيجة وإدراؾ األىسية إل فعمييا االستثسارغيخ اف تت دوف تقجـ اف ت مغ غيخ السسكغ لمسشطسة

 :ما تترخؼ بصخيقتيغوعادة التصػر التكشػلػجي واالقترادي  التي يفخضيا عمييا
 قخار دخػؿ  :عمى سبيل السثاؿف ،فييا بعس الفخص الختيار البيئات التي سػؼ تتصػر اقج يكػف لجيي

 مع أنذصتيا االخخى؛ وحخة في دمجالسشطسة ستكػف  فعشجىا دوف قيػد مغ البيئة ججيج نذاطمجاؿ 
 التدػيق اساليبفي  :عمى سبيل السثاؿ ا،تعجيل بيئتيومغ ثع سػؽ  التأثيخ عمى سشطسات الخائجةيسكغ لم 

 السدتيمكيغ مغ خالؿ التأثيخ عمى تػقعات

 ةاالستراتیجیمالیة  -1-2
 مفهؽم االستراتیجیة -1-2-1
، غيخ انو أصبح فغ قيادة الجيػش أو الكيادة في وجػد العجو بيجؼ الشرخالسرصمح عدكخي ويعشي  أصل

 متجاوال في الجانب االقترادي واإلداري لمسشطسات. 
A. :تعريف وخرائص االستراتیجیة 

األىجاؼ التي قامت السشطسة التػليف بيغ  فغ ااإلشار التدييخي عمى انياالستخاتيجية ضسغ  سكغ تعخيفي
بتدصيخىا واإلمكانيات التي اختارت استعساليا لتحقيق تمظ األىجاؼ، فيي عبارة عغ محاور التصػر السدتيجفة 

ج األىجاؼ والغايات شػيمة السجى تتعمق االستخاتيجية بتحجي:  A.D.Chandler وفًقا لػ. السشطسةشخؼ مغ 
تشديق ومغ مرمحتيا   .واعتساد وسائل العسل وتخريز السػارد الالزمة لتحقيق تمظ األىجاؼ سشطسةلم

 التشافدية.الكفاءة والقجرة  عمىالحفاظ و تصػيخ السشطسة  ا،مػاجية تحجيات بيئتي سشطسة،أىجاؼ ال
 (M. Marchesnay, 2004, P.42)  :في الشقاط التالية االستخاتيجية ويسكغ تمخيز خرائز

التي ال يػجج  ماكغأو فغ اكتذاؼ اال دوف الحاجة إلى امتالؾ مػارد فائقة ياعمى مشافديالسشطسة فغ تفػؽ  -
  ؛القتشاص ىحه الفخصة االخخيغيا مشافدػف قبل ب
السػارد بحيث تحافع عمييا  لياز خرتالتػاجج فييا و  السشطسةر مجاالت الشذاط التي تشػي يااخت - 

التي تجدج شخريتيا وكفاءتيا السسيدة وأساسيات  سشطسةتجسيع األىجاؼ والدياسات الخئيدية لم - ؛وتصػرىا
ما تفعمو )مػقعيا االستخاتيجي( أو الخصط لمكياـ بيا )خصتيا االستخاتيجية( مغ أجل االستجابة لتػقعات أولئظ 

 ؛تعتبخ مداىستيع ضخورية لػجػدىا الحيغ لجييع سمصة عمييا والحيغ
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، كاف ىشاؾ مػقع مثالي واحج فقط فمػ إنذاء مػقع فخيج وقيِّع، والحي يتزسغ مجسػعة مغ األنذصة السختمفة -
وستغيخ القػاعج  بذكل مختمفة مساثم بتشفيح أنذصةحيث ستقـػ السشطسة  فمغ تكػف ىشاؾ حاجة الستخاتيجية

 والقػانيغ كسا ستحجث القصيعة.
مجسػعة مغ الػسائل بػجػد  صياغة األىجاؼ يسكغ اف نعتبخ االستخاتيجية التداما مدتجاما ومدتسخ يقـػ عمى

، يار السػاقع )السشاشق، السشتجاتختوكحا ال اإلجخاءاتوالكياـ بالقخارات التخاذ  التذخيز بذخط اجخاء والسػارد
 .الدمػكيات وتحجيج األسػاؽ، التقشيات(

 التخطیط+ االجراء(+)  و/أو    االفاق+  ؽقعالتساإلستراتیجیة = 

B. السدتؽيات السختمفة لالستراتیجیة 
استخاتيجيتيا، يتعيغ عمييا اختيار مجاالت الشذاط االستخاتيجي التي تخغب في التػاجج  سشطسةعشجما تحجد ال

 ةياستخاتيجمدتػيات  ثالث ىشاؾوعسػما  .فييا وتخريز السػارد التي تدسح ليا بالحفاظ عمييا وتصػيخىا
   وىي:
 السشطسة عمى  استسخارية وبقاءالعامة التي تيجؼ إلى ضساف  االستخاتيجية: وىي إستراتیجیة السشعسة

  ؛(...، السداىسيغ،دبائغالسجى الصػيل وتمبية تػقعات مختمف أصحاب السرمحة )ال

 يتعمق األمخو  معيغ نذاط مجاؿفي تبحث في كيفية بشاء ميدة تشافدية وحسايتيا  :شذاطإستراتیجیة ال 
 ؛التشافديفي عالسيا  سشطسةببشاء ميدة عمى السشافدة والجفاع عغ مكانة ال

 :واستخاتيجيات الشذاط امةتيجؼ إلى ضساف تشفيح االستخاتيجيات الع االستراتیجیات الؽظیفیة. 

C.  صیاغة االستراتیجیة 
  مغ جية أخخى: او بعجيغعمى مدتػييغ جية و  العسمية مغو السحتػى وفق يتع صياغة االستخاتيجية 

 ؛لسشافدةاالعسمية االستخاتيجية = بشاء رؤية مذتخكة فيسا يتعمق ب -
 (Corporate Strategy) استخاتيجية عامة :الشذاط( جاالت)م نذصةاختيار األ = محتػى االستخاتيجية -

 (Business Strategy) شذاطاستخاتيجية ال :اختيار السدايا التشافدية                              
مغ  العامة لمسشطسة ةستخاتيجياالوؿ بالسدتػى الكمي والحي يحجد اال البعج يتعمق: الستراتیجیةا بعدي -

، بيشسا ثانيةناحية مغ  تخريز السػاردو  اختيار األنذصةو  ناحيةمغ  وأىجافيا رسالة السشطسةخالؿ 
  ؛نذاط كلاستخاتيجية تشافدية حدب  يحجدالثاني بسدتػى مجاالت الشذاط الحي البعج يتعمق 

السشطسات مغ خالؿ صياغة االستخاتيجية الى التسػقع بالذكل الحي يسكشيا مغ الحرػؿ بذكل تدعى  -
فاف االستخاتيجية التي تريغيا السشطسة  Martinetفحدب . دائع عمى نتائج تخضي السجراء والذخكاء
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 مغ الكياـ بو، ما يجب الكياـ بو وما مػاردىابيغ ما تخيج الكياـ بو، ما تسكشيا وتحتفع بيا ىي مداومة 
 :الذكل في ػضحىػ مىػ مخخز ومدسػح الكياـ بو كسا 

   
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 الديرورة االستراتیجیة -1-2-2
يجب الفرل بيغ الغاية واليجؼ الحي قبل تحجيج الديخورة االستخاتيجية او ما يعخؼ بالعشاصخ االستخاتيجية 

نتيجة عامة يتع الحرػؿ عمييا وىي  فخدىي الجافع والسحخؾ األوؿ ألي  لتحكيقيسا: فالغايةتدعى أي مشطسة 
أىجافو الفخد بسثابة السيسة الكبخى التي مغ خالليا يزع  ييف، دوف تحجيج األفق الدمشي والبيانات الكسية

 .نتائج كسية أو نػعية دقيقة يتعيغ تحكيقيا في إشار زمشي محجد ػيفاليجؼ  اماالخاصة ويدعى لتحكيقيا. 
يراحب صياغة اليجؼ تعخيف الػسائل التي سيتع و  غخاض السشطسةأ  يجدجلمكياس، وقابل  ممسػساي انو 

 .تشفيحىا
A. الرؤية/Vision: ذيخ إلى السكاف الحي تخغب وت لمسدتقبل السشذػد، جديجتعبخ الخؤية عغ ت

التػجيو لجسيع تحخكات  تعصي، كسا انيا أو ما تػد أف تكػف عميو مدتكبال احتاللو،السشطسة في 
اإلدماج/ الذسػلية : الخؤية خرائزومغ  .غسػضفيالد يحفتجسع الصاقات و  وتعسل عمىالسشطسة 

التعبئة  اليػية،تحجيج  ،: االتراؿالستسثمة في الػضائفكسا تقـػ بسجسػعة مغ  وقابمية البث
 ؛التبخيخو 

B. الرسالة/Mission: األسسى التي تدعى باستسخار لتحكيقيا ومحػر تصمعاتيا السشطسةوجػد  أساس 
ىحه ترف السدار الحي يجب اتباعو لتحقيق  خسالةإذا كانت الخؤية ىي تحفيد السػضفيغ، فإف الف

السشطسة وتجيب وجػد  االجل الصػيل ألنيا تبخر فيواليجؼ بياف الغخض فيي بسثابة  .الخؤية

 االستخاتيجية

ما تخيج السشطسة الكياـ بو )الكيع، 
(واىجاؼ السجراءالغايات، التأمالت   

فخص السشطسة الكياـ بو ) يجب عمىما 
وتيجيجات البيئة التكشػلػجية، االقترادية 

 واالجتساعية(

كفاءات، مسشطسة الكياـ بو )اليسكغ لما 
(السػارد، القػى والزعف  

االلتدامات مسشطسة الكياـ بو )ل يخخزما 
(و الزغػشات االجتساعية  
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ومغ ناحية  ذلغ؟ ب تقؽمالذي تقؽم به السشعسة؟ لسؼ تقؽم بذلغ؟ وكیف  ما عمى االسئمة التالية:
 .بمغة مذتخكةالسػضفيغ عمى إدراؾ األحجاث وتفديخىا بشفذ الصخيقة والتحجث أخخى تداعج 

السػضفيغ تػحيج صف  ،االبتكارالسشطسة، تشػيخ استخاتيجية تقـػ الخسالة بتػجيو خترار وبا
 ؛تحفيدييعو 

C. الهؽية/Identité:  تكػف أف  ومغ السسكغ عغ أخخى  مشطسةالخرائز التي تسيد  حرمةمىي 
مختبصة  والتي تكػف مشح نذأتيا  تتخحىا ةىػيحيث تستمظ كل مشطسة  .وسيمة قػية لمتسييد التشافدي

، حسؽد بؽعالممثل مذخوبات  بعج عقػدوتحتفع بيا  عالذخكات تحسل أسسائي، فبعس بسؤسديا
 ,Renault   Dell, Dior, Ford سیارات

  مجسػعة مغ العشاصخ والستسثمة في: تتبمػر اليػية حػؿ
 االفتخاضية؛: أمازوف والسكتبة السرطمح  
 ميذالف واإلشار الذعاعي؛التكشؽلؽجیا :  
 الزبائؼ :Chanel  االنتقائيػف؛ زبائشياو 
 جشخاؿ إلكتخيظ وثقافة أدائيا؛السعرفة اإلدارية : 
 ةالدراية الفشی :BMW  محخكاتياو. 

وبعزيا الرشاعية، التجارية، الذعارات  ،كالخمػز السادية: مرئيعس مقػمات اليػية بنذيخ إلى اف  
 . (G. Young, 1999, P.98) السعتقجات السعاييخ و الكيع،ك: ضسشيأو  غير مرئياآلخخ 
D. السهشة/Métier: بعس األحياف يكػف مغ السدتحيل مشطسة ميشتيا الخاصة غيخ انو وفي  كلل

األعساؿ  بجقة الف تحجيجىا متعمق بسعخفة وتعبيخ كل مغ السعخفة العسمية القاعجية، تحجيجىا
 -السعخفة السخكدية  القػؿ باف السيشة ىي مجسػع كل مغ: . يسكغالسيارات السخكدية الجػىخية،

، مغ مشطػر استخاتيجيبحيث يجب اف تتحجد السيشة  .الجػىخيةالتكشػلػجيا  -السشتج السخكدي 
/ األنذصة /  يا نجج كل مغ: الخسالة )التي تتجدج في الػعج واليجؼ(شخؽ التعبيخ عش ومغ بيغ
أجيدة كسبيػتخ عالية  صشاعةفي البجاية  :IBM يشة شخكة. فعمى سبيل السثاؿ تتسثل مالكفاءات

 .السعمػمات لألسػاؽ السيشية واالستيالكية وتصبيقات تكشػلػجياتصػيخ حمػؿ  وبعج ذلظ األداء

كغ مالحطتو مغ خالؿ ومغ ناحية أخخى تتحجد السيشة عمى أساس الغايات السدصخة مغ قبل السشطسة كسا يس
 الذكل ادناه:
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E. نعام الكیػ/Systéme de valeurs: وىػ السعتقجات، السؤىالت، العادات واالعخاؼ  يتسثل في
وتدتشج  األساس الحي تقـػ عميو الكيع األخخى  مجسػعة مغ السقاييذ الستدقة. أما قيسة السبجأ فيػ

الكيع األيجيػلػجية  السعشػية،الكيع  األخالقية، الكيعكل مغ:  الكيع وتذسل أنػاع ،اليو مقاييذ الشداىة
ما إذا كانت بعس الكيع  ويشاقر الشطاـ)الجيشية والدياسية(، الكيع االجتساعية، والكيع الجسالية. 

  .جػىخية

 مغ خالؿ الذكل السػالي:   االستخاتيجية تحجيج العالقة بيغ مختمف العشاصخ يسكغ في األخيخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكشدية في أوتاوامؤسدة خدمات األطفال مثاؿ عغ العشاصخ االستخاتيجية: 
 :دعع األشفاؿ واألسخ مغ خالؿ تػفيخ خجمات شاممة وعالية الجػدة تمبي احتياجاتيع الستشػعة  الرسالة

 ؛في التشسية والتعمع ورعاية األشفاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كيع
 الكيع ال

 الخؤية

(العساؿا ةاستخاتيجي) االنذصةاستخاتيجية   

 الخسالة

 استخاتيجية السجسػعة )االستخاتيجية العامة(

 السيشة
 التجارية

السيشة 
قشيةالت  

السيشة 
ساليةال  

السيشة 
شطيسيةالت  

 االىجاؼ 
  الخسالة السيشة 

  الغايات
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 :العسل بالتعاوف مع مجتسع أوتاوا لتػفيخ الجعع الذامل وفخص التعمع ورعاية األشفاؿ التي  الرؤية
 يسكغ لجسيع األشفاؿ الػصػؿ إلييا؛

 والستسثمة في كل مغ: التفػؽ، الكيادة، الشداىة، روح السدؤولية، روح التػعية  :الكیػ األساسیة
 الذسػليةو 

   اإلدارة اإلستراتیجیةمفهؽم  -2
 االنتقال مؼ االستراتیجیة الى اإلدارة االستراتیجیة-2-1

ىشاؾ أوجو أخخى مكسمة لالستخاتيجية والتي تتجدج في ثالثة ابعاد ىي: مػارد السشطسة، تشطيسيا ومعاييخ 
االستخاتيجية سمػؾ العامميغ بيا. وبسا اف إدارة االعساؿ تذسل تصػيخ ىحه االبعاد فعمى ىحا األساس أصبحت 

 :السػضح في الذكل ادناه اإلشار، لتعسل ضسغ استخاتيجيةدارة إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  اإلدارة اإلستراتیجیة مالیة -2-2
يتع تعخيف اإلدارة اإلستخاتيجية عمى أنيا مجسػعة مغ القخارات واإلجخاءات التي تؤدي إلى صياغة وتشفيح 

 . (Strategor, 1988, P.11)السشطسةاالستخاتيجيات السرسسة لتحقيق أىجاؼ 

 االجراء االستراتیجي -2-3

التشعیػ             البيئة  

        البيئة  
           

الستراتیجیةا  

  بيئةال سؽارد               ال

معايير الدمؽك 
          البيئة

            



 3/جامعة الجزائر لمسؽارد البذرية  اإلدارة اإلستراتیجیة اسیمحاضرات في مك     مؽترفي أمال :الدكتؽرة  

 

13 
 

وتشفيحىا  ىاستداىع في تجديج التي العسمية االستخاتيجية مغ خالؿ معخفة كل العشاصخيتعمق االمخ بتحجيج 
، تدخيخ السػارد واالمكانيات باإلضافة الى قيادة تحجيج األىجاؼوالستسثمة في كل مغ عسمية اتخاذ القخار، 

الى التخصيط عمى السجى الصػيل مسا يمدميا السشطسة يػجو ىحا االجخاء  اف وتججر اإلشارة الى العسميات.  
عجـ التأكج الختيار الخصط األكثخ مخونة لتتسكغ مغ التكيف مع متغيخات بيئتيا اتباع سياسة التدييخ في ضل 

 ويجدج الذكل ادناه  .والكياـ بالتعجيالت الالزمة عشج ضيػر االنحخافات بيغ ما تع التشبؤ بو وما تع تشفيحه فعميا
  (Strategor, 1988, P.12)كسا يمي:  عشاصخ االجخاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السشطسةتحميل  تحميل البيئة  

 الفخص/ التيجيجات
 الخؤية االستخاتيجية 

 القػى/ الزعف
 الكفاءات + السػارد

 التشبؤ االستخاتيجي

 االنحخاؼ االستخاتيجي

 القخار االستخاتيجي

 السخصط العسمي

 السػازنة

 السخاقبة

 التذخيز االستخاتيجي

 التشفيح االستخاتيجي

 السخاقبة االستخاتيجية

 االىجاؼ االستخاتيجية

 السقارنة

 القخار االستخاتيجي
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 التذخیص االستراتیجي -2-3-1
  تجسع البيئة الجاخمية برفة عامة ما تتستع بو السشطسة مغ قجرات وإمكانيات  الداخمي:التذخیص

مجسػعة العشاصخ البذخية، السادية والسعشػية التي تتفاعل فيسا بيشيا مغ أجل تحقيق  ونقرج بيا
معيشة مغ  سمػكياتاألىجاؼ التي قامت مغ أجميا السشطسة والتي تقػي أو تزعف وتحج مغ إختيار 

تزع القيػد والسحجدات التي تػضح القجرة  كسا لمسشطسة،السدتقبمية السحتسمة  دمػكياتمجسػعة ال
كػنيع  األفخاد :فيوىحه العػامل تتسثل  .فعال عمييا االعتساديكية أو الفعمية التي يسكغ لمسشطسة الحك

، السعجات والتجييدات واألمػاؿ ،مختمف الػضائف السػجػدة في السشطسة ،أىع مػرد في السشطسة
العالقات  وكحاالسعمػمات والتقشيات الستػفخة  ،األساليب الستبعة في أداء األعساؿ داخل وخارج السشطسة

والشساذج لتحجيج نقاط القػة  مجسػعة مغ األدوات ويعتسج التذخيز .اإلندانية والتشطيسية القائسة
 والزعف ومغ اكثخىا استعساال سمدمة الكيسة.

 ضيخ مفيـػ سمدمة الكيسة في الخسديشيات عمى يج :نسؽذج سمدمة الكیسة Laurence Miles  وىػ
السيدة  مرادرعغ في البحث  الشسػذج ويعسل ىحا ، 1985في  M.Porterشػره تاجخ أمخيكي، وقج 

، ويسكغ تعخيف سمدمة كفاءاتيا، والحكع عمى مػاردىا و شطسةالتشافدية وأصػليا عمى مدتػى كل أنذصة الس
سكغ سشطسة حتى تتتؤدييا الالكيسة عمى أنيا: الصخيقة الشطامية لمشطخ، والحكع عمى سمدمة األنذصة التي 

بغخض فيع  . ومشافدييامع  ةبالسقارنتحكيقيا التي يسكغ مغ خالليا فيع السرادر الحالية، والسحتسمة لمسيدة 
لتعخؼ تيغ: أنذصة رئيدية و أنذصة داعسة إلى مجسػعتقـػ بتجدئة أنذصتيا  السشطسةوتحميل وتخكيب 

بذكل أفزل مغ  دبػف بيا قيسة لم تشذئدية تسشحيا شخيقة مرادرىا الحالية والسحتسمة لتحقيق ميدة تشاف
  (G.Johnson, 2011, PP.119-120)  : نذصة السؤسدة كسا يمياألمشافدييا، ويتع تقديع 

 :وىي األنذصة التي تداىع برفة مباشخة في عسمية اإلنتاج والبيع، و تتسثل في :األنذطـة الرئیدّيـة -
 األنذصة السختبصة بزساف وتخديغ وتػصيل السجخالت الالزمة ىػ مجسػعة  :المؽجدتیة الداخمة

 ؛لمعسمية اإلنتاجيػة
 /مجسػعة األنذصة السختبصة بالعسمية اإلنتاجية وتحػيل السجخالت إلى مشتجات في  :اإلنتـــاجالعسمیات

 ؛شكميا الشيائػػي
 مغ السشتج إلى  مجسػعة األنذصة السختبصة بجسع وتخديغ والتػزيع السادي :ةالخارجـ المؽجدتیة

 ؛السدتيمػظ
 مجسػعة األنذصة السختبصة بالتدويج بالػسائل التي يسكغ مغ خالليا تحفيد  :التدؽيق والتؽزيع

 شطسة؛السدتيمظ عمى شخاء مشتجات الس
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 مجسػعة األنذصة السختبصة بتقجيع خجمات لتجعيع والسحافطة عمى قيسة السشتجات،  :الخدمــات
 .ما بعج البيعوالستسثمة أساسَا في خجمات 

وىي األنذصة التي تداعج األنذصة الخئيدية وتدسح ليا بأداء  :السداعـدة /األنذطـة الداعسـة -
 :أدوارىا، وتتسثل فيسا يمي

 وتذسل أنذصة مثل اإلدارة العامة، التخصيط، السحاسبة والسالية، الجػانب  :البشیة التحتیة واالدارة
  ؛القانػنية والتشطيسية..

  وتشسية األفخاد، أي كل األنذصة  كػيغأنذصة ضخورية لزساف اإلختيار، الت :السؽارد البذريةتديير
 ؛الستعمقة بالسػارد البذخية

  أنذصة متعمقة بترسيع السشتج وتحديغ شخيقة أداء األنذصة السختمفة  :التطؽير التكشؽلؽجيالبحث و
، اإلجخاءات والسجخالت، التكشػلػجيا السصمػبة والعسمية في حمقة سمدمة الكيسة وتذسل السعخفة الفشية

 .الكيسػػةسمدمة لكل نذاط داخل 
الستعمقة بالحرػؿ عمى السجخالت السصمػب شخائيا سػاء كانت مػاد أولية أو  األنذصة :التسؽيــؼ

 .آالتمعجات وتجييدات و خجمات أو 

 
 

   ومكػناتيا وما يصخأ عمييا  بو التعخؼ الجقيق والستابعة الشذيصة لعشاصخىا يقرج الخارجي:التذخیص
بالسشطسة مغ  طما يحيكل  ايزا ويزع التحميلالسدتقبمية لمعسل  االتجاىاتمغ تغيخات تؤثخ عمى 

مفخص أو ل السػلجةتأثيخات ال لسعخفةمؤسدات وتجسعات تترل بعسميا بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ، 
 Porterغ الصخؽ األكثخ استعساال لتحميل القصاع والسشافدة نسػذج ، ومالتيجيجات
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  نسؽذج القؽى الخسدة لمسشافدة حدبPorter : وىي خسدة قػى لمسشافدةوالحي قاـ مغ خاللو بتحجيج:  
 السداحسة بيغ البائعيغ الستشافديغ في الرشاعة )السشافدػف في القصاع(؛ -
 مؤسدات في صشاعات أخخى لسشتجات بجيمة؛ -
 السشافديغ السحتسميغ لمجخػؿ في الرشاعة؛ -
 قػة السػرديغ؛ -
 الدبائغ؛قػة  -

، فأىع خصخ يػاجييا ىػ قػة السشافدة شطسةمختمف الزغػشات التي يسكغ أف تػاجو الس  شسػذجال يبيغ
بيغ السؤسدات القائسة في السجاؿ الحي تعسل فيو، كسا أف تيجيجات الجاخل الججيج لمدػؽ يسكغ أف تذكل 

 إلىكاف ىحا األخيخ قػيا، وضيػر مشتجات بجيمة عغ السشتجات التي تقجميا يسكغ أف يؤدي  إذييا خصخ عم
قجرة الدبائغ والسػرديغ عمى التفاوض، فالدبػف يصمب  إلى إضافةانخفاض مبيعاتيا وفقجاف زبائشيا، ىحا 

االنتباه  شطسةانخفاض أرقاـ أعساليا، ىحه كميا تيجيجات عمى الس إلىتخفيزات والسػرد العكذ مسا يؤدي 
 عجة حمػؿ مغ أجل تفادي الدقػط والقجرة عمى السشافدة القػية. عغ شخيق اقتخاحليا والتحزيخ ليا مدبقا 

(Strategor, 1988, P.40) 
 

    
 تهديد الداخمؽن                                              قؽة تفاوض             

 الجدد                                                    السؽرديؼ                 
 

 
 

 تهديدات السشتجات أو                                                قؽة تفاوض            
  الخدمات البديمة                                                      الزبائؼ             

   
 
 

الخارجية: الفخص البيئة وفي األخيخ تقـػ السشطسة بالخبط بيغ عشاصخ البيئة الجاخمية: نقاط القػة والزعف و 
بيجؼ مخاعاة العػامل  مةعا نطخة SWOT والتيجيجات لتتسكغ مغ معخفة ما يجب الكياـ بو ويػفخ تحميل

 السحتسمؽن اخمؽن الد

 مشافدؽ القطاع

 

مشافدة بيغ السؤسدات 
 الحالييغ

 الزبائؼ السؽردون 

 البدائل
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إجخاء التذخيز، يجب تحجيج األىجاؼ وخصة العسل  بسجخدو  الجاخمية والخارجية في صياغة االستخاتيجية
 .فخص الدػؽ وتصػيخ  تػحيج القػة ،تيجيجاتتأميغ نقاط الزعف واليا ويفزل في الكثيخ مغ الحاالت: لتحكيق

 

 األهداف االستراتیجیة -2-3-2
التي  االستخاتيجية مجسػعة الشتائج التي تخيج الػصػؿ إلييا مغ خالؿ السشطسة وماىيتحجيج مالية أىجاؼ 

أي نتائج كسية  االستثساريتصمب األمخ معخفة األىجاؼ الخاصة بالسبيعات والخبح والعائج عمى  تصبقيا،سػؼ 
أف  بسعشى إنجازىا،يسكغ قياسيا حتى تكػف مخشجا لمعسل، وربط ىحه األىجاؼ بعشرخ الدمغ لمتحقق مغ مجى 

ضػءه متابعة  عمىتتع  حيال ؤشخكي تكػف تمظ األىجاؼ ىي الس تحجد الشتائج السدتيجفة مغ كل نذاط تباشخه
 .التشفيح وتقييع اإلنجازات عمى السدتػى التفريمي

 وىي: كغ ترشيف األىجاؼ إلى ثالث فئاتيس
 :يتع تحجيجىا مغ قبل القادة وتتعمق بالتػجيات الخئيدية لمسشطسة؛ األىجاؼ االستخاتيجية /شػيمة السجى 
  األىجاؼ التكتيكية / متػسصة السجى: يتع تحجيجىا مغ قبل السجيخيغ التشفيحييغ ويتع الدساح مغ خالليا

 ؛ىجاؼ االستخاتيجيةلكل قدع بالسداىسة في تحقيق األ
 العسمية/ قريخة السجى: وىي التي تدسح لكل فخد بالسذاركة في تحقيق األىجاؼ -األىجاؼ التذغيمية

 .التكتيكية
يتحمى بسجسػعة مغ الرفات والستسثمة أساسا فيسا ىػ مػضح في  ولكي يتدع اليجؼ بجػدة عالية يجب اف 

 (G.Johnson, 2011, P.43) الذكل ادناه:
 
 
 
 
 
 
 

 

 التحفيد

 السقارنة

 االبتكار

 السخاقبة

 التشديق
 االىجاؼ
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جيج مغ  وتقييس، محفد، محجد في الػقت السشاسب ،لمكياس يتوقابمعشو بػضػح،  وىحا يعشي: إمكانية التعبيخ
الحي يدسح لو اف  لبجقة بالذك استيعابو كسا يسكغمتػافق مع درجة استقاللية القائسيغ عميو و الشاحية الكسية 

 .لتقييع األداء وأساس عسلدليل  يكػف بسثابة
 
 القرار االستراتیجي -2-3-3

قخارات  عاـيتسيد القخار االستخاتيجي بالخشادة السحجودة وال رجعة فيو ألنو يقتزي تغييخات في الييكمة، وبذكل 
 )19ص ،1998نبيل مخسي خميل، : (التاليةسخاحل المغ تتكػف القادة في السشطسة ناتجة عغ عسمية مشصكية 

 ؛مخحمة الحكاء: فيع السذكمة وتحميل السػقف 
  ؛مخحمة التفكيخ: جخد الػسائل والسخاشخ وتصػيخ الحمػؿ 
 ؛مخحمة القخار: اختيار القخار الحي يبجو األندب لذخرية وقيع القائج 
  ؛مخحمة التشفيح: مغ أجل العسل وتعبئة الػسائل الالزمة 
  السخاقبة: مخاقبة الشتائج وتحميل االنحخافات والترحيحات السسكشة مخحمة. 
 
  التشفيذ االستراتیجي -2-3-4
A.  شكل خصة عامة فيوالخصط والبخامج التفريمية  االستخاتيجية داعج في بشاءالتي تتحجيج التحجيات 

التي يسكغ  االختيارات وكحا السشطسةالتي سصختيا ىجاؼ األالدبل والسجاخل لتحقيق  تتزسغلمسشطسة 
مغ إمكانيات وبأي أسمػب، وفي أي  اما لجيي استخجاـاألىجاؼ، وبالتالي تحجد ىحه أف تػصل إلى 

 يتصمب األمخ اإلجابة عمى العجيج مغ األسئمة: و  .أعمى عائج مسكغ مشياتػقيت حتى يتحقق 
 ؟ ماىي إجخاءات العسل التي يجب أف تتبعيا السشطسة مغ أجل تحقيق أىجافيا 
 ماىي األىجاؼ التذغيمية التي ستحقق خالؿ ىحه العسمية؟ 
 ؟ماىي التغيخات السصمػبة في الييكل التشطيسي 

بخامج ومػازنات تعبخ كل مشيا عغ األنذصة التي يجب تشفيحىا، الى خصط ال تخجسةمغ خالؿ ويتع التشفيح 
والسػارد السخررة لكل مشيا والتػقيت السحجد لألداء ومعاييخ األداء السقبػؿ، كحلظ فإف التشفيح الدميع 

يعتسج عمى سالمة وكفاءة التشطيع الحي يعيج إليو بحلظ، كسا يحتاج األمخ إلى مخاجعة وإعادة  لالستخاتيجيات
 ،لالستخاتيجيةتشطيع لزساف الكفاءة وسيػلة التجفق لألنذصة والعسميات تحكيقا ال

B.  األداء في كيفية قياـ السػضف بسا يصمب مشو وتججر اإلشارة ىشا الى وجػب  يتسثل :األداءمعايير
-( وىي وضيفة محجدة يجب الكياـ بيا بيشسا السيسات )جسع ُمِيسةTâche-السياـ )جسع َمَيسة  الفرل بيغ
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Mission ىي مجسػعة مغ اإلجخاءات التي يجب الكياـ بيا مغ أجل تحقيق األىجاؼ السدصخة ويحجد )
 :األداء الفخدي لسختمف السػضفيغ األداء الجساعي او ما يعخؼ باألداء التشطيسي وىػ أداء السشطسة ككل

 الفعالیة/Efficacité:  يسكغ تعخيفيا عمى أنيا واقع تحقيق الشتائج السحجدة ومغ السسكغ تحجيج بعس
يجب أف تكػف ذات صمة باألىجاؼ التي  غيخ انيا ليدت غايات في حج ذاتيا وىياألىجاؼ الخاصة 

 لتحكيقيا؛ شطسةستدعى ال
 الشجاعة/Efficience : لتحقيق األىجاؼ يجب أف يأخح األداء في االعتبار أيًزا السػارد السدتعسمة

تتحقق الشجاعة عشجما يتع الحرػؿ عمى الشتائج بأقل تكمفة أو بذكل عاـ، عغ شخيق  السدصخة، حيث
 ؛تػضيف أقل قجر مسكغ مغ السػارد والصاقة

 السالءمة/Pertinence : دياسات وفًقا لمتػجيات االستخاتيجية. لحلظ سيتع اليتع تقييع مجى مالءمة
ولكغ أيًزا عمى تحديغ إنتاجية العسل إذا كانت االستخاتيجية تيجؼ  تكاليف،الالتخكيد عمى التحكع في 

مغ ناحية أخخى، إذا كانت االستخاتيجية  .إلى بشاء ميدة تشافدية مغ حيث التكمفة بالسقارنة مع السشافدة
تيجؼ بذكل أكبخ إلى التسايد مغ حيث الجػدة أو االبتكار، فديتع التخكيد بذكل أكبخ عمى مذاركة 

 .السػضفيغ وتصػيخ السديج مغ السيارات الدمػكية

  (B. Grasser, 2014, P17) .الذكل أدناه مختمف ىحه العشاصخ مع اضيار العالقة بيشيا يمخز
 

 

 

 

 

 

 
 السراقبة االستراتیجیة -2-3-5
لمتأكج مغ سالمة التػجو اإلستخاتيجي  السخاقبة االستخاتيجيةمدتػى  االستخاتيجية عمى تع الخقابة عمى تشفيحت
وتشفيح البخامج متػسصة السجى،  االستخاتيجية التكتيكية، لمتأكج مغ تصبيق الخصة السخاقبةعمى مدتػى و 

. السدتػى التشفيحي السباشخ قريخ السجى فيوأخيخا عمى مدتػى العسميات لستابعة األنذصة التفريمية 

 المالءمة

 النجاعة

 الفعالية

الرهانات 

 االستراتيجية

اهداف 

الموارد 

 البشرية

الوسائل 

 المتاحة
 النتائج
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يمي مغ  ىػ إنتاج تجفق مدتسخ ومشتطع مغ السعمػمات الدميسة في تػقيت مشاسب يكذف عساىشا  األساس
  : (G.Johnson, 2011, P.16) عسمية تشفيح اإلستخاتيجية

 معبخا عشو بػحجات الكياس السشاسبة والستفق  االستخاتيجية السختمفة األداء الفعمي في مجاالت
 ؛عمييا

  بيغ اإلنجاز  االنحخافاتمقارنة األداء الفعمي بالسدتػيات السخصصة )السدتيجفة( لألداء وبياف
 ؛والسخصط والبحث في أسبابو ومرادرىا

 لمػصػؿ إلى مدتػى التشفيح السدتيجؼ وضع الحمػؿ البجيمة. 
 

 التجزئة االستراتیجیة -2-4
ىػ مسارسة لمتقديع وإعادة التجسيع بيجؼ إخخاج مجسػعات متجاندة مغ األنذصة، التجدئة االستخاتيجية 

قادرة عمى تقييع إمكاناتيا، عمى أساس الفخص والتيجيجات، فزاًل عغ نقاط القػة السشطسة والتي ستكػف 
 .فييا والزعف

 أساس التجزئة االستراتیجیة  -2-4-1
عغ مجسػعة متجاندة مغ الدمع  وىػ عبارة DAS/االستخاتيجيسجاؿ الشذاط يتعمق االمخ بتحجيج ما يعخؼ ب

غ يسشافدبلدػؽ معيغ، العسمية السػجية سعخفة ال ونفذ خرائز عامة متصابقةو  تسمظوالتي  الخجماتأو 
 السػارد والسعخفة ذارؾلت ػضعم. ويسكغ اعتباره أيزا استخاتيجيةاف تراغ لو  والتي مغ السسكغ غيمحجد

مجسػعة مغ السيارات ة والتي تتسثل في السشطسبسيشة    DASط نذاط يختبالعسمية. ومغ ناحية أخخى 
 .التػاجج في عجة تجديئيات استخاتيجيةالعسمية والتي يسكغ التحكع فييا السشطسة مغ  والسعخفة

نذاشا أو مجسػعة فخعية مغ األنذصة التي تسمظ الخرائز  االستخاتيجيوبذكل أوضح يعتبخ مجاؿ الشذاط 
  :التالية
  زبائغ محجديغ؛ 
 ؛أسػاؽ محجدة 
   شبكات تػزيع محجدة؛ 
 ؛مشافديغ محجديغ 
  ؛تقشيات محجدة 
   ميارات محجدة؛ كفاءات و 
 ليكل تكمفة محجد. 
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التكشؽلؽجیا، االحتیاج مقيجا بيا وىي:  DASفي ثالثة معاييخ ليربح نذاط  الخرائزويسكغ جسع ىحه 
 . والزبائؼ

 DASونذاط  FCS العؽامل السفتاحیة لمشجاح/ -2-4-2
عمى السشطسة التحكع  يجب يفخضيا القصاع/الدػؽ والتي التيالعشاصخ االستخاتيجية  إلى FCS يذيخ مفيـػ

فييا بجرجة عالية لتتفػؽ عمى السشافدة. وتختبط بتحميل البيئة كسا تتسثل في مجسػعة الكفاءات، السيارات، 
 . DASالسػارد والسعارؼ التي تحقق لمسشطسة الشجاح في تشفيح وتحجيج األنذصة االستخاتيجية 

 (Strategor, 1988, P.80)ويسكغ التحجيج الجقيق ليحه العػامل مغ: يعتسج التذخيز أساًسا عمى الحكع البذخي 
  ميدة تشافدية حاسسة؛ تػفيخ 
 ؛لشجاح االستخاتيجية( شاسبةتحجيج الفخص )العػامل الخارجية الس  
  )تحجيج التيجيجات )العػامل الخارجية التي يسكغ أف تتدبب في فذل االستخاتيجية.  
  بالسشافدة؛ومشتجاتيا فيسا يتعمق أنذصة السشطسة تحجيج مػقع 
   التأثيخات السحتسمة لمبيئة العامة عمى نذاشياتقييع. 

 وتججر اإلشارة الى انيا تدعى دائسا لإلجابة عمى سؤاليغ أساسييغ في نفذ الػقت وىسا: 
 ما هي رغبات وطمبات الزبائؼ؟  وتكؽن اإلجابة بتحميل ودراسة الدؽق؛ 
  وتكؽن اإلجابة بتحميل السشافدة.كیف يسكؼ مؽاجهة السشافدة؟ 

   في:فتكػف باتباع مجسػعة مغ الخصػات الستسثمة  FCSوفيسا يتعمق بسشيجية تحجيج عػامل 
 تحجيج  FCSلكل نذاط DAS  ؛(5و  3)بيغ 
  تحجيج تأثيخ كلFCS؛ 
 تقييع درجة التحكع في ىحه العػامل مغ اجل التسػقع؛ 
 .وضع خصة العسل 

 غيخ اف ليحه العػامل مجسػعة مغ الخرائز الػاجب ادراكيا والستسثمة في: 
 يستمظ كل نذاط DAS مجسػعة مغ عػامل FCS؛  
 ىػ نقصة التقاء بيغ كفاءة مسيدة ورغبة محجدة؛ 
 عػامل الشجاح مختبة ىخميا، متصػرة ومحجودة؛ 
 .تعكذ قػاعج المعبة التي قامت بإرسائيا السشطسة السييسشة 
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 إجراء الكیام بالتجزئة االستراتیجیة  -2-4-3
في حالة تعجد  بجءا بالتقديع الحي يعتبخ ضخوريا مددوج،مشصق  عمىعسمية التجدئة االستخاتيجية  تختكد

 بعج ذلظ:   التجسيعسشطسة ثع األنذصة داخل نفذ ال
  يتعمق االمخ باالنصالؽ مغ السشطسة العامة والبحث عغ أنذصة : بالتقدیػالتجزئةDAS  عمى أساس

، وىػ ىحا الشػع يتكػف مشيا نذاط السشطسةالتي  االستخاتيجية التجديئيات وتحجيج مختمفاالختالؼ، 
مغ التجدئة ىػ تحميل االختالفات في األنذصة عمى أساس معاييخ داخمية وخارجية مثل: شبيعة 

ت التػزيع، ليكمة التكاليف الدبائغ السعشييغ بالشذاط، الػضيفة السػجػدة، التكشػلػجيا السدتخجمة، قشػا
 والسشافدة؛

 وىحا يعشي السشطسة عمى أساس التذابو  / خجمات عمق االمخ ىشا بجسع مشتجات: يتالتجزئة بالتجسیع
 التجديئياتغ في يسشافدتػاجو نفذ الو  FCSكفاءات، وأنيا تتسيد بشفذ تػليفة ليا نفذ ال اف

 .االستخاتيجية
 

 البذرية لمسؽارد اإلدارة اإلستراتیجیةمفهؽم  -3
جدًءا مغ مشصق السداىسة في أداء السشطسات والحي يعتسج  إدارة السػارد البذخيةثل أي نذاط إداري، تعج م

بذكل وثيق عمى الخيارات التي يتع إجخاؤىا مغ حيث التقديع والتشديق والتحكع في الشذاط، أي الخيارات 
ا، بقجر ما يتعمق باألفخاد، بالسػىػبيغ بالتفكيخ والتأثيخ، ومع ذلظ، يعج ىحا نذاًشا إدارًيا محجدً  .التشطيسية

الحي يعتبخ مرجر تعقيج وفي نفذ الػقت  العسلبالسيارات التشطيسية واإلبجاع أو حتى السقاومة في ضل نذاط 
  .عامل تقييج وجيج ورضا وتحقيق الحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مػارد بذخية

الهیكمة التي تشعػ العسل عمى أساس نعام 
واتخاذ القرارالسعمؽمات   

 

 قیادة

 االىجاؼ

 البيئات
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 لمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــؽارد البذــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريةاإلدارة االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتیجیة  تعريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف -3-1
ىي الػضيفػة و  لسػارد البذخيةدارة اا، ندتصيع تعخيف  (MSRH) لمسػارد البذخيةاإلدارة االستخاتيجية قبل تعخيف 

العػػػامميغ ذوي الكفػػػاءات السشاسػػػبة وتدػػػييخ جيػػػػدىع وتػجيػػػو شاقػػػاتيع وتشسيػػػة ميػػػاراتيع  اختيػػػارالتػػػي تتسثػػػل فػػػي 
وتحفيػػػد ىػػػؤالء العػػػامميغ وتقيػػػيع أعسػػػاليع والبحػػػث فػػػي مذػػػاكميع وتقػيػػػة عالقػػػات تعػػػاوف بيػػػشيع وبػػػيغ زمالءىػػػع 

السصمػػػب ورؤسػػائيع وبػػحلظ تدػػاىع فػػي تحقيػػق اليػػجؼ الكمػػي لمسشطسػػة مػػغ حيػػث زيػػادة اإلنتاجيػػة وبمػػػغ الشسػػػ 
 (Nicolas E, 2014, P.65) .واألفخادلألعساؿ 

 سشطسػػػةمػػػغ أجػػػل تشفيػػػح ميسػػػة واسػػػتخاتيجيات ال GRHتكامػػػل اسػػػتخاتيجيات وأنطسػػػة  انيػػػاعمػػػى  MSRHتعػػػخؼ 
 غلقػػج تعارضػػت التعػػاريف بػػي. و وضػػساف نجاحيػػا، مػػع تمبيػػة احتياجػػات السػػػضفيغ وأصػػحاب السرػػمحة اآلخػػخيغ

حػػػؿ التدػػييخ االسػػتخاتيجي لمسػػػارد اقتػػخح العجيػػج مػػغ السػػؤلفيغ تعخيفػػا والتدػػييخي التػجػػو نحػػػ البعػػج اإلداري او 
 (Gazier B, 2004, PP.77-78-79)  :ياكل حدب تخررو ويعخض الججوؿ السػالي اىس GSRHالبذخية / 

 التعريف السؤلف الدشة
1994 Boxall الذغل الذاغل لػ GSRH  اإلستخاتيجيةىػ دمج إدارة السػارد البذخية في اإلدارة. 

1992 

 

Schuler 

 

 

   :إلى ثالثة عشاصخ أساسية GSRH يدتشج
  لمسشطسة؛دمج أنذصة إدارة السػارد البذخية في األىجاؼ االستخاتيجية الخئيدية   
 األخخى؛سياسات إدارة السػارد البذخية والدياسات التشطيسية  التشديق بيغ   
   التشفيح اليػمي ألنذصة اإلنتاجوجػد مسارسات إدارة السػارد البذخية ىحه في. 

Walker تتعمػػػػػػق GSRH محتػػػػػػػى وفػػػػػػق  تعػػػػػػجيل إدارة السػػػػػػػارد البذػػػػػػخية  وامكانيػػػػػػات  بػسػػػػػػائل
 .استخاتيجيات السشطسة

Wright  &

McMahan GSRH   ىػػ نسػػط مػغ األنذػصة والتعبئػػة السخصصػة  لمسػػارد البذػػخية مػغ أجػل تسكػػيغ
 .السشطسة مغ تحقيق أىجافيا

1990 

 

Hendry  &

Pettigrew 

 مغ أربعة عشاصخ رئيدية:  GSRH يتكػف 
 استخجاـ التخصيط؛   

  ترػػػػسيع وإدارة أنطسػػػػة السػػػػػارد البذػػػػخية عمػػػػى أسػػػػاس مجسػعػػػػة مػػػػغ سياسػػػػات
 ؛"فمدفة"بػ السدتخجميغ الستجاندة والسػجية 

  مػاءمة الدياسات واألنذصة مع استخاتيجية الدػؽ الػاضحة؛   

  يسكػػغ ال  مــؽرد اســتراتیجي"فػػي السشطسػػة عمػػى أنيػػع   السدػػتخجميغالشطػػخ إلػػى
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 ."ميزة تشافدیةعشو لتحقيق  االستغشاء 

Sisson يتسيد GSRH  :بأربعة اىتسامات 
  التػػػتخ فػػي دمػػج سياسػػات السػػػارد البذػػخية مػػع بعزػػيا الػػبعس ومػػع التخصػػيط

 عاـ؛االستخاتيجي بذكل 
  مدؤولية السػارد البذخية مػغ الستخررػيغ فػي وضيفػة السػػارد البذػخية  انتقاؿ

   مجسػع فخيق التأشيخ اإلداري؛إلى 
  مػػغ الجساعيػػة  مػضػػف،-مػػجراءإلػػى عالقػػة  نقػػابييغ-مػػجراءالتحػػػؿ مػػغ عالقػػة

 الفخدية؛إلى 
   و الكاشــــفالقػػػػادة دور  السػػػػجراء و إف التػػػػداـ ومبػػػػادرة األفػػػػخاد يزػػػػفياف عمػػػػى  

 ."السیدرو   التسكيؼ" 
1989 Miller تذػػػسل GSRH  جسيػػػع  فػػػيالستعمقػػػة بػػػإدارة السػػػػضفيغ ،  العسميػػػاتجسيػػػع القػػػخارات و

 .ميدة تشافدية مدتجامة انذاءمدتػيات السشطسة ، والسػجية نحػ 
1987 

Guest عصيي GSRH نفدو أربع أولػيات  : 
  السشطسة؛دمج أنذصة السػارد البذخية في استخاتيجيات 
  مخف؛ليكل تشطيسي  
  الجػدة؛فخيق عسل عالي الجػدة ومسارسات داخمية لمسشتجات عالية   
  سشطسةقػي لمسػضفيغ تجاه أىجاؼ وأنذصة ال اشتخاؾ. 

عمػػى تحقيػػق غايػػة السشطسػػة وأىػػجافيا  تعسػػل لمسػػػارد البذػػخيةاإلدارة االسػػتخاتيجية  يسكػػغ القػػػؿ اف وفػػي األخيػػخ
شػؤوف تفرػيمية ومتخررػة فػي  اسػتخاتيجيةالعامػة لمسشطسػة إلػى االسػتخاتيجية  ورؤيتيا، وذلظ مغ خالؿ تخجسة

 :ما يميوتتزسغ  لسػارد البذخيةاإدارة 
 ؛تحكيقيا بالتعامل مع العشرخ البذخي في السشطسة لسػارد البذخيةا إدارة تخيجالتي  الغاية 
 البذخية؛لسا يجب أف تكػف عميو مسارستيا في مجاؿ السػارد  اإلدارة التي تحجدىا الرؤية 
 السحجدة السصمػب في مجاالت تكػيغ وتذغيل وتشسية ورعاية السػارد  االستراتیجیة األهداف

 ؛البذخية
  تخاذ القخارات والسفاضمة بيغ البجائل لتحقيق افي  لمسػارد البذخيةدارة إفييا التي تحتكع  الدیاسات

 االستخاتيجية؛ ىجاؼاأل
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 السػارد الالزمة وسج الفجػات في الستاح مشيا لمػصػؿ باألداء  لمحرػؿ عمى الخطط االستراتیجیة
 ؛السدتػيات السحققة لألىجاؼ والغايات السػارد البذخية إلى في مجاالت

 والػصػؿ إلى  االستخاتيجية لمتحقق مغ تشفيح اإلدارة  التي تعتسجىا معايير الستابعة والتقيیػ
 .اإلنجازات السحجدة

  السؽارد البذرية  استراتیجیةإجراءات بشاء  -3-2
يجب  ذلظ، ولكغ قبل  فعالة وقابمة لمتشفيح استخاتيجيةاإلجخاءات التالية لبشاء  السػارد البذخيةتباشخ إدارة 

 ، وتتسثل ىحه اإلجخاءات فيسا يمي: وكحلظ لسذخوعيا شطسةالسعخفة الجيجة لثقافة الس

 تكؽيؼ وتحديد فمدفة السشعسة  -3-2-1
السػارد البذخية، والتي تتعمق  استخاتيجيةتسييجية قبل الكياـ باإلجخاءات الالزمة إلقامة  كخصػةالسخحمة تعج ىحه 

 ثقافة حدبتعخؼ الف عمييا،سبب وجػدىا مغ خالؿ الكيع األساسية التي تبشى و  شطسةبتحجيج ثقافة الس
Maurice Thévenet  أما وشخيقة نذاشيا وتفكيخىا ىافيي معخفة أداء كعشرخ مغ عشاصخ ذمة السشطسة .

يتعمق شتسي إليو وماىي دوافع أصحابيا وكبار اإلدارييغ تتحجيج سبب وجػدىا ودورىا في السجتسع الحي 
ال لمشسػ السدتقبمي حيث وىػ امخ إيجابي وتػفيخ فخص لمعسل الحي يكسغ في انذاء الدبب الخئيدي  بسعخفة

 (Delerue Helene, 2007) .سة والبيئة التي تعسل فييابيغ السشط االرتباشيةالعالقة  تجاىل غيسك
 
 إقامة العشاصر واإلجراءات -3-2-1

 استخاتيجية التي يتع عمى اساسيا بشاء أىع العشاصخ واإلجخاءاتتػضح السشطسة فمدفتيا تقـػ بتحجيج  افبعج 
  : (G.Johnson, 2011, PP.117-118)  في والستسثمةالبذخية السػارد 

A.  دارةاإل: تحميل عشاصخ البيئة الجاخمية مغ أىع العشاصخ التي تيتع بيا البيئة الداخمیةتحميل 
 ،أىجاؼ وغايات السشطسة ومجى الشجاح في تحكيقيالمسػارد البذخية والتي تتعمق بسعخفة:  االستخاتيجية
 اإلنتاج،القصاعية والػضيفية لسختمف تقديسات السشطسة ) واالستخاتيجياتالسشطسة العامة  استخاتيجيات

تحميل الييكل الفعمي لمسػارد البذخية مغ (، ...التسػيل، التصػيخ التقشي، تصػيخ السشتجات التدػيق،
البشاء التشطيسي وأسذ تػزيع السياـ ، حيث األعجاد والسؤىالت والخبخات ومدتػيات السيارة والكفاءة

 باإلضافة  السػارد البذخية استخاتيجياتدارة في بمػرة وتفعيل اإلأساسيات فعالية  فيحا األخيخ يعج مغ
 ؛تحميل التقشيات ونطع وتجفقات السعمػماتل
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B. القجرة عمى جحب والحفاظ عمى أفزل السيارات البذخية الستاحة لسعخفة: تحميل البيئة الخارجیة، 
البذخية السػارد  تحكع سياسات ومسارسات إدارةعخض العسالة والستصمبات القانػنية الستدايجة والتي 

 ؛السشافديغ الستعمقة بالسػارد البذخية باستخاتيجياتكحلظ  اإللساـيجب كسا التكشػلػجي الدخيع،  والتغيخ
C. األنذصة الخئيدية والسجاالت األساسية ب والستعمقة:  لمسؽارد البذريةاالستراتیجیة  تحديد التؽجهات

، ومغ ثع تحجيج نػعيات وأعجاد األفخاد ومػاصفاتيع الجقيقة الستشاسبة مع  السػارد البذخية لسداىسات
  في الذؤوف الستعمقة االستخاتيجية بشاء عمى إستقخاء التػجياتالتحجد يمتصمبات تمظ األنذصة، كسا 

الحاتية  شيةكػيالصاقات الت انذاءفي تصػيخ نطع السػارد البذخية، ومجى اإلقباؿ عمى  باالستثسار
االستخاتيجية لمسػارد دارة اإللمسشطسة، وحجود التسػيل الستاح لتشفيح بخامج التصػيخ التقشي ألداء وحجات 

 يا؛وغيخ ذلظ مغ التفريالت السترمة بجػانب عسمالبذخية 
D. يجب أف  اذأي تحجيج خصط السػارد البذخية،  البذرية:االستراتیجیة في مجال السؽارد  تحديد األهداف

أف تحجد الشتائج  بسعشىالبذخية اإلدارة االستخاتيجية لمسػارد  تكػف ىشاؾ أىجاؼ لكل مغ مجاالت
 ؛السدتيجفة مغ كل نذاط تباشخه

E.  ويكػف  ،العسميات اإلدارية واألفخاد السصمػبيغالعسل عمى معخفة  :االستراتیجیاتصیاغة وتكؽيؼ
وتحجيج السياـ والػاجبات السػكمة  عمييا،مشربا عمى تخصيط السػارد البذخية، وكيفية الحرػؿ  التخكيد

السػارد  استخاتيجية التقاءوإنياء خجماتيا، ويسثل ىحا نقصة  أمثل، بذكل واستخجامياإلييع، وتشسيتيا 
 ؛العامة لمسشطسة البذخية مع االستخاتيجية

F. االستخاتيجية دارة اإل مختبصا بجرجة السخكدية أو الالمخكدية في وضائفيكػف التشفيح  االستراتیجیة: تشفيذ
السخكدية لمسػارد البذخية  االدارة ذاتيا، فحيث تكػف السخكدية ىي الشسط الدائج تتػلى إ لمسػارد البذخية

، االستخاتيجيةتفخضو  السختمفة بسخاعاة ما ػحجاتال التداـالسػضػعة واإلشخاؼ عمى  االستخاتيجية تشفيح
تكػف كل وحجة مغ وحجات السشطسة مدؤولة عغ تشفيح  أما في السشطسات التي تتبع الشسط الالمخكدي 

 ؛السػارد البذخية استخاتيجيةما يخريا في 

عمى تحجيج تأثيخات التغيخات والكياـ بسجسػعة مغ  يكػف التخكيد :االستراتیجیة متابعة تشفيذ وتقيیػ نتائج
  والستسثمة في: العسميات 
 ؛رصج الستغيخات وتػقع أثارىا السحتسمة 
  ؛بسرادر القػى الحاتية لإلدارة الستثسارىاالكذف عغ الفخص في البيئة واإلعجاد 
  ؛الكذف عغ السعػقات في السشاخ لتفادييا أو تحجيج آثارىا 
 ؛الكذف عغ نقاط القػة في السشطسة وتشسيتيا وتصػيخىا 
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 ؛الكذف عغ نقاط الزعف في السشطسة واإلعجاد لعالجيا أو تحجيج آثارىا 
 
 االستراتیجیة لمسؽارد البذرية دارةلإلالتؽجهات السعاصرة  -3-3

إذ يتحػؿ  اإلدارة السعاصخة ومشاشق التخكيد في عسل االىتساماتأدت التحػالت إلى مديج مغ التغييخ في 
كحلظ تغييخ في شخيقة التعامل السػارد البذخية  الججيج في مجاؿ إدارة وابتكارلمسدتقبل  االنصالؽإلى  اىتساميا

 :ويتجمى في دراسة مختمف السفاليع و أىسيا .وكيفية تدييخ األفخاد
تحقيق  احتساالتالسعاصخة عمى أىسية اإلدراؾ الدميع لمتحجيات التي تيجد  االدارة التحجي: حيث تخكد 

 .األىجاؼ التي تدعى إلييا
  الرؤية الذاممة -3-3-1

السعاصخة إلى واقع السحيط، وذلظ مغ أجل تكػيغ صػرة واضحة وشاممة  االدارة تتعجد الدوايا التي تشطخ مشيا
الدياسية، الثقافية التشافدية التي  ،االجتساعية، االقتراديةلسا يجخي حػليا وذلظ في مختمف السجاالت 

 .أقخب إلى الرحة والجقة استخاتيجيةتػاجييا، وذلظ مغ أجل إقامة تػجيات 

 سحركاتال -3-3-2
مغ أجل تحقيق أىجافيا ومغ  لسحخكاتاالسعاصخة لمسػارد البذخية عمى عجد مغ  االستخاتيجية االدارةتعتسج 

 يا:أىس
  :استخاتيجيةإعجاد ىػ الحاؿ فيسا يتعمق بتخصيط التكمفة ىػ أساس تحقيق األىجاؼ كسا  التكمفة 

 التكػيغ؛
  :الستغيخات؛صمب ومسارسات السشافديغ وغيخىا مغ العخض و اليتكػف مغ  الحي الدؽق 
  :الستسيدة مغ ذوي السعخفة ىػ أخصخ وأىع أشكاؿ السػارد البذخية  حيث أف التشافذ عمى السشافدة

الحخوب التشافدية بيغ السشطسات سػاء السحمية أو العالسية، وبالتالي تبشى بخامج وخصط تكػيغ وتشسية 
 واالتجاىاتبيا وحسايتيا مغ التدخب إلى السشافديغ عمى أساس السعمػمات  واالحتفاظالبذخية  السػارد

 عػامل؛التي تػفخىا ال
   بالقػاعج الحي تشطع  بااللتداـمصالبة اإلدارة االستخاتيجية لمسػارد البذخية  ات وتؽجهات الدولة:قرار

 .التذخيعات والشطع القانػنية والقخارات وتػجيات الجولة في كل السجاالت ياالتي ترجر مش بيئتيا

 اإلدارة االستراتیجیة لمسؽارد البذرية نساذج -3-4

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/12999/posts
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التي تختار السشطسة  بيغ استخاتيجية السػارد البذخية واستخاتيجية التشسية أو األنذصةأربعة نساذج تفدخ العالقة 
 صياغتيا، وتتسثل ىحه الشساذج فيسا يمي بحيث سشتصخؽ الييا بالتفريل في السحاور السقبمة:  

 البذخية يدسح بالتأكج مغ أف السشطسة تسمظ السػارد : نسؽذج التخطیط االستراتیجي لمسؽارد البذرية
التخصيط االستخاتيجي  يػفخ .التي تسكشيا مغ تحقيق أىجافيا االستخاتيجية وتشفيح الخصط التذغيمية

االحتياجات السدتقبمية لمسشطسة حيث يسكغ الكياـ بيحه العسمية بعج تحميل السػارد البذخية لمسشطسة، 
  .يػىات الشسػفزال عغ سيشار  لمسدتقبل،وسػؽ العسل الخارجي وتأثيخ تشطيع اتجاىات 

 والحي يقـػ بتحجيج مجسػعة السػارد السشذئة لمكيسة والتي تدسح بسشح  :والكفاءات نسؽذج السؽارد
  التالية:السشطسة ميدة تشافدية، ويكػف ذلظ بصخح األسئمة 

 لطخوؼا وفق معيغ استخاتيجيات السػارد البذخية الػاجب أف نصػرىا لتحقيق ىجؼ فيسا تتسثل   -
 ؟السحيصة بالسشطسة

 ؟السشطسة حتاجياالقجرات االستخاتيجية التي تما ىي    -
 والستسثمة في : ثالثة مشاىج محجدةوالحي يعتسج عمى :  السؽارد البذرية  نسؽذج تشافدیة 

 ؛L’Interdépendance stratégique/االستخاتيجي االرتباط- 
 ؛Le changement organisationnel/خ التشطيسييالتغي- 
 La négociation collective/التفاوض الجساعي -السفاوضة- 
 يجرس التكامل االستخاتيجي لعسميات السػارد البذخية مغ مفيـػ : نسؽذج محاسبة السؽارد البذرية

 .يجب إدراج قيسة السػارد البذخية في القخارات االستخاتيجية التي يتخحىا السدؤوليغ :الكيسة
 

 الصةالخ
عمى فيع البيئة الجاخمية لمسشطسة، ومتصمباتيا ومتغيخاتيا األساسية  االستخاتيجية لمسػارد البذخيةاإلدارة  تعسل

والسؤثخة؛ مغ حيث: رسالتيا، وغاياتيا، وأىجافيا، وأساليبيا اإلدارية، وثقافتيا التشطيسية، ومتصمبات العسل 
ة، واإلحاشة بجسيع متغيخاتيا، وقػانيشيا، فييا.. وغيخىا، فزاًل عغ فيسيا لمبيئة الخارجية السحيصة بالسشطس

واتجاىاتيا السؤثخة أو التي قج تؤثخ في أعساؿ السشطسة ونذاشاتيا، وىحا الفيع لمبيئة الجاخمية والخارجية 
لمسشطسة، ُيسكِّغ إدارَة السػارد البذخية مغ وضع استخاتيجيتيا بشجاح وبذكل يحتػي عمى مػاءمة كبيخة بيغ 

دارة السػارد البذخية، والستغيخات والتحجيات التي تحتػييا البيئة الجاخمية والخارجية مسارسات ونذاشات إ
  لمسشطسة.
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 نسهذج التخظیط االستراتیجي لمسهارد البذرية: الثانيالسحهر 
 تسييج
عمى وضيفة التخصيط باعتباره مغ الػضائف السيسة التي تديج مغ فعالية ونجاح السشطسة والتي  GRHتعتسج 

فقج يتصمب األمخ إلى  ،الػضائفوكل األقدام التشديق مع ، ويحتاج تصبيقو ػضائف األخخى التختكد عمييا 
 لزسان وسيمة بحلظوىػ  .أو الييكل التشطيسي كػيغتغييخ في سياسات األجػر أو تغييخ في سياسات الت

 بذخيةال السػارد إدارة ونذاطتػجو عسل  التي االحتياجات بسدتقبل التشبؤ ويتشاول السػارد البذخية عمى الحرػل
  الستػفخة. والتقييع الخقابة شخق  شتى عمى باالعتسادو  مسكشة تكمفة بأقل

 : مالیة تخظیط السهارد البذرية -1
 مفيهم التخظیط:  -1-1
اجخاء رسسي لرشع القخار والحي تقػم مغ خاللو السشطسة بتصػيخ التسثيل السصمػب لحالتيا  تخصيطيعتبخ ال

 التسييد بيغ: السدتقبمية وشخق تشفيحىا مغ خالل خصة استخاتيجية ويسكغ
التخصيط االستخاتيجي الحي مغ خاللو تزع السشطسة السبادئ التػجييية العامة لتصػرىا، وال سيسا شبيعة 

  ؛ط التي تذارك فييا وكثافة مذاركتيامجاالت الشذا
بتخجسة تػجياتيا االستخاتيجية إلى بخامج عسل تشفحىا جسيع  السشطسةحيث تقػم  :التذغيميالعسمي/التخصيط 

 .كجدء مغ أنذصتيا السعتادة ياووحجات اقداميا، مرالحيا

االستخاتيجي نطخا لجرجة ارتباشيسا  والتخصيطزخورة التسييد مغ ناحية أخخى بيغ اإلدارة بوتججر اإلشارة 
بالبيئات السختمفة وشبيعة االستجابة التي يعصيشيا وفقا لتغيخات ىحه البيئات، كسا يسكغ مذاىجتو مغ خالل 

 P.A. Sullivan & H.I. Ansoffمالمح االستخاتيجيات واالضصخاب البيئي حدبيػضح الججول التالي والحي 
(Gazier B, 2004, PP.21-22) 

 
 التخظیط االستراتیجي
 )استقراء تحميمي(

 االستراتیجیةاإلدارة 
 )رؤية إبداعیة والسخاطرة(

 درجة االضظراب
1 

)مدتػى 
 ضعيف(

2 
 

3 4 5 
 )مدتػى عال(

 رتيب االضظراب البيئي
 )ال يػجج تغيخ(

 متشامي
)تغيخ بصئ 

 ومتدايج(

 متغير
 )تغيخ سخيع ومتدايج(

 متقظع
)تغيخ متقصع 
 وقابل لمتشبؤ(

 مفاجئ
)تغيخ متقصع وغيخ 

 قابل لمتشبؤ(
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 متقصعة وججيجة متقصعة ومألػفة تقجيخ استقخائي مألػفة ألفة األحداث
 مفاجأة غيخ متشبأ بيا قابل لمتشبؤ متكخرة رؤية السدتقبل
 خمق الفخص اقتشاص الفخص االستخجام األمثل التذخيز مخاقبة التغيخ حل السذاكل

نغام اإلدارة 
 األساسي

 
الدياسات 
 واإلجخاءات

 
الخقابة السالية 
 وإعجاد السيدانية

التخصيط االستخاتيجي 
والتدييخ مغ خالل 

 استقخاء السذاكل

 تخصيط استخاتيجية
 األعسال

 
 إدارة السفاجئات

 اإلشارات الزعيفة رؤية السدتقبل استقخاء لألداء الدابق األداء الدابق الدابقة معظیات أساسیة

 : السهارد البذرية مفيهم تخظیط -1-2
يعخف تخصيط السػارد البذخية بأنو التشبؤ باحتياجات السشطسة بالكع والشػع مغ العسالة خالل الفتخة التي يغصييا 
التخصيط. أو بعبارة أخخى السػازنة بيغ الصمب لمسػارد والعخض الستػفخ مشيا بيجف ضسان الحرػل عمى ما 

ونػعا لتمبية متصمبات األعسال الستػفخة لجييا أو التي مغ الستسكغ أن  تحتاجو السشطسة مغ السػارد البذخية كسا
لمحرػل واستخجام وتصػيخ السػارد البذخية في السشطسة،  استخاتيجيةويعخف كحلظ بأنو ىػ  .تتػفخ مدتكبال

بأقل واالنتقاء الحدغ لمشػعيات واألعجاد السشاسبة مغ العسالة كفيل بجعميا تقػم بسياميا عمى أفزل وجو و 
 (Crozet D, 2016, P30) .تكمفة

 أىسیة تخظیط االحتیاجات من السهارد البذرية: -1-3
لمسشطسة السعيشة مغ حيث  لحاليمسػقف التكسغ أىسية تخصيط القػى العاممة في تػفيخ بيانات دقيقة وواضحة 

الستاحة إضافة لسعمػمات تتعمق بالجشذ والدغ والحالة  كفاءاتعجد العامميغ لجييا والسؤىالت العمسية وال
  .األسخية والتعميسية وغيخىا مغ السعمػمات التي تذكل قاعجة بيانات شاممة لألفخاد العامميغ في السشطسة

  يعتبخ التخصيط وسيمة ىادفة في الحرػل عمى القػى البذخية العاممة بتحقيق سيخ العسميات االنتاجية
 ؛ذلظ إلنجازسػيمية خالل الفتخات الدمشية الالحقة بالكفاءات والسيارات الالزمة والتدػيكية والت

   يداىع تخصيط القػى البذخية في االستخجام األمثل التخاذ القخارات الستعمقة بإجسالي الشذاشات
 ؛السختبصة بالسػارد البذخية الالزمة إلنجاز األىجاف

 الكفاءات في السرادر الخارجية )أسػاق العسل( أو  الحرػل عمى أفزل الكفاءات البذخية الستػفخة
 ؛السشطسةالسيارات الستاحة عمى مدتػى السرادر الجاخمية في و 
  القػة والزعف في السػارد البذخية الستاحة لجى السشطسة السيسا عشج الذخوع  مخاكديداعج عمى معخفة

 ؛مدتكبال االستخاتيجيةلألغخاض  (SWOT) باعتساد تحميل
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   سيسا وأن ىحه البيانات مغ شأنيا أن تداىع بػضع اليػفخ قاعجة واسعة لمبيانات الستاحة لمسشطسة
 ؛في شأن التحديغ أو التصػيخ أو وضع البخامج أو أي تػجيات مدتقبمية لمتصػيخ الخائجة تالقخارا

  ز التكاليف تقمي يعسل عمىيداىع في تحديغ االستخجام األمثل في التعامل مع القػى العاممة بحيث
عغ شخيق التشبؤ الجقيق بالحاجات السدتقبمية لكل وضيفة مغ الػضائف في والػقت بأدنى حج مسكغ 

في  دأو العجالسشطسة، وىحا بجوره يؤدي إلى استثسار الصاقات البذخية بذكل كفؤ وتدػية الفائس 
 ؛عالية وتػاجو بعخض قميل مشيا مياراتتمظ التي تتصمب  خاصةبعس الػضائف، 

  عمى سكغ يداعج عمى مشع ارتباكات فجائية عمى خط اإلنتاج والتشفيح الخاص بالسذخوع، وذلظ ألنو ي
التعخف عمى مػاشغ العجد والفائس في القػى العاممة ويييئ ىحا اتخاذ التجابيخ الالزمة مثل الشقل، 

طسة إلى رفع كسا يؤدي تػفيخ الكفاءات بذكل مشدجع مع حاجات ومتصمبات السش، والتكػيغالتخقية 
 ؛عغ أعساليع ومشطستيع دبائغمدتػى رضا ال

  الستخجام األفزل ليداعج في الحرػل واالحتفاظ بشػعية وكسية مغ القػى العاممة تفي احتياجاتيا
  .لسرادرىا مغ القػى العاممة

 تخظیط االستراتیجي لمسهارد البذريةالتحديد مراحل نسهذج  -1-4
األمخ الحي يؤدي أحياًنا ببعس السؤلفيغ إلى  ، GSRHالبذخية ىػ الدائج فيالتخصيط االستخاتيجي لمسػارد 

تع تصػيخ ىحا  .GSRH / Hendry & Pettigrew(1996،1990)ي فرفعو إلى مختبة الشسػذج "الكالسيكي" 
 (Bayad M, 2004, P80) :الشسػذج عمى مخحمتيغ

 Planification des) تخصيط السػارد البذخية مقاربةتخكدت جيػد الباحثيغ والسسارسيغ عمى  :أوالا  - 

Ressources Humaines - PRH ) شبؤيةالت-التقجيخيةغالًبا ما يذار إلييا باسع إدارة السػارد البذخية والتي 
Martory (1990)،  والغخض األساسي مشيا ىػ الحفاظ عمى التػازن بيغ العخض والصمب عمى العسالة. عمى

 العسالة،الخغع مغ األىسية التي يجب أن ُتعدى إلى الحفاظ عمى ىحا التػازن الير بيغ العخض والصمب عمى 
ػضائف التشطيسية سيقػل العجيج مغ الشقاد أن مثل ىحا الشسػذج ُيقرج بو أن يكػن شجيج االستجابة ويخزع لم

 ؛األخخى ليكػن "استخاتيجًيا" حًقا
 Planification Stratégique des Ressources)البذخية التخصيط االستخاتيجي لمسػارد  مقاربة تضيخ  :ثانیاا -

Humaines - PSRHدفي أوائل الثسانيشيات تحت قيادة مجرسة ىارفار  لمكمسة،الجقيق  السعشى( بal. & 

Beer(1984-1985 )نولكغ أيًزا مغ مجرسة ميذيغاal. & Fombrun (1983،1984)  وىكحا مغ
 GSRH كشسػذج رئيدي لـ انفدي تالدتيشيات حتى نياية الدبعيشيات ، أثبت
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 السهارد البذريةمقاربة تخظیط  -2
 مدخل لمسقاربة -2-1

في البيئات غيخ السدتقخة والسعقجة ، باستخجام أكثخ  وىحاGluck  (1978)يدسح ىحا الشسػذج وفًقا ل
كفاءة وفعالية لألفخاد باإلضافة إلى تصػيخ ورضا السػضفيغ، الحيغ يسكشيع السذاركة مباشخة في التصػيخ 

كجدء مغ ىحه  .لخصة حياتيع السيشية ، وتبادل معارفيع وتعديد خبخاتيع التجريبية في الػضائف السشاسبة
 .الػعي باىتسام السشطسة بسياراتيع إلى أداء وضيفي أفزلالعسمية، سيؤدي 

 االحتیاجات من السهارد البذرية  تخظیطعهامل  -2-2
يعتسج تخصيط االحتياجات مغ السػارد البذخية عمى العجيج مغ الستغيخات التشطيسية والتكشػلػجية فالتػسع في 

لحاجة إلى السػارد البذخية، و التكشػلػجيا أيزا نذاشات السشطسة وتعجد السشتجات أو الخجمات وتشػعيا تديج ا
تؤثخ تأثيخات متبايشة في الحاجة إلى السػارد البذخية، إذ تقل الحاجة إلى السػارد البذخية في األعسال السباشخة 
في ضل التكشػلػجيا الكثيفة في حيغ تدداد الحاجة إلى السػارد البذخية في األعسال غيخ السباشخة أي تمظ 

السؤثخة عمى الحاجة إلى السػارد  السختبصة بالتكشػلػجيا السدتخجمة ونطخا لتعجد وتشػع الستغيخات الػضائف
البذخية كحلظ ارتفاع التكاليف التي تتحسميا السشطسة جخاء الفذل في التخصيط السشاسب و الحي يتػافق مع 

السشطسة، فإن أغمب السشطسات الكبيخة مشيا و الستػسصة برػرة خاصة تدعى إلى التخصيط رغع  استخاتيجية
 . (Lemire L, 2015, P.195)الرعػبات الخاصة بالتشبؤات في ضل بيئة غيخ مدتقخة وغيخ مؤكجة

  التخظیط لمسهارد البذريةمدار  -2-3
 :تقيیم قدرات السهارد البذرية الحالیة -2-3-1
مغ الزخوري تحجيج و  لمسشطسة االستخاتيجيةضػء الخصة  عمىتقييع قجرات السػارد البذخية الحالية  يتسثل في

 للمحرػ  شخزكل  لكفاءاتإجخاء جخد  الغخض يسكغليحا و  ،السػضفيغوقجرات ، كفاءات، ميارات معارف
بل يجب إدراج جسيع  -الالزمة لػضيفة معيشة  تمظيجب أال يقترخ عمى  عمى مخدون الكفاءات والحي ال

  .السيارات التي تع إثباتيا
محجدة يسكغ أن تكػن مرجر قػة  كفاءاتعمى سبيل السثال، قج تذيخ األنذصة التخفييية أو التصػعية إلى 

استفاد مشو. الحي  كػيغلمسشطسة. يجب أيًزا مالحطة مدتػى التعميع والذيادات التي تع الحرػل عمييا والت
يسكغ أيًزا مخاجعة نسػذج تقييع أداء السػضف لتحجيج ما إذا كان ىحا الذخز جاىًدا ومدتعًجا لتحسل 

 .السدؤوليات ولمتعخف عمى خصتو السيشية
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 السهارد البذرية من  السدتقبمیة حتیاجاتالالتشبؤ با -2-3-2
 لػضع لمسشطسة االستخاتيجيةلسػارد البذخية بشاًء عمى األىجاف مغ ا السدتقبمية حتياجاتلال والتشبؤ تػقع 
يتسثل أىسيا سئمة مغ األ ةمجسػع عمىواقعية ليحه االحتياجات، يجب تقييع العخض والصمب واإلجابة  قجيخاتت

 (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.8)فيسا يمي: 
 السشطسة لتحقيق أىجافيا االستخاتيجية؟ إلييع كع عجد السػضفيغ الحيغ تحتاج 
  ما ىي الػضائف التي يجب شغميا؟ 
 ؟ فخادالتي سيحتاجيا اال كفاءاتما ىي ال 

مغ الزخوري أيًزا تقييع التحجيات التي ستػاجييا  البذخية،عشج التشبؤ باالحتياجات السدتقبمية مغ السػارد 
 .حتياجات مغ السػارد البذخيةاالعمى  ىاتأثيخ  لتحجيج رجيةمع مخاعاة البيئة الخا السػضفيغ،السشطسة في تعييغ 

 السقارنة -2-3-3
، أي لسقارنة بيغ الػضع الحالي لمسشطسة والػضع السخغػب فيو مدتكبال يتعمق االمخ بكياس االنحخاف والفجػة

مغ الزخوري و . حتاجو في مدتقبلنتػقع أن نوالقجرات( وما  كفاءات)السػضفػن والالػفخة  –ما لجيشا حالًيا 
وتمظ أيًزا دراسة جسيع مسارسات إدارة السػارد البذخية في السشطسة مغ أجل تحجيج تمظ التي يسكغ تحديشيا 

 .يسكغ تشفيحىا حتى تتسكغ السشطسة مغ التقجم التي
  :جب شخح األسئمة التاليةومغ ناحية أخخى وبغخض تحجيج االنحخاف ي

  إنذائيا؟ما ىي الػضائف التي سشحتاج إلى 
 يا؟الي الججيجة التي سشحتاج كفاءاتما ىي ال 
  السصمػبة؟  كفاءاتسػضفػن الحاليػن الالىل يستمظ 
  اتيع؟كفاءىل يسكغ لمسػضفيغ الحالييغ استخجام 
 ما يكفي مغ السجيخيغ والسذخفيغ؟ ى السشطسةىل لج 
 ا السدتقبمية؟يمشاسبة الحتياجات ى السشطسةىل مسارسات إدارة السػارد البذخية الحالية لج 

 والستسثمة في:  وضعياتوعمى أساس االنحخاف تتحجد ثالثة 
 التػازن بيغ االحتياج والػفخة؛ 
 االحتياج اقل مغ الػفخة؛ 
  مغ الػفخة. أكبخاالحتياج 

 اتباعيا.اإلجخاءات والدياسات الػاجب بتحجيج السشطسة ىحه الػضعيات تقػم  وعمى أساس
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   (Bayad M, 2004, P.81)   ويػضح الذكل التالي مدار مقاربة تخصيط السػارد البذخية
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السهارد البذريةحدود مقاربة تخظیط  -2-4
 (Bayad M, 2004, P.82)يتسثل أىسيا في:  القيػدالحجود و  العجيج مغمغ ىحه السقاربة عاني ت

 يفزل تخصيط السػارد البذخية التشبؤ عمى حداب التشفيح؛ 
  تخصيط السػارد البذخية ىػ عسمية مػاءمة السػارد البذخية مع االحتياجات التشطيسية، والتي يسكغ أن

 تأتي بشتائج عكدية في كثيخ مغ الحاالت؛ 
  تخصيط السػارد البذخية يكمف وضيفة السػارد البذخية بجور ثانػي مقارنة بػضائف السشطسة األخخى؛ 
   يخكد تخصيط السػارد البذخية بذكل أساسي عمى االستخاتيجية الخارجية، مع تخك الجػانب الجاخمية

 ؛لمسشطسة جانباً 

يةخارجالبيئة ال البيئة الجاخمية  

 األىجاف االستخاتيجية

 تخصيط السػارد البذخية

السػارد البذخية وفخة رد البذخيةاحتياجات السػا مقارنة   

الػفخة <االحتياج  ةاالحتياجات = الػفخ  االحتياج > الػفخة   

مغ  الحج استخاتيجية
  السػارد البذخية

اكتداب  استخاتيجية
 السػارد البذخية

 ال تػجج إجخاءات محجدة
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  ى بالشدبة إلف يثيخ مذاكل أكثخ مسا يحمياCraft (1980) ما تشجح عسمية التخصيط، حتى في  نادًرا
 ميستيا األساسية الستسثمة في مػاءمة السػارد البذخية مع األىجاف التشطيسية.

 االستخاتيجية( مخاعاة القيػد التشطيسية وتحديغ الخبخة 1992) Walkerيقتخح  االنتقادات،سػاجية ىحه ل
يجب أن يدسح ىحا التػجو الججيج لتخصيط السػارد البذخية بإيجاد  .لمسدؤوليغ عغ تخصيط السػارد البذخية

 دعامة قػية في صياغة وتشفيح القخارات االستخاتيجية العالسية. 

 مقاربة التخظیط االستراتیجي لمسهارد البذرية -3
 مدخل لمسقاربة: -3-1

ة بعسل مجرسة مػ عمج  (PSRH) البذخية شيجت بجاية الثسانيشيات ميالد مقاربة التخصيط االستخاتيجي لمسػارد
، Devanna نميتذيغاوعسل مجرسة  Mills & Beer ،Spector،Lawrence ،Walton (1984)ىارفارد 

Fombrun & Tichy(1984)تذكل ، PSRH  إحجى األدوات الفعالة لجعل إدارة السػارد البذخية وضيفة
جسيع وضائفيا األخخى، وبالتالي يتع أخح إدارة السػارد البذخية و  ياالسشطسة بشفذ الصخيقة مثم فياستخاتيجية 

االعتبار عشج وضع الخصة االستخاتيجية لتصػيخ السشطسة، حيث أصبح مغ الزخوري إنذاء نسػذج  بعيغأيًزا 
 .صةإلدارة السػارد البذخية أن تمعب دوًرا حكيكًيا كذخيظ استخاتيجي وال تكتفي بػضيفة تشطيسية ثانػية بدي دسحي

عسمية رسسية لمسخاجعة السشيجية والسدتسخة ألنذصة إدارة السػارد البذخية مغ أجل ترسيسيا عمى  PSRHيعتبخ
التي تؤثخ عمى سػق العسل الجاخمي لجييا وإلنذاء تصابق مثالي بيغ السػارد  شطسةالتغييخات الخارجية لمس

فإن السشطسات في عجمة مغ أمخىا  ذلظ،ومع .  Guérin (1984) االبذخية السػجػدة والعسل السصمػب لي
مغ اجل  البذخيةلتكػن قادرة عمى السشافدة فيسا يتعمق بالتقشيات وميارات السػارد  أقل،لمكيام بالسديج بسػارد 
 .السجتسعالبيئة و  والتعامل مع التغيخات السختمفة فيدبائغ تحديغ جػدة خجمة ال

إدارة السػارد البذخية في الخصة  البذخية،جدء ميع مغ اإلدارة االستخاتيجية لمسػارد  باعتباره ،PSRHيجمج 
تخشجىع حتى  استخاتيجيةت الستػسصة والكبيخة خصة شطساتستمظ معطع السحيث . ةسشطلمسالذاممة  االستخاتيجية

ية لتسكيشيا مغ تصػيخ خصط مالبػاسصة مشيجي بذكل  وتقػم بحلظيتسكشػا مغ تحقيق ميستيع بذكل كامل. 
حتى  .فخادوضع خصط حػل األ -عمى الخغع مغ أنيا أقل شيػًعا  -ومغ السيع بشفذ القجر  أىجافيا،تحقيق 

لتػجيو القخارات السدتقبمية. بشاًء عمى ىحه الخصة  استخاتيجيةت الرغيخة يسكشيا تصػيخ خصة ؤسداالس
يخ خصة استخاتيجية لمسػارد البذخية تسكشيا مغ تصػ  تتسكغ السشطسات عمى اختالف أحجاميا مغ االستخاتيجية،

ميًسا أيًزا مغ  PSRHالسدتقبمي. يعج  ياوالتي ستجعع اتجاى في الحاضخاتخاذ قخارات إدارة السػارد البذخية 
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بسا في ذلظ التػضيف  في السيدانية التشطيسية تكاليف السػارد البذخية ادراجيسكغ بالفعل  اذ السيدانية،مشطػر 
  (Bayad M, 2004, P.84) .كػيغوالت

 التخظیط االستراتیجي لمسهارد البذرية مزايااىداف و  -3-2
 األىداف  -3-2-1

 (Gazier B, 2004, P.23) والستسثمة في:  متخصيط االستخاتيجي لمسػارد البذخية ثالثة أىجافل
  التذغيميةالتأكج مغ أن السشطسة لجييا السػارد البذخية لتحقيق أىجافيا االستخاتيجية وتشفيح خصصيا، 

الكفاءات "االعتساد "في الػقت السشاسب" عمى "األشخاص السشاسبيغ" مع " والحيغ يسمكػن  ويسكغ
 ؛"السشاسبة

  عية والتكشػلػجية التي ليا تأثيخ التذخي ،االقترادية ،االجتساعية والسيػالت التػجيات مػاكبةمعخفة و
 ؛عمى السػارد البذخية في السشصقة والقصاع

 صط لياخكسا  مػرتغييخات إذا لع تدخ األ حجاثعمى السخونة حتى تتسكغ السشطسة مغ إ الحفاظ 

وسػق العسل الخارجي ىي  يابعج تحميم البذخية،السػارد مغ لمسشطسة السدتقبمية  حتياجاتالاب PSRH شبأيت
 الخارجية وكحلظ GRHتحميل ب أي ما يتعمق واالتجاىات السدتقبمية في البيئة التي ستعسل فييا السشطسة.

  .يسيد التخصيط االستخاتيجي عغ التخصيط التذغيميوكحا ما  لمسدتقبل،تصػيخ الديشاريػىات 
 ما يمي:  االستخاتيجي التخصيطفيسا يخز  الػاجب شخحيا األساسيةومغ األسئمة 

 ؟السشطسة ىجف ما ىػ  
   في ضل  اليجف،لتحقيق ىحا  تصػيخىاى إلالسشطسة حتاج تما ىي استخاتيجيات السػارد البذخية التي

  ؟معيشة ضخوف
 ؟السشطسة حتاجياتالتي  كفاءاتما ىي ال 

 السزايا  -3-2-2
الػصػل لتحقيق تخغب في التي لسشطسة ا عمى مدتػى إلدارة التشبؤ بالسػارد البذخية فعالة أداة PSRH يعتبخ 

لتتشاسب بذكل فعال مع أنذصة إدارة السػارد  يااستخاتيجي، إلبخاز مداىسة السػارد البذخية في نجاح تسػقع
  التالية:والستسثمة في مجسػعة الشقاط البذخية واىجاف ومذاريع السشطسة، 

 ؛تػسيع نصاق كسية معمػمات السػارد البذخية 
  ؛تشسيةالتشديق أفزل لبخامج إدارة السػارد البذخية السختمفة بسا في ذلظ العسل اإليجابي وبخامج 
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   الخالفة لمتشبؤ ب البذخية،السػارد  شاقات وقجراتتحديغ اإلنتاجية وتسكيغ االستفادة القرػى مغ
 .بذكل أفزل لجحب السديج مغ القػى العاممة السصمػبة

، مسا يػفخ معخفة أفزل بتكػيغ مجسػعة السػارد شطسةعمى القخارات الحاسسة لمسمدايا التأثيخ  PSRH يقجم 
العػاقب السحتسمة لمتغيخات العجيجة في البيئة والتفاعل ب التشبؤتيجف إلى  تقجيخاتووضع  بيا،البذخية الخاصة 

 .تشطيع بذكل أفزلاللتصػيخ امغ أجل  السشاسب،في الػقت 

 مقهمات الشجاح -3-3
 :مغ سبعة عشاصخ وىي كالتاليمجسػعة ي ف PSRH مقاربةعػامل الشجاح الخئيدية عشج تشفيح  تتسثل

 إدارة العسمیة من قبل اإلدارة العمیا -3-3-1
يسكغ أن تقجم مداىسة إيجابية في تحقيق  PSRH يجب أن تقتشع اإلدارة العميا أواًل وقبل كل شيء بأن 

أن تذارك اإلدارة العميا مغ  مغ الزخوري و  أي تغييخ ايةالحال مع بجكسا ىػ . األىجاف االستخاتيجية لمسشطسة
وإذا لع  تشفيحه،لع تحخض عمى  او كاٍف،بذكل  سقاربةإذا لع تأخح اإلدارة العميا ممكية الف ا.خالل تأكيج معتقجاتي

أمل الحرػل ت تػافق مع فمدفة إدارتيا، فسغ الرعبتال ت السقاربة إذا كان و، اتوتطل مدؤولة عغ تشفيح أنذص
وسيمة  PSRH ، غيخ ذلظ يبقىذأنبيحا الالسصمػبة مغ فخيق إدارة السشطسة والسػضفيغ  والسذاركة عمى السػافقة

 . (Dumais J-F, 2003, P.19)إلدارة السػارد البذخية بذكل استخاتيجي

 دعم والتزام فريق اإلدارة بأكسمو في العسمیة -3-3-2
يسكغ تػقع مقاومة في  الػاقع، عمى ارضىا تشفيح استخاتيجيةنفديا عغ  PSRH ال تقل أىسية عسمية

أحج عػامل الشجاح ىػ حذج وإقشاع فخيق اإلدارة مدبًقا  . ذكل تغييًخايألنو  التخصيط السشطسة عشج بجء
التذغيل ىحا أن يأخح فخيق العسل و أن يزسغ أسمػب بجء  يجبكسا  .بأىسية وضخورة التغييخ السقتخح

 .في نفذ االتجاه وبشفذ القشاعة مثل اإلدارة العميا عمى مدتػاه " يقهم بتذغيمياممكية العسمية و "اإلدارة 

 مراعاة عشاصر البيئة الخارجیة بشفس طريقة عشاصر البيئة الداخمیة أثشاء الدورة -3-3-3
البيئة إذا أخحنا  متغيخاتتحميل . ومغ السيع التغييخات في البيئة الخارجية ليا تأثيخ حاسع عمى مدتقبل السشطسة

الػاقع، السشطسة التي  في. و التعقيج واالضصخاب جيشاميكية،ال التأكج،في االعتبار خرائريا الستسثمة في عجم 
السدايا التشافدية لمبيئة  فخصة االستيالء واقتشاصتسشح امتياًزا لمبيئة الجاخمية فقط قج تخاشخ باالفتقار إلى 

 . (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.10)  الخارجية
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 في التخظیط االستراتیجي الذامل PSRH دمج -3-3-4
يعتسج عمى التخصيط االستخاتيجي ه السقاربة التأكج مغ أن مثل ىح PSRH يجب عمى السشطسة السيتسة بتشفيح

أنو غاية، ولكغ يجب أن يذكل تشفيحه وسيمة لتحقيق األىجاف فيسا  و عمىيشبغي الشطخ إلي الو  الذامل لمسشطسة
 القخار ومتخحي يتعمق باستخاتيجية التصػيخ التشطيسي واستخاتيجية السػارد البذخية التي وضعيا صانعػ

 .أداة لمتغييخ هباعتبار أن "تتحخك" PSRH في عسمية لخائزةالسشطسة ا يجب أن تتػقع

 من نقاط القهة السهجهدة في السهارد البذريةاالستفادة القرهى  -3-3-5
وبالتالي فيي تعدز لجييا،  يجب أن تدتفيج السشطسة أواًل وقبل كل شيء مغ نقاط قػة السػارد البذخية السػجػدة

إلى أنو  باإلضافة، البذخية ىاكل فخصيا في الشجاح مغ خالل االستفادة القرػى مغ قجرات وإمكانات مػارد
عمى العكذ مغ ذلظ، فإن استيجاف  .يديج مغ احتسالية تحقيق األىجاف االستخاتيجية بذكل أسيل أو أسخع

السػجػدة قج يزخ بفخص السشطسة في  كفاءاتأىجاف التصػيخ التشطيسي التي ستكػن مختمفة تساًما عغ ال
 . (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.10)  تحقيق أىجافيا أو يزعيا تحت ضغط ال داعي لو

 الكیام بالعسمیة بخظهات صغيرة وخظهة خظهة -3-3-6
الزخوري أن  مغ ليذو  "ميسةىي أن تبجأ "صغيخة لكغ  PSRHالذخوع في عسمية تكتيكات بيغ احجة مغ و 

الكيام بيا ومغ ثع فإن الخصخ يتسثل في تأخيخ ، العسميةكل اإلجابات أو كل الخبخة الالزمة لبجء  تسمظ السشطسة
فالعسمية بصبيعتيا تكخارية  قجم،التأن تبجأ صغيًخا وأن تتكيف مع  ذلظ،عمى العكذ مغ  األفزل،مغ . داعدون 

الحالية والسحتسمة لمسػارد البذخية  كفاءاتتذكل حكيقة تشفيح نذاط مثل إجخاء جخد لم بالفعل، . ومدتسخة
 : العسمية مغ خالل التفكيخ أواًل فيالسشطسة بجأ تيسكغ أن . مغ ناحية أخخى لمسشطسة السػجػدة قيسة مزافة

  /قدع تػضيف Classe d'emploi : مجسػعة الػضائف السحجدة وفًقا لستصمبات محجدة وتتػافق عسػًما
 ؛مع نفذ مدتػى األجخ

 تػضيف/  إشارCorps d'emploi : حاممي  الخاص،يجسع بيغ السدؤوليغ الخاضعيغ لشفذ الػضع
وييجف كل حامل درجة لذغل بعس الػضائف  .الجرجة التي تسشحيع السيشة لذغل مجسػعة مغ السشاصب

 ؛السقابمة لتمظ الجرجة
   تػضيف/ فئةCatégorie d'emploi:  التجسيع عمى أساس نػع العسل الشاتج عغ تػزيع الػضائف

 .حدب السعاييخ السختارة
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 البذريةجهدة معمهمات السهارد  -3-3-7
السػارد البذخية أمًخا ضخورًيا لتشفيح نطام تقييع السػارد الجيجة ذات جػدة فيسا يتعمق ب سعمػماتاليعج تػافخ 

ومغ السدمع بو أيًزا أن خرػصية أدوار  السػارد البذخية مصمػب ادارةليحه الغاية، فإن التدام  تحكيقاو 
 (Crozet D, 2016, P.31) التالية:ال سيسا األشخاف و  PSRHعسمية  الستجخميغ تديل

 يطل كبار السجيخيغ ىع السحخضيغ والسدؤوليغ عغ العسمية ومتابعتيا؛ 
 السجيخون ىع الجاعسػن والسداىسػن؛  
  بسثابة الذخيظ والسحفد لمعسميةإدارات السػارد البذخية تعتبخ. 

 عسمیة التخظیط االستراتیجي لمسهارد البذرية -4
  مغ:والتي تتسثل في كل   ست خصػات والتي سشقػم بذخحيا بذكل مفرل  PSRH تتزسغ سيخورة عسمية

 ؛لسشطسةتحميل البيئة وصياغة استخاتيجية تصػيخ ا 
  ؛التشبؤ باالحتياجات مغ السػارد البذخية 
  ؛التشبؤ بالسػارد البذخية الستاحة 
  ؛بيغ االحتياجات والسػارد البذخية الستاحة نحخافاتتحميل اال 
   ؛خصة استخاتيجية إلدارة السػارد البذخيةإعجاد 
   تصػيخ السشطسة استخاتيجيةمسػارد البذخية وتقييع االستخاتيجية لدارة اإلمتابعة خصة. 

 تحميل البيئة وصیاغة استراتیجیة تظهير السشغسة -4-1
 السهضهع -4-1-1

تحميل البيئة الخارجية والبيئة الجاخمية لمسؤسدة إلى معخفة الدياق الحي سُتجعى فيو السشطسة إلى  ييجف 
( بأكبخ قجر مسكغ مغ سشػات 5سشػات( أو الصػيل ) 3)( أو الستػسط واحجة العير في السجى القريخ )سشة

ىػ تحجيج واختيار مدارات الجقة. باإلضافة إلى ذلظ، فإن الغخض مغ صياغة استخاتيجية تصػيخ السشطسة 
في  الزػء،يجب أن تدمط ىحه التحميالت  .السختارةالعسل الػاعجة )السيسة، األىجاف، واالستخاتيجيات( لمفتخة 

 عمى إدارة السػارد البذخية. ، عمى آثار التغيخات البيئية والخيارات االستخاتيجية PSRHسياق

 األنذظة األساسیة -4-1-2
أىجاف السشطسة وأثخىا عمى حجع العسالة السصمػبة فسثال إذا استيجفت السشطسة زيادة معخفة يبجأ التخصيط مغ 

 (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.13) إنتاجيا فيحا يعشي ضخورة تحميل ضخوف الصمب والعخض
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 لتحكيقوأن نجاح تخصيط السػارد البذخية يختبط بأىجاف السشطسة التي تدعى  :دقة أىداف السشغسة 
 والقجرة عمى ربط ىحه األىجاف بأنطسة السػارد البذخية وأعساليا مثل زيادة

 في الدػق  السشطسةحرة 
 تعتبخ السعمػمات واإلحرائيات الخاصة بتمظ القػى ودقتيا يؤدي :  تهفر السعمهمات والبیانات الدقیقة

مغ  تحتاجيا السشطسة سػاءبالسخصصيغ إلى نتائج دقيقة عغ حجع القػى البذخية التي  إلى الػصػل
 الجاخل أو مغ الخارج ونفذ الذيء يقال عغ أىسية البيانات والسعمػمات

 .اإلنتاجية
  ال يسكغ وضع خصة وتشفيحىا بشجاح دون دعع اإلدارة العميا ليا  :التخظیطدعم اإلدارة العمیا لعسمیة

 .ئف وأعسال السشطسةالسػارد البذخية إحجاث تغيخات جػىخية في وضا خاصة عشجما تتصمب خصط
مع العمع أنو ال تػجج شخيقة متفق عمييا  التشبؤ، شخيقة في تحجيج تحميل السظمهب من العسالةتتسثل عسمية 

 ومعتسجة مغ شخف جسيع السشطسات. 

  :الثالثة التاليةفي العسميات  ةتحميل البيئتتسثل أنذصة 
A. االتجاىات أو التغييخات )الدياسية يتزسغ تحجيج : والحي تحميل البيئة الخارجیة لمسشغسة

واالقترادية( السحدػسة في البيئة الخارجية والتي مغ السخجح أن يكػن ليا تأثيخات إيجابية )فخص( أو 
فخيجة وال تتأثخ بشفذ القجر، أو بشفذ الصخيقة، بالتغيخات ، التي تعتبخ سمبية )تيجيجات( عمى السشطسة

ي استيجاف التغييخات الػحيجة التي يبجو أنيا تفخض تحجيات عمى لحلظ مغ الزخور  الستػقعة في البيئة.
بعج ذلظ، يجب مالحطة  التشسية الستشاسقة لمسشطسة ككل وتمظ الخاصة بكل وحجة مغ وحجات عسميا. 

قج يكػن ىحا، عمى سبيل السثال، نقًرا  . GRHجسيع التأثيخات الخئيدية ليحه التغييخات الستػقعة عمى 
، كفاءاتارد البذخية السؤىمة في سػق العسل، وزيادة السشافدة في جحب أنػاع معيشة مغ المتػقًعا في السػ 

 والتي يسكغ GRH ى. ويدسح تحميل البيئة الخارجية بتحجيج تأثيخىا عموالحاجة إلى إنذاء خجمات ججيجة
 (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.15)تمخيريا في الججول التالي:   

عمى إدارة السهارد البذريةالتأثيرات   مكهنات البيئة التغييرات الرئیدیة التي ستؤثر عمى السشغسة 

 االقتصاد  

االتكنولوجي    

 سػق العسل  

  ......... 
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B. مغ الزخوري تحميل بعس العشاصخ الحاسسة لمبيئة الجاخمية الحالية تحميل البيئة الداخمیة لمسؤسدة :
)مدتػى مسػارد البذخية لوالخرائز العامة  اإلدارية،لمسشطسة بذكل صحيح مثل ميستيا وقيسيا 

مدتػى األداء( مغ حيث نقاط القػة والزعف، التشطيع الحالي لمعسل، حالة السشاخ التشطيسي  التعميع،
ضػء التغييخات في البيئة الخارجية  فييجب إعادة فحز كل ىحه العشاصخ  .وفمدفة إدارة السشطسة

 جاخميةويدسح تحميل البيئة ال .GRHكػن التأثيخات عمى تمغ أجل تحجيج ما يجب تغييخه وماذا س
 والتي يسكغ تمخيريا في الججول التالي:    GRH ىبتحجيج تأثيخىا عم

الشاتجةالعشاصر الرئیدیة  التأثيرات عمى إدارة السهارد البذرية  مكهنات البيئة الحالیة 

 رسالة السشطسة  
  تدييخ وإدارة السشطسةقيع   

الخرائز العامة لمسػارد البذخية   
)نقاط القػة والزعف( ػجػدةالس  

 تشطيع العسل  
 السشاخ التشطيسي  
 فمدفة إدارة السشطسة  

C. مع الزغػط التي ية تكيف السشطسة تقييع كيفب يتعمق االمخ :صیاغة استراتیجیة تظهير السشغسة
تسارس عمييا مغ خالل التغييخات في البيئة الخارجية، وتحجيج التعجيالت التي يجب إجخاؤىا عمى 

باإلضافة جاف االستخاتيجية التي تشػي متابعتيا في شخوط السذاريع واألنذصة األىوكحا البيئة الجاخمية 
خاىا األندب في الدياق الحي تع تحميمو. مغ الػاضح أن سيشاريػىات التشسية تػسائل التشفيح التي ل

السشطسة الديشاريػ الحي يأخح في وفي الغالب تختار  ،GRHالسختمفة تؤدي إلى تأثيخات مختمفة عمى 
أفزل فخصة لتحقيق أىجافيا.  يااالعتبار أفزل وجو نقاط القػة في السػارد البذخية الحالية، مسا يسشح

، كسا GRH ل تتزسغ استخاتيجية التصػيخ التشطيسي عسػًما ىجًفا أو أكثخ مغ األىجاف االستخاتيجية
ي كل مخحمة مغ يجب مخاعاة ىحه األىجاف فومغ ناحية أخخى ىػ الحال بالشدبة لمػضائف األخخى. 

والتي يسكغ  GRH ىوتدسح صياغة االىجاف بتحجيج تأثيخىا عم .PSRH السخاحل األخخى لعسمية
  (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.17)تمخيريا في الججول التالي: 
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 استراتیجیات التشسیة أولهيات العسل التأثيرات عمى إدارة السهارد البذرية
خسالة، اذا لدم االمخإعادة تحجيج ال    

اذا لدم االمخ، لمتدييخ قيع الججيجة    

األىجاف االستخاتيجية إلدارة   
 ،السػارد البذخية: فمدفة اإلدارة

 ،....تشطيع العسل

 طرق التحميل -4-1-3
تقشيات التشبؤ السدتقبمية، والتي يسكغ استخجاميا ألغخاض تحميل وتفديخ البيئة وصياغة استخاتيجية  تعتسج

يػجج العجيج مغ الصخق لمتشبؤ مشيا ما يتع بػاسصة اإلدارة العميا وىي الصخق الشػعية حيث  التشطيسي،التصػيخ 
  .التشفيحيػن وىي الصخق الكسية ءالسجراومشيا ما يقػم بو 

A. تتع التشبؤات التي يزعيا  :األساليب الشهعیة في تحديد االحتیاجات من السهارد البذرية
  والستسثمة في: الخبخاء مغ خالل االعتساد عمى مجسػعة مغ األساليب

  بتحميل الصمب في الساضي : ىي أبدط شخيقة يقػم بيا السدؤول واألخرائيين الخبراءتقدير
ة سشػات، ثع يقػم بالتعخف عمى شكل السذخوع ويدتخجم السجيخ حجسو ارسة تصػر حجع العسالة عبخ عجوبج

الذخري في تحجيج حجع العسالة في السشطسة وفي األقدام السختمفة. وعشجما يقػم بيحا التشبؤ عجد مغ السجراء 
جيج يتع أخح متػسط التشبؤات، ويتع بحلظ تػفيخ التقجيخات األكثخ دقة، ويعتسج مديخ السػارد البذخية في تح

، ويسكغ اعتبارىا مغ تقشيات العسميات السختمفة والسختريغ فياحتياجاتو مغ السػارد البذخية عمى السحمييغ 
 46) ص ،2012بذيخ، العالق(وىسا:   غانتذارا، بحيث يسكغ ان ستخجميا الخبخاء بذكمياألكثخ التشبؤ 

  إشخاك الجسيع ويداعج السجسػعة عمى عجم الحكع عمى ب السكمفالسحايج  الخبيخاستخجام خجمات
 آراء السذاركيغ؛

    دون الكذف عغ ىػيتو قبل اجتساع السذاركيغ ويتجشب  التقجيخات السكمف بالعسمية بإجخاءيتع
  ؛الكذف والجفاع عشيا أثشاء السشاقذةالسؤشخيغ 

 ي/طريقة دلف Delphi  : مغ شخف  التقجيخاتىي تقشية تقجيخ معقجة وججت لتحديغ صحة
تكخر حتى يحرل اتفاق وجيات تقجيخ  -تفكيخ - صياغة مخاحل، وتعتسج ىحه الصخيقة عمى ثالث الخبخاء

ميسة لع يدبق  تغيخاتالشطخ وتعتبخ ىحه الصخيقة مفيجة عمى الخرػص عشجما تخيج السشطسة تحجيج تأثيخات 
  :ليا أن أدخمتيا
 ؛اساتور ػارد البذخية مجعػما بجصياغة احتياجاتو مغ الس ىيصمب مغ كل خبيخ عمى حج 
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 ؛يتع تجسيع كل التقاريخ وتمخيز الشتائج وارساليا إلى جسيع الخبخاء 
  ججيجة مغ شخف الخبخاء ثع تعخض ىحه التقجيخات مخة أخخى عمييع  تقجيخاتيتع صياغة

  .جسع عميو السجيخيغيوتكخر العسمية حتى يتع التػصل إلى أحدغ تقجيخ 
 بالسدتقبل  قشية الديشاريػ: تجعػ ىحه التقشية السجيخيغ إلى التشبؤ، وفًقا لبعس االحتساالتت

عمى تجييد نفديا بأنطسة لسخاقبة البيئة، وتداعج عمى تصػيخ مػقف استباقي يا تذجعو  ،السحتسل لبيئة السشطسة
بسالحطة التغيخات وتدسح  الطخوف،عمى التفكيخ فيسا سيفعمػنو إذا تجىػرت  خغسيعبيغ السجيخيغ التشفيحييغ، وت

سيسة في الػقت السشاسب مع مخاعاة بعس الحقائق واألحكام التي القخارات التخاذ مغ ا والتشبؤ بيا مدبقا لمتسكغ
 48) ص ،2012،بذيخ العالق(.والشػعيةتدتشج إلى كل مغ السعمػمات الكسية  والتي يسكغ اتخاذىا بذأن البيئة

 
B.  تؤثخ  تشبؤيوعمى مؤشخات  تعتسج: البذريةالكسیة في تحديد االحتیاجات من السهارد األساليب

التشبؤات مختبصة بشذاط السشطسة مثل: مدتػى السبيعات، مدتػى  وىحهعمى الصمب عمى السػارد البذخية 
  .، معجالت اإلنتاجاألرباح

  الصخيقة عمى أن يتع تحجيج األىجاف وتخجستيا إلى تعتسج ىحه  :العسل تكمفةطريقة تحميل
بحيث يتع بعج ذلظ تحجيج حجع العسل الحي  .أرقام خاصة بعجد الداعات الفعمية السصمػبة ألداء عسل معيغ

يدتصيع الفخد الػاحج الكيام بو خالل فتخة زمشية محجودة. ونرل إلى الدمغ الفعمي السصمػب بعج شخح عجد 
 …اء العسل مثل استخاحات الداعات الزائعة أثش

 تخكد عسمية تحميل قػة العسل عمى العجد السػجػد مغ األيجي العاممة  :طريقة تحميل قهة العسل
مقارنة مع العجد السصمػب مغ األيجي العاممة حدب تحميل عبء العسل. ويسكغ لشا أن نتػصل إلى تحميل قػة 

ىػ "معجل تغيخ العسل في السشطسة  .دوران العسل العسل مغ خالل وسيمة أساسية في التحميل أال وىي معجل
خالل فتخة زمشية محجدة إما بالجخػل أو الخخوج بأشكالو السختمفة. وىػ يكيذ مجى استقخار السػضفيغ ورضاىع 

  .بقائيع فييا ومجى رضاىع عغ العسل الػضيفة أو عمى معخفة أسباب تخكيع يداعج .الػضيفي

 البذريةالتشبؤ باحتیاجات السهارد  -4-2
 السهضهع -4-2-1

والحي ُيصمق عميو أيًزا التشبؤ بالصمب الجاخمي عمى  السدتقبمية،يتألف التشبؤ باحتياجات السػارد البذخية 
بذكل أساسي مغ تحجيج عجد وشبيعة الػضائف باإلضافة إلى ليكمة العسل الحي  بالػضائف،العسالة أو التشبؤ 

ستحتاجو السشطسة مغ أجل ضسان تحقيق ميستيا واألىجاف االستخاتيجية ضسغ اإلشار الدمشي السحجد. بسعشى 
  :ييجف إلى اإلجابة عمى ثالثة أسئمةفيػ  آخخ،
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 ( الحي سيس الفئات،ما ىػ الييكل الػضيفي )كغ مغ تحقيق أىجاف السشطسة؟الييئات 
   الػضائف السصمػبة لمكيام بحلظ؟ وشبيعة عجد  ىػ كع 
  ماذا سيكػن محتػى ومتصمبات ىحه الػضائف؟ 

 وىي: يتع التشبؤ باحتياجات السػارد البذخية مغ ثالثة مرادر رئيدية لمسعمػمات
  السشطسة؛عػامل البيئة الخارجية التي سيكػن ليا تأثيخ عمى  
  لمسشطسة؛نقاط القػة والزعف الحالية  
  التشسػية استخاتيجيتيالمسشطسة كسا ىي محجدة في  االستخاتيجيةاألىجاف. 

 االنذظة األساسیة -4-2-2
 في الشقاط التالية: األنذصة الخئيدية التي يتعيغ الكيام بيا في ىحه السخحمة تتسثل 

A.  مغ  شيء،أواًل وقبل كل  :السشغسةتحميل األنذظة الشاتجة عن أىداف واستراتیجیات عسل
الزخوري الحرػل عمى فكخة دقيقة عغ أنػاع وحجع األنذصة التي تشػي السشطسة الكيام بيا لتحقيق أىجافيا 

 السذاريع،مغ ىحا السشطػر ُيصمب مغ كل وحجة عسل تحجيج ، و االستخاتيجية خالل الفتخة التي اختارتيا
كل  وتحجيج قائسة األنذصة الخئيدية التي يتعيغ الكيام بيا مغ أجل تشفيح السختمفة،وتفريميا وفًقا لسكػناتيا 

كل وحجة عسل أيًزا تقجيخ حجع العسل الحي سيتع إنتاجو لكل نذاط مغ األنذصة السحجدة  عمى يجبو . مشيا
  (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.19)  ؛مغ أجل تحجيج جيج العسل السصمػب لمكيام بحلظ

B.  :تحجد األنذصة التي سيتع تشفيحىا  تحميل اليیكل التشغیسي السظمهب لتشفيذ ىذه األنذظة
إلى حج كبيخ أنػاع الػضائف السصمػبة )فئات الػضائف(، وبالتالي، الييكل التشطيسي الحي يجب الحفاظ عميو 

أن ندأل أنفدشا في ىحا ومع ذلظ، مغ السيع أيًزا  . أو تحػيمو مغ أجل دعع استخاتيجية التصػر بذكل مشاسب
الػقت حػل تأثيخ إدخال أشكال ججيجة مغ تشطيع العسل، أو تقديع ججيج لمسدؤوليات أو فمدفة إدارة ججيجة، 

 ؛فيحه العػامل مغ السحتسل أن تؤثخ أيًزا عمى الييكل التشطيسي
C. ب يعتسج التشبؤ بعجد الػضائف السصمػبة حدب الفئة وحد :التشبؤ بعدد الهعائف السظمهبة

 (Lemire L, 2015, P.207)وىسا:  مجسػعة العسل بذكل أساسي عمى أخح عامميغ في االعتبار
 ( تغيخ تشطيسيا إما بترفية وضائف أو دمجيا مع وضائف أخخى أو تػزيع أنذصتيا حجع األنذصة

  (،أقدام ججيجة انذاءعمى وضائف أخخى بسا يدسح بتػفيخ الجيج والتكاليف، أو 
 الستػقعة مغ قبل السشطسة ؛ 

  (السخغػبةمكاسب اإلنتاجية  التقشيات،مكان  العسل،عسمية اإلنتاج التي تتبشاىا السشطسة )تشطيع.  
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D.   مع األخح في االعتبار  التشبؤ،التشبؤ بالتغييخات في محتػى ومتصمبات الػضيفة وىحا يذسل
وإلى  وضيفية،وما ىي السدؤوليات الخئيدية لكل ىيئة  االستخاتيجية،التغييخات الستػقعة في البيئة واألىجاف 

 ، الكفاءات،السعخفة الخبخة، ،التعميعباإلضافة إلى متصمباتيع مغ حيث  حاسسة،لكل وضيفة  مسكغ،أقرى حج 
تحجيج تأثيخ التغيخ ، باإلضافة لعمى السيسة كحا التكػيغو السػاقف والدمػكيات  ،الرفات الذخرية ،السيارات

عمى نتائج السقارنة بيغ العائج والتكمفة الستػقع باستخجام اآلالت والعامميغ  بشاءا تكشػلػجيا اإلنتاج الستػقع في
  .تحميل عبئ العسل مغ خالل الػشيجة بيا كاإلنتاج أو السبيعات ، و تبشي اإلدارة قخارىا

E. يختبط عشرخ اإلنتاجية بالسيارات والقجرات و  التأكج مغ أن شاغل الػضيفة قادر عمى أدائيا
الػاجب تػفخىا في الػضيفة، وفي حالة غياب ذلظ فإن اإلنتاج سيشخفس وبالتالي المجػء إلى التعػيس بسديج 
مغ العامميغ مسا يتدبب في فائس ال لدوم لو وكحلظ األمخ بالشدبة لحاالت التخقية ألشخاص ال يستمكػن 

ة. وىحا يفخض عمى السجيخيغ أن يجرسػا السػضػع مغ خالل تقييع أداء العامميغ، السيارات والقجرات السصمػب
تحجيج تأثيخ التغيخ باإلضافة ل ،الفعمية، مقارنة السؤىالت السصمػبة والسؤىالت ببخامج التكػيغاالستعانة و 

مغ حيث الكع  الستػقع في ليكل العسالة وترػر التصػرالستػقع في حجع اإلنتاج بالخجػع إلى خصة اإلنتاج 
 . (Grasser B, 2014, P.146)والشػع

 طرق التحميل -4-2-3
األساليب التحميمية الستاحة لتشفيح تػقعات السػارد البذخية السصمػبة مغ قبل السشطسة لتحقيق أىجافيا 

التشبؤ تتسثل الخصػة التالية في و االستخاتيجية ىي في األساس نفذ تمظ التي تع تحجيجىا في الخصػة الدابقة 
بعجد وجػدة السػارد البذخية التي ستكػن متاحة لتمبية احتياجات السػارد البذخية ولزسان تحقيق استخاتيجية 

ويسكغ تمخيرو في الججول  التشبؤ باالحتياجات الكسية مغ السػارد البذخية السشطسة: - .تصػيخ السشطسة
 (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.21) التالي:

االحتیاجات الكسیة 
 حدب اطار التهعیف  

السظمهبة تهعیففئات ال  تهعیفاطار ال 
 السظمهب

أنهاع وحجم 
 األنذظة السخظظة

    

    

    

 مغ السػارد البذخية السشطسة: ويسكغ تمخيرو في الججول التالي: شػعيةالتشبؤ باالحتياجات ال -
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 اشار
 تػضيفال

الػاجبات 
 الخئيدية

 التجريب في السيسة  الخبخة السصمػبة السصمػبالتعميع 
 السػاقف والدمػكيات السيارات السصمػبة رف السصمػبةاالسع

 السصمػبة
 

 

    

 السهارد البذريةبالتشبؤ  -4-3
 السهضهع -4-3-1

الحرػل عمى ، مغ ػفخةالعسالة الجاخمية أو تحميل ال دويجتتكػن ىحه الخصػة والتي يذار إلييا غالًبا بالتشبؤ بت
فكخة واضحة عغ عجد ونػعية السػارد البذخية التي تعسل حالًيا في السشطسة ومغ سيكػن متاًحا في وقت 

 .محجد

 األنذظة األساسیة -4-3-2 
: الكسي )مخدون السػارد البذخية، تحميل دوران السػضفيغ وتحميل حخكة ػفخةىشاك نػعان مغ تحميالت ال
 .)تحميل األداء والتحميل السحتسل(السػضفيغ الجاخمييغ( والشػعي 

A.  مغ إنذاء جخد السػارد البذخية بالسشطسة ىػ تجسيع  الغخض: البذريةإجراء جرد السهارد
ويتع ذلظ وفق متغيخات مختمفة. عمى أساس جسيع السعمػمات الزخورية عغ السػارد البذخية العاممة حالًيا 

 (Crozet D, 2016, P.25)الستسثمة في مجسػعة العشاصخ التالية: السجسػعات الخئيدية السدتخجمة 
 تػضيف؛فئة ال 
 ؛األقجمية 
  العسخ والجشذ؛ 
  ؛ األكاديسي كػيغالت 
  والسحتسمة؛السيارات والقجرات الحالية  
  .االىتسامات السيشية والتصمعات السيشية 

 السػارد البذخيةتقجم عسخ في سياق فالتي تخيجىا السشطسة. والتقجيخات يتع تشفيح السجسػعات وفًقا لشػع التػقعات 
 حيث يكػن  (،قج يبجو مغ السثيخ لالىتسام تحميل القػى العاممة كجالة ألعسار األفخاد )اىخامات العسخ مثال:
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ػات وحجب القش التقجم،وإمكانيات  السحتسمة،تخكيدىع في فئة عسخية قادًرا عمى إثارة أسئمة مختمفة بذأن الخالفة 
 .قػيةالتخ 

B.  بحيث  العامل األكثخ تأثيًخا عمى القػى العاممة الستاحة : وىػ بسثابةدوران في السشغسةالتحديد معدل
  يتع تحجيجه عمى أساس حجع العسالة وحخكة الػصػل والسغادرة وفق الخصػتيغ التاليتيغ: 

تحجيج حجع العسالة عمى  وفق :العسميات العسالة إلى بشدبةلمػضيفة  عدد العسالة الزروريةيتحجد  -
  .أساس ربصيا بأحج العشاصخ ذات العالقة الػشيجة بيا كاإلنتاج أو السبيعات

  عدد العسالة الستهقع = )حجم العسالة الدابق/ حجم اإلنتاج الدابق( حجم اإلنتاج الستهقع

ــــاج  :مثااااال ــــخرت شــــخكة مــــا إنت ــــا عمســــا أن ال فدــــتان 8000ق  .إلنجــــازه دقيقــــة 30يدــــغخق الػاحــــج  فدــــتانيػمي
 .ســـــــــــــــــاعات. ىشـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــاعة اســـــــــــــــــتخاحة واحـــــــــــــــــجة يػميـــــــــــــــــا 8عـــــــــــــــــجد ســـــــــــــــــاعات العســـــــــــــــــل اليـــــــــــــــــػمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــػى العاممـــــــــــــــــــــــــــــــــة الالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــة  :السظماااااااااااااااااااااااااااااااااهب  إلنتـــــــــــــــــــــــــــــــــاج لتحجيـــــــــــــــــــــــــــــــــج حجـــــــــــــــــــــــــــــــــع الق
 مهعفا 571 تحتاج الى :الحل

 دقيقة X30  =240000 8000: إلنتاجلالػقت السصمػب 
 240000/ 60= 4000: لإلنتاجساعات عسل الػقت الالزم 

 دصخلتحقيق اليجف الس سؤسدة إلييعتحتاج ال الحيغ يغسػضفعجد ال
571143 ( =1-8 )/4000 

يتعمق بجسيع السغادريغ مغ السشطسة خالل فتخة معيشة يتع احتدابيا بذكل عام والحي  معدل الدوران -
ويدسح بالبحث ػضيفة تحميل تخك البحيث يقػم ب ،مئػيةعمى مجى عام واحج ويتع التعبيخ عشيا كشدبة 

  :ويحدب ىحا السعجل بالعالقة التالية .ذلظ عغ أسباب
 معدل دوارن العسال = عدد العسال السغادرين خالل فترة معيشة /متهسط العسال خالل الفترة

يسكغ لمسشطسة اتخاذ  ػضيفةفي قػة العسل. وبسعخفة أسباب تخك ال تػتخاكمسا ارتفع ىحا السعجل كمسا سبب  
التجابيخ الالزمة لتفادي ذلظ مدتكبال، فإذا كانت األسباب مختبصة باألشخاص )عادة ما تكػن معجالت التخك 

 مقخاتالشداء الستدوجات، األجانب، الحيغ يذتغمػن بعيجا عغ  مختفعة عشج الفئات التالية: السعيشيغ حجيثا،
سشخفزة مقارنة ال جػراألكذا كانت األسباب خاصة بالسشطسة )سكشيع( يتع تجشب تػضيف ىحه الفئات، أما إ

  .سة سبل تجشبيا مدتكبالرابسشطسات مشافدة، أو مدايا مسشػحة( وىحا يفدح السجال لج
 لحخكة عساليا خالل شيخ ماي في الججول التالي:  احرائيات” ALFA" ؤسدةمقجمت  2019في :مثال
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 العجد الفتخة
 4000 ذيخ البجاية 
 4100 ذيخ النياية 

 تعييغ 100 السشترف  األول لمذيخ
 تخكػا العسل 40 السشترف  االخيخ لمذيخ

 ؟ما ىػ معجل دوران العسل العامميغ في السشطسة  :السظمهب
  % .3445 ػمعجل دوران العسل ى الحل :

  متهسط عدد العاممين
4050 =2 /4100+4000  

  عجد العامميغالسئػية لعجد السعيشيغ عمى متػسط  : الشدبةعيشهامتهسط عدد األشخاص الذين 
2147%  =100 % (4050/100) 

 عجد العامميغالسئػية لعجد تاركي العسل عمى متػسط  الشدبة :العسلمتهسط عدد األشخاص الذين تركها 
0198%  =100 % (4050/40) 

 عجد العامميغ متػسطالشدبة السئػية لعجد السعيشيغ وعجد تاركي العسل عمى  :العسلمعدل دوران 
3145% =0.0345 =%100 (4050/140) 

C. يذسل التشقل الجاخمي جسيع تشقالت السػضفيغ مغ فئة وضيفية إلى أخخى  :تحديد معدل التشقل الداخمي
يتع تحجيج معجل التشقل الجاخمي مغ خالل حداب جسيع السغادريغ مغ فئة  ، حيثومغ وحجة إدارية إلى أخخى 

الػضيفة والػحجة اإلدارية )الخدائخ( بدبب التعييغ والتخقية وإعادة الترشيف وإعادة التػجيو السيشي وجسيع 
 ؛( حدب شغل مشرب شاغخسكاسبالالػافجيغ في فئة الػضيفة وفي الػحجة اإلدارية )

D. يتع تشفيح إنذاء السػارد البذخية التي ستكػن متاحة داخل السشطسة  :ذرية السدتقبمیةتقدير السهارد الب
والتي يتع خرع الخدائخ  لمتخصيط،مغ خالل مخاعاة السػضفيغ الستاحيغ في بجاية الفتخة التي تحجدىا السشطسة 

وًجا عغ فئة الػضيفة أو مشيا )معجل الجوران الحي يذكل مغادرة مغ السشطسة والحخكات الجاخمية التي تذكل خخ 
 ؛)الػحجة اإلدارية( والتي تزاف إلييا مكاسب السػضفيغ )التػضيف في الػضيفة

E.  يسكغ ألي مشطسة تخغب في تػقع السدتقبل وتدميط الزػء عمى  :إجراء التحمیالت والتشبؤات الكسیة
ويدتفيج  سيتع اعتبار معجل الجوران كسثال ،باخترارمتػضيح لاحتياجاتيا السدتقبمية أن تزع تشبؤات مختمفة. 

والفئة  العسل،وخبخة  الجشذ،ال سيسا  السختمفة،معجل الجوران )السغادرة مغ السشطسة( مغ ربط الستغيخات  تحميل
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التي نذأ مشيا السغادريغ )العجيج مغ السغادريغ في نفذ فئة التػضيف ليذ ليا نفذ التأثيخ كسا لػ يتع 
سبب السغادرة  ،حجث السغادرة في بجاية العسل(تعجد سشػات الخبخة )غالًبا ما  ،ختمفة(تقديسيع إلى فئات م

 يجب عمى األقل مخاعاة ما يمي:بالسرجاقية الجوران تحميل معجل  لكي يتدعو ( اختياري وشػعي، الدامي)
  تأثخًا؛فئات الػضائف األكثخ  - 
  (؛السؤشخات عمى معجل الجورانعجد سشػات الخبخة )يعتبخ ىحا العامل مغ أفزل  -
عمى وجو الخرػص، نذاًشا معقًجا، ألن إثبات احتسالية  السغادرة،تػقع حاالت  ُيعج) سبب الخحيل -

مغادرة السػضفيغ لمسؤسدة أمخ محفػف بالسخاشخ بذكل خاص، ال سيسا فيسا يتعمق بحاالت السغادرة 
 . (Grasser B, 2014, P.194) االستقالة واالنتقالكالصػعية 

F. ىػ تدميط الزػء عمى نقاط القػة والزعف السمحػضة في السشطسة وتقجيع  والغخض مش :تحميل األداء
مغ السيع مخاعاة العػامل  األداء،عشج تحميل فالتػصيات السشاسبة فيسا يتعمق بسدتػى جػدة السػارد البذخية. 

 لو،والجعع السقجم  حفيده،ما يتعمق بت، وكحلظ كل السعشية حتى يتسكغ السػضف مغ تقجيع أقرى أداء أم ال
الفخدية. يجب أن يخكد  كفاءاتباإلضافة إلى ال األداء،عمى كل ىحه العػامل تؤثخ بحيث  التشطيسي،والدياق 

تحميل األداء بذكل كبيخ عمى نطام تقييع األداء الحي تدتخجمو السشطسة وعمى تصبيقو مغ قبل السدؤوليغ عغ 
 ؛قػة والزعف لكل مػضف )تقييع األداء الفخدي(تشفيحه وكحلظ عمى نقاط ال

G.  ات السػارد البذخية القائسة إلى الدساح لمسشطسة باالستفادة عمى يييجف تحميل إمكان :اإلمكانیاتتقيیم
ات السػجػدة في السػارد البذخية والتي ستديع في تحقيق رسالتيا وأىجافيا لزسان يأفزل وجو مغ اإلمكان

فييا أفزل ما  يؤدتالسشطسة أن السػارد البذخية تحتل السشاصب التي  تأكجتيجب أن  ألمثل،ااألداء والتصػيخ 
يتع ، و السػارد البذخية لتػلي وضيفة مختمفة في السدتقبل تاإمكاني. قج يكػن مغ السفيج أيًزا اكتذاف الجيي

، مقارنًة فخادلية التي اكتدبيا األالحا لسياراتلمكفاءات واالتقيیم الدقيق ات مغ خالل يمكانىحه اإلإجخاء تحميل 
الحي يتع تحجيثو في الػضيفة بالشدبة إلى تمظ التي  مدتهى السعرفة ،تصػيخىاوتمظ التي سيتع  مشيا بالستخمفة

ستمكيا السػارد البذخية بالفعل ولكغ ال يتع استخجاميا في الػضيفة الحالية وقجرة األفخاد عمى التعمع الكتداب ت
ات. يسكغ استخجام يلتقييع اإلمكان السيشیة والتظمعات التحقيق في االىتساماتمعخفة ججيجة. مصمػب أيًزا 

 ,Lemire L, 2015) .بؤ بالشجاح في التػضيفمجسػعة متشػعة مغ وسائل وتقشيات التقييع لمسداعجة في التش

P.194) 
 استعسال عجة تقشيات إلجخاء مختمف التقييسات السيسا: يسكغ  :عمى سبيل السثال

 الخبخة أو خالل دسات الذخرية مغ الواالىتسامات السيشية و  كفاءاتاللتقييع الكياس الشفدي  تاختبارا
 التعميع؛

  اإلدارة؛ات يتقشيات مخاكد التقييع لتقييع إمكان 
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   ؛تقييسات األداء( بيجف تحجيج الػضيفة التالية التي سيتع شغميا السيشي،مخاجعة التقجم )تحميل السمف 
   السخصصات التشطيسية السؤقتة أو ججاول االستبجال )تذبو السخصصات التشطيسية وتدسح بالتذاور

 الدخيع مع جسيع تحخكات السػضفيغ السسكشة إذا أصبحت الػضيفة شاغخة(. 

أسساء البجائل السحتسمة مع  يتع سخدو  نجج لكل وضيفة السدسى الػضيفي واسع شاغل الػضيفة يسكغ ان
(. لحلظ كػيغوتحتاج إلى ت لالستخجام،دائيا، جشًبا إلى جشب مع التػصيات السشاسبة )جاىدة ترشيف شامل أل

يتحجد مػقع الذخز مغ خالل أدائو الحالي )تقييع األداء( وإمكانياتو لمتخقية )التحميل السحتسل(. عشجما تكػن 
فسغ الزخوري معخفة  معخوفة،دتقبمية السػارد البذخية الحالية والس وفخةاحتياجات السػارد البذخية السدتقبمية و 

 كسا يسكغ مالحطتو في الججول ادناه: ما إذا كان ىشاك أي اختالل في التػازن بيغ االثشيغ
(Guide méthodologique de GRH, 2015, P.30) 

القهى العاممة الستهفرة 
 في نياية الفترة

القادمهن في فئة 
 الهعیفة )السكاسب(

السغادرين من فئة 
)الخدائر( التهعیف  

القهى العاممة 
 في بداية الفترة

 فئات الهعائف

شاقع اإلشخاف:     
 العمػي 
 الػسيط

 السحتخفة    
 التقشية    
 مػضفي السكاتب    
 شاقع الدكختارية    
 عامل    
 سجسػعال    

 تحميل االختالالت بين االحتیاجات والسهارد البذرية الستاحة -4-4
 السهضهع -4-4-1

الغخض مغ تحجيج وتحميل االختالالت بيغ االحتياجات السدتقبمية والسػارد البذخية القائسة ىػ تدميط الزػء 
التقييع السشاسب لالختالالت التي  .عمى السػاقف السختمفة التي تسثل أىع التيجيجات لمتصػر الستشاغع لمسشطسة

ويغحي محتػى خصة إدارة السػارد   GRHي تػاجوتع تحجيجىا سيجعل مغ السسكغ تحجيج التحجيات التذغيمية الت
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 ،تشقدع االختالالت السختمفة التي يسكغ مالحطتيا عسػًما إلى أربع فئات رئيدية: بيئية و البذخية االستخاتيجية
 .نػعية وكسية، ليكمية

 األنذظة األساسیة -4-4-2 
A.  عػامل البيئة الخارجية التي  -بأكبخ قجر مسكغ مغ الجقة  - ويذسل تحجيج :البيئیةتحميل االختالالت

تسثل التحجيات التي يجب أن تتخحىا السشطسة بذكل مصمق مغ أجل التكيف عمى أفزل وجو مسكغ مع 
التغييخات التذخيعية  فيسبيل السثال  العػامل عمىىحه تتسثل . او ويدسح تحقيق أىجافيفيكػن تالدياق الحي س

وقيع العسل الججيجة  عاليا،جحب السػارد البذخية السؤىمة تأليال  والسشافدة الستدايجة في الستػقعة،الخئيدية 
  (Dumais J-F, 2003, P.24)؛لمذباب
B. تتعمق ىحه االختالالت بعشاصخ مثل تقاسع السدؤوليات )التخفيس  :تحميل االختالالت اليیكمیة

تشطيع العسل )الخغبة في  ،(القخاروالالمخكدية الستػقعة لدمصة اتخاذ  اليخمية،السخغػب في عجد السدتػيات 
مداعجة خاصة  السيشية،عجم تخكيد العسميات، والتغييخ في اإلدارة الفمدفة( وضخوف العسل )إشكالية الدالمة 

  (Dumais J-F, 2003, P.24) ؛(إدخال نطام ججيج لتقييع األداء سًشا،لمسػضفيغ األكبخ 
C.   كفاءاتالشػعية التي لػحطت بيغ  االنحخافاتمغ الزخوري أيًزا تقييع  :الشهعیةتحميل االختالالت 

بػضػح. يسكغ أن  اإلشارالسػارد البذخية القائسة واالحتياجات الستػقعة مغ أجل تحجيج القزايا الػاردة في ىحا 
ات السحجودة بيغ العجيج مغ يواإلمكان اإلداري، كػيغعغ نقز الت :عمى سبيل السثال التحميالت،تكذف 

 وغيخىا؛ وتأىيل بعس السػضفيغ الشذاط،تقشية الستقادمة في قصاعات معيشة مغ ال والسعخفة فخاد،األ
D.  مغ السفيج أخيًخا معخفة فػائس و/ أو نقز السػارد البذخية مقجًما والتي مغ  الكسیة:تحميل االختالالت

سثيل بشقز ت :السحتسل أن تؤثخ عمى تحقيق أىجاف السشطسة. تتعمق االختالالت الكسية، عمى سبيل السثال
 سعيشة. الػضائف مغ الانخفاض عجد و انخفاض التعاقب في وضائف معيشة  السدتيجفة،الفئات 

(Crozet D, 2016, P.26) 
 :تحميل االختالالت السختمفة السحكػرة أعاله السشطسة إلى وضع نفديا عمى مدتػييغ يجفع

  لتحكيقيا؛أىجاف السػارد البذخية التشطيسية والتذغيمية التي تشػي الدعي  -
 .استخاتيجيات السػارد البذخية التي تعتدم تشفيحىا لتحكيقيا  -

 طرق التحميل -4-4-3
في ىحه السخحمة مغ ربط السدتقبل السخصط لمسشطسة )األىجاف، األساليب التحميمية الستاحة تتكػن أساًسا 

ممؤىا واعتساد خصة  الػاجبالسذاريع، األنذصة( ووضعيا الحالي مغ حيث السػارد. مغ أجل تحجيج الثغخات 



 3/جامعة الجزائر اإلدارة اإلستراتیجیة  لمسهارد البذرية اسیمحاضرات في مك     مهترفي أمال :الدكتهرة  

 

53 
 

االنتياء مغ تحميل االختالالت في السػارد البذخية التي مغ السحتسل أن تزخ باستخاتيجية . عشج عسل مشاسبة
. ويػضح الػضعالزخوري اتخاذ قخار بذأن خصة عسل مغ شأنيا ترحيح ىحا  مغ سيكػن و  تصػيخ السشطسة
 :الستاحةمشطسة السػارد البذخية واالحتياجات  تحجيج السػاضع غيخ الستػازنة بيغالججول ادناه 

(Guide méthodologique de GRH, 2015, P.35) 
 أنهاع االختالالت طبیعة االختالالت التأثيرات عمى السشغسة التحديات السظروحة عمى إدارة السهارد البذرية

  بيئي   

  ليكمي   

  نػعي   

 كسي   

 السهارد البذرية الخظة االستراتیجیة إلدارة -4-5
 السهضهع -4-5-1

ي بمػرة القخارات التي يتع اتخاذىا خالل عسمية ف (GSRH)مسػارد البذخية ل التدييخ االستخاتيجيتداعج خصة 
لتحميالت البيئات الجاخمية والخارجية، واستخاتيجية  اانعكاس جتعو ، متساسظبذكل كمي و التخصيط االستخاتيجي 

 ةالستػقع ػفخةتصػر السشطسة واالختالالت التي تعتبخ حاسسة بيغ احتياجات السػارد البذخية السدتقبمية وال
اليجف مغ الخصة ىػ وضع سيشاريػ واقعي يجعع بذكل ممسػس السشطسة في  .لمسػارد البذخية في فتخة محجدة

تتزسغ الخصة أىجاًفا محجدة وقابمة لمكياس، واستخاتيجيات العسل التي سيتع . و االستخاتيجية تحقيق أىجافيا
 .إنجاز لسجة الخصة االستخاتيجية الذاممة لمسشطسة كحا ججولتحجيج األولػيات ليا و 

 األنذظة األساسیة -4-5-2 
والستسثمة  أنذصة أساسيةمفرمة إلى حج ما، ولكشيا تتزسغ عمى األقل ثالثة  GSRH سكغ أن تكػن خصةي

 .، تحجيج استخاتيجيات العسل  ووضع الججول الدمشي لإلنجاز GSRHتحجيج أىجاف في:
A.  وضع أىدافGSRH:  ترف ما تحتاج السشطسة لتحكيقو مغ السػارد البذخية حتى تكػن قادرة والتي

األىجاف: استخاتيجي وتذغيمي. عمى تشفيح استخاتيجية الشسػ الخاصة بيا. تحتػي الخصة عمى مدتػييغ مغ 
اإلدارة التذاركية أو  وضعيعج و  األول مذتق بذكل رئيدي مغ فمدفة اإلدارة لمقادة واستخاتيجية تصػيخ السشطسة

بذكل خاص بالتحجيات  ، بيشسا ييتع االخخاستخاتيجية تعبئة السػارد البذخية مثااًل عمى ىحا الشػع مغ األىجاف
فئات مختمفة مغ االختالالت التي تعتبخ حاسسة بيغ العخض والصمب لمسػارد  لجةعاالتي يجب مػاجيتيا في م
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يسكغ أن تكػن األىجاف ىي سج ىحه  البذخية،في مػاجية اكتذاف نقز السػارد  :السثالالبذخية. عمى سبيل 
 ؛الثغخات ومشعيا في السدتقبل

B.  تذيخ ىحهو  التي وضعتيا السشطسة لتحقيق األىجاف الػسائل وىي العسل:تحديد استراتیجیات 
تتعمق  حيثاألىجاف.  تمظ االستخاتيجيات إلى الدياسات والبخامج واألنذصة التي سيتع تشفيحىا لتحقيق

والتعاقب  العسل،عالقات  األداء،تقييع  البذخية،، وىي التػضيف، تصػيخ السػارد GRH ل بالػضائف الخئيدية
 االستخاتيجياتفقج تكػن إحجى  كافية،السػضف  كفاءاتإذا لع تكغ  السثال،عمى سبيل ف الػضيفي.أو التخصيط 

   (Gazier B, 2004, P.41) ؛والتصػيخ كػيغىي تشفيح بخامج وأنذصة تشسية السػارد البذخية مثل إعادة الت
C.   إمكانية تحجيج األولػيات في تصػيخ الخصة وكحلظ  والحي يتيح :لمتشفيذوضع الجدول الزمشي

يجب الشطخ في االحتياجات السمحة لمسشطسة  بحلظ،األىجاف التي سيتع بمػغيا خالل فتخة محجدة. لمكيام 
إذا أدى مشاخ العسل الديئ إلى حجوث  وبالتالي، .والسػارد السالية الستاحة والتجفق السشصقي لالستخاتيجيات

 كػن مغ الزخوري حل ىحا السػقف أواًل. فدي أخخى،مذكالت 

إمكانية وضع العشاصخ األساسية لتحقيق استخاتيجية تصػيخ السشطسة مغ حيث السػارد  GSRH يتيح تشفيح خصة
أيًزا شخيقة مستازة لتفػيس السدؤوليات وتحجيج أدوار مختمف أصحاب السرمحة في  تعتبخ كسا البذخية،

GRH  األىجاف ووسائل العسل واضحة ومحجدة مدبًقا لكػن. 

 طرق التحميل -4-5-3
تتػافق ىحه األساليب مع التقشيات حيث تعتسج شخق اختيار األىجاف واالستخاتيجيات عمى حكع القادة. 

بذكل صحيح وأن السشطسة قج  تديخ GSRH الشػعية السػضحة في الخصػة األولى لزسان أن خصة
سيكػن مغ الزخوري إجخاء مخاقبة و ،  GSRHاتخحت الخيارات الرحيحة الستخاتيجيات وأىجاف عسل

بتمبية  تدسحالتي  RH استخاتيجياتتحجيج مغ اجخاء يسكغ . وبذكل عام يػجج مخصةلدورية وتقييع سشػي 
   (Lemire L, 2015, PP.194-195)  التالية:الخصػات والستسثل في  مسشطسةل يةالسدتقبم حتياجاتاال

A. لتحميل السعخوض مغ العسالة حاليا ولفتخة الخصة البج مغ التعخف عمى  :تحميل السعروض من العسالة
أي  ػضيفةالعجد اإلجسالي لمعسال داخل ليكل الػضائف وتحميل تجفق ىحه العسالة في التخقية والشقل وتخك ال

  :نحكخ مشيا أساليب تحميل السعخوض مغ العسالةبحيث يػجج مجسػعة مغ .دراسة تحخكات العسال(
وتدسى كحلظ بقائسة تدكيغ العسالة وتزع ىحه القائسة معمػمات ىامة حػل الػضائف  قائسة العسالة: -

 السؤىل، الدغ، الحالة االجتساعية. )اسسيا ودرجتيا(، عجد العامميغ في كل وضيفة، العجد بحدب الجشذ،
 ،التعيغ عسمياتوالسيسا ي تحميل وضع العسالة وتداعج عمى تخصيط االحتياجات مغ السػارد البذخية، وتفيج ف
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  و التكػيغ؛التخقية 
تفيج ىحه القائسة في متابعة حخكة تجفق العسالة عمى مدتػى السشطسة سػاء أكان نقال  قائسة تدفق العسالة: -

                                                      ؛لمجاخل أو لمخارج وكحلظ عسميات التخقية والباقيغ في أماكشيع
 ىاىحا األسمػب في السشطسات التي ليا أعجاد كبيخة مغ السػضفيغ، ومغ أشيخ  يدتعسل :الزمشیةالدالسل  -

، التخقية، تخك راتسالسل ماركػف التي تعتسج عمى تحميل ندب تحخك العسالة داخل اإلدارات )بيغ اإلدا
كة ة(، ويتع التػصل ليحه الشدب مغ خالل دراسة تاريخية لمساضي ثع استخجام ىحه الشدب لمتشبؤ بحخ ػضيفال

  ؛العسالة في السشطسة
يسثل ىحا السخدون نطام معمػمات ىام إذ يزع قائسة بأسساء العامميغ وصفاتيع  :كفاءاتمخزون ال -

بالشدبة لمسشطسات التي تدتخجم  ىحه األخيخة كمسا احتاجت إليو. ويعج فعاال السشطسة، تدتعسموداخل  راتيعوميا
السػجػدة والسصمػبة خاصة عشج التعاقج عمى كسيات  كفاءاتػاع اليفيج في تحجيج أن البخمجيات والتصبيقات كسا

  ؛أو التخقية لبخامج التكػيغوأنػاع ججيجة أو عشج التػسع أو عشج تغيخ سياسات السشطسة، أو التخصيط 
لتفادي االرتباك والخمل الحي قج يقع في حالة تخك أحج السػضفيغ  الييايمجأ  خرائط الترقیة واإلحالل: -

يشعكذ سمبا عمى األداء.  الذيء الحي قجالحداس مسا يزصخ السشطسة إلحالل غيخه برػرة عذػائية  لسشربو
وخخائط اإلحالل عبارة عغ خصط احتسالية معجة مدبقا لسػاجية حاالت خمػ السشاصب اليامة والحداسة 

معسال بشاءا عمى معاييخ السخشحيغ لذغميا، كسا تفيج في التخصيط لمسدتقبل الػضيفي ل فخاداأل بيغبالسشطسة وت
تعاون  الخخائطالرالحية. وتداعج عمى إعصاء صػرة كاممة لفخص التخقية الستاحة. ويتصمب إعجاد مثل ىحه 

التي ستطيخ في الخخيصة عمى أن  شخاصحتى يتدشى تخشيح األ اليياكلمختمف السختريغ في مختمف 
  ؛يكػن ذلظ في سخية تامة

الػضيفية السقتخحة التي سيتجرج ضسشيا  راتوفق ليحه الصخيقة يتع تحجيج السدا الشسه الهعیفي: خرائط -
، الكفاءات العامل ويشتقل ويختقي حتى يرل إلى الػضائف العميا. وتفيج في التعخف عمى جػانب الخبخة

 .كػيغوالسيارات الػاجب تػفخىا في الذخز أثشاء التجرج الػضيفي وكحا سشػات الخبخة والت

B. تقػم السشطسة بعجة عسميات وذلظ بعج تقجيخ االحتياجات  :لجة الفائض والعجز من العسالةكیفیة معا
 والسصمػب مشيابيغ السعخوض  نحخافالسػارد البذخية وذلظ بإزالة االفيسا يخز والسعخوض مغ العسالة 

يكػن العخض الجاخمي لمسػارد البذخية أكبخ مغ االحتياجات فالسشطسة لجييا فائس في السػارد  افعشجم .وتعجيميا
البذخية وفي حالة العكذ أي أن العخض الجاخمي ال يسكغ السشطسة مغ تمبية احتياجاتيا فيشاك نقز في 

والشػعية الػاجب كسية السػارد البذخية. وتسثل ىحه الػضعيات عجم التػازن بيغ العخض والصمب مغ الشاحية ال
، السػاصفات الذخرية بػاسصة تقجيخ إذا ما كانت والكفاءاتمعالجتو وبحلظ يجب االىتسام بتػافخ السيارات 
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 استخاتيجيةويسكغ تخصيط السػارد البذخية بصخيقة  . ىحه األخيخة متػفخة بسا يتشاسب مع متصمبات الػضائف
تقشيات لسعالجة العجد أو الفائس في  وفق مجسػعة مغعمييا  أو القزاء االنحخافاتالسشطسة مغ تفادي ىحه 

 .العسالة
C. سياسة واحجة او اكثخ  تمجأ السشطسة في ىحه الحالة إلى استخجام  :تقشیات معالجة الفائض في العسالة

  :حالة الشجرة وحالة الػفخة وفقحدب سػق العسالة 
كي ال تفخط السشطسة في عسالتيا السؤىمة التي قج ال تججىا مدتكبال فيي تزصخ لتحسل  حالة الشدرة: -

، أو عغ شخيق التكػيغتكاليفيا وتعيج استخجاميا إما بإعادة تأىيميا لمكيام بأعسال أخخى قج تحتاجيا مدتكبال 
 ػضيفة؛االحتفاظ بيا لسػاجية حاالت تخك ال

 :بإحجى الصخق التالية الدائجةالحالة إلى التخمز مغ العسالة تمجأ السشطسة في ىحه  حالة الهفرة: -
 : ؛مع مشح تعػيزات تسكشيع مغ مسارسة عسل آخخ العسال المجػء إلى سياسة إنياء خجمة 
  ؛تذجيع التقاعج السبكخ مع عجم إحالل العسالة الستقاعجة 
  ؛استخجام العسالة السؤقتة الخخيرة في بعس الػضائف 
   بجيمة في مشذآت أخخى تعاني عجد في العسالةإيجاد فخص عسل.  
D. سياسة واحجة او اكثخ  تمجأ السشطسة في ىحه الحالة إلى استخجام  :تقشیات معالجة العجز في العسالة

  :حالة الشجرة وحالة الػفخة وفقحدب سػق العسالة 
تػاجو السشطسة مذكال كبيخا في تػفيخ وتغصية العجد في مثل ىحه الحالة ولحا عمييا اتباع  حالة الشدرة: -

    (Crozet D, 2016, P.38) :إحجى الصخق التالية
 ؛المجػء إلى مرادر ججيجة لمتػضيف كالجامعات ومخاكد التكػيغ السيشي 
  كػيغ؛ذلظ بالت تخفيس شخوط التػضيف وعجم التذجد في معاييخ االختيار وتعػيس 
  ؛استخجام عسالة مؤقتة 
 ؛زيادة فتخة الخجمة أي إشالة سغ التقاعج 
  العسل؛زيادة ساعات العسل خارج أوقات 
   ؛األجػر ومشح الحػافد التي تجحب العسالةرفع وزيادة 
  ؛مكثفة كػيشيةرفع مدتػى زيادة إنتاجية الفخد دون زيادة عجد األفخاد وذلظ بتصبيق بخامج ت 
  ؛حجع الػضائف بديادة مياميا وتكميف العامل بأدائيا مسا يشعكذ عمى مدتػى اإلنتاجية ػسيعت 
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  إحالل التكشػلػجيا مكان العسالة. 
في مثل ىحه الحالة ال تػاجو السشطسة مذكال كبيخا في تػفيخ وتغصية العجد ولحا  :حالة الهفرة -

 .شخوط التػضيف عمييا إتباع كافة مخاحل االختيار والتعييغ دون التشازل عغ
 

E. أمثمة ألىداف واستراتیجیات GSRH 
 يقجم الججول اسفمو مجسػعة مغ األمثمة لمبجائل االستخاتيجية كسا يمي: 

(Guide méthodologique de GRH, 2015, P.39) 
 استراتیجیة تظهير السشغسة GRHاألىداف االستراتیجیة  )وسائل العسل( GRHاستراتیجیات 

التذاركية:تشفيح اإلدارة   
 RHتشفيح الدياسات لتعبئة  -

زيادة التدام السػارد البذخية اتجاه 
 السشطسة

تقجيع أفزل خجمة مسكشة بأقل تكمفة 
 مسكشة

    )وسائل العسل(: GRHاستراتیجیات 
 التػضيف:  -

 + التعييغ؛
 + إعادة التختيب؛

 + التخقية أو التػضيف 
 التخصيط لمخالفة -
 
 + إعادة تجويخ السػارد البذخية؛ 
 + عجم استبجال السغادريغ؛ 
 + انتجاب أو تعييغ 
 

 : GRHاألىداف التذغيمیة 
؛القزاء عمى الشجرة  -  
 
 
 

؛جرةمشع الش  -  
 
 

عجد السػضفيغ تقميز  -  

 : كسيالتهازن الاختالل 
 نجرة السػارد البذخية؛  -

 

 

 

 

 

التشبؤ بشقز السػارد البذخية عمى   -
 والصػيل؛السجى الستػسط 

 العسالة الفائزة  -

 
 بخامج:  وضع حيد التشفيح

 التكػيغ؛  -

 ؛التحدغ  -

 ؛سؤقتالستبجال اال  -

 ؛خعايةال  -

و /  العسػمي بيغ الػضيف RHتبادل  -
  ؛الخاصة لسؤسداتأو ا

 ؛إثخاء السيام  -

 تخقية ال  -

 
 تصػيخ السػارد البذخية

 
 

 
 
 
 
ضسان مػاءمة أفزل بيغ ميارات  

RH  والػضائف 

 اختالل التهازن الشهعي:  
 RH ل شاقزالتأىيل ال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     RH التأىيل الدائج ل -
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 تقميل السدتػيات اليخمية؛ -

تعديد السبادرة واالستقاللية بيغ  -
 السػضفيغ

 
 مخاجعة تقديع السدؤوليات

 
 
  

 االختالالت اليیكمیة:
تشطيع العسل ال يزسغ أقرى قجر مغ  

 األداء

 

 التػضيف مغ الجامعة؛  -
  .وضع محفدات لسدارات ميشية - 

 

 

 استقصاب السػارد البذخية العالية التأىيل

 االختالالت البيئیة:
السشطسة في استقصاب  يةعجم تشافد

RH عالية التأىيل  

 السهارد البذريةالخظة االستراتیجیة إلدارة  متابعة وتقيیم -4-6
 السهضهع -4-6-1

إلى تػفيخ  خميالتي ت GSRH لمتحكع وتعجيل استخاتيجيات عسل وأىجافأسمػبا GSRH  تعج مخاقبة وتقييع خصة
مى جب عفييعتسج عمى متغيخات دائسة التصػر  PSRH ، وبسا انمعمػمات حػل التقجم السحخز وتشفيح الخصة

 .ىحه الستغيخات إعادة تقييع أوضاعيا بانتطام وفقا لتصػر السشطسة

 األنذظة األساسیة -4-6-2 
كسا سشعخضو فيسا  والتقييع الدشػي ليا GSRH تتزسغ ىحه الخصػة نذاشيغ أساسييغ: السخاقبة الجورية لخصة

    (Guide méthodologique de GRH, 2015, P.43) يمي:

A.  ضسان السراقبة الدورية لخظةGSRH  :كل ثالثة إلى ستة أشيخ  مغ تتع السخاقبة الجورية بذكل عام
وتتيح لمسجراء أن يكػنػا عمى عمع مدتسخ بتقجم األنذصة واالمتثال لمخصة. كسا تتيح السخاقبة إمكانية مالحطة 

الزمة الترحيحات الالتعجيالت و أي تشاقزات بيغ الشتائج الستػقعة والتقجم السحخز في تشفيح الخصة وإجخاء 
البيئة مشح وضع الخصة  في عمى العشاصخ السعشية في الخصة بدبب السذاكل التي تست مالحطتيا أو التغييخ

 ؛التشفيح حيد
B.  تقيیم خظةGSRH مجى مالءمة الخصة ما تقييع وىسا : يتع إجخاء ىحا التقييع عمى مخحمتيغ سشهياا

 .ومغ ثع فعاليتيا
 خظة  تحميل أىسیةGSRH  : ىل تدعى خظة: الدؤال الحي يجب شخحو ىشا ىػ GSRH  إلى

لالختالالت الحكيكية وذلظ لزسان تحجيج األىجاف وفًقا لألسباب   تحقيق األىداف الرحیحة؟
ويتسثل الجػاب في تحجيج االجخاء الحي يكػن عمى  لسػارد البذخية. مغ اوالصمب بيغ العخض  الحخجة

 عادة ماو  التي كان مغ السسكغ تحجيجىا GRHجخد جسيع أىجاف الكيام بمغ الزخوري  ،مخحمتيغ: أوالً 
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الرحيحة.  الخياراتالتأكج مغ اتخاذ يجب  ذلظ،يتع االنتياء مغ ىحا الشذاط أثشاء تحميل الخمل. بعج 
 لمكيام بحلظ، يسكغ استخجام الصخق التالية:و 
  السدتعسل؛حكع - 
 ؟ GSRH أي ىل حققت السشطسة أىجافيا بذكل أفزل مشح تشفيح خصة الخصة،قياس فائجة   -

 فديكػن مغ الزخوري اتخاذ خيارات مدتيجفة ججيجة لـ الخاشئة،االختيارات  و تع اتخاذإذا تع الحكع عمى أن
GSRH 
   تحميل فعالیة خظةGSRH: تحميل الفعالية إلى ضسان اختيار الػسائل الرحيحة لتحقيق  ييجف

األىجاف. يتزسغ ىحا بذكل أساسي تحميل الشتائج التي تع الحرػل عمييا حتى اآلن بالػسائل 
إعادة  وأخيخًا، التقييع،وتقييع االختالفات بيغ األىجاف والشتائج في تاريخ  األىجاف،السػضػعة لتحقيق 

األىجاف إذا اعتبخت غيخ قابمة لمتحقيق في نياية أو  / والسػارد السخررة لحلظتعجيل الػسائل أو إما 
، يجب إجخاء تحميل بأثخ رجعي ييجف إلى تقييع السداىسة الفعالة  GSRHالفتخة السحجدة لتحقيق خصة

مجى صحة التحميالت  والحي سيكيعلمخصة في تحقيق استخاتيجية التصػر التي اعتسجتيا السشطسة. 
 .PSRHالسقبمة مغ  مفتخةلججيجة  GSRH لدم األمخ، إلعجاد خصة تعجيميا إذاويعيج  قجيخاتالت وواقعية

 طرق التحميل -4-6-3
تتساشى مع ل PSRHجمجيا في خصة عمى السشطسة ان تيجب  البذخية،بسجخد وضع استخاتيجيات السػارد 

عبارة عغ وثيقة قريخة تحجد االفتخاضات الخئيدية التي ىي وقيسيا. ىحه الخصة  تيا، رسالتيارؤي
في الػاقع يتع  السدؤول عغ ىحه االستخاتيجيات والججول الدمشي لتشفيحىا تعيغو  الشاتجة،واالستخاتيجيات 

    (Lemire L, 2015, P.195)  التالية:تشفيحىا وفقا لمعشاصخ 

A.  مػافقة رئيذ مجمذ اإلدارة والسجيخ التشفيحي وكبار السجيخيغ عمى  يعشي والحي :قبهل الخظةPSRH، 
ولكغ مغ  الخصة،قج تبجو ىحه الخصػة غيخ ضخورية إذا كان كل ىؤالء األشخاص قج ساىسػا في تصػيخ و 

 ؛الجيج دائًسا الحرػل عمى تأكيج نيائي
B.  :الخصة  يراليجب إ االترالPSRH يجب تحجيج: ت في نفذ الػقو  إلى أعزاء السشطسة 
  ؟الذاممة لمسؤسدة االستخاتيجيةكيف تختبط ىحه الخصة بالخصة 
  ما ىي التغييخات التي سيتع إجخاؤىا عمى سياسات ومسارسات وأنذصةGRH ؟لجعع ىحه الخصة  
  ما ىي عػاقب التغييخات فيGRH  ؟إن أمكغ زمشي،ججول تحجيج عمى السػضفيغ مع 
   الخصة؟كيف يسكغ لكل مػضف السداىسة في 
   ؟كيف سيتع دعع السػضفيغ خالل فتخة التغييخ ىحه 
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   ؟كيف ستكػن السشطسة مختمفة في السدتقبل 
سيا يعتسج عمى يتقج الػاجبلكغ مقجار التفاصيل  بالتغييخات، فخادال يسكغ شخح الكثيخ، خاصًة عشجما يتأثخ األ

 القائع باالترال والبث؛ تحجث إليويالذخز الحي 
C.   التخاذىا تتػافق مع القػانيغ  السشطسة مغ أن اإلجخاءات التي تخصط تأكجضخورة ال والعيدة:التذريع

 بيا؛والمػائح السعسػل 
D.   عمى السشطسة مغ حيث السباني  غسػضفيالأي زيادة أو نقز في عجد  ستؤثخ التشغیسیة:االحتیاجات

 والسعجات والسػارد الحالية )مثل الخواتب والسدايا(
E. :إلى تحجيج أجداء ، حيث ستحتاج السشطسة تحجيث خصط السػارد البذخية بذكل دوري  يجب التقيیم

السختارة إلجخاء  السعمػمات التي يجب مخاعاتيا مغ أجل تقييع نجاح الخصة الججيجة. سيتع استخجام السعاييخ
 .مقارنات بسخور الػقت لتحجيج ما إذا كانت الخصة قج حققت األىجاف السحجدة

 
 تخظیط السهارد البذرية والتخظیط االستراتیجي لمسهارد البذرية مقارنة بين -5
عمى أىسية التعجيل بيغ االستخاتيجية الخارجية واالستخاتيجية الجاخمية لمسؤسدة PSRH و PRH سقاربتيغتؤكج ال

 (Bayad M, 2004, P.83)  كسا يػضحو الذكل التالي:كجدء مغ عسمية التخصيط االستخاتيجي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التخظیط 
 االستراتیجي

 اتاالستخاتيجي
 الخارجية

 اتاالستخاتيجي
 الجاخمية

 استراتیجیة التظهير

 التخظیط العسمي

استخاتيجية 
تدييخ 
 التدػيق

استخاتيجية 
تدييخ 
 االنتاج

استخاتيجية 
تدييخ 
RH 

استخاتيجية 
التدييخ 
 السالي

الخصة 
العسمية 
ألنذصة 
 التدػيق

الخصة 
العسمية 
ألنذصة 
 اإلنتاج

الخصة 
العسمية 
ألنذصة 
GRH 

الخصة 
العسمية 
لألنذصة 

 السالية
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تعجيل ضبط و السػارد البذخية عمى السدتػى االستخاتيجي مغ خالل  ادماجيتع  ،كسا ىػ مبيغ في الذكل
مغ خالل  والعسمي وعمى السدتػى التذغيمي (،ستخاتيجية التشسية )الخارجيةوفق ااستخاتيجية السػارد البذخية 

مػارد البخمجة )تعجيل احتياجات السػارد البذخية وتػافخىا( الالزمة لتشفيحىا خارج االستخاتيجيات الجاخمية. 
السددوج يفتح الصخيق لسا سيكػن عشرًخا أساسًيا في نسػذج التخصيط االستخاتيجي  الدماجوىكحا، فإن ىحا ا

 البذخية،الخارجي بيغ استخاتيجية التشسية واستخاتيجية السػارد  شديقال وىػ البحث عغ التأ البذخية،لمسػارد 
 فيسا بيشيا. الجاخمي بيغ أنذصة إدارة السػارد البذخية لتشديقوا

 االستخاتيجيةاألداة السشاسبة لسػاءمة الييكل التشطيسي والثقافة مع األىجاف  GSRH يجعل سػذجأن ىحا الش رغع
 في:ت والستسثمة االنتقادايو مجسػعة مغ ليعاني مغ بعس الشقائز وقج وجيت اإال أنو ال يدال  لمسشطسة،

 فعمي دماجا والسػارد البذخية أكثخ مش Alignementاصصفاف/يتعمق األمخ ب  Storey (1989)حدب  - 
 ؛لمسؤسدة االستخاتيجيةلمسػارد البذخية في القخارات 

 لتشديقبيغ البحث عغ ا السػجػد تكسغ مذكمة ىحا الشسػذج في التشاقس Legge   (1989)بالشدبة لـ  -
الجاخمي  لتشديقاستخاتيجية السشطسة ، واب مذخوشة ومشػشةاستخاتيجية السػارد البذخية  الحي يجعلالخارجي 

 ؛ألنذصة السػارد البذخية ةمدتقم مقاربةالحي يتصمب 
تشبع السذكمة الخئيدية في ىحا الشسػذج مغ حكيقة أن السقتخحات تدتشج إلى Schein  (1987)ل بالشدبة  -

 ؛التشطيع واألفخاد فيسا يخزمفيػم غيخ مكتسل ومجدأ ، وأحياًنا خاشئ تساًما 
  تصبيق وتشفيح االستخاتيجية. يتع التقميل إلى حج كبيخ مغ مذاكلوفي نفذ الدياق،  -
 

 الصةالخ
 مسا يعشي ان الستخاتيجيةاخصتيا في السػارد البذخية  جمجت انيا فعالة، يجب عميالسشطسات  مغ أجل أن تكػن 

 في إشار كبيخ وشامل وىػ التخصيط اإلجسالي لمسشطسة. لمسػارد البذخية البجا ان يجرج  التخصيط االستخاتيجي
البذخية بذكل استخاتيجي وسيمة ميسة إلدارة السػارد  التخصيط االستخاتيجي طلي ،لسؤلفيغاوفًقا لمعجيج مغ و 

اإلدارة العميا مغ التعامل بذكل أفزل مع  PSRH سكغبحيث ي دتحقيا،ياألىسية التي  سشح لوويجب أن ت
 يػضح ذلظ،. باإلضافة إلى شطسةلزسان األداء األمثل لمس مػاردىا،لتحقيق أقرى استفادة مغ جسيع  بيئتيا،

PSRH  االعتساد في  فيلمسػرد البذخي كسا يؤكج عمى قجرتيا السشطسة  تػلييابذكل ممسػس األىسية التي
مى االستجابة بذكل أكثخ ع وعميو يعسل التخصيط االستخاتيجي. مشيا الػقت السشاسب عمى السخترة والسعبأة

 . ولخغبات السشطسات الفخادمالءمة لتػقعات ا
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 والكفاءاث الموارد نموذج: لثالثا السحهر
 تسييج

يتأثخ نجاح أو فذل السشطسة خارجًيا بالبيئة الكمية )السخاشخ والفخص( وكحلظ داخمًيا مغ خالل ـيكل السشطسة 
 ػاردالسػافقة لس االستخاتيجيةأو  االستخاتيجيةتعتبخ البيئة الّجاخمّية السحّجدة لالختيارات  .)نقاط القػة والزعف(

 والكفاءات وسػف نتصّخق وجيات الّشطخ لجى العجيج مغ الباحثيغ لسفيػم السػارد  وقج اختمفت والكفاءات،
  .ألىّسيا

 ة السهارد البذخي خرائص-1
تسثل السػارد  حيث عمى السػارد البذخية، عبًئا ومػرًدا لمسشطسة الحي يعتسج بذكل كبيخ يعتبخ نذاط العسل

 مغ خالل البذخية تكمفة ولكشيا تذكل مػرًدا ألنيا أيًزا وقبل كل شيء تدسح لمسشطسة بالتكيف مع بيئتيا
 .في أداء السشطسة السداىسةؾيسة وبالتالي  عمى انذاءمدتػى مؤىالت وميارات السػضفيغ 

  العسلیة للسهارد البذخيةالخرائص  1--1

مغ تػضيح خرائريا السيسا ما يتعمق بالسيارات  البجا السػارد البذخيةبغخض فيع واستيعاب آلية عسل 
 (Leboyer C-L, 2009, P.34) والكفاءات والستسثمة في كل مغ:

 التأهيل Qualification - :تكسل عسمية التأىيل وعسمية  حيث لػصف ماـية نذاط الفخد في العسل
يتػافق مع تحميل العسل ووصف وخرائز ل خفق بالػضيفةيالتأىيل  .السيارات بعزيسا البعس

 الخاتب الحي قج يكػن في شكل شيادة تكػيغ جامعي او ميشي يتحجد ىحا السؤىل عمى اعتسادا. و السيام
 .في وصف الػضيفة الستعمقة بالسشرب ووصف السيام تتع دراسة بحيث

 الكفاءة Compétence - :  قجرات وإنسا الػضيفة  بحيث ال يتع تحميل يتخكد نيج الكفاءة عمى الفخد
  :مجاالت 3في و ذلظ الفخد لذغميا 

كل ما  يتعمق بالسعارف األساسية والتكػيغ االولي لمفخد و كل ما يسكشو  :  le savoir   - السعخفة  -
العامة والسيشية باإلضافة الى كل السكتدبات خارج  أي السعخفةمغ مسارسة ميشتو مغ مكتدبات، 

 ؛العسل

: وىي كل ما يسكغ  لمفخد الؿيام بو بشفدو وما يسيده عغ غيخه   le savoir-faire  -العسلیة  السعخفة -
ومياراتو   الجراية عشج مسارسة عسمو وكحا ما يسكغ الؿيام بو مع االخخيغ ضسغ فخيق العسل  أي

 ؛السيشية
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الدمػكية والعالئؿية لمفخد ومياراتو في التعامل  وىي الرفات:  le savoir-être  - لهكیةالد السعخفة -
 ؛مع اآلخخيغ

 :يػضح الججول التالي عالقة التجاخل بيغ مختمف ىحه السجاالت
 القجرة 

 

اءة
لكف

ا
 

 السعخفة الدلهكیة السعخفة العسلیة السعخفة 

تمخيز جانب معيغ مغ  تحجيج وتعخيف االشياء السعخفة
 شيء او عشرخ ما 

ابجاء شخيقة شخرية لتحميل عشرخ 
 ما

السعخفة 
 العسلیة

ذكخ خصػات انجاز عسل 
 ما

تصبيق القػاعج الستعمقة بآمخ 
 ما

االخح بعيغ االعتبار اوضاع 
 االشخاص عشج تصبيق اجخاء ما

السعخفة 
 الدلهكیة

يتعمق تمخيز الخاي ؼيسا  ذكخ قػاعج الدمػك الجيج
 بعشرخ ما في اشار معيغ

اباء التفيع ؼيسا يتعمق بترخف 
 االفخاد في اشار معيغ

 

 : من عسلیة التأهيل إلى عسلیة الكفاءة -1-2
 ب:  دسحالٌسَػَضف والتي ت -ميارات الفخدو  العسلشرب تتكػن عسمية التأىيل مغ تحجيج السيام الخاصة بس

اكتداب ميارات ججيجة مغ و قادر عمى التصػر، ليربح  تكیف السهظف بدههلة مع عالم العسل: -
 وبالتالي الحفاظ عمى وضيفتو أو االنجماج بديػلة أكبخ في سػق العسل؛  كػيغخالل الت

لع يعج "مؤدًيا بديًصا"، يجب عميو اتخاذ السبادرات والسدؤوليات  زيادة كفاءة السهظف في العسل: -
 ؛والتعامل مع الطخوف غيخ الستػقعة

"تخاًثا غيخ  سؤسدة باعتبارىالسػارد الحؿيؿية لماتذكل ميارات السػضف  :سؤسدةثخوة لل إنذاء  -
 وضج السشافدة ابدخعة في مػاجية التغيخات في قصاع نذاشي باالبتكار والترخف ايدسح لي ،ممسػس"

 .مػضفييا تدتثسخ عمى السجى الصػيل لديادة أدائيا كػيغمغ خالل تو 
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 التذخیص الجاخلي وفق نسهذج السهارد والكفاءات -2
 تع تصػيخ ثعEdith Penrose  (1959) بيا الجراسات التي قامتإلى  كفاءاتالسػارد وال نسػذجتعػد أصػل 

بالفعل في  عسمو في ثسانيشيات القخن الساضي وانصمق Wernerfelt & Barney مغ قبلبعج ذلظ الشسػذج ىحا 
 .بأكسميا نذاط السشطسةمشترف التدعيشيات، حتى لػ كان التحميل في البجاية أكثخ تسحػًرا حػل 

 تذخیص السهارد -2-1
 تعخيف السهارد  -2-1-1

والتي  سشطسةتستمكيا الأصػل مادية )ممسػسة( وغيخ مادية )غيخ ممسػسة( يسكغ تعخيف السػارد عمى أنيا 
يختبط األداء باستخجام وتختيب  Penrose لبالشدبة و  استخاتيجيات تحديغ األداءوتشفيح تدسح ليا بتصػيخ 

  .وسػرد وليذ بالكسية الستاحة مشال

 السهارد  أنهاع -2-1-2
محفطة مغ السػارد، فإن أداءىا ال يعتسج فقط عمى وجػد  السشطسةعمى الخغع مغ أنو مغ الزخوري أن تستمظ 

حتى إذا لع نتسكغ مغ وضع قائسة يا. مػاردىا، ولكغ عمى الصخيقة التي تجار بيا، والتي تتػافق مع كفاءات
الالزمة و  لمتسييد بيغ تمظ الستاحة مشيا ياخالل تحميم السشطسة مغ دالخئيدية لسػار شاممة، ؼيسكغ تحجيج الفئات 

. وعمى العسػم يسكغ تشافديةالسيدة ال تداىع في تحقيقالتي  الفخيجةتمظ السشافدة، و ومػاجية  دبائغضاء الإلر 
 وضع ثالثة فئات والستسثمة في كل مغ: 

 ؛السالية والبذخية ،السػارد السادية السهارد السلسهسة: -
 ؛والتدػيؿيةالتشطيسية  ،: السػارد التكشػلػجيةالسهارد غيخ السلسهسة -

    (Barney J-B, 2012, P.86) فئة:ويػضح الججول التالي أىع مكػنات كل 
 السهارد غيخ السلسهسة السهارد السلسهسة

  قخوض مدتػيات  التسػيل،السػارد السالية: مرادر
، الخديشة، شاقة االستجانة ،اتالسخدونمدتػى  ،الدبائغ

 االستثسار، األصػل،...
  :معجات  اآلالت، سرشع،السباني، الالسػارد السادية
  …،، السػاد األولية، السشتجاتنتاجاإل
  :اإلدارة، العسال، الذخكاء، الدبائغ، السػارد البذخية

 القجرة عمى التػضيف،... ون، السػرد

  :أنطسة السعمػمات، قاعجة السػارد التكشػلػجية
 والتصػيخ،نفقات البحث  االختخاع،بخاءات البيانات، 

... 
  عسمية اتخاذ لسؤسدةالتشطيسية: ـيكل االسػارد ،

 ...السخونة التشطيسية، القخار،
  ،مػارد التدػيق: العالمة التجارية، الدسعة

 ...السشتجات، تذكيمة
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  :وىسا معياريغعمى أساس والحي يتع  ،السشطسةبشاًء عمى تحميل مػارد 
 ؛مقارنة بسػارد السشافديغ دبػن ؾيستيا بالشدبة لم- 

  .كسػارد فخيجة مسا يسشحيا ميدة تشافدية السشطسة بيا واعتبارىاتفخد  - 
في الحرػل عمى ميدة  سشطسةىي تمظ التي تذكل قػة لم، و السهارد االستخاتیجیةبيسكغ الػصػل الى ما يعخف 

 .بذكل مدتجيع عميياعمى مشافدييا والسحافطة 

 كفاءاتتذخیص ال -2-2
  كفاءاتتعخيف ال -2-2-1

إلى الصخيقة التي يتع بيا استخجام السػارد لتحقيق ىجف معيغ. يتع استغالليا في إجخاءات تذيخ الكفاءة 
 والسسارسة السيجانية.  مقرػدة ونيائية حيث يتع بشاؤىا وإثخائيا بالتعمع

تكػن صشاعية أو تدػيؿية أو  يسكغ أنو = القجرة عمى استخجام السػارد مغ أجل تحقيق األىجاف  كفاءاتال
  .حتى إدارية

 كفاءاتال أنهاع -2-2-2
السدتػى  الفخدية،مكفاءات لػافق السكفاءة وفقا لثالثة مدتػيات وىي السدتػى الفخدي الترشيفات  أبخز تسثلت

مكفاءات التشطيسية أو ما يدسيو البعس لػافق الس والسدتػى التشطيسي مكفاءات الجساعيةلػافق السالجساعي 
  .السيدة التشافدية وفق نطخية السػارد والتي تسثل االستخاتيجيةبالكفاءات 

A)  ىي مجسػعة أبعاد و يستمكيا الفخد  والطاىخة التي الباطشةتػليفة مغ السػارد  تسثل :الفخديةالكفاءات
 والؿيع االجتساعية القجرات ،الدمػكياتالسعخفة الفخدية، السيارات،  األداء السالحطة، حيث تتزسغ
القجرات التشطيسية السختبصة ببعزيا مغ أجل الحرػل عمى أداء و  التي يسكغ أن تطيخ أثشاء العسل

القجرة  تعبخ عغ ألنيا بالكفاءة السهشیةبسيدة تشافدية مجعسة، فيي تدسى أيزا  وتدويج السشطسةعالي 
السكتدبة معا مغ أجل التحكع في وضعيات ميشية معيشة  والسيارات العسميةعمى استخجام الجرايات 

اعتساد السعارف العسمية السقبػلة في الػسط السيشي مغ خالل  وتجل عمى .السشتطخة وتحقيق الشتائج
 (Leboyer C-L, 2009, P. 100)  ؛السيشية وتقشية كالتجاربعجة أساليب فشية 

B) أفزمية التجسيع السػجػدة بيغ الكفاءات الفخدية، الحي يسشح ىي نتيجة التعاون  :الجساعیةات الكفاء
معخفة التعاون،  االترال،معخفة  ،تقجيع وعخض مذخوعمعخفة  مشيا:وتتزسغ جسمة مغ السعارف 

أو ضعفيا في مجال  شطسةأخح أو تعمع الخبخة جساعيا، فيي التي تحجد قػة الس ، معخفةكالتذار  معخفة
 : (Gazier B, 2004, P. 33)نسيد بيغ وعمى مدتػاىاتشافدية السؤسدات؛ 
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 الكفاءة الخاصة أو الشهعیة:Compétence spécifique / وىي كفاءة مختبصة بسجال معخفي أو
تختبط بشػع محجد مغ السيام التي تشجرج في إشار األقدام داخل السؤسدة،  وىي خاصةمياري محجد، 

التحمي بكفاءات خاصة مختبصة حيث أن اختراص كل قدع في مجال معيغ يفخض عمى السػضفيغ 
 ؛بشػع العسل السػكل إلييع

 الكفاءة السستجة أو السدتعخضة:Compétence transversale/ وىي التي يستج مجال تصبيقيا
كمسا كانت درجة امتجاد ىحه الكفاءة  تػسع الدياقكمسا  حيث انوسياقات ججيجة،  وتػضيفيا داخل

مذتخكة بيغ مختمف السػارد  مشيجية وإجخائية ،ػات عقميةوالكفاءات السستجة تسثل أيزا خص كبيخة،
 ؛والسيارات السأمػلةعسمية إنذاء السعخفة  وتػضيفيا خاللتحريميا  والتي يدتيجفالسعمػماتية، 

C) يي ف ومجى فيسيا ونػع عسمياحدب السؤسدة  يامفيػم يتمخز :االستخاتیجیة /التشعیسیة اتالكفاء
. تداىع بصخيقة تفديخية في الؿيسة السزافة لمسشتػج الشيائي والتكشػلػجيات التيمغ السيارات  تػليفة
 وحدب تعجدعجة كفاءات حدب السدتػى التدمدمي في السؤسدة،  االستخاتيجية الكفاءات تذسل

كفاءة التقشية،  ةالكفاء :في اأساس تتسثلحيث  الػضائف فييا كالتخصيط، التشفيح، اإلدارة، الخقابة،
 ، وعمى العسػم يسكغ تبػيبيا في ثالثة مجسػعات كسا يمي:أو التقييع وكفاءة الخقابةالتشفيح،  عالقات

(Leboyer C-L, 2009, P. 36)  
 بذكل صحيح في مجاالتيا السختمفة )إدارة  سشطسة: تتعمق بالقجرة عمى إدارة الاإلدارية العامة كفاءاتال

  ؛الخجالاالفخاد و إدارة وتحخيظ  ( فييالسعمػمات اإلنتاج، البذخية،السػارد 

 (؛التػزيع ، اإلنتاج،) سشطسةوىي ضخورية لػضائف وأعسال ال :سشعسةالخاصة بعسل ال كفاءاتال... 

 العالقات  مغ خاللالسختمفة  لسشطساتالتي تيع اإلدارات السختمفة أو ا التخررات:متعجدة  كفاءاتال
: مثل اإلدارة السشعسةداخل  السدتعخضة كفاءاتالويسكغ أن تتخح شكميغ:  السػرديغ،أو  دبائغمع ال

 .السػرديغالتحالف مع ك: سشعساتالسدتعخضة بين ال كفاءاتوال الجػدة،ومخاؾبة 

 كفاءاتال تشسیة آلیات -2-2-3
يتسثل في الجدء غيخ  سشطسةكثيخ مغ الباحثيغ في مجال اإلدارة أن الجدء الحي يحجث الفخق داخل الالأجسع 

 االستخاتيجيةعبارة عغ كفاءات األفخاد، حيث أصبحت ىحه األخيخة حمقة الػصل بيغ  ىػوالحي السشطػر 
  .لحلظ يتعيغ عمى كل مؤسدة أن تديخ قجما نحػ تشسية تمظ الكفاءات لتحقيق التقجم والعامل البذخي الستبعة 

والتي يسكغ عخضيا  لياتاآلولتدييخ وتشسية الكفاءات تمجأ السشطسات التباع سيخورة تتكػن مغ مجسػعة مغ 
 19) ص ، 1998،نبيل مخسي خميل ( ؼيسا يمي:

A)  ومجالحػل الػضيفة  وجسع السعمػماتتػجج شخق كثيخة لتحميل الكفاءات  :الكفاءاتإعجاد مهاصفات  
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 توالجساعية، استساراالفخدية  تالسيجان، السقابالومغ بيغ ىحه الصخق نجج السالحطة في  العسل،
 ، وغيخىا؛الكفاءةبصاقات  الكفاءات،

B) ألنو يسكغ القائسيغ عمى ىحه العسمية  يسثل مخحمة ىامة مغ مخاحل تدييخ الكفاءات :تقيیم الكفاءات
الكفاءات الستاحة بالسؤسدة، ومغ األدوات التي تدتعسل في ىحا  والقػة فيمغ معخفة جػانب الزعف 

 .، ..الكفاءاتالشذاط الدشػية، السخافقة السيجانية، مخجعية  ةمقابم :نججالذأن 
C) ليا بالتكيف مع ضخوف  تأخح الكفاءات معشاىا مغ التصػر السدتسخ مغ أجل الدساح :تطهيخ الكفاءات

التكػيغ  :نجج اإلشارومغ األساليب في ىحا الجاخمية أو الخارجية،  التحػالت الحاصمة في البيئة
 ؛السختكد عمى الكفاءات

D) تػجج مجسػعة مغ اإلجخاءات والدياسات التي يجب عمى إدارة السػارد البذخية  :الكفاءات تحفيد
إتباعيا حتى تحقق الفعالية لجيػدىا في تشسية الخغبة لجى العامميغ، حيث تدتصيع تحقيق أفزل 

الػسائل وقامت باستخجام ييع نػعية االحتياجات غيخ السذبعة لج الشتائج إذا ما تسكشت مغ استيعاب
 ميسا ضسغ الدياسات ، حيث تذكل التعػيزات والسكافآت متغيخااالسشاسبة لتحقيق أفزل إشباع لي

االستخاتيجيات التي تتبشيا السؤسدات، لسا ليا مغ انعكاسات واضحة، بعزيا يتعمق بالتكاليف العالية و 
 . ىاوازدىار  ىاوالستحخكة التي تجفعيا لألفخاد، وبعزيا اآلخخ يتعمق باستقخار 

 السيدة التشافدیة بإنذاءكفاءات التي تدسح ال خرائص -2-2-4
ناتج عغ مديج خاص  فيػحدب السجال إبخاز السيدة التشافدية في قصاع الشذاط.  الكفاءات يتيح تذخيز

سسيدة ال الذخرية كفاءاتال ؼيسا يتعمق بكل مغ: السعخفة، السعخفة العسمية والسعخفة الدمػكية لتحجيج سشطسةبال
نذصة. والسعسػل بو عادة السيدة التشافدية لألفي  السعتسجة "األساسية كفاءاتُتعخف أيًزا باسع "الوالتي 

، الؿيسةحان الػقت لمشطخ في مرجر الؿيسة بسفيػم سمدمة وعميو فقج  .التذخيز عمى أساس سمدمة الؿيسة
يجعل مغ السسكغ تحجيج أصل مرجر الؿيسة في مختمف الخوابط واألنذصة التشطيسية وبيغ  االمخ الحي
وبالتالي الدساح بإنذاء عخض ذي ؾيسة في الدػق. لحلظ فإن األمخ يتعمق بتحجيج وتعديد  السشطسات،

  (Adapté de Porter M, 2003, P.8) .ؾيسة كبيخة تشذئاألنذصة داخل السشطسة التي 
تتزسغ والتي بإنذاء ؾيسة لمدبػن  شطسةترف سمدمة الؿيسة السخاحل السختمفة التي تدسح لمس Porter وفًقا لـ

الػضائف السداعجة التي تعدز تحديغ  /واألنذصة األساسية السختبصة ببعزيا البعس الػضائف/ فئة األنذصة
تتحػل  بسخور الػقت وأن أنذصة سمدمة الؿيسة تصػرتمغ السسكغ أن  الػاقعفي و ، كفاءة الػضائف األساسية
 :ا يميبالػصػل إلى ميدسح مفيػم سمدمة الؿيسة  بحيث الؿيسة مغ نذاط إلى آخخ
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 ؛تحجيج األنذصة التي تداىع أكثخ في انذاء ؾيسة لمدبػن والتي تعج مرادر لمسيدة التشافدية  -
التجخيل( واألنذصة التي ستعتسج عمى  -تحجيج األنذصة التي تجعسيا السؤسدة )عمى السدتػى الجاخمي  -

 ؛مؤسدات خارجية )التعاقج الباششي(
 مقارنة الؿيسة التي تع إنذاؤىا مغ قبل كل وضيفة بسفخدىا  -

سدبق لدمدمة الؿيسة والستسثمة إنذاء الؿيسة السجيخيغ إلى اتخاذ مجسػعة مغ القخارات الستعمقة بالتحميل ال جفعي
  (Adapté de Porter M, 2003, P.9)  في:

A)  يسكغ عمى سبيل السثال أن يقخر القخار الستعلق بتجخيل القیسة أو إضفاء الربغة الخارجیة عليها :
 يا؛التعاقج مغ الباشغ عمى الخجمات المػجدتية و / أو تشفيحىا بشفد

B)  في القیام بها على مدتهى كل مكهن من مكهنات  السشعسة غبتخ القخار الستعلق باالستثسارات التي
أن تيجف االستثسارات إلى زيادة خجمات  السثال،عمى سبيل  الزخوري،: سيكػن مغ سلدلة القیسة

 ؛الدبائغ بسا يتشاسب مع تػقعاتيع
C) لسثال،اعمى سبيل  ،سػيشاتالت: إذا كانت السشعسة سل معهمتع نالقخارات الستعلقة بعجد الذخكاء الحي 

تعاون مع مػرد أو إذا كان ت انتقخر ما إذا كتأن  يافديتعيغ عمي الؿيسة،عشرًخا أساسًيا في سمدمة 
 .مغ الحكسة تشػيع السخاشخ مغ خالل العسل مع العجيج مغ السػرديغ

يقجرون بذكل كبيخ مشتًجا عالي الجػدة يتع  مؤسدة معيشة زبائغنفتخض أن  الؿيسة،لتػضيح مفيػم سمدمة 
مغ سمدمة  مجادتعديد جدء التػريج والترشيع واال كأولػية، ،يياعمتدميسو في غزػن ميمة قريخة. لحلظ يجب 

الؿيسة الخاصة بيا بجاًل مغ أنذصة التدػيق والسبيعات والخجمات. سيكػن مغ الزخوري أيًزا تػجيو وضائف 
لتحتية وأنطسة السػارد البذخية باإلضافة إلى التصػر التكشػلػجي( عمى األنذصة السحجدة )البشى ا ةالجعع الثالث

المػجدتيات أو مغ خالل دمج االمجاد و عمى سبيل السثال عغ شخيق تعييغ خبخاء فلتحديغ فعاليتيا وكفاءتيا، 
لحلظ مغ  ،ي جسيع االنذصةالشػاحي وفمستازة في كل  اتال يسكغ أن تكػن السشطس الػاقع،البخامج الججيجة. في 

فيع تالسيع أيًزا أن  غ، ومعاليةؾيسة  تشذئالسيع أن تخرز وقتيا وجيجىا بذكل صحيح في األنذصة التي 
 . كمياال يسكغ تغييخىا  كسا لمغاية،أن سمدمة الؿيسة ال يشبغي أن تكػن جامجة 

انتقمت الؿيسة مغ اإلنتاج إلى الخجمات. لحلظ كان مغ الزخوري أن تتكيف  الكسبيػتخ،صشاعة  في: مثال
 خذية االختفاء نتقالاال االجيات الفاعمة السعشية مع ىح

العجيج مغ السشطسات التي تخكد عمى خفس التكمفة أو الكفاءة  غالبا ما تشدى لكغو  واضًحا،قج يبجو األمخ 
يؤدي إلى الححف أو التخمي غيخ السذخوع عغ األنذصة  خ الحي قجاالمالتذغيمية إدراك سمدمة الؿيسة ىحه. 
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. ومغ ىشا تأتي أىسية استخجام ىحه األداة لتحجيج أصل لياالخئيدية التي لع تكغ متػقعة ولكشيا أساسية بالشدبة 
 .الؿيسة

 تذخیص القجرات االستخاتیجیة -2-3
  قجرات االستخاتیجیةتعخيف ال -2-3-1

 شطسةالسيدة التشافدية لمس انذاء التي تداىع مجتسعة في كفاءاتىي مجسػعة السػارد وال االستخاتيجيةالقجرة 
 (Johnson G, 2014, P.105) .عمى مشافدييابيا تفػق تواستجامتيا مغ خالل عخض ؾيسة 

 ويسكغ مغ خالل الججول التالي تحجيج العالقة بيغ السػارد والكفاءات مغ خالل القجرة االستخاتيجية:
 الكفاءة )ما تقهم به السشعسة جيجا( القجرة االستخاتیجیة للسهارد

 الكفاءة الرشاعية، الشجاعة، اإلنتاجية، السخونة التدػيؿية،... السادية
 دبائغ،...القجرة عمى التسػيل وتدييخ تجفقات الخديشة، تدييخ حقػق ال السالية
 العسمية، ندج العالقات، التحفيد واالبجاعكيؽية اكتداب االفخاد لمخبخة، لمسعارف  البذخية

 قجرات االستخاتیجیةال أنهاع -2-3-2
A) القجرة الجيشامیكیة/Capacité dynamique:  والتي تسيد أىمية السشطسة في تججيج واعادة انذاء

سشطسة الىػ تدويج  االستخاتيجيةإذا كان اليجف مغ القجرة و ، غيخةكفاءاتيا لالستجابة لستصمبات بيئة مت
مغ الػاضح أن ، ال يسكغ أن تكػن ثابتةو  مدتقخةباستجامة معيشة وميدة تشافدية مدتقخة في بيئة ليدت 

وال  شاسبياتكػن السشطسة ديشاميكية حتى تتسكغ مغ تحجيج الفخص السدتقبمية واغتشاميا إذا كانت ت
 ؛كفاءاتمغ خالل إعادة تذكيل مجسػعة السػارد/ ال إال امسكش يكػن ليا ذلظ

B) العتبة قجرة/Capacité seuil:  كاميخا مجمجة في  دبائغتػافق مع الحج األدنى مغ متصمبات الالتي تو(
تحت الزغط  الػقت،بسخور  ايجتد ت بحيثوىي ضخورية لمجخػل الى سػق معيشة  (مثال ىاتف ذكي

تدسح سعة العتبة بالحرػل عمى ميدة  بحيث ال .FCSوفق تصػر عػامل  التقشيالتشافدي والتقجم 
، كسا انو يػجج مدتػيات مختمفة لقجرة العتبة وذلظ عمى أساس شبيعة الدبائغ محتسمةتشافدية 

  (Johnson G, 2014, P.107)   ؛السدتيجفة، الخيارات بيغ مختمف التسػقعات
C) القجرة السسيدة/Capacité distinctive : لمحرػل عمى ميدة وتتسثل في تمظ القجرات الزخورية

 .تكافؤ تشافديبفقط يتعمق االمخ  بل مشيجية،ميدة تشافدية  تشافدية، وتججر اإلشارة الى عجم وجػد

  :مغ خالل االستخاتيجيةيجب عمى السشطسة العسل عمى قجراتيا  تشافدية،لمحرػل عمى ميدة و 
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  ديشاميكية بذكل مثالي لمحفاظ عمى السيدة التشافدية بسخور الػقت ومغ  السسيدة بجعمياإتقان القجرات
 ؛العتبةقجرات  لمدػق أيخالل إتقان الستصمبات األساسية 

  (؛غمعي معيارعغ شخيق اختيار وتحجيج ) االستخاتيجيةالتقييع السشتطع ألداء قجراتيا 
  االستخاتيجية أثشاء مخاؾبة تصػرىا )تحميل ؾيسة قجراتيا انذاء التحجيج الجقيق لألنذصة التي تداىع في

  (؛سمدمة الؿيسة
  بجاية تحميل، بشاًء عمى نقاط القػة والزعف الجاخمية بسا يجب أداءهتحجيج بذكل ممسػس كيؽية الؿيام 

SWOT  

 قجرات االستخاتیجیةال قیاس أداء -2-3-3
في أنو في  االستخاتيجيةتتسثل إحجى الشقاط األساسية التي يجب تحكخىا عشج التعامل مع مػضػع القجرات  

التخكيد عمى  السحجدة، بجاًل مغ كفاءاتكثيخ مغ األحيان يختبط أصل السيدة التشافدية بالجػانب التشطيسية وال
  (Barney J-B, 2012, P.84) .السػارد ميسا كانت نادرة تخريز

والتي تكػن  قادرة عمى مقارنة القجرات االستخاتيجية مع عػامل مختمفةوالتي تكػن  مغ الزخوري إجخاء معايخة 
 (Leboyer C-L, 2009, P.116)عمى أساس اختيار معيار معيغ مغ بيغ مجسػعة السعاييخ التالية: 

 :بسخور الػقت مغ أجل ؾياس التصػرات واالستخجامات السختمفة  سشطسةخالل مقارنة ال مغ التاريخ
 يا؛داخم كفاءاتلمسػارد وال

  :مغ خالل مقارنة عجة أقدام مغ أجل تحجيج وتصبيق أفزل السسارسات في السجاالت  داخلي
و الجاخمي في حج ذاتو غيخ أفإن التحميل التاريخي و/ ذلظ،ومع  . السجروسة عمى السشطسة بأكسميا

 ؛ي الدػق حيث يتع ؾياس األداء مقابل السشافديغكاف ف
 أفزل مسارسات الدهق وأفزل السشافدين السباشخين وغيخ السباشخين الحين تست مالحعتهم: 

 في الداحة التشافدية.  االستخاتيجية كفاءاتيداعج ىحا في تحجيج مػقع أداء ال

 يجب عمى السشطسة أن تصخح عمى نفديا عجًدا مغ األسئمة مثل: 
 كيف تؿيذ أدائيا؟  -
 ما ىي السؤشخات التي يجب استخجاميا؟  -
 ما ىي مػارد السشافديغ؟  -
 ؟ ؼيسا تتسثل كفاءتيع -
   قجراتيع؟ماىي  -
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الؿيسة عبخ  أصلوتحجيج  بالسشافديغ مغ خالل محاولة فيسيع ومصابقتيع السشطسةيدسح السعيار بسقارنة 
وبغخض مػاصمة تحقيق الؿيسة  السشافديغ. يدسح بتجاوز البحيث السسيدة بسجخد تحجيج القجرات  سمدمة الؿيسة

سيدتيا التشافدية السحتسمة، يجب عمى السشطسة استخجام قجراتيا الجيشاميكية لتكييف قجراتيا وعجم فقجانيا ل
 وسمدمة الؿيسة الخاصة بيا.  االستخاتيجية

 السهارد والكفاءات  مقاربة نساذج -3

 VRINنسهذج   -3-1
  Hamel & Prahalad  حدبالكفاءات  السهارد ومفههم  -3-1-1

 Les) األساسيةالسحػرية أو خالل مرصمح الكفاءات  والكفاءات مغيخى كّل مغ ىحيغ الباحثيغ مفيػم السػارد 

Compétences de Base ou Fondamentales )وتجشج مغتشفح  ات اّلتييوالعسمتمظ األنذصة  بيا والتي يقرج 
  G. Hamel & C.K. Prahalad ، وال سيسا مغ قبل 1990سفيػم في ىحا ال تبشيتع ، وقج خالليا السػارد

 .السػارد الكتداب ميدة تشافدية يرعب تقميجىا تعبئةالكفاءة األساسية ىي نذاط، وىي عسمية يتع مغ خالليا ف
  .كجدء مغ نسػذج السػارد والكفاءات االستخاتيجية

د يّ األنذصة والسػارد السشذئة لمؿيسة بالشدبة لمدبػن والتي تدسح بتس تعخف عمى انيا تػليفة السعخفة العسمية،
  (Johnson G, 2014, P.105) السشطسة مقارنة بسشافدييا والتي بإمكانيا ان تجشج وتػسع.

الكفاءات األساسیة = الشذاط أو العسلیات التي تدتشج إليها السيدة التشافدیة بشاًء على السعخفة أو 
 .الهحيجة التي تستلكها كهنها أو (سشعسةالتي تستلكها ال التشعیسیة )السعخفة السعخفة

وتججر اإلشارة الى أن السعخفة التشطيسية ىي نتيجة الحكاء الجساعي الستخاكع انصالقا مغ األنطسة الخسسية 
)وىي مػضػعية، مذفخة  معخفة ظاهخيةالسػجػدة داخل السشطسة وىي عمى نػعيغ: الخسسية  والعادات غيخ

)ىي فخدية، مذخوشة ومغ الرعب إضفاء الصابع  السعخفة الباطشیةووالتي يتع نقميا عبخ وسائل رسسية( 
حيث يتع تدييخ ىحه السعارف بػاسصة جسمة مغ الصخق واألدوات التي تدسح بتحجيجىا،  الخسسي عمييا(. 

السشطسة والسيسا تمظ السعارف السشذئة أو السكتدبة  تحميميا، تشطيسيا، تخديشيا ومذاركتيا بيغ مختمف أعزاء
 مغ الخارج بغخض الػصػل الى تحقيق األىجاف السدصخة.

يتزسغ تذخيز الكفاءة فحًرا دؾيًقا  بحيث تصػيخ عجد قميل ندبًيا مغ أدوات التحميل االستخاتيجي ولقج تع
ودراسة فخص االستحػاذ الخارجي.  التحديغ،والحكع عمييا والشطخ في فخص  سشطسةلمكفاءات األساسية لم

. ومع بتحقيق أىجافيا سشطسةاألساسية الصخيق لمسدايا التشافدية التي ستدسح لم كفاءاتامتالك ىحه الويسيج 
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 استخاتيجياأو ميشية مػردا و/بسا يتػفخ عميو مغ كفاءات فكخية  شطسةاعتبخ العشرخ البذخي داخل السذلظ، 
 وىي: الخرائز السيدة التشافدية السدتجامة، يتصمب مشو أن يترف بسجسػعة مغ انذاءمدئػال عغ 

 سشطسة؛ال دبائغل ةسثل ؾيسة زائجت  -
 ؛يجعل مغ السسكغ تحقيق مدتػيات أداء أعمى مغ تمظ الخاصة بالسشافديغ كفاءةالتسكغ مغ ىحه ال -
 السشافديغ ىا مغيجب أن يكػن مغ الرعب تقميج -

ولكّشو  تحّقق ىحه الكفاءات األساسية تسّيد تشافدي غيخ مدتجيعولكي  أنو Hamel & Prahaladكسا يخى أيزا 
  (Barney J-B, 2012, P.87)  متجّجد يجب أن تتسّيد بالخرائز الّتالية:

 يتّع استخجاميا في قصاعات صشاعّية مختمفة؛ 
   مداىستيا في إنذاء ؾيسة؛ 
  السشافذ.أن تكػن متسّيدة وصعبة الّتقميج مغ شخف 

  yenraBمفههم السهارد والكفاءات حدب  -3-1-2
خالل مرصمح السػارد  والكفاءات مغمفيػم السػارد  1991وفقا لمتحميل الحي اجخاه في yenraBى يخ 
(Ressources )عمى  ولقج أّكجمدتجيع تسّيد تشافدي  ليابسجسػعة أصػل السؤّسدة اّلتي تحّقق  واّلتي عّخفيا

 : VRINفي شكل نسػذج عخف باسع  والتي قجمياالخرائز بسجسػعة مغ ىحه األصػل  ضخورة تسيد

V   R  I  N 

 تيجيج  باغتشام فخصة وتجّشب تدسح   : السػاد اّلتيValeur /ؾيسة                     

 الكثيخ مغ السشافديغ اّلتي ال يستمكيا :RARE /الشجرة                       

  Inimitable /لمّتقميج  ةغيخ قابم           

 أي ال يسكغ إيجاد بجيل ليا:   Non-Substituabilité/غيخ قابمة لإلحالل          

 VRINتججر اإلشارة الى وجػد مقاربتيغ لشسػذج 
A) السقاربة الكالسیكیة VRIN :تسكغ ىحه  االستخاتيجي، كفاءاتكجدء مغ نسػذج السػارد وال

االستفادة مغ الخجمات التي ال تتستع فييا بسيدة تشافدية، شالسا أن لجييا مػارد  السشطسات مغ السقاربة
الحي يقتخح أربعة شخوط  Barneyيسكششا أن نيتع بتحميل . و VRINأخخى جشًبا إلى جشب مع معاييخ

 (Barney J-B, 2012, PP.90-95) :لمكفاءات لتكػن مؤىمة عمى أنيا أساسية واستخاتيجية
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يتحقق  الؿيسة مغ خالل تخؽيس التكاليف أو تسيد السشتجات، حيث شطساتالس تشذأ :مهارد ذات قیسة -
تخاجع التكمفة مغ خالل تذجيع وتحفيد السػارد البذخية عمى محاربة كل أسباب ومطاىخ اليجر والفقج 

  ؛في السػارد األخخى 
خاصة إذا  ولكشيا ليدت معيارا كاؼيا لتحقيق السيدة التشافدية شطسةخاصية ضخورية لمس :مـهارد نادرة -

وججت نفذ الخاصية في مؤسدات مشافدة، وفي ىحه الحالة ال يسكغ أن تكػن ىحه الخاصية ميدة 
أن تفحز كيف يسكغ تشسية االستخاتيجية لمسػارد البذخية دارة اإلتشافدية ألي مؤسدة، لحلظ فإنو عمى 

امتالك  يعتبخ .درة في مػارد السؤسدة لمحرػل عمى السيدة التشافديةواستثسار الخرائز الشا
مسشطسة يحقق لعشرخا ميسا  لكفاءات السػىػبة ذات القجرات العالية عمى اإلبجاع في مجال عسمياا

أساسا لمتفػق في عالع األعسال، خاصة إذا أحدشت استغالل ىحه القجرات بسا تحققو مغ مسارسات 
 ؛استخاتيجية

تػفخ لمسؤسدة ما يديج عمى  أن جرةوالشيسكغ لمسػار د البذخية ذات الؿيسة  :رعب تقلــيجهامهارد ي -
الخبح العادي في األجل القريخ، ومع ذلظ عشجما تدتصيع مؤسدة أخخى تقميج مثل ىحه الخرائز 

الػقت سػف ال تقجم ىحه الخرائز أكثخ مغ التساثل في السيدات التشافدية، لحلظ يجب خور فإنو بس
تشسية وتغحية خرائز مػاردىا البذخية التي ال يسكغ االستخاتيجية لمسػارد البذخية دارة اإلعمى 

 ؛لمسؤسدات السشافدة أن تقمجىا بديػلة
يجب عمى السػرد البذخي الحي يعتبخ مرجرا لمسيدة التشافدية السدتجامة أال  :لإلحاللمهارد غيخ قابلة  -

ل السؤسدة، ذلظ أن بالسشتيجة مغ ق االستخاتيجيةيكػن قابال لمتبجيل بسػرد مكافئ لو عمى مدتػى 
 كفاءة وميارة وفعالية السػرد البذخي ال يسكغ تعػيزيا بأي مػرد آخخ، فيػ األقجر عمى اإلبجاع

  .خيالتكيف مع متصمبات البيئة الجائسة التغيوالترػر و 
كإعادة صعبة التحجيج وتمجأ العجيج مغ السشطسات الستعسال أدوات وتقشيات لسعخفتيا  VRINمػارد  تبختع

اليشجسة، األنطسة السقارنة لمسؤسدات، تخؽيس االحجام، التي تعسل فقط عمى زيادة مدتػى السشافدة بذفاؼية 
 عمى السجى الصػيل، ألنو ولدػء الحع مثل ىحه التقشيات في متشاول جسيع السشافديغ. وال تشذئ ميدة تشافدية

B) حجيثةالسقاربة ال VRIN : مػارد خاصة تفي بسعاييخ سشطساتقج ال تستمظ ال ،الحالةفي ىحه 
VRIN  سكغتتمغ خالليا والتي ولكغ يسكشيا مع ذلظ اكتداب ميدة تشافدية مغ خالل تكػيغ تحالفات 

ىحه السقاربة  أن والججيخ بالحكخ.  VRINمعاييخالػصػل إلى مجسػعة مغ السػارد التي تمبي  مغ
ويتعمق االمخ ىشا بالتخرز  .مع البيئات السعقجة مغ خالل االستفادة مغ التحالفات متكيفة أكثخ

بالسقارنة مع حالة بصخيقة تػفخ ؾيسة محتسمة أكبخ مًعا  تع ترسيع السػاردحيث السذتخك لمسػارد: 
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 بذكل أو بآخخ مغ خالل مفيػم السشرات،ونجج انتذار ىحه السقاربة مشفرل.  بذكلاستعساليا 
 مؤسداتلألنذصة والسػارد مغ عمى أنو بشى وواجيات معيارية تجعل مغ السسكغ  والحي ُيعخَّف

. وعمى السفتػح مغ الؿيسة السصخوحة في حالة السرجر التقخبو  صخيقة معياريةب االترالمختمفة 
 (Barney J-B, 2012, P.96)فسغ خالل كفاءاتيا السسيدة يسكغ لمسشطسة: العسػم 

 ؛تصػيخ أنذصتيا الحالية مغ أجل الحفاظ عمى السيدة التشافدية -
 ؛االنخخاط في أنذصة ججيجة -
 .أخخى لمتصػر في سػق ججيج مؤسداتالجخػل في شخاكات مع  -

 كفاءاتيا ستسكشيا مغ تحقيق العشاصخ التالية:كسا يجب عمييا أيزا أن تتأكج ان   
عغ شخيق صياغة استخاتيجية تحدغ  أن تدسح الكفاءة باغتشام الفخصة أو اليخوب مغ التيجيج -

 ؛فعالية ونجاعة أكثخ الكفاءة وتسشحيامغ ىحه 
 لمدبػن؛ؾيسة إضاؼية  انذاءأن تتيح الكفاءة إمكانية تقميل التكاليف أو  -
 ؛بالكفاءة مغ قبل عجد كبيخ مغ السشافديغ الفعمييغ أو السحتسميغال يشبغي أن يحتفع  -
، ويعػد ذلظ لتجاخل أن يكػن مغ الرعب تقميج الكفاءة مغ قبل السشافديغ الحالييغ أو السحتسميغ -

األسباب الثالثة التالية: األوضاع التاريخية الفخيجة، بعس األسباب الغامزة لمشذأة واالبعاد 
 لكل مشطسة.االجتساعية السعقجة 

تصػر اإلنتاج ويربح عتيًقا يبحيث  ال يتع تكييف ىحه السعاييخ دائًسا الخقسي،الشطام البيئي  في: مالحعة 
الدبػن نفذ مقابل يجفع فتحل محل نساذج خجمة أخخى عشج الصمب ان  يسكغ لمتكشػلػجيا غالًباكسا ، بدخعة

السشافدة مغ جسيع السؤسدات  مغ شخف إلييا أيًزاقجمة يسكغ الػصػل سال كفاءاتيعشي أن ال االستخجام،
  .األحجام

  VRIN ممخرة لشسػذج صػرةوؼيسا يمي 

(Bayad M, 2004, P.80) . 
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 VRIOنسهذج   -3-2

  Gerry Johnson مفههم السهارد والكفاءات حدب -3-2-1
( وىػ Capacités Stratégique) االستخاتيجيةخالل مرصمح القجرات  والكفاءات مغالسػارد  Johnsonيخى  

 خالل:  والكفاءات مغيعتسج عمى السدج بيغ السػارد 
 ؛(Ressources uniquesالسػارد الفخيجة ) -
 (.Compéteuces distinctivesالكفاءات الستسّيدة ) -

والسصمػبة  مهارد أساسیةلمحرػل عمى  بذكل مشطع مهارد استخاتیجیةأي القجرة الخاصة لمسشطسة عمى تجشيج 
  .السهارد الخاصة او الفخيجةفي تخكيب وتشديق 

أو عمى العكذ مغ  معيشة،في بعس األحيان االستعانة بسرادر خارجية ألنذصة  شطسةعمى الس وقج يتعيغ
إتقان قجرات والتأكج مغ ضخورة  القجرة السسيدة وتصػيخ ذلظ الحرػل عمييا مغ أجل مخاؾبة مرجر الؿيسة

إن أمكغ والحفاظ عمييا.  قجرات مسيدة وديشامیكیةامتالك  الفزلاالستخاتيجية الالزمة. ومع ذلظ، فإن االعتبة 
. لحلظ فإن القجرات كل مشافذختمف عسا يسكغ أن يقجمو تو  دبائغمغ قبل ال القجراتفي الػاقع، يتع تقييع و 

 . (Johnson G, 2014, P.107) السسيدة أساسية في اكتداب ميدة تشافدية االستخاتيجية
بالخرائز  ىاتسّيد  شخيصة مدتجيع،تدسح بتحقيق تسّيد تشافدي  االستخاتيجيةأّن القجرات  Johnsonويخى 
 التالية:

 V – Valeur/ :؛اّلتي تشذأ مغ خالليا ؾيسة ألصحاب السرالح االستخاتيجيةالقجرات  ؾيسة 
 R –Rare/  ؛نادرة 
 R – Robuste/  ؛و صعػبة تقميجىا مغ شخف السؤّسدات السشافدة االستخاتيجيةمتانة القجرات  
  N - Non–Substituabilité/  االستخاتيجية.عجم اإلحالل لمقجرات  

http://1.bp.blogspot.com/-59gpTHTRp4s/VBRBlnOX2nI/AAAAAAAAmA4/pPMNqwtR6uA/s1600/Capture+d%E2%80%99e%CC%81cran+2014-09-13+a%CC%80+15.06.43.png
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 VRIO     (Barney J-B, 2012, PP.103-104) عخفو ببارني نسػذج آخخ  قجم 2002و في سشة 

V   R  I  O 

 Valeur  
 

 Rare    

                                                            
                 Nm Substituabilité, Inimitable    /الغير قابلة للتّقليد و اإلخالل / 

 
Organisation /:الموارد ذات  في استغاللهي قدرة المؤّسسة التّنظيميّة  التّنظيم

  قيمة النادرة 

يداعج عمى تحجيج الؿيسة والشجرة شطسة و لمس االستخاتيجيةنطخة عامة عمى شبيعة القجرات  VRIO يػفخ نسػذج 
ما وفق ىحا الشسػذج مغ معخفة سسيدة القجرة التحجيج كسا يسكغ  .ياوالسحاكاة وكحلظ دمج القجرة االستخاتيجية في

كمسا تسكشت السشطسة  األربعة،تفي بيحه السعاييخ  االستخاتيجيةكمسا كانت القجرة و إذا كانت القجرة مسيدة أم ال. 
  .فسغ السخجح أن تحرل عمى ميدة تشافدية مدتجامة السشصق،مغ الحرػل عمى قجرة مسيدة وبالتالي في نفذ 

 : مجسػعة مغ األسئمة والتي تع تمخيريا في الججول التالييجب اإلجابة عمى لفيع واكسال سيخ ىحا الشسػذج 

 الخاصیة الدؤال
 تشذئىل القجرة 

  ؟دبػن ؾيسة لم
 

تحجيج  الدبب يسكغ. ليحا دبائغمسيدة، يجب أواًل أن يقّجرىا ال االستخاتيجيةلكي تكػن القجرة 
ن القجرة فإ وعميوفي دفعو مقابل مشتج / خجمة.  دبػن الؿيسة عمى أنيا الدعخ الحي يخغب ال

. لحلظ مغ دبائغمغ قبل ال الفخيجة في الدػق ليدت بالزخورة مسيدة إذا لع يتع تقييسيا
الزخوري معخفة احتياجات وسمػكيات ىحا األخيخ بعسق مغ خالل دراسات محجدة )دراسات 

 .(...إلى صانعي القخار،  دبائغالب الخاصة سعمػماتال إليرال ألياتتدػيؿية، 
ج الدعة التي يقجرىا سيتع تقمي تشافدية،الؿيسة كسعيار وحيج ليدت كاؼية لمحرػل عمى ميدة  ىل القجرة نادرة؟

لحلظ  .سيحقق التكافؤ التشافدي فقطو  معيشة،بدخعة مغ خالل السشافدة بعج فتخة زمشية  دبائغال
ستمكيا سػى عجد قميل مغ السؤسدات في ييجب أن تكسل الؿيسة بالشجرة. القجرة الشادرة ال 

يؤدي إلى بخاءات اختخاع تكشػلػجية أو سشػات مغ الخبخة أو الجراية أو حتى  يسكغ أنو  الدػق 
  األحيان.السػارد البذخية السػىػبة. تػفخ الشجرة ميدة تشافدية مؤقتة في كثيخ مغ 

ىل القجرة ال 
 تزاىى؟

يجب أن تكػن القجرة أيًزا ال تزاىى وأن تدخخىا  مدتجامة،ىحه السيدة التشافدية  للجع
التي يرعب عمى السشافديغ إعادة إنتاجيا في  تمظالفحة ىي  ةفالقجر  .صحيحالسشطسة بذكل 
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ال يتع اكتداب اإلعجاز مغ خالل الحرػل عمى مػرد نادر و الغالبية العطسى مغ الحاالت، 
أن جسيع  والسعمػم .كفاءاتال شخيق غع السشطسةفي  تعبئتوولكغ مغ خالل كيؽية  مشحو،أو 

أكثخ صعػبة. ىحا ألنو التي تكػن  ، باستثشاء الكفاءاتالسػارد في الدػق تقخيًبا قابمة لمتقميج
مغ وجية و  الػاقع،. في سشطسةغالًبا ما تكػن معقجة وغامزة ومختبصة ارتباًشا وثيًقا بثقافة ال

بذكل  الكفاءاتالرحيح مغ السػارد /  نطخ خارجية، مغ الرعب تحجيج وإعادة إنتاج السديج
 .وبالتالي تحجيج أسباب نجاح السشطسة مثالي،

ىل يتع استغالل 
القجرة بذكل 
صحيح مغ قبل 

 السشطسة؟

يجب تػضيح مختمف عسميات صشع القخار واإلدارة وتقديع العسل واالتراالت وغيخىا مغ 
 .الحرػل عمى ميدة تشافديةالعسميات والشطع لتدييل استغالل ىحه القجرة مغ أجل 

 
بة  نتيجة،/السػارد الالزمة لعسل السعجشات /حتى مع معخفة جسيع السكػنات  :1مثال بجون وصفة أو مـػ

غالًبا ما ف، سيكػن مغ الرعب جًجا تحقيق نتيجة مساثمة لتمظ الخاصة بذيف معجشات رائع. /كفاءاتمحجدة 
وتخابط خارجي مع مختمف  السػضفيغ،مغ األحيان بيغ  روابط داخمية وضسشية في كثيخ كفاءاتتتصمب ال
 .وأحياًنا ثقافة مؤسدية قػية معيغ،وسجل تاريخي  الذخكاء،

حيث يسكغ أن يحرل  ذاتو،لغ يػفخ ميدة تشافدية في حج  السشطسةمغ قبل  CRM استخجام بخنامج :2مثال 
مغ ناحية أخخى، فإن الصخيقة التي سيتع بيا نذخ ىحا و . الخاصة بالدبائغسعمػمات العمى  السشافدػن بديػلة

فإن نذخ السػرد مغ  لحلظ،البخنامج بذكل ممسػس واستخجامو داخمًيا وخارجًيا سيكػن مغ الرعب مصابقتيا. 
 .بالسشطسة ىػ الحي يجعل القجرة ذات ؾيسة وفخيجة مغ نػعيا الخاصةالكفاءات والسيارات خالل 

 VRIO  مسيدات نسهذج -3-2-2 
أىع ما يرعب مغ إمكانية تقميج خرائز السػارد البذخية السشذئة لمؿيسة شبيعة ثقافة السؤسدة ومعاييخ األداء 

التي ال يسكغ تجديجىا في بيئة تشطيسية مغايخة، باإلضافة إلى صعػبة تحجيج وبجقة مداىسة كل كفاءة في 
في السؤسدة بدبب تجاخل الشذاشات السختمفة وصعػبة تكخار العالقات  انذاءىاإنتاج وتجعيع الؿيسة التي تع 

الؿيسة بدبب التعقيج االجتساعي لمعالقات انذاء االجتساعية بخرائريا الجػىخية التي كانت وراء عسمية 
 . (Johnson G, 2014, P.113)  الستسيدة
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مختبصة مغ جية بالتشطيع ومغ جية أخخى بالجيشاميكية داخل  إال أنيا VRINمػارد وبالخغع مغ صعػبة تحجيج 
 مسا يشتج كل مغ:   شطسةالس

  التشطيع مػارد يجعسيا\ OIRV : حتى تػفخ آية خاصية مغ خرائز السػارد البذخية لمسؤسدة
مرجرا لمسيدة الستػاصمة فإن عمى السؤسدة أن تشطع مغ أجل استثسار مػاردىا البذخية، حيث 

يع وجػد الشطع والسسارسات السالئسة التي تدسح لخرائز السػارد البذخية أن تؤتي يتصمب التشط
 ؛ثسار مداياىا السحتسمة

  تشذئ ديشاميكيةمػارد\OIRIRV:  وبيجف التأكج مغ قػة السيدة التشافدية السحرمة في إشار
 يشاميكية  خرائز الؿيسة، الشجرة، صعػبة التقميج وعجم االحالل تدعى السؤسدة إليجاد قجرات د

 كفاءاتمرفهفة ال -4
 تقجيم السرفهفة -4-1

مشيا إدراج جسيع الخئيدية مختمف السيام ب ةيسكغ ججولداخل السشطسة مذخوع ي ألتخصيط كجدء مغ عسمية 
التي تدسح كفاءات سرفػفة الفي شكل ما يعخف بسذخوع لحلظ البالسيام الخئيدية  الفخعية السختبصةتمظ و 

االفخاد الػضيؽية أو التقشيات لسجسػعة مغ  كفاءاتعامة في شكل ججول عمى مدتػى البالحرػل عمى نطخة 
ميسة مغ شأنيا في  أية مغ الزخوري الخػض في مدتػى كاٍف مغ التفاصيل حتى ال تفػت بحيث ،والسػارد
  .لمسذخوع ةميسً ال سيسا ان كانت  ان تع نديانيإ اخصخ ان تذكل الشياية 

 كفاءاتمهام السذخوع والعمى إدارة السذخوع أواًل إنذاء التػافق بيغ  كفاءاتيتصمب تصبيق مرفػفة ال
ومغ ثع  .مصابقة السػارد السشاسبة مع السيام الرحيحة يتعسرفػفة ىحه ال بشاًء عمىو  ذلظ،بعج  .السطلهبة

أو السػارد  كػيغالسفقػدة داخل فخيق السذخوع وبالتالي احتياجات الت كفاءاتيكػن مغ الديل أيًزا تحجيج ال
 . (Fontaine J, 2007, P.31) الججيجة

صعوبت تقليذ القذراث 

 االستراتيجيت

الذاخليت التعقذ )العالقاث 

 والعالقاث الخارجيت(
الغموض السببي )الغموض 

 الذاخلي، الغموض في العالقاث(

الثقافت والتاريخ )مخطط التفكير 

 الكامن، ثقل العادة(

االبتكار، القذرة )التغير 

 الذيناميكيت(
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 السرفهفة خطهات إعجاد -4-2
   (Leboyer C-L, 2009, PP.137-140)   تتسثل ىحه الخصػات ؼيسا يمي:

 ججولة السهامالخطهة األولى:  -4-2-1
السدتقمة مشيا والتي يسكغ الؿيام بيا في نفذ الػقت بالتػازي  ججولة السيام بتقييع مجة كل مشيا لسعخفة يجب

  ات والى أي مجى.األخخيعمى مشيا والتي تعتسج  مع األخخيات، والتابعة

 تحجيج الكفاءات: الثانیةالخطهة  -4-2-2
وفقا لتحقيق التخريز الرحيح لسػارد السذخوع  السيام تمظلكل ميسة مغ  االفخاديجب بعج ذلظ تعييغ 

 لسعخفة رئيذ قدع إدارة االفخادمغ قبل السذخوع أحيانا  ةيتع إعجاد وإدار بحيث ، لو السكػنةلألنذصة أو السيام 
معخفة السمف الذخري الحي يجب تجشيجه في حالة الفخيق الحي سيشفح السذخوع. باإلضافة الى إمكانية 

 ألحج أفخاد الفخيق.الػياب أو السغادرة السصػلة 

بحيث يسكغ  تسمظ خرائز متساثمة ومتذابيةأيًزا إمكانية تحجيج أزواج العسل التي  يتيح ىحا الججول
 يأخح الججول الذكل التالي: ممسػسذكل الػياب أو العجد. وبألحجىسا استبجال اآلخخ في حالة 

 السهارد السخررة الكفاءات السطلهبة في السذخوع
 
 
 

 

دصخ الالعسػد اليػية والسدسى الػضيفي لكل مػرد وفي بحيث يػضح السذخوع يبيغ كفاءات أعزاء فخيق 
كفاءات الحي يكػن تحجيجه غالبا وفق سمع والالسػارد تقاشع دتػى اإلتقان عشج كفاءات بحيث يقع مقائسة ال

 التقييع التالي:

 طبیعة الكفاءة سلم التقيیم
 اىع ليدػ )يتعمق األمخ إما بسغ ال مدتػى تعميسي لجييع أو بسغ  ال تػجج معخفة 0

  مغ التخرز(
)يتعمق األمخ بخخجي السجارس والسعاىج والحيغ لع يذغمػا وضائف السعخفة الشطخية  1

 السبتجئيغ والستخخجيغ الججد(-مغ قبل
)يتعمق األمخ إما بالسبتجئيغ أو أصحاب الخبخات الرغيخة في  الخبخة األولى 2



 3/جامعة الجدائخ اإلدارة اإلستخاتیجیة  للسهارد البذخية اسیمحاضخات في مق     مهتخفي أمال :الجكتهرة  

 

81 
 

 السجال(
لكبيخة والحيغ بحػزتيع رصيج مغ )يتعمق األمخ بأصحاب الخبخة ا خبخة جيجة 3

 السسارسة والتسكغ(
)يتعمق األمخ بحوي الكفاءات العالية والحيغ تحرمػا عمى رصيج مدتػى الخبخاء 4

ىائل مغ التجخبة والخبخة لدشػات معتبخة أو مغ خالل السسارسة الستػاصمة 
 والستكخرة(

يديل أيًزا إدارة  كسا السػرد ذلظبػاسصة  كفاءةتػافق مع درجة إتقان ىحه المعخفة ندبة الالججول مغ يسكغ 
  وفي الػاقع ال يكػن ذلظ مسكشا إال عمى أساس الفخضيتيغ التاليتيغ:  االستبجال الزخوري لمسػرد

A)  الحيغ  االفخادمدؤول الييكمة صاحبة السذخوع عمى مدتػى السشطسة يعخف فعميا : 1الفخضیة
 :ولسذخوع در ػاكس لسشطسةداخل ا والحيغ تع تعييشيع لمعيع و  عسليس
 أفخاد الفخيق عمى أساس:مع مدؤول السذخوع بجأ تحميل يسفي ىحه الحالة 

ومجاالت اىتساميع  ، كفاءاتيعمعارفيعلتحجيج مع كل عزػ مغ أعزاء فخيق السذخوع السشاقذة  -
فخاد عسل ىؤالء األالتي يحتسل سذاريع ال ع عمى أيٍّ مغشالاالسذخوع، و الؼيسا يتعمق بسيام 

فعميا لتحجيج الكفاءات بذكل أشسل وأدق بسا يتشاسب ميسة كل مذخوع مغ مذاريع عمييا 
 السشطسة؛

ر اختبال أجميا،عسا إذا كان ميتًسا بالسيام التي يستمظ الكفاءة السصمػبة مغ  استجػاب كل فخد -
 ؛فخيقال حساسةؾياس درجة وبالتالي  كل واحج مشيع دافع

ومعخفة مشيع األعزاء  السشاسبػن لمؿيام بيا بعج ظ لجيو فييا األفخادال يسمج السيام التي يحجت  -
 وما ىي أعجادىع؛ ليحه السيامالػاجب تكػيشيع 

 ومجيخ فخيق ولكشان أو كفقط مجيخ فخيق ولكغ مجيخ مذخوع السكمف بالسذخوع  يكغإذا لع و  -
، عميو مجراء آخخون حتاج إلى استخجام السػارد التي تعسل في أقدام أخخى والتي يذخف عمييا ي

كسػارد  وفخقيع الحيغ تع تعييشيع لأو  أعزاء فخيقيعحػل كفاءات مع ىؤالء السجيخيغ  أن يتشاقر
بالذكل إذا كان بإمكان ىؤالء السجيخيغ تشطيع عسل فخقيع  ماو ليتسكغ مغ معخفة في مذخوع

 .ادون أسابيع عسل ثقيمة ججً  ويسكغ مػاردىع تػفيخ الػقت الالزم لسذخوع الحي
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A)  حتى اآلن مع مغ يعخف ال مدؤول الييكمة صاحبة السذخوع عمى مدتػى السشطسة : 2الفخضیة
حتاجيا يرؤية كاؼية لعجد السػارد التي قجيع وتشمبت مشظ اإلدارة التخصيط لمسذخوع  ولقج عسليس

الالزمة إلكسال ىحا السذخوع ثع معخفة  كفاءاتتحجيج شبيعة ال وكسا شمبت مش . ليحا السذخوع
 .لكل ميسة السصمػبة كفاءاتذوي ال فخادلمعثػر عمى األ سشطسةمجيخي الفخيق في ال

 في ىحه الحالة يكػن العسل عمى أساس: 
 ؛مرفػفةالسصمػبة في شكل  كفاءاتبإنذاء قائسة الالؿيام  -
استشادا عمى  ولفخقيع أو تأسيديا بشفد كفاءاتبأي مرفػفات  هالفخيق تدويجمجراء  مصالبة -

 .ىؤالء السجيخون  ويػفخىا ل السعمػمات التيالبيانات و 

 تحجيج القيهد: الثالثةالخطهة  -4-2-1
 ومرجر العجد تفيع الدبب ، عميو محاولةميام معيشةتشفيح عػائق أمام كان السدؤول يذعخ بػجػد وإذا 

الرعبة تػزيع السيام  ومغ ناحية أخخى معخفة إمكانية أفزل،بذكل  األمػر تسخيختحديشو ل وومعخفة ما يسكش
 باإلضافة إلى التػجو نحػ الستكػنيغ الستسكشيغلجعميا أفزل  فخادبيغ العجيج مغ األ حدغالذاقة بذكل أو 

  .االترال بسػرد خارجي أو استئجار مػرد ججيجأو حتى  لتعديد السيام الذاقة

 1السرفهفة مثال عن -4-3 
لجيشا مذخوع في تصػيخ بخنامج معمػماتي بحيث وبغخض تحجيج الكفاءات سشقػم باعتساد مرفػفة والتي  ليكغ

 ستكػن عمى أساس الججول التالي:  

                                                            
1 https://www. laboiteaoutilsdesrh.com 

 

 Julia A. 

التحكم في 

  المشروع

Laurine B. 

 متربصت

التحكم في 

  المشروع

Marc D. 

قاعدة  مسؤول 

 البياناث

 Oracle 

Romuald L. 

 Java مطور

PHP 

Sacha T. 

متربص في 

اآللي ماإلعال  

George L. 

مسير ورئيس 

 مشروع

   A الكفاءة 

التحكم وإدارة 

 المشاريع

3 1 0 1 0 3 

 B الكفاءة 

 Oracle تطوير
0 0 3 1 0 1 

 C الكفاءة 

 Java تطوير
0 0 1 3 1 1 

  D الكفاءة 

الكفاءة والشرعيت 

 االداريت

0 0 1 0 0 3 



 3/جامعة الجدائخ اإلدارة اإلستخاتیجیة  للسهارد البذخية اسیمحاضخات في مق     مهتخفي أمال :الجكتهرة  

 

83 
 

دصخ قائسة ججول يخبط بيغ السيام الخاصة بالسذخوع مع الكفاءات بحيث يعخض في الثانية يتع إعجاد كخصػة 
 كفاءاتىحا لتحجيج الو السيام.  تمظالسصمػبة لتشفيح كل  كفاءاتالسيام والسيام الفخعية لمسذخوع وفي العسػد ال

 كسا ىػ مػضح أدناه: بجقة

رقم السهسة أو 
 السهسة الفخعیة

   A الكفاءة  عشهان السهسة

التحكم وإدارة 

 المشاريع

 B الكفاءة 

 C الكفاءة  Oracle تطوير

 Java تطوير

  D الكفاءة 

الكفاءة والشرعيت 

 االداريت
 X    مالحطة تحجيج الشصاق 0

    CDC Xتحخيخ  1

    CDC Xالجدء الػضيفي مغ  1.1

  CDC   Xمغ  تقشيالجدء ال 2.1

 CDC    Xالسرادقة عمى  3.1

   X  االختبارإعجاد بيئة  2

  X   تصػرات تكشػلػجيا السعمػمات 3

  X   التصػرات 1.3

االختبارات  - ويةختبارات الػحجاال 2.3
 تقشيةال

  X  

  X   ترحيحات األخصاء السحتسمة 3.3

    X وضيؽية عػائج 4

    X وضع سيشاريػىات االختبار 1.4

    X إجخاء االختبارات الػضيؽية 2.4

  X   ترحيحات األخصاء السحتسمة 3.4

 X    السرادقة عمى محزخ العػائج 5

   X  الذخوع في اإلنتاج 6

اختبارات ما بعج الذخوع في  7
 اإلنتاج

X    

 .(Cahier des charges)عبارة عغ دفتخ األعباء  ىػ CDCمالحطة: 

التصابق بيغ  يبيغالعسل عمى الججول الثالث الحي  غ، يسكالدابقيغبسجخد اكتسال الججوليغ كخصػة أخيخة: و 
ذلظ، يزيف  ومع. سيام والسػارد السخترةالعمى تصابق جيج بيغ بغخض الحرػل   .السيام ومػارد السذخوع
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وتقاشعيسا السػارد  عسجةسصخ ميام السذخوع وفي االاالفي  عخضي ججول تحفيدبعس مجيخي السذاريع أيًزا 
لتعييغ  متداوية، مسكًشا بكفاءاتيتيح اختيار مػرد عشجما يكػن ذلظ ، مسا مدتػى تحفيد مػرد لسيسة ما يبيغ

 :كسا يسكغ مذاىجتو في الججول التالي لسيسة ما مػرديغ

رقم السهسة 
أو السهسة 

 الفخعیة

 عشهان السهسة
Julia A. 

التحكم في 

  المشروع

Laurine 

B. 

 متربصت

التحكم في 

  المشروع

Marc D. 

 مسؤول 

قاعدة 

 البياناث

 Oracle 

Romuald 

L. 

 Java مطور

PHP 

Sacha 

T. 

متربص 

 مفي اإلعال

 اآللي

George L. 

مسير ورئيس 

 مشروع

مالحطة تحجيج  0
 الشصاق

     X 

   CDC X   Xتحخيخ  1

الجدء الػضيفي مغ  1.1
CDC 

X      

مغ  تقشيالجدء ال 2.1
CDC 

   X   

 CDC      Xالسرادقة عمى  3.1

    X   إعجاد بيئة االختبار 2

تصػرات تكشػلػجيا  3
 السعمػمات

   X   

   X    التصػرات 1.3

 ويةختبارات الػحجاال 2.3
 تقشيةاالختبارات ال -

   X X  

ترحيحات األخصاء  3.3
 السحتسمة

   X X  

     X  وضيؽية عػائج 4

وضع سيشاريػىات  1.4
 االختبار

X X     

إجخاء االختبارات  2.4
 الػضيؽية

X X     
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ترحيحات األخصاء  3.4
 السحتسمة

   X X  

السرادقة عمى  5
 محزخ العػائج

     X 

    X   الذخوع في اإلنتاج 6

اختبارات ما بعج  7
 الذخوع في اإلنتاج

X      

 :الصةالخ
 ذلظ،ومع  الحع،تطل أدوات التحميل ضخورية لمسشطسات التي تخغب في الحفاظ عمى أنذصتيا وتقميل عامل 

تججر و  .باألمذكحلظ فإن ليا حجوًدا ألن ما ىػ حؿيقي اليػم لغ يكػن بالزخورة صحيًحا غًجا ولع يكغ 
عسل نسػذج السػارد والكفاءات يعتسج عمى وضع استخاتيجية السػارد البذخية في صسيع القجرات  أناإلشارة الى 

 والحي:  كفاءة السػارد البذخية ىي عشرخ مغ اختراص السشطسةباعتبار  اإلدارية والتشطيسية
 أعزاء السشطسة ؛ و كل السجيخيغ والخط اليخمي يسيل الى تسكييغ   -
 ؛ة لسيدة تشافدية مدتجامةميارات جساعي GSRH يبشي-
نطخا لػجػد اختالف في  انذاء التساسظ في التشػع  دائسالمسػارد البذخية  االستخاتيجيةإلدارة ال يسكشيا ل -
 التي تبشي عمييا تشسية أنذصتيا.تعاقجية القػانيغ ال
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 :العخبیةالسخاجع السعتسجة باللغة 

، الجار الجامعية لمشذخ والتػزيع، الخياض، مجال األعسالالسيدة التشافدیة في نبيل مخسي خميل،  -
1991 

 :ةجشبیالسخاجع السعتسجة باللغة اال

- Adapté de Porter M, L’avantage concurrentiel, Dunod, France, 2003 ; 

- BAYAD Mohamed, Guy Arcand, Michel Arcand, Nada Allani, Gestion Stratégique des 

Ressources Humaines : Fondements et modèles, Revue internationale des relations de 

travail, Université du Québec à Trois-Rivières, Volume 2, Numéro 1, Jan 2004, PP 74-93 ; 

- Barney J.B., Hesterly W.S, Strategic Management and Competitive Advantage, 

Pearson Edition, United-Kingdom, 5ed, 2012; 

- Fontaine Jonathan, l'impact des activités de gestion des ressources humaines sur la 

performance en contexte international : le cas d'une compagnie d'assurances et de 

services financiers, Maîtrise en administration des affaires, Université du Québec à Trois-

Rivières, Décembre 2007 ;  

- Johnson G., Whittington R., Scholes K., Angwin D., Regnér P., Fréry, F. Stratégique, 

Pearson, France, 10e édition, 2014; 

- Gazier Bernard, Les stratégies des ressources humaines, Editions La Découverte, 

France, 3e éd, 2004 ;  

- Leboyer Claude Lévy, La gestion des compétences : Une démarche essentielle pour la 

compétitivité des entreprises, Groupe Eyrolles, Ed d’Organisation, France, 2ème 

Edition, 2009 ; 

 :اإللكتخونیةالسهاقع 
- https://www.focusrh.com 

- https://www. communagir.org  

- https://www. laboiteaoutilsdesrh.com 

https://www.focusrh.com/
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 البذخية المهارد تنافدیة نمهذج: الخابعالمحهر 
 تمهيج

، فإنو ال يداؿ  GSRHفي حيؽ أف نسؾذج التخظيط االستخاتيجي لمسؾارد البذخية قج يكؾف االتجاه الدائج في
، وىؾ نسؾذج القجرة التشافدية لمسؾارد البذخية. وفًقا ألبخز  ى خخ أيؾاجو تحجًيا مؽ قبل مقاربة استخاتيجية 

الذخريات في ىحا الشسؾذج، فإف الظبيعة العقالنية والتؾافكية والرخيحة والخظية لمشسؾذج الخاص بالتخظيط 
يؾد السختمفة التي يجب أف تؾاجييا السشغسات الحجيثة يؾًما بعج االستخاتيجي لمسؾارد البذخية غيخ مشاسبة لمق

وعميو، فإف مشظق التؾافق الجاخمي والخارجي لشساذج التخظيط االستخاتيجي لمسؾارد البذخية لؽ يكؾف لو ، يـؾ
 .أي معشى في الؾاقع

 مجخل لمنمهذج -1
تعقيج وخرؾصية السشغسات الحالية مشظًقا استخاتيجًيا يكؾف أكثخ مخونة وأكثخ عالسية مؽ ذلػ الحي  يتظمب

والحي يختكد عمى الخبط بيؽ خرائص البيئة السحيظة  اقتخحو نسؾذج التخظيط االستخاتيجي لمسؾارد البذخية
مؽ خالؿ الشسؾذج الحي اقتخحو وذلػ بالسشغسة والسؾارد البذخية التي يجب أف تتدؼ بالسخونة في األداء، 

نسؾذج القجرة التشافدية ، و الستسثل في 1990في  Hendry  & Pettigrewمجسؾعة مؽ الباحثيؽ عمى رأسيؼ
   (Bayad M, 2004, P.85) و السخترخة في الشقاط التالية:أربعة أسذ  والحي يقـؾ عمى  لمسؾارد البذخية

  استخاتيجيةيتؼ وضع  والترسيؼ عمى أنيا مخخجات سابقة التذكيل االستخاتيجيةال يجب الشغخ إلى 
 ؛السؾارد البذخية فييا

 ؛التغييخ في البشية والثقافة يسكؽ أف يدبق االستخاتيجية 
  يجب أال تكؾف استخاتيجية السؾارد البذخية تفاعمية، بل تداىؼ في وضع استخاتيجية التشسية مؽ خالؿ

 ؛عسميا عمى األنساط السخجعية لمقادة الحيؽ يتخحوف القخاراتالثقافة التشغيسية ومؽ خالؿ 
 في أي تشغيؼ اجتساعي، تجعل عالقات القؾة وتزارب السرالح مؽ GSRH مدألة عقالنية محجودة. 

 رتباطاال :والستسثمة في، بوخاصة  ومقاربات مشاىجعمى ثالث مختكدات اساسية وىي  ىحا الشسؾذجيختكد 
 .التفاوض الجساعي /والسفاوضةوالتغييخ التشغيسي  ،االستخاتيجي

 
 L’interdépendance stratégique-الستخاتیجي رتبا ال  مقاربة -2

 رتبا تحجيج مفههم ال  2-1
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قبل التظخؽ الى عخض االرتباط االستخاتيجي البجا مؽ تقجيؼ السرظمحات السترمة بو إلزالة الغسؾض وتقجيؼ 
 (Gazier B, 2004, PP.103-104)رؤية واضحة أكثخ ويتعمق األمخ بالتبعية، االستقاللية واالرتباط. 

  ونمهذج العالم الخارجي لتبعیةا -2-1-1
االعتساد عمى اآلخخيؽ في غمبة اآلخخ وضغط العالؼ الخارجي عمى العالؼ ( و Dépendanceالتبعية )تجمى ت

وبذكل عاـ . والخاصالجاخمي  اتيؼعتبار ا مؽ  لألفخادعتبخ مخاعاة اآلخخيؽ أكثخ أىسية بالشدبة ، حيث تالجاخمي
ؾمؾف يمأو  بذكل مشيجي الخظأ أو اإلخفاقات إلى اآلخخيؽ ىحا ما يجعل مختمف األفخاد يحتدبؾف ويشقمؾف 

 يتحسمؾا عبء فذميؼ أو القيؾد السحيظة بيؼ. لكيال الغخوؼ الخارجية أو قخارات اآلخخيؽ

  أناونمهذج  ستقلالیةلا -2-1-2
والخضا الكبيخ  الشفذ،مدتقل في الخضا عؽ  فخداالعتقاد بأف الفي ( Indépendance) االستقالليةتجمى ت

 .واالقتشاع بأف السخء سيج نفدو والقجرة عمى التحكؼ في كل شيء لمشجاحات،

 نحن ونمهذج  لرتبا ا -2-1-2 
سفتاح ك المتبادل والعتماد النجماج، التكامل، التخابطمرظمحات: ( في Interdépendanceاالرتباط )تجمى ي

في نفدو أواًل وقبل  البذخي،يقبل جسيع مكؾنات الكائؽ  رتباطف الفخد الحي يجمج مفيـؾ االألالتشسية الحاتية. 
مجسؾعة التفاعالت بيؽ األفخاد  رتباطيعكذ االحيث ويعخؼ كيف يتعخؼ عمييا في اآلخخيؽ.  شيء،كل 

ىحا السفيـؾ الشغاـ البيئي لمفخد السدتقل إلدارة شؤونو الخاصة، السيشية ويؤىل . بيؼ والعالؼ السحيط
 عل مع األفخاد اآلخخيؽ السدتقميؽ عؽ شؤونيؼ الخاصة. والتي تتفا والذخرية،

مع  السؾعفيؽ،بيؽ طخاؼ الفاعمة داخميا وتتجدج التفاعالت في تمػ السؾجؾدة ألتبخز ا، سشغسةمى مدتؾى الوع
األطخاؼ  مختمف عتسجتتعسل ضسؽ نغاـ بيئي حيث . فالسشغسة والدبائؽلسؾرديؽ الذخكاء، ا الخجمات،مقجمي 

سيكؾف  آلفجشًبا إلى جشب مع عجـ الثبات: ما ىؾ حكيقي ا رتباطيديخ االإذ ، البعض اعمى بعزي فييا
العجيجة بيؽ  الرتباطاتاتعشي ومؽ ناحية أخخى، . غجا والعالقات اليـؾ يسكؽ أف تتغيخفي السدتقبل مختمًفا 

 لمتججيج والتحجيث. مرجراوعجـ الثبات يذكل  وبيئتيؼ أنو ال يؾجج شيء مدتقخ بذكل دائؼ فخاداأل

بغض  فخيق،داخل مجسؾعة أو  طالدياؽ وعمى مدتؾى السشغسة، فإف إدراؾ األفخاد ألىسية االرتبا وفي ىحا
خالؿ التي يقـؾ بيا، طبيعة عسمو، يكؾف مؽ  ةالؾعيف اليخمي،التدمدل عسل كل واحج،  الشغخ عؽ مكاف

بتحفيد وحذج األفخاد في ، كسا يقـؾ االرتباط أيزا فيو ؾف عسميداخل الشغاـ البيئي الحي  يؼوضع أنفد
السذاركة عؽ طخيق  طخاؼاألمسخاقبة بيؽ جسيع لىي لحغات أساسية و اجتساعات الفخيق أو السذخوع 
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والتي بجورىا تدبب ردود  استجابة،استخالص السعمؾمات أو التعميقات )عمى التجخبة(: كمسة تثيخ فكخة أو 
 ) 7، ص2007أكـخ سالؼ، (فعل. 

 
ىحه السؾاقف يجفعشا نحؾ اإلجساع والسشاقذة البشاءة مثل  أنشا نعتسج عمى بعزشا البعض فيفكخة  إف قبؾؿ

 .وتجشب السشاقذات التي ال تشتيي والسؾاقف الستسحؾرة حؾؿ الحات
 

   الرتبا  الستخاتجي  قاربةم -2-2
السثمى ال يسكؽ  االستخاتيجيةمبجأ أف االختيارات في  اجادؿ بييل Lengnick-Hall (1988)الباحث  اجاء بي

بعسمية تفاعمية بيؽ الخيارات  األمخيتعمق والترسيؼ، و  أف تشتج عؽ رؤية أو إدارة إلدامية أو مدبقة التذكيل
 .والخبخة( الدمؾكيات، سؤىالتكفاءات، الاالستخاتيجية )الفخص( الستؾقعة وقجرة السؾارد البذخية عمى تشفيحىا )ال

الجيات الفاعمة في عسميات صشع  مؽ أكثخ مؽ اختيار الحمؾؿ السقبؾلةأف يكؾف الحي دافع عشو  السشظقيج ويخ 
البحث عؽ حل أو استجابة في  ةاستخاتيجيو  القخار. بسعشى آخخ، ليذ إلدارة السؾارد البذخية شخرية حكيكية

 .سشغسةتؾافق مع القيؾد السختمفة لمالمخضية وغيخ مثالية عشجما يكؾف مؾضؾع 
حيث تعتبخ اف البيئة التي تشذط  البذخية، االستخاتيجي لمسؾاردالتخظيط  شسؾذجىحه السقاربة مخالفة للقج جاءت 

بيؽ استخاتيجية وبالتالي يكؾف مؽ الرعب تحقيق االصظفاؼ  ،ومعقجةمزظخبة وليدت مدتقخة  شغسةفييا الس
  (Bayad M, 2004, P.85) .لمسشغسة العامة ةاالستخخاجيالبذخية مع  السؾارد

عمى مفيـؾ اف اي تغييخ في البيئة يؤدي الى تغييخ الفخص وىحا يؤدي  ياالستخاتيجاالرتباط  مقاربةوتختكد 
بعبارة اخخى يجب اسقاط الفخص و في ادارة وتدييخ السؾارد البذخية الغتشاـ تمػ الفخص،  احجاث تغييخالى 

 .بالسخونة ىحه االخيخةيجب اف تتسيد  البذخية، كساالسؾارد التي ىي في تغييخ مدتسخ عمى 
 

مع  تغتشؼ وتتشاسب البذخية لكيعمى التكؾيؽ، او التؾعيف، او اعادة تؾطيؽ السؾارد  شغسةفسثال قج تعتسج الس
في اعجاد االستخاتيجية السؾارد البذخية تداعج  اف وعيفة ىحه السقاربة فتخضوت ،التغييخ في الفخص الججيجة

 كسا يؾضحو الذكل التالي:. يايجب اف تكؾف محل اصظفاؼ مع مسشغسة، والالعامة ل
(Bensebaa F, 2009, P.26) 
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 Le Changement organisationnel -مقاربة التغييخ التنعیمي -3

 مجخل لممقاربة  -3-1
وعمى  التشغيسي،نسؾذج القجرة التشافدية مؽ قبل السجافعيؽ عؽ التغييخ جاءت ىحه السقاربة كتجعيؼ لسبادئ 

تخفض مجرسة التغييخ التشغيسي فكخة أف التغييخات التي  ، حيث Pettigrew &  Whipp(1991) رأسيؼ
عمى اعتبار اف البيئة مدتقخة  .ستؾاجييا السشغسات يسكؽ أف تحجث باستخجاـ نساذج استخاتيجية محجدة مدبًقا

 ، شغسةالس استخاتيجيةوبالتالي فاف التغييخ ال يحجث اال مؽ خالؿ 

الحي  في البيئة يؤدي الى تغييخ في الييكل التشغيسي والثقافة التشغيسيةكسا يؤكج رواد ىحه السقاربة اف التغيخ 
 بجوره عمى أثخ ؛ الذيء الحي لو يحجثيكؾف عبخ مخاحل شغسة، والحيالس استخاتيجيةمرجره تغيخ البيئة وليذ 

GRH بيئة،حجث تغيخ في الييكل التشغيسي الشاجؼ عؽ تغيخ  إذافسثال  .مؽ خالؿ كيفية بشاء السؾارد البذخية 
في طبيعة السؾارد  (les schémas de références des dirigeants)في تحجيج خيارات السدؤوليؽ  متغييخليؤدي 

كسا اف  عميو،حجاث تغييخ جدئي او كمي إقدؼ ججيج او  إضافةكالبذخية السشاسبة ليحا الييكل التشغيسي الججيج 
ضف إلى ذلػ  خارجية،الى تبشي خيارات في بشاء كفاءات داخمية او  يؤدي شغسةالسفي ثقافة  تغييخ ايزااي 

نادرة تكؾف فييا السؾارد البذخية الكفؤة أخخى بيئات  في حيؽ ىشاؾبذخية كفؤة بيئات تتؾفخ فييا مؾارد  وجؾد
 (Vaillancourt R, 2006, P.20)السدؤوليؽ. عمى خيارات ذلػ  وقج يؤثخ

 المؤهالث

استراتيجيت 

الموارد 

 البشريت

سوق 

 العمل

الكفاءاث 

 المميزة

الهيكلت 

 الصناعيت

اإلطار 

 االقتصادي

 الميزة التنافسية
التوليفة 

سوق\منتج  
اإلطار  الثقافة

 االقتصادي

االستراتيجيت 

 التنافسيت
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  التنعیمي خرائص التغييخ -3-2
 وأنهاعه يتعخيف التغييخ التنعیم -3-2-1

A. :يكؾف االنتقاؿ مؽ حالة/وضع إلى حالة/وضع أخخى، بحيث  عسمية التغييخ ىؾ عبارة عؽ تعخيف
ولقج ، تحديؽ أدائيالالتشغيسي إلى العسمية التي تقـؾ بيا أي مشغسة  التغييخ، ويذيخ "مذخوع" بسثابة
تؤثخ عمى كل فخد في السشغسة وتدتغخؽ وقًتا وترسيًسا حتى تربح سارية  شاقة،أنيا عسمية  ثبت

فإف  وبالتالي،ىؾ إيجاد نسؾذج تحديؽ نيائي.  إداري،مؽ مشغؾر  واليجؼ األساسي مشيا،السفعؾؿ. 
ية داخمية وخارج وإلحاح األمخ يتعمق بسعخفة كيف يسكؽ إجخاء التغييخ نغًخا لؾجؾد حاالت طؾارئ 

 (Sabouraud X, 2011, P.13)مثالًيا.  تجفعو ليكؾف 
  : (Lugan J-P, 2010, P.3) العشاصخ التالية يف التشغيسي تغييخالسفيـؾ اآللي لميتحجد  مؽ وجية نغخ القادةو 

 واالجتساعية؛لالعتبارات اإلندانية  يسشحوالحي  تفؾؽ أيجيؾلؾجي ألىجاؼ التشغيؼ 
  محتسل لألدوار  وقبؾؿ استجؾاب وأسذ التدمدل اليخمي الدمظات،اليجؼ ىؾ الحفاظ عمى نغاـ

  اليخمية؛إلعادة الشغخ في اليياكل  والقؾانيؽ،
 ؛التحؾؿ مقخر ومخظط 
 ؛الججيجة تظؾراتلمتكيف مع ال ف مجعؾ  وعميو فيؼالسشغسة كياًنا متسيًدا عؽ األفخاد الحيؽ يؤلفؾنيا  تعتبخ 
 ؛لعسمية االبتكار االجتساعي ىي نؾاتج تغييخ غيخ مشغسة ذاتًياالبذخية والترؾر الغاىخاتي و  لالعخاقي  
 أىجاؼ وتؾقعات الجيات الفاعمة السذاركة في التحؾؿوعمى  تخكد اإلدارة عمى تقميل السقاومة.  

الجاخمية.  كيتويوديشامىحا التغييخ  إدارةتداؤال حؾؿ بل يظخح أيًزا  فحدب،سدألة التغييخ ب وال يتعمق األمخ
البذخية في  وباعتبار السؾارد ألنو مؽ التفاعل بيؽ العشاصخ التشغيسية السختمفة سيغيخ واقع تشغيسي ججيج

في سياؽ عالقات القؾة الستؾتخة في  ومعارضات تغيخ مقاوماتس ،نفذ الؾقت كائؽ وفاعل مؽ عؾامل التغييخ
لكؽ التكاليف الخفية  لسشع حجوث التغييخ ميسا كاف نؾعو بعض األحياف بيؽ التدمدل اليخمي التذغيمي

 (Lugan J-P, 2010, P.8). وعؾاىخ مقاومة التغييخ تتظمب مؾقًفا ححًرا
 

B. فئتيؽ لمتغييخ تدتشج األولى عمى طبيعتو والثانية عمى ىشاؾ  بذكل عاـ: يأنهاع التغييخ التنعیم
  درجتو:

  وفًقا لػو  تجور حؾؿ كيفية تشفيحه والتي :حدب الطبیعةالتغييخ Grouard & Meston  (1998) 
)الشسؾذج الثؾري( والتغييخ بالتذؾه التجريجي، أي  قظيعةتتعارض اليـؾ نغخيتاف: التغييخ عؽ طخيق ال

   (Vaillancourt R, 2006, PP.22-24)  (:الشسؾذج التظؾري )Kaisen -خبالتحديؽ السدتس
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يبشي السجافعؾف عؽ ىحا الشؾع مؽ التغييخ حججيؼ عمى  :من الرنف األول التغييخ المدتمخ أو التغييخ -
القظيعة ىحا التظؾر السدتسخ يجعل مؽ السسكؽ تجشب  .قجرة السشغسة عمى التعمؼ السدتسخ والتقجمي

 ، حيثيسكؽ أف تحفد التغييخ ولكؽ ليا تكمفة اجتساعية وبذخية قؾية التسدقات واألزمات الجاخمية التيو 
 ؛إلى ىحه الفئة كؾيؽالرحة والدالمة والت وISO ومعاييخ إجخاءات الجؾدة تشتسي 

عشجما تتغيخ قؾاعج  الشؾع،ىحا  يمؤيج حدب :التغييخ من الرنف الثاني والقطیعة أو التغييخ بالتمدق  -
حالة أزمة أو عشجما تقخر  سشغسةعشجما تؾاجو الو التشغيؼ( بذكل جحري،  التكشؾلؾجيا، السشافدة،المعبة )

تغييخ  سشغسةمليحجث تغييخ واحج فقط. تتيح الشقمة الشؾعية في تحديؽ األداء والدمؾؾ  محتسمة،تؾقع أزمة 
إعادة اليشجسة )أو إعادة وتعتبخ  .إلثبات أنو يتؼ إجخاء التغييخات بذكل أساسي في أوقات األزمات مؾقعيا

التي تيجؼ إلى إعادة تعخيف العسميات الخئيدية لمسشغسة مؽ و الييكمة( ىي حالة تغييخ عؽ طخيق التسدؽ 
 .إلى إعادة الترسيؼالؾصؾؿ  لغاية. الفكخة ىي البجء مؽ الرفخ دبؾف أجل تعغيؼ قيسة العسمية لم

تكسل بعزيا البعض أكثخ مسا تتعارض مع  2 الرشفو  1 الرشفوتججر اإلشارة إلى أف التغييخات مؽ  
ولكشو التحديؽ السدتسخ الحي يتجاوز  لمتغييخ،يعج التسدؽ أحج السبادئ األساسية  الؾاقع،في و . آلخخبعزيا ا

يؾضح السمكية الحكيكية لسبادرات  كسا. التي ترؾرتيا األىجاؼ األولية التي حجدتيا اإلدارة كجدء مؽ الخؤية
اعتساًدا عمى درجة التغييخ  السبادرة وزيادة االستقاللية تيا فييذيج عمى قجر و  شغسة بأكسمياالتغييخ مؽ قبل الس

يغل الزساف الؾحيج الستجامة و . جدئي أو كميو وأدواتو بذكل يسكؽ تذغيل ودمج رافعاتإذ السشذؾد، 
 التغييخات عمى السجى الظؾيل. 

 ىيو درجات مختمفة يسكؽ اقتخاح أربع  :التغييخ حدب الجرجة(Vaillancourt R, 2006, P.154) :  
وىؾ العسمية التي تتكؾف مؽ التجخل في آلية قائسة مؽ أجل استعادة األداء الحي تؼ اعتباره  التعجيل:  -

بدبب مبادرة رئيذ الييكل  محجود،ىحا تغييخ ويعتبخ لمؾقت متجىؾًرا أو غيخ كاٍؼ مقارنًة بأحج السعاييخ. 
التعجيل متؾاضع وال يجخل في صمب السذكمة. لحلػ يتظمب  ، كسا يكؾف السمحؾظ نحخاؼالسعشي فؾًرا باال

 ؛األمخ في كثيخ مؽ األحياف تعجيالت مدتسخة تؤدي فقط إلى تأخيخ السؾعج الشيائي لإلصالح
الذكل ال يدعى إلى استعادة األداء السفقؾد بل تحديشو مع الحفاظ عمى و  طسؾحًا،وىؾ أكثخ  اإلصلاح:  -

األنغسة السعيبة. ولحلػ فسؽ الزخوري أف تظؾيخ أكذاؾ األداء أو السخاطخة  كدخعجـ  ، أيالحالي
يستج ليذسل جسيع أنغسة  تعجيل عامنؾع مؽ  ويعج اإلصالحبالتجىؾر في مشاطق معيشة مؽ الييكل. 

 ؛ضعیفة األداءومسارسات القظاعات 
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الحي كل قظاعات الييكل ولكؽ بعزيا لتقجـ فكخة استبجاؿ ليذ  ججيًجا، شكلاا التي تعظي  عادة الهیكمة:إ -
الحي يخمي السدتؾى الأعمى  ما عجا، غيخ أنو ال يسكؽ ألحج يعتبخ غيخ فعاؿ. كل رافعات التغييخ معشية

عالمات تجىؾر فييا تغيخ  سشغسةال أجداءيذخع في تغييخ بيحا الحجؼ إذا رأوا أف العجيج مؽ  يسكشو أف
 )ما تقـؾ بو ليذ مجخد الييكمة تتجاىل الساضي ما يسكؽ قؾلو إف إعادةجتساعي واضح. اقترادي أو ا

 ؛نحؾ السدتقبل أكثخ مؽ درجات التغييخ األخخى  تتجو بحـدو  (تعجيل أو إصالح
االعتخاؼ  ، وبالتالي فيؾأسؾاقيا فقجتالتي  سشغساتويشظبق عمى ال ،جحرياا اتغييخ  يعج إعادة التأسیذ:  -

غيخ حيث تربح ىحه األخيخة  اإلدارة،ألنغسة والثقافة وخاصة ا عمى مدتؾى الييكل، الخسسي باإلفالس
. ال يسكؽ أف تبجأ إال بفزل السبادرة واإلرادة وقؾة سشغسةقادرة عمى الكياـ بإعادة التؾجيو الالزمة لبقاء ال

 ،تجميخ الججد عسميةمؽ خالؿ مؾعفي اإلدارة  تتؾلى التيو ( الذخكاء السداىسؾف الدمظة الخارجية )
 .ثهرة ثقافیةحجوث عؽ  تكمؼفي ىحه الحالة الويسكؽ . سشغسةوإصالح شامل لم

 لتغييخ التنعیميامخاحل  -3-2-2
 (Bensbaa F, 2009, P.10) :ىي و  K. Lewin (1947) مخاحل حدب ما قجمويسخ التغييخ عبخ ثالثة 

A. قج يأتي الؾعي بسذكمة إما و  التغييخعادًة ما يرحح التغييخ التشغيسي مؾقًفا يدتحق : مخحمة التحويب
  ؛أخخى  مؽ اإلحباط مؽ نغاـ قائؼ أو مؽ أزمة تدمط الزؾء عمى مذاكل

B. إلى إيجاد طخؽ  السشغسة تحتاج الحل،قخار بذأف البعج تحميل السؾقف واتخاذ : المخحمة النتقالیة
 في بشاء استخاتيجية السشغسة.  دالخكائيجب أف يكؾف التؾاصل أحج  ، إذاتفي التغييخ  ياإلشخاؾ مؾعفي

األفكار  مشيابعض عؽ الباإلضافة إلى االستساع إلى أسئمة واىتسامات السؾعفيؽ واحتخاميا. قج تشذأ 
بيشسا قج تشذأ أخخى مؽ مقاومة طبيعية لمتغييخ. بسجخد اتخاذ  السقتخحة،السذخوعة حؾؿ االبتكارات 

 ؛نغاـ سيكؾف ىشاؾ حتسا تعجيالتتبشي استخاتيجية أو وضع قخار بذأف ال
C. إلى مخحمة االستقخار  السشغسة ترل وتشفيحىا،مع تبشي األفكار الججيجة  :مخحمة إعادة التجميج

لتذخع  البجاية،يعتاد السؾعفؾف عمى السسارسات التي بجت غيخ مألؾفة ليؼ في  بحيث والذخعية
 ؽسؾعفيالمؽ السيؼ التعخؼ عمى مداىسة و التغييخات التي تؼ إجخاؤىا. في جشي فؾائج السشغسة 
 . تظؾروف حيث يتبشؾف مسارسات ججيجة ويتعمسؾف وي ،ؼومكافأتي

حيث  ،السشغسة ليذ مؽ الديل تحقيق التغييخ التشغيسي دوف االلتداـ الرادؽ مؽ مؾعفي تججر اإلشارة، أنو
 التي أدت إلى حجوثو لتكمل العسمية بالشجاح، بلاألسباب ، و التشغيسيعمى التغييخ ال يكفي معخفة السذخؼ 

  .شخاؼاإلو  الرخامة في االلتداـيتظمب 
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 إدارة التغييخنماذج  -3-3
وإذا استعرى  ،لسشغسةاالتغييخ وفًقا لالستخاتيجية التي تتبعيا  يقـؾ السجيخ بكيادة وإدارة مؽ السدتحدؽ أف 

ولمكياـ بحلػ يسكؽ االستعانة . مؽ الخبخاء أو مجيخ مدتقل مكتببيحه السيسة إلى  األمخ عميو يسكشو أف يعيج
التي يجب أخحىا في االعتبار والشغخ في  عمى العجيج مؽ العؾاملبسجسؾعة مؽ الظخؽ واألدوات والتي تعتسج 

طبيعة  ،سشغسةال: حجؼ والستسثمة في بيؽ اليياكل والبيئات والثقافات والقؾى  إدارتيا،التفاعالت التي يسكؽ 
القائؼ بحلػ سيكؾف لجى  حدب الدياؽ،و  السعارضة،إلحاح السؾقف وتعقيجه وخظخ  ،األىجاؼ السخاد تحكيقيا

سقاومة إدارة التغييخ عجة بجائل يختار واحجة مشيا أو يسدج بيؽ بعزيا البعض ليؾاجو اللسذخوع  اقائجباعتباره 
 .كانت اـ صغيخة كبيخة

 : عجة نساذج إلدارة وقيادة التغييخ، سشعخض أكثخىا استخجاما فيسا يمي وعمى العسـؾ تؾجج
  Pettigrew & Whipp نمهذج1- -3-3

تحجث عؽ  حيث، بالتغييخ االستخاتيجي في السشغساتمؽ خالؿ اىتسامو  Pettigrew (1987)كانت مداىسة 
وبعج ذلػ تؼ تظؾيخ مؽ زاوية عؾامل االعتساد عمى البيئة الخارجية.  لعسمية التغييخ االستخاتيجية اإلدارةمفيـؾ 

مؽ خالؿ االحتفاظ بتحميل عمى عجة  Pettigrew and Whipp  (1991)نسؾذجىحا السفيـؾ وصياغتو في 
تشاوب السبشية عمى ال رئيدية لمتغييخ التشغيسي محاورة حؾؿ ثالثسشغؼ والمدتؾيات )فخد ، مجسؾعة ، مشغسة( 

. التخجسة والعسل الكيادي لمسجيخيؽ عؽ طخيقالتشاوب مسكشا حيث أصبح  ،التغييخات والتسدقات السدتسخةفي 
 (Bensbaa F, 2009, PP.33-35): وتتسثل السحاور في

 ب:  والحي يتعمق( ؟محتؾى التغييخ )ماذا وىؾ التذغيل: بيئة 
 ؛تقييؼ السشتجات والخجمات التي سيتؼ تقجيسيا وفًقا لألسؾاؽ -
 ؛التؾقعات وأىجاؼ اإلنجاز  -
  التقييؼ؛أىجاؼ الشتائج وطخيقة   -

 والتي تتعمق ب:  (؟العسل بيؽ مختمف الجيات الفاعمة )كيف ألية وىي :العممیة بيئة 
  الدياسات؛و الثقافة  القجرات، السؾارد،والستسثمة في  األبعاد الجاخمیة:  -
اإلطار  ،التذخيعي التشغيسي اإلطار، األعساؿاالقتراد وعالؼ  والتي تخص كل مؽ األبعاد الخارجیة: -

  والسجتسعي؛االجتساعي 
 والتي تخص كل مؽ:: (؟لساذا) عممیة التذغيل 

 ؛تغييخ القادة  -
 ؛نسؾذج العسل الججيج   -
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 ؛صياغة اإلجخاءات والتشفيح  -
 .أنساط الدمؾؾ في العسل   -

مداىسات متعجدة مؽ الجيات الفاعمة وعسمية عمى باعتساد أسمؾب إدارة يجسع بيؽ  Pettigrew يؾصي
 (Bensbaa F, 2009, P.36) خظؾات والستسثمة في:باتباع مجسؾعة مؽ الوالحي يكؾف  مدتؾيات مختمفة

  إلدراؾ الحاد لمتقمبات في البيئة ل آليةتظؾيخ ب :التغييخالهعي بالمذكمة لمتعخف عمى الحاجة إلى
السظمؾبة لسخاجعة الؾضع الحالي لمسشغسة مؽ أجل  كفاءاتتظؾيخ المدألة وىي  ،الخارجية لمسشغسة

  السخجعية؛في أسؾاقيا  التشافديةوقجرتيا  حل مذاكل تعجيل استجابتيا
  فيؼ الظبيعة الجقيقة  فسؽ الزخوري أخح الؾقت الالـز قبل الترخؼ مؽ خالؿ: معخفة وفهم المذكمة

سؾاؽ السخجعية األتتظمب التغييخات الخئيدية التي تحجث في  ، حيثلسذاكل التكيف في السشغسة
التغييخات  ميستيؼ لبجءأولًيا يتكيف مع متظمبات  تكؾيشاو  مخونةالقخار  شاعمؽ صلمسشغسة 

 الؾقت؛االستخاتيجية والتذغيمية الزخورية عشجما يحيؽ 
  مع عخوؼ بيئتيا  قريخة،في فتخة زمشية  تتكيف،يسكؽ لمسشغسة أف  :المندق التخطیط والعمل

وليدت  وسمؾكيا أي في تكؾيؽ عسميا الييكمية،فقط إذا كانت مخنة مؽ الشاحية  الججيجة،الخارجية 
 الحالي؛ اشكميفي  جامجة وثابتة

 يجب عمى السشغسة تقميل خدائخىا الجاخمية مؽ خالؿ الستقخار الجاخمي وعجم الستقخار الخارجي :
مع القجرة عمى االبتكار في سؾقيا وإحجاث عجـ  نفقاتيا،تحكؼ الحكي في التشديق الؾثيق لشذاطيا وال

 ا.ججد عمى حداب مشافديي الحرؾؿ عمى زبائؽاالستقخار الحي يتظمبو 
 

 R. Soparnotنمهذج 2- -3-3
السشغسة ومسارساتيا في عسمية  بيئةسؾذًجا لمقجرة التشغيسية لمتغييخ بشاًء عمى ن R. Soparnot  (2009)قتخحا

عسمية حيث اعتبخ أف  التغييخ،إدارة التغييخ وإتقانيا لمتعمؼ التشغيسي. ومع مخاعاة السرادر السختمفة لسقاومة 
وتسثيالتو السختبظة بعشاصخ التغييخ  التغييخ ترهرالبجا أف تقـؾ عمى مبجأ  التغييخ السفخوضة والسخظط ليا

خسذ استخاتيجيات عامة  بتحجيج 2013في  بعج ذلػ . وقج قاـعسمية التغييخب السعشيةمؽ قبل الجيات الفاعمة 
 (Carre C, 2013, P.57) :في الججوؿ التالي مع تحجيج خرائص كل مشيا كسا ىؾ مؾضح لمتغييخ

 الخرائص لتغييخااستخاتیجیات 
  عسمية التغييخ السفخوض والسخظط ليا تغييخ االستخاتيجية اليخمية

عمى ترؾر التغييخ مؽ قبل الجيات الفاعمة تخكد عسمية التغييخ  التظؾيخ التشغيسي



 3/جامعة الجدائخ اإلدارة اإلستخاتیجیة  لممهارد البذخية اسیمحاضخات في مق     مهتخفي أمال :الجكتهرة  

 

96 
 

  السعشية
  عسمية التغييخ التفاوضي ةيالدياس تغييخ االستخاتيجية

  عسمية التغييخ التجريجي التاريخي التغيخ
 عسمية التغييخ تخكد عمى التسثيالت السختبظة بالتغييخ خمديةتغييخ االستخاتيجية ال

   
  J. Kotter نمهذج 3- -3-3

 : وىي، خظؾات إلدارة التغييخ الجيجة مؽ قبل السجيخيؽثساني مؽ نسؾذج  بتفريلJ. Kotter (2001 ) قاـ
 ؛و الظؾاريء باإللحاحذعؾر ال إحجاث 
 ؛إنذاء التحالف السخشج 
   ؛ستخاتيجيةاالو خؤية التظؾيخ 
 ؛رؤية التغييخ إيراؿ 
   ؛الشظاؽتسكيؽ السؾعفيؽ لعسل واسع 
 ؛تحقيق مكاسب قريخة السجى 
 ؛تخسيخ السكاسب وإحجاث السديج مؽ التغييخ 
  تخسيخ مشاىج ججيجة في الثقافة. 

 الذخوع في التغييخ لستعجاد لمتغييخا
 اآلف؟التغييخ حؾؿ لساذا حجة التظؾيخ  .1
 لمتغييخ. ستئشاؼتحجيج مجسؾعات اال .2

رؤية التغييخ مؽ حيث اإلنتاج الحرؾؿ عمى  .3
  والتخظيط

  إيراؿ رؤية التغييخ .4
 تخسیخ التغييخ تنفيح التغييخإجخاء و 

  التغييخ وقيؾد التعامل مع معؾقات .5
 ىاعمى نتائج سخيعة إلعيار  الحرؾؿ .6

  والسؾاقف لتزخيؼ التغييخ كفاءاتتأكج مؽ الال .7
 الخبط بيؽ التغييخ وأعساؿ الحياة اليؾمية .8

 6و 5 والخظؾتيؽ ،التحويبمع مدتؾى تتؾافق الخظؾات األربع األولى  أف:مؽ خالؿ الججوؿ يسكؽ مالحغة 
إعادة  مدتؾى  8و 7بيشسا تخص الخظؾتيؽ وتحقيق مكاسب سخيعة(  زالة الحؾاجدإل) االنتقالي دتؾى الس مع

 (Bensbaa F, 2009, P.41) .ثقافة التغييخ رساءوإ السكاسبتعديد التجسيج ل
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  F. Pichault &A. Cordet نمهذج4- -3-3
 والستسثمة في : مؽ خسذ قؾى لمتغييخنسؾذجا يتكؾف  A. Cordet  (1996)و  F. Pichaultاقتخح كل مؽ 

 )؛الدياسية )استخاتيجيات الفاعميؽ 
 ؛)البيئة( االلحاح 
  (؛التجرج )وزف القخارات الدابقة 
   ؛األسمؾب(التفديخية )إدارة 
  دمشي. الُبعج ال 
التحجيج التجريجي  :يؤكجوف عمى ضخورة داخل السشغسة، كسا في التغييخ الستجخميؽيجعؾف إلى تعجد  حيث

قيؾد ال) البيئةغيخ الستؾقعة في  لمتظؾراتدائًسا مشتبييؽ  الجسيع ليكؾف ، لمعنى مقبهل جماعیاا لممذخوع
ومعخفة  الخئيدييؽ،الفاعميؽ  وكحا لتحجيجالسشغسة، بمخاعاة الساضي واليياكل الحالية مؽ أجل  (،فخصالو 

  .(ةوالخارجي ة)الجاخمي البيئةعمى التعبئة والعشاية بالدمؽ السحجد الحي يسيد تظؾرات  قجراتيؼ

غيخ أنو وفي  يدؾد في بعض األحياف أسمؾب فخيج.، فقج السشذؾدأسمؾب إدارة التغييخ ونؾع التغييخ ميسا تغيخ 
والتي تكؾف عمى أساس  في مؾقع السدؤولية عمى األولؾية التي يختارىا السجيخوف  التخكيدمؽ البجا الشياية 

 (Bensbaa F, 2009, P.43) جسمة مؽ الشقاط الستسثمة في:
 لمسشغسة ولخسالتيا؛  األولؾية 
  السذخوع؛إنجاز  الشتيجة، السيسة،تحجيج أولؾيات  
 ؛تعظى األولؾية لمحالة اإلندانية واالجتساعية  
  اإلندانية إبخاز السؾاقفو  االجتساعيالحفاظ عمى الجدج. 

في كثيخ مؽ األحياف لتحجيج  فإف االستعجاؿ يؤدي التغييخ،نغًخا ألف السجة ىي متغيخ أساسي في عسمية و 
تغييخ الييكل التشغيسي والثقافة التشغيسية ومؽ ناحية أخخى، قج يدبق  .أولؾيات الشتيجة السخجؾة وإنجاز السيسة

واالعتساد عمى ىحا السشظق يحجب الظبيعة االستخاتيجية الحكيكية إلدارة السؾارد  االستخاتيجيةالتغييخ في 
 (Grasser B, 2014, P.113) مختمف التغييخات التي تحجث في السشغسة: ويمخص الججوؿ خرائص .البذخية

 
 خرائص التغييخ

 اسمهب ادارة التغييخ
 

 قدخي  تؾجييي استذاري  تذاركي
 متيا(تذكيل إدارة السؾارد البذخية )إعادة ليكاعادة   تغييخ جحري كمي
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 سمية )السخكدة عمى تحجيج السياـ(إدارة السؾارد البذخية الع  تغييخ جحري محمي
إدارة السؾارد  تغييخ طفيف

البذخية ابؾي 
 )مياـ إدارية(

 

 GRHتغيخ تكنهلهجیات المعمهمات والترال عمى  ختأثي -3-4
اإلدارة اإللكتخونية وضع وعيفة السؾارد البذخية في قمب عيؾر بسا فييا  في اإلدارةالتظؾرات األخيخة لقج أعادت 

بدبب التظؾرات التكشؾلؾجية الدخيعة وزيادة القجرة التشافدية وعؾلسة التجارة.  سشغساتالتغييخات التي تسخ بيا ال
 . GRH آخخ مؾاءمة مسارسات بسعشى ،اإللكتخونيةومؽ ىشا تأتي أىسية السؾارد البذخية 

غالًبا ما نخى تؾزيًعا  التشغيسي، لكششاالتغييخ  TIC -تكشؾلؾجيا السعمؾمات واالتراالت تعدز  وعميو فقج
 بالتغييخ، يظالبالتدمدل اليخمي التذغيمي الحي  الخرؾص،الكبيخة عمى وجو  سؤسداتفي ال لألدوار،

ُيحكخ التغييخ في كثيخ مؽ األحياف السجيخيؽ باألبعاد البذخية  تشفيحىا،وخجمات إدارة السؾارد البذخية التي تجيخ 
نادًرا ما ُيجعى مجيخو السؾارد البذخية التخاذ قخار أو مذاركة القخار بذأف التحؾالت  سشغسة لكؽواالجتساعية لم

ومع ذلػ يمتدمؾف بمعب دورىؼ الكامل عمى األقل كسيدخ ومحفد لمظاقات ومفاوض ووسيط  الزخورية،
 اجتساعي.

لسؾعفيؽ إلى مخحمة أخخى، إدارة امؽ وعيفة معخوفة حتى اآلف بأنيا تخكد إلى حج ما عمى  GRHلقج انتقمت 
لكيسة السزافة لمسجيخيؽ عمى مداىستيا االستخاتيجية وتظؾيخ الخجمات إلى ا قيسة وتؤكج شذئتوىي "وعيفة 

بذكل عاـ والذبكة الجاخمية عمى وجو الخرؾص يداعج في تغييخ  TICالتذغيمييؽ". ىحا التحؾؿ الحي تجعسو 
  .والخقابة" بيئةفي الؾاقع "ىحه التغييخات التكشؾلؾجية ليا تأثيخ تشغيسي قؾي عمى اإلدارة والو السشغسات. 

 :وظیفة المهارد البذخيةعمى  TICاإلطار النعخي لتأثيخ  1--3-4
والجور الفعاؿ  متغييخ،لتشؾيع مياـ السؾارد البذخية. بيؽ دور فاعل  سشغساتالجيؾد السبحولة لتحجيث ال ترافق

وأسئمة اليؾية  التحجيث،السختبط بالحاجة إلى  االستخاتيجيالقخار فيو، بيؽ اليقيؽ  صشاعالحي غالًبا ما يحرخه 
 االستخاتيجي لؾعيفة السؾارد البذخية.  الرتباطىؾ تعديد درجة ا GRH تحجيثالغخض مؽ  ،GRHحؾؿ دور 

  ة.الحالي ةالتكشؾلؾجي البيئةججيج لؾعيفة السؾارد البذخية يغيخ دورىا وأنذظتيا. في الظسؾح الىحا 
 (Vaillancourt R, 2006, PP.64-65) :حؾؿ تحجيج مجراء السؾارد البذخيةوفي ىحا الدياؽ يتداءؿ 

  مجسؾعة الحمؾؿ التقشية والخيارات التشغيسية والسسارسات اإلدارية األمثل لزساف تخريص ما ىي
  السؾارد البذخية في السشغسة؟
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لمسؾارد  االلكتخونيةبجءًا مؽ حؾسبة السياـ اإلدارية البديظة )اإلدارة  وتغيخ أماميؼ حمؾؿ كثيخة ومتشؾعة:
بذكل  TICالتي تدتخجـ و الكبيخة  وفيسا يتعمق بالسؤسدات، نغاـ معمؾمات متظؾر ومتكامل تشسية ،البذخية(
بسداعجة  كؾيؽتدتفيج بذكل خاص مؽ األنغسة الخبيخة، وأنغسة دعؼ القخار السحؾسبة، الت فإنيا مكثف

فخؽ ، العسل ضسؽ وتحميميا كفاءاتأنغسة تحجيج ال درجة، 360أنغسة التقييؼ اآللي بداوية  ،الكسبيؾتخ
  .ةافتخاضي

الؾصؾؿ إلى السعمؾمات تقشًيا واكتداب الؾسائل التشغيسية لتشفيح  وعيفة السؾارد البذخية ررييسكؽ لستخ
سختبظة ببعزيا البعض الالسقاييذ والسؤشخات ، الشدبمعخفة  ،التذخيرات االستخاتيجية والتذغيمية الستكاممة

نغاـ السعمؾمات تؾفيخ السعمؾمات ذات الرمة  ال يتيحو الكيسة مؽ قبل إدارة األفخاد.  نذاءإلإلعظاء تقييؼ شامل 
واستخجاميا عمى مدتؾى أعمى لرشع ، تخديشيا جسعيابأيًزا  يدسحبل  فحدب،لمجيات الفاعمة السحمية 

 : مجسؾعة مؽ األىجاؼوعميو يدسح التظؾر التكشؾلؾجي تحقيق  .القخار
  لتقميل لجعميا أكثخ مرجاقية و  التخمص مؽ الؾعائف الستكخرة والخوتيشية -وإف أمكؽ - رقسشةتبديط و

 التكاليف؛
  تعتسج والتي مسؾارد البذخية ل االستخاتيجية دارةلإلتربح ركيدة لالسداىسة في تحديؽ عسمية صشع القخار

تظؾيخ عمى تحقيق ميدة تشافدية أو  سشغساتمداعجة ال فيقيسة أعساؿ السؾارد البذخية عمى قجرتيا 
 ؛الكفاءات األساسية

   ،وضع قائسة بعؾامل الشجاح الخئيدية: جؾدة و الؾصؾؿ إلى السعمؾمات ونذخىا بذكل أكثخ فعالية
 الؾعائف،السحتؾى والتحجيث الجيشاميكي والجعؼ البذخي وتكامل السدتخجـ الشيائي والتشديق متعجد 

 .إشخاؾ اإلدارة العامة والتدمدل اليخمي التشسيط، الترسيؼ، ،BD ثقافة
 

  GRHعمى  TIC تأثيخات2- -3-4
  وىي:في ثالث عشاصخ  GRHعمى  TICيسكؽ حرخ تأثيخ 

 ُيعّخؼ نغاـ معمؾمات السؾارد البذخية بأنو نغاـ يدتخجـ لمحرؾؿ عمى السعمؾمات  :التأثيخ التذغيمي
عجد مؽ السياـ الستعمقة بإدارة السؾارد  لخقسشةذات الرمة وتخديشيا ومعالجتيا وتحميميا وفخزىا وتؾزيعيا 

 البذخية ومخاقبتيا في السشغسة. 
ذسل أيًزا يتظبيقات البخمجيات( ولكشو  الكسبيؾتخ،أنو ال يقترخ عمى الجؾانب التقشية )أجيدة والججيخ بالحكخ 

األفخاد واإلجخاءات والدياسات والبيانات السظمؾبة إلدارة وعيفة السؾارد البذخية. عمى الخغؼ مؽ تظؾر نغاـ 
GRH  ل عمى السدتؾى اإلداري إال أف استخجامو ليذ بالذكل األمثل ويغ البذخية،في عسميات السؾارد. 
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ممف السؾعفيؽ باإلضافة إلى إجخاءات التشبؤ  (SIHR) نعام معمهمات المهارد البذخيةيتزسؽ  ال:ـــــــثـم 
الحياة اليؾمية  عمى تشعكذ وإدارة التعؾيزات كفاءاتإدارة السيؽ وال ،كؾيؽالتإدارة  التؾعيف،إدارة  بالتؾعيف،

GRH  ،ؿ ( التي يكؾف واألجؾر الخواتب ،اتالغيابفي األنذظة التذغيمية واإلدارية )إدارة اإلجازاتTIC  فييا
 تأثيخ ال يسكؽ إنكاره. 

يتعمق األمخ بأنذظة السؾارد البذخية األكثخ  الحالة،في ىحه  ،تطهيخ المهارد البذخية اإللكتخونیة ال:ـــــــثـم
التخكيد عمى اإلدارة ولكؽ عمى أدوات السؾارد البذخية التي تجعؼ األنذظة لؼ يعج ، بحيث تظؾرًا وتفاعمية

 التقييؼ والسكافآت(.  ، التكؾيؽ،الستخررة والعسميات اإلدارية )التؾعيف

  تيحت :العلائقيالتأثيخ TIC  تحقيق جسمة مؽ الشتائج في مجاؿ األعساؿ 
 ؛البيانات وأنغسة اإلدارةتؾحيج الؾصؾؿ إلى السعمؾمات بأداة مدتقمة عؽ تخديؽ  -
والتظبيقات التي يسكؽ الؾصؾؿ إلييا عبخ سشغسة إنذاء خجمات عبخ اإلنتخنت لالستخجاـ الخاص لسؾعفي ال -

  الستجؾليؽ؛لمسؾعفيؽ  سشغسةباإلضافة إلى بؾابات االتراؿ بذبكة ال ،اإلنتخنت
ومجالت  رقسي،وعخوض تقجيسية في شكل فيجيؾ  تكؾيشيةتؾفيخ مؾارد لتعديد كفاءة السؾعفيؽ )دورات  -

  (؛...واتراالت، رسسية،وبيانات  إلكتخونية،
السياـ اإلدارية مؽ خالؿ الذبكات  رقسشة و، (تظؾيخ أدوات تفاعمية )السؾارد البذخية بالخجمة الحاتية -

 .الستكاممة
تحديؽ التؾاصل بيؽ  ، وكحامؽ تؾزيع ومذاركة السعمؾمات بذكل أفزل سشغسةوبالتالي فإف اإلنتخانت تسكؽ ال

 .جسيع الجيات التشغيسية
 اإللكتخوني،بسا في ذلػ التعمؼ  كؾيؽمشرة الت االجتساعية،لؾحات السعمؾمات  السؾعفيؽ، فمم ال:ـــــــثـم
وضع خجمات السؾارد البذخية سيخ العسل يتؼ تحقيق لاإلدارة السيشية، الخواتب، إدارة الؾقت والشذاط.  كفاءاتال

التفاعمية عمى اإلنتخنت. ىحه تظبيقات تدسح بإضفاء الظابع الخسسي وإدارة عسمية تجاوؿ تجفق السعمؾمات بيؽ 
 ؛مختمف الجيات الفاعمة والتي تدسح لمسؾعف بإدخاؿ السعمؾمات الستعمقة بو

  في فخيق افتخاضي لسشحو دوًرا وأنذظة  السؾارد البذخيةوعيفة  ىي إعادة تشغيؼ الفكخة: التحهيميالتأثيخ
إلى  واإلداريةتعجيالت التشغيسية لمنغاـ معمؾمات السؾارد البذخية  يؤدي تشفيح. استخاتيجيةأكثخ 

 مؽ خالؿ: الالمخكدية وزيادة التكامل
 ؛أكثخ صخامة إطارولكؽ في  التكيف،مديج مؽ القجرة عمى  -
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ىحه الخيارات التشغيسية ليدت محايجة  دولة، باعتبارأو مخكدا أو  ليكمةيسكؽ ترسيؼ كل تظبيق لقدؼ أو  -
 .اليخمي الدمؼتشذئ روابط )عالقات معمؾمات( تتجاوز االنتخنت ألف شبكة 

والتي تتؾسط مفيـؾ قدؼ السؾارد البذخية االفتخاضي السختبط بسشغسة الذبكة السبشية عمى الذخاكات  ال:ـــــــثـم 
ىحه بيجؼ الجسع بيؽ السخونة  اإلنتخنت. تغيخ أقداـ واالنتذار فييا تكشؾلؾجيا السعمؾمات آخح في الغيؾر

يتؼ وضع أنذظة السؾارد البذخية في السرفؾفة وفًقا  .وخفض التكاليف وتحديؽ جؾدة الخجمة في وقت واحج
السؾقف يسكؽ لمسخء أف يختار بيؽ إعادة التخكيد  لتفخدىا أو درجة خرؾصيتيا وقيستيا االستخاتيجية. مؽ ىحا

ستذارؾ ذات الكيسة السزافة  السؾارد البذخية أنذظةلمكياـ ب (مدودي الخجمة) خارجيةأو االستعانة بسرادر 
 وتغييخىا. بذكل ممحؾظ في تحؾيل وعيفة السؾارد البذخية

  La négociation collective - التفاوض الجماعي /المفاوضةمقاربة  -4

 مجخل إلى النمهذج -4-1
السفاوضة الجساعية في أولؾية األىجاؼ  مقاربةباستخجاـ الحجج السذابية لمظخيقتيؽ الدابقتيؽ، يذكػ مؤيجو 

وبعبارة أخخى  .مؽ خالؿ دعؼ األىسية التي يشبغي إعظاؤىا لسختمف الجيات الفاعمة في عسميات صشع القخار
تتستع بظابع استخاتيجي حكيقي )البحث عؽ الحل أو االجابة السخضية وليذ تمػ فإف إدارة السؾارد البذخية 

 (Bourque R, 2012, P.105) .السثالية( فقط عشجما تكؾف مؾضؾع إجساع مع القيؾد السختمفة لمسشغسة
 ولقج طؾر مجسؾعة مؽ الباحثيؽ ىحه السقاربة وعمى رأسيؼ كل مؽ: 

Kochan, McKersie et Capelli, 1984 ; Kochan, Katz et McKersie, 1986 

 بيؽ كل أطخاؼ السشغسة )االدارة، الشقابات العسالية( consensus -ضخورة وجؾد تؾافقبحيث أكجوا عمى 
 تتسيد بعجـ الخشادة( )نعمؼ انيا واالستفادة مؽ اغتشاـ الفخص يتظمب وجؾد تغييخ سخيع في السؾارد البذخية

يخ وىحا ما يتظمب وجؾد تؾافق مدبق بيؽ كل أطخا ؼ السشغسة مؽ اجل احجاث بحيث يسكؽ اف تقاـو التغي
 (Bayad M, 2004, P.86) واحجاث تغيخ في السؾارد البذخية الغتشاـ الفخص بذكل سخيع. التغييخ

  هامدتهياتو  المفاوضة الجماعیةتعخيف  -4-2
 وأنهاع المفاوضة الجماعیة: تعخيف -4-2-1

A. :لمعسل ىي السرظمح السدتخجـ لؾصف الحالة التي يتؼ فييا تحجيج الذخوط األساسية  تعخيف
مؽ خالؿ عسمية التفاوض التي يقـؾ بيا مسثمؾ مجسؾعة مؽ  ، التخقية، االستقالة والتقاعج(لتؾعيف)كا

 ومؽ ناحية أخخى مؽ قبل واحج أو أكثخ مؽ أصحاب العسل. ناحية،العساؿ مؽ 
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تحجد طبيعة العالقة بيؽ السؾعف وصاحب العسل لتؤدي ىحه العسمية إلى التفاوض عمى عقج أو اتفاقية  
بيجؼ  العساؿ،ومشغسات  العسل،أو مشغسات أصحاب  العسل،التفاوض طؾعي بيؽ أرباب وقج يكؾف  .والشقابة

   . (Grasser B, 2014, P.34) تدؾية عخوؼ العسل مؽ خالؿ االتفاقات الجساعية
في يكؾف التحكيؼ  ، بحيث قجالحي يدتشج إلى قخار طخؼ ثالثومؽ ناحية أخخى يجب تسييدىا عؽ التحكيؼ 

في  كسا يسكشوغالًبا ما يؤدي إلى وضع فائد وخاسخ و ألنو  غيخ صالح أحج األطخاؼ وال يكؾف راضيا عشو،
 .بعض األحياف أف يدعج كال الظخفيؽ

B.  :تفاوض والستسثميؽ في:مؽ الىشاؾ نؾعيؽ أنؾاع السفاوضة الجساعية (Grasser B, 2014, P.35) 
 مذاكل األجؾر والسختبات والسكافآت والسدايا أيؽ يتؼ فييا معالجة  :األجهر التفاوض عمى

الفهز  مفاوضات، والتي يدعى األطخاؼ مؽ خالليا تحقيق ما يعخؼ ب االقترادية األخخى 
يؾجج بيا طخؼ أو عمى األقل ال  فييا،السدائل التي يسكؽ لمظخفيؽ الفؾز  والتي تخص المتبادل
 خاسخ؛

  :أو  ياالثقة أو عجمب فيسا يتعمق تغييخ ترخفات األطخاؼوالحي يخص  التغييخ في الدمهك
 .اليجؼ ىؾ حل الشداعات الجاخمية ، أيؽ يكؾف اإلحداف أو العجاء بيؽ العساؿ واإلدارة

  الجماعیة المفاوضةومدتهيات  خرائص -4-2-2
A. تتستع السفاوضة بسجسؾعة مؽ الخرائص والتي يسكؽ عخض أىسيا ال عمى سبيل : الخرائص

  (Bourque R, 2012, PP.110-111) :الحرخ فيسا يمي
  إذا عيخت  ؾسيطولكؽ في بعض األحياف يسكؽ لمجولة أف تعسل ك، االتجاهثشائية تعتبخ العسمية

 ؛خالفات أو قج تؤثخ السفاوضة الجساعية عمى سياسة الحكؾمة
 عسمية تشافدية بل إجخاء  ا، وال يسكؽ اعتبارىاوديشاميكي امخن اجساعي عسال ، تتظمبعسمية مدتسخة

 ؛مؽ العالقات اإلندانية شكل متظؾرو  تكسيمي
 ؛عية في العسلالرشاو الجيسقخاطية  طخيقة تدتخجميا الشقابات لتحديؽ عخوؼ العسل 
 تسثل اتفاقيات السفاوضة  ، حيثحل السذكالت مؽ خالؿ الحؾار والتفاىؼ بجاًل مؽ الرخاع والسؾاجية

 ؛الجساعية خياًرا أو حاًل وسًظا مؽ قبل األطخاؼ
    شخاكة العساؿ طخيقةكحا تحجيج  استبجالياتعجيل عقؾد العسل الفخدية أو. 

مشاخ اجتساعي متؾازف يداعج  إنذاءؤدي إلى تالدالـ االجتساعي و أىسية تجمب  السفاوضة الجساعيةتكتدي  
حيث يسكؽ تقميل العكبات التي تعتخض ىحه التشسية بذكل  واالجتساعية،الجولة عمى متابعة تشسيتيا االقترادية 
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 تؾعيفاليؾفخ طخيقة أو الئحة لذخوط  ألنو يداعج عمى ضساف عجـ وجؾد تسييد واستغالؿ لمعساؿ ، كساكبيخ
 (Carre C, 2013, P.37)التعييؽ. وتتجمى أىسيتو لكل مؽ أصحاب العسل والسؾعفيؽ فيسا يمي: و 

  األسيل عمى اإلدارة حل السذكالت مؽ خالؿ السفاوضة الجساعية  مؽ: العملاألهمیة ألصحاب
السفاوضة الجساعية إلى مشح السؾعفيؽ إحداًسا  تسيلو أكثخ مؽ التعامل مع شكاوى العساؿ الفخدية. 

تداعج عمى إقامة اتراؿ بيؽ العساؿ كسا  وبالتالي تقميل تكمفة دوراف اإلدارة الؾعيفي،باألماف 
حل  في، باإلضافة إلى الجور الحيؾي الحي تمعبو في صشع القخار ىؤالءواإلدارة وتعدز مذاركة 

  ؛الشداعات االجتساعية ومشعيا
  السفاوضة الجساعية عمى تظؾيخ الذعؾر بالسدؤولية وتحديؽ  تعسل: لممهظفينبالندبة  األهمیة

يديج مؽ قؾة القؾى العاممة وبالتالي قجرتيا عمى التفاوض مسا  ،الرؾرة الحاتية بيؽ السؾعفيؽ
 إجخاءاتمؽ جية، وتعسل عمى حسايتيؼ مؽ  حدؽ معشؾيات السؾعفيؽ وإنتاجيتيؼت كسا كسجسؾعة.

بجافع أكبخ ألنيؼ يدتظيعؾف إثارة قزايا  مؽ جية أخخى. باإلضافة إلى شعؾرىؼ اإلدارة التعدفية
وفي األخيخ،  .جالةبدخعة وع حل الذكاوى ، و مؽ أجل أداء أفزل امختمفة مع اإلدارة والتفاوض معي

مسا يقمل مؽ  والتكشؾلؾجية،طخيقة مخنة لتعجيل األجؾر وعخوؼ العسل مع التغيخات االقترادية  تؾفخ
  .مخاطخ الرخاع

 
B. وىي مدتؾياتوالتي تشقدؼ إلى ثالثة  :مدتهيات المفاوضة الجماعیة :  (Grasser B, 2014, P.36) 
  مؽ أشكاؿ السفاوضات الثشائية أو الثالثية  شكلوىؾ  ،ككل القترادا وأ :الهطن عمى مدتهى

األطخاؼ التي تجخي بيؽ اتحادات الشقابات العسالية ورابظات أرباب العسل السخكدية والؾكاالت 
مع أخح  التؾعيف،الحكؾمية. والغخض مشو ىؾ تؾفيخ عتبة لمسداومة ذات السدتؾى األدنى عمى 

 ؛األحياف االعتبار في كثيخ مؽبعيؽ أىجاؼ االقتراد الكمي 
  والتي  القظاعية،أف تكؾف الظخائق التي يتؼ بسؾجبيا إجخاء السفاوضات  يسكؽ: مدتهى القطاععمى

شجيجة التشؾع. يسكؽ تحجيج األنذظة السدتيجفة عمى  معيؽ،تيجؼ إلى مؾاءمة عخوؼ العسل في قظاع 
نظاؽ واسع لمغاية أو بذكل شجيج التقييج ويسكؽ إجخاء السفاوضات إما عمى مدتؾى السجسؾعات 

 ؛الفخعية اإلقميسية أو عمى السدتؾى الؾطشي
 عؽ طخيق القخارات التي يتخحىا أصحاب  السؤسدات والسشذآت يخص والحي: عمى مدتهى المنعمة

 . عمى حكيقة أف مدتؾيات التفاوض ليدت متعارضةفييا يدمط الزؾء ، حيث لعسلا
  (Bourque R, 2012, P.116)   ويؾضح الججوؿ مدتؾيات القخار مع تحجيج األطخاؼ الفاعمة فيو:
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 قخارات اصحاب العسل مدتؾيات القخار
 

 قخارات الحكؾمات قخارات الشقابات

 تشغيسي
 - سفاوضةوحجة ال
 السرشع

استخاتيجية السؾارد 
، )السشاصبالبذخية 

 االجؾر(
 ةالجساعي سفاوضةال

 استخاتيجية الشذاط

 استخاتيجية التفاوض
 
 ةالجساعي السفاوضة

 تقشيؽ وتشغيؼ العسل 
 

 تحكيؼ بعض الشداعات

 وعيفي
مكاف العسل : 
قدؼ، مرمحة، 

 ورشة،...

مقاربة السخاقبة او 
 التعاوف 

السذاركة: فخدية او 
 جساعية

 شكل السذاركة العسالية
 

 تشغيؼ العسل

التقشيؽ فيسا يخص 
الحقؾؽ ومذاركة 

 االجخاء

  لمفاوضة الجماعیةلعممیة ااألساسیة  الخطهات -4-2-3 
السفاوضة الجساعية وتختكد عمى مجسؾعة مؽ العشاصخ التي تزسؽ ليا الؾصؾؿ إلى تحقيق  تتظمب 

  (Morel C, 2016, P.11) األىجاؼ السدظخة مؽ قبل األطخاؼ الفاعمة فييا، ويسكؽ حرخىا في الشقاط التالية:
 ؛السفاوضة أو وسيط االعتخاؼ بؾكيل 
 ؛الشقابية سفاوضةالعتخاؼ بجؾدة وحجة ال 
  لسفاوضة مدتؾى اج يحجتScope ؛ 
  السفاوضة. مجاؿتحجيج نظاؽ و 

 يا والستسثمة في:العؾامل السؤثخة فيقبل الذخوع في تحجيج خظؾات السفاوضة تججر اإلشارة لزخورة معخفة 

 :الخكؾد  عكذ ىعم الجساعيةلمشسؾ االقترادي تأثيخ إيجابي عمى السفاوضة  حالة القتراد الهطني
وجسيع العؾامل األخخى السختبظة بو )اإلغالؽ، ارتفاع معجالت البظالة، تخشيج الرشاعة، إجخاءات 

زعف السفاوضة الجساعية عؽ طخيق زرع الخؾؼ بيؽ العساؿ الشقابييؽ وتقميل التي ت( ...التقذف، 
 ؛قؾتيؼ كشاشظيؽ

  الحداسة )البظالة، التزخؼ( تسعجالال في علاالتفاقيات الؾاردة في  :األجهرسلالم مدتهيات 
 ؛الشقابيةاالتحادات قخارات السحاكؼ التي تؤثخ عمى كحا و  العسل قؾانيؽو 
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   الحق ب الستعمقةالقيؾد القانؾنية وكحا  التغظية اإلعالميةء الشقابات و درجة نذاط أعزا :المنعمةحالة
 .في اإلضخاب وخظؾط االعتراـ والسقاطعة

  (Bourque R, 2012, PP.113-114)بخظؾات السفاوضة فيسكؽ تحجيجىا فيسا يمي: فيسا يتعمق و 
A.  والحي ،بهيئة أو لجنة المفاوضةيعخؼ  فخيق التفاوض تذكيلخالؿ  وذلػ مؽ :لمتفاوضالستعجاد 

باإلضافة . سفاوضةال كفاءاتيجب أف يتألف مؽ مسثميؽ لكال الظخفيؽ يتستعؾف بالسعخفة الالزمة و 
يقـؾ مسثمؾ أرباب العسل والشقابات بسخاجعة أوضاعيؼ  ، إذالقزايا التي يجب التفاوض بذأنيالتحجيج 

لمقزايا الخئيدية التي يجب معالجتيا ومعخفة دقيقة  الرحيح الفيؼو  لتحجيج ما يعتبخونو أكثخ أىسية
  .وعخوؼ العسل ومعاييخ اإلنتاج وأي شخوط أخخى ذات صمة سشغسةألنذظة ال

   :تسكؽ مؽ االستعجاد الجيج، ويتعمق األمختالعشاصخ ل معخفة بعض إلى السفاوضة ىيئةحتاج تأخخى  ومؽ جية
 سؾابق السفاوضة؛  
   ؛مًعا الييئةعسل أعزاء  يةكيف والتي ستحجد ةسفاوضالعسمية 
  مشيا؛ستكخرة تمػ اللؼ يتؼ حميا أو التي والسظالب  ذكاوى ال 
  ؛مظالب األعزاء حؾؿمعمؾمات مفرمة 
  ؛درجة دعؼ األعزاء لمشقابة 
   مقتخحاتو؛أو و/معمؾمات عؽ مؾاقف صاحب العسل 
   األعزاء؛مع  اتراؿ الييئةطخيقة 
   عشجما تتشاوؿ  العسمية،يجؾز تعجيل االتفاقية اإلجخائية أثشاء بحيث لالتفاقيات مؾعج نيائي محجد

 .السفاوضات األجؾر وشخوط التؾعيف
B.  مؽ الزخوري و الظخفاف القؾاعج األساسية التي ستؾجو السفاوضات.  يقخر :األساسیةضع القهاعج و

 ؛مشاخ مؽ الثقة والتفاىؼ الستبادؿ مؽ أجل الؾصؾؿ إلى إبخاـ االتفاؽ الجساعي إنذاء
C. وقت بسثابة الخظؾة األمخ بعخض السذكالت واإلمكانيات السختمفة لحميا. ىحه  يتعمق: المقتخحات

 ؛بعزيسا البعضويمتسداف آراء  سعمؾماتال فيو متفكيخ يتبادؿ الظخفافل
D. تتزسؽ ىحه و الظخفاف مؾقًفا مؤيًجا لحل السذكالت.  يبشيتكؾف السفاوضات سيمة إذا  :التفاوض

عشجما يقجـ  فعمياتبجأ السفاوضات  .صياغة نقاط االتفاؽ قتخاحات وكحاالخظؾة عخض االفتخاضات واال
عمى جسيع  دائسا الحرؾؿاف ال يتؾقع ، كسا أنيساتشازالتتقجيؼ ، ويكبالف بالظخفاف مظالبيسا األولية

 ا. مظالبيس
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بيجؼ  تجخل طخؼ ثالث في بعض الحاالت مسا يتؾجب السفاوضات انييارإلى إمكانية حجوث وتججر اإلشارة 
طخؼ محايج يتخح  التحكیم:، أو محايج يتجخل في حالة الؾصؾؿ إلى طخيق مدجود وىؾ طخؼ الهساطة:إما 

 قخاًرا يمـد األطخاؼ لحل الشداع.
بعسميات  الشقابات، حيث تقـؾ استخاتيجيات لمتغمب عمى السفاوضات الفاشمةكسا تعسج األطخاؼ أيزا لرياغة  

اإلغالؽ، تعييؽ عساؿ آخخيؽ ليحمؾا محل إلى  اإلدارة؛ بيشسا تمجأ السقاطعة العسل،التباطؤ في  كاإلضخابات،
 ؛إدارة األعساؿ مع السجيخيؽ والعساؿ غيخ الشقابييؽ بجاًل مؽ السزخبيؽ السزخبيؽ،

E. االتفاقية ليدت حيث أف  ،يكؾف األمخ أكثخ تعقيًجا بالشدبة لمشقابات قج التفاقیة:عمى  المرادقة
 ؛نيائية حتى تتؼ السؾافقة عمييا مؽ قبل غالبية األعزاء

F. يتؼ التؾصل إلى اتفاؽ تؾافقي بيؽ الظخفيؽ المحيؽ يتفقاف عمى  التفاوض،بسجخد اكتساؿ عسمية  :القخار
قخار مذتخؾ بذأف السذكمة أو القزية السثارة. ىحه الخظؾة ىي التشفيح السذتخؾ الفعاؿ لالتفاقية مؽ 

 ؛خالؿ تبادؿ اآلراء والتخظيط االستخاتيجي والتغييخ التفاوضي
G.  يذاىجه  ماونادًرا ، وربسا األىؼ مؽ السفاوضة الجساعيةالجدء األكبخ  والحي يعتبخ :التفاقیاتإدارة

 .تحجد االتفاقية العالقة بيؽ الشقابة واإلدارة خالؿ مجة العقجبحيث الجسيؾر. 

ىشاؾ جانب آخخ في عسمية السفاوضة الجساعية والستعمق  Walton & McKersie (1965)وحدب  
  والتي يسكؽ عخضيا مؽ خالؿ الججوؿ التالي:   العسميات الفخعيةب

 حرص التهزيع الخهانات المهاجهة
 التكاممية السذكالت السذكالت حل

 ليكمة السؾاقف السؾاقف الدمؾكية التظابق: السؾاقف / األىجاؼ
 التفاوض داخل السشغسات تحجيج العهجات التحكيؼ الجاخمي

والتي يسكؽ حرخىا في الشقاط  السفاوضة الجساعية األخيخ يجب اإلشارة لؾجؾد عكبات ومذاكل في وفي
  (Morel C, 2016, P.15)  التالية:
  ىشاؾ عجة نقابات ضعيفة وغيخ مدتقخة وال تسثل  الشقابات،بدبب ليسشة عساؿ األطخاؼ في

 ؛بيؽ القؾى العاممة واإلدارة الشقابات عكبة أخخى ىحه داخل  السشافدات، كسا تذكل السؾعفيؽ
 ويدتخجمؾنيؼ ىؼ  عمييؼ،ال يداؿ الدياسيؾف يديظخوف ، حيث الشقابات ليا تؾجيات سياسية

 ؛الدياسيةومرالحيؼ  وأعزاؤىؼ لتحقيق أىجافيؼ
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 ؛إجخاءات تعخيف الشقابة كؾكيل تفاوض يسثل العساؿ غيخ واضحة 
 تحؾلت الحخكة العسالية إلى  لحلػ،. نتيجة ىشاؾ روابط وثيقة بيؽ الشقابات واألحداب الدياسية

 .السداومة الجساعيةالسفاوضة و الدياسة بجاًل مؽ 

 لاصةالخ
تعقيج وخرؾصية مشغسات اليـؾ تتظمب أسمؾب التفكيخ االستخاتيجي الحي سيكؾف أكثخ مخونة وأكثخ شسؾاًل مؽ 

 األدبيات،مؽ خالؿ قخاءة  ذلػ،عالوة عمى  .ذلػ الحي اقتخحو نسؾذج التخظيط االستخاتيجي لمسؾارد البذخية
  وىي: تشافدية السؾارد البذخية نسؾذجيسكششا تحجيج أربعة مباٍف يقـؾ عمييا 

الشغخ إلى االستخاتيجية عمى أنيا مخخجات ُمجربة مدبًقا يجب أف ُتراغ عمييا استخاتيجية السؾارد  يشبغيال -
  البذخية؛

  االستخاتيجية؛يسكؽ أف يدبق تغييخ الييكل والثقافة  - 
أف تداىؼ في تظؾيخ استخاتيجية التشسية مؽ  البجابل  تفاعمية،يجب أال تكؾف استخاتيجية السؾارد البذخية   -

 ؛السخجعية لمقادة الحيؽ يتخحوف القخارات األنساطوعمى أساس عسل خالؿ الثقافة التشغيسية 
 .محجودة رشادةجدًءا مؽ  GSRH تجعل عالقات القؾة وتزارب السرالح مؽ ،اجتساعيفي أي تشغيؼ  -
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 محاسبة السهارد البذرية نسهذج: خامسالالسحهر 
 تسهيد

ؿياس واإلبالغ عؽ التكاليف الستكبجة الكتداب وتظؾيخ اليسكؽ تعخيف محاسبة تكاليف السؾارد البذخية بأنيا 
بيجؼ الحرؾؿ عمى األفخاد كسؾارد تشغيسية. وىي تتشاوؿ السحاسبة عؽ االستثسارات التي تقـؾ بيا السشغسات 

 العامميؽ حالياً  فخادتكمفة استبجاؿ األ في ثالبح عؽفزاًل  تظؾيخىا،واكتدابيا والعسل عمى لبذخية ا السؾارد
 بسؾارد أخخػ.

 محاسبة السهارد البذرية مدخل لشسهذج -1

 خرائص رأس السال البذري  -1-1
 ستسثمةوال مؽ ثالثة عشاصخ تحجد مًعا قجرة الفخد عمى العسل بعض السؤلفيؽ بالبذخؼ حديتكؾف رأس الساؿ 

كخة ف . حيث تعتبخواالبجاعالكفاءات، التجارب والسعارؼ، وحدب البعض اآلخخ مؽ الكفاءات، الدمؾكيات  في:
 لسشغسة. ولكشو يعتسج إلى حج كبيخ عمى جؾدة إدارة ا ذاتو،ليذ لو ؾيسة في حج ، ألف رأس الساؿ محل نداع

كؾف ييجب أف  ، إذي يتؼ إنفاقيا في ىحا االتجاهاالستثسار في رأس الساؿ البذخؼ مؽ جسيع الشفقات التيتكؾف 
 : يسكؽ التسييد بيؽاألساس  وعمى ىحا .نقجية أو غيخ نقجية مجتسعية،عمى إنتاج مشفعة خاصة أو  اقادر 

 التي ال يسكؽ نقميا إلى طخؼ ثالث أو إلى نغاـ  كفاءاتوالحؼ يتزسؽ ال :رأس السال البذري السحدد
 ؛السعخفة

  كفاءاتويسكؽ نقل  والحؼ لعام:ارأس السال البذري . 
ويدعى  سحجد،البذخؼ الأىسية االستثسار في رأس ماؿ  حؾؿىحا التسييد يدمط الزؾء عمى تداءؿ السؾعف 

  و.السجيخ إلى تذجيع السؾعف عمى االستثسار ؼي
 عمى مخحمتيؽ: ىحا االستثسار نفقات يتؼ تقجيخو 

  ؛دوية وما إلى ذلػالخسـؾ الجراسية واألوىي كل  السباشرة:التكالیف 
  في تحكيؼ األفخاد في إدارتيؼ لخأس الساؿ البذخؼ.  تكسؽوالتي  :تكالیف االستدالم 

لو تكمفة  البكالؾريا،بجاًل مؽ الجخؾؿ في الحياة العسمية مباشخة بعج  ،الجامعية ةجراسالاختيار مؾاصمة ال: ــــمث
في الحرؾؿ  السشغسة أملتفي كمتا الحالتيؽ، و عاكذ. سقارنة بالؾضع السومؽ السفيج أيزا التقجيخية لمتخمي، 

 .عمى عائج عمى االستثسار



 3/جامعة الجزائر اإلدارة اإلستراتیجیة  لمسهارد البذرية اسیات في مقمحاضر      مهترفي أمال : الدكتهرة  

 

110 
 

، تجفع لمحجيث عؽ في أف رأس الساؿ البذخؼ ال يشفرل عؽ مالكو التي تكسؽ خرؾصيات رأس الساؿ البذخؼ 
و : عجـ مالءمتو )أو إضفاء الظابع الذخري عميو( وحجوده. نغًخا ألننتيجتافإدماجو والحؼ تتختب عميو 

فإف رأس الساؿ البذخؼ يذخؾ الفخد بأكسمو في عسمية استثسار مدتسخ )يتؼ إثخاء الفخد  بالزخورة،شخري 
عمى عكذ  البذخؼ،ال يسكؽ أف يربح رأس الساؿ  ذلػ،باستسخار بالسعخفة والخبخات الججيجة(. باإلضافة إلى 

رأس الساؿ البذخؼ عمى  يقترخوعميو   خد.يتؼ تؾفيخه ببداطة مؽ قبل الف ثالث؛ممًكا لظخؼ  السالي،رأس الساؿ 
 ) 13، ص2007سالؼ،  ـأكخ  .(عمى دورة حياتو والعقمية،الفخد الحؼ يجمجو: فيؾ يعتسج عمى قجراتو الجدجية 

 عن الشسهذج نبذة تاريخیة -1-2
تست صياغتيا بذكل رسسي مؽ خالؿ  ججيجة،ُولج مرظمح رأس الساؿ البذخؼ مؽ نغخية اقترادية كالسيكية 

، والتي تحجد"  1964 مشح  Gary Stanley Becker(1992عسل االقترادؼ األمخيكي )جائدة نؾبل في 
يتؼ تعجيميا مؽ  والتي  بيعأو غيخ ال بيع، في حالة الاإلنتاجية لألفخادرأس الساؿ البذخؼ مثل الظخيقة  مقاربة

رأس الساؿ البذخؼ إلى تعييؽ معخفة ييجؼ  .والسعخفة " بذكل تخظيظي كفاءاتخالؿ االستثسار في التعميؼ وال
يديج مؽ إنتاجية مؽ  لمسجتسع مساسؾاء بالشدبة لمفخد أو  االستثسار،و  األفخاد كسؾرد إنتاجي في نغخيات الشسؾ

 الساؿ البذخؼ يظخح مذكمة مددوجة: صعؾبة تعخيفو وؾياسو.  رأس. غيخ أف يحرمؾف عميو
في اإلدارة األوؿ لشسؾذج يعتبخ امحاسبة السؾارد البذخية مؽ خالؿ فحص األدبيات، نالحع أف نسؾذج لكؽ، و 

عشرًخا السبشي عمى أساس التقييؼ جعل التكامل االستخاتيجي لمسؾارد البذخية االستخاتيجية لمسؾارد البذخية بحيث 
  (Bayad M, 2004, P.78) .مؽ مفيـؾ الؿيسة أساسًيا لمعسميات الشاجحة

لحلػ ليذ  خيات مجرسة العالقات اإلندانية ونغخيات رأس الساؿ البذخؼ أسدو مؽ نغىحا الشسؾذج يدتسج حيث 
مؽ السدتغخب أف نخػ ؼيو حجة قؾية تشص عمى أف تحقيق األىجاؼ التشغيسية ال يذكل في الؾاقع سؾػ نتيجة 

 تؼ تظؾيخه خالؿ الدتيشيات والدبعيشيات .السشغساتلتقييؼ وعيفة السؾارد البذخية مؽ طخؼ مجيخؼ ومدؤولي 
  مؽ طخؼ مجسؾعة مؽ الباحثيؽ عمى رأسيؼ:

(Brummet, Flamholz & Pyle, 1968 ; Flamholz, 1971, 1972, 1973 ; Hermanson, 1963) 

( السؾارد البذخية عشج إعجاد Valorisationيقـؾ عمى مبجأ تثسيؽ ) بحيث االستخاتيجي روانجمج في السشغؾ 
 .االستخاتيجية

إما أف ندتؾعب الفخد في رأسسالو البذخؼ، األمخ الحؼ يؤدؼ إلى جعمو  سؾذج،لفيؼ وتظبيق الش ىشاؾ طخيقتيؽ
أو نعتبخ الفخد  أخخ، مؾردمثل أؼ  جيجة،تظمب إدارة ي مؾردامؾضؾعًيا ومعاممتو بذكل ممسؾس باعتباره 

 كبيخ.ؾزف ب العسلمسثل ممتـد في سؾؽ  -وىؾ ما يخقى إلى إدراكو عمى أنو كامل  بو،مدتثسًخا خاًصا 
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يجبخ رأس الساؿ البذخؼ الؾكالء االقترادييؽ عمى إعادة التفكيخ في آليات سؾؽ العسل  خرؾصيتو،بدبب 
تحىب إلى حج إنذاء أقداـ رأس الساؿ البذخؼ( ، لتظؾيخ  سشغساتوإيجاد طخؽ ججيجة لمتكيف معيا )بعض ال
 (Pellerin A, 2004, P.7) استخاتيجيات ججيجة إلدارة السؾارد البذخية.

  الشسهذج  فياالعتبارات السعتسدة  -1-3
 :والستسثمة في تظؾره مؽ خالؿ أربعة اعتبارات لقج شيج نسؾذج محاسبة السؾارد البذخية

 بقیسة نقدية السهارد البذرية أصهل -1-3-1
سات. القتشاع الستدايج، مشح الدتيشيات، بأف السؾعفيؽ يذكمؾف مؾرًدا ميًسا لمسشغجاء نتيجة ل األوؿاالعتبار ىحا 

اعتبار أؼ  السعخفة والخبخة( ؾيسة نقجية لسؤىالت،السؾارد البذخية ىي أحج األصؾؿ التي تذكل خرائريا )ا
 ومعارؼ الالسعشؾّية ألّنيا كفاءات  التثسيشاتفي غيخ في ميدانّية األصؾؿ ت التيصؾؿ األالسؾّعفيؽ كإحجػ 

 (Pellerin A, 2004, P.12) يا.دلسيسكؽ 
 اف التقييؼ السحاسبي لخأس الساؿ البذخؼ يتؼ باإلدراج الجدئي لخأس الساؿ البذخؼ في معياروتججر اإلشارة الى 

IAS / IFRS  مؽ معيار 38وفًقا لسعيار السحاسبة الجولي رقؼIAS / IFRS  يتؼ تعخيف العشاصخ غيخ ،
 (Mereaux J-P, 2013, P.4): السمسؾسة عمى أنيا أصؾؿ غيخ نقجية يسكؽ تحجيجىا بجوف جؾىخ مادؼ وىي

الستخجاميا في إنتاج أو تؾريج الدمع أو الخجمات، أو تأجيخىا لمغيخ أو  سؤسدةتحت سيظخة ال -
 يا؛الستخجاميا في تمبية احتياجات

غيخ السمسؾس كأصل عشجما يتؼ  عشرخيجب االعتخاؼ بال ، إذتدتعسل ألكثخ مؽ فتخة محاسبية -
 .تكمفة األصل في وقت واحج مؿياسومرجاؾية  الفؾائج االقترادية السدتقبمية بيافشخطي: استيفاء 

جسيع التكاليف يجب ربط تقييسيا،  وبغخضداخمًيا  سشغسةؼيسا يتعمق بالعشاصخ غيخ السمسؾسة التي تشتجيا ال
تكاليف اإلنتاج العامة  األولية،السؾاد ليج العاممة، نذاء األصل السدتيجؼ )اإلمباشخة  إدماجياالتي يسكؽ 

غيخ  العشرخيحجد السعيار أف الشفقات الالحقة السشدؾبة مباشخة إلى بحيث  .ة األخخػ(والتكاليف السباشخ 
إذا كاف مؽ السحتسل أف  السحاسبيةيجب أف تزاؼ إلى ؾيستو و بالفعل في األصل  ياسمسؾس معتخؼ بال

 .البجايةمؽ مشافع اقترادية مدتقبمية أكبخ مؽ مدتؾػ األداء الستؾقع في  سشغسةتدتفيج ال

 وضع نعام معمهمات لستابعة التقيیم -1-3-2
يجب أف  رأس ماؿولكؾنيا يؼ ؾيسة السؾارد البذخّية يضخورة وجؾد نغاـ معمؾمات لتق عمى الّثانياالعتبار يشص 

تحريل جسع و مسا يدتجعي بشاء قاعجة ل تكؾف خاضعة لمؿياس كسا يجب أف تحزى بستابعة لؿيستيا
 (Pellerin A, 2004, P.46) .البذخيةالسؾارد  ىحه تكمفة وؾيسة ؽوتحجيج كل م الخاصة بسخاؾبة السعمؾمات
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ف المجؾء إلى تقييسات السجيخيؽ ىؾ احتساؿ ال يشبغي إغفالو في حالة وجؾد أ Gauzente  (2000)ؾضحي
ويخمص إلى أف التقييؼ الحاتي ال عالقة لو بالشتائج  .بيانات اقترادية غيخ متؾفخة أو مكمفة أو يرعب عدليا

 السشظق. ولكؽ يمـد إجخاء تقييؼ مؾضؾعي لتجشب االنجخاؼ نحؾ التفديخات الخالية مؽ أيًزا، سشغسةية لمالسال

 إدماج السهارد البذرّية في اّتخاذ القرارات -1-3-3
 ،متشاسقة غيخ البذخية إدارة السؾاردسياسات  مسا يجعل أنغسة التقييؼنغخا لػياب  االعتبار الّثالثجاء ىحا 

في عل عجـ وجؾد نغاـ  تقييؼ القخارات واإلجخاءات الكتداب السؾعفيؽ وتشسيتيؼ وتحفيدىؼ يتظمباالمخ الحؼ 
 تظؾرىا.لتقييؼ السؾارد البذخية وتقييؼ كفاءتيا وؾياس 

ونججر اإلشارة أف تظؾر ىحه السؾارد مختبط بتظؾر السشغسة، لحا تدعى كل السشغسات عمى اختالؼ أحجاميا 
 حث والتظؾيخ.باالستثسار في مجاؿ الب

يعتبخ البحث تحؿيًقا أصمًيا يتؼ إجخاؤه بذكل مشيجي بيجؼ  ، إذأف نفخؽ بيؽ البحث والتظؾيخ غيخ أنو يجب
ُيعخَّؼ التظؾيخ بأنو تظبيق نتائج البحث أو السعخفة األخخػ  بيشسا اكتداب فيؼ ومعخفة عمسية أو تقشية ججيجة

ة أو مشتجات أو عسميات أو أنغسة أو خجمات ججيجة أو السكتدبة عمى السذاريع أو لترسيؼ مؾاد أو أجيد 
 (Mereaux J-P, 2013, P.3)محّدشة بذكل كبيخ، قبل البجء في أؼ إنتاج أو استخجاـ قابل لمبيع. 

   (Rousseau L, 1993, P.21)    :يؾفخ السعيار احتساليؽ مؽ حيث السحاسبة
 ؛راريفكسبيا االعتخاؼ الفؾرؼ  -
  .ف التظؾيخ عشجما تفي بالسعاييخ السحجدةاالعتخاؼ كأصل لسراري  -

مؽ الؾاضح أف ىحه الجؾانب تؤخح في االعتبار جدئًيا لتقييؼ تكاليف التظؾيخ في الحدابات ألنو إذا تسكشت 
ميدة اقترادية وىحا يؤدؼ بذكل غيخ مباشخ  فألنيا تحقق، امةمؽ إدخاليا في أصؾؿ ميدانيتيا الع سشغسةال

والسعخفة التي يتؼ حذجىا تدسح بتحقيق ىحه الشتيجة. ومؽ ىشا تأتي الحاجة إلى رؤية إلى إدراؾ أف السيارات 
 .مختمفة وأكثخ شسؾاًل لمتقييؼ السحاسبي لخأس الساؿ البذخؼ 

 إدراج قیسة السهارد البذرية في القرارات االستراتیجیة -1-3-4
تقـؾ إّما بخفع أو  التيالسؾارد البذخّية  عمىبالحرؾؿ يؼ القخارات الستعمقة يضخورة تق فياالعتبار الخابع يتسثل 

عؽ  السدؤوليؽإدراج ؾيسة السؾارد البذخية في القخارات االستخاتيجية التي يتخحىا  بحيث يجب تياخفض ؾيس
، بيؼفي غياب نغاـ معمؾمات مختبط  السؾارد البذخية في صشع القخار االستخاتيجي لمسجيخيؽ ضدمج بع طخيق
 .ضعيف لمشغخ في ىحا البعج في التخظيط وتخريص السؾارد لتشسية السؾارد البذخية لمسجيخيؽ حافدإذ أف 
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 بكفاءاتأحج األصؾؿ غيخ السمسؾسة، فإف الدعخ السجفؾع ضسشًيا يتزسؽ االعتخاؼ  مؤسدة ماشجما تذتخؼ فع
 كثخ صعؾبة، ولكؽ مؽ ناحية أخخػ، يكؾف التعخؼ عمى األصؾؿ غيخ السمسؾسة السشتجة داخمًيا أيعمؾعفي الب

(Rousseau L, 1993, P.19)  

ودلياًل مفيًجا الستخاتيجية  السشغسة، كسرجر لمؿيسة يؾفخ أسمؾبا-وبالتالي، فإف إعادة التخكيد عمى الؾاجية الفخد
السؾارد البذخية، بسا في ذلػ عمى وجو الخرؾص: السداعجة في عسمية إدارة السؾارد البذخية الحالية؛ تخظيط 

وتظؾيخ السؾعفيؽ؛ زيادة فعالية سياسات  كؾيؽت السؾارد البذخية؛ االستثسارات السباشخة في التوتحجيج احتياجا
تعديد التعاوف وتقارب مرالح ل ، باإلضافةالتؾعيف؛ معخفة اإلمكانات البذخية لمسشغسة وتقجيخ تظؾرىا

 .أصحاب السرمحة مؽ أجل تحقيق األىجاؼ التشغيسية

 رد البذريةمقاربات نسهذج محاسبة السها -2

 مقاربات تقيیم قیسة السهارد البذرية -2-1
ركد العجيج مؽ  بحيثتؾليفة مؽ األدبيات قبل أربعيؽ عاًما لتقييؼ ؾيسة السؾارد البذخّية تؼ االعتساد عمى 

اعتبار و تساشيًا مع مبجأ الحيظة  السحاسبة عمى اختيار أبحاثيؼ الستعمقة بسحاسبة السؾارد البذخيةفي  الباحثيؽ
مخاعاة جدء مؽ رأس الساؿ البذخؼ  ةفإنيا تذيخ إلى ضخور  ذلػ،وليذ استثسارًا. ومع  عبءالسؾعفيؽ  كاليفت

وفي . سشغسةات البذخية لميفإف الدعخ اإلضافي السجفؾع يجمج في اإلمكان واالستحؾاذ،ألنو في عسميات الجمج 
 ؼيسا يمي:مجسؾعة مؽ الشساذج والتي سشعخض أكثخىا انتذارا ىحا الدياؽ ىشاؾ 

   B. Rensis Likert نسهذج -2-1-1
حيث تؾصل إلى مجسؾعة مؽ الشتائج التي نذخت  الذخكاتسدح عجد كبيخ مؽ مؽ خالؿ بحثو ب Likert قاـ

لدمظة في ا دارةإلأنساط  بيؽ أربعة مّيدوالحؼ  ،"الحكهمة التذاركیة لمذركةفي كتاب بعشؾاف " 1961عاـ 
 (Pellerin A, 2004, P.34)  :مؽ بعجيؽظى ؾيسة لمسؾارد البذخّية أساسيا أع والّتي عمى ةشغسالس
الذغل الذاغل لمقائج ىؾ تحقيق األىجاؼ السذتخكة ، فيؾ يفزل فاعمية السجسؾعة  التهجه نحه السهسة: - 

 ؛عمى حداب العالقات بيؽ األعزاء
اطف ويدعى إلى الخفاـية في يؾلي القائج مديًجا مؽ االىتساـ لمعؾ  التهجه نحه العالقات اإلندانیة: - 

 .العالقات الذخرية قبل العخوض

وقبل تقجيؼ ىحه األنساط يدتحدؽ التسييد بيؽ السديخ والخائج مؽ خالؿ عخض خرائص كالىسا في الججوؿ 
 (Gazier B, 2004, P.98) التالي:
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 Leader -الرائد Manager -السدير 
 خائج بسثابة السقاوؿال ،السجػ ؤية طؾيمةخ ال تتعمق بالتدييخ ، السجػ قريخةؤية الخ  ؤيةالخ 

 التحفيد واالبتكار  ،التحجؼ تشغيؼ وتخظيط  ،إدارة الؾعيفة
العالقات مع 

 السؾعفيؽ
 االبتكار والسخاطخ  فعالية واحتخاـ لإلجخاءات

الخرائص 
 الذخرية

 الكاريدما  والحجس  ارؼالسع التحكؼ التقشي و

 :التالي والسؾضحة في الججوؿ  ثالثة أنساط لمؿيادة A . Lippitt & Whiteو مؽ ناحية أخخػ فقج حجد 

 

 (Gazier B, 2004, P.100) وىي: Likert جاء بيا التياألنساط عخض  وؼيسا يمي
   حيث االستغاللي: إدارة تتسيد بعالقات بعيجة بيؽ السجيخ والستعاونيؽ معوالّشسط الدمظؾؼ ،

 ت؛والعقؾبات والسكافآ بسفخده،يتخح القخارات  الخؾؼ، يثيخ الخائج
  وأحياًنا خيخية وعمى  السباشخة،: إدارة مخكدية قائسة عمى العالقات دمظؾؼ الالّشسط األبؾؼ

 الفخد؛خزؾع 
  لمحرؾؿ عمى الجعؼ مؽ مؾعؽيو مؽ خالؿ التذاور  /السديخيدعى السجيخ الّشسط االستذارؼ

 معيؼ بانتغاـ؛ 
  خاؾ السؾعفيؽ مؽ خالؿ التذاركي: إدارة غيخ تؾجييية حيث يتؼ الدعي إلشالّشسط الّتفؾيزي

 .سؤسدةالسذاركة في القخارات وتقاسؼ األرباح في نتائج ال

وعمى ىحا األساس يسكؽ تحجيج نغاـ التحفيد وفق خرائص نسط التدييخ واإلدارة كسا ىؾ ممخص في الججوؿ 
 (Rousseau L, 1993, P.51)  السؾالي:

 الخرائص الشسط
 يتخح القائج القخارات بسفخده ويبتعج عؽ حياة السجسؾعة  دمظؾيةال

 وأعزاء السجسؾعة  خائجالقخارات الشاتجة عؽ السشاقذات بيؽ ال الجيسقخاطية
لمسجسؾعة ويدسح ليا بالعسل بحخية األىجاؼ والؾسائل السخررة  خائجيحجد ال عسلدعيا ت

 مظمقة
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 غيب والدورانالت االترال نعام التحفيز الثقة في السرؤوسين الخرائص

الدمظؾؼ 
 االستغاللي

 مختفع تشازلي وضعيف ججا العقؾبات والقيؾد ال تؾجج أية ثقة

األبؾؼ 
 دمظؾؼ ال

 مختفع ندبيا تشازلي وضعيف  السكافآت ثقة محجودة

 متؾسط في االتجاىيؽ السكافآت والتذارؾ ثقة كبيخة االستذارؼ 
السكافآت مبشية عمى  ثقة مظمقة التذاركي

 السذاركة
 ضعيف في جسيع االتجاىات

 
ألّنو  ذاركيأّف السؾرد البذخؼ األعمى ثسشا ىؾ اّلحؼ يظّبق عميو الشسط التّ  Likertما سبق يعتبخ  وبشاء عمى

ثّؼ  وؾيسة،شفذ القخارات اّلتي يّتخحىا السجيخ ثّؼ يأتي الّشسط االستذارؼ بأقل ثسؽ لحامل كفاءات ومعارؼ تؤّىمو 
 .االستغاللي الدمظؾؼ  يختسيا بالّشسطو يميو الدمظؾؼ األبؾؼ 

ويحجد الشسط طبيعة العالقات بيؽ الخؤساء والسخؤوسيؽ واألىجاؼ السدظخة في بحيث يبيؽ الججوؿ السؾالي 
 (Pellerin A, 2004, P.84)العالقات اليخمية وأثخىا عمى استخاتيجية السشغسة: 

العالقات، الهرمیة و  الخرائص
 السرؤوسين 

 االنتاجیة اتخاذ القرار تدطير األهداف

الدمظؾؼ 
 االستغاللي

 ةضعيف السشغسة قسة ىـخفي  يفخضو التدمدل اليخمي عالقات متباعجة

األبؾؼ 
 دمظؾؼ ال

في السدتؾيات العميا  يفخضيا التدمدل اليخمي مجاؿ اتراؿ ضيق
 والستؾسظة

 ندبيا جيجة

 قخيبمجاؿ اتراؿ  االستذارؼ 
 ندبيا

التدمدل اليخمي  يحجدىا
 السشاقذة بعج

في السدتؾيات العميا 
 أساس لستؾسظة عمىاو 

 السعمؾمات مؽ القاعجة

 ةجيج

تحجيج بعج التفاوض مع  تقارب التذاركي
 سجسؾعةال

 مستازة مجسؾعة عسل
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  James S Hekimian & Curtis H. Jones    نسهذج -2-1-2
 ( والتي تقجر1967) Hekimian & Jones ؿ طخيقة تكمفة الفخصة أو طخيقة تقجيؼ العظاءات التشافدية

ال و  بالشجرة ىحه االخيخةتختبط حيث السؾارد البذخية عمى أساس السفيـؾ االقترادؼ لتكمفة الفخصة البجيمة. 
أمخ مسكؽ في قدؼ واحج وليذ في  اأؼ أف تؾعيفي ،ةشحيحكؾف jيكؾف ألصل السؾارد البذخية ؾيسة إال عشجما 

الستثسار بتقجيؼ عخوضيؼ لمسؾعفيؽ الذاغخيؽ الحيؽ يحتاجؾف إلى مجراء مخاكد ا وعميو سيقـؾقدؼ آخخ. 
وال يذسمؾف إال أولئػ الحيؽ يخزعؾف لظمب  سشغسةيأتؾف مؽ داخل ال الشادرون السؾعفؾف  . فيؤالءتؾعيفيؼ

في  يتدسؾف بالشجرةوبعبارة أخخػ، ال يتؼ تزسيؽ السؾعفيؽ الحيؽ ال  ،التؾعيف مؽ قبل مجيخ مخكد االستثسار
مسؾارد البذخية لوسيسشح مخكد االستثسار الحؼ يتستع بأعمى عخض سعخًا   .جة األصؾؿ البذخية لمسشغسةقاع

طخؽ التقييؼ السالي السختمفة مثل حيث يعتسج في الؿياـ بحلػ عمى  قاعجتو االستثسارية والحؼ تتزسشو)الدعخ(
أو الؿيسة  (والتعمؼ التشغيسي الدبؾف  عسمية،ال السالية،عمى أربعة محاور:  )والتي تعتسج بظاقة األداء الستؾازف 
  الستخخاج نقاط القؾة. (R.O.A) و العائج عمى األصؾؿأ  (E.V.A)   االقترادية السزافة

وقاعجة كسية لتخظيط  سشغسةتقجيؼ العظاءات التشافدية تخريرًا مثاليًا لمسؾعفيؽ داخل ال تؾفخ عسميةو 
عظاء إلى رأس الساؿ السدتخجـ لسقجـ العظاء الشاجح لتحجيج يزاؼ مبمغ ال حيث البذخية، ياصؾلأوتظؾيخ 

مؽ خالؿ الؿيسة الدؾؾية لثالثة رؤوس أمؾاؿ  .مبجأ بديط مؽ العخض والظمبباالستشاد عمى  عائج االستثسار
لؾزف كل عشرخ مؽ ىحه السكؾنات  البذخؼ،زبؾف( وبذكل أكثخ تحجيًجا لخأس الساؿ ـيكمي و )بذخية، 

 (Rousseau L, 1993, P.33) (ة والدسعةالخبخ ، كفاءات)ال

  : (Gazier B, 2004, P.103) عمى السيدات التالية السبجأيحتؾؼ ىحا 
 ؛كفاءاتالرضا واستبقاء السؾعفيؽ الحيؽ يقؾمؾف بتخجسة  في االعتبار قجرات و يأخح 
 ؛التداـ وذاكخة السؾعفيؽوتختكد عمى  الالمخكدية عسمية ذاتية وتعسل في إطار 
  أو  العسلمجة الخجمة في  السؾعفيؽ، كؾيؽسدتؾػ تك :ستخجاـ مؤشخات أخخػ لتؾسيع الخؤيةايسكشو

 كؾيؽ؛وقت الت
 مؽ السسكؽ دراسة التفاعالت بيؽ رأس الساؿ البذخؼ ورأس الساؿ الييكمي ورأس الساؿ العالئقي. 

    (Rousseau, 1993, P.34) : التالية حجود والتي تتسثل في الشقاطال بعض عاني مؽي غيخ أنو
 ؛تدتثشي مؽ معايشتيا ىؤالء السؾعفيؽ الحيؽ ال يقجمؾف عظاءات مؽ قبل مخاكد االستثسار أو الخبح 
  وقج يؤدؼ ذلػ ، عمى أنو تسييدؼ مؽ قبل السؾعفيؽ اآلخخيؽ الشادريؽالسؾعفيؽ قج يتؼ اعتبار إدراج

 ؛في األقداـ األخخػ  الستخرريؽ الحيؽ ال يسكؽ استخجاميؼ ىؤالءخاصًة  يؼإلى تخؽيض معشؾيات
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  قج يعاقب عمى السديج مؽ االنقدامات األقل ربحية بدبب عجـ قجرتيا عمى السدايجة عمى تؾعيف
 ؛مؾعفيؽ أفزل

  الشاحية العسمية،  ، إال أنو ومؽاستخجاـ الؿيسة الحالية لمفؾائج السدتقبمية الستؾقعة لجييا نيج نغخؼ قؾؼ
ال يقجـ تخجسة محاسبية لخأس الساؿ الفكخؼ و  ية السدتقبميةمؽ الرعب لمغاية تحجيج الفؾائج االقتراد

 .ومؽ ثؼ رأس الساؿ البذخؼ 

 ,Brummet  &Pyle  Flamholtz نسهذج -2-1-3  
  Brummetو الحؼ طؾره مجسؾعة مؽ السفكخيؽ عمى رأسيؼ  التاريخيةالتكمفة أو طخيقة ويدسى أيزا مبجأ 

 اختيارىا، تكؾيشيا البذخية،تعييؽ السؾارد  مؽ لمسشغسة ية الستكبجةرسسمة التكمفة الفعم والحؼ تتؼ وفقو (9191)
ويتؼ شظبيا عمى مجػ العسخ اإلنتاجي الستؾقع لمسؾارد البذخية. واإلجخاء الستبع في أصؾؿ السؾارد  وتظؾيخىا،

 . (Ajah F, 2016, P.4605)البذخية ىؾ نفذ اإلجخاء الستبع في األصؾؿ السادية األخخػ 
رأس الساؿ. كسا يتؼ مؽ  وبالتالي ،اكفاءتيتظؾيخ السؾارد البذخية يديج مؽ تكؾيؽ و مغ يشفق عمى أؼ مبحيث أف 

يتؼ شظب األصل عمى و األصؾؿ السادية األخخػ. في  البذخية بالظخيقة نفديا التي يتؼ بيا السؾارد إىتالؾ
اإليقاؼ السجفؾع مؽ الحداب فديتؼ خرؼ مبمغ  األواف،إذا تست ترؽية السؾجؾدات قبل ف ،مجػ عسخه اإلنتاجي

 .إىتالكيايتؼ إعادة ججولة  الستؾقع،عسخ أطؾؿ مؽ الإذا كاف  أخخػ،مؽ ناحية و إلى حداب اإليخادات. 

 : (Ajah F, 2016, P.4606) عمى السيدات التالية السبجأيحتؾؼ ىحا 
 واالدراؾ؛طخيقة سيمة الفيؼ  ىؾ بسثابة 
 ؛ي مظابقة التكمفة مع اإليخاداتيتبع مفيـؾ السحاسبة التقميجؼ الستسثل ف 
 في معخفة العائج عمى االستثسار في السؾارد البذخية سشغسةيسكؽ أف يداعج ال. 

   (Ajah F, 2016, P.4609) : التالية حجود والتي تتسثل في الشقاطال بعض عاني مؽي غيخ أنو
  السشغسة؛مؽ الرعب ججًا تقجيخ عجد الدشؾات التي سيكؾف فييا السؾعف لجػ 
 تقجيخ ماو  ،مؽ الرعب تحجيج عجد الدشؾات التي سيتؼ خالليا تحقيق أثخ االستثسار عمى السؾعفيؽ 

 ؛مجػ استفادة السؾعف مؽ السعخفة السكتدبة
 الؾ عمى األصؾؿ تتؼ استشباط عجد مؽ الظخؽ لذظب االى)لقج  الؾتمؽ الرعب تحجيج معجؿ االى

 (؛ػ برفة عامة عمى أساس ثابتسيكؾف ذل البذخية،الثابتة ولكؽ في حالة األصؾؿ 
 سع ف :في حالة السؾارد البذخية فإف الؾضع ىؾ مجخد انعكاسات ، لكؽالؾتتقل ؾيسة األصل مع االى

 ؛فائجة السؾعفيؽ بجاًل مؽ االنخفاض الؾقت تديجفي  كؾيؽالخبخة والت الحرؾؿ عمى
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  لؾ كاف ىشاؾ خدفمؽ الديل معخفة مجسؾع العامل البذخؼ ولكؽ مؽ الرعب رؤية مداىسة كل .
ألف  وبسا أف الؾضع ليذ كحلػ، السذخوع،شخص واحج في السشغسة عشجىا يسكؽ ؾياس مداىستو في 

مؼ فيعسمؾف في وعائف مختمفة وال يسكؽ ؾياس مداىستيؼ بذكل مشفرل  فخادىشاؾ أعجاد كبيخة مؽ األ
 .اآلف لحجيتؼ العثؾر عمى حل ليحه السذكمة 

  Flamholtz & Likert نسهذج -2-1-4

استبجاؿ والتي تخص Flamholtz & Likert (1973 )التي جاء بيا  أو ما يعخؼ بظخيقة تكمفة االستبجاؿ
يتؼ تقييؼ السؾارد البذخية عمى أساس االفتخاض الحؼ حيث . داخل السشغسةالسؾعفيؽ كسؿياس لمسؾارد البذخية 

مساثمة.  كفاءاتخاص آخخيؽ يتستعؾف بخبخة و سيكمفيا إذا كاف مظمؾًبا استبجاؿ السؾارد البذخية الحالية بأش
التكمفة التاريخية السحكؾرة سابًقا باستثشاء أنو يدسح بالتغييخات في تكمفة اكتداب  السبجأ مع مبجأيتؾافق ىحا 

 .وتظؾيخ السؾعفيؽ بجاًل مؽ تحسل تكمفتيؼ التاريخية
وتظؾيخىؼ لمؾصؾؿ إلى  ؼ،كؾيشيت ،اختيارىؼ الججد،يتؼ ؾياس تكاليف تؾعيف السؾعفيؽ ىحه الظخيقة في ف

تحجيج ؾيسة مجسؾع السشغسات البذخية عمى أساس الشسؾذج فكخة مدتؾػ كفاءة السؾعفيؽ الحالييؽ. اقتخح 
   (Rousseau L, 1993, P.34) افتخاض إنذاء مشغسة مساثمة مؽ الرفخ

   (Rousseau L, 1993, P.35) وبسا أف ؾياس التكمفة مختبط باألداء، يجب التسييد بيؽ:
 يتؼ الحرؾؿ عميو مؽ التقييؼ الحؼ تؼ إجخاؤه عمى مؿياس األداء السترهر :Likert  والحؼ يؿيذ

 ؛عمى التؾالي سشغساتمدتؾيات الجؾدة واإلنتاجية والخبحية لم
 يسثمو ثالث ندب إنتاجية لمسؾعفيؽ يتؼ تدؾيتيا مؽ خالؿ ثالث صيغ: الؿيسة األداء التشعیسي :

القؾػ  / (RN) القؾػ العاممة وصافي الجخل / (CA) معجؿ الجوراف العاممة،قؾػ ال / (VA) السزافة
 العاممة

 :لسيدات التاليةبا السبجأىحا  يتستع
  وبالتالي يؾفخ ؾيسة أكثخ واقعية في األوقات  االقتراد،تعجيل الؿيسة البذخية التجاىات األسعار في

 ؛التزخسية
 لجيو ميدة السشحى الحالي. 

 :التالية حجود والتي تتسثل في الشقاطال بعض مؽ عانيي غيخ أنو
 ؛قج ال يكؾف مؽ السسكؽ دائسا الحرؾؿ عمى مثل ىحا التجبيخ لسؾعف معيؽ 
 ؛ليذ مؽ السسكؽ دائًسا معخفة االستبجاؿ الجقيق لمسؾعف 
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 بسخور لمفخد أف يبشييا  والتي يسكؽسشغسة الال تعكذ ىحه الظخيقة السعخفة والكفاءة والؾالءات الستعمقة ب
 ؛الؾقت

  مؽ الرعب معخفة تكمفة استبجاؿ السؾارد البذخية وقج يرل األشخاص السختمفؾف إلى تقجيخات
 .مختمفة

  Porterنسهذج  -2-1-5
والستسثمة في:  ميدة تشافدية شذئتيسكؽ أف  استخاتيجية( ىشاؾ ثالثة مؾاقع 1980، 1985) Porterؿ بالشدبة 

 .  (Pellerin A, 2004, P.43)د والتخكيدالتكمفة والتساي تجنية استخاتيجيات
A. تسارس تحكًسا ثابًتا في التكمفة وتحغخ  االتجاهالتي تتبشى ىحا  السشغسات التكمفة: استراتیجیة تدنیة

، ىحه االستخاتيجيةففي حالة السشغسات السعتسجة عمى ، أؼ ابتكارات يسكؽ أف تديج مؽ تكاليف التذغيل
كجدء  GRHيعتسج نغاـ  حيثلحجؼ مع التحكؼ الجائؼ في نفقاتيا، بفزل وفؾرات ا يتيا فعالفدتكؾف 

األداء، عمى ىا، ويقـؾ التقييؼ مؾجو نحؾ  ويكؾف التكؾيؽ لمسياـ،مؽ نغاـ السخاؾبة عمى وصف دقيق 
يتستع السؾعفؾف بسدتؾػ حيث محجود،  قميمة واإلبجاع السعمؾمات ومذاركة األجخ مشخفضكسا يكؾف 

أجؾر بأرخص األسعار في الدؾؽ. ليؼ  جفعتعمى الؾعيفة و  كؾيشيؼيتؼ ت، و كفاءاتمتؾاضع مؽ ال
  ؛مع انخفاض مدتؾػ السعمؾمات والسذاركة فيياالتظؾر  مسارسات التؾعيف ضعيفة

B. :عسل تقـؾ عمى تقميل القؾاعج  استخاتيجيةبتظؾيخ  مؽ خالليا السشغسة تقـؾ استراتیجیة التسايز
، حيث تجج السشغسة ي الرالحيات لمسؾعفيؽ األكفاء والسبجعيؽواإلجخاءات اإلدارية والالمخكدية ف

أكثخ استباؾية.  GRHفي تكؾيؽ يفخض جؾدة عالية لمسشتج وتكثيًفا البتكاراتيا. يجب أف تكؾف نفديا 
والسذاركة في  السعمؾمات،العسل وتبادؿ خاكد ومخونة كبيخة لس واسعة،إنيا تسكؽ مؽ تظؾيخ استقاللية 

في ىحه الشغاـ يعتسج واألجخ الستغيخ السختبط باألىجاؼ الفخدية.  كفاءاتال إدارة ، وكحاالقخارصشع 
 تكؾيشات محفدة،رواتب كالحرؾؿ عمى  امتيازات:السؾعفؾف بعجة يحغى و  السذاركة،عمى الحالة 
سشغسة ألف أداء الب وىؼ عمى عمؼ بالسخونة، وتتستع مشاصبيؼ وىؼ أفزل مؽ يتؼ تؾعيفيؼ كبيخة،

  ؛السذاركة في صشع القخار ؼباستظاعتي
C.  :مؽ حيث السبجأ، يجب أف يكؾف ىشاؾ ارتباط بيؽ نغاـ عسل السذاركة  استراتیجیة التركيز

التي  سشغسةتتبشى البيؽ نغاـ عسل قائؼ عمى التحكؼ واستخاتيجية تقميل التكمفة.  ،واستخاتيجية التسايد
والحؼ يكؾف  GRHختار نغاـ الثشتيؽ. بحيث يتسثل مديجا بيؽ استخاتيجية معادلة وسيظة ىحه االتتبع 
 تقميلاستخاتيجيات و استخاتيجيات االبتكار  GRHعمى كل مؽ أنغسة  االعتسادإلى حج ما  وسيط
  .التكمفة
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 باالعتساد عمى ىحه االستخاتيجيات تتسكؽ السشغسة تحجيج أنغسة مختمفة وفقا لكل مشيا بالذكل التالي: 

 استراتیجیة التركيز     استراتیجیة التسيز       استراتیجیة تدنیة التكالیف  
 نعام وسیط       نعام االلتزام               نعام السراقبة            

  
مع  GRHمؾاءمة أنغسة  أنرار الشيج التكؾيشيوالحؼ يقتخح مؽ خاللو التكامل بحيث تكؾف مبشية عمى مبجأ 

( وتذغيمية كفاءاتال التشؾع، العسخ،) فخدية (،الييكل الحجؼ،عؾامل الظؾارغ التي يسكؽ أف تكؾف تشغيسية )
 GRHاختيار أىجاؼ ومسارسات  ىحهالظؾارغ  عؾاملوتؾجو  .نظاؽ األسؾاؽ( والخجمات،)دورة حياة السشتجات 

الجاخمي لسسارسات السؾارد البذخية، كسا يعج  لتشديقشخط ال غشى عشو لمتحقق مؽ صحة مبجأ اوالحؼ يعتبخ 
 غسة العسل خظؾة أساسية. تعخيف أن

مؽ خالؿ حداب مؤشخات التذابو بيؽ األنغسة  Arrimage -التدتيف إجخاء ؾياساتومؽ ناحية أخخػ، يجب 
لمتذتت يجعل مؽ السسكؽ حداب  امؤشخ  .  والحؼ يعتبخالسشغساتالسحجدة نغخًيا وأنغسة العسل السؾجؾدة في 

أوؿ األشياء التي يجب مالحغتيا  بيؽ مؽ، و الشغاـ الشغخؼ الفخؽ بيؽ الشغاـ الحؿيقي السؾجؾد في السشغسة و 
 .البذخيةىؾ الفجؾة بيؽ األولؾيات التشغيسية ومبادرات السؾارد 

 قیسة السهارد البذرية حدابمقاربات  -2-2
يدتشج ىحا السفيـؾ . حيث اليامة األخخػ لتقييؼ أصؾؿ السؾارد البذخية حداب ؾيسيا االقترادية ساذجومؽ الش

مساثمتيؽ يخجع إلى االختالؼ في  سؤسدتيؽلخأؼ القائل بأف الفخؽ في األرباح الحالية والسدتقبمية لإلى ا
 .االقترادية عؽ طخيق الحرؾؿ عمى الؿيسة الحالية لألرباح السدتقبمية تيايسكؽ تحجيج ؾيسو تشغيسيا البذخؼ. 

 وسشعخض  سة الحالية لألرباح السدتقبميةشساذج لتحجيج الؿيالتؼ تظؾيخ عجد مؽ لتقييؼ ؾيسة السؾارد البذخّية 

 Lev & Schwartz  نسهذج -2-2-1
نسؾذًجا لتقييؼ رأس الساؿ البذخؼ بشاًء عمى الخاتب التقجيخؼ لمذخص Lev &Schwartz    (1971) اقتخح

، فإف ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ السجدجة في شخص مؽ حتى نياية حياتو السيشية  سشغسةبذخط أف يغل في ال
يعتبخ مؽ أكثخ . سخ ىي الؿيسة الحالية ألرباحو الستبؿية في السدتقبل مؽ العسل في شكل الخواتب واألجؾرالع

وىي ". مجاالت تحفيزية" 11 يف مجسعة "قیم" 6- ويتزسؽ ستشعبية لتحجيج ؾيسة السؾارد البذخية  الشساذج
 اؼيس خئيديةيا الخرائرث تتمخص بحي .عالسية يعتخؼ بيا األفخاد عمى ىحا الشحؾ في جسيع الثقافات ؾيؼ

   (Rousseau L, 1993, P.37) يمي:
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  الؿيؼ ىي معتقجات تختبط ارتباًطا وثيًقا بالتأثيخات. يكؾف الشاس في حالة تأىب أو حدف عشجما تكؾف
 ؛مسارستياؾيسيؼ ميجدة ويدعجوف عشجما يسكشيؼ 

 ؛تتعمق باألىجاؼ السخغؾبة التي تحفد عمى العسل 

 ؛مسا يسيدىا عؽ السؾاقف أو األعخاؼ السحجدة،ءات والسؾاقف تتجاوز اإلجخا 

  الؿيؼ بسثابة معيار أو معاييخ. تؾجو الؿيؼ اختيار أو تقييؼ اإلجخاءات والدياسات واألشخاص
 ؛نحبيااعتساًدا عمى الؿيؼ التي  شخعي،شحؽ نقخر ما ىؾ جيج أو سيء، مبخر أو غيخ فواألحجاث. 

 وىحا التدمدل اليخمي ىؾ  الذخص،بعض. يسكؽ إعظاء األولؾية لؿيؼ مختبة حدب األىسية لبعزيا ال
 ؛سسة لحلػ الذخص

   تشظؾؼ بالزخورة عمى أكثخ  الدمؾؾ،كل  السؾاقف،األىسية الشدبية لمؿيؼ الستعجدة تؾجو العسل. كل
 .الؿيؼ ذات الرمة والستشافدة ىي ما يؾجو السؾاقف والدمؾكيات والسفاضمة بيؽمؽ ؾيسة واحجة. 

بعج ذلػ كل مؽ الؿيؼ األساسية العذخ مؽ خالؿ اليجؼ العاـ الحؼ يعبخ عشو وكحلػ بالعشاصخ الشسؾذج جد يح
 :كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ التالي السدتخجمة لؾصفو

 العشاصر الهدف قیسةال
اختخ ، ابتكخ ،  :استقاللية الفكخ والعسل  ستقاللاال

 استكذف
خاصة اإلبجاع ، الحخية ، اختيار األىجاؼ ال

، فزؾلي ، مدتقل ، احتخاـ الحات ، ذكي ، 
 الحق في الخرؾصية

تشبع ؾيؼ  ،التحجيات في الحياة ،ةيلجج، االحساس تشذیطال
 التحفيد مؽ الحاجة الحيؾية لمتشؾع والتحفيد

 حياة متشؾعة ، مثيخة ، جخيئة

مذهب 
 الستعة

الستعة أو اإلشباع الذخري الحدي. تأتي ؾيؼ 
حتياجات األساسية لمبذخ محىب الستعة مؽ اال

 والستعة السختبظة بخضاىؼ. 

 الستعة ، حب الحياة ، االستستاع

تحقيق الشجاح الذخري مؽ خالؿ إعيار  شجاحال
 السعتخؼ بيا اجتساعيًا.  كفاءاتال

طسؾح ، ناجح ، قادر ، مؤثخ ، ذكي ، 
 احتخاـ الحات ، االعتخاؼ االجتساعي

ؾقة، الديظخة عمى السكانة االجتساعية السخم لدمطةا
 السؾارد وعمى الشاس

الدمظة ، الثخوة ، القؾة االجتساعية ، الحفاظ 
 العامة ، االعتخاؼ االجتساعي ةرؾر العمى 

الشغاـ االجتساعي، أمؽ األسخة، األمؽ العالقات  واستقخاره،سالمة السجتسع واندجامو  حسايةال
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لشغافة، السعاممة بالسثل لمخجمات القؾمي، ا الشفذ حساية بيؽ الجساعات وبيؽ األفخاد، 
السقجمة، برحة جيجة ، معتجؿ ، شعؾر 

 باالنتساء
االعتجاؿ في الترخفات واألذواؽ والتفزيالت  السطابقة

والجوافع التي مؽ السحتسل أف تدعدع استقخار 
اآلخخيؽ أو تؤذييؼ، أو تتعجػ عمى التؾقعات أو 

األعخاؼ االجتساعية. تشذأ ؾيؼ السظابقة مؽ 
جة األفخاد لكبح رغباتيؼ التي قج تدعج أو حا

 تعيق األداء الدميؼ لمتفاعالت والسجسؾعة. 

مظيع ، مشزبط ، ميحب ، بخ الؾالجيؽ 
 والذيؾخ ، مخمص ، مدؤوؿ

احتخاـ والتداـ وقبؾؿ العادات واألفكار التي  التقميد
 تجعسيا الثقافة أو الجيؽ الحؼ يختبط بو السخء. 

، قبؾؿ دورؼ  متجيؽاضع، احتخاـ التقاليج، متؾ 
 في الحياة ، معتجؿ ، حياة روحية

 -اإلحدان
 الخير

الحفاظ عمى رفاـية األشخاص الحيؽ نتعامل 
معيؼ كثيًخا وتحديشيا. تأتي ؾيؼ اإلحداف مؽ 

 حاجة السجسؾعة لمعسل بظخيقة متشاغسة 

مداعج، صادؽ، متدامح، مدؤوؿ، مخمص، 
صجاقة حؿيؿية، حب بالغ، إحداس 

 ساء، معشى في الحياة، حياة روحيةباالنت
الفيؼ واالحتخاـ والتدامح وحساية رفاـية الجسيع  العالسیة

والظبيعة. تشبع ؾيؼ الكؾنية مؽ الحاجة إلى بقاء 
 األفخاد والجساعات 

عالؼ  مداواة، اجتساعية،واسع األفق، عجالة 
الؾحجة مع  الجساؿ،عالؼ مؽ  الدالـ،يدؾده 

االندجاـ  البيئة، حساية الحكسة، الظبيعة،
 الحياة الخوحية الجاخمي،

 

 الفرل بيؽ كل مؽ: ؛السختبط بالكفاءة وفًقا لألعخاؼ االجتساعيةاإلشارة ؼيسا يتعمق بالشجاح  وتججر
 السجتيج والتظؾعي؛ : الحؼ يتعمق بالذخصظسؾحال 
 ؛الشجاح : بيجؼالتؾجو نحؾ الشجاح 
 ؛القجرة والكفاءة : والتي تخصالكفاءة 
 ؛عمى الشاس واألحجاث والحؼ يكؾف  :التأثيخ 
 اإليساف بؿيستو الذخرية : عؽ طخيقاحتخاـ الحات. 
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 وأمع بعزيا البعض، و  ياعالقات التؾافق والتزاد بيش الشسؾذجرف ي األساسية،باإلضافة إلى تحجيج الؿيؼ 
فإف لو عؾاقب تتعارض  واحجة،مؽ حؿيقة أنو عشجما يترخؼ السخء وفًقا لؿيسة  تشذأ والتي بشية الؿيؼما يعخؼ ب

 .مع بعض الؿيؼ وتتؾافق مع أخخػ 

دمؾكيات مخغؾبة تتجاوز مؾاقف محجدة وىي تعبيخ عؽ الجوافع التي تيجؼ إلى تحقيق بسفاـيؼ الىحه تتعمق 
يؾجو االختيارات ويدسح بتقييؼ الدمؾؾ تجاه بحيث  .واالستقالليةأىجاؼ معيشة مثل الدالمة واإلنجاز 

ثالث  تعكذحيث  الشدبية كسبادغ تؾجييية لمحياة اوفًقا ألىسيتي ايتؼ تختيبيوالتي   .األشخاص واألحجاث
   : (Pellerin A, 2004, P.45) ضخورات عالسية

 ؛تمبية االحتياجات البيؾلؾجية لألفخاد 
 ؛الدساح بالتفاعل االجتساعي 
 ضساف حدؽ سيخ العسل وبقاء السجسؾعة. 

دائخية: كمسا كانت الؿيؼ أقخب، زادت مذاركتيا في الجوافع السذتخكة يتؼ تسثيل نسؾذج الؿيؼ مؽ خالؿ بشية 
 عالقات العجاء والتؾافقلرئيدياف  بعجافويمخص  . زاد احتساؿ انجالع لمشداع ،اُبعجىومتؾافقة معيا. وكمسا زاد 

 تكؾف عمى أساس:والتي 
  )يتعارض مع االستسخارية االنفتاح عمى التغييخ )الجسع بيؽ االستقاللية والتحفيد ومحىب الستعة

 ؛)الجسع بيؽ التؾافق والتقاليج(
 والشجاح( دمظةتجاوز الحات )الجسع بيؽ الخيخ والعالسية( يتعارض مع اإلصخار )الجسع بيؽ ال 

 :يتؼ إعظاء ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ لمذخص البالغ مؽ العسخ سشة بذكل رمدؼ في الشسؾذج عمى الشحؾ التالي

 

= V  ؼ يبمغ مؽ العسخؾيسة الفخد الح "y"  
= I (t) السكاسب الدشؾية لمفخد حتى التقاعج 

t = سؽ التقاعج 
 = r   الخاص بتكمفة رأس ماؿ السؤسدة الخرؼعجؿ م 
 

https://www.businessmanagementideas.com/wp-content/uploads/2019/02/clip_image002.png
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. ويتعمق السثاؿ سؤسدةمثااًل افتخاضيًا إلعيار حداب ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ لم Lev &Schwartzلقج أخح 
 ومجسؾعة عسخية فئة لكل الدشؾؼ  الجخلدرجات السيارة ومتؾسط باألشخاص مؽ مختمف الفئات العسخية و 

مجسؾعة وتؼ إعيار إجسالي الؿيؼ  لكل السدتقبمية لألرباح الحالية الؿيؼ تحجيج تؼ. مشيا التأكج تؼ التي كفاءاتال
   (Rousseau L, 1993, P.37) .مؽ السؾارد البذخية سؤسدةالحالية كؿيسة ال

  العيؾب التالية: غيخ أف الشسؾذج يعاني مؽ
 ؛لمسؤسدة لسؾعفا ال يشغخ في إمكانية تخؾ 
 ؛يتجاىل إمكانيات تخؾية السؾعفيؽ 
 في تظؾيخ ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ  سؤسدةال يعتبخ مداىسة ال. 

 
 Flamholtz نسهذج -2-2-2
لسؾعف أنو يأخح بعيؽ االعتبار إمكانية تخؾ ا أؼ لمشسؾذج الدابق،تحديؽ ، ك1971في  الشسؾذججاء ىحا 

مؽ خالؿ الخجمات التي مؽ  شغسةتحجيج ؾيسة الفخد لمس يتؼ حيث تو.ات تخقييلمخجمة باإلضافة إلى إمكان
في مختمف السؾاقف أو حاالت الخجمة.  ياخالؿ الفتخة التي يخجح أف يغل فييا مع لياالستؾقع أف يقجميا 

ة السسكؽ تحؿيقيا لمخجمات السدتقبمية يسكؽ استخالص الؿيسة الحالية لمسؾارد البذخية عؽ طخيق خرؼ الؿيس
مؤّسدة أمخيكّية متعّجدة ) R .G  BARRYفي مؤّسدة  Flamholtz عسل. ولقج ساىؼ الستؾقعة بسعجؿ محجد

تقديؼ  لؿيسة السؾارد البذخّية فييا مؽ خالؿ اعتساده عمى نسؾذج يأخح بعيؽ  الؾصؾؿ إلى تقجيؼ (األنذظة
   (Rousseau L, 1993, P.39):  في الستسثمةاالعتبار أربع معاييخ و 

  العسخ؛ 
  سعارؼال  (Savoir ; Savoir Faire ; Savoir Etre  )؛ 
 ؛ماذا يسكؽ أف يقّجـ ىحا السؾرد البذخؼ لمسؤّسدة 
  السدتقبمّية.ؾيسة بيعو 

  :  (Pellerin A, 2004, P.56)  يتزسؽ ىحا الشسؾذج الخظؾات التالية
 ؛خد تقجيؼ خجمة لمسشغسةتقجيخ الفتخة التي يتؾقع مؽ الف 
 ؛تحجيج السؾاقف السختمفة أو حاالت الخجمة التي قج يحتفع بيا السؾعف أثشاء خجمتو في السشغسة 
 ؛تقجيخ الفتخة السحتسمة التي يتؾقع أف يذغميا كل مؾقف مسكؽ أو حالة خجمة مسكشة 
 حداب الخجمة الستؾقعة التي يسكؽ اشتقاقيا مؽ الفخد عؽ طخيق: 
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      ∑       

 

   

 

   :حيث تسثل
 Si  عيجة؛كسية الخجمات الستؾقع اشتقاقيا في كل و 

  P(Si) ىؾ احتساؿ الحرؾؿ عمى نفذ الذيء. 
  تحجيج الؿيسة الشقجية السكافئة لمخجمات السدتقبمية الستؾقعة بزخب كسية الخجمات مع الدعخ وحداب

 ؛مياالجخل الستؾقع أف يكؾف مدتسجًا مؽ استخجا
  ًحداب الؿيسة الحالية لمخجمات السدتقبمية الستؾقعة بسعجؿ محجد سمفا. 

العيب الخئيدي ليحا الشسؾذج ىؾ أنو مؽ الرعب لمغاية تقجيخ حاالت الخجمة السحتسمة  غيخ أف، كل ىحاومع 
مقارنة  يعاني أيًزا مؽ حؿيقة أف األفخاد العامميؽ في مجسؾعة لجييؼ ؾيسة أعمى لمسشغسةكسا لكل مؾعف. 

 .بسجسؾع ؾيسيؼ الفخدية

 Giles & Robinson نسهذج -2-2-3
 Giles & Robinson، رعى معيج محاسبة التكاليف واإلدارة ومعيج إدارة شؤوف السؾعفيؽ 1972في عاـ 

اقتخحؾا طخيقة ؾياس األصؾؿ البذخية السعخوفة باسؼ  ، حيثإلعجاد تقخيخ حؾؿ محاسبة األصؾؿ البذخية
تقييؼ السؾارد البذخية بشفذ الظخيقة التي يتؼ بيا تقييؼ األصؾؿ  والحؼ يتؼ وفقو ؛لبذريةمزاعف األصهل ا

 .  (Rousseau L, 1993, P.30) التجارية األخخػ عمى أساس مبجأ االستسخارية
في  فخادأو أجخ مجسؾعة مؽ األ الفخد،إلى فكخة أنو يجؾز مزاعفة أجخ  البذخيةويدتشج حداب ؾيسة األصؾؿ 

العسل. يسكؽ حداب الؿيسة اإلجسالية لألصؾؿ  في بعامل محجد عمى أساس مداىستو في الشجاح ختبة،النفذ 
 .البذخية السدتخجمة في األعساؿ ببداطة عؽ طخيق جسع كل الؿيؼ الفخدية السحدؾبة

يحه ، واألجخ الكمي ل Dو C و B و A و ىي:لجييا أربعة أنؾاع مؽ الجرجات  لشفتخض مؤسدة مثــــــــــال:
أف أيزا  إذا افتخضشاو  ،عمى التؾالي و.ف 40و و.ف   10 ،  و.ف 8،  و.ف )وحجة نقجية( 6الجرجات ىؾ 

 جرجةبالشدبة لم و.ف  24، يجب أف تكؾف ؾيسة السؾجؾدات البذخية  1و  2 ،3 ،4العؾامل ذات الرمة ىي 
A ، 24  مجرجةل و.فB  ،20 لمجرجة   و.فC و.ف  لمجرجة  40  وD الؿيسة اإلجسالية لألصل  تكؾف  ، و

 .بسجسؾع ؾيسيؼ الفخدية و.ف 108البذخؼ ىي 
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 Morse نسهذج -2-2-3
، يتؼ تحجيج ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ عمى أساس الؿيسة Morse  (1973)الحؼ اقتخحو وفقا ليحا الشسؾذج

، ويكؾف مؽ سؾعفيياالحالية لمفؾائج الراؼية التي تحرل عمييا السشغسة مؽ الخجمات السدتقبمية الستؾقعة ل
   (Rousseau L, 1993, P.31)خالؿ اتباع مجسؾعة مؽ الخظؾات والستسثمة ؼيسا يمي: 

  تحجيج الؿيسة اإلجسالية لمخجمات السدتقبمية التي سيقجميا السؾعفؾف برفتيؼ الفخدية وكحلػ العسل في
 ؛مجسؾعات

  ؛وغيخ السباشخة لسؾعفي السشغسة ؾيسة السجفؾعات السدتقبمية السباشخةأؼ إجسالي  التكمفة،تحجيج 
  تقجيخ الديادة في ؾيسة السؾارد البذخية السدتقبمية عمى ؾيسة السجفؾعات السدتقبمية التي تسثل صافي

حداب مع " لحداب السشغسة الفائدة الرافیةحداب "، أؼ فائجة األعساؿ مؽ تؾعيف السؾارد البذخية
 في الخظؾة الثانية مؽ ؾيسة الديادة(؛التكمفة الستحرل عمييا طخح )السؾارد البذخية 

 حداب الؿيسة الحالية لرافي الفؾائج عؽ  مؽ خالؿ مسشغسةتحجيج الؿيسة الحالية لمسؾارد البذخية ل
 الفائجة.)تكمفة رأس الساؿ( عمى صافي  طخيق الخرؼ بدعخ الخرؼ السحجد مدبقاً 

 Jaggi & Hon Shiang Lau  Bikki نسهذج -2-2-4

الحؼ دفع ب بعض السؾعفيؽ ىي الحافد لالتشبؤ بالسمكية الستؾقعة أو التخويج لمتغييخات مذكمة  لقج كانت
Jaggi & Lau (1974 القتخاح ىحا الشسؾذج مؽ خالؿ ) تقييؼ األصؾؿ البذخية عمى أساس جساعي وليذ

عشي وي تبديط ؾياس ؾيسة السؾارد البذخية مؽ خالؿ اتخاذ مجسؾعة مؽ السؾعفيؽ كقاعجة،ل عمى أساس فخدؼ
 .يحاوؿ ىحا الشسؾذج مجسؾعة متجاندة مؽ السؾعفيؽ الحيؽ قج ال يعسمؾف بالزخورة في نفذ القدؼ.

يكؾف مؽ  السجسؾعة،ولكؽ عمى أساس  التخؾية،السدتقبمية لمفخد وفخص  لبقاءالتشبؤ بفتخات ا ومؽ الرعب 
ق مؽ أف الشدبة السئؾية لألشخاص في التحقو األسيل األسيل التأكج مؽ فتخة الخجمة السدتقبمية وفخص التخؾية 

 .خالؿ كل فتخة قادمة أو تخقيتيؼ إلى مدتؾيات أعمى السشغسة ومغادرتيا خؾمجسؾعة معيشة ىؼ أكثخ عخضة لت
خالؿ كل مخحمة. وقج افتخض ىحا الشسؾذج أف نسط الحخكة مؽ  سشغسة لفتخةمؽ السخجح أف يغادروا الغيخ أنو 

 .ويسكؽ تسجيج االحتساالت السحجدة لفتخة واحجة إلى فتخات مدتقبمية السخجح أف يغل عسل إضافي ثابت
   (Rousseau L, 1993, P.40) ة:التالي وفق العالقة ويتؼ الحداب

TV = (N) r 
n
 (T) 

n
 (V) 

 : حيث يسثل
 TV =الؿيسة الحالية لجسيع السؾعفيؽ في كل رتبة 

N  = عجد السؾعفيؽ في كل رتبة 
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n   = الفتخة الدمشية 
r  = معجؿ الخرؼ 

T =االحتساؿ. 
 V لؿيسة االقترادية لمسؾعف= ا 

 

  Roger H. Hermanson نسهذج -2-2-5
والستسثالف في كل مؽ :  نسؾذج الذيخة الغيخ  نسؾذجيؽ لؿياس السؾارد البذخية Hermanson  (1989)اقتخح 

   (Rousseau L, 1993, PP.31-32) و المحاف سشؾضحيسا ؼيسا يمي: نسؾذج األجؾر السدتقبميمذتخاة و 

A. مؽ خالؿ رسسمة  شغسةحداب ؾيسة السؾارد البذخية لمس والحؼ يسكؽ: نسهذج الذهرة الغير مذتراة
جدًءا  سشغسةالتي تكؾف ال سشغساتمجسؾعة الأرباح األرباح الدائجة عؽ األرباح العادية لمرشاعة أو 

والتي يسكؽ أف تحجد وفق  .اؼية لسؾعفيياأف األرباح الدائجة تخجع إلى القجرة اإلض ، مع افتخاضمشيا
 العالقة التالية:

 
 يسثل:بحيث 

سشغسة؛ملرأس الساؿ البذخؼ =    HCU 

سشغسة "ـ"؛ربح ال=       U PU 

؛ةسشغأصؾؿ ال=    LAU 

معدل كفاءة انقطاع=   .  U rb 

، ٪ 10العادؼ ىؾ  ائجمعجؿ العألف و.ف، و  20ىؾ  "×"االستثسار الخأسسالي لذخكة لشفخض أف  مثـــــــــــال:
 ٪.14الذخكة ىؾ  ىحه السعجؿ الفعمي ألرباح بيشسا

 ألف 20٪ مؽ 14واألرباح الفعمية ىي ألف و.ف  20 ٪ مؽ10: ىيفي ىحه الحالة، تكؾف األرباح العادية  
. يجب أف تكؾف ؾيسة األصؾؿ البذخية ىي الؿيسة و.ف ألف 4فإف األرباح الدائجة تبمغ  وبالتالي،و.ف، 

 و.ف 28.571,4286= 100/14×  و.ف 4000 أؼ الدائجة،سسمة ليحه األرباح السخ 

B. يدتخجـ السعّجؿ السعادؿ التعؾيض كسؿياس بجيل لؿيسة الذخص إلى : نسهذج األجهر السدتقبمي
. يتؼ سؤسدات. التعؾيض يعشي الؿيسة الحالية لمتيار السدتقبمي لألجؾر والخواتب لسؾعفي السشغسةال

B

BUU
U

r

rLAP
HC

)( 
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 لشدبة السخجح" وىي الستؾسط ندبة الكفاءةالسدتقبمية السخرؾمة مؽ خالؿ " تعجيل تجفق األجؾر
 ما وعادة محجدة، لفتخة االقتراد في سشغساتال جسيعمقارنة ب لمسشغسة السعشية االستثسار عمى العائج
الدشة  إلى 1وإلى الدشة الحالية  5أؼ  عكدي،اف في تختيب األوز  تعييؽ يتؼو . سشؾات خسذ تكؾف 
  ، ويكؾف حداب ندبة الكفاءة وفق الريغة التالية:ة الستؾاصمةالخابع

 

 

 

 حيث يسثل: 
RF = سشؾات 5لسجة  سشغسةمعجؿ الجخل السحاسبي عمى األصؾؿ السسمؾكة لم 
RE = قتراد لشفذ الفتخة قظاع االفي  سشغساتمعجؿ الجخل السحاسبي عمى األصؾؿ السسمؾكة لجسيع ال 

 السهارد البذرية قیسة معارفالسبشیة عمى سقاربات ال -2-3
في االعتبار أكثخ فأكثخ في  ىايتؼ أخحو ، السشغساتكقؾػ دافعة وراء تظؾيخ  كفاءاتتؼ االعتخاؼ بالسعخفة وال

 وبسا أف  مالية،مؤشخات مالية وغيخ و سعمؾمات الؿيادة كالتجفق اإلدارؼ مؽ خالؿ اقتخاح دمجيا في لؾحات 
بالكاد تأخح في االعتبار  الدشؾية،وعمى وجو الخرؾص الحدابات  ،ةيالتقميجأساليبيا نغؼ السحاسبة في 

يجب أف نعتسج عمى أدوات أخخػ مثل تقاريخ  لحلػ،رأس الساؿ البذخؼ. السؾارد غيخ السمسؾسة التي تذكل 
 مؽ خالؿ مجسؾعة مؽ الشساذج والتي تشحرخ ؼيسا يمي:اإلدارة االجتساعية لسقاربة ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ 

   Michael Spence نسهذج -2-3-1

 كؾيؽالت وبالتالي، الجراسات،ومدتؾػ مجة وال سيسا  ،بالتعميؼوالستعمق Spence (1973 ) الحؼ قجمو عسلال جاء
يداىؼ في لكإشارة ميسة عشج التفكيخ في تؾعيف مؾعف  السؤىالت،السؤدؼ إلى  التعميؼ، والسدتسخاألولي 

 عمى حداب مؤشخ السعخفة والكفاءة بالذكل التالي: بحيث يختكد .تعديد رأس الساؿ البذخؼ 
A.  وفق العالقة التالية:والحؼ يتؼ  ؤشر السعرفةمتحديد (Mereaux J-P, 2013, P.10)   

 األولي + مؤشر التعمیم السدتسر السؤدي إلى السؤهل كهينمؤشر السعرفة = مؤشر الت

السيشي مؽ حيث أف األوؿ طؾيل األجل  كؾيؽتوال ذيادةبيؽ التعميؼ السدتسخ السؤدؼ إلى ال ويجب التسييد
القريخة التي تخكد بذكل أكبخ عمى االحتياجات  كؾيشيةعمى عكذ الجورات الت السؾعفيؽ،ويؾسع معخفة 

  : (Mereaux J-P, 2013, P.10)مؤشخ السعخفة عمى الشحؾ التالي تحجيجويسكؽ . سشغسةالتذغيمية لم

 5RF0+4RF1+3RF2+2RF3+RF4Ratio= 

RE0 RE1 RE2 RE3 RE4   

                                     15 
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األولي  كهين)عدد السهظفين الستخرجين من التعمیم العالي في الت ×األولي  كهينمؤشر السعرفة = مؤشر الت
)عدد السهظفين الستخرجين من ×  ذهادة( + مؤشر التعمیم السدتسر السؤدي إلى السشعسة/ عدد مهظفي ال

 (سشعسةالتعمیم العالي في التعمیم السدتسر / عدد مهظفي ال

بة بيؽ عجد السؾعفيؽ الستخخجيؽ مؽ التعميؼ العالي األولي عؽ طخيق حداب الشد كؾيؽيسكؽ تحجيج مؤشخ الت
 .ألنذظة واألعساؿاالتعميؼ العالي في قظاع  وعجد السؾعفيؽ الستخخجيؽ مؽ

يسكؽ تحجيجه مؽ خالؿ االحتفاظ بعجد السؾعفيؽ الستخخجيؽ في  السدتسخ،ؼيسا يتعمق بسؤشخ تأىيل التعميؼ و  
بعجد السؾعفيؽ الستخخجيؽ مؽ التعميؼ العالي في قظاع األعساؿ مقارنة  الذيادةالتعميؼ السدتسخ السؤدؼ إلى 

 في الذخكة
 (Mereaux J-P, 2013, P.11)يتؼ بعج ذلػ تحجيج مؤشخ السعخفة عمى الشحؾ التالي: ل

 مدتهى  متهسط/  سشعسةال لسهظفي األولي كهينالت في الدراسات مدتهى مؤشر السعرفة = )متهسط 
 التعمیم من الستخرجين السهظفين عدد) ×( سشعسةال في األعسال قطاع في لياألو  كهينالت في الدراسات

 السدتسر التعمیم دراسات مدتهى ( + )متهسط سشعسةال مهظفي عدد/  سشعسةلم األولي كهينالت في العالي
 لاألعسا قطاع في السدتسر التعمیم دراسات شهادة مدتهى  متهسط/  سشعسةال سهظفيل الذهادة إلى السؤدية
 مهظفي عدد/  السدتسر التعمیم في العالي التعمیم من الستخرجين السهظفين من العدد) ×( سشعسةبال

 (سشعسةال

ىحا السؤشخ مؽ تقييؼ السعخفة السكتدبة مؽ مشغؾر محاسبي ألنو سيجعل مؽ السسكؽ زيادة أو تقميل  سيسكؽ
 يؽ. السؾعف كؾيؽلخأس الساؿ البذخؼ اعتساًدا عمى ت سحاسبيةالؿيسة ال

مدتؾػ  3إذا قامت شخكة ما بذكل أساسي بتؾعيف مؾعفيؽ حاصميؽ عمى شيادة البكالؾريا +  مثـــــــــال:
فديكؾف رأس الساؿ البذخؼ الُسقجر لألغخاض السحاسبية أعمى نغًخا ألف مؤشخ السعخفة  بسشافدييا،مقارنة 

 . أس الساؿ البذخؼ لخ ة يؿيسة السحاسبالمسا سيديج تمقائًيا مؽ  ،100سيكؾف أكبخ مؽ 
فسؽ السخجح أف يكؾف  األولي، كؾيؽإذا كاف لجػ الذخكة مؾعفيؽ بسدتؾػ أقل مؽ الت ذلػ،عمى العكذ مؽ 

 .لخأس الساؿ البذخؼ  السحاسبيةمسا سيؤدؼ إلى انخفاض في الؿيسة  ،100مؤشخ السعخفة أقل مؽ 
 

B.  ذيادة عمى ال تكؾيؽوية الفخدية لمال يقترخ رأس الساؿ البذخؼ عمى الدا حيث الكفاءات:تحديد مؤشر
مؽ السخجح و بدبب الخبخة الستخاكسة في السشاصب التي يذغمؾنيا.  كفاءاتألف السؾعفيؽ يكتدبؾف ال

أف يؤدؼ تأثيخ التجخبة ىحا إلى زيادة جؾىخية في ؾيسة رأس الساؿ البذخؼ ألف السؾعفيؽ ذوؼ الخبخة 
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أكثخ كفاءة في السياـ أو األعساؿ السؾكمة إلييؼ.  خخػ،األمع تداوؼ جسيع األشياء  بالتأكيج،سيكؾنؾف 
فإنيؼ  عجيجة،لدشؾات  سشغسةمؽ السسكؽ اعتبار أنو عشجما يكؾف السؾعفؾف مؾجؾديؽ في ال لحلػ،

 (Mereaux J-P, 2013, P.12). كفاءاتيكتدبؾف ويظؾروف ال
يسكؽ أيًزا و  لخأس الساؿ البذخؼ  السحاسبيةىحا ىؾ مفيـؾ التأىيل السيشي الحؼ يداعج عمى زيادة الؿيسة 

ولكؽ  السؾعفيؽ، كؾيؽالسيشية القريخة التي تيجؼ إلى استكساؿ ت كؾيشيةالجورات الت خالؿكفاءات التعديد ىحه 
 مؽ مشغؾر تذغيمي أكثخ مؽ مشغؾر اكتداب السعخفة.

 : بحيث أف خفةمبشية عمى نفذ مبجأ مؤشخ السع كفاءاتتقؾد ىحه االنعكاسات إلى اقتخاح أداة لؿياس ال
 السهشي كهين= مؤشر األقدمیة + مؤشر الت كفاءاتمؤشر ال

 مجة بستؾسط مقارنة سشغسةال في التؾاجج سشؾات طؾؿيسكؽ حداب مؤشخ األقجمية مؽ خالؿ مقارنة متؾسط 
 . سشغسةال في األعساؿ قظاع في الخجمة

 في كؾيشيةالت الجورات مجة متؾسط بيؽ الشدبة مؽ يتكؾف  أف ؼيسكؽ السيشي، كؾيؽالت لسؤشخ بالشدبة أما
 . سشغسةفي قظاع األعساؿ في ال كؾيشيةات التالجور  مجة ومتؾسط سشغسةال

 (Mereaux J-P, 2013, P.12)عمى الشحؾ التالي:  كفاءاتيتؼ بعج ذلػ تحجيج مؤشخ ال
 ×( سشعسةال نذاط عقطا في الخدمة مدة متهسط/  سشعسةال في الخدمة مدة= )متهسط  كفاءاتمؤشر ال

 الدورات مدةسط مته ( + )مهظفي السشعسة عدد/  كهيشیةت دورة يكسمها لم الذين سشعسةال مهظفي عدد)
 سشعسةال مهظفي عدد) ×( سشعسةال أعسال قطاع في كهيشیةالت الدورات مدة متهسط/  سشعسةال في كهيشیةالت

 (سشعسةال مهظفي عدد/  كهيشیةت دورة أكسمها الذين

كمسا قامت بإعجاد دورات ف. سشغسةفي ال كفاءاتىحا السؤشخ مؽ ؾياس الظخيقة التي يتؼ بيا اكتداب ال سكؽسي
 وبالتالي رأس الساؿ البذخؼ.  كفاءاتيؼمسا يداعج عمى زيادة  أفزل،بذكل  تحدؽ تكؾيشيؼ لسؾعفييا، كؾيشيةت

يسكؽ أف يكؾف  كفاءاتألف اكتداب ال ،تأثيخ التجخبةتججر اإلشارة الى اف ىحا الشسؾذج يأخح في الحدباف 
 .مسا يدسح بسعخفة األعساؿ الجاخمية سشغسةأيًزا نتيجة وجؾد طؾيل في ال

أساسي حؾؿ خبخاتيؼ السختمفة وشياداتيؼ والجورات جسيع مؾعفييا بذكل  تبتحجيج كفاءاتقـؾ السشغسات 
 (Mereaux J-P, 2013, P.12) كؾيشية التي قامؾا بيا حيث أف: الت
 التخجيح ** × التخجيح * + مؤشخ التجريب × = مؤشخ األقجمية  كفاءاتؤشخ الم 

+ مؤشخ  كفاءات)مؤشخ ال× لخأس الساؿ البذخؼ = كذؾؼ السختبات ا كفاءاتالسعجلة ل السحاسبيةالؿيسة 
  2/السعخفة(
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× األولي  ؽكؾيمؤشخ السعخفة = مؤشخ الت+األساسية لخأس الساؿ البذخؼ = الخواتب  السحاسبيةالؿيسة  
  التخجيح **** السعخفة× التخجيح * ** + مؤشخ التعميؼ السدتسخ السؤدؼ إلى الذيادة 

 Capron نسهذج -3-1- 2
أحج السجاالت الخئيدية لشغؼ اإلدارة مؽ الخؤية الكالسيكية لمذخكة )رؤية باعتباره يشظمق تقييؼ األداء العاـ 

الستزسشة في السجتسع  سشغسةاىسيؽ فقط، لتبشي رؤية الالسداىسيؽ(، السدؤولة عؽ أدائيا السالي لمسد
 الح.واالضظخار إلى تقجيؼ تقخيخ عؽ سمؾكيا االجتساعي والبيئي إلى العجيج مؽ األشخاص مؽ أصحاب السر

 يظخح استخجاـ ىحا السرظمح تداؤالت لمباحث في التحكؼ اإلدارؼ: ما ىي األدوات؟ 
يقتخح ل،  2000إلى  1970ب السختمفة التي أجخيت خالؿ األعؾاـ ؾليفة مؽ التجار بت Capron  (2000) قاـف

ثالثة أىجاؼ رئيدية ، وىي: الحفاظ عمى الحؾار مع  ، والتي تخمي لتحقيقترشيًفا لألدوات في ثساني فئات
  كسا يؾضحو الججوؿ التالي:  األطخاؼ السعشية ، وتذخيص الؾضع ، والسداعجة في صشع القخار الجاخمي

ل هدف الهسائ
 والطرق 

طبیعة التكالیف 
 ومداهستها

الحهار  -االستدالم
 و السفاوضة

 السداعدة في اقرار الداخمي التذخیص

تكؾيؽ وتؾزيع الؿيسة  تكمفة ومداىسة العسل
 السزافة

 حدابات الفؾائض

 واألداء الخفيمقاربة التكاليف 
تحميل تكاليف/مدايا السؾارد 

 البذخية
التحميل االجتساعي و 

 االقترادؼ

 السحاسبة التحميمية االجتساعية
الحداب االجتساعي الحؼ يجرج 

 التكاليف االجتساعية
مداىسات السشغسة 

 بالشدبة لمسؾعفيؽ
  التقاريخ االجتساعية

 تقييؼ األصؾؿ البذخية
 التشؿيط االجتساعي

 تقييؼ التكؾيؽ
 راس الساؿ الفكخؼ 

تكاليف ومداىسات 
السشغسة في السجتسع 

 ألصحابوبالشدبة 
 لسرالحا

 التقاريخ االجتساعية
 محاسبة التأثيخ الكمي

السخاجعة االجتساعية 
 واالخالؾية

وضع ، التشؿيط االجتساعي
التجارية، التقييذ  العالمات

االجتساعي، الحداب السؾسع 
 لمسخدودية، محاسبة البيئة

حدابات االستغالؿ االقترادية 
واالجتساعية، لؾحة الؿيادة 
االستذخاؼية، اشكالية 

تشافدية/السدايا، االقتراد الستعمق ال
بالجساعة، التقخيخ السجتسعي، 

 االدارة البيئية، السخاجعة البيئية
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  Méreaux, Feige & Mbengueنسهذج  -3-2- 2
التقييؼ السحاسبي لمخأس Méreaux, Feige & Mbengue  (2012 )الحؼ قجمو كل مؽ يؿيذ ىحا الشسؾذج

السؾعفيؽ، مع ؾياس فعالية  كفاءاتخدؼ والجساعي بشاًء عمى معخفة و األداء الفمؽ خالؿ  الساؿ البذخؼ 
اليجؼ ىؾ أف نكؾف قادريؽ عمى ؾياس وتقييؼ األداء السالي  .التي تزسؽ قابميتيؼ لمتؾعيف كؾيشيةالجورات الت

    (Mereaux J-P, 2013, P.12) .اإلضافي لمسشغسات
لقجرة عمى وكحا  "قجرة الفخد عمى العثؾر عمى وعيفة في الؾاقعL’employabilité  -التؾعيف قابميةوتعشي 

يعتسج عمى  ، بحيثيتعمق مفيـؾ التؾعيف ىحا بالباحثيؽ عؽ عسل وجسيع السؾعفيؽ. إعادة اإلدماج السيشي
 .(،...، الخبخة السيشية، العالقات االجتساعيةكؾيؽ، مؾارد التكفاءاتسؾؽ العسل وعمى األفخاد )ال

بالشدبة لمسبجأ، نعتبخ أنو  .كفاءاتالكتمة االجخية والسعخفة وال ، نقتخح الحىاب إلى مدجلؿياس رأس الساؿ البذخؼ 
بسحاسبة السؾارد غيخ السمسؾسة وخاصة رأس الساؿ  مؽ الزخورؼ تجاوز الخؤية التقميجية لمسعالجة الستعمقة

عشاصخ  وتعبئة كل جشيجعمى مخاعاة السعاييخ األخخػ مؽ خالؿ ت سةقائ ةمختمظ مقاربةلحلػ نقتخح  ،البذخؼ 
. يؾضح الذكل أدناه العالقة بيؽ السؾعفيؽ كفاءاتالسحاسبة مؽ الخواتب )األجؾر واالعباء( وأيًزا معخفة و 

  (Mereaux J-P, 2013, P.13) مختمف ىحه العشاصخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مؽ السيؼ التأكيج عمى ما يمي
 جد مؾعفي السشغسة/ ع كؾيشيةعجد مؾعفي السشغسة الحيؽ لؼ يتبعؾا دورة ت *

 انكفاءاث

انقيمت انمحاسبيت 

نراس انمال  انقاعديت

 انبشري

انكتهت االجريت  =     

 مؤشر انكفاءاث =

× مؤشر األقدميت  انترجيح *  

انترجيح× مؤشر انتكوين  **  + 

نتقييما  

 تصحيح انقيمت انمحاسبيت نرأس انمال انبشري =

)مؤشر انكفاءاث   ×انكتهت االجريت   

2مؤشر انمعارف( /   + 

 انمعارف
 مؤشر انمعارف =

انترجيح × كوين االوني مؤشر انت ***  

انترجيح× مؤشر تأهيم انتكوين انمستمر +   ****  

نتقييما  
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 / عجد مؾعفي السشغسة كؾيشيةعجد مؾعفي السشغسة الحيؽ اتبعؾا دورة ت **
 عجد مؾعفي السشغسة الحاصميؽ عمى مؤىالت التعميؼ العالي في التكؾيؽ األولي / عجد مؾعفي السشغسة ***

/ عجد مؾعفي تأىيل التكؾيؽ السدتسخ عجد مؾعفي السشغسة الستخخجيؽ مؽ التعميؼ العالي في  **** 
 السشغسة

  رأس السال البذري  نسهذج -3-2- 2
يعتبخ ـيكل شخرية  بعبارة أخخػ،لألفخاد، و  يزيف باحثؾف آخخوف البعج الشفدي والجؾانب الدمؾكية األساسية

  .الؿيسة إنذاءمؽ أجل التبادؿ وإنتاج السعخفة و  اآلخخيؽ،األفخاد عشرًخا أساسًيا في التفاعالت التي يبشؾنيا مع 
الساؿ البذخؼ، ويتسثل أبخزىا في  وتأسيذ رأستحجيج خرائص في ىحا السجاؿ ضخورة  األبحاثوتؾضح 

 أعساؿ 
Gary Stanley Becker (1964 و التي تخكد عمى ،) و   التحميل التأسيدي في مجاؿ رأس الساؿ البذخؼ

يو وتظؾيخه )مؽ خالؿ يسكؽ اكتداب رأس الساؿ البذخؼ )ال سيسا مؽ خالؿ التعميؼ( والحفاظ عم  الحؼ
 الريانة مؽ خالؿ التعميؼ السدتسخ و / أو االىتساـ برحة الفخد في عل رأس مالو الرحي(.

أو عمى نظاؽ  التعميؼ،يؤثخ رأس الساؿ البذخؼ اآلف عمى اقتراد  لمعسل،حتى ؼيسا وراء االقتراد الراـر 
فيـؾ عمى وعي الفخد )والسجتسع( بإمكانياتو ويذجع الس العقميات،أوسع عمى اقتراد السعخفة: يتؼ إدخالو في 

االقترادية. يتبع ذلػ رغبة في تحديؽ ىحه اإلمكانات التي تدعج بالزخورة العسميات التقميجية التي تقؾد مؽ 
 (Rousseau L, 1993, P.41)الفخد إلى صاحب العسل. 

السعخفة يدسح بديادة العائجات ويؾلج  فانتذار ؛يعتبخ تخاكؼ رأس الساؿ البذخؼ عاماًل أساسيًا لمشسؾ االقترادؼ
يعج مفيؾًما مخكدًيا القتراديات التشسية واقتراديات التعميؼ وعمى نظاؽ  لحلػ،عؾامل خارجية إيجابية. ونتيجة 

إعادة تأىيل فكخة عجـ تجانذ عامل  سؾذجالش اأوسع اقتراد السعخفة )"رأس الساؿ السعخفي"(. وقج أتاح ىح
 ـيكل األجؾر وأشكاؿ الجسؾد في سؾؽ العسل.  وبالتالي تفديخ العسل،

 :رأس الساؿ البذخؼ  الحؼ يعدزثالثي األبعاد و  رأس الساؿ الثقافي الجساعيومؽ ناحية أخخػ يجب استيجاؼ 
 :المغة،ىؾ ثسخة التشذئة االجتساعية الستسايدة وفًقا لمخمؽيات االجتساعية ) رأس السال الثقافي السدمج 

  (؛... السجتسع،وطخؽ الترخؼ والترخؼ في  السختمفة،األكاديسية  لكفاءاتوا
 :يحجد أدوات الثقافة التي تتجدج في شكل أشياء يسمكيا الذخص  رأس السال الثقافي السهضهعي

  ؾيسة فقط مؽ خالؿ نقل كيؽية استخجامو؛ ، والحؼ يسمػ(...بيانؾ،  مكتبة، ،)لؾحات
 :تؤيج كفاءة  شياداتفة الذخرية إلى ألقاب و وىؾ يكخس تحؾؿ الثقا رأس السال الثقافي السؤسدي

 .معتخؼ بيا اجتساعياً 
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 (Fontaine J, 2007, P.87) في:تقييؼ رأس الساؿ البذخؼ عمى أساس مدتؾيات مختمفة والستسثمة  ويسكؽ

A. وىي مؽ خالؿ تدميط الزؾء عمى عسل أربعة معاييخ لمؿياس :لرأس السال البذري  الكمي التقيیم: 
  العادؼ؛األولي أو السدتسخ الستخاكؼ مؽ قبل الفخد  كؾيؽغيخ الخسسي لرالح التاإلنفاؽ الخسسي و 
 ؛ندبة األشخاص السجربيؽ العامميؽ بالفعل كشدبة مؽ إجسالي الدكاف 
  ؛ندبة الشاتج السحمي اإلجسالي إلى رأس الساؿ البذخؼ العامل 
 ادمة )والتي ستأخح في إمكانية الشسؾ الدكاني العجدؼ عمى مجػ الدشؾات الخسذ والعذخيؽ الق

 ؛االعتبار شيخؾخة الدكاف(
يحكخ و . ISO 30414 تؼ اقتخاح معيارفقج  تظؾيخ تؾازف رأس الساؿ البذخؼ ومؽ ناحية أخخػ، وبغخض 

السجمذ الجولي لمتقاريخ الستكاممة ىحا السكؾف غيخ السمسؾس في إطاره الستكامل إلعجاد التقاريخ ويذجع 
ال يؾجج معيار دقيق  ذلػ،عمى رأس الساؿ البذخؼ. ومع  ؼوتأثيخىتيؼ جاذبيعمى معالجة قزايا  سشغساتال

 .ومذتخؾ بسا ؼيو الكفاية حتى اآلف

B. محؾر تقييؼ رأس  ، والتي تعتبختشسية السؾارد البذخية عمى يختكد :لرأس السال البذري  التقيیم الجزئي
ة إجخاءات أو سياسات تشسية السؾارد تحاوؿ الظخيقة السقتخحة تقييؼ ليذ فقط فعالي ، حيثالساؿ الستقمب

كسا تتؾخى تقييؼ حالة  ما،البذخية لرالح االحتفاظ بيحا رأس الساؿ غيخ السمسؾس وتعديده وفًقا لظخيقة 
سيجعل العسل البحثي الحؼ تؼ إجخاؤه  .السشغسةعمى مدتؾػ  التي يسثميا كل مؾعف كفاءاتمخدوف ال

أفزل. مؽ خالؿ األشكاؿ السختمفة لمحكاء التي يشذخىا  مؽ السسكؽ تحجيج ىحا األصل األساسي بذكل
 ؛يشذط كل مؾعف ويجيؼ السؾارد الستاحة لو السؾعفؾف،

C.  يتؼ تقجيخ و ، كفاءاتخالؿ مسارسة تقييؼ ال مؽ: بالفردالتقيیم الذخري لرأس السال البذري الخاص
أكثخ. تذيخ الخغبة  رأس الساؿ البذخؼ ىحا عمى أفزل وجو مؽ قبل حاممو وحيث تتقارب األساليب

ضخورؼ بعج السقابمة الدشؾية مع  مخجعفي السيدانية العسؾمية إلى الخغبة في االستثسار في الحات. إنو 
يتؼ تؾفيخ طخؽ مختمفة لتقييؼ رأس ماؿ الفخد لعامة الشاس  العسل،خارج نظاؽ عالؼ  .صاحب العسل

 .مؽ خالؿ كتب التشسية الذخرية
 

تشاسب تقجيخ ؾيسة فخدية  يةكيؽ، ويجب حل ىحه اإلشكالية ومعخفة وتقييؼ الؿيسة ال يسكؽ فرل مدألة الؿيسة
( كفاءاتمع مشظق محجد لمعسل يذارؾ في الخمط بيؽ الذيء السقاس )رأس الساؿ البذخؼ الحؼ تعبخ عشو ال
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 لتخظيطا :نغاميؽمؽ أجل االجابة ليحه السذكمة، تست دراسة  .(ظخيقةوما الحؼ يؤدؼ إلى ؾياسو )تبخيخ ال
 . كفاءاتوالتظؾع في ال GPEC -الكفاءاتؾعائف و التقجيخؼ لم
 سيلي GPEC :إلى جعميا  سشغسةىي الؿيسة السزافة الحالية التي تدعى ال كفاءاتال نحه االستغالل

مخئية، كسخحمة لمتؾاصل. مسا يؤدؼ إلى مشظق العسل الحؼ يخكد عمى االتراؿ والتفاوض بذأف 
قبل كل شيء التداًما بالتفاوض  GPEC ذارؾ، تحرؾؿ عمى االعتخاؼالؿيسة السزافة لمفخد لم

 ؛مسا أدػ إلى تؾجيو العسمية نحؾ الخؤية عمى السدتؾػ الحالي ،كفاءاتيؼوالتؾاصل مع السؾعفيؽ حؾؿ 
 السؾجؾدة مؽ أجل الكذف  كفاءاتمدألة استغالؿ ال وىي سيل إلى االستثسار:تي تالتطهع ال كفاءات

الفخد(  كفاءاتوالؿيسة السزافة التي ُتفيؼ عمى أنيا تظابق بيؽ تقشية ) لمفخد، عؽ الؿيسة السزافة
وقظاع )مجاؿ مخجعي ميشي( مؽ شأنو أف يجعل مؽ السسكؽ الكذف عؽ الحات أو الكذف عؽ ؾيسة 

بذكل  كفاءاتالتظؾعي القائؼ عمى ال العسل، ويزسؽ السخء مؽ أجل تكؾيؽ ثخوة بذخية واجتساعية
 كفاءات.ة التزامشية واالستثسار الفخدؼ الحؼ يقؾد العسمية نحؾ استغالؿ الأساسي السذارك

مؽ أجل  كفاءاتحؾؿ ال طخيقةبل باألحخػ تبخيخ  كفاءاتلؼ يكؽ األمخ يتعمق بؿياس ال الحالتيؽ، في كمتاو 
ي ، يتؼ اختباره في جيازيؽ فكفاءاتيتعمق بالتعبيخ مؽ خالؿ ال إنو ؼيسايسكؽ القؾؿ  السرالح،خجمة 

 أداة  عمى أنو ،والكميةكسا ىؾ محجد في أبعاده االقترادية الجدئية  البذخؼ،يسكؽ فيؼ رأس الساؿ  السشغسات،
 لمثخوة البذخية.  مشذئ اجتساعًيا،تفاوض وتؾاصل صحيحاف باإلضافة إلى استثسار مشتج 

يعبخ عشو مؽ لبذخؼ والحؼ لخأس الساؿ ا بيئيفي ُبعج  واالقترادؼ،ما ندسيو االنفتاح االجتساعي  وبالتالي،
السبخرات ) في السؾقف ، بحيث تأخح ىحه األخيخة معشاىاعؽ الؿيسة السزافة التي تفخز خالؿ الكفاءات

الستشاقض  بالتالي السؾقفو وبعبارة أخخػ يتؼ التعبيخ عشيا في العسل  ،(وأساليب الحكؼ الستزسشة في الفعل
إدراؾ ؾيستيا مؽ الكفاءات، تخاؼ حؾؿ االتراؿ والتفاوض عمى صفقة لالع، التدميع وتحقيق الحات :لمفخد بيؽ

 .أجل تشفيحىا بذكل أفزل
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 الصةالخ
تشظؾؼ  بؾضؾح،يشبغي التأكيج عمى أف نغخية رأس الساؿ البذخؼ، ألنيا ال تدتظيع تحجيج مفيؾميا الخئيدي 

ذخؼ لكل ما يتعمق بػ "رأس عمى مخاطخ استخجاميا عمى نظاؽ واسع: نسيل إلى الحجيث عؽ رأس الساؿ الب
عسمية جساعية لتخاكؼ السعخفة ل ،الشغخية بظخيقة ما ، ورغؼ إنكارفي الفخد والسجتسع "غيخ ممسؾس" الساؿ البذخؼ 

  .تغيخ التجخبة أف ىحه العسمية مؾجؾدة والؾجؾد،
ة إلى األماـ. كاف أخح رأس الساؿ البذخؼ في االعتبار في التحميل االقترادؼ خظؾة ميس الجور االقترادؼ

يعاني مؽ العجيج مؽ  فقج وجيت لشسؾذج محاسبة السؾارد البذخية مجسؾعة مؽ االنتقادات ألنو لدؾء الحعو 
  الحجود

في الؾاقع، إف استخجاـ إطار مفاـيسي محاسبي يخقى إلى عجـ الخغبة في إدخاؿ مادة في نغاـ ال يشاسب 
بدخعة إلى حج ما، ألف طخؽ التقييؼ كانت مرسسة  ياومؽ ىشاؾ، تؾاجو حجوًدا يرعب التغمب عمي طبيعتيا

 .لمتظبيق عمى رأس الساؿ الشقجؼ وليذ رأس الساؿ البذخؼ 
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