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مقدمة عامة
يعترب العنصر البشري يف منظمات األعمال من العناصر اذلامة ،إذ يعد احملرك األساسي جلميع النشاطات
وأساس فاعليتها وخاصة إذا سبيز ىذا ادلورد دبهاراتو ومعرفتو وقدرتو وقابليتو للتكيف مع طبيعة األعمال اليت
ديارسها .ونظراً لكون بيئة األعمال احمليطة بادلنظمة تتميز بالديناميكية وسرعة التغريات ،األمر الذي فرض عليها
إعادة النظر برتكيبة ادلوارد البشرية ادلهارية وادلعرفية وتطوير قدراهتا األدائية .حيث استدعى ىذا التطوير القيام ببعض
النشاطات كالتدريب والتعليم ،واستقطاب كفاءات جديدة ،باإلضافة إىل األنشطة األخرى اخلاصة بإدارة ادلوارد
البشرية.
كما أن ادلورد البشري ىو العنصر الرئيسي واحملوري يف ادلنظمات ،والذي بدونو تفقد ادلوارد األخرى قيمتها
سباماً .فاحلصول على ادلورد البشري وإعداده وربفيزه واحملافظة عليو يعترب نشاطاً ضرورياً لكي تستطيع ادلنظمة
الوصول لغايتها.
ومن ىذا ادلنطل عمل ادلنظمات على تطوير العنصر البشري وارارتقاء بو لكي ربق وتكتسب ميزة
تنافسية يف بيئة شديدة ادلنافسة وذلك من خالل إضافة قيمة للزبائن وربقي التميز.
إن التميز غاية إسرتاتيجية را يتأتى للمنظمة إرا من خالل تبين إسرتاتيجية تسمح ذلا دبواجهة التهديدات
واحملافظة على موقعها التنافسي وتطويره ،شلا يؤدي إىل ربقي التفوق والنجاح ،فادلنظمات الناجحة ىي ادلنظمات
ادلتميزة جبودة منتجاهتا ،بإبداعاهتا وابتكاراهتا ،وتستغل فرص التطور التكنولوجي احلاصل بالبيئة احمليطة هبا ،ولعل
من أىم العناصر اليت ربق ىذا الرىان للمنظمات ىو القيام بإدارة كفاءاهتا البشرية القادرة على اإلبداع وارابتكار
وربقي التميز.
وبناءاً على ما سب فإن إشكالية ادلوضوع ديكن حصرىا يف طرح السؤال الرئيس التايل:
ما هو دور إدارة الكفاءات في تحقيق إستراتيجية التميز في المنظمة؟ .
وسنحاول اإلجابة على ىذا السؤال الرئيس من خالل األسئلة الفرعية التالية:
 ما ىي األنشطة ادلعتمدة من قبل ادلنظمة زلل الدراسة (كوندور) يف إدارهتا للكفاءات ؟ ما ىو دور إدارة الكفاءات يف ربقي التميز يف اجلودة؟ ما ىو دور إدارة الكفاءات يف ربقي التميز يف ارابداع ؟ ما ىو دور إدارة الكفاءات يف ربقي التميز يف ادلعرفة؟أ
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 ما ىو دور إدارة الكفاءات يف ربقي التميز يف التكنولوجيا؟فرضيات الدراسة:
يف ضوء موضوع الدراسة ولإلجابة على التساؤرات السابقة الذكر ،مت اعتماد الفرضيات التالية:
الفرضية الرئيسية:
 إلدارة الكفاءات دور يف ربقي اسرتاتيجية التميز يف ادلنظمة.الفرضيات الفرعية:
 تعتمد ادلنظمة زلل الدراسة (كوندور) يف إدارهتا للكفاءات على أنشطة إدارة ادلوارد البشرية؛-

إلدارة الكفاءات دور يف ربقي
إلدارة الكفاءات دور يف ربقي
إلدارة الكفاءات دور يف ربقي
إلدارة الكفاءات دور يف ربقي

التميز يف اجلودة.
التميز يف ارابداع.
التميز يف ادلعرفة.
التميز يف التكنولوجيا.

نموذج الدراسة:
صمم منوذج الدراسة ادلوضح يف الشكل رقم ( )10ليوضح أبعادىا ولتحقي أىدافها وتوجهاهتا األساسية،
كما أن ال نموذج يوضح عالقات ارارتباط والتأثري إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة ،بغرض اإلجابة على ادلشكلة
ادلعروضة.
الشكل رقم ( :)10ادلخطط اإلجرائي للدراسة
المتغير المستقل

المتغير التابع

إدارة الكفاءات

استراتيجية التميز

 -توظيف الكفاءات

 -التميز في الجودة

 تعويض الكفاءات تطوير الكفاءات -تقييم الكفاءات

 -التميز في االبداع

 التميز في المعرفة التميز في التكنولوجياب
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ويتضح من النموذج ما يأيت:
يشمل متغريين رئيسني مها :ادلتغري ادلستقل (إدارة الكفاءات) وادلتغري التابع (إسرتاتيجية التميز) ،وأن كل
متغري يشمل رلموعة من ادلتغريات الفرعية ،إذ يتكون ادلتغري ادلستقل من أربعة متغريات ىي (توظيف الكفاءات،
تعويض الكفاءات ،تطوير الكفاءات ،تقييم الكفاءات) .أما ادلتغري التابع فيتكون من أربعة متغريات أيضاً ىي

(التميز يف اجلودة ،التميز يف ارابداع ،التميز يف ادلعرفة ،التميز يف التكنولوجيا).

كما أن النموذج يفرتض وجود تأثري مباشر دلتغري إدارة الكفاءات يف رلارات التميز أو متغريات اسرتاتيجية
التميز وبالتايل ضلصل على عالقة التأثري الكلية دلتغري إدارة الكفاءات يف متغري اسرتاتيجية التميز ،وذلك ما يشري
إليو السهم يف النموذج.
أهمية الدراسة:
 تنبع أمهية ىذه الدراسة من أمهية الدور الذي تقوم بو إدارة الكفاءات يف ادلنظمة .وىو دور إسرتاتيجي مهم،إذ يسهم يف تعظيم قيمة ادلنظمة ،ويسهم يف ربقي التميز؛ ويكتسب موضوع إدارة الكفاءات أمهية متزايدة
اليوم حيث يساعد على تنمية ادلعرفة وادلهارات والقدرات للموارد البشرية القادرة على العمل يف صبيع
اجملارات وإنتاج منتجات جديدة للمنظمة ،ومن مث توسيع حصتها السوقية من جهة ،وتعظيم نقاط قوهتا من
جهة أخرى ،وتكسبها ميزة تنافسية سبيزىا عن غريىا من ادلنظمات؛
 أصبح للعنصر البشري الذي يتميز بالكفاءة ،اخلربة والتجربة قيمة عالية تسعى ادلنظمات ليس فقطرامتالكو وإمنا تدريبو باستمرار هبدف رفع قدراتو اإلبداعية وارابتكارية ومن شبة اراستفادة من إمكاناتو
ومعارف وقدرات وخرباتو واستغالذلا بالقدر الذي ديكنها من قيادة عجلة اإلنتاج والنماء وبفضلها ترتقي
ادلنظمات ،تتطور ،تستمر وربق التميز وىذا بالرغم من ادلنافسة الشديدة اليت فرضتها عليها التحورات
اليت يشهدىا العامل من خالل التوجو ضلو اقتصاد ادلعرفة.
 وتكمن أمهية ىذه الدراسة يف لف انتباه ادلنظمة إىل أمهية إدارة الكفاءات البشرية يف بقائها ومنوىا وسبيزىابصفة خاصة ،وىذا بإبراز مدى ضرورة التأقلم والتكيف مع الظروف احلالية للبيئة ادلتميزة بسرعة التغري
والديناميكية؛
أهداف الدراسة:
 التطرق إىل سلتلف اجلوانب ادلتعلقة بإدارة الكفاءات؛ التعريف باسرتاتيجية التميز ،وتوضيح اجملارات اليت ربق للمنظمة مزايا تنافسية؛ إبراز أمهية إدارة الكفاءات ودوره يف ربقي إسرتاتيجية التميز؛ج
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 إبراز مدى اىتمام ادلنظمة بإدارة كفاءاهتا البشرية من خالل القيام ببعض األنشطة ادلساعدة على ذلك.ومدى مسامهتها يف ربقي إسرتاتيجية التميز.
 تشخيص واقع تطبي ادلؤسسة زلل الدراسة إلدارة الكفاءات كأساس تعتمد عليو يف ربقي التميز.المنهج المستخدم:
هبدف اإلجابة على اإلشكالية ادلقدمة واختبار الفرضيات ادلقرتحة نتبع ادلنهج الوصفي التحليلي الذي
يسمح بدراسة موضوع إدارة الكفاءات ودورىا يف ربقي اسرتاتيجية التميز .إذ يسمح لنا بوصف وربليل كامل
جوانب ىذا ادلوضوع بشقيو (اسرتاتيجية التميز وإدارة الكفاءات) .كما سيتم إتباع منهج دراسة احلالة ،حيث نقوم
بدراسة حالة ادلؤسسة كوندور لصناعة األجهزة اإللكرتونية واإللكرتو منزلية بربج بوعريريج ،من خالل تشخيص
واقع إدارة الكفاءات هبا ،وتبيان تأثريه على سبيزىا.
الدراسات السابقة:
إن الدراسات اليت عاجل موضوع إدارة الكفاءات قليلة وسنعتمد يف معاجلة موضوعنا ىذا على الدراسات
التالية:
 -1دراسة عبد احملسن أضبد حاجي حسن :ممارسات إدارة الموارد البشرية وأثرها في تحقيق التميز
المؤسسي "دراسة تطبيقية في شركة زين الكويتية لالتصاالت الخلوية" رسالة ماجستري غري منشورة يف
إدارة األعمال ،كلية اراعمال جامعة الشرق األوسط .0212 ،ىدف ىذه الدراسة إىل التعرف على أثر
شلارسات إدارة ادلوارد البشرية يف ربقي التميز ادلؤسسي يف شركة زين الكويتية لالتصارات اخللوية.
ولتحقي أىداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة مشل

 02فقرة جلمع ادلعلومات األولية من عينة

الدراسة ادلكونة من  052مفردة .ويف ضوء ذلك جرى صبع وربليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام برنامج
 SPSSومت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية لتحقي أىداف الدراسة ،ومنها ربليل اراضلدار البسيط
وادلتعدد .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياهتا توصل الدراسة إىل وجود أثر ذي درالة معنوية
دلمارسات إدارة ادلوارد البشرية يف ربقي التميز ادلؤسسي.
 -0دراسة ) (Edralin, 2010بعنوان:
Human Resource Management Practices Drivers for Stimulating Corporate
Entrepreneurship in Large Companies in the Philippines.

ىدف إىل ربديد درجة حفز شلارسات إدارة ادلوارد البشرية على ربقي الريادة باإلضافة إىل بيان أي
وظائف إدارة ادلوارد البشرية ىي األكثر توجيهاً لريادة ادلنظمة يف كربى الشركات يف الفلبني .تكون عينة الدراسة
د

مقدمة عامة

من  300موظف يعملون يف  11منظمة كبرية يف الفلبني .وقد توصل الدراسة إىل أن ادلنظمات عينة الدراسة
تطب العديد من شلارسات ادلوارد البشرية ترتبط ىذه ادلمارسات بوظائف إدارة ادلوارد البشرية .وان كالً من عالقات
العاملني؛ والتدريب والتطوير؛ اراستقطاب واراختيار تساىم بشكل متسا ٍو إىل حد ما يف ربقي الريادة لعمل ىذه
ادلنظمات.
 -2دراسة ( )Vlachos, 2009بعنوان:
The effects of human resource practices on firm growth .

ىدف إىل بيان مدى مسامهة شلارسات ادلوارد البشرية يف منو ادلنظمة .باإلضافة إىل بيان ارارتباط بني
شلارسات ادلوارد البشرية وأداء ادلنظمة .تكون عينة الدراسة من  74مدير موارد بشرية يف شركات األغذية
برومانيا .وقد توصل الدراسة إىل العديد من النتائج ،كان أبرزىا :أن سياسة التعويضات ترتبط بشكل إجيايب
بنمو ادلبيعات ،وان ىناك عالقة ارتباط غري اجيابية بني كافة شلارسات إدارة ادلوارد البشرية بنمو ادلنظمة باستثناء
ارامن الوظيفي.
 -0دراسة ) (Siu Chow, 2008بعنوان:
An Empirical Investigation of Coherent Human Resource Practices and High
Performance Work Systems

ىدف

إىل بيان فحص العالقة بني شلارسات ادلوارد البشرية واراداء العايل ألنظمة العمل .تكون

عينة

الدراسة من  002فرداً من ادلنظمات العاملة يف ىونج كونج واليت لديها أنظمة دلمارسات ادلوارد البشرية تدعم
األداء فيها .وقد توصل الدراسة إىل وجود عالقة ذات درالة إحصائية دلمارسات ادلوارد البشرية وبني اراداء العايل
للمنظمات عينة الدراسة
 -5دراسة أنيس كشاط :دور إدارة الكفاءات في تحسين الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية:
رسالة ماجستري غري منشورة يف علوم التسـيري ،كلية العلوم اراقتصادية وعلوم التسيري سطيف.0222،

تضمن الدراسة اإلشكالية التالية "ىل ديكن إلدارة الكفاءات أن تكون وسيلة فعالة لتحسني ادليزة
التنافسية للمؤسسة ارا قتصادية اجلزائرية؟" ،تناول الدراسة موضوع ادليزة التنافسية ،مع الرتكيز على ادلداخل
احلديثة لتحقيقها ،وأمهية إدارة الكفاءات ودورىا يف ربقي ادليزة التنافسية للمؤسسة اراقتصادية.
وىدف ىذه الدراسة إىل:
 التعرف على ادلفهوم الواسع للكفاءات ،سواء كان على ادلستوى اإلسرتاتيجي أو إدارة ادلوارد البشرية،وإبراز آثار إدارهتا على مستوى ادلؤسسة اراقتصادية؛
ه
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 دراسة مفصلة دلنهجية خل ادليزة التنافسية من خالل إدارة الكفاءات والتحكم يف ادلهارات؛ تشخيص واقع ادلؤسسة اجلزائرية فيما خيص تطبيقها ذلذا الربنامج ،وزلاولة اقرتاح بعض التعديالتواإلضافات وف منهج علمي لتطبيقو ادليداين على مستوى ىذه ادلؤسسة.
وتوصل إىل النتائج التالية:
 تنحصر إدارة الكفاءات على مستوى ادلؤسسة زلل الدراسة على اجلانب الفردي فقط -إدارة الكفاءاتالفردية ، -يف حني تبقى إدارة الكفاءات اجلماعية وإدارة الكفاءات التنظيمية أمرا غري معروف ،رغم األمهية
الكبرية ذلما على ادلستوى اراسرتاتيجي للمؤسسة.
 ساىم مسار إدارة الكفاءات على مستوى ادلؤسسة يف ربسني نوعية ادلورد البشري بشكل معترب ،ويف الرفعوبشكل طفيف لفعالية التسيري هبا.
 مل ربسن ادلؤسسة من موقفها التنافسي ،وىذا لغياب سياسة متكاملة إلدارة الكفاءات ،ولغياب قناعة وإرادةادلسؤولني يف اإلدارة العليا للمؤسسة (اجملمع) عن أمهية برامج إدارة الكفاءات.
 إن عدم التحسن الالئ دلؤشر رضا الزبائن ىو الدليل الوحيد الذي مكننا من ربديد ادلركز التنافسي للمؤسسة.إذ أن التحسن الطفيف على مستوى ىذا ادلؤشر يؤكد على ضعف ادلوقف التنافسي ذلا رغم اجلهود ادلبذولة يف
ىذا اإلطار.
 أضح ادلوارد ادلعنوية -دبا فيها الكفاءات -اجلانب األكثر أمهية بالنسبة دلوارد ادلؤسسة اراقتصادية؛ يقصد ب "إدارة الكفاءات" كل من :إدارة الكفاءات الفردية ،إدارة الكفاءات اجلماعية ،وإدارة الكفاءاتالتنظيمية.
 أثبت التجارب أن النظرية ادلرتكزة على ادلوارد والكفاءات تعترب من النظريات الرائدة يف ربليل مصادر ربقيادليزة التنافسية ،ذلذا على ادلؤسسات تبين ىذه ادلقاربة مدعمة بنظرة اسرتاتيجية موضوعية وبناءة تتصف
بالديناميكية والقدرة على التأقلم مع ادلتغريات ادلستقبلية.
 أصبح ادلعارف والسلوكيات (األخالق ،القيم )...اجلوانب األكثر أمهية يف ربديد كفاءة الفرد ،وىو الشيءالذي يعاكس النظرة التقليدية القائمة على أساس الشهادة العلمية فقط –وىو ما دييز ادلؤسسة اجلزائرية-؛
 رازال مفهوم الكفاءات وإدارهتا مشروعا فتيا لدى ادلؤسسات اراقتصادية اجلزائرية ،إذ أن عدد زلدود منها لوقناعة بأمهيتها ،وتستعملها كأداة واسرتاتيجية لتحسني أدائها وتعزيز موقفها التنافسي؛
 -6دراسة مساليل حيضيو :أثر التسيير اإلستراتيجي للموارد البشرية ،وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية
للمؤسسة االقتصادية (مدخل اجلودة وادلعرفة) ،أطروحة دكتوراه ،أفريل  ،0225جامعة اجلزائر؛

و
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تناول إشكالية الدراسة إمكانية تأثري التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية من خالل تسيري وتنمية
الكفاءات ،وتسيري ادلعرفة ،وتسيري اجلودة الشاملة ،يف ادليزة التنافسية للمؤسسة اراقتصادية.
وسبحورت أىداف الدراسة حول النقاط التالية:
 زلاولة ادلسامهة يف صياغة منوذج فكري حديث مبين على التحليل اإلسرتاتيجي للموارد الداخلية
والكفاءات اإلسرتاتيجية باعتبارىا مدخالً متميزاً رامتالك ادلؤسسة اراقتصادية للميزة التنافسية ،من خالل
التأكيد على أمهية ادلوارد البشرية يف ربسني فرص ربقي ميزة تنافسية؛
 زلاولة اقرتاح مقاربة نظرية تفرتض أن ربقي ادلؤسسة اراقتصادية دليزة تنافسية مرتبط بشكل رئيسي
بالتسيري اإلسرتاتيجي دلواردىا البشرية وتثمني كفاءاهتا الفردية؛
 التأكيد على أمهية الدور ادلتنامي للرأمسال الفكري كأحد أىم عوامل ربقي التفوق التنافسي.
و توصل إىل النتائج التالية:
 تعترب ادليزة التنافسية ىدفاً اسرتاتيجياً ،يعكس وضعاً تنافسياً نسبياً جيداً ومستمراً للمؤسسة اراقتصادية إزاءمنافسيها ،حيث تسعى لتحقيقو من خالل التميز يف اجلودة ،والكفاءة ،وادلعرفة ،كما أن استدامة تلك ادليزة
تتوقف على فعالية التسيري اراسرتاتيجي ،وصلاعة التشخيص اراسرتاتيجي لبيئة ادلؤسسة الداخلية ،والتنافسية،
واراستثمار بكفاءة دلختلف الفرص ادلتاحة واحملتملة من جهة ،واعتماد إسرتاتيجية تنافسية ربق التوظيف
األمثل للموارد الداخلية ،خاصة ادلوارد ادلعنوية الكامنة ،وغري ادللموسة من جهة أخرى.
 تعترب ادلوارد الداخلية والكفاءات مصدراً ديكِن ادلؤسسة اراقتصادية من ربقي ادليزة التنافسية ،يف ظلظروف بيئتها الداخلية والتنافسية ،وأن ادلوارد البشرية تتصف خبصائص تلك ادلوارد الداخلية ،األمر الذي
يفرض وضع مقاربة تعترب ادلوارد البشرية والكفاءات مصدراً للميزة التنافسية إذا ما سبكن ادلؤسسة ،أورا من
تنمية سلزوهنا من رأس ادلال البشري والفكري باستقطاب الكفاءات ذات القدرات وادلهارات العالية وادلمتازة،
وثانيا تسيري تلك ادلوارد البشرية والكفاءات اسرتاتيجياً وذبنيدىا من خالل تسيري رأس ادلال الفكري

والكفاءات ،وتسيري ادلعرفة ،وتسيري اجلودة الشاملة.
 أصبح للموارد البشرية دروا اسرتاتيجيا ضمن موارد ادلؤسسة ،بسبب قدرهتا على اإلبداع وارابتكار ،ومصدراألداء ادلتميز للمؤسسة اراقتصادية ،كما ديكن للتسيري اراسرتاتيجي للموارد البشرية كأحد مرتكزات ادلقاربة

ادلقرتحة سابقا أن يساىم يف زيادة قدرة تلك ادلوارد على خل القيمة وربسني فرصة ادلؤسسة اراقتصادية على
امتالك ادليزة التنافسية ،من خالل اعتمادىا النماذج احلديثة لذلك التسيري ،واليت سيتبني أثرىا ضمن النتائج
الالحقة.
ز
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 أمهية ودور اراستثمار يف رأس ادلال البشري يف ربسني مهارات األفراد وزيادة قدراهتم اإلبداعية ،وربسنياإلنتاجية ،وامتالك ادلؤسسة للميزة التنافسية ،وأن القيمة احلقيقة للمؤسسة تكمن يف رأمساذلا الفكري
وكفاءاهتا الفردية وقدرة توظيفها للمعرفة الكامنة فيها ،وربويلها إىل تطبيقات ربق األداء العايل األمر الذي
يتطلب تسيريه اسرتاتيجياً ،ومنو ندرك أن التسيري اراسرتاتيجي اراسرتاتيجي للرأس ادلال الفكري وتسيري
الكفاءات يسامهان يف خل القيمة وربسني األداء التنافسي للمؤسسة اراقتصادية.

 تعد ادلعرفة أحد أىم ادلوارد اراسرتاتيجية غري ادللموسة ،فهي إما صرحية وسلزنة يف الوسائل ادلادية ،أو كامنة يفعقول الكفاءات كرأس مال فكري ،كما تبني أن تسيري وتثمني ادلعرفة كمدخل للتسيري اراسرتاتيجي للموارد
البشرية والكفاءات يساىم يف خل القيمة وامتالك ادلؤسسة اراقتصادية للميزة التنافسية.
 يعد تسيري اجلودة الشاملة نظاماً تسيريياً يلتزم بتقدمي قيمة للعمالء من خالل إجياد بيئة يتم فيها ربسنيوتطوير مستمر دلهارات ،وقدرات الكفاءات وتنميتها ،وتوظيفها ،مع ارالتزام بإرضاء العميل ودعم العمل
اجلماعي ،وبالتايل ربقي أىداف ادلؤسسة اراسرتاتيجية وامتالك ميزة تنافسية .كما يرتكز على التحسني
ادلستمر والرتكيز على العميل اخلارجي ،والعميل الداخلي شلثال يف ادلوارد البشرية والكفاءات الفردية ،ويساىم

يف ربسني أدائها من خالل استقطاهبا ،وتدريبها ،وربفيزىا ماديا ومعنويا ،وتوفري بيئة العمل ادلشجعة على
اجلودة واإلبداع ،من خالل تقدمي اراقرتاحات وتنمية اراتصال وتفويض السلطات.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
ما دييز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة ديكن إجيازه دبا يلي:
 -من حيث بيئة الدراسة :سب

الدراسات السابقة يف بعض الدول العربية (الكوي

واألردن) وأخرى أجنبية

(الصني ،الفلبني ،رومانيا)  ،والبعض اآلخر ىنا يف اجلزائر .يف حني مت تطبي الدراسة احلالية يف بيئة مؤسسة
كوندور باجلزائر.
 من حيث هدف الدراسة :تعددت اراذباىات البحثية يف الدراسات السابقة ،حيث كان هتدف إىل بيانواقع ادلوارد والكفاءات يف ادلنظمات ،يف حني ىدف أخرى إىل بيان واقع أنشطة وشلارسات إدارة ادلوارد
البشرية يف ادلنظمات العامة واخلاصة ودورىا يف ربقي ادليزة التنافسية أو التميز ادلؤسسي .بينما تتطلع الدراسة

احلالية إىل التعرف على دور إ دارة الكفاءات من خالل أنشطة إدارة ادلوارد البشرية يف ربقي اسرتاتيجية التميز
واليت مت قياسها دبجارات (اجلودة ،ارابداع ،وادلعرفة ،والتكنولوجيا) يف مؤسسة كوندور للصناعات اإللكرتونية
والكهرومنزلية.
 من حيث المنهج :ديكن اعتبار الدراسة احلالية دراسة وصفية وربليلية لكوهنا تأخذ وجهة نظر إطاراتسلتلف ادلستويات اإلدارية يف مؤسسة كوندور.
ح
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 من حيث المتغيرات والمقياس المستخدم :تعددت ادلتغريات ادلعتمدة يف شلارسات ادلوارد البشرية والتميزيف ادلنظمات ،إرا أن الدراسة احلالية تعتمد يف ربديد متغريات إدارة الكفاءات على أنشطة إدارة ادلوارد
البشرية وادلتمثلة يف (التوظيف ،التقييم ،التطوير ،التعويض) ،أما ما يتعل بالتميز فقد مت اراعتماد على
اجملارات التالية( :اجلودة ،ارابداع ،ادلعرفة ،التكنولوجيا).
إن الدراسات السابقة قد تناول

بعض جوانب موضوعنا كل على حدة ،إرا أهنا مل تشر إىل دور إدارة

الكفاءات يف ربقي إسرتاتيجية التميز ،وىنا تكمن القيمة ادلضافة اليت نسعى إىل الوصول إليها وربقيقها من
خالل حبثنا ،فالتغيري ادلستمر الذي تشهده وتعيشو ادلؤسسة اراقتصادية اجلزائرية حيتم عليها ضرورة التكيف معو
من خالل إدارة وتطوير كفاءاهتا وىذا من أجل بقائها واستمراريتها ومنوىا وبالتايل الوصول إىل ربقي التميز.
هيكل الدراسة:
لتحقي أىداف الدراسة واإلجابة على إشكاليتها ،وكذلك معرفة مدى صحة أو خطأ الفرضيات اليت
انطلقنا منها ،قمنا بتقسيم ىذه الدراسة إىل ثالث فصول بدءا بادلقدمة ووصوراً إىل اخلاسبة العامة:
ويف ىذا الصدد يتم التطرق يف الفصل األول إىل إدارة الكفاءات يف منظمات األعمال من خالل ثالثة
مباحث؛ يتناول ادلبحث األول ماىية الكفاءات بتحديد مفهوم الكفاءات وشليزاهتا ،أبعاد ومستويات الكفاءة،
أنواع الكفاءات .أما ادلبحث الثاين مت زبصيصو دلاىية إدارة الكفاءات ،من خالل ربديد مفهوم إدارة الكفاءات
وبيان أىم مقاربات إدارة الكفاءات تشخيص الكفاءات الفردية واجلماعية .وفيما يتعل بادلبحث الثالث فقد مت
زبصيصو للحديث عن سريورة إدارة الكفاءات من خالل أنشطة إدارة ادلوارد البشرية وادلتمثلة يف التوظيف،
التقييم ،التطوير ،والتعويض.
أما الفصل الثاين فسنتناول فيو اسرتاتيجية التميز من خالل ادلوارد والكفاءات البشرية ،وقسم إىل ثالثة
مباحث ،يتضمن ادلبحث األول اسرتاتيجية التنافس وادليزة التنافسية من خالل التطرق إىل مفهوم اراسرتاتيجية،
اراسرتاتيجيات العامة للتنافس ،تبيان مفهوم ومصادر ادليزة التنافسية .وسنتناول يف ادلبحث الثاين اسرتاتيجية
التميز ،بإبراز مفهومها وأمهيتها سبل تنفيذىا مث توضيح زلددات ىذه اراسرتاتيجية .وفيما خيص ادلبحث الثالث
مت زبصيصو للمجارات ادلساعدة يف ربقي التميز وادلرتبطة باجلودة ،ارابداع ،ادلعرفة ،التكنولوجيا.
ولتدعيم مفاىيمنا النظرية ادلدروسة واخلاصة بإدارة الكفاءات واسرتاتيجية التميز أسقطنا ىذه ادلفاىيم
ميدانيا دلعرفة واقع إدارة الكفاءات وكيفية سريورهتا من خالل إدارة أنشطة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة اخلاصة
اجلزائرية ،و على ىذا مت زبصيص الفصل الثالث للدراسة ادليدانية ،إلبراز دور إدارة الكفاءات يف ربقي اسرتاتيجية
التميز دبؤسسة كوندور ،حيث سنتناول يف ادلبحث األول اإلطار ادلنهجي للدراسة ،بإبراز منهج ورلارات الدراسة،
ط
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أدوات الدراسة ،رلتمع وعينة الدراسة .وخصص ادلبحث الثاين للتقدمي العام دلؤسسة كوندور وربليل وضعية ادلوارد
البشرية ورلارات التميز يف ادلؤسسة .وسنتطرق يف ادلبحث الثالث إىل ربليل زلاور اراستبيان واختبار الفرضيات.
ويف األخري سيتم عرض نتائج الدراسة واراقرتاحات.

ي

انفصم األول:
إدارة انكفاءات يف منظمات األعمال

الفصل األول

إدارة الكفاءات في منظمات األعمال

الفصل األول
إدارة الكفاءات في منظمات األعمال
حتتل إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات أمهية كبَتة بسبب كوهنا من أىم الوظائف اليت يعتمد عليها صلاح ادلنظمة يف
تأسيس برنامج استثماري فعاؿ للموارد البشرية ادلستخدمة يف االنتاج ،وال خيفى من أف ادلورد البشري أصبح ىو أىم
ادلوارد والذي حيدد كفاءة أداء ادلنظمة لتحقيق أىدافها اإلسًتاتيجية.
إف أمهية إدارة ادلوارد البشرية تتجلى يوماً بعد يوـ كحقيقة البد منها أماـ ادلنظمات وشلا مرت بو من جتارب واقعية،
حيث ثبت ذلا أ ف أية عملية تطوير نواحي ومكونات العمل يف ادلنظمة بشكل ال يشمل ادلورد البشري فإف مصَته الفشل
منذ البداية ،فالتنمية احلقيقية والتطوير ليس يف تطوير ادلباين أو اآلآلت أو التقنيات ادلتطورة ،وإمنا ىي بتطوير ادلورد
البشري القادر على التعامل مع إدارة ادلوارد األخرى واستثمارىا بشكل منتج ،لذا فإف معظم التوجهات اإلدارية احلديثة
قد أكدت على توجيو األمهية من قبل ادلنظمات للموارد البشرية وإعتبارىا رأس ادلاؿ نادر احلصوؿ عليو وخاصة أصحاب
الكفاءات واخلربة وادلهارة.
إف إدارة ادلوارد البشرية أصبحت اآلف تعٍت إدارة اخلربة والكفاءة  ،حيث أف ادلنظمات احلديثة مل تعد هتتم بادلوارد
البشرية غَت ادلؤىلة وغَت الكفؤة ،وذلك ألف الكفاءات وأصحاب اخلربة وادلهارة ىم الذين يتحملوف مسؤولية عوامل التغيَت
ويعملوف على حتقيقها ،لذا فإف السبب الرئيسي يف فشل الكثَت من ادلنظمات يف العقود السابقة يرجع بدرجة كبَتة إىل
قلة أصحاب اخلربة والكفاءات ،كما أف اإلدارات مل توؿ االىتماـ الالزـ للموارد البشرية لغرض تأىيلها لتكوف كفؤة
بالقدر الذي ديكنها من تطوير ادلهارات ادلوجودة اىل جانب استقطاب ادلهارات اجلديدة من خارج ادلنظمة ،فلقد
أصبحت الكفاءات يف عصرنا احلاضر دتثل أعلى مستوى من ادليزة التنافسية بُت ادلنظمات ،ألهنا السبب الرئيسي لتحقيق
التفوؽ.
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المبحث األول :ماهية الكفاءات
المطلب األول :مفهوم ومميزات الكفاءة
أوالً :مفهوم الكفاءة
يعترب مفهوـ الكفاءة من ادلفاىيم متعددة األوجو ،اختلف من حيث التصور واجملاالت ادلطبقة وادلقًتحة ،وقد تطور
كثَتاً يف العقدين األخَتين حيث أصبح من الصعب حتديد وحصر مفهوـ مشًتؾ لو إال أنو ديكننا القوؿ أف ىذا ادلفهوـ
يرتبط بوضعيات العمل فال ديكننا التحدث عن الكفاءة إال يف إطار عملي ،وأغلب التعاريف رغم اختالفها فهي تشًتؾ
يف مكوناهتا أو ادلوارد ادلشكلة ذلا وادلتمثلة عموماً يف الثالثية الكالسيكية :ادلعارؼ ( )Savoirادلعارؼ العملية
 )faireادلعارؼ السلوكية ( )Savoir-êtreوىذا ما توضحو التعاريف التالية:
 الكفاءة ىي" :رلموع ثالثة أنواع من ادلعارؼ :معارؼ نظرية ومعارؼ عملية (خربة) وبعد سلوكي (الكينونة) معبأة أو1
قابلة للتعبئة ،يستخدمها الفرد إلصلاز ادلهاـ ادلوكلة إليو بطريقة أحسن" .
(Savoir-

 عرفتها اجملموعة ادلهنية الفرنسية " :Le Medefالكفاءات مزيج من ادلعارؼ النظرية وادلعارؼ العملية واخلربة ادلمارسة،والوضعية ادلهنية ىي اإلطار الذي يسمح مبالحظتها واإلعًتاؼ هبا ،وعلى ادلؤسسة تقييمها وتطويرىا".2
 الكفاءة دتارس باإلرتباط مع ىدؼ ينتظر الوصوؿ إليو أو ىي متعلقة بوضعية أو ىدؼ معطى مسبقاً وىذا ما ذىبإليو  M. Parlierو  P. Gilbertيف تعريفهما للكفاءة على أهنا" :رلموعة من ادلعارؼ والقدرات على التصرؼ
والسلوكيات ادلهيكلة قصد حتقيق ىدؼ يف حالة عمل معينة".3
 عرفها  G.Boterfعلى أهنا" :القدرة على تعبئة مزج وتنسيق ادلوارد يف إطار عملية زلددة بغرض بلوغ نتيجة زلددةوتكوف معًتؼ هبا وقابلة للتقييم كما ديكن أف تكوف فردية أو رتاعية".4
يتضح من خالؿ التعاريف السابقة أف الكفاءة ىي:
 رلموع ادلعارؼ ،ادلعارؼ العملية (ادلهارات) ،ادلعارؼ السلوكية (السلوكيات)؛ ال يكفي امتالؾ ىذه ادلعارؼ من طرؼ األفراد فقط بل جيب التوفيق والتنسيق بينها وتعبئتها واستخدامها بغيةالقياـ مبهاـ زلددة؛
-Jean-Marie Peretti: Dictionnaire de Ressources Humaines, 4eme éd., Vuibert, 2005, P.63
-Alain Meignant: Ressources Humaines Déployer la Stratégie, ed. Liaison France, 2000, P. 110

1
2

-Le Boterf G: Construire les compétences individuelles et collective, ed. Organisation, 2000, p.45
- Philippe Lorino: Méthodes et Pratiques de la Performance, Ed. Organisation , Paris, 2000, p.85
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 أهنا عملية تنطلق من كيفية اختيار ادلوارد إىل غاية ضماف حتقيق األىداؼ؛ كما تشمل على عنصر أساسي يساىم يف حتقيق األىداؼ وىو اخلربة واليت تتشكل بادلمارسة والتجربة وال حتوؿمن منظمة إىل أخرى.
أما من الوجهة اإلسًتاتيجية فالكفاءات ىي" :رلموعة ادلعارؼ العملية اليت تضمن دتيزاً تنافسياً يف السوؽ،
فالكفاءة األساسية تعزز الوضع التنافسي للمنشأة داخل تشكيلة ادلنتجات أو اخلدمات ،وبالتايل فإف ادلنشأة اليت لديها

كفاءات يعٍت ذلا ميزة تنافسية دتثل إحدى نقاط القوة اليت تدعم هبا قدرهتا التنافسية.1

أي أف ادلنظمة اليت دتتلك كفاءات تكوف قادرة على امتالؾ ميزات تنافسية تسمح ذلا بتعزيز وضعها التنافسي
وحتقيق التميز.
ثانياً :مميزات الكفاءة
الديكن ألي تعريف مهما كانت دقتو أف حيدد مفهوـ الكفاءة بسهولة ،وذلذا فإف التعرؼ على الكفاءات حيتاج
إىل حتديد ومعرفة شليزاهتا واليت ضلددىا يف اآليت:
 الكفاءة ذات غاية (ىادفة) :حيث أنو يتم تشغيل معارؼ سلتلفة قصد حتقيق ىدؼ زلدد أو تنفيذ نشاط معُت،فالشخص يكوف كفؤ إذا استطاع تأدية ىذا النشاط بصفة كاملة2؛
 الكفاءة مفهوـ رلرد :فهي غَت ملموسة وغَت مرئية ،ما ديكن مالحظتو ىي األنشطة ادلمارسة والوسائل ادلستعملةونتائج ىذه األنشطة ،حيث أف حتديدىا يتم من خالؿ حتليل األنشطة3؛
 الكفاءة مكتسبة :فالفرد ال يولد كفؤ ألداء نشاط معُت وإمنا يكتسب ذلك من خالؿ تدريب موجو4؛ الكفاءة ذات تشكيل ديناميكي :أي أف حتصيلها يتم من خالؿ تفاعل العناصر وادلكونات ادلختلفة ذلا وضمنأبعادىا (ادلعارؼ ،ادلعارؼ العملية ،ادلعارؼ السلوكية) عرب الزمن5؛
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 الكفاءة دتكن الفرد من التحوؿ من وضعية عمل إىل أخرى ،وىو ما ال ديكن حتقيقو إال عرب مستويُت منالكفاءات ،ومها مستوى اإلبداع ومستوى اإلسقاط فالفرد إذا كاف يف مواجهة وضعية جديدة فهو مطالب باإلبداع
أما إذا كانت مشاهبة لوضعية سابقة فهو مطالب بإجراء عمليات إسقاط باللجوء للقياس مع العلم أنو يوجد
مستوى آخر ىو التقليد أين يكتفي العامل بالنقل فقط1؛
 الكفاءات ال تكوف مفيدة للمنظمة إال إذا كانت م ْد َركة ،لكوف إدراؾ الفرد دلا ديلكو يسمح باحلفاظ عليو وتطويرهومن مث اإلستفادة منو.2
المطلب الثاني :أبعاد ومستويات الكفاءة.
أوالً :أبعاد الكفاءة
نالحظ من خالؿ تعاريف الكفاءة ادلقدمة يف ادلطلب األوؿ أف ىناؾ إشارة صرحية وواضحة على أف الكفاءة ىي توليفة
من ثالث مكونات أساسية ىي:
 -1المعرفة ) : (Savoirتعرؼ ادلعرفة على اهنا رلموعة من ادلعلومات ادلستوعبة وادلهيكلة وادلدرلة يف إطار مرجعي
يسمح للمؤسسة بقيادة أنشطتها والعمل يف إطار خاص.3

كما ديكن اعتبارىا رلموعة من ادلعلومات احملصل عليها واليت تساعد على فهم أو اإلحاطة بشيء أو رلموعة من
األشياء ،4فهي رلموعة من ادلعارؼ ادلهنية القاعدية الضرورية دلمارسة الوظيفة ،مثل تقنيات احملاسبة ،تقنيات اإلنتاج،
السكرتارية ،...،وىي معلومات قابلة للنقل من شخص آلخر؛
 -2المعارف العملية ( :)Savoir faireوتسمى بادلهارات وتعرؼ على أهنا مقدرة ذىنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية
يف الفرد ،وتشَت ادلهارة إىل قدرة الفرد على التصرؼ بطريقة معينة للقياـ بالعمل ادلطلوب منو ،وحتدد ادلهارات
ادلطلوبة :القدرة على التحليل والتفكَت والتكيف واإلبتكار ،والقدرة على التدريب...،اخل .وىي أحسن توازف بُت
ادلعارؼ والعمل مبعٌت رلموع ادلعارؼ الضرورية دلباشرة العمل سواءً كاف إنتاجي أو غَت ذلك.5
1
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كما عرفها «  » J. F. Ballayبأهنا "التوازف اجليد بُت ادلعرفة والتصرؼ ،أي رلموع ادلعارؼ اليت تستخدـ عندما
تكوف بصدد التصرؼ ...سواءً كاف ذلك ألجل اإلنتاج ،التصميم ،التصليح ،االتصاؿ ،البيع ،التخطيط اإلدارة والتوجيو

كل ىذه األنشطة تتطلب مهارات (معارؼ فنية) .1وىي بذلك تتضمن جانباً علمياً وجانباً جتريبياً (اخلربة) تنتج عن
التجارب ادلعاشة من قبل الفرد.
 -3المعارف السلوكية

()Savoir être

وتسمى السلوكات وكذلك ادلعارؼ الذاتية وىي رلموعة ادلواقف وادلميزات

الشخصية ادلرتبطة بادلوظف وادلطلوبة عند شلارسة النشاط ادلعٍت ،فهي رلموعة الصفات الشخصية كالًتتيب ،الدقة،
روح ادلبادرة...،اخل 2حيث يكتسي ىذا النوع من ادلعرفة طابعاً اجتماعياً رغم امتداد تأثَته إىل جوانب أخرى وتظهر
يف الكيفية اليت يتعامل هبا الفرد مع زمالءه يف العمل ومع كل من لو عالقة بو أثناء العمل.
فادلعرفة السلوكية تظهر يف العناصر الثالثة اآلتية:
 معرفة السلوؾ والتصرؼ السليمُت؛ ادلهارات اليت يظهرىا الفرد يف التعاوف مع اآلخرين؛ طريقة معاجلة ادلعلومات اليت يتلقاىا الفرد واليت يستقبلها.تعد األنواع الثالثة السابقة أىم مكونات الكفاءة ،ىذا وجتدر بنا اإلشارة إىل التقسيم الذي قدمو كل من
 Nonakaو  Takauchiوالذي مفاده أف ادلعرفة نوعُت مها:
 المعرفة الصريحة  :تتعلق بادلعلومات ادلوجودة وادلخزونة يف أرشيف ادلنظمة ومنها (الوثائق ادلتعلقة بالسياساتواإلجرائات وادلستندات) ،ويف الغالب ديكن لألفراد داخل ادلنظمة الوصوؿ إليها واستخدامها.

 المعرفة الضمنية :ىي اليت تتعلق مبا يكمن يف نفس الفرد من معرفة فنية ومعرفة إدراكية ومعرفة سلوكية ،واليت اليسهل تقامسها مع اآلخرين أو نقلها إليهم بسهولة .ومن ىنا ديكن القوؿ أف ىناؾ أفرادا متميزين ديتلكوف معرفة
ضمنية  ،وتستطيع ادلنظمة أف تزيد من فعاليتها وأف حتقق األداء ادلتميز وتعزز ميزهتا التنافسية إذا استطاعت أف تضم
أياً من ىؤالء األفراد إىل طاقمها عندما تكوف ادلعرفة الضمنية ذلؤالء األفراد تتعلق بطبيعة أعماؿ ادلنظمة.3

-2

-Jean Brilman: Les Meilleurs Pratique de Management, édition D’oganisation, 6éme ed, 2006, p.508.
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ولقد أكد  Grundsteinعلى أمهية ادلعرفة الضمنية العتبارات ىي:1
 أف تبادؿ واقتساـ ادلعرفة الضمنية يتم من خالؿ التفاعل ادلتميز الذي قد حيصل بُت األفراد؛ أف حتويل ادلعرفة الضمنية إىل ادلعرفة الصرحية يساىم يف توسيع حقل ادلعرفة.ىذا النوع من ادلعارؼ لو دور كبَت يف إنشاء ادليزات التنافسية وبالتايل ضرورة العمل على احلصوؿ عليو ،رمسلتو
ونشره يف ادلنظمة.
وفيما خيص أشكاؿ ادلعارؼ السابقة واليت دتثل أبعاد الكفاءة فهي تكوف مستويات متكاملة ،حبيث إف ادلرور
إىل مستوى أعلى ال يتحقق إال بالتحكم يف ادلستوى األدىن .مبعٌت أف الوصوؿ إىل ادلعرفة العملية ،يفًتض التحكم يف
ادلعرفة النظرية ،وبلوغ ادلعرفة السلوكية يتطلب التحكم يف ادلعرفة النظرية ،والعملية
وقد أثار  Grundsteinمالحظتُت حوؿ مفهوـ الكفاءة وحوؿ ادلعرفة ببعديها الفردي واجلماعي:2
 ضرورة التفريق بُت مفهوـ ادلهارة  Savoir faireوالكفاءة ،فالكفاءة تعٍت قدرة األفراد على جتسيد ادلعرفة  Savoirأماادلهارة  Savoir faireفتكوف يف ادلنظمة ضمن قيود زلددة ،عالوة على أف الكفاءة تتجسد أثناء إصلاز األعماؿ وتنفيذ
ادلهاـ.
 ترتكز مهارات ادلنظمة على ادلعرفة الفردية اليت غالباً ما تكوف خفية أي أف ادلعرفة الفردية من الصعب التعرؼ عليها،فكثَت ما تنتج من ادلمارسة اجلماعية (ادلشًتكة) وادلتخصصة األمر الذي يكسبها بعداً رتاعياً ،وبالرغم من أهنا ال
تظهر يف سلطط ادلنظمة إال أهنا تستعمل لتعظيم األرباح.
ثانياً :مستويات الكفاءة
إف مفهوـ الكفاءة ناتج عن تراكم وجتميع العديد من العناصر وىي البيانات ،ادلعلومات ،ادلعارؼ ،واخلربة.3
 -1البيانات :ىي رلموعة من احلقائق ادلوضوعية غَت ادلًتابطة ،يتم إبرازىا وتقدديها دوف أحكاـ أولية مسبقة .وتصبح
البيانات معلومات عندما يتم تصنيفها ،تنقيحها ،حتليلها ووضعها يف إطار واضح ومفهوـ للمتلقي .كما تعترب مواد
وحقائق خاـ أولية ،ليست ذات قيمة بشكلها األويل ىذا ما مل تتحوؿ إىل معلومات مفهومة ومفيدة؛
-Michel Grundstein : Le Management Des Connaissances Dans L'entreprise Problématique, Axe de Progrès,

1

Orientations, research report, mg conseil, juillet 2002, p.05.
2
- Michel Grundstein, Ibidem.
3
- J. Brilman: Les Meilleurs Pratique du Management, 3ème éd, 2001, p.382.
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 -2المعلومات :ىي يف حقيقة األمر عبارة عن بيانات دتنح صفة ادلصداقية ،ويتم تقدديها لغرض زلدد .فادلعلومات يتم
تطورىا وترقى دلكانة ادلعرفة عندما تستخدـ للقياـ أو لغرض ادلقارنة ،وتقييم نتائج مسبقة وزلددة ،أو لغرض االتصاؿ،

أو ادلشاركة يف حوار أو نقاش؛
 -3المعرفة :يرى

Drucker

ادلعرفة على أهنا تررتة ادلعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة زلددة أو إجياد شيء زلدد وىذه

القدرة ال تكوف إال عند البشر ذوي العقوؿ وادلهارات الفكرية.1

 -4الخبرة :ىي تلك الدرجة العالية ادلشكلة للكفاءة ،وتنتج عن تلك احلالة ادلميزة بالتحكم اذلائل يف ادلعارؼ ،زيادة عن
مستوى مقبوؿ من ادلعارؼ الفنية.2

وديكننا توضيح ذلك من الشكل التايل:
الشكل رقم  :20مستويات الكفاءة
معطيات

معلومات

←

Acter

←

معارؼ

Assimiler

←

خربة

Transcend

Source: T. Durand: L’alchimie de la compétence, Dossier des compétences: de la théorie au
terrain, Revue Française de gestion, N° 128, 2000, p.93

المطلب الثالث :أنواع الكفاءات
اختلف الباحثوف يف وضع العديد من التصنيفات للكفاءة ،إال أف أبرزىا يتمثل يف التصنيف وفق ثالث مستويات،
وىي ادلستوى الفردي ويوافق الكفاءات الفردية وادلستوى اجلماعي ويوافق الكفاءات اجلماعية ،وادلستوى التنظيمي ويوافق
الكفاءات التنظيمية أو ما يسميو البعض بالكفاءات األساسية أو اإلسًتاتيجية واليت دتثل ادليزة التنافسية وفق نظرية ادلوارد.
أوال :الكفاءات الفردية

les compétences individuelles

يقصد بالكفاءة الفردية أخذ ادلبادرة وتأكيد مسؤولية الفرد اجتاه ادلشاكل واألحداث اليت تواجهو ضمن الوضعيات

ادلهنية ،3فهي القدرة على تعبئة ادلعرفة الالزمة دلواجهة احلاالت ادلختلفة.
-1
-2

– SONELGAZ
60
2006 2005
3
- Philipe Zarifian: le modèle de la competence, edition liaisons, paris, 2001, p.78.
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وىناؾ من يرى على أهنا "رلموعة أبعاد األداء ادلالحظة ،تتضمن ادلعرفة الفردية ،ادلهارات ،السلوكات ،والقدرات
التنظيمية ادلرتبطة ببعضها البعض من أجل احلصوؿ على أداء عايل وتزويد ادلنظمة مبيزة تنافسية مدعمة ،كما تسمى
الكفاءة الفردية أيضاً الكفاءة ادلهنية ،حيث يعرب عنها  )2002( Medefبأهنا توليفة من ادلعارؼ وادلعرفة العملية واخلربات
والسلوكات ادلزاولة يف سياؽ زلدد ،واليت ديكن مالحظتها أثناء وضعية مهنية ،وادلنظمة اليت دتتلكها ىي ادلسؤولة عن
اكتشافها وتثبيتها وتطويرىا.1
حسب  Cécile Dejouxفإف الكفاءة الفردية ىي رلموع خاص مستقر ومهيكل من ادلمارسات ادلتحكم فيها
2
والتحكم ادلهٍت وادلعارؼ اليت يكتسبها األفراد بالتكوين واخلربة . ...
ديكن القوؿ أف الكفاءة دتثل توليفة من ادلوارد الباطنية والظاىرية اليت ديتلكها الفرد وتتمثل يف القدرات وادلعارؼ
واالستطاعات وادلعرفة العملية والسلوكات والقيم االجتماع ية اليت ديكن أف تظهر أثناء العمل وعلى ادلؤسسة التنقيب
واكتشاؼ الكفاءات الفردية ومعرفة أساليب تطويرىا ألف للكفاءة جزء ظاىر (قدرات ظاىرة) وآخر سلفي (قدرات سلفية)
حيث ديثل الباحثوف ىذه الصفة باجلبل اجلليدي  Icebergكما يوضحو الشكل التايل:
الشكل رقم  :20دتثيػل الكفػاءة الفرديػة
القدرات
ادلعارؼ
ادلعرفة العملية
الدور االجتماعي
صورة الذات
شليزات الطابع
التحفيز
طمػوح
قيػم

Sources : Cécile Dejoux, op.cit, p.159

1

- Roland Foucher, et autres, Répertoire de définitions: Notions de compétences individuelle et de compétence
collective, document sur le site : www.chaire-compétences uquam.ca/pages/documents pdf foucher patter sonnaji
020304.pdf, Consulté le: 20/01/2012, pp. 5-10.
2
- Celile Dejoux : Les Compétences Au Cœur De L'entreprise, éditions D'organisation, Paris, 2001, p.141.
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فمهما كاف مستوى األفراد يف اذليكل التنظيمي للمنظمة ،فإف ادلناصب اليت يشغلوهنا تتطلب كفاءة معينة ألداء
مهامهم بصورة تتحق معها أىدلف ادلنظمة ،وفيما يلي عرض الكفاءات اليت ينبغي توفرىا يف األفراد:1
-

ادلثابرة والقدرة على العمل والتأقلم مع الظروؼ ادلتغَتة والصعبة؛
قدرة التعلم والتحكم السريع يف التقنيات العملية والتجارية؛
القدرة على اختاذ القرار ،وإدارة ،وقيادة ادلرؤوسُت بطريقة فعالة؛
توظيف ادلواىب ،وإرساء العالقات اجليدة بينهم؛

 اجياد جو مالئم لتطوير ادلرؤوسُت ،ومواجهة ادلشاكل مع قدرة اخلروج من الوضعيات الصعبة؛ العمل مبرونة وحتقيق التوازف بُت العمل واحلياة اخلاصة.كما ديكن للمنظمة أف تتوفر على الكفاءات الفردية باإلعتماد على معايَت وأسس موضوعية ودقيقة يف عملية
التوظيف ،باإلضافة إىل عملية التكوين اليت دتنحها إياىم بشكل يتماشى مع الوظائف اليت يشغلوهنا.
ثانياً :الكفاءات الجماعية

les compétences collectives

تعترب الكفاءات اجلماعية انشغاالً وأحد رلاالت االىتماـ ادلتزايد للمنظمات فهي تنشأ من خالؿ تعاوف وتآزر
الكفاءات الفردية ،وديكن حتديد وجود ىذه الكفاءات من خالؿ مؤشرات االتصاؿ الفعاؿ الذي يسمح بوجود لغة
مشًتكة بُت رتاعة العمل ،وتوفَت ادلعلومات ادلالئمة بينهم ،وكذا التعاوف بُت أعضاء اجلماعة هبدؼ انتقاؿ الكفاءات
ومعاجلة الصراعات .وأخَتاً مؤشر التعلم اجلماعي ،والتجارب من خالؿ توفَت وسائل ضرورية مثل تثمُت التطبيقات

ادلهنية ،والعودة إىل التجارب وتوظيف النتائج .فالكفاءات اجلماعية ىي من طبيعة تنسيقية وال تتكوف فقط من رلموع
الكفاءات الفردية بل ترتكز على الديناميكية والتفاعل بُت اجملموعة.
حسب  le boterfالكفاءات اجلماعية ىي" :نتيجة أو زلصل ينشأ انطالقاً من التعاوف وأفضلية التجميع
ادلوجودة بُت الكفاءات الفردية وتتضمن الكفاءات اجلماعية رتلة من ادلعارؼ :معرفة حتضَت عرض وتقدًن مشًتؾ ،معرفة
االتصاؿ ،معرفة التعاوف ،معرفة أخذ أو تعلم اخلربة رتاعياً".2
synergie

كما ديكن اعتبار الكفاءات اجلماعية على أهنا :رلموع معارؼ التسيَت  savoir agirاليت تنشأ عن طريق عمل وىي
عبارة عن مزج للموارد الداخلية واخلارجية لكل فرد من األعضاء والذي ينشأ كفاءات جديدة ناجتة عن تنسيق جتميعي
-1
2005

139 138
- Roland Foucher, et autres, op.cit. p.19.
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للموارد  combinaison synergiqueوتنشأ الكفاءات اجلماعية وتتكوف أثناء العمل اجلماعي ،1وعلى مستوى ىذه
الكفاءات صلد معايَت وقيم ومعارؼ رتاعية تتموضع على مستوى ادلنظمات.
أما بالنسبة لوجود ىذه الكفاءات ونشأهتا فإف األمر يتطلب توفر شروط ديكن تلخيصها فيما يلي:2
 تس هيل التعاوف بُت الكفاءات من خالؿ تطوير لغة مشًتكة بُت األعضاء الفاعلُت ،وحتسُت وسائل العملاجلماعي والعالقات بُت أفراد اذليكل التنظيمي ،إضافة إىل احملافظة على التنوع يف الكفاءات وادلعرفة؛
 اختيار أمناط التنظيم اليت تسهل التآزر  synergieبُت سلتلف الكفاءات بوضع اذلياكل ادلالئمة؛ ضماف معاجلة احلدود الفاصلة من خالؿ السهر على إجياد طريقة جيدة لعمل الكفاءات؛ إجياد عالقات التضامن واحملافظة عليها ،األمر الذي يسمح بإجياد التجانس بُت أعضاء اجلماعة؛ وضع مكانة مالئمة لإلدارة بغية تنشيط رتاعات العمل ،وترسيم التجارب والتطبيقات ادلهنية وتثمُت التكاملوخصوصيات كل فرد ،إضافة إىل تسهيل ادلسامهات الفردية يف حتسُت األداء اجلماعي.
ثالثاً :الكفاءات اإلستراتيجية les compétence Stratégique

إف مفهوـ الكفاءات يعترب من االشكاليات ادلتعلقة بتسيَت ادلوارد البشرية ،إذ جيب حتديد الكفاءات والقدرات اليت
يتمتع هبا العاملوف ومقارنتها مع تلك اليت يتطلبها حتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية للمنظمة ،فالكفاءات ال تعد ذات طابع
اسًتاتيجي ما مل تساىم يف تكيف ادلنظمة مع بيئتها التنافسية ،حيث توجد مقاربة تنظر إىل ادلنظمة من خالؿ درجة
االعتمادية  L'interdépendanceفيما بينها وزليطها ،فادلنظمة حتاوؿ التأثَت على زليطها ،3وصلاحها يف ذلك يكوف
مشروطاً بقدرهتا على استغالؿ وتنمية ادلوارد الداخلية األصيلة.
ووفق  Leonard -Bartonفإف الكفاءات األساسية للمنظمة تتكوف من أربع عناصر:4
 معارؼ ومهارات ادلوظفُت ادلؤلفة من الًتاث العملي والتكنولوجي للمنظمة؛ األنظمة التقنية وادلعارؼ؛ أنظمة التسيَت وكذا اليقظة اإلسًتاتيجية؛1

- Roland Foucher, et autres, op.cit. p.19.
- Le Boterf G: L’ingénierie des Compétences, les éditions D’organisations, Paris, 2ème édition, 2000, pp.123-131.
.
-3
207
2004
10
4
- Marcel Coté, Marie-Claive Malo : La gestion stratégique : une approche fondamentale, Gaétan Morin, édition,
Canada, 2002, p.102.
2

10

الفصل األول

إدارة الكفاءات في منظمات األعمال

 القيم وادلعايَت اليت هبا ترسخ عملية إنشاء وتطوير الكفاءات األساسية.إ ف ادلنظمة تعترب مبثابة رلموعة من الكفاءات ادلًتاكمة عرب الزمن ،وادلتجذرة يف بيئتها وتكنولوجياهتا ،وعملياهتا
الروتينية ،والعالقات ما بُت مواردىا البشرية ،والذي يعترب إجياد توليفة مناسبة منها مصدراً للتميز التنافسي ،حيث ديكن
تنمية الكفاءات اإلسًتاتيجية انطالقاً من ثالثة أنواع للموارد ىي:1
 ادلوارد ادلادية (ادلعدات ،التكنولوجيا ،ادلباين)... ،؛ ادلوارد البشرية (كفاءات األفراد)؛ ادلوارد التنظيمية (اذليكلة ،نظاـ التنسيق والرقابة.)... ،إف الكفاءات اإلسًتاتيجية تأيت من الطريقة اليت يتم هبا إجياد تكامل ما بُت الكفاءات الفردية من خالؿ آليات
تنسيق معينة ،وإف إجياد التوليفات اجلديدة ما بُت ادلهارات الفردية واألصوؿ اخلاصة والقواعد التنظيمية ىو الذي يؤدي
إىل دعم ادليزة التنافسية للمنظمة.
ديكن القوؿ باف الكفاءة اإلسًتاتيجية ىي مكوف إنساين نافع ونادر ،أدرج عميقاً يف تنظيم وتشغيل ادلنظمة ويف ىذا

الصدد فهو يتميز بصعوبة النقل والتقليد والتبديل والكفاءة اإلسًتاتيجية ال تفًتؽ عن ادلنظمة اليت تضعها يف العمل،
وقيمتها ليس ذلا معٌت إال بالنسبة للمنظمات اليت تستعملها وتطورىا 2وىذا ما جيعل ادلنظمات تتنافس بإجياد وتطوير
الكفاءات هبدؼ الوصوؿ إؿ التميز وحتقيق ميزة تنافسية.

1
140
- Pierre- Xavier Meschi : Le concept de compétence en stratégie : Perspectives et limites, document sur le site :
www.stratégie-aims.com/montread/meschi.pdf, consulté le : 25/12/2011, p.12.
2
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المبحث الثاني :ماهية إدارة الكفاءات
يندرج موضوع إدارة الكفاءات ضمن مقاربة إدارة ادلوارد البشرية وقد ارتبط ىذا ادلوضوع بدرجة كبَتة بالتغَتات
احلاصلة عل مستوى البيئة التنافسية للمنظمة ،ولقد أضفت سرعة حتوالت البيئة ميزة مهمة فيما خيص بعض ادلناصب
وادلهاـ واليت تتمثل يف عدـ دديومة العديد من ىذه ادلناصب وادلهاـ وسرعة تطورىا ،وهبدؼ تكيف األفراد معها يتحتم
عليهم اإلتصاؼ مبيزة تعدد ادلهاـ من خالؿ التكوين ادلتواصل واكتساب ادلعارؼ وادلهارات ادلتنوعة ،كما يتطلب األمر من
ادلنظمات إدارة الكفاءات وتطويرىا مبا يسمح ببقاء ادلنظمة أوالً وحتقيق التميز ثانياً.
المطلب األول :مفهوم إدارة الكفاءات
تعرؼ إدارة الكفاءات على أ هنا "رلموع األنشطة ادلخصصة الستخداـ وتطوير األفراد واجلماعات بطريقة مثلى
هبدؼ حتقيق مهمة ادلؤسسة وحتسُت أداء األفراد ،وكذا استعماؿ وتطوير الكفاءات ادلوجودة أو ادلستقطبة ضلو األحسن،
حيث دتثل أنشطة تطوير ادلسار ،التكوين ،التوظيف واالختيار وغَتىا وسيلة لتحسُت أداء ادلنظمة وليست أىدافاً يف حد
ذاهتا حبيث يكوف ىناؾ تكامل عمودي وأفقي ."1وىو ما يوضحو الشكل التايل:
الشكل رقم  :20التكامل األفقي والعمودي إلدارة الكفاءات.
تكامل
عمودي

إستراتيجية المنظمة
الهياكل ،األنظمة ،أنماط التشغيل

توظيف واختيار

تكوين

تقييم الكفاءات

تدريب

رواتب

إدارة ادلسار

تكامل
أفقي

Sources: Lou Van Beirendonck : Tous Compétents , Le Management Des Compétences Dans
L’entreprise, Edition de Boeck, Belgique, 2006, p.33.

1

- Lou Van Beirendonck : Tous Compétents , Le Management Des Compétences Dans L’entreprise, Edition de Boeck,
Belgique, 2006, pp. 33-34.
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ديكن القوؿ أف حتقيق إدارة كفاءات ناجحة مرتبطة بتطبيق تكامل أفقي أكثر من العمودي حيث يبحث يف
التكامل العمودي عن تكيف الكفاءات البشرية مع مهمة ادلنظمة ،نظرهتا وكذا اسًتاتيجيتها إذ جيب أف تكوف ىذه
الكفاءات سلتارة ومنظمة ومطورة بطريقة معينة تساىم يف حتقيق مهمة ادلنظمة ،أما يف التكامل األفقي فيتم البحث عن
تكيف سلتلف أنشطة إدارة ادلوارد البشرية فيما بينها والكفاءات ىنا تكوف وسيلة مثلى ذلذا التكيف أي تصبح كل انشطة
إدارة ادلوارد البشرية تتمركز حوؿ الكفاءة وىو ما يوضحو الشكل التايل:
الشكل رقم  :20الكفاءات زلور دتركز أنشطة إدارة ادلوارد البشرية
رواتب

توظيف واختيار

تكوين وتدريب

إدارة المعارف

الكفاءات

تقييم القدرات

اتصال داخلي
ترقية ونقل

تقييم سنوي

Sources : Lou Van Beirendonck, Tous Compétents : Le Management Des Compétences Dans
L’entreprise, Edition de Boeck, Belgique, 2006. p.34.

كما عرفت إدارة الكفاءات على أ هنا" :بعد خاص يف إدارة ادلوارد البشرية يبحث عن التوفيق بُت تنافسية ادلنظمة
وقابلية التوظيف لدى ادلوارد البشرية وذلك بتعبئة وتدعيم قدرات العاملُت لديها".1
وعرفت كذلك على اهنا" :التأثَت يف معارؼ وكفاءات وسلوكيات ادلورد البشري ليكوف أكثر قدرة على حتسُت عوائده
والتكيف مع التطورات احلاصلة يف زليط العمل".2
وتتمثل ادلراحل األساسية إلدارة الكفاءات فيما يلي:3
-1
2008

20

-2
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 معرفة جيدة ذليكل ادلوارد البشرية بادلنظمة من خالؿ ادلؤشرات الكمية كهرـ األعمار ،وتوزيع مستويات التكوين،ومستوى االجور ،ومقارنتها مع ادلنافسُت ،وادلؤشرات النوعية دلواردىا من خالؿ أنظمة التقييم؛
 توقع االعماؿ ادلستقبلية ،وحتديد االحتياجات من الكفاءات ووضع قوائم للوظائف ادلستهدفة؛ وضع سلططات التوظيف والتكوين واحلركة بُت الوظائف كأحد أىم أساليب إدارة الكفاءات وليس من السهل وضعىذه ادلخططات لالعتبارات التالية:
 اصطداـ سياسة التوظيف باولوية احلاجات يف ادلدى القصَت؛
 صعوبة إجياد التوازف بُت اكتساب طرؽ التسيَت اجلديدة اليت تفًتض التكوين اجلماعي والفردي للتقنيات
ادلستعملة ىذا من جهة ومن جهة ثانية التكوين للمستقبل الذي يقيد ادلنظمة يف الوظائف اجلديدة مستقبالً؛
 صعوبة تنظيم سلطط احلركية بُت ادلناصب يف كثَت من األحياف خاصة يف ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة حيث
معدؿ الدوراف  Turne Overضعيف ،أما بالنسبة للمنظمات الكبَتة فال بد من وجود حوافز مهمة لذلك ،على
اعتبار أف ىذه احلركية تساىم كثَتاً يف إجياد روح اإلبداع واالبتكار وتقتل اجلانب الروتيٍت للمهاـ والوظائف
وضمن ىذا اإلطار يلعب التكوين دوراً مهماً يف عملية تطوير الكفاءات ،فهو يساىم يف حتقيق أىداؼ تتعلق
باكتساب ادلعرفة كمورد لبناء كفاءات األفراد وجتديد ادلوارد والكفاءات.
وهتدؼ إدارة الكفاءات إىل حتقيق األىداؼ الرئيسية التالية:1
 تقدير أفضل للكفاءات ادلالئمة للوظائف؛ حتكم أفضل يف نتائج التغَتات التكنولوجية واإلقتصادية؛-

اجلمع بُت عوامل :الكفاءة ،ادلنظمة "ادلؤىلة" ،وتنمية كفاءات العاملُت بشكل أفضل؛
احلفاظ على قابلية التوظيف للجميع؛
إدارة ادلسارات الوظيفية بشكل أفضل  Carrières؛
تقليل ادلخاطر والتكاليف النارتة عن اإلختالالت؛

 اختيار وبررلة سلططات التصحيح الضرورية بشكل أفضل.فإدارة الكفاءات تقضي على النظاـ التقليدي للتصنيفات الذي يقوـ على زلتوى الوظيفة (منصب العمل) ،فهي بدالً
من ذلك تقوـ على ادلعارؼ واخلصائص ادلهنية (مبا فيها السلوكية) الضرورية لشغل ادلنصب ،وهتتم بكفاءات الفرد رتيعها
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سواءً كاف يستخدمها يف منصبو احلايل أـ ال ،مبعٌت أهنا جهد إداري ىادؼ إىل تثمُت كفاءات األفراد العاملُت لتحقيق
أىداؼ ادلنظمة.
المطلب الثاني :مقاربات إدارة الكفاءات
مل يعد مضموف الكفاءات مبنظورىا اجلديد ذات مدلوؿ بسيط ،أي قدرة ادلوارد البشرية على اإلستجابة الفعالة
والناجعة دلتطلبات الوظائف ،بل أصبحت ذات مفهوـ شامل ومركب فهي تتوقف على قدرة الفرد واجملموعات والبيئة
التنظيمية كلها مع بعضها البعض يف تزامن وانسجاـ شلا جعلها تتبوأ مكانة زلورية ضمن نظاـ اإلدارة لكوهنا تربط بُت
ثالث مفاىيم أساسية وىي :اإلسًتاتيجية ،إدارة ادلوارد البشرية ،التدبَت أو اإلدارة بصفة عامة.
إف فهم عالقة الكفاءات بتلك ادلفاىيم ساىم يف اإلنتقاؿ من إدارة احلافظة التكنولوجية إىل إدارة حافظة الكفاءات
والذي يقوـ على ثالث مقاربات وىي:
أوالً :المقاربة التسييرية
تتمثل الكفاءات من وجهة نظر ىذه ادلقاربة يف رلمل ادلعارؼ واخلربات الفردية واجلماعية ادلًتاكمة عرب الزمن ،وعلى
قدرة استغالؿ ىذه ادلعارؼ واخلربات يف وضعيات مهنية سلتلفة فمن ىذا ادلنطلق تصبح الكفاءة متكونة من رأمساؿ يشمل
ادلعرفة وادلهارة أو ادلعرفة العملية وحسن التصرؼ.1
وفق ىذه ادلقاربة البد أف تكوف ىذه ادلكونات الثالث للكفاءة جاىزة وقابلة للتعبئة واالستغالؿ أماـ أي وضعية
مهنية أو وضعية عمل زلتملة ،وبالتايل فإف الكفاءات وفق ىذا ادلنظور تعد أداة متطورة ومالزمة للوضعيات ادلهنية للعامل
أثناء أدائو دلهامو ،ورغم ىذا تبقى الكفاءات غائبة أو ناقصة ما مل تكن مقرونة بالقدرة على الفعلle pouvoir d’agir
أي توفَت البيئة التنظيمية اليت دتكن العنصر البشري من العمل بفاعلية ،والرغبة على الفعل
وليدة القدرة التحفيزية للمنظمة.2

vouloir d’agir

اليت تكوف

إف الكفاءات كمنظومة متكاملة تعد مسؤولية كل من ادلوارد البشرية (أفراد ورلموعات) بسبب امتالكها للمعرفة
واخلربة ،واإلدارة اليت تقع عليها مسؤولية توفَت البيئة التنظيمية ادلناسبة وادلنظومة التحفيزية.

.
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ثانياً :المقاربة العملية
من منظور ىذه ادلقاربة تكوف الكفاءات وليدة التفاعل ادلستمر بُت التدريب والتعلم اجلماعي ،السَتورة التنظيمية
وكذلك التكنولوجيا .فالكفاءات هبذا ادلنظور ال ديكن احلصوؿ عليها أو تقليدىا ألهنا التفاعل ادلتزامن بُت ىذه العناصر
الثالث وليس ظريف أو مؤقت ووليدة كذلك قدرة ادلؤسسة عل تعظيم التفاعل اإلجيايب ذلذه ادلكونات مبا دينح ذلا ميزة
تنافسية.1
فالقدرة حسب ادلقاربة العملية ليست فردية بل رتاعية ،وليست مطلقة بل نسبية ومتغَتة ،مثل قدرة اجملموعة على
السيطرة والتحكم يف التكنولوجيا ادلتاحة ،وكذا القدرة على التأقلم والتفاعل مع السَتورات التنظيمية ادلطبقة من طرؼ
ادلؤسسة ،هبدؼ حتسُت الفعالية ومسايرة تغَتات البيئة الداخلية والبيئة التنافسية ومن ىنا تكوف الكفاءة شيء عملي
ووليدة ادلمارسة ادليدانية والناجحة للمكونات الثالث.2
ثالثاً :المقاربة اإلستراتيجية
وفق ىذه ادلقاربة حتقق الكفاءات للمنظمة ادليزة التنافسية من خالؿ إصلاز ادلشاريع وحتقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية
فالكفاءات هبذا ادلعٌت تكوف تلك القدرات ادلعرفية والعملية والتنظيمية اليت:3
 يصعب تقليدىا من طرؼ ادلنافسُت؛ يصعب أو يستحيل تعويضها بواسطة آلية تكنولوجية جديدة؛ يصعب أو يستحيل تعويضها بواسطة ابتكار طرؽ تنظيمية حديثة أو كفاءات أخرى مشاهبة.نالحظ من ىذه ادلقاربات أو األبعاد الثالثة للكفاءة أنو يوجد هبا تدرج وتكامل حبيث ال ديكن أف تكوف ىناؾ كفاءة
إسًتاتيجية دوف البعد األوؿ والثاين ذلا وكذلك بالنسبة للكفاءة العملية ال ديكن أف تكوف بدوف البعد األوؿ فإدارة الكفاءة
ومتابعتها يتطلب قدرة متعددة ومتكاملة.

2
3
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المطلب الثالث :تشخيص الكفاءات الفردية والجماعية
تقوـ ىذه ادلنهجية على البحث على الكفاءات الفردية واجلماعية ادلخزونة داخل ادلؤسسة أو الكفاءات ادلتجذرة يف
ثقافة ادلنظمة ،وادلرتبطة ىيكلياً بالتكنولوجيا النوعية واليت تشكل رأمساالً بشرياً اسًتاتيجياً بالنظر إىل كوهنا تعمل على
حتسُت صلاعة وفاعلية ادلنظمة ،وإصلاز أىدافها ووضع خطط وتصورات لنشاطاهتا ومنتجاهتا وأساليب تنظيمية جديدة.

أوالً :البحث عن الكفاءات الفردية وتقييمها
يتم ذلك من خالؿ:1
 التقييم الدائم والمستمر للكفاءات من طرؼ إدارة ادلوارد البشرية بشكل مستمر سواءً أثناء عمليات التوظيف،الًتقية ،وإعادة ترتيب وتصنيف العاملُت ،أو عن طريق عملية التكوين اليت تقوـ هبا ادلنظمة لصاحلهم ،وتتم ىذه
العملية باستعماؿ األدوات والتقنيات التسيَتية ،منها اإلختبارات ادلتعددة اليت تقيس ادللكات ادلعرفية ،والذىنية،
والنفسية ،وبطاقات ال تقييم ،إذ تتم ىذه العمليات التقوديية ادلهيكلة ،وادلنظمة يف مستويات عديدة من طرؼ مهنيُت
متخصصُت لقياس القدرات وادلهارات وادلؤىالت الفردية.
 الكشف عن الكفاءات النادرة :حيث يتم حتديد األفراد ذوي القدرات وادلهارات النادرة مثل اخلرباء ادلتخصصُت يفاجملاالت الدقي قة واإلسًتاتيجية ،باإلضافة إىل حتديد طرؽ تسيَت ادلعارؼ الكامنة يف عقوذلم وكيفية احملافظة عليها
ونشرىا أو نقلها كرأس ماؿ معريف يساىم يف حتسُت ميزة ادلنظمة التنافسية.
 الكشف والتنقيب عن الكفاءات الفردية غير المعروفة من طرف اإلدارة :بسبب أف البيئة التنظيمية القائمة ملتسمح ذلم من إبراز مواىبهم وإمكانياهتم وقدراهتم األكيدة الشتغاذلم يف وظائف تتطلب قدرات وكفاءات كبَتة لكن
يف نشاطات تعترب حالياً ثانوية بالنسبة للمنظمة ،إف ىذه الكفاءات ادلخفية للهيئات اإلدارية تشكل حقال كبَتا من
ادلوارد الداخلية واالسًتاتيجية اليت جيب على ادلنظمة أف تعمل على اكتشافها واستغالذلا لتحقيق النجاعة يف األداء
وحتسينها أو حتقيق ميزة تنافسية مستدامة.
ثانياً :البحث عن الكفاءات الجماعية وتقييمها:
تنطلق ادلنظمة يف عملية البحث عن الكفاءات اجلماعية من فرضية أهنا ليست فردية أو مشخصة يف أفراد فقط ،بل
أف فرؽ ورلموعات العمل داخل ادلنظمة ديكن أف تكوف لديها كفاءة نوعية وخاصة موزعة على مواردىا البشرية واليت
-1
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تشكلت بفعل تفاعل العديد من العوامل مثل البيئة التنظيمية ،والتكنولوجيا ،وخربة األفراد فيما بينهم واليت مسحت ذلم
بامتالؾ كفاءات نوعية وخاصة كفريق عمل وليسوا كأفراد من حيث:1
 روح التعاوف والتساند والتكامل ادلهٍت بينهم؛ القدرة على التنظيم واالبتكار والتطوير وإدارة التغيَت؛ عالقة االتصاؿ العالية اليت تساىم يف انتقاؿ ادلعلومات بنجاعة وفاعلية.ىذه اجملاالت تتيح لفريق العمل القدرة والكفاءة العالية اليت جيب على ادلنظمة البحث عنها ،واحملافظة عليها
وتوظيفها مبا حيقق أىدافها االسًتاتيجية .وبعد حتديد تلك الكفاءات اجلماعية جيب على ادلؤسسة وضع خريطة بيانية
تظهر موطن تلك الكفاءات من حيث نشاطها ،وختصصها ورلاالت عملها ،باإلضافة إىل حتديد مؤشرات النجاعة
يف أدائها احلايل والسابق ،والتعرؼ على طبيعة البيئة ادلالئمة لتوظيف قدراهتا ،ومهاراهتا من حيث وسائل العمل
وحوافز األداء.
 تشخيص الكفاءات ضمن نشاط محدد :خيتلف ىذا التشخيص عن سابقو كونو يهتم بتحديد الكفاءات اليت تتوفرعليها ادلؤسسة ضمن نشاط صناعي أو إنتاجي معُت ضمن سلسلة عملياهتا اإلنتاجية ،فقد يكوف ىذا النشاط عمل
تسيَتي ،أو أداء تشغيلي ،أو تكوف عملية تسيَت تقٍت للممتلكات والتجهيزات.
كما هتدؼ ىذه العملية إىل حتديد الكفاءات ادلتوفرة اليت تسمح للمنظمة بإصلاز نشاط رئيسي ضمن مسار

نشاطاهتا اإلنتاجية ،وحتديد القيم ادلضافة اليت ديكن أف حتصل عليها ،وترتبط عملية التشخيص بالعوامل التالية:2
 ادلستوى التكنولوجي من حيث درجة تعقيده وموقع النشاط ضمن السَتورة اإلنتاجية؛
 ندرة الكفاءات لدى ادلنظمات ادلنافسة وأثرىا على جودة السعر وادلنتج.

ديكن ىذا التشخيص من حتديد الطابع اإلسًتاتيجي لتلك الكفاءات الرئيسة من حيث ندرهتا ،صعوبة تقليدىا
واحلصوؿ عليها ،أو تعويضها وكيفية توزيعها عن طريق قياس ادلدة الزمنية الالزمة للحصوؿ عليها سواء عن طريق
التكوين ،أواخلربة .باإلضافة إىل حتديد مدى جتذر كفاءات ىذا النشاط يف ثقافة ادلنظمة ويف طبيعة تكنولوجياهتا،
وأخَتا حتديد دورة حياة الكفاءات من حيث ىي يف مرحلة النمو ،أو النضج ،أو التدىور.
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 التشخيص على أساس المشاريع اإلستراتيجية :هتدؼ ىذه ادلنهجية إىل حتديد الكفاءات اليت دتكن ادلؤسسة منإصلاز وحتقيق أىدافها اإلسًتاتيجية ويتم ىذا التحليل من خالؿ ما يلي:1

 التحليل اإلسًتاتيجي الوظيفي بالتعرؼ على حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف الكامنة يف ادلوارد البشرية
وبصفة خاصة حتديد الكفاءات البشرية ذات ادلهارات ،والقدرات ،وادلعارؼ ،األمر الذي يتطلب ضرورة
وضع سلطط خاص يتعلق بإدارهتا وتنميتها من خالؿ إدارة ادلوارد البشرية (التدريب ،وإدارة احلياة
الوظيفية…)؛
 حتديد الكفاءات اإلسًتاتيجية وإدارهتا وتقدير قيمتها اسًتاتيجيا ،احملققة للميزة التنافسية؛
 يؤدي حتليل البيئة التنافسية إىل التعرؼ على احتياجات الزبائن ،واسًتاتيجيات ادلنافسُت ،وشروط ادلوردين،
وقيود ادلمولُت ،ونوع التكنولوجيا ادلتاحة ،وحالة سوؽ الكفاءات من حيث العرض والطلب.
إف ىذا التحليل ديكن ادلنظمة من حتديد متغَتات البيئة التنافسية كالفرص احلالية ،والتهديدات ادلتوقعة،
وكذلك التنبؤ مبسارىا ادلستقبلي ،إف ارتكاز ادليزة التنافسية على رأس ادلاؿ البشري جيعل ادلنظمة تركز جهود حتليل
بيئتها التنافسية على التأكد من وجود الكفاءات البشرية القادرة على حتقيق التميز التنافسي ذلا ،كما يؤدي حتديد
الكفاءات األساسية إىل التعرؼ على ادلعرفة واإلمكانيات الضرورية ادلتاحة.
وديكن تصنيف تلك الكفاءات االسًتاتيجية وفق عوامل أمهها:

 الكفاءات ذات قدرات إصلاز ادلشاريع اإلسًتاتيجية للمنظمة ،كاالنتقاؿ إىل قطاع أو نشاط آخر؛
 الكفاءات اليت يؤثر غياهبا على إصلاز ادلشاريع اإلسًتاتيجية كوهنا تسهل عملية االتصاؿ والتحفيز؛
 الكفاءات النادرة اليت حققت للمنظمة ميزة تنافسية بفضل قدرهتا ادلعرفية ،والتقنية ،والتنظيمية ادلكتسبة من
خالؿ خربهتا داخل ادلنظمة واليت مكنتها من التعرؼ على آليات التأطَت ،والتنظيم والتكنولوجيا ادلتاحة؛
 الكفاءات النادرة اليت يصعب احلصوؿ عليها واليت تشكل حاجزا إسًتاتيجيا ال ديكن اخًتاقو من ادلنافسُت.
كما تواجو عملية تقييم تلك القدرات مشكلتُت أساسيتُت مها:

 مشكلة حتقيق ادلوضوعية يف التقييم ،فاإلدارة العليا قد ال تدرؾ بدقة القدرات ادلتميزة للمنظمة؛
 مشكلة تقييم القدرات النسبية مقارنة بادلنظمات ادلنافسة.
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المبحث الثالث :سيرورة إدارة الكفاءات
تعترب ادلوارد والكفاءات البشرية أساس تنافسية وأداء ادلنظمات ،كما تعترب الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها لتحقيق
أىدافها ،ذلك أف ىذه ادلوارد والكفاءات ىي مصدر اإلبداع والتطوير ،وبالتايل فهي حباجة إىل إدارة ومتابعة ،وسنحاوؿ
من خالؿ ىذا ادلبحث التطرؽ إىل سَتورة إدارة الكفاءات من خالؿ أربعة عناصر ىي( :ختطيط واكتساب الكفاءات،
تطوير الكفاءات ،أجور وحوافز الكفاءات ،تقييم الكفاءات).
المطلب األول :توظيف الكفاءات
يعرؼ  J.P.CITEAMالتوظيف بأنو "رلموعة من القواعد واإلرشادات ادلوجهة لضماف أحسن تطابق شلكن بُت
ادلؤىالت الشخصية للفرد (مهارات ،قدرات ،طموحات )...،ومتطلبات منصبو" 1وتتم عملية التوظيف يف ادلنظمة عرب
ثالث مراحل ىي ختطيط ادلوارد والكفاءات البشرية ،إستقطاب وتعُت الكفاءات البشرية.
أوالً :تخطيط الكفاءات
يتمثل ختطيط الكفاءات يف ذلك النشاط الذي يتم مبوجبو حتديد احتياجات ادلنظمة من الكفاءات البشرية يف فًتة
زمنية مقبلة ،وذلك من حيث الكم والنوع .فتخطيط الكفاءات البشرية يكوف من خالؿ تقدير اإلحتياجات ادلستقبلية ،مث
مقارنتها بادلوقف احلايل يف ادلنظمة ،وتكوف نتيجة وجود فجوة يف الكفاءات واليت حتاوؿ ادلنظمة سدىا ،وعادة ما يتم
تررتة ىذه الفجوة على أساس العدد ادلطلوب تعيينو واجملاالت اليت حتتاج ذلذا العدد.
وتكمن أمهية ختطيط ادلوارد والكفاءات البشرية فيما يلي:2
 يساعد ادلنظمة على توقع احتياجاهتا من الكفاءات البشرية من حيث العدد والنوع وبالتايل فهو يكشفللمنظمة ما إف كاف سيقابلها نقص أو زيادة يف اليد العاملة؛
 ختطيط الكفاءات البشرية يعترب وسيلة فعالة تساعد ادلنظمات على مواجهة ادلتغَتات اليت حتدث يف بيئتهاالداخلية واخلارجية ،ألف ىذه ادلتغَتات ذلا تأثَت يف تغيَت طبيعة العرض والطلب على ادلوارد والكفاءات البشرية يف سوؽ
العمل؛
 يساعد ادلنظمة يف إعداد ادليزانية التقديرية للرواتب واألجور فيها؛ يساعد ادلنظمة يف توزيع عبء العمل يف ادلنظمة بشكل متوازف على وحداهتا اإلدارية.- J.P.Citeam: GRH, Principes Généraux et Cas Pratiques, Dalloz, 3éme ed, France, 2000, p.77.
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ودير ختطيط الكفاءات البشرية بأربعة مراحل وىي:1
 -1التنبؤ باجتاىات رلموعة من العوامل اخلارجية والداخلية ادلؤثرة يف ختطيط الكفاءات البشرية وتشمل ادلتغَتات
اخلارجية:
 الظروؼ واالجتاىات اإلقتصادية العامة (فًتات الرواج ،اإلنكماش ،التضخم اإلقتصادي)....،؛ التطور التكنولوجي؛ السكاف وخصائص القوى العاملة؛ أفضليات العمل (ىناؾ وظائف تناسب الرجاؿ ووظائف تناسب النساء)؛ القوانُت واالنظمة احلكومية (تنظيم ساعات العمل ،زتاية العاملُت)...،؛ السياسات اليت تتبعها الدولة يف رلاؿ التعليم والتوظيف واذلجرة.أما ادلتغَتات الداخلية فتشمل مايلي:
 أىداؼ وخطط ادلنظمة (توسيع النشاط أو العكس)....،؛ التعديالت ادلنتظر إدخاذلا على اذليكل التنظيمي للمنظمة (إضافة بعض األنشطة أو استبعاد البعض)؛ مبادئ التنظيم اليت تتبعها ادلنظمة؛ كفاءة القوى العاملة احلالية والتغَتات ادلتوقع حدوثها عليها؛ معدؿ دوراف العمل؛ الًتقيات ادلتوقعة؛ إحاالت التقاعد. -2تقدير حجم ونوعية الطلب ادلتوقع على الكفاءات البشرية مستقبالً داخل ادلنظمة ويكوف من خالؿ:
 حصر عدد وأنواع األعماؿ ادلطلوبة؛ تقدير حجم ونوعية الكفاءات البشرية الالزمة لألعماؿ ادلطلوبة. -3حتليل قوة العمل وادلقارنة بُت احلاجة وادلتاح من الكفاءات البشرية.
 -4معاجلة نتائج ختطيط الكفاءات.
إف نتائج التخطيط إما تشَت إىل وجود حاجة للكفاءات البشرية إضافية أو أف ىناؾ فائضاً فيها ،أو أف الكفاءات
احلالية يكفي متطلبات العمل يف ادلنظمة.
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ثانياً :استقطاب الكفاءات
بعد ختطيط الكفاءات البشرية على مستوى ادلنظمة وحتديد حاجتها منها كما وكيفاً ،فإف اخلطوة التالية ىي ضماف
اكتساب الكفاءات واحلصوؿ عليها بالعدد ادلطلوب وادلهارات ادلطلوبة لضماف حتقيق أىداؼ ادلنظمة.
ويعرؼ اإلستقطاب بأنو "عملية تشَت إىل ذلك ادلشاط الذي ينطوي على اجياد عدد من ادلتقدمُت ادلؤىلُت ليتم
اختيار األفضل من بينهم لشغل وظائف" ،فاإلستقطاب ىو ذلك النشاط الذي من شأنو جذب وتوفَت األفراد العاملُت
اجليدين يف ادلنظمة لشغل الوظائف الشاغرة داخل ادلنظمة ،وذلك بالعدد والنوعية ادلطلوبة ويف الوقت ادلناسب.
ويهدؼ استقطاب الكفاءات البشرية إىل مايلي:
 توفَت رلموعة كافية من ادلتقدمُت ادلالئمُت لشغل الوظائف وبأقل تكلفة شلكنة1؛ العمل على تقليل عدد ادلتقدمُت من غَت ادلؤىلُت لشغل ادلناصب بادلنظمة شلا خيفض من تكاليف عمليةاالختيار النهائي2؛
 -ادلسامهة يف حتقيق درجة عالية من استقرار ادلوارد البشرية يف ادلنظمة من خالؿ جذب ادلرشحُت ادلناسبُت

واالحتفاظ بأصحاب الكفاءات وحتفيزىم للبقاء يف ادلنظمة3؛
 حتقيق ادلسؤولية االجتماعية والقانونية واالخالقية من خالؿ اإللتزاـ بعملية البحث الصحيحة وتأمُت حقوؽادلتقدمُت ادلرشحُت لشغل الوظائف الشاغرة4؛
 العمل على جذب رلموعة مالئمة من األفراد شليزة وذات كفاءة عالية ،شلا خيفض من تكاليف بعض العملياتكالتدريب.5

إف سياسة استقطاب ادلوارد والكفاءات البشرية للعمل تعٍت حتديد ادلصادر اليت حتصل منها ادلنظمة على العنصر
البشري ،والعمل على استكشاؼ مصادر جديدة وتنميتها ،وكذلك العمل على تقوًن تلك ادلصادر بصورة مستمرة لكي

تتمكن من احلصوؿ على أفضل ادلوارد والكفاءات البشرية يف الوقت ادلناسب ،وىذه ادلصادر ىي:6

-3
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 المصادر الداخلية :وتتنوع ىذه ادلصادر لتشمل الًتقية ،النقل والتحويل ،ادلوظفُت السابقُت ،سلزوف ادلهارات وقاعدةادلعلومات...،ويتجسد ذلك بادلوارد البشرية ادلتاحة داخل ادلنظمة.

 المصادر الخارجية :ومن أ ىم ىذه ادلصادر ،مكاتب العمل احلكومية ،وكاالت التوظيف اخلاصة ،اإلعالف ،اجلامعاتوادلعاىد وادلدارس ،الًتشيحات من قبل عاملُت يف ادلنظمة ،منظمات مهنية... ،
ومهما يكن ،فإف لكل من ادلصدرين الداخلي واخلارجي سلبياتو وإجيابياتو ،ففي الوقت الذي ديكن أف حيقق فيو

ادلصدر الداخلي استقراراً يف ادلوارد والكفاءات البشرية ورفع روحها ادلعنوية ،مثل اتباع سياسة الًتقية ومبا يشجع الوالء
التنظيمي والرضا الوظيفي وحيافظ على االتصاؿ الداخلي وخيفض تكاليف االستقطاب ،فإنو ينعكس سلبياً بعدـ دخوؿ
قيادات وأفراد مبعارؼ ومعلومات جديدة ديكن أف تسهم يف تطوير عمل ادلنظمة.
وتنعكس إجيابيات ادلصدر اخلارجي باإلستفادة من اخلربات اجلديدة وإقامة عالقات تعاوف مع جهات متعددة
وإمكانية تغيَت عادات قددية وغَت مناسبة يف ادلنظمة ،وتتمثل سلبياتو بتحمل ادلنظمة لتكاليف إضافية واحتمالية نقل
عادات غَت مناسبة إىل داخل ادلنظمة ،أو إشاعة الطرؽ القددية يف أداء األعماؿ والتأثَت السليب يف الروح ادلعنوية للعاملُت
ادلوجودين.
إف عملية اإلستقطاب تؤدي إىل توسيع دائرة ادلتقدمُت وإخضاعهم لعدد من اإلختبارات وادلقابالت والفحوص اليت
تساعد يف كشف قابل يتهم وقدراهتم الشخصية وادلهنية والقيادية والتأكد من عالقتها باألداء والسلوؾ والكفاءات ادلطلوبة
من ادلًتشحُت بغية التمكن من ترتيبهم تبعاً دلالءمتهم لشغل الوظائف الشاغرة ،ومن مث اختيار أكفأىم أداءً وأنسبهم
تأىيالً وأرشدىم سلوكاً وإحالذلم يف االماكن اليت تناسبهم ودتكنهم من تفجَت طاقاهتم واستثمار مهاراهتم وتنمية ذاهتم.
إف أمهية اختيار وتعيُت ادلوارد والكفاءات البشرية ال تتحقق مبجرد اختيار األذكى واألكثر تأىيالً لوضعو يف ادلنصب
الشاغر بل تأ يت من احلاجة للبحث عن األفضل لشغل ذلك ادلنصب وليس األفضل بادلعايَت ادلطلقة واجملردة ،إذ ىي عملية
مواءمة بُت الوظيفة وكفاءات ادلتقدمُت ،فال تكوف الوظيفة أكرب من شاغلها وال يكوف شاغلها أكرب من الوظيفة.
إف ادلنظمات الناجحة وادلبدعة ىي اليت دتتلك أفراداً مبدعُت ،وعليو فإف اإلستقطاب واإلختيار ادلخطط بأسلوب
علمي ىو أمر ىاـ بالنسبة للمنظمات وخاصةً الكبَتة منها ألنو مبقدار كفاءة العاملُت هبا تكوف كفاءهتا.
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المطلب الثاني :تقييم الكفاءات
ديثل تقييم الكفاءات مرحلة ىامة من مراحل إدارة الكفاءات وواحدة من العمليات الكربى إلدارة الكفاءات ألهنا
تسمح بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف الكفاءات مبا يسمح بتطويرىا وكذا منح ادلكافئات والعالوات،...
وسنحاوؿ التعرؼ على بعض مقاربات تقييم الكفاءات ،وكذا األدوات ادلستعملة يف التقييم.
أوالً :مقاربات تقييم الكفاءات
تتمثل أىم مقاربات تقييم الكفاءات فيما يلي:1
 -1مقاربة المعارف :وفق ىذه ادلقاربة يكوف التقييم من خالؿ ادلعارؼ النظرية ،وذلك بإجراء مقارنة بُت ادلعارؼ
احملققة اليت ديتلكها الفرد والوضعيات ادلهنية اليت يرتبط هبا إال أف ىذه ادلقاربة غَت مستخدمة بشكل واسع إلعطائها
أمهية كبَتة للمعارؼ النظرية ،واليت ال دتثل سوى أحد أبعاد ومكونات الكفاءة.

 -0مقاربة المعارف العملية (المهارات) :وفق ىذه ادلقاربة يكوف التقييم على أساس ادلالحظة ادلباشرة لألفراد أثناء
أداء ادلهاـ واألعماؿ ،ألف قدرات ومهارات األفراد ال ديكن إفًتاضها مسبقاً وذلذا جيب مالحظتها لتحديدىا.

 -0مقاربة المعارف السلوكية  :حسب ىذه ادلقاربة يتم التقييم وفق معايَت اجتماعية تستند على البعد السلوكي للفرد،
لذا فهي غَت واضحة وغامضة وشلا يصعب عملية تقييم مسامهة الفرد ىو الفصل بُت ادلعارؼ السلوكية وادلعارؼ
العملية واليت ىي يف الواقع توليفة من رل موعة من ادلوارد ووفق ىذه ادلقاربة أداء ادلنظمات مرتبط بالسلوكات الفردية
واجلماعية ادلطورة.
 -0المقاربة اإلدراكية  :cognitiveتنطلق فكرة ىذه ادلقاربة من أف كل عمل ناتج عن اسًتاتيجية حل مسائل معينة
وبالتايل فإف تقييم الكفاءات يرتكز على حتليل ادلناىج الفكرية ،أي إجياد ادلراحل الالزمة حلل ادلسائل ادلختلفة ومن
خالذلا حتديد الكفاءات الضرورية لوظيفة معينة.
ثانياً :أدوات تقييم الكفاءات
توجد العديد من األدوات لتقييم الكفاءات تركز رلملها على حتضَت مرجعية معتمدة ذلذه الكفاءات ومن ىذه
االدوات صلد ما يلي:

pp.20- 23.

- Valérie Marbach, Evaluer et Rémunérer les Compétences, ed D’organisation, Paris, 1999,

1

24

إدارة الكفاءات في منظمات األعمال

الفصل األول

 -1مقابلة النشاط السنوية :جتري مقابلة النشاط السنوية اليوـ يف ادلؤسسات الكبَتة وادلتوسطة ،وتتم بُت الفرد
وادلسؤوؿ ادلباشر عنو لتوضيح زلصلة السنة ادلنصرمة ،وحتليل وضعية وظيفة الشخص الذي مت تقييمو ،وحتديد

األىداؼ ادلهنية للسنة القادمة وىي تسمح للمسَت بوضع النقطة السنوية أو أحياناً السداسية للعماؿ ،وقد
أصبحت ىذه الطريقة كالسيكية ،لذلك فإف ادلنظمات الرائدة يف رلاؿ إدارة الكفاءات قد أدخلت اإلعالـ اآليل يف
استعماؿ ادلقابالت السنوية للنشاط ،شلا يسمح ذلم بتكوين ارتباط مهم بُت ادلشاركة يف التكوين وتطوير
الكفاءات.1
 -2المرافقة الميدانية :ادلرافقة ادليدانية تسمح للمسئولُت بالتقييم الدوري لكفاءات أعضاء الفريق ،وكذا تقدًن النصائح
ذلم ومساعدهتم على التطوير ،ويعتمد فيها على مرجعية كفاءات زلددة ،وتسمح بفحص التطورات احملققة بفضل
التكوين ،لكن ىناؾ بعض السلبيات للمرافقة ادليدانية ،تظهر يف أف حكم ادلسَت قد يكوف غَت سليم ،إذا مل يكن
مكوناً من قبل على مثل ىذه التقنيات ،كما أف سلوؾ األفراد أو ادلرؤوسُت يكوف غَت عادي أثناء وجودىم مبرافقة
ادلسئوؿ ادلشرؼ على التقييم.2
 -3مرجعية الكفاءات :إف مرجعية الكفاءات مفهوـ مركب من مفهومُت ،فبالنسبة للكفاءات فقد خلصنا فيما سبق
إىل أهنا رتلة ادلعارؼ النظرية  ،العملية والسلوكية ادلبينة يف وضعية مهنية معينة ،أما عن مفهوـ ادلرجعية فهي مشتقة
من كلمة مرجع واليت يقصد هبا من الناحية اللغوية "زلل الرجوع" لذلك ديكن أف تعرؼ مرجعية الكفاءات بأهنا ما
نرجع إليو يف حتديد الكفاءات.3
وعند استخدامها يف رلاؿ إدارة ادلوارد البشرية بشكل عاـ فتعٍت :تلك األداة أو الوثيقة الرمسية اليت تسمح
بالكشف عن الكفاءات ادلرغوبة وتكمن أمهيتها يف أهنها "دتكن من إعطاء الًتتيب السلمي للكفاءات الضرورية للتشغيل،
كما تعترب مفتاح نظاـ إدارة ادلوارد البشرية ،نقطة ارتكاز لدراسة التشغيل وادلوارد البشرية للمنظمة باإلضافة إىل أهنا األداة
القاعدية اليت دتكن من تعديل الكفاءات تبعاً دلتطلبات سياسة التوظيف والتكوين واحلركية الداخلية".
ولزيادة تبياف أمهية مرجعية الكفاءات أيضاً نذكر أىدافها:4
 -دتكُت األفراد من تقلد عدة مناصب يف ادلنظمة؛

-1
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 تطوير الكفاءات يف ميادين متعددة؛ دتكُت األفراد من ادلسامهة يف: التحكم يف اجلودة بتوفَت ادلعارؼ يف ادلنتوج وحاجات الزبائن؛
 عمليات الصيانة ادلرتبطة بتوفَت ادلعارؼ ادلتعلقة بالعمليات اإلنتاجية أي ادلعارؼ التكنولوجية؛
 تسيَت ال تدفقات اليت ديكن أف حتدث تغيَتات على مستوى السالسل اإلنتاجية ،باإلضافة إىل الفهم اجليد
إلمدادات اإلنتاج؛
 االتصاؿ وادلشاركة كوهنما ضروريتاف لتشكيل فريق العمل ادلستقل؛
 توفَت ادلعلومات لتطوير كفاءات األفراد.
وتظهر مرجعية الكفاءات يف شكلها العملي كقاعدة معطيات حتت تصرؼ مسَتي ادلنظمة بشكل عاـ ومسَتي
ادلوارد البشرية ،ودتثل يف بطاقة تسمى ببطاقة مرجعية الكفاءات .وتتشكل من ثالث أجزاء أساسية:
 معلومات عن العمل (نوعيتو ،حتديده.)...، معلومات متعلقة بالكفاءات (وصف الكفاءات الضرورية إلصلاز العمل حسب أبعادىا ،مستوى التكوينالضروري ،اخلربة الضرورية).
 معلومات عن احلركية (مدة البقاء ادلرغوبة للعامل ،أمثلة عن ادلناصب ،عوامل تطور العمل.)...،من ادلهم أف نؤكد على أ ف مرجعية الكفاءات ال تتكوف من بطاقة واحدة بل تتكوف من عدة بطاقات ،إذ
لكل عمل خاص بطاقة الكفاءات اخلاصة بو.
 -4طريقة مركز التقييم :تعرؼ بأهنا العملية اليت من خالذلا يقيم الفرد أو اجملموعة من قبل العديد من ادلقيمُت الذين
يستعملوف رلموع متكامل من التقنيات ،احملاكاة ،أو مالحظة السلوكيات كقاعدة للتقييم ،صياغة جزء مهم من
التقنيات ادلستعملة...،

إف ادلنظمات ال تقوـ بعملية التقييم ألجل التقييم وإمنا تسعى إىل بلوغ األىداؼ التالية:
 تعزيز ثقة ادلتعاملُت وادلسامهُت يف الكفاءات الفردية واجلماعية للمنظمة، ضماف التحسُت ادلستمر لألداء الوظيفي للعماؿ من خالؿ تنمية كفاءاهتم؛ -ضماف التحكم يف إدارة ادلوارد البشرية والكفاءات على مستوى ادلنظمة جبميع وحداهتا.
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المطلب الثالث :تطوير الكفاءات
يقصد بتطوير الكفاءات البشرية زيادة عملية ادلعرفة وادلهارات والقدرات للقوى البشرية القادرة على العمل يف رتيع
اجملاالت وديكن تعريفها بػ" :رلموعة النشاطات التعليمية اليت تؤدي إىل زيادة ادلردودية احلالية وادلستقبلية لالفراد ،برفع
قدراهتم اخلاصة إلصلاز ادلهاـ ادلوكلة إليهم ،وذلك عن طريق حتسُت معارفهم ،مهاراهتم واستعداداهتم".1
تطوير الكفاءات البشرية ىو عبارة عن رلموعة من النشاطات من أجل زيادة كفاءات أفرادىا وضماف حسن

تكيفهم مع تغَتات احمليط وذلك باستغالؿ ادلوارد اليت ديتلكها األفراد وتنميتها إلصلاز ادلهاـ على أكمل وجو.2

يف ظل االقتصاد احلايل ادلتسم بالتغيَت ادلستمر ،أصبحت عملية تطوير الكفاءات تكتسي أمهية بالغة ،وىذا من
أجل السماح للكفاءات البشرية من التأقلم مع عوامل تطور احمليط الداخلي واخلارجي للمنظمة ،حيث أصبح تطوير
الكفاءات البشرية وصيانتها ديثل أمهية اسًتاتيجية ،نظراً دلا تقدمو الكفاءات من إمكانيات الحتالؿ وضعيات جديدة يف
السوؽ وحتقيق التميز والتفوؽ .كما أهنا أصبحت دتثل اخلزينة احلقيقية لكل منظمة تعمل يف زليط ذي قوى كثيفة ادلعرفة
ومبا أف حاملو ادلعرفة يف ادلنظمة ىم عماذلا ،فهذا يستدعي ضرورة صيانتها وتطوير ىذا ادلورد اإلسًتاتيجي ادلتمثل يف
الكفاءات بأساليب حديثة للتحكم والتدريب ومن بُت ىذه األساليب:
أوالً :التدريب
من ادلتفق عليو أف للتدريب أمهية كبَتة يف رلاؿ إعداد الكفاءات البشرية العاملة وتأىيلها فادلنظمة اليت تريد أف
تتميز عن مثيالهتا عليها أف توفر الكفاءات البشرية ادلاىرة ،وىنا ال ديكن حتقيقو إال من خالؿ عمليات التدريب ،ذلك
أف التدريب ىو وسيلة لتحقيق األ داء اجليد وكفاءة الفرد وألنو ينمي ادلقدرة الذىنية ،واجلانب ادلعريف وديكن من تشجيع
اإلبداع وتنشيطو.

-Shimon L.Dolon et autres : La Gestions des Ressources Humaines - Rendance en Jeux et Pratiques Actuelles-,

1

3ème édition, village mondial, Canada, 2002, p.307.
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يعرؼ التدريب بأنو عملية سلططة تقوـ باستخداـ أساليب وأدوات هبدؼ خلق ،حتسُت وصقل ادلهارات والقدرات
لدى األفراد ،وتوسيع نطاؽ معرفتهم لألداء الكفء من خالؿ التعلم لرفع مستوى كفاءتو وبالتايل كفاءة ادلنظمة اليت

يعمل فيها.1

تأيت أمهية التدريب من كونو مدخال علميا يزيد من فاعلية األفراد ويساعد على رفع كفاءاهتم ،فضال عن إكساهبم
ادلعلومات وادلهارات الوظيفية الالزمة ،حيث يساىم يف زيادة قدراهتم يف أدائهم أو الوظائف اليت سيؤىلوف ذلا ،باإلضافة إىل
إحداث تغَتات اجيابية يف سلوكهم واجتاىاهتم يف عالقاهتم بالعمل والعاملُت ضلو األفضل ،وإكساهبم ادلعرفة اجليدة وتنمية
قدراهتم وصقل مهاراهتم.2

لقد حتولت النظرة إىل األفراد يف ادلؤسسات من كوهنا عنصر من عناصر التكلفة اليت جيب خفضها إىل أدىن حد ذلا،
إىل كوهنا أصل من أصوؿ ادلؤسسة اليت ديكن االستثمار فيها وزيادة قيمتها بالنسبة للمؤسسة ،وقد أدى ىذا التحوؿ يف
النظرة إىل األفراد إىل اعتبار األفراد موردا من موارد ادلؤسسة ،فادلورد البشري مبكن أف حيقق ثروة أو إيرادات من خالؿ
مهاراتو ومعرفتو ،فبدوهنا يصبح الفرد عاجزا أو ذو قدرات زلدودة دتنعو من إحداث التحوؿ والتغيَت.
3

كما تتمثل أمهية التدريب يف اجلوانب التالية :

 -1أهمية التدريب للمنظمة :وحيقق ذلا الفوائد التالية:

 زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي ،حيث أف اكتساب العاملُت ادلهارات وادلعارؼ الالزمة ألداء وظائفهم يساعدىميف تنفيذ ادلهاـ ادلوكلة إليهم بكفاءة وتقليص الوقت الضائع وادلوارد ادلادية ادلستخدمة يف اإلنتاج؛
يسهم التدريب يف خلق االجتاىات االجيابية لدى العاملُت ضلو العمل وادلؤسسة؛يؤدي التدريب إىل ترشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب وأسس ومهارات القيادة اإلدارية؛يساعد التدريب يف حتديد ادلعلومات وحتديثها مبا يتوافق مع التغَتات ادلختلفة يف البيئة. -2أهمية التدريب للعاملين :وحيقق ذلم الفوائد التالية:

يساعد يف حتسُت فهمهم للمؤسسة وتوضيح أدوارىم فيها؛-1
2007
-2
-3
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يساعد يف حل مشاكلهم يف العمل؛يطور وينمي الدافعية ضلو األداء وخيلق فرصا للنمو والتطور لدى العاملُت؛-يساىم يف تنمية القدرات الذاتية لإلدارة والرفاىية لدى العاملُت.

 -3أهمية التدريب في تطوير العالقات اإلنسانية :وحيقق ذلم الفوائد التالية:
تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بُت األفراد العاملُت؛-دتتُت العالقة وتوثيقها بُت اإلدارة واألفراد العاملُت لديها؛

يساىم يف تنمية وتطوير عملية التوجيو الذايت خلدمة ادلؤسسة، تطوير إمكانيات األفراد لقبوؿ التكيف مع التغَتات احلاصلة يف ادلؤسسة.وال يقتصر التدريب على رلرد تلقي ادلعلومات مهما بلغت قيمتها وأمهيتها بادلمارسة ،بل جيب أف يقًتف ىذا بادلمارسة
الفعلية ألساليب األداء اجلديدة ،ومن ذتة نستطيع أف نصف التدريب بأنو زلاولة لتغيَت سلوؾ األفراد جيعلهم يستخدموف
ويطبقوف أساليب سلتلفة يف أداء أعماذلم أي جيعلهم يسلكوف طريقا خيتلف بعد التدريب عما كانوا يتبعونو قبل التدريب
وتشمل التغَتات يف سلوؾ العاملُت على:
تغيَت ادلعارؼ وادلعلومات؛تغيَت ادلفاىيم والقيم واالجتاىات؛ تغيَت ادلهارات والقدرات.إف عمليات التدريب يف ادلنظمة دتر عادةً بأربع مراحل مًتابطة:1

 -1تحديد اإلحتياجات التدريبية :تتضمن ىذه ادلرحلة حتديد ما ىو مطلوب من تغيَتات وتطورات ينبغي إجيادىا
لدى العاملُت ويف مهاراهتم وسلوكياهتم ألجل رفع كفاءهتم وفقاً دلتطلبات أعماذلم ،ومن ناحية أخرى يساعدىم يف
التغلب على ادلشكالت اليت تعًتض أدائهم إف وجدت.

 -2تحديد األهداف التدريبية :تتضمن ىذه ادلرحلة حتديد األىداؼ الكمية والنوعية والًتتيب الزمٍت ذلا على ضوء ما
مت حتديده من احتياجات يف ادلرحلة االوىل ،إف تلك األىداؼ تتضمن يف احلقيقة ما الذي ينبغي حتقيقو من جوانب
ترتبط بأداء العاملُت ،تشمل ىذه ادلرحلة أيضاً حتديد األىداؼ الفرعية واليت ىي سلسلة النتائج اليت تؤدي إىل
حتقيق اذلدؼ األساسي أو األويل.

-1
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 -3تصميم البرامج التدريبية :يف ىذه ادلرحلة جيري تصميم الربامج التدريبية للشروع بتنفيذىا فعالً .إف التصميم يضم
كل من زلتوى الربنامج التدرييب ،اختيار األساليب التدربية ،ادلدربُت ،وحتديد مدة الربنامج ومكانو وجداوؿ تنفيذه.

 -4تقييم البرامج التدريبية :بالنظر ألمهية الربامج التدربية عموماً للمنشأة فال بد من آلية تضمن النجاح للربامج وكل

مفرداتو .وىكذا تتم عملية تقييم كل برنامج للوقوؼ على مدى فاعليتو يف حتقيق غاياتو واألىداؼ ادلنشودة منو،
إف ذلك التقييم يضع إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنشأة على بينة من االضلرافات وادلشاكل والصعوبات وكل ما من شأنو

إعاقة حتقيق أىداؼ الربنامج احملدد سابقاً لضماف تالفيها وجتاوزىا مبا خيدـ فاعلية الربنامج التدرييب.
مستويات التدريب  :ديكن التدريب ادلنظمة من تنمية معارؼ أفرادىا بواسطة منط تدريب معُت حيث يالحظ ثالث

مستويات :التدريب الفردي ،التدريب اجلماعي والتدريب اخلاص بادلنظمة وكلها عبارة عن تدريب تعلمي:1
 -1التدريب أو التعلم الفردي :ينتج عن التفاعل ما بُت التطبيق وادلعرفة لدى الفرد.

 -2التدريب أو التعلم الجماعي  :ينتج عن التفاعل ما بُت أفراد رلموعات صغَتة تسمح من تنمية ادلهارات وتبادؿ
ادلعلومات خالؿ مرحلة التطبيق .على مستوى اجلماعة الكل يتعلم معاً وبواسطة اآلخرين.

 -3التدريب أو التعلم التنظيمي  :فهو يعرب عن حتويل الكفاءات الفردية إىل كفاءات رتاعية ،حبيث أنو ال جيب فقط
أف نتعلم ونراكم ادلعلومات بل جيب أف تتفاعل ىذه ادلعارؼ على مستوى كل ادلنظمة.

إف التدريب يهدؼ إىل اكتساب ادلعرفة وتطوير ادلهارات وتعديل سلوؾ األفراد ،وتطبيقها على نشاطاهتم اليومية.

وجيب األخذ يف احلسباف لغرض صلاح عملية التدريب عدة اعتبارات وأىم ىذه االعتبارات ما يلي:2

 الفروقات الفردية :وتظهر يف رلاؿ سرعة التعلم لدى ادلتدربُت وتقبلهم ألنواع معينة من التعليم والتدريب؛ عالقة التدريب بتحليل الوظائف :حتقيق ادلوائمة ما بُت الفرد والوظيفة وسد الفجوة بُت متطلبات الوظيفةومؤىالت شاغل الوظيفة؛
 الدافعية :حتفيز العاملُت على االشًتاؾ يف الدورات والربامج التدريبية؛ االعتبارات القانونية  :أف ال جيري العرؼ القانوين على استبعاد أي مرشح من رلموعة من ادلرشحُت لالختبارلكونو يفتقر إىل معرفة ديكن أف يتعلمها خالؿ الربنامج التدرييب؛
 المشاركة الفعالة :حتفيز ادلتدربُت على ادلنافسة وإبداء الرأي يف ادلواضيع ادلطروحة للنقاش؛-1
11 10
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 اختيار المدربين وتدريبهم :معايَت اختيار زلددة تتضمن خربهتم واطالعهم ومعارفهم وكفاءهتم يف إدارة الربامجالتدريبية؛

 اختيار المتدربين :حتديد نوع ادلتدربُت وفق احلاجة التدريبية ومستواىا؛ أساليب التدريب :تنوع أساليب وطرائق التدريب؛ مبادئ التعلم :متابعة مدى اىتماـ ادلتدرب والتزامو بتطبيق الربنامج التدرييب.ثانياً :التعلم كدعامة للتدريب
يعترب التعلم حجر الزاوية يف عملية التدريب  ،وحىت حيقق التعلم ما ينبغي منو البد من قيامو على أركاف أساسية
تتمثل فيما يلي:1
 تعليم الكفاءات البشرية كيفية التفكَت يف سلتلف ادلسائل ادلتعلقة بالعمل بشكل صحيح ،وذلك عن طريق دراسةوحتليل مكوناهتا ،وإجياد العالقة القائمة بينها وفهمها بشكلها الصحيح ،ليصل إىل استنتاجات حوذلا؛
 تعليم الكفاءات البشرية كيفية استخداـ قدراهتا يف عملية اإلبداع ،وكذا النموذج الذىٍت الصحيح الذي يسمح ذلابتنظيم ختيالهتا وتصوراهتا للتنبؤ بالشكل الصحيح؛
 تعليم الكفاءات البشرية الرؤية ادلشًتكة لألمور ،وكيفية العمل ضمن فريق العمل عن طريق التفكَت مع اآلخرين،االتصاؿ هبم ،التعاوف معهم...،اخل؛
 تعليم الكفاءات البشرية كيفية فهم األشياء اجلديدة ،إدراؾ زلتواىا ،عدـ اخلوؼ منها ،وكذا عدـ مقاومتها بلالعمل على حتديها ،ويكوف التعامل مع ىذه ادلواقف حسب الظروؼ احمليطة؛
 تعليم الكفاءات البشرية كل ما ىو جديد ومتطور حيتاجونو يف أعماذلم احلالية وادلستقبلية ،مع الًتكيز على األمورذات الصلة مبجاالت أعماذلم؛
 أف تكوف الكفاءات البشرية مهيأة نفسياً ومعنوياً ،ولديها االستعداد والقابلية لتعلم األشياء اجلديدة واحلديثة كماجيب أف تكوف ادلادة التعليمية قابلة للتطبيق يف الواقع العملي ،أي أف ال تكوف رلرد نظريات وفرضيات ال ديكن
للمتعلم أف ينقلها ويطبقها يف الواقع؛
 يتوجب صلاح برامج التعلم توفَت ادلنظمة للدعم ادلادي وادلعنوي ،وكذا هتيئة ادلناخ ادلناسب وإتاحة الفرصة للمتعلمُتومساعدهتم على تطبيق ما تعلموه.
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المطلب الرابع :أجور وحوافز الكفاءات
تعترب احلوافز بأهنا أسلوب معُت يهدؼ إىل زيادة كفاءات العاملُت ،شلا ينعكس إجياباً على الكفاءة اإلنتاجية ذلم

كماً ونوعاً ،ويؤدي يف النهاية إىل حتقيق أىداؼ ادلؤسسة وأىداؼ العاملُت فيها.1

وتعترب احلوافز قوة زلركة خارجية تستخدـ حلث اإلنساف على بذؿ اجلهد للقياـ بالعمل ادلطلوب عل أكمل وجو،
وجيب أف تعرب احلوافز عن مدى مسامهتهم يف حتقيق عائد ادلنظمة وعلى ادلدير أف خيتار األسلوب األنسب لتحفيز
موظفيو ،مع مراعاة مبدأ الفروؽ الفردية بينهم ،وللحوافز صور عديدة منها:
 احلوافز ادلادية (زيادة األجر ،ادلكافآت وادلنح ادلالية ،ادلشاركة يف االرباح)؛ احلوافز ادلعنوية (الوظيفة ادلناسبة ،ضماف استقرار العمل ،فرص التدريب والتعليم ،الًتقية)؛ احلوافز الواقعية (ظروؼ العمل ادلرحية ،ساعات العمل ادلرحية ،مكاف العمل الصحي).ويربز دور احلوافز ىنا يف حتريك الدافعية لدى الكفاءات البشرية للتصريح مبا ديتلكونو من أفكار إبداعية ومعرفة
كامنة اليت حتمل حقالً كبَتاً من ادلوارد الداخلية واإلسًتاتيجية اليت حتقق النجاعة يف األداء وحتسنو وحتقيق ميزة تنافسية
مستدامة.
أوالً :استراتيجيات تحفيز الكفاءات البشرية
هتدؼ اسًتاتيجية حتفيز الكفاءات إىل حتديد قيمة األجر ادلمنوح للكفاءات البشرية ،حبيث تسعى ادلنظمات إىل

أف تتصف حوافزىا بالعادلة وأف تكوف مرضية جلميع الكفاءات ،وتصنف ىذه االسًتاتيجية إىل:2

 -1استراتيجية التحفيز على أساس المهارة :ضمن ىذه االسًتاتيجية يتم تثمُت ما دتتلكو الكفاءات البشرية من
قدرات ومعرفة يف أداء العمل ،حبيث يؤثر مستواىا العلمي يف حتديد تلك ادلهارات ،وىي ادلهارات العميقة ذات
الصلة باجملاؿ التخصصي للكفاءات مبا جيعلها خبَتة يف حقلها ،وادلهارات األفقية ،ادلرتبطة باألعماؿ األخرى ضمن
ادلنظمة ،وادلهارات العمودية اليت تعرب عن قابلية القياـ بوظائف كالتنسيق والتدريب والقيادة ،وىنا يتم دفع احلوافز
على أساس ادلهارات اليت ديتلكها الفرد بغض النظر عن طوؿ اخلدمة يف ادلنظمة .وتساعد ىذه االسًتاتيجية ادلنظمة
يف احلصوؿ على اإلبداعات والتقليل من ادلستويات التنظيمية.
-1
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 -2استراتيجية التحفيز على أساس األداء :تعد اإلنتاجية دالة لثالثة متغَتات ىي التكنولوجيا ورأس ادلاؿ وادلوارد

البشرية ،إال أنو ويف العديد من ادلنظمات يتم الًتكيز على ادلتغَتين األوؿ والثاين مع إمهاؿ للمتغَت الثالث بالرغم من

أمهيتو االسًتاتيجية ،بالنظر إىل أف أداء الكفاءات البشرية دلهامها يؤثر بشكل حاسم يف اإلنتاجية ،فإف األداء
ادلعياري يعد األساس الذي ديكن مبوجبو دتييز العاملُت والكفاءات ومن خالؿ مسامهاهتم يف حتسُت اجلودة أو
الكمية أو وفر يف وقت العمل أو أي مورد مايل آخر ،حبيث ديكن اعتبار األداء فوؽ العادي ،أو األداء ادلتميز أو
الناتج النهائي للعمل أىم معايَت تقديراحلوافز ادلمنوحة لألفراد العاملُت.
دافعا ضلو
إف التحفيز ال يستطيع وحده أف يدفع إىل األداء األفضل وإمنا ينبغي أف يكوف لو القدرة ،وىيكلية العمل ً
التحفيز كوحدة متكاملة .وتشَت ىيكلية العمل إىل رلموعة ادلوارد ادلتاحة للمنظمة والعمليات اليت يضاؼ إليها أداء العمل
للوصوؿ إىل ادلخرجات وكي تصل اإلدارة إىل مستوى األداء األفضل ينبغي عليها أف تقوـ بإعداد أنظمة عمل ثابتة
ومتطابقة مع قدرات وإمكانيات ادلنظمة واألفراد العاملُت ،وهتيئة بيئة العمل من خالؿ تقدًن طرائق العمل اجليدة وخلق
1
القناعة لدى ادلوارد والكفاءات البشرية ،وادلشرفُت وبضرورهتا .
ويعتمد نظاـ التحفيز ادلستند إىل األداء على ثالثة افًتاضات رئيسة أوذلما اختالؼ ادلوارد البشرية والكفاءات يف
طرؽ عملها ومقدار مسامهتها يف األداء الكلي للمنظمة ،الذي يعتمد على أعلى درجة من األداء ادلقدـ من األفراد أو
رلموعات العمل يف ادلنظمة ،والقدرة على احملافظة وجذب الكفاءات ذات األداء اجليد من خالؿ تقدًن احلوافز لألداء
األفضل وحتقيق العدالة بُت العاملُت يف ادلنظمة.
ثانياً :أجور الكفاءات
فيما سبق كانت األجور تتعلق بالوظيفة ،ىذه األخَتة اليت تكوف واضحة وخصوصا مستقرة ،كما أف األجور كانت
مؤسسة على فكرة أف القدرات وتقدًن خدمات تتقدـ مع الوقت ،وعمليات التقييم كانت تنفذ بالنسبة ألىداؼ قابلة
للقياس ومتعلقة مبجاالت مسؤولية الوظيفة ،لكن ىيكلة ادلنظمات تغَتت وأصبحت صيغ العمل أكثر مرونة وظهرت
مفاىيم جديدة كالعمل عن بعد ،ادلهن األفقية ،العمل بالفريق أو ادلشروع ،ويف هناية األمر نالحظ أف ىناؾ تقسيم داخل
اجملموعة بُت الوظائف من جهة ،وبُت األفراد من جهة أخرى ،باإلضافة إىل أف أعضاء الفريق يتابعوف األىداؼ ويتقامسوف
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ادلسؤوليات ومسامهتهم ختضع للقياس بشكل يسمح ذلم بوضع قدراهتم وكفاءاهتم يف العمل ،إذف من الطبيعي أف ترتبط
األجور ليس فقط بتقدًن خدمات ،لكن أيضا بالكفاءات وتطورىا.1
إف السياسة األجرية ادلتوازنة جيب أف تتأسس على مبدأ العدالة داخليا أكثر منو خارجيا ،وأف تأخذ يف عُت
االعتبار االحتماالت واحلدود الضريبية ،وىناؾ عدة عوامل ديكن أف تؤثر على األجور الفردية ديكن أف تلخص يف:
الوظيفة أو الدور ،القدرة على تقدًن خدمات من الفرد ،كفاءات الفرد ،سوؽ العمل ،قيم وثقافة ادلنظمة.2
ىذه العوامل جيب أف تتكامل يف نظاـ متوازف من أجل ادلنظمة أكثر منو من أجل األفراد ،كما أف الشفافية عنصر
مهم يف نظاـ األجور وكل األجزاء ادلعنية جيب أف تعرؼ بوضوح كيف تؤثر العوامل ادلؤثرة على أجرىم النهائي ،والتوازف
اجليد بُت ىذه العوامل جيذب األفراد ويكسب وفاءىم ويسمح بتحفيز سلوكهم الذي يساىم يف صلاح ادلنظمة.
ولقد انتشر مصطلح الرواتب على أساس الكفاءات وىو سياسة أجرية متوافقة ومؤسسة على العوامل السابقة
الذكر ،ويتوقع إرفاؽ الكفاءات يف:
 األجر القاعدي؛ اجلزء ادلتغَت من األجر (العالوة ،تعويضات األعماؿ اإلضافية)...؛ ادليزات احملتملة (تأمينات ،سيارة الوظيفة)...،؛ احتماالت التطوير ،ومرونة ظروؼ العمل ... ،اخل.وىناؾ بعض العوامل الضرورية من أجل تنفيذ األجور على أساس الكفاءات:3
-

أعضاء اإلدارة جيب أف تكوف لديهم نظرة مشًتكة مقنعة بشأف ىيكلة النظاـ اجلديد؛
قاعدة تأييد كافية ،لكن أيضا اإلطارات مسؤولُت عن تطبيق النظاـ بطريقة احًتافية؛
مواصفات كفاءات واضحة؛
أنظمة متوافقة من أجل تقييم الكفاءات وسياسة واضحة من أجل تأطَت وتطوير الكفاءات؛

 إمكانية تطوير األفراد أفقيا يف مهنتهم وليس فقط عموديا واكتشاؼ طرؽ سلتلفة؛ إرادة ادلنظمة يف وضع نظاـ أجور معُت يف العمل؛ -وجود نظاـ احًتايف للتقييم وإدارة الكفاءات.

1

-Cécile Dejoux, op.cit, p.129.
-Ibid, p.144.
3
-Lou Van Beirendonck, op.cit, p.147
2
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خالصة الفصل:
من خالؿ ما ورد يف ىذا الفصل ديكن إبراز أىم النقاط فيما يلي:
 أصبح التنافس بُت ادلنظمات يرتكز على ادلوارد غَت ادللموسة من خالؿ تنمية رأس ادلاؿ ادلعريف والبشري بعد أف كافيعتمد على ادلوارد ادلادية؛
 يعترب مفهوـ الكفاءة من ادلفاىيم احلديثة والذي يرتكز على ثالثة أبعاد ىي ادلعارؼ ،ادلعارؼ العملية ،ادلعارؼالسلوكية  ،وتصنف إىل ثالثة أنواع :الكفاءات الفردية ،والكفاءات اجلماعية ،والكفاءات االسًتاتيجية أو ادلميزة واليت
دتثل ادليزة التنافسية وفق نظرية ادلوارد؛
 تعترب إدارة الكفاءات رلموعة من التطبيقات لوظائف إدارة ادلوارد البشرية حبيث تعٌت بكفاءات ادلوظفُت ،فهيتتمثل يف جذب ادلوظفُت أصحاب الكفاءات للمنظمة وتطوير كفاءاهتم واستثمارىا واحملافظة عليهم وىذا من
أجل حتقيق أىداؼ ادلنظمة على ادلدى القريب والبعيد؛
 أما فيما خيص بعمليات وأنشطة إدارة الكفاءات ديكن القوؿ أنو من خالؿ ختطيط الكفاءات يتم حتديد الكفاءاتادلطلوبة من أجل استقطاهبا وجذهبا كما ديكن تقييمها من أجل معرفة جوانب القوة وجوانب الضعف فيها والعمل
على تطويرىا وتثمينها وجعلها أكثر حتفيزاً من خالؿ حوافز وأجور مبنية على الكفاءات أيضاً ،شلا يساىم يف بناء
ادليزة التنافسية وحتقيق التميز للمنظمات.
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الفصل الثاني
استراتيجية التميز من خالل الكفاءات البشرية
مقدمة الفصل:
يعد موضوع اسًتاتيجية التميز من اؼبواضيع اليت أثارت اىتماـ العديد من الباحثُت بسبب أف اؼبنظمة تعيش
اليوـ يف بيئة تتسم بالتغَت السريع والديناميكية مع وجود منافسة قوية ،لذلك كاف هبب على تلك اؼبنظمة أف سبتلك
خصائص فبيزة ذبعلها قادرة على البقاء واالستمرار يف األمد الطويل من خالؿ اغبفاظ على ميزهتا التنافسية ،إذ أف
اؼبيزة التنافسية تشَت إذل قدرة اؼبنظمة على ربقيق التفوؽ واألفضلية على اؼبنافسُت يف السوؽ .وىذا التفوؽ يأيت من
خالؿ تطوير اجملاالت والكفاءات اؼبميزة يف اؼبنظمة.
إف الكفاءات اؼبميزة تتطلب من اإلدارة أف تركز على ما هبب أف تعملو بالشكل األفضل وطاؼبا أهنا كفاءات
فبيزة أو نقاط قوة فبيزة فإهنا هبب اف تأخذ يف اغبسباف عند صياغة وتطوير اإلسًتاتيجيات ،وبذلك يبكن للمنظمة أف
تتميز دبجاؿ أو ؾبموعة من اجملاالت اؼب تمثلة يف اعبودة ،اإلبداع واالبتكار ،وامتالؾ اؼبعرفة ،وكذا امتالؾ والتككم يف
التكنولوجيا اؼبتطورة ،وإف اسًتاتيجية التميز ىي إحدى االسًتاتيجيات العامة اؼبهمة اليت تستثمر الكفاءات يف اؼبنظمة
لكي ربقق اؼبنظمة التميز والتفوؽ ،لذا فعلى وظيفة اإلدارة اإلسًتاتيجية على وجو التكديد أف تشخص وتطور
كفاءات اؼبنظمة من أجل تشخيص اجملاالت اؼبناسبة السًتاتيجية التميز اليت تتبعها الكتساب ميزة تنافسية وبالتارل
ربقيق التميز والتفوؽ يف الصناعة.
ومن خالؿ ما تقدـ فإف حصوؿ اؼبنظمة على اؼبوقع التنافسي من خالؿ بناء ميزة تنافسية يعتمد على ما
سبتلكو اؼبنظمة من كفاءات سبكنها من ربديد اجملاؿ أو البعد اؼبناسب السًتاتيجية التميز والذي هبعلها قادرة على
إدامة ىذا التميز يف ظل بيئة ديناميكية.
وقد قسم ىذا الفصل إذل ثالثة مباحث أساسية جاءت على النكو التارل:
 تناوؿ اؼببكث األوؿ اسًتاتيجيات التنافس واؼبيزة التنافسية؛ وخصص اؼببكث الثاين لتكديد مفهوـ اسًتاتيجية التميز؛ وخصص اؼببكث الثالث الذي ل تكديد أىم اجملاالت السًتاتيجية التميز واليت ربقق للمنظمة التميز والتفوؽمن خالؿ الكفاءات البشرية.

36

استراتيجية التميز من خالل الكفاءات البشرية

الفصل الثاني

المبحث األول :استراتيجية التنافس والميزة التنافسية
يبكن ؼبنظمات االعماؿ ربقيق التميز من خالؿ االستغالؿ األفضل للكفاءات اؼبتاحة واليت تتمتع هبا
اؼبنظمات واليت سبكنها من تصميم وربقيق اسًتاتيجياهتا التنافسية ومن ىنا سنتطرؽ يف ىذا اؼببكث إذل مفهوـ
اإلسًتاتيجية ،اإلسًتاتيجيات التنافسية ،واؼبيزة التنافسية ومصادرىا.
المطلب األول :مفهوم اإلستراتيجية
أوالً :تعريفها
انطالقاً من اعبذور التارىبية اشتقت كلمة اإلسًتاتيجية
تعٍت فن اغبرب أو فن اعبنراؿ ( ،)The art of Generalshipوعلى ىذا النكو فهي ترتبط باؼبهاـ العسكرية لذا فقد
عرفت اإلسًتاتيجية حسب قاموس  Websterووفق ىذا اؼبنظور بأهنا "علم زبطيط العمليات العسكرية وتوجيهها".
()Strategy

من الكلمة اليونانية ( )Strategosوىي

وقد تعددت استخدامات اإلسًتاتيجية حىت أهنا مشلت العديد من العلوـ واؼبيادين ودل يعد استخدامها قاصراً
على اغباالت العسكرية بل قبده امتد اليوـ إذل كافة العلوـ االجتماعية ،ويف حقل علم اإلدارة دل يتفق الكثَت من
الباحثُت على تعريف شامل وؿبدد لالسًتاتيجية ،لذلك تعددت التعريفات اليت تبُت معٌت اإلسًتاتيجية.1
إذ عرفها ( )Alfred Chandlerعلى أ هنا "إعداد األىداؼ والغايات األساسية طويلة األجل ،واختيار خطط
العمل وزبصيص اؼبوارد الضرورية لبلوغ ىذه الغايات".2
وقد اتفق كل من ( )Macmillan & Tampoeعلى أهنا "الطريق ألي منظمة رباوؿ أف تتميز عن منافسيها،
من خالؿ استخداـ اإلسًتاتيجية اؼبالئمة من أجل اشباع حاجات الزبائن".3
كما يعرفها

()Thomas

على أ هنا "خطط وأنشطة اؼبنظمة اليت يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة من

التطابق بُت رسالة اؼبنظمة وأىدافها ،بُت ىذه الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة وذات كفاءة عالية".4

1

2005

11

2
08
2001
Macmillan & Tampoe : Strategic Management Process, Content And Implementation, Oxford University
Press Inc, 2000, p.14.
4
13
2000
3
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يف حُت عرفها ( )Porterعلى أهنا "عملية خلق وضع متفرد للشركة ،ذي قيمة لعمالئها من خالؿ تصميم
ؾبموعة أنشطة ـبتلفة عما يؤديو اؼبنافسوف".1
وقد حاوؿ بعض الباحثُت تفسَت ىذا اؼبفهوـ هبدؼ إيضاح أبعاده األساسية واليت تتمثل يف:
 تعترب اإلسًتاتيجية وسيلة لتكقيق غاية ؿبددة ،وىي رسالة اؼبنظمة يف اجملتمع ،كما أهنا قد تصبح غايةتستخدـ يف قياس األداء للمستويات اإلدارية؛
-

ربقق اإلسًتاتيجية للمنظمة التفوؽ التنافسي وتضعها يف مواضع فريدة ؼبواجهة منافسيها؛
كما أف اإلسًتاتيجية هتدؼ إذل خلق درجة من التطابق ،واليت تتسم بالكفاءة العالية بُت عنصرين
أساسُت ونبا:
أ -إهباد وربقيق درجة من التطابق بُت أىداؼ اؼبنظمة وبُت غاياهتا ،حيث ال تتمكن اؼبنظمة من أف
تعمل يف ظل وجود حالة من التناقض بُت األىداؼ والغايات اليت تعمل على ربقيقها؛
ب -إهباد وربقيق درجة من التطابق بُت رسالة اؼبنظمة والبيئة اليت تعمل فيها.

واالسًتاتيجية تصف طرؽ ربقيق اؼبنظمة ألىدافها مع األخذ يف االعتبار التهديدات والفرص البيئية واؼبوارد
واالمكانيات اغبالية ؽبذه اؼبنظمة ،وىذا اؼبفهوـ إمبا يشتمل على ثالث عوامل رئيسة تؤثر بدرجة كبَتة على
االسًتاتيجية وىي:
 البيئة اػبارجية ومتغَتاهتا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية؛ اؼبوارد واإلمكانيات الداخلية ،خاصة فيما يتعلق باؽبيكل التنظيمي والقيادة والقوة والقيم؛ األىداؼ اليت ربددىا اؼبنظمة وتسعى إلقبازىا ضمن إطار زمٍت ؿبدد.وعليو فإف االسًتاتيجية وفقاً ؽبذه اؼبعطيات فإهنا توضح الكيفية اليت يبكن من خالؽبا للمنظمة أف تنافس يف
ميداف األعماؿ ،ويف ظل عدـ توافر الثبات النسيب للبيئة ،فإنو ال بد من إجراء التغيَتات اإلسًتاتيجية لكي تستمر
عملية التطابق واؼبوائمة بُت رسالة اؼبنظمة والبيئة بصورة دائمة ،وىذا يتطلب الفهم والدراسة والتكليل اؼبستمر للبيئة
اليت تعمل فيها اؼبنظمة.2
ثانياً :مراحل إعداد استراتيجية تنافسية
إف إعداد اسًتاتيجية تنافسية يعتمد بصورة عامة على عدة خطوات ىي:3

1
2
3
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معرفة القوى التنافسية اؼبوجودة يف بيئة االعماؿ وترتيبها حبسب مدى هتديدىا لوضع اؼبنظمة ،وىذه تبُت
تركيبة األعماؿ وجاذبيتها والقوى التنافسية اؼبوجودة فيها؛
ربديد األىداؼ اإلسًتاتيجية حبيث يتم الًتكيز عليها واستخداـ آلية السًتاتيجيات اؼبنافسة فيها؛
ربديد اسًتاتيجية اؼبنافسة اؼبناسبة حبسب إمكانيات وظروؼ اؼبنافسة ،ىذا وتوجد طبس قوى تنافسية يف
بيئة األعماؿ وىي كاآليت:
أ .المنافسونالحاليون :وىي اؼبنظمات اليت سبارس نفس النشاط وتتعامل يف نفس السوؽ .وتتميز حالة
ازدياد اؼبنافسة بضرورة زبفيض التكاليف وتقدًن مستويات أفضل من اػبدمة للزبائن ،أي الًتكيز على
اسًتاتيجيات مثل التككم يف التكلفة واالختالؼ مع الًتكيز على أسواؽ معينة .وتتكدد حدة اؼبنافسة

اعتماداً على عوامل يبكن تقدًن بعضها كما يلي:
 ىيكلة اؼبنافسة ،أي عدد اؼبنافسُت وتقارب أحجامهم؛ ضعف معدؿ مبو السوؽ؛ غياب التميز يف اؼبنتجات؛ وزف التكاليف الثابتة يف التكلفة اإلصبالية للمنتجات؛ وجود عوائق اػبروج كاألصوؿ اؼبتخصصة صعبة البيع ،تكاليف خروج ثابتة مرتفعة ،االرتباط العالئقيبُت األجزاء االسًتاتيجية ،عوائق مفروضة من قبل السلطات العمومية ..اخل
 االبداع التكنولوجي الذي يسمح خبفض األسعار.ب .تهديدالدخولإلىالنشاط :ويعٍت ىذا دخوؿ منظمات ـبتلفة إذل القطاع الذي تعمل فيو اؼبنظمة ،إذ
أنو كلما زاد عدد اؼبنظمات الداخلة إذل صناعة ما كلما صعب على اؼبنظمات القائمة ضباية حصتها يف
السوؽ ،وربقيق األرباح ،حيث يتم التصدي ؽبذا التهديد من قبل اؼبنظمات القائمة من خالؿ طرؽ
معينة نذكر منها وضع حواجز للدخوؿ بالنسبة للمنظمات اعبديدة كالتكنولوجيات ،واؼبواد األولية
اؼبتميزة ،صعوبة التمكن من قنوات التوزيع ،زبفيض يف األسعار ،اإلعالف ،ترقية اؼببيعات... ،اخل.
ج .تهديد الخدمات أو المنتجات البديلة :وىي توافر اػبدمات أو اؼبنتجات البديلة اليت تليب نفس
االحتياجات للخدمات واؼبنتجات االصلية ،واليت سبثل ضغطاً دائماً.
د .تهديدالقوةالتفاوضيةللزبائن :وذلك عندما تزداد قدرة الزبائن على الضغط على اؼبنظمات من أجل
اؼبساومة لتخفيض األسعار ،اؼبطالبة دبنتجات أفضل جودة وخدمة وىذا ما يساىم يف رفع التكاليف اليت
تتكملو اؼبنظمات يف صناعة ما.
ه .تهديدالقوةالتفاوضيةللموردين :ويعٍت ازدياد قدرة اؼبوردين عل الضغط على اؼبنظمة ،من خالؿ رفع
أسعار اؼبدخالت ،أو رفع تكاليف الصناعة ،ويرجع ىذا للعالقة اؼبباشرة بُت مدخالت الصناعة ومستوى
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التنافسية الذي يبكن أف تظهر بو اؼبنظمات ،فمن خالؿ اؼبساومة والتالعب باألسعار ومواعيد التسليم،
مستوى اعبودة وحىت اغبجم ،فبا يؤثر بصفة جد كبَتة على مستويات الرحبية للمنظمات.
المطلب الثاني :اإلستراتيجيات التنافسية
تعترب اإلسًتاتيجيات التنافسية األساس اليت تستمد اؼبنظمة منها أىدافها وربقق يف ضوئها األداء األفضل ،إذ
أ هنا تعرب عن اإلطار الذي وبدد أىداؼ اؼبؤسسة يف ؾباؿ ربديد األسعار والتكاليف ،والتميز يف السلع واػبدمات
اؼبقدمة للزبوف للتمكن من مواجهة قوى اؼبنافسة ،وربقيق التميز ؽبا.
حدد

()Porter

مفهوـ اإلسًتاتيجية التنافسية على أنو "اختيار اؼبنظمة جملموعة ـبتلفة من النشاطات بقصد

تقدًن مزيج فريد من القيمة" 1واإلسًتاتيجية التنافسية هبذه الكيفية تتعلق باؼبوقف التنافسي الفريد الذي زبتاره اؼبنظمة
لنفسها لتقدًن قيمة إذل زبائنها زبتلف عن القيمة اليت يقدمها اؼبنافسوف ،ويف ىذا اإلطار ميز ( )Porterلدى دراستو
لواقع العديد من شركات صناعة السيارات بُت عدد من اإلسًتاتيجيات التنافسية ،اليت يبكن أف تعتمد عليها
اؼبنظمات يف سعيها للكصوؿ على اؼبيزة التنافسية وربقيق التميز ،وتتمثل يف:
أوال :إستراتيجية قيادة التكلفة
تقوـ ىذه اإلسًتاتيجية على أساس مفاده إف سعي اؼبنظمة لتقدًن سلع وخدمات بكلفة منخفضة ،من خالؿ
ؿباولتها خدمة نسبة كبَتة من إصبارل السوؽ ،ومن شأنو أف يكسب ىذه اؼبنظمة ميزة تنافسية معرباً عنها بثالث
مؤشرات ىي:2
أ .اغبصوؿ على األرباح ودفع اؼبنافسُت لتخفيض ىامش الربح إذل اغبد األدىن؛

ب .ضباية اؼبنظمة من ضغوطات اؼبنافسُت ال سيما اػباصة باألسعار؛
ج .الوقوؼ بوجو اؼبنتجات البديلة؛ إذ ال يفكر اؼبنافسُت باؼبنتجات البديلة ما دامت اؼبنتجات اغبالية تقدـ
بأسعار منخفضة.
ويتوقف تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية على ربقيق اؼبتطلبات التالية:3
 الدخوؿ باستثمارات رأظبالية كبَتة؛ االعتماد على اؼبهارات واػبربات من أجل رفع إنتاجية اؼبؤسسة؛1

2008
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 اؼبراقبة واإلشراؼ احملكم والدقيق على التكاليف الثابتة واؼبتغَتة؛ الرقابة الفعالة على العمالة؛ تقليص النفقات اؼبتعلقة بالبكث والتطوير واػبدمات اإلشهارية والًتويج والتوزيع؛ الدخوؿ بسياسة تسعَت ىجومية؛ توفَت عنصر اعبودة والنوعية يف اؼبواد األولية لإلنتاج؛ القدرة على ربمل اػبسائر.ومن بُت أساليب زبفيض التكاليف قبد ما يسمى بػ "أثر التجربة" ويتمثل يف" :عملية التخفيض اؼبنتظم
لتكلفة الوحدة اؼبنتجة على مدار حياة اؼبنتوج ،دبقدار معُت يف كل مرة يتضاعف فيها معدؿ تراكم اؼبنتجات" وىذا
األسلوب يرتبط بعوامل أساسية أنبها:1
 اقتصاديات اغبجم (الوفورات االقتصادية) :ويقصد هبا عملية خفض تكلفة اإلنتاج الوحدوي عن طريقاإلنتاج حبجم كبَت ،وعلى نطاؽ واسع؛ واالستعانة بذلك يف زبفيض التكاليف الثابتة بتوزيعها على حجم
كبَت من الوحدات اؼبنتجة ،يرتبط ىذا العامل بإنتاجية العماؿ ،والكمية اؼبنتجة.
 أثر التعلم :ويشَت إذل زيادة إنتاجية العامل على مدار الوقت ،نتيجة تكرار أدائو ؼبهمة معينة وىذا ماسيساىم يف زيادة حجم اإلنتاج ،ويف زبفيض التكاليف الوحدوية لو.
ترتبط اسًتاتيجية قيادة التكلفة دبخاطر عديدة لعل أنبها:
 التكلفة االستثمارية اؼبرتفعة؛ قد تدفع اؼبغاالة يف خفض التكلفة من جانب اؼبنظمة إذل إنباؿ بعض اعبوانب ذات الصلة باؼبنتج أوشروط استخدامو أو األماف؛
 صعوبة االنتفاع من مزايا اقتصاديات اغبجم وتأثَت التعلم واػبربة بالشكل اؼبتوقع.ثانياً :إستراتيجية التميز
تستطيع اؼبنظمة أف ربقق لنفسها مركز تنافسي فبيز من خالؿ إهباد درجة عالية من التميز ؼبنتجاهتا عن تلك
اليت يقدمها اؼبنافسوف ،ويبكن سبيز اؼبنظمة من فرض السعر الذي تراه مناسباً ،وكذلك زيادة عدد الوحدات اؼبباعة،
وتنمية درجة عالية من والء اؼبستهلك لعالماهتا ،وىناؾ وسيلتاف لتكقيق ىذا التميز :تتمثل األوذل يف ؿباولة اؼبنظمة

-1
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زبفيض درجة اؼبخاطرة والتكلفة اليت يتكملها اؼبستهلك عند شرائو للسلعة ،أما الوسيلة الثانية فتتمثل يف ؿباولة
اؼبنظمة ربقيق مزايا فريدة يف أداء اؼبنتج عن تلك اليت توجد يف منتجات اؼبنافسُت*.
ثالثاً :استراتيجية التركيز
تستند ىذه اإلسًتاتيجية على أساس اختيار ؾباؿ تنافسي ؿبدود يف داخل قطاع الصناعة حبيث يتم الًتكيز
على جزء معُت من السوؽ وتكثيف نشاط اؼبنظمة التسويق يف ىذا اعبزء والعمل على استبعاد اآلخرين من التأثَت يف
حصة اؼبنظمة.
تتميز اسًتاتيجية الًتكيز بكوهنا ذبعل اؼبنظمة قادرة على خدمة القطاع السوقي بطريقة أفضل ،فكل موارد
وؾبهودات اؼبنظمة موجهة ػبدمة ىذا القطاع وحده ،فهي بذلك تستطيع أف تقدـ ؽبذا القطاع خطًا متكامالً من
اؼبنتجات وتقدًن مستوى عاؿ من اػبدمات للمستهلك ،وكذلك القدرة العالية على االستجابة ألي تغيَت قد يطرأ
على حاجات اؼبستهلكُت.1
كما تعٍت ىذه اإلسًتاتيجية تقدًن سلعة أو خدمة تشبع حاجات قطاع معُت من اؼبستهلكُت أو زبدـ منطقة
جغرافية ؿبددة .وتسعى اؼبنظمة ىنا إذل اإلستفادة من ميزة تنافسية يف السوؽ اؼبستهدؼ من خالؿ تقدًن منتجات
ذات أسعار أقل من اؼبنافسُت بسبب الًتكيز على خفض التكلفة أو تقدًن منتجات متميزة يف اعبودة أو اؼبواصفات،
أو خدمة الزبائن...اخل.
وىناؾ بديالف لتطبيق ىذه اإلسًتاتيجية نبا:2
أ -الًتكيز على التكلفة اؼبنخفضة :تركز اؼبنظمة وفقاً ِ
ؽبذه االسًتاتيجية على خفض التكاليف مع االستمرار يف
خدمة جزء صغَت من السوؽ وأف وحدات األعماؿ اليت تتبٌت ِ
ىذه االسًتاتيجية تنتج منتجات وخدمات
غَت مكلفة وتقدمها لزبائن يتميزوف حبساسيتهم ذباه السعر يف ذلك اعبزء من السوؽ الذي زبدمو اؼبنظمة.
ب -الًتكيز مع التميز يف السلعة أو اػبدمة :تتناسب ِ
ىذه االسًتاتيجية مع وحدات األعماؿ اليت تنتج منتجات
أو خدمات ذات صفات فبيزة عالية واليت تتناسب سباما مع اغباجات اػباصة لشروبة صغَتة من الزبائن ويف
جزء ؿبدد من السوؽ ،وألف الطلب على ىذهِ اؼبنتجات يتصف بكونو غَت مرف فإنو يبكن بيعها بأسعار
مرتفعة ويبكن أف تكوف اسًتاتيجية الًتكيز سواء استندت على زبفيض التكلفة أـ التميز ذات مزايا أكرب
عند توافر الشروط اآلتية:

*
1
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معُت ،أـ
 وجود آلية لتكديد ؾباؿ الًتكيز ،ىل يتم الًتكيز على فئة من الزبائن ،أـ الًتكيز على سوؽ نالًتكيز على منطقة معيننة1؛

 وجود أسس وقواعد للمفاضلة بُت خدمة العمالء أو األسواؽ أو اؼبناطق من خالؿ الًتكيز علىزبفيض التكاليف ومن َثن التميُّز يف مستوى األسعار ،أو الًتكيز على اعبودة ومن َث التميُّز يف مستوى
اػبدمة اليت تقدمها اؼبنظمة؛
 تتطلب البكث عن فئة من العمالء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات غَت مشبعة أوحاجات إضافية ال تستطيع اؼبنظمات اغبالية تلبيتها؛
 اغباجة إذل وضع موازنة مالئمة لإلنفاؽ على البكث والتطوير لتكسُت اعبودة وترشيد التكاليف؛ وجود أسس ومعايَت تستخدـ للمفاضلة بُت اعتبارات زيادة الرحبية من جانب ،واعتبارات توسيعاغبصة السوقية من جانب آخر؛
ن
 توفَت اؼبهارات واػبدمات الالزمة ػبدمة ىذا القطاع؛ -ذبنب القطاعات اليت يعمل ويسيطر عليها اؼبنافسوف؛

تغَت قد يؤثر يف زبفيض اغباجة لبعض اؼبنتجات اليت
 مراقبة مستمرة ؼبا وبدث للبيئة التكنولوجية من ُّتق ندمها اؼبنظمة؛
 متابعة النمو يف القطاع السوقي اؼبستهدؼ ،فهذا النمو السريع أو اؼبنخفض يؤثر على شهية اؼبنافسُت؛ -وجود ؾبموعات ـبتلفة ومتمينزة من اؼبشًتين فبن ؽبم حاجات ـبتلفة أو يستخدموف اؼبنتج بطريقة

ـبتلفة؛
 وجود جاذبية يف صناعة ما.2ترتبط اسًتاتيجية الًتكيز دبخاطر عديدة لعل أنبها:3

تغَتات تطرأ على أذواؽ
التغَتات التكنولوجية ،أو ن
 احتماؿ اختفاء مفاجئ لشروبتها السوقية ،إما بسبب نالتكوؿ إذل أجزاء أخرى ػبصوصية
اؼبستهلكُت ،فيصعب على اؼبؤسسة اليت تتبع إسًتاتيجية الًتكيز
ن
مواردىا وإمكاناهتا (فتواجو اؼبؤسسة عوائق اػبروج)؛
 أف يكوف القطاع اؼبستهدؼ ضيقا جدا ،فال تتمكن اؼبؤسسة من االستفادة من اقتصادات اغبجم،فتصبح ىذه اإلسًتاتيجية مكلفة ،خاصة إذا كانت تتطلب استثمارات كبَتة لتطوير وربديث اؼبنتجات؛

1

2008
2008 1

2

331
343

-3
2005

184

43

الفصل الثاني

استراتيجية التميز من خالل الكفاءات البشرية

 سبكن اؼبؤسسات اؼبنافسة من ربقيق ذبزئة أدؽ يف اعبزء االسًتاتيجي اؼبستهدؼ ،أو أف ينجذب اؼبنافسوفالرئيسيوف يف السوؽ ألنو ذو معدالت رحبية كبَتة؛
 عدـ القدرة على تنويع اؼبخاطر حيث تتعرض موارد وإمكانات اؼبنظمة للخطر عند تركيزىا على ؾباؿواحد ؛
 قد يكوف من السهل جدا على شركة من الشركات القائدة للتكلفة يف السوؽ اؼبتسعة أف تكيف أسلوهبالكي تتنافس بطريقة مباشرة.
المطلب الثالث :عموميات حول الميزة التنافسية
تسعى اؼبنظمات إذل التفوؽ والريادة يف الصناعة اليت تعمل فيها وىذا األمر ال يتم ما دل ربصل على ميزة
تنافسية ،واليت تتمثل الكفاءات اليت سبتلكها اؼبنظمة واليت يصعب على اؼبنافسُت تقليدىا أو اغبصوؿ على مثلها.
أوالً :مفهوم وخصائص الميزة التنافسية
لقد ورد مفهوـ اؼبيزة التنافسية يف األدبيات اؼبتخصصة بالعديد من اؼبفاىيم ،إذ عرفت على أهنا" :ؾباؿ تتمتع
فيو اؼبنظمة بقدرة أعلى من منافسيها يف استغالؿ الفرص اػبارجية أو اغبد من أثر التهديدات ،وتنبع اؼبيزة التنافسية
من قدرة اؼبنظمة على استغالؿ مواردىا اؼبادية أو البشرية ،فقد تتعلق باعبودة أو التكنولوجيا أو القدرة على خفض
التكلفة أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو وفرة اؼبوارد اؼبالية ،أو سبيز الفكر اإلداري ،أو امتالؾ موارد بشرية
مؤىلة".1
ويعرفها نبيل مرسي خليل على " أهنا ميزة أو عنصر تفوؽ للمؤسسة يتم ربقيقو يف حالة إتباعها السًتاتيجية

معينة للتنافس".2

كما يعرفها ( )Porterعلى أهنا "تنشأ أساساً من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة ما أف زبلقها لزبائنها ،حبيث
يبكن أف تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار منتجات اؼبنافسُت ذات اؼبنافع اؼبتكافئة ،أو أف تأخذ شكل منافع

متفردة يف اؼبنتج تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية فيو".3

1
2

2002

55

37
1996
3
-Michael Porter, L’avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 1999. P.08.
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ويرى ( )Philip Kotlerاؼبيزة التنافسية بأهنا" :تلك القدرة على أداء األعماؿ بأسلوب معُت أو ؾبموعة من
األساليب اليت ذبعل اؼبنظمات األخرى عاجزة عن ؾباراهتا يف األمد القريب أو يف اؼبستقبل".1
فبا سبق يبكن القوؿ بأف اؼبيزة التنافسية ىي أداء اؼبنظمة ألنشطتها بصورة أكثر كفاءة وفعالية بشكل هبعلها
منفردة ومتميزة يف خلق القيمة اليت ال يستطيع بقية اؼبنافسُت ربقيقها يف أدائهم ألنشطتهم ويبكن أف ربافظ عليها
ؼبدة طويلة من الزمن إذا ما استندت إذل عمليات ذات منهجية إدارية واضكة.
ومن خالؿ ما تقدـ ولغرض منح اؼبيزة التنافسية اؼبفهوـ الواضح نورد خصائصها واليت يبكن أف تتجسد
باآليت:2
-1

أف تكوف مستمرة ومستدامة دبعٌت أف ربقق اؼبنظمة السبق على اؼبدى الطويل ،وليس على اؼبدى القصَت
فقط؛

-2

إف اؼبيزات التنافسية تتسم بالنسبية مقارنة باؼبنافسُت أو مقارنتها يف فًتات زمنية ـبتلفة وىذه الصفة تبعد
اؼبنظمة عن فهم اؼبيزات يف إطار مطلق صعب التكقيق؛
أف تكوف متجددة وفق معطيات البيئة اػبارجية من جهة وقدرات وموارد اؼبنظمة الداخلية من جهة

-3

-4

-5

أخرى؛
أف تكوف مرنة دبعٌت يبكن إحالؿ ميزات تنافسية بأخرى بسهولة ويسر وفق اعتبارات التغَتات اغباصلة يف
البيئة اػبارجية أو تطور موارد وقدرات وكفاءات اؼبنظمة من جهة أخرى؛
أف يتناسب استخداـ ىذه اؼبيزات التنافسية مع األىداؼ والنتائج اليت ترى اؼبنظمة ربقيقها يف اؼبديُت
القريب والبعيد.

اف كوف اؼبيزة التنافسية ذبسد إمكانية اؼبنظمة بعمل أشياء فباثلة للمنافسُت بطرؽ ـبتلفة وأفضل منهم ،فهذا
يعٍت أ ف اؼبيزات التنافسية يف اؼبنظمة تتكقق من خالؿ إقناع األسواؽ والزبائن واؼبنافسُت واألطراؼ األخرى بأف
خيارات اؼبنظمة ترتكز إذل ميزات تتفرد فيها وال يستطيع اآلخروف ؾباراهتا يف ىذا التفرد أو تقليد ىذه اؼبيزات.

-Philip Kotler, Bernard Dubois et Delphine Manceau, le marketing management ;11eme édition; Pearson
éducation , paris. 2004 ,p265 .
2
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ثانياً :جوانب استدامة الميزة التنافسية
إف حصوؿ اؼبنظمة على ميزات تنافسية يصعب على اؼبنافسُت اغبصوؿ على مثلها أو تقليدىا ليس كافياً ،إذ
هبب على اؼبنظمة أف تتفادى اضمكالؿ ميزاهتا التنافسية وخسارهتا تدرهبياً ،لذا ينبغي التأكيد على جوانب استدامة
اؼبيزة التنافسية للشركة واليت يبكن إهبازىا باؼبواقف اآلتية:1
-1

ديمومةالتركيزعلىعواملبناءالميزةالتنافسية :فهذا يضمن للشركة أف ربافظ على ميزهتا التنافسية عن

طريق تأكيدىا اؼبستمر على العوامل األربعة للميزة التنافسية اليت تتمثل بالكفاءة اعبودة واإلبداع واالستجابة
للزبوف كما ينبغي أف تعمل الشركة بشكل مستمر يف تطوير الكفاءات اؼبميزة اليت تنفرد هبا وربقق ؽبا مستويات
األداء العالية يف أعماؽبا.
-2

التعلم والتحسين المستمر :إف الثابت الوحيد يف العادل ىو التغَت لذا فإف مصدر اؼبيزة التنافسية ؼبعظم

منظمات األعماؿ اغباضرة ىو سرعة التقليد لقادة السوؽ الذين يتصفوف باإلبداعات اؼبستمرة يف ميداف
الصناعة ،ويذكر  Thomasبأف اؼبنظمات الناجكة ليست تلك اليت مازالت واقفة يف السوؽ بل ىي اليت
تأخذ قسطاً من الراحة لتكاوؿ البكث عن فرصة ربسُت عملياهتا وإجراءات التشغيل فيها وتتعلم كيف
تستطيع اف تولد الكفاءات اؼبميزة وربصل على اؼبوارد الفريدة اليت يصعب على اؼبنافسُت تقليدىا.
-3

تعقب التطبيق األفضل في الصناعةواستخدام المقارنة :لعل أحد أفضل الطرائق للكصوؿ على كفاءة

-4

التغلب على الخمول والتكاسل :وذلك ألف أحد األسباب األساسية يف اهنيار معظم شركات األعماؿ

أساسية ىو ربديد مستويات عوامل بناء اؼبيزة التنافسية األربعة ألفضل تطبيق (أي الشركة الرائدة) يف الصناعة
والتكيف مع تلك اؼبستويات وؿباولة تقليدىا إذ يف أقل تقدير ينبغي أف رباوؿ الشركة الوصوؿ إذل نفس
مستويات الكفاءة واعبودة واإلبداع واالستجابة للزبوف اليت وبققها ذلك التطبيق األفضل (أو الشركة الرائدة).
الناجكة خالؿ القرف اؼباضي كاف التكاسل التنظيمي الذي هبعل اؼبنظمة القائدة يف ؾباؿ معُت تشعر باجملد
وعظمة اإلقباز فال رباوؿ تغيَت ؾبريات األمور فيها ،ونظراً للتغَت السريع يف البيئة يف أف تلك اؼبنظمات

الكسولة ستفقد ميزهتا التنافسية بالتدريج وردبا تفقدىا فجأة لتتكوؿ من منظمات قائدة إذل منظمات تابعة
ىذا إف دل تغادر بيئة األعماؿ هنائياً لذا ينبغي على اؼبنظمات أف تكوف نشيطة ورباوؿ ذبنب التكاسل عن
طريق ذبديد نفسها واستقطاب القيادات والكفاءات اعبيدة اؼبؤمنة بالتفاعل مع التغيَت وإعادة توزيع مراكز
اؼبسؤولية ف يها بُت حُت وآخر حسب متطلبات اؼبوقف الذي تعيشو اؼبنظمة وإحداث التغيَتات اؼبناسبة يف
اؽبياكل التنظيمية وأنظمة الرقابة فيها.

-Thompson, Arthur A., and Strickland, A.J : Strategic Management, Concepts and Cases, 13th Ed., McGrawHill, New York, 2003, P.185.
1
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ثالثاً :مصادر الحصول على الميزة التنافسية
دل يظهر وجود تصنيف متفق عليو للمزايا التنافسية ،حيث ما زاؿ ىذا األمر ىبضع الجتهادات دل تتكامل ودل
ربظ باالتفاؽ يف األدب االسًتاتيجي ،ومن تلك احملاوالت تصنيف اؼبيزة التنافسية على أساس اؼبوارد ،وىو النموذج
الذي يعتمد اؼبوارد كأساس للميزة التنافسية ،كما تصنف اؼبيزة التنافسية على أساس القيمة اليت ربققها للزبائن واليت
تتمثل يف التميز أو التكلفة اؼبنخفضة ،وىذا التصنيف الذي قدمو ( ،)Porterويف ىذا التصنيف فإف مصدر اؼبيزة
التنافسية األنشطة اؼبطلوبة لبناء القيمة للمستفيدين من خالؿ اؼبنتج أو أحد األنشطة اؼبرافقة لو.1
وتتكدد اؼبيزة التنافسية من خالؿ طبيعة مصادرىا حيث قدـ ( )Porterثالث مصادر أساسية للميزة التنافسية
وىي :قيادة التكلفة  ،واليت هتدؼ إذل ربقيق تكلفة إنتاج أقل باؼبقارنة مع اؼبنافسُت؛ التميز واليت يبكن للمنظمة أف
سبيز منتجاهتا عن اؼبنظمات اؼبنافسة من خالؿ تقدًن ظبات خاصة باؼبنتج وتقدًن تشكيالت ـبتلفة من اؼبنتج؛ وأخَتاً
الًتكيز والذي يهدؼ إذل بناء موقف تنافسي أفضل يف السوؽ من خالؿ إشباع حاجات خاصة جملموعة معينة من
اؼبستفيدين أو بالًتكيز على سوؽ جغرايف ؿبدود أو الًتكيز على استخدامات معينة للمنتج.
وتعد ىذه اؼبصادر احملاور الرئيسة اليت استند إليها ( )Porterيف تصميم اسًتاتيجياتو التنافسية حيث تطبق
لدى منظمات األعماؿ وفقاً للظروؼ احمليطة ،بينما أشار ( )Grantإذل وجود مصادر اؼبيزة التنافسية من خالؿ
الكفاءات اؼبميزة وتشمل اؼبهارات الفنية واإلدارية ،والوظيفية ،وتتمثل باؼبوارد اؼبلموسة اليت سبتلكها اؼبنظمة ،مثل
شبكات التوزيع ،والطاقة اإلنتاجية والقوة التسويقية ،والتكنولوجية.2

1

2010
2
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المبحث الثاني :استراتيجية التميز
بعد ربديد اؼبنظمة لرسالتها ،ووضع األىداؼ االسًتاتيجية اليت تسعى إذل ربقيقها ،إضافة إذل ما مت تشخيصو
من عوامل البيئة اػبارجية والداخلية ،وربديد الفرص والتهديدات احمليطة ونقاط القوة والضعف ،لذا تأيت مرحلة طرح

البدائل االسًتاتيجية ودراستها كخيارات تتمكن بعدىا من اختيار البديل االسًتاتيجي اؼبالئم.1

وإف من البدائل االسًتاتيجية اليت تطرح أماـ اؼبنظمة اسًتاتيجية التميز ،اليت تتأتى من خالؿ تقدًن منتوج أو
خدمة متميزة فريدة للمستهلك .وإف فرص خلق التميز أو التفرد باؼبنظمة ال تقتصر على وظيفة أو نشاط معُت فيها،
بل قد يظهر يف كل فعل تقوـ بو اؼبنظمة .إف اؼبنظمة اليت تتبٌت اسًتاتيجية التميز باؼبنتوج أو اػبدمة ينبغي أف تكوف
منتجاهتا فبيزة وفريدة يف الصناعة اليت تعمل هبا ،يف بعض األبعاد اليت قد تكوف ذات قيمة عالية لدى الزبائن الذين ال
سبثل األسعار لديهم األفضلية األوذل للشراء.
ينبغي أف ينظر إذل التميز أو التفرد على أنو يذىب إذل أبعد من اػبصائص اؼبادية وصفات اػبدمة ليتضمن كل
ش يء يتعلق باؼبنتوج أو اػبدمة ويؤثر بالقيمة احملتملة اليت يستمدىا الزبوف من اؼبنتوج .كما أف اؼبنظمة اليت تستخدـ
اسًتاتيجية التميز كمصدر ؼبيزهتا التنافسية ،ال ينبغي أف تتجاىل أو هتمل الكلفة ،ومن َث هبب أف ربقق مركز تكلفة
يتكافأ مع منافسيها فبا يتطلب منها زبفيض التكاليف يف كل النواحي اليت ال تؤثر على التميز باؼبنتوج.2
المطلب األول :مفهوم استراتيجية التميز
أوالً :تعريف استراتيجية التميز
يعترب التميز من الظواىر األساسية اليت جذبت إىتماـ الباحثُت ويستخدمونو مؤشراً لقياس إمكانيات اؼبنظمة
وقدرهتا على البقاء واالستمرار .كما أف اؼبنظمات اليت تعمل يف بيئة ديناميكية هبب أف تتميز عن بقية اؼبنظمات
اؼبنافسة لتبقى .لذا فقد حدد البعض مفهوـ التميز بأنو "السمات واػبصائص الفريدة ؼبنتوج الشركة واليت تقدـ قيمة
للزبائن".3
وقد أضاؼ (  )Heizer & Renderأهنا "سبيز العرض للمنظمة باذباه تقدًن قيمة مضافة إذل الزبائن".4

-1
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2
54 53
2009
-Hill, Terry: Operations Management: Strategic Context and Managerial Analysis, Macmillan Business:
London, 2001, p.160.
4
-Heizer, Jay, and Barry Render : Operations Management, 8th ed., Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 200, p.36.
3
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وتعرؼ بأهنا "خلق اإلختالؼ يف منتوجات أو خدمات الشركة اليت تعرضها من خالؿ خلق شيء عن طريق
1
العمليات الصناعية لتقدًن شيء فريد ومتميز للزبوف"
كذلك عرفت بأهنا "امتالؾ اؼبنظمة مدى واسع وواضح من اؼبنتجات أو اػبدمات اؼبتميزة ودبواصفات
وخصائص ـبتلفة عن اؼبنافسُت واليت يبكن أف تقدـ يف األسواؽ ذات تقسيمات أو أجزاء ـبتلفة".2
حيث أهنا اختيار صفة أو أكثر من الصفات الرئيسة يف اؼبنظمة واليت ال يبكن أف هباريها اؼبنافسوف بسهولة.
يف ضوء ما تقدـ  ،يبكن القوؿ بأف اسًتاتيجية التميز ىي قدرة اؼبنظمة على تقدًن منتوج أو خدمة متميزة
ومتفردة عن اؼبنافسُت ويف ؾباالت متعددة كاعبودة اؼبتميزة وطبيعة التكنولوجيا اؼبستخدمة ،وأية خدمة تعمل على
بلورة صورة متميزة وإهبابية يف ذىن ال زبوف هبدؼ ربقيق ميزة تنافسية للمنظمة ال يستطيع اؼبنافسوف تقليدىا ،ومن
أجل ربقيق حجم مبيعات وأرباح أعلى من منافسيها.
أنواع استراتيجية التميز:
تستطيع اؼبنظمة أف زبلق لنفسها مركزاً تنافسياً فبيزاً (ميزة تنافسية) من خالؿ إهباد درجة عالية من التميز
ؼبنتجاهتا عن تلك اليت يقدمها اؼبنافسوف ،وكذلك يبكن التميز اؼبنظمة من فرض السعر الذي تراه مناسباً ،وكذلك
زيادة عدد الوحدات اؼبباعة ،وتنمية درجة عالية من والء اؼبستهلك لعالماهتا ،وىناؾ نوعُت من التميز:3
التميزنحواألعلى:تتمثل يف قدرة اؼبنظمة على إنتاج منتجات أو تقدًن خدمات ذات قيمة لدى العمالء
حبيث تتفرد هبا عن اؼبنافسُت ،ىذا النوع من التميز يبكن أف يعتمد على األداء ،التكنولوجيا ،اإلبداع يف شكل
اؼبنتج ،ويبكن أف يتكقق أيضا عن طريق اعبودة والطوؿ النسيب ؼبدة االستخداـ ...
عند انتهاج ىذه اإلسًتاتيجية سوؼ تتكمل اؼبنظمة تكاليف مرتفعة نوعا ما؛ ويتم تغطيتها بفرض سعر بيع
مرتفع  -سعر استثنائي  -ويكوف عادة أعلى بكثَت من السعر الذي يفرضو رائد التكلفة ،أي سعر أعلى من متوسط
السعر يف الصناعة.
التميزنحواألسفل:ىناؾ بعض اؼبؤسسات حققت قباحا كبَتا بفضل ىذه اإلسًتاتيجية ،واليت تقًتح من أجل
سعر منخفض عرض منتج بقيمة أو نوعية أقل من اؼبنافسُت ،نزع بعض اػبصائص ،زبفيض أداء اؼبنتج ،...وىي
- Lumpkin & Dess & Eisner, Strategic Management creating competitive advantages, 3th ed., McGraw-Hill
Irwin, Companies, Inc., new York,,2007, p.168.
2006
2
-2
1

- M.Porter : L'avantage concurrentiel , Inter Edition، Paris، 1993. Pp. 27- 28.
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موجهة للعمالء الذي يولوف أنبية كبَتة للسعر ،بالرغم من معرفتهم بأف نوعية اؼبنتج أو اػبدمة ؿبدودة  ،فهم ال
يستطيعوف أو ال يرغبوف يف التوجو إذل عروض أخرى بقيم أو نوعية أعلى .
ويبكن التمييز أيضا بُت:

1

 التميزالمادي :يكوف بالنسبة للسلع اليت يبكن مالحظة جودهتا قبل الشراء ،إذ يتم إنشاء صورة ذىنية
مباشرة عن السلعة أو اػبدمة ،مثل الزىور الطبيعية.

 التميزالمعنوي:يكوف بالنسبة للسلع اليت ال يبكن مالحظة جودهتا إال بعد االستهالؾ ،وال يتم إنشاء
صورة ذىنية مباشرة بل هبب إرساؿ إشارات متصلة هبا إذل العمالء بأشكاؿ متباينة للتمييز ،على سبيل
اؼبثاؿ يبثل شكل العبوة أداة قوية ملموسة إلرساؿ إشارات عن تسويق اؼبنتج ،أما بالنسبة للخدمات تكتسب

صورهتا الذىنية من خالؿ التسهيالت اػبدمية وسلوؾ اؼبوظفُت.
المطلب الثاني :طرق تحقيق التميز

يتجسد اؽبدؼ من اسًتاتيجية التميز ربقيق اؼبزايا التنافسية وربقيق التفوؽ وذلك من خالؿ ابتكار منتوج أو
خدمة ينظر إليها اؼبستهلكوف على أهنا متميزة ،إف اؼبنظمة القادرة على أف تنتهج اسًتاتيجية التميز إلشباع حاجة
اؼبستهلك وجذبو من أجل زيادة حجم اؼببيعات ومن َث تستطيع ضباية اؼبنظمة نفسها من منافسيها بطريقة ال يستطيع
اؼبنافسوف ربقيقها ،فبا هبعل اؼبنظمة تفرض سعر عارل ؼبنتجاهتا (سعر يعترب أعلى من متوسط السعر يف الصناعة) .إف
القدرة على زيادة اإليرادات من خالؿ فرض أسعار عالية يسمح للمنظمة اليت تعتمد ىذه االسًتاتيجية بالتفوؽ على
منافسيها وربقيق أرباح أعلى.2
بينما يكوف من السهل دبا فيو الكفاية معرفة أ ف اسًتاتيجية التميز الناجكة ،هبب أف تستلزـ خلق قيمة مضافة
للمشًتين ،بطرؽ ال يبكن للمنافسُت ؿباكاهتا ،إال أنو من الصعب يف اؼبقابل ،ربديد كيفية إنشاء ظبات فريدة أو
خلقها ،حبيث يعتربىا اؼبشًتوف ذات قيمة متميزة .ويف ىذا اإلطار يبكن استخداـ أحد أربعة توجهات أساسية:3
يتمثل التوجو األوؿ يف دمج ظبات اؼبنتج وفبيزات االستخداـ ،اليت تقلل من التكاليف العامة اػباصة باؼبشًتي
الستخداـ منتج اؼبنظمة .ويبكن أف تتم عملية جعل منتج اؼبنظمة أكثر اقتصادية من خالؿ إىدار اؼبواد اػباـ اػباصة
1

2008

-2

. 290.
1
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-3
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2006 1
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باؼبشًتي (توفَت مكونات تصغَت اغبجم) أو تقليل متطلبات تكلفة ـبزوف اؼبشًتي (من خالؿ ضماف توفَت عمليات
التسليم يف الوقت احملدد)...اخل.
ويتمثل التوجو الثاين يف دمج فبيزات ترفع من مستوى األداء الذي وبصل عليو اؼبشًتي من اؼبنتج.
بينما يتمثل التوجو الثالث يف دمج اؼبميزات اليت تعزز من رضا اؼبشًتي عن اؼبنتج أو اػبدمة بطرؽ غَت
اقتصادية أو غَت ملموسة.
ويتمثل التوجو الرابع يف اؼبنافسة على أساس توافر اإلمكانات لتقدًن قيمة للزبائن ،من خالؿ اإلمكانات
التنافسية اليت ال يبتلكها اؼبنافسوف او يستطيعوف تقليدىا.
وبصورة أكثر ربديداً فإف التميز يبكن الوصوؿ إليو بأحد الطرؽ اآلتية:
 تقدًن خدمات أو ضمانات فبيزة للمستهلك؛ زبفيض تكاليف اإلنتاج ومن َث زبفيض سعر اؼبنتوج يف السوؽ؛ التقليل من اػبدمات اليت تقدـ للمستهلك يف مقابل زبفيض سعر اؼبنتوج؛ جعل عملية الصيانة للمنتوج أسهل وأقل تكراراً؛-

تقليل اغباجة اػباصة باؼبستهلك إذل بعض جوانب التدعيم األخرى بغرض استخداـ اؼبنتوج؛
تقدًن زبفيض كبَت يف سعر اؼبنتوج اعبديد عند مبادلتو دبنتوج آخر قدًن؛
توفَت درجة عالية من التكامل يف اؼبنتوج عند استخدامو مع منتجات أخرى؛
ربسُت درجة الراحة يف استخداـ اؼبنتوج أو جعل استخداـ اؼبنتوج أسهل؛

 تصميم اؼبنتوج حبيث يبكن أداء العديد من الوظائف ،أو على العكس تنميتو ليكوف منتوجاً متخصصاً يصلحلالستخداـ اؼبتخصص يف ؾباؿ واحد؛
 جعل من اؼبمكن تفصيل اؼبنتوج وفقاً لرغبات وطلبات اؼبستهلك (اؼبرونة يف انتاج أي شكل يطلبو اؼبستهلك)؛ -العمل على مقابلة بعض اغباجات غَت االقتصادية مثل اغباجة إذل التفاخر ،أو الراحة ،أو اؼبركز االجتماعي.

كما يبكن إتباع إسًتاتيجية التميز ناجكة من خالؿ ربقيق عدد من األنشطة واليت تعترب من عوامل
النجاح األساسية ؽبذه اإلسًتاتيجية واليت تتضمن:1
 جودة عالية للمواد األولية :شراء مواد خاـ حبيث تؤثر على أداء وجودة اؼبنتوج النهائي؛-1
2010 14
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 أداء فبيز للتصميم :تكثيف ؾبهودات البكث والتطوير ذباه اؼبنتوج حبيث تؤدي إذل تقدًن تصميماتوخصائص أداء أفضل ،زيادة استخداـ اؼبنتوج ،تنوع تشكيلة اإلنتاج ،تقدًن مباذج جديدة يف زمن أقل،
وأخَتاً شغل مركز قيادي بشأف تقدًن منتوجات جديدة إذل السوؽ؛
 جودة عالية يف االنتاج والتفتيش والرقابة :ؾبهودات عالية كبو عملية االنتاج حبيث تؤدي إذل ربسُت اعبودة،ومعولية اؼبنتوج ،والشكل اػبارجي للمنتوج؛
 تسليم جيد للمبيعات :نظاـ للتسليم يف أقصر زمن مع وجود نظاـ دقيق إلعداد اؼبلفات واألوامر اؼبطلوبة؛ عالقة جيدة مع اؼبستهلك :أنشطة التسويق واؼببيعات وخدمة اؼبستهلك اليت تؤدي إذل تقدًن اؼبساعدة الفنيةللمستهلك ،صيانة أسرع وخدمات إصالح أفضل  ،معلومات أكثر للمستهلك على كيفية استخداـ اؼبنتوج،
تقدًن شروط ائتمانية أفضل ،وأخَتاً التشغيل السريع لألوامر والطلبات؛
 عمليات تصنيع متميزة :الًتكيز على عدـ وجود أي عيوب تصنيع ،تصميم أداء فائق للغاية من الناحيةاؽبندسية ،الصيانة ،استخدامات مرنة للمنتوج ،وأخَتاً جودة اؼبنتوج.
ويبكن إضافة بعض اؼبقومات اليت يتطلبها اتباع اسًتاتيجية التميز واؼبتمثلة فيما يلي:1
 إعطاء اؼبؤسسة أنبية لتكقيق عائد مرتفع يفوؽ ما ربققو اؼبؤسسات األخرى العاملة يف نفس ؾباؿ النشاط؛
تنمي والءىم للمنتج أو
 يتميز عمالء اؼبؤسسة بسمات شخصية وخصائص سلوكية وقدرات مالية ورؤية فنية ،ن
العالمة التجارية ،وتقلل حساسيتهم اذباه األسعار واالرتفاعات اؼبتواصلة فيها؛

 ليس بالضرورة أف يرتبط التميز بدرجة أساسية بارتفاع جودة اؼبنتج عن غَته؛ وال بالبفاض تكلفة إنتاجو عن
غَته (مقارنة بعض أنواع السيارات ببعضها ،مقارنة أنواع الساعات) ،وإمبا يرتبط ىذا التميز بدرجة أساسية
بتصورات وإدراكات العمالء لتفرد منتج عن غَته وإف كاف ىذا ال يعٍت إنباؿ اعبودة؛ أو أف اؼبؤسسة يبكن أف
ربقق التميز ؼبنتجاهتا رغم البفاض اعبودة؛
 تتطلب إسًتاتيجية التميز توفر قدرات فنية ومالية وإدارية لدى اؼبؤسسة؛ ؼبتابعة احتياجات العميل ورغباتو وقياس
مستوى رضاه عن اؼبنتج ،والقياـ بعملية التكديث والتطوير اؼبستمر استجابة لتوقعات العميل؛
 تناسب إسًتاتيجية التفرد عادة اؼبنتجات اليت تعتمد على تقنيات معقدة ومتطورة واليت يتعذر على اآلخرين
تقليدىا أو ؿباكاهتا؛ فبا يعمق استعداد العميل لدفع مبالغ مرتفعة نسبيا مقابل االطمئناف إذل جودة اؼبدخالت
أو اؼبكونات التقنية للمنتج (سيارات ،ساعات ،أجهزة كهر ومنزلية ،كمبيوتر)...؛
1

8991 2

307 .
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 توجد مصادر متعددة لتكقيق التمايز ال ترتبط صبيعها جبودة اؼبنتج ،حيث يبكن أف تكوف الطبقة االجتماعية أو
اؼبستوى الثقايف لفئة العمالء ،الشكل أو اؼبظهر اػبارجي ،اغبالة النفسية للعميل وإحساسو باألماف واختالفو عن
اآلخرين ،شيوع أف ىذا اؼبنتج اػباص بالشباب والفئة اؼبثقفة ،وقد يكوف ؾبرد اإلعالف بأنو الشراء من منظمة أو
شركة معينة ؽبا اسم مشهور ىو مصدر التميز؛
 تتطلب امتالؾ اؼبنظمة قدرة عالية على التطوير والتكديث؛ وأف يكوف لديها أنظمة فنية وإدارية قادرة على
االستجابة السريعة الحتياجات العمالء ،جبانب قدرهتا على اؼببادرة بتقدًن ما ىو جديد متميز بصورة تفوؽ
توقعات العميل؛
 إف إتباع إسًتاتيجية التميز واستعداد العميل للكصوؿ على ىذا اؼبنتج اؼبتفرد ،ال يعٍت االستعداد اؼبطلق لدى
العميل لدفع أي سعر يطلب يف ىذا اؼبنتج؛ فبا يؤكد قدرة اؼبنظمة على ضبط التكلفة عند حدود معينة توفر
مقومات اغبماية السًتاتيجية التميز؛
 ترتبط إسًتاتيجية التميز بقدرة اؼبنظمة على تقدًن مستوى مرتفع من خدمات ما بعد البيع؛ من صيانة ،إصالح،
استبداؿ وتدريب وغَتىا؛
 تتطلب إسًتاتيجية التميز أف يكوف لدى اؼبنظمة قدرة فنية وإدارية ومالية للتعامل مع قطاعات سوقية واسعة
متنوعة ،وإف كاف ليس بالضرورة أف زبتلف مصادر التميز باختالؼ ىذه األسواؽ.
المطلب الثالث :مزايا ومخاطر استراتيجية التميز
تعد اسًتاتيجية التميز من االسًتاتيجيات التنافسية العامة ،واؼبنظمة اليت تتبٌت ىذه االسًتاتيجية سبتاز بقدرهتا
على البقاء واالستمرار وخاصة تلك اؼبنظمات اليت تعمل يف ظل صناعة مضطربة أو متقلبة ووبقق التميز اؼبزايا
التالية:1
 سبيز اؼبنتوج وبمي اؼبنظمة إزاء اؼبتنافسُت لدرجة أنو ىبلق والء لدى اؼبستهلك كبو منتجاهتا وإف الوالء يعرب عندرجة عالية من االلتزاـ واإلخالص وانو يبثل قيمة شبينة وميزة تنافسية؛
 سبيز اؼبنتج ىبلق رغبة واستعداد عند اؼبستهلك بدفع أسعار للمنتوج اؼبتميز أعلى من السعر اغبقيقي أو منأسعار اؼبنتجات اؼبتماثلة األخرى؛
 سبيز اؼبنتج ىبلق حواجز لدخوؿ منافسُت جدد أو البكث يف الدخوؿ إذل الصناعة؛ تزداد اؼبنظمة قوة من أجل تطوير مؤىالهتا ومهاراهتا اؼبتميزة اػباصة لتمكنها من مواجهة اؼبنافسُت اآلخرين؛1

13

53

الفصل الثاني

استراتيجية التميز من خالل الكفاءات البشرية

 تقدًن اؼبنظمة منتجو اً متميز اً قادر ا على إشباع حاجات ورغبات اؼبستهلك كما يراىا ووبتاجها وليست كماتراىا ىي؛
 تعدد استخدامات اؼبنتوج وتوافقها مع حاجات اؼبستهلك.وينبغي على اؼبنظمة عند تبنيها اسًتاتيجية التميز أف تأخذ يف اغبسباف اؼبشاكل اليت قد تلكق باؼبنظمة جراء
استخدامها ىذه االسًتاتيجية من أجل معاعبتها ،ومن أبرز اؼبشاكل اليت قد تظهر جراء تطبيق ىذه االسًتاتيجية ما

يلي:1
 قابلية اؼبنظمة على األمد الطويل من اغبفاظ على ميزهتا التنافسية يف عيوف اؼبستهلكُت؛ االستمرار والتمادي يف اتباع إسًتاتيجية التميز من قبل اؼبنظمات هبعلها تقدـ منتجاً متميزاً ذو مواصفات دقيقةجداً وتكاليف باىضو وىذه اؼبواصفات قد ال وبتاجها اؼبستهلك وبالتارل يلجأ إذل اؼبنتجات البديلة ذات
األسعار األقل.
 قدرة بعض اؼبنافسُت اعبدد على تقليد اؼبنتوج اؼبتميز بسهولة؛ -هتديد اؼبتميز حيث أف مصدر التفرد للمنظمة ردبا يستبعد من خالؿ التبدالت يف الطلبات وذوؽ اؼبستهلك؛

 ؿباولة اؼبنظمة الًتكيز على أحد مالمح اؼبنتوج أو اػبدمة ػبلق التميز بينما اؼبستهلك ال يرى أف ىذا اعبانب مناؼبنتوج يبكن أف يؤدي إذل خفض اؼبخاطر أو التكاليف اليت يتكملها؛
 ؿباولة التماد يف خلق التميز والذي قد يًتتب علية االرتفاع الشديد يف تكاليف اإلنتاج مع وجود خصائص يفاؼبنتوج قد ال وبتاجها اؼبستهلك أو قد يستغٍت عن وجودىا يف مقابل سعر أدىن.
 يبكن للمنظمة أف تصرؼ الشيء الكثَت ػبلق التميز لعدد ؿبدود من اؼبستهلكُت لكنها ال يبكن تغطية ىذهالنفقات؛
 الفهم اػباطئ لعوامل البيئة الداخلية اؼبتمثلة يف (نقاط القوة ونقاط الضعف) و مقابلتها بعوامل البيئة اػبارجيةاػباصة (بيئة الصناعة) اؼبتمثلة بػ (الفرص والتهديدات).
المبحث الثالث :مجاالت التميز
تسعى اؼبنظمات إذل التميز من خالؿ ربقيق اؼبيزة التنافسية ،ىذه األخَتة تعٍت أف تتمتع اؼبنظمة دبيزات من
خالؿ ما يتوافر فيها من موارد وقدرات ومهارات ال تستطيع اؼبنظمات األخرى اؼبنافسة تقليدىا أو ؾباراهتا ،ومن
الطبيعي أف تكوف ىذه اؼبيزة التنافسية مستدامة ويتم الوصوؿ إليها عن طريق مصادر متعددة ،ويعترب العنصر البشري
أىم مصادرىا ،فكيفية إدارة اؼبوارد والكفاءات البشرية يف اؼبنظمة وإهباد الدافعية العالية لدى العاملُت ،وتطوير ثقافة
اؼبنظمة لتصبح مثَتة لدافعية األفراد ،ومشجعة لإلبداع وروح االبتكار.
1
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ويتناوؿ ىذا اؼببكث أل ىم اسًتاتيجيات أو ؾباالت التميز اليت ربقق للمنظمة ميزة تنافسية أفضل واؼبتمثلة يف:
اعبودة ،االبداع واالبتكار ،اؼبعرفة ،التكنولوجيا.
المطلب األول :الجودة
تب كث كل اؼبؤسسات اليوـ عن ربقيق مستوى جيد ؼبنتجاهتا دبا يتوافق ومتطلبات الزبائن وإمكاناهتا ،وما
يضمن ؽبا مركز تنافسي جيد وسعياً منها للنمو واالستمرارية ،حيث تعد اعبودة أحد مفاتيح ربقيق النجاح.
أوالً :تعريف الجودة
عرؼ اؼبعهد الفيدرارل األمريكي اعبودة على أهنا "أداء العمل الصكيح بشكل صكيح من اؼبرة األوذل ،مع
االعتماد على تقييم اؼبستفيد يف معرفة مدى ربسُت االداء".1
كما تعرؼ على اهنا "ؾبموعة الصفات واػبصائص للسلعة أو اػبدمة اليت تؤدي إذل قدرهتا على ربقيق

الرغبات".2

وعرفت بأهنا "قدرة اؼبنتج أو اػبدمة على إشباع حاجات الفرد بالًتكيز على اػبصائص والسمات الكلية".3
من خالؿ التعاريف يتبُت اف اعبودة ىي ؾبموعة من الصفات وبملها اؼبنتج واليت ذبعلو وبقق رضا الزبوف.
واؼبنظمات اإلنتاجية تستخدـ مفهوـ اعبودة لغرض أف سبينز نفسها عن اؼبنظمات اؼبنافسة األخرى عن طريق
تكوين صورة واضكة ) (Imageعن اؼبنظمة وأقسامها تبقى يف أذىاف الزبائن.
ثانياً :إدارة الجودة الشاملة
ويعد مفهوـ إدارة اعبودة الشاملة من أحدث اؼبفاىيم اإلدارية اليت تقوـ على ؾبموعة من األفكار واؼببادئ اليت
يبكن ألي إدارة أف تتبناىا لتكقيق أفضل أداء فبكن .وفيما يل نورد بعض تعاريفها:
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فقد عرفها  Bharat wakhuعلى أهنا "التفوؽ يف األداء إلسعاد اؼبستهلكُت عن طريق عمل اؼبديرين واؼبوظفُت
مع بعضهم البعض من أجل ربقيق أو تزويد اؼبستهلكُت جبودة ذات قيمة من خالؿ تأدية العمل الصكيح بالشكل
الصكيح ويف اؼبرة األوذل ويف كل وقت ".

1

وأكد  Crosbyعلى أف إدارة اعبػودة الشاملػػة" :سبثػل اؼبنهجيػة اؼبنظمػة لضمػاف سيػر النشاطػات التػي تػم
التخطيط ؽبػا مسبقا ،حيػث أنػها األسلوب األمثػل الذي يساعػد على منػع وذبػنب حػ ػػدوث اؼبشكالت من خالؿ
العمل على ربفيز وتشجيع ا لسلوؾ اإلداري والتنظيمي األمثل يف األداء واستخداـ اؼبوارد اؼبادية والبشرية بكفاءة
وفعالية".2
تضػػم اعبػػودة الشػػاملة ع ػ ندة معػ ا
ػاف سبثػػل يف ؾبملهػػا فلسػػفة إداريػػة مبنيػػة علػػى أسػػاس رضػػا الزبػػوف الػػذي يتضػػمن
التصميم اؼبتقن للسلع واػبدمات والتأكد من أف اؼبنظمة تعمل علػى تقػدًن ىػذه السػلع واػبػدمات بشػكل مػتقن ودقيػق
دائماً دبا وبقق الرغبات واؼبتطلبات ،ويبكن أىم اؼبداخل الرئيسة إلدارة اعبودة الشاملة كاآليت:
 -1مدخل فكري جديد .
 -2مدخل يبُت أنبية الزبوف وصبيع العػاملُت يف التنظػيم واإلدارة يف كػل اؼبسػتويات عػن طريػق اؼبشػاركة اعبماعيػة يف
اؼبنظمة اليت ينتموف إليها.
 -3مدخل إداري يتطلب التزاـ اإلدارة العليا .
 -4القياـ باألداء يف العمل بصورة صكيكة منذ اػبطوة األوذل .
 -5مدخل يركز على التكسُت اؼبستمر .
-6

استخداـ فرؽ العمل من أجل اؼبشاركة التعاونية إلقباز كافة العمليات اإلنتاجية واإلدارية .
ثالثاً :أهداف إدارة الجودة الشاملة

يعترب  Heizer & Rendreأف إدارة اعبودة الشاملة تركز على ثالثة أىداؼ رئيسية تعد من أىم مبادئها وىي:
رضا الزبوف ،مشاركة العاملُت ،والتكسُت اؼبستمر .
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رضاالزبـون :يشػعر الزبائػن الداخليػُت واػبارجييػػن بالرضػػا عندمػػا تلػػىب توقعاهتػػم بشػػأف اؼبن ػػتوج أو اػبدمػػة أو
تتخطاى ػػا ،ويستخػػدـ الزبائػػن اؼبصطلػػح الع ػػاـ " اعب ػػودة " ليصف ػوا مستػ ػػوى رضاىم عن اؼبنتوج أو اػبدمة ،إذ
1
وبتفظ الزبائن بأبعاد متعددة عن اعبودة يف أذىاهنم ،وعندما يليب اؼبنتوج ىذه األبعاد يشعر الزبائن بالرضا.
مشاركةالعاملين :تعترب مشاركة العاملُت أحد األىداؼ اؼبهمة يف إدارة اعبودة الشاملة ،وينبغي أف يتضمن
برامج اؼبشاركة عملية تغيَت الثقافة التنظيمية وتشجيع فرؽ العمل.

 التغيَت الثقايف :أحد التكديات الرئيسية تكمن يف تطوير ثقافة خاصة إلدارة اعبودة الشاملة عن طريق
مشاركة كل فرد يف النظر إذل ضبط اعبودة بأهنا غاية حبد ذاهتا ،ينبغي اإلمساؾ باألخطاء أو العيوب
وتصكيكها عن اؼبصدر دوف أف سبر إذل الزبوف الداخلي أو اػبارجي* ،يطلق على ىذه الفلسفة مصطلح
" اعبودة لدى اؼبصادر ".
 فرؽ العمل :تعد مشاركة العاملُت تكنيكا مهما يف ربسُت العمليات واعبودة ،وأحد طرؽ ربقيق مشاركة
العاملُت ىي عن طريق استخداـ " فرؽ العمل " واليت ىي عبارة عن ؾبموعات صغَتة من األفراد لديها
ىدؼ عاـ ،يصنعوف أىداؼ خاصة هبم ويعتمدوف مداخل معينة لتكقيقها ،ووبملوف أنفسهم مسؤولية
النجاح .2

التحسين المستمر :ويقصد بو الرقابة اؼبستمرة لكل مراحل العمليات دوف توقف ،حيث يتم ربديد
األخطاء مسبقا ومعرفة أسباهبا ومعاعبتها قبل وقوعها والتطلع باستمرار إذل طرؽ أفضل لتقدًن اؼبنتوج بشكل
يواكب تغَتات متطلبات الزبوف واؼبستهلك.

3

اعتربت اعبودة كعامل تفرقة بُت عروض اؼبنظمات اؼبتنافسة ،فتستند اسًتاتيجية التميز على مفهوـ إبداع
اؼبنتجات واػبدمات اليت تضمن أحسن إشباع لرغبات الزبائن من تلك اؼبعروضة من طرؼ اؼبنافسُت ،وتكوف أبعاد
اعبودة ذات األولوية يف ىذه االسًتاتيجية متمثلة يف :األداء ،اػبصائص الثانوية ،الطابع اعبمارل للمنتجات
واػبدمات.
وتعد اعبودة عامل مهم يف اسًتاتيجية التميز حيث تسمح للمؤسسة بضماف والء الزبوف عن طريق مطابقة
اؼبنتجات وثبات جودهتا دبا يتالءـ واحتياجاتو.
1
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إف اؼبنظمة وضمن اسًتاتيجية التميز ربرص كل اغبرص على أف يكوف عرضها فبيزاً عن عروض اؼبنافسُت،
فتقوـ بوضع تصميم فبيز ؼبنتجاهتا يسمح ؽبا بالتموضع بُت منتجات اؼبنافسُت اؼبتماثلة مع منتجاهتا واؼبعروضة من
طرفهم ،كما ترتكز اؼب نظمة اليت تتبٌت ىذه االسًتاتيجية على أبعاد اعبودة اؼبتمثلة يف األداء واػبصائص واؼبميزات
الثانوية للمنتجات تلبية لرغبات الزبائن وإشباع حاجاهتم ،وهتتم كذلك بإضفاء البعد اعبمارل وتعمل على سبييز اؼبنتوج
من ناحية الشكل حىت يتم إدراكو وسبييزه من طرؼ اؼبستهلكُت ،وتقوـ اؼبؤسسة حسب ىذه االسًتاتيجية بالبكث
اؼبتواصل عن ربسُت جودة منتجاهتا وإبداع منتجات جديدة تسمح ؽبا برفع األسعار عن منتجات اؼبنافسُت كنتيجة
لتمييز منتجاهتا فبا يساىم يف رفع ىوامش الربح ،وضماف سبيز منتجاهتا لكسب والء وثقة زبائنها.
ىذا ويبكن إثبات أنبية اعبودة يف تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة من خالؿ دراسات بعض الباحثُت ،ونذكر
منها دراسات كل من  R. Waterman T.Peters,اليت أثبتت أف أفضل اؼبنظمات هتتم بالزبوف أكثر من
التكنولوجيا أو التكاليف ،حيث أف نسبة  % 80أو  %90من ىذه اؼبنظمات تركز على اعبودة ،اػبدمة أو ربديد
موقع يف السوؽ ،ومن أىم وسائل تعزيز قدرهتا التنافسية يف ؾباؿ اعبودة ،نذكر بعض األمثلة من نتائج ىذه
الدراسات:1
 تقدًن مؤسسة  Caterpillartractorاليت تنتج قطع غيار ذات جودة فباثلة للمنتوجات اؼبتواجدةبالسوؽ ،اؼبنتوج ربت الضماف خالؿ  48ساعة يف كل أكباء العادل ،مع الًتكيز على الزبوف واؼبوزع؛
 استعماؿ مؤسسة  :Mc Donald’Sشعار "اعبودة ،اػبدمة ،النظافة والسعر" ،عبذب الزبائنواؼبستهلكُت ،فاؼبالحظ أف اعبودة ىي أوؿ كلمة يف شعارىا ،العتقادىا بأف الزبائن واؼبستهلكُت يقيموف
منتجاهتا وخدماهتا اؼبقدمة يف مطاعمها بناءً على ذلك؛
 وضع مؤسسة  Procter et Gambleلصنع مواد التجميل ،رقم ىاتفي خاص الستقباؿ شكاوىالزبائن واقًتاحاهتم ،فهي تعترب اعبودة كهدؼ أساسي وأف شكاوى الزبائن تنتقل مباشرة إذل رئيس مصلكة
اإلنتاج والذي يتخذ القرار بسرعة بعد استشارة بقية مصاحل اؼبؤسسة.
نالحظ إذف كيف أف اؼبؤسسة تلجأ لتعزيز قدرهتا التنافسية وربقق التميز من خالؿ اعبودة بواسطة عدة وسائل
كالشعارات اليت تشمل مصطلح اعبودة ،وضع رقم ىاتفي خاص وؾباين ؼبعرفة شكاوى واقًتاحات الزبائن
واؼبستهلكُت ،تقدًن اؼبنتوج ربت الضماف لفًتة معقولة...إخل ،وغَتىا من األساليب.

-t. Peters et r. Waterman :Le prix de l'excellence – les secrets des meilleurs entreprises, Ed. Inter Edition, Paris,
1983, PP.183-193.
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وتستمد اعبودة أنبيتها يف ربقيق التميز للمنظمة ،دبسانبتها يف زيادة أرباحها وذلك إنطالقاً من عدة موارد
تتمثل يف الكفاءات ،احملفزات واؼبرونة اليت تساىم وتشجع على اؼبراقبة الذاتية عبودة السلع والعمليات ،وبالتارل ضماف
التكسُت اؼبستمر من خالؿ عدة آليات مثل نظاـ ( )J.A.Tواإلنتاج بكمية قليلة ،واليت تساىم يف زبفيض تكاليف
كل من ا ألخطاء ،واليد العاملة ،التخزين وبالتارل زبفيض التكاليف الكلية وربقيق جودة عالية ،ومن َث النمو وزيادة
األرباح انطالقاً من ذلك.
المطلب الثاني :االبداع
يتفق معظم الكتاب الذين أثار اىتماىم االبتكار واالبداع على أهنما مفهوماف مًتابطاف ومتكامالف فاالبتكار
يهتم بتوليد األفكار وتطويرىا لذا فهو يتصل حبركة التطور العلمي يف حُت يتصل االبداع بتفعيل ىذه األفكار
وإعطاءىا أبعاداً مادية على ىيئة منتجات وبذلك فهو اذف يرتبط وبشكل مباشر بالتطور التكنولوجي وقد قدـ
( )Coutler et Robbinsمبوذجاً للعالقة بُت االبتكار واالبداع وعرفا االبداع بأنو تبٍت األفكار اؼببتكرة وتقديبها على
شكل سلع وخدمات نافعة ،او اعتمادىا اسلوباً جديداً يف العمليات ،وأف اؼبنظمات اؼببدعة ىي اليت سبتاز يف توجيو
ابتكاراهتا كبو ـبرجات ناجكة.
وعليو فإف االبتكار يفتح أماـ اؼبنظمة فضاءات فسيكة ال مقاومة فيها وقد حدد ( )Nonaka & Kenneyبأف
النجاح يف مواجهة ربديات اؼبنافسة الشاملة يتم من خالؿ تعامل اإلدارة اؼبتفاعل مع حاالت االبتكار الفعاؿ ويف
معاعبة اؼبعلومات اعبديدة واؼبستجدة وتقديبها على ىيئة منتجات تشبع حاجة اجملتمع فضالً عن ذلك فإف الثبات يف
السوؽ والتفوؽ على اؼبنافسُت هبب أف يستند إذل اسًتاتيجيات جديدة مبتكرة ومنتجات جديدة فضالً عن أساليب
تصنيعية وتسويقية جديدة.1
فاالبتكار واالبداع يعداف قوة يف مواجهة ربديات البيئة يفضي إذل هتيئة فرص الًتقي واالزدىار والريادة ،سبتاز
هبما اؼبنظمات الواعدة اليت تقود البيئة وتوجهها ؼبصلكتها من خالؿ تأثَتىا يف البيئة .فاستمرار االبتكار واالبداع
وبقق للمنظمة ميزات تنافسية من خالؿ االستجابة ؼبتطلبات التغيَت.
من ىنا يبدو واضكاً بأف االبتكار واالبداع ىو أكثر عناصر قوة اؼبنظمة قدرة على خلق ميزات تنافسية ربقق
للمنظمة ىيمنة وريادة يف السوؽ فمع مضي الزمن تتقارب اؼبيزات التنافسية غَت أنو باستطاعة اؼبنظمة احملافظة على
قدراهتا التنافسية من خالؿ االبتكار واالبداع والذي يبكن وصفو بأنو:2
 -وبقق قباح اؼبنظمة يف التنافس على اؼبستوى العاؼبي؛
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 يعزز اسًتاتيجية التنافس للمنظمة؛ ينتقل باؼبنظمات ذات القدرات على االبداع اذل مواقف جديدة باستمرار من خالؿ ربقيقو ميزاتتنافسية ؽبا.
ومها تكن اآلراء اؼبطروحة والتفاسَت الواردة ؽبذين التعبَتين ،فإف االبتكار يبثل حالة إهباد وتوليد أفكار جديدة
و/أو تطويرىا ،فهو إذف شديد االتصاؿ باؼبعرفة والعلم وتطورنبا ،أما االبداع فهو يتجو إذل اإلفادة من ىذه األفكار
وربويلها إذل فعل وتطبيقات ذات فائدة ،على ىيئة منتجات ،ومن ىنا يظهر بأف االبتكار واالبداع يقوداف اؼبنظمة
إ ذل االنتقاؿ إذل حالة جديدة وىذا ىو السبب يف اىتماـ اؼبنظمات بأقساـ البكث والتطوير ،واستقطاب الكفاءات
والعمل على تطويرىا ورفع مستوى اؼبهارات لديها دبا يعزز قدرهتا االبتكارية وفتح نوافذ عل اعبامعات واؼبراكز العلمية
والبكثية لإلفادة من الكفاءات اؼبتوافرة فيها يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمات يف ؾباؿ االبتكار واالبداع دبا هبعلها قادرة
على مواجهة التكديات والظروؼ واؼبواقف يف البيئة غَت اؼبستقرة ذلك أنو ينشط دورة حياهتا ويعيد إليها حيويتها.
فاؼبنظمة الفاعلة النشطة ،ىي تلك اؼبنظمة اليت أدركت قبل غَتىا واستطاعت أف تقدـ منتجات جديدة دل
يألفها السوؽ من قبل وىي بذلك ستسود السوؽ وهتيمن عليو مبتعدة عن اؼبنافسة واؼبنافسُت وربقق أىدافها يف
التوسع اؼبكاين والتفوؽ السوقي بعد أف تبنت االبتكارات اؼبتاحة ،واؼبستمرة لديها ،إدراكاً منها بأهنا أفضل وسائل
البقاء.
ومن ىنا يتضح دور االبتكار واالبداع يف دعم اؼبنظمات ذات االمكانات احملدودة وذبنبها الوقوؼ دبواجهة
اؼبنظمات العمالقة والعريقة يف ؾباالت نشاطاهتا وأسواقها .ويبدو للناظر إذل االبتكار واالبداع من زاوية دورة حياة
اؼبنظمة ،بأف االبتكار واالبداع يتجهاف باؼبنظمة كبو ذبديد دورة حياهتا وذلك بنقلها من مرحلة النضوج واالكبدار اذل
مرحلة والدة جديدة فنمو.
المطلب الثالث :المعرفة (امتالك المعرفة)
يعد العنصر البشري أكثر موارد اؼبنظمة قدرة على ربقيق ميزات تنافسية مقارنة باؼبوارد االخرى فهو األداة
الرئيسة اليت ربقق اؼبنظمة بواسطتها النجاح والتقدـ والبقاء فالرأظباؿ الفكري يبكن من ربقيق إضافة نوعية لقيمة
عناصر اإلنتاج األخرى والداخلة يف العملية اإلنتاجية وذلك المتالكو اؼبعرفة واليت من اؼبمكن أف تعد عنصًرا مضافاً
إذل عناصر اإلنتاج إذ أف اؼبعرفة اليت سبتلكها اؼبنظمة تعد عنصًرا حاظباً يف ربقيق قيمة مضافة فهو العنصر الذي يقوـ
بعملية التطوير اػبالؽ واالسًتاتيجي الذي يعتمد االبتكار واالبداع اللذاف يؤدياف إذل بقاء اؼبنظمة يف البيئة السريعة
التغَت وذلك من خالؿ القياـ دبا يؤدي إذل منح موارد اؼبنظمة إمكانية تؤدي اذل خلق ثروة إضافية وىذا ما هبعل
اؼبنظمات بعامة تسعى اذل إستقطاب الرأظباؿ الفكري وتعزيزه وحسن استثمار قدراتو دبا هبعلها قادرة على ربقيق قيم
مضافة جديدة فضالً عن أهنا ذبعل بينها وبُت منافسيها ىوة سكيقة بتأكيدىا على التميز وصقل اؼبوىبة يف كل
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اؼبستويات ،وىنا البد من أف ربضي اؼبنظمة بأفراد ذوي إمكانات خالقة لتطوير سلع أو تقنيات جديدة ،وذلك
هبدؼ بناء قاعدة فكرية فبتازة وتعد ىذه من أصعب التكديات اليت تواجو اؼبنظمات.
وىذا يعٍت أف منظمات اليوـ ىي حباجة إذل أفراد يبتلكوف خزيناً من اؼبعارؼ واؼبهارات أوسع ويبتلكوف القدرة
على االبتكار واالبداع ،األمر الذي يضمن ؽبم النجاح يف اؼبستقبل اجملهوؿ .إف ىذا األمر يتطلب من اؼبنظمة بناء
موجوداهتا الفكرية ،إذ أهنا االسلوب الذي يضمن ؽبا النجاح واالرتقاء دبستوى امكاناهتا وقدراهتا اغبقيقية.
وعليو من اؼبمكن القوؿ بأف اؼبعرفة تعد عنصراً جديداً و يبكن تصنيفها اذل نوعُت:1

أوال:المعرفةالصريحة  :وىي اؼبعرفة الرظبية ،القياسية ،اؼبوجودة على شكل رموز ،واؼبعرب عنها كميا ،وقابلة للنقل
والتعليم .واليت تتمثل يف اؼبلكية الفكرية احملمية قانونا براءات االخًتاع ،حقوؽ النشر ،األسرار التجارية ،التصميمات

الصناعية .كما يبكن أف قبدىا ؾبسدة يف منتجات الشركة وخدماهتا ،إجراءات العمل ،وخططها ومصفوفات تقييم
أعماؽبا إذل غَت ذلك.
ثانيا:المعرفةالضمنية :تتجسد من خالؿ العبارة" :نعرؼ أكثر فبا نستطيع أف نقوؿ " فهي اؼبعرفة غَت الرظبية،
الذاتية ،واؼبعرب عنها بالطرؽ النوعية واغبدسية غَت القابلة للنقل والتعليم ،واليت توجد بقوة يف عمل األفراد والفرؽ

داخل الشركة ىذا النوع من اؼبعرفة ىي اليت تعطي خصوصية الشركة ،ويشَت كل من نوناكا وتاكوشي بأف ىذه اؼبعرفة
موجودة يف الروح اإلنسانية بصفة رمزية ،كما يأكداف على دورىا الريادي يف اإلبداع ،وإنشاء اؼبعرفة اعبديدة.
فالرأظباؿ البشري اؼبتطور على كبو كهذا ينتج سلعاً وخدمات متميزة نوعياً وىذا ما يقود اؼبنظمة اذل ربقيق

قباحاً مضطرداً وبالتارل استمرار اؼبنظمة وبقاءىا.
والبد من التنبيو إذل أف امتالؾ اؼبعرفة ليس ىو العنصر اؼبهم واغبيوي وإمبا ىو ربويل ىذه اؼبعرفة إذل فعل
تطبيقي واستخدامها لإلفادة منها يف العمليات االنتاجية ويف السلع واػبدمات وذبديد اؼبنظمة ذاهتا ،كما أف التزود
باؼبعرفة التقنية واؼبعلومات ال يكفي فاألىم من ذلك ىو التزود بالقابلية على االبتكار والتجديد والتكليل ونقل
اؼبعرفة واؼبعلومات والتفاعل مع اآلخرين وتوجيو اؼبعارؼ اليت سبتلكها اؼبنظمة كبون أنشطة ضعف القيمة ،وذلك من
خالؿ تعظيم االستثمار يف اؼبوجودات الفكرية وربويل معارفها اذل فبارسات وأفعاؿ ولعلو من اؼبناسب ىنا التأكيد عل
أف احملافظة على قباح اؼبنظمة يتطلب إدامة نوعية اؼبعرفة اليت سبتلكها وصيانتها وتطويرىا ،األمر الذي يقتضي بأف
يكوف ىناؾ تفاعالً مباشراً بُت الذين يبتلكوف اؼبعرفة واػبربة والعاملُت اعبدد الداخلُت حديثاً إذل العمل ،فبا يؤدي إذل
رفع قدراهتم وإكساهبم مهارات جديدة ودبا يؤدي إذل تكوين معرفة جديدة وفبا هبب اإلشارة إليو أف ىذه العملية
يبكن أف ينتج عنها توليفة من اؼبهارات الفردية واؼبعرفة تقود إذل نتائج متميزة ،وعليو فإف رفع قدرات الكفاءات
البشرية يف اؼبنظمة يؤدي إذل تعظيم موجودات اؼبنظمة ،وبالتارل يؤدي إذل خلق قيمة مضافة للمنظمة.
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المطلب الرابع :التكنولوجيا
يف اآلونة االخَتة تبلورت معادل شدة اؼبنافسة يف األسواؽ السيما يف الدوؿ اؼبتقدمة ،وناتج ىذا بسبب
التكنولوجيا اؼبستخدمة اؼبتغَتة باستمرار ،إذ تعد التكنولوجيا أحد اؼبوارد اإلسًتاتيجية لتعزيز اؼبوقع التنافسي يف
الشركات من خالؿ األداء اؼبتميز يف ضمن األسبقيات التنافسية اليت تؤدي إذل تعظيم األرباح .إذ مت تعريف
التكنولوجيا على أهنا ؾبموعة عمليات وأدوات وأساليب وإجراءات يبكن إستخدامها يف إنتاج السلع واػبدمات .وأف
للتكنولوجيا ؾبموعة من الفوائد واليت تؤكد بضرورة اإلستثمار األمثل وذلك إلجراء التكسينات وأي تغَت يطرأ عليها
بشكل سريع وأثرىا الواضح يف تطوير أداء العمليات ،وىذا إذا ما مت تطبيقو يف اية منظمة.
إف التكنولوجيا ىي ؾبموعة من العمليات واألدوات واألساليب أو الطرائػق فضػالً عػن اؼبعػارؼ واػبػربات الالزمػة
إلنتاج اؼبنتجات أو اػبدمات ،وىي هبذا اؼبفهوـ زبتلف عن مفهوـ التقانة اليت يفهمها البعض بأهنا التكنولوجيػا نفسػها
أي أف للتقانػػة والتكنولوجيػػا اؼبفهػػوـ نفسػػو إال أف ذلػػك غػػَت صػػكيح ،إذ أورد ( )Dilworthب أن التقانػػةهــيمنتوتــات
التكنولوتيامنطرائـقووسـائلانتـاج .مػن خػالؿ ىػذا اؼبفهػوـ يتضػح أف التكنولوجيػا أمشػل مػن مفهػوـ التقانػة إذ أهنػا

ذبمع ما بُت اعبوانب اؼبادية واؼبعنوية.

أنواع التكنولوجيا:يتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة أوجو منها ما يلي:1
-1

علىأساسدرتةالتحكم :قبد ىناؾ:

 التكنولوجيػا األساسػػية :وىػػي تكنولوجيػػا مشػػاعة تقريبػاً ،وسبتلكهػا اؼبؤسسػػات الصػػناعية واؼبسػػلم بػػو أف درجػػةالتككم فيها كبَتة جداً.
 تكنولوجيا التميز :وىي عكػس النػوع األوؿ ،حيػث سبتلكهػا مؤسسػة واحػدة أو عػدد ؿبػدود مػن اؼبؤسسػاتالصناعية ،وىي التكنولوجيا اليت تتميز هبا عن بقية منافسيها اؼبباشرين.

-2

علىأساسموضوعها :وىناؾ:

 تكنولوجيا اؼبنتوج :وىي التكنولوجيا احملتواة يف اؼبنتوج النهائي واؼبكونة لو. تكنولوجيا أسلوب االنتاج :وىي تلك اؼبستخدمة يف عمليات الصنع وعمليات الًتكيب واؼبراقبة. تكنولوجيا التسيَت :وىي اؼبستخدمة يف معاعبة مشاكل التصميم والتنظيم ،كتسيَت تدفقات اؼبوارد. تكنولوجي ػػا اؼبعلوم ػػات :وى ػػي الػ ػػيت تس ػػتخدـ يف معاعب ػػة اؼبعلوم ػػات واؼبعطيػ ػػات واالتص ػػاؿ ،تتزاي ػػد أنبيتهػ ػػاباسػػتمرار نظ ػراً للػػدور الػػذي تلعبػػو يف جػػزء مػػن عمليػػات التس ػػيَت ،الػػذي يعتمػػد عل ػػى صبػػع ومعاعبػػة وبػػث
اؼبعلومات.
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علىأساسمحلاستخدامها:
 تكنولوجيػػا مسػػتخدمة داخػػل اؼبؤسسػػة :وتكػػوف درجػػة الػػتككم فيهػػا ذات مسػػتوى عػػاؿ مػػن الكفػػاءة واػبػػربةوبفضلها تكوف اؼبؤسسة مستقلة عن احمليط اػبارجي فيما ىبصها.
 تكنولوجيػػا مسػػتخدمة خػػارج اؼبؤسسػػة :وعػػدـ تػػوفر ىػػذه التكنولوجيػػا داخػػل اؼبؤسسػػة ألسػػباب أو ألخػػرىهبعلها ترتبط بالتبعية حمليطها اػبارجي من موردي أو مقدمي تراخيص استغالؽبا.

-4

علىأساسكثافةرأسالمال:

 التكنولوجيا اؼبكثفة للعمل :وىي تلك اليت تؤدي إذل زبفيض نسبة رأس اؼباؿ االزمة لوحدة من اإلنتػاج ،فبػايتطلب زيادة يف عدد وحدات العمل الالزمة إلنتاج تلك الوحػدة ،ويفضػل تطبيقهػا يف الػدوؿ ذات الكثافػة
السكانية والفقَتة يف اؼبوارد ورؤوس األمواؿ.
 التكنولوجيػػا اؼبكثفػػة لػػرؤوس األمػواؿ :وىػػي الػػيت تزيػػد مػػن رأس اؼبػػاؿ الػػالزـ إلنتػػاج وحػػدة مػػن اإلنتػػاج مقابػػلزبفيض وحدة عمل ،وىي تناسب يف الغالب الدوؿ اليت تتوفر على رؤوس أمواؿ كبَتة.
 التكنولوجيػػا احملايػػدة :ىػػي تكنولوجيػػا يتغػػَت فيهػػا معامػػل رأس اؼبػػاؿ والعمػػل بنسػػبة واحػػدة ،لػػذلك فإهنػػا تبقػػىعلى اؼبعامل يف أغلب األحياف بنسبة واحدة.

إف للتكنولوجيػػا الفوائػػد الكبػػَتة والػػيت تؤكػػد بضػػرورة االسػػتثمار األمثػػل وذلػػك إلج ػراء التكسػػينات وأي تغػػَت يط ػرأ
عليهػػا بشػػكل س ػريع وأثرىػػا الواضػػح يف تطػػوير أداء العمليػػات ،ومػػن أىػػم ىػػذه الفوائػػد الػػيت سبثػػل بوصػػفها مزايػػا تنافسػػية
حققتها العديد من الشركات العاؼبية ومنها:
 .1تقليل تكاليف العمل اؼبباشرة؛
 .2زيادة اؼببيعات؛
 .3ربسُت اعبودة؛
.4
.5

السرعة يف اوقات تسليم اؼبنتوج من خالؿ تقليل التشغيل والوقت اؼبتأخر؛
ربسُت الظروؼ البيئية وذلك من خالؿ تقليل اغباجة ألدوات اغبماية وغَتىا.

وتربز أنبية التكنولوجيا اؼبتقدمة من خالؿ العوامل االتية:
 اإلبداع التكنولوجي ومستوى اؼبنافسة الدولية. االنتقاؿ من اإلنتاج الواسع للمنتجات النمطية إذل منتوجات على وفق طلبات الزبائن ذات اؼبرونة العالية. الضػػغوط التسػػويقية الػػيت تسػػتلزـ تقلػػيص دورة حيػػاة اؼبنتػػوج فبػػا تطلػػب نظػػم إنتػػاج تسػػتجيب للمتغ ػَتات الػػيتربدث يف السوؽ.
 تزايد اؼبنتجات اؼبعقدة اليت ربتاج اذل تكنولوجيا اليت ذبعل اؼبشاكل اؼبرتبطة باإلنتاج أكثر صعوبة وتعقيداً.63
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للتكنولوجيا دوراً حيوياً يف الشركة ،إذ أ هنا اؼبورد االسًتاتيجي الذي يسهم يف ربقيق اؼبزايا التنافسية من خالؿ
مفهوـ سلسلة القيمة اليت تعد تطوير التكنولوجيا إحدى النشاطات اؼبساعدة إذل جانب البٌت التكتية للشركة وإدارة
اؼبوارد اؼبالية والبشرية واإلمدادات اليت تعد مدخالت أساسية للشركة واليت تساعدىا يف أداء النشاطات األساسية
اؼبتمثلة بإنتاج منتوج أو خدمة.
من ىنا تتجلى أنبية اسًتاتيجية العمليات اليت تعد إحدى االسًتاتيجيات الوظيفية اليت هتتم بتطوير خطة
طويلة األمد لتكديد كيفية االستغالؿ األفضل للموارد اؼبادية والبشرية وربقيق درجة من التوافق ما بُت ىذه اؼبوارد
واالسًتاتيجيات الكلية طويلة األمد للمنظمة.
ولغػػرض االنتفػػاع مػػن التكنولوجيػػا يف األمػػد الطويػػل وعػػدىا كإحػػدى االس ػًتاتيجيات التنافسػػية ينبغػػي أف تكػػوف
ىن ػػاؾ موائم ػػة ب ػػُت اػبي ػػارات االسػ ػًتاتيجية والتكنولوجي ػػا وذل ػػك م ػػن خ ػػالؿ ت ػػأثَت ك ػػل منه ػػا يف الظ ػػروؼ البيئي ػػة العام ػػة
االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والسياسية مػؤثراً يف البيئيػة التكنولوجيػة الػيت ربتػل أثػراً ملكوظػاً يف إحػداث حػاالت
التغػػَت والتطػػور علػػى صػػعيد بيئػػة اؼبهمػػة العملياتيػػة للشػػركة الػػيت تضػػم الزبػػائن ،واؼبنافسػػُت ،واجمله ػزين ،واؼبػػالكُت ،وضبلػػة
األس ػػهم ،واغبكوم ػػة ،واعبماع ػػات الض ػػاغطة .حي ػػث أف عناص ػػر التغ ػػَت التكنول ػػوجي تل ػػزـ الش ػػركات عل ػػى إع ػػادة النظ ػػر
بأىدافها وأغراضها ،وأسبقياهتا ،وطرائق عملياهتا اإلنتاجية ،وـبتلف خياراهتا اإلسًتاتيجية.
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خالصة الفصل:
تأسيساً على ما ورد يف ىذا الفصل يبكن القوؿ بأف اغبصوؿ على اؼبيزة التنافسية وربقيق التميز أصبح ىدفاً
مشروعاً تسعى صبيع اؼبنظمات لتكقيقو ،ألهنا تعيش اليوـ يف بيئات تتسم بالتغَت السريع ولغرض تلبية رغبات الزبائن
ومواجهة طلباهتم اؼبتغَتة فضالً عن اؼبنافسة الشديدة بُت اؼبنظمات فبا يتطلب منها اغبصوؿ على موقع تنافسي
وربقيق التفوؽ يف السوؽ ومن أجل ربقيق ذلك سيبقى عليها القياـ ببناء ميزة تنافسية حىت تستطيع ربقيق ذلك ،إال
أف ربقيق التميز والتفوؽ ليس باألمر السهل واليسَت وال يتم إال من خالؿ ربديد واستخداـ جيد السًتاتيجية تنافسية
وإدارهتا بشكل ناجح.

تعترب اسًتاتيجية التميز إحدى ىذه االسًتاتيجيات التنافسية واليت ربقق من خالؽبا اؼبنظمات التميز والتفوؽ
وتتمثل ىذه االسًتاتيجية يف تقدًن منتوج أو خدمة متميزة عن اؼبنافسُت يف قطاع الصناعة ومن خالؿ ؾباالت متعددة
كاعبودة ،امتالؾ اؼبعرفة ،امتالؾ والتككم يف التكنولوجيا اؼبتطورة ،االبداع واالبتكار ،حيث أف ىذا اؼبنتوج أو اػبدمة
تعمل على بلورة صورة إهبابية ومتميزة يف ذىن الزبوف هبدؼ ربقيق ميزة تنافسية للمنظمة ال يستطيع اؼبنافسوف
تقليدىا ،من أجل زيادة حجم اؼببيعات وأرباح أعلى من اؼبنافسُت.
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الفصل الثالث:
تقييم دور إدارة الكفاءات في مؤسسة كوندور
مقدمة الفصل:
للتعرؼ أكثر على واقع إدارة الكفاءات واسًتاتيجية التميز والعالقة بينهما يف ادلؤسسة اخلاصة اجلزائرية،
سنقوـ يف ىذا الفصل بعرض الدراسة ادليدانية ألعلية ودور إدارة الكفاءات يف ربقيق اسًتاتيجية التميز دبؤسسة
كوندور للصناعات اإللكًتونية واإللكًتومنزلية بربج بوعريريج ،وىذا لتدعيم ادلفاىيم النظرية ادلدروسة يف اجلانب
النظري ،حيث اعتمدنا يف ىذا الفصل على ادلقابال ت واإلستيياف جلمع ادلعلومات الالزمة واتتيار الفرييات
وربقيق أىداؼ الدراسة.
ومن ىنا سوؼ نتناوؿ يف ىذا الفصل ادلياحث التالية:
ادليحث األوؿ :اإلطار ادلنهجي للدراسة؛
ادليحث الثاين :تقدمي عاـ دلؤسسة كوندور؛
ادليحث الثالث :عرض ربليل نتائج الدراسة واتتيار الفرييات.
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المبحث األول :اإلطار المنهجي للدراسة
نتناوؿ يف ىذا ادليحث عرياً لكيفية تصميم الدراسة ادليدانية ،ويتضمن ربديد ادلنهج العلمي الذي يتم
اعتماده يف إصلاز ىذه الدراسة ،وعليو فإف غاية ىذا ادليحث تركز على ىذا اجلانب ،حيث يتضمن أسلوب ،منهج
ورلاالت الدراسة ،وأدوات مجع الييانات إىل جانب األساليب اإلحصائية ادلستخدمة ،وأتَتاً رلتمع وعينة

الدراسة.

المطلب األول :منهج ومجاالت الدراسة
أوالً :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة احلالية ادلنهج الوصفي من منطلق أف ىذا ادلنهج يتناوؿ ادلمارسات والظواىر كما ىي
على أرض الواقع باإليافة إىل أنو يتجاوز مجع الييانات ووصف الظواىر إىل ربليل واشتقاؽ االستنتاجات ذات
الداللة بالنسية للمشكلة اليت يعاجلها الياحث ،فإنو من أكثر ادلناىج العلمية مالئمة دلثل ىذا النوع من
الدراسات.
كما مت استخداـ منهج دراسة احلالة ألنو طريقة من طرؽ اليحث العلمي وىو األنسب وادلالئم ذلذه
الدراسة.
ثانياً :مجاالت الدراسة
المجال البشري :وىو اجملاؿ ادلتعلق بالعناصر ادلمثلة لوحدات العينة ،ويعرب عن اجملتمع الذي نريد معرفتو وتكوين
فكرة عنو ،ويتكوف من اإلطارات الذين يشغلوف سلتلف الوظائف اإلدارية يف ادلؤسسة زلل الدراسة.

المجال المكاني  :سبت الدراسة ادليدانية على مستوى مؤسسة كوندور ادلتخصصة يف رلاؿ الصناعات اإللكًتونية
واإللكًتومنزلية بادلنطقة الصناعية "برج بوعريريج" وىذا دلعرفة وربديد دور إدارة الكفاءات وادلوارد اليشرية يف ربقيق
اسًتاتيجية التميز يف ادلؤسسة تاصةً وأف ادلؤسسة تويل أعلية كيَتة دلواردىا وكفاءاهتا اليشرية ،وإدارهتا بكفاءة
وفعالية ،كوف ىذه ادلوارد والكفاءات أىم مصدر لتحقيق التميز إيافة إىل ذلك فإف ادلؤسسة تنشط يف اجملاؿ
اإللكًتوين الذي يتميز بادلنافسة الشديدة.

المجال الزمني :إف أي دراسة تستلزـ فًتة زمنية إلجرائها تتحدد حسب طييعة ادلويوع وقدرة الياحث على مجع
ادلعلومات الالزمة عنو ،وىذا لإلجابة على تساؤالت الدراسة وربقيق أىدافها ،ويف ىذا اإلطار مت أتذ ادلوافقة على
القياـ هبذه الدراسة يف فيفري  2102بادلؤسسة وكانت االنطالقة الفعلية يف نفس الشهر ،إىل غاية شهر جواف
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 2102وكانت ىذه ادلدة كافية للتعرؼ على ادلؤسسة ومجع الييانات الالزمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة وربقيق
أىدافها.
المجال الموضوعي :أجريت الدراسة بادلؤسسة هبدؼ التعرؼ على العناصر التالية:
سلتلف األنشطة ادلعتمدة يف ادلؤسسة إلدارة كفاءاهتا ومواردىا اليشرية؛
ربديد رلاالت التميز يف ادلؤسسة؛
دور إدارة ادلوارد والكفاءات اليشرية يف ربقيق التميز يف ادلؤسسة.
المطلب الثاني :أدوات جمع البيانات
استخدـ الياحث مصدرين أساسيُت للحصوؿ على الييانات ذات العالقة بالدراسة احلالية علا:
أوالً :مصادر ثانوية
مت اعتمادىا يف معاجلة اإلطار النظري للدراسة وتتمثل يف :الكتب وادلراجع العربية واألجنيية ذات العالقة،
الدوريات وادلقاالت العلمية ،األحباث والدراسات السابقة اليت تناولت مويوع الدراسة ،اليحث وادلطالعة يف مواقع
األنًتنت ادلختلفة.
ثانياً :مصادر أولية
لغرض معاجلة اجلوانب التحليلية دلويوع اليحث مت اتتيار األدوات التالية:
أ .اإلستمارة (اإلستبيان)  :تعترب اإلستمارة األداة األساسية اليت مت االعتماد عليها يف مجع الييانات حوؿ مويوع
الدراسة ،حيث تسمح بطرح أسئلة معدة سلفاً من قيل الياحث على األفراد بطريقة كيفية من أجل احلصوؿ
على بيانات زبدـ أساساً دراسة ادلويوع وفقاً دلا جاء يف إشكالية ادلويوع وفرييات الدراسة.
وقد مرت عملية صياغة وتطوير اإلستمارة بعدة مراحل حىت وصلت إىل شكلها النهائي الذي مت اعتماده
واستخدامو لتحقيق أىداؼ الدراسة:
المرحلة األولى :يف ىذه ادلرحلة مت إعداد اإلستمارة وفقاً للخطوات التالية:
مت اإلطالع على األدبيات والدراسات ذات العالقة ادلياشرة دبويوع الدراسة؛
صياغة اإلستمارة دبا يتوافق واإلشكالية وفرييات اليحث ،وتقسيمها إىل زلاور وفقرات؛
مراعاة اليساطة والويوح يف طرح األسئلة.
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المرحلة الثانية :مت عرض اإلستمارة بشكل أويل على األستاذ ادلشرؼ ،مث على جلنة زلكمُت من األساتذة
ادلتخصصُت يف جامعيت سطيف وأـ اليواقي ،واليالغ عددىم مخسة أساتذة ،وذلك للتأكد من دقة وصحة فقرات
اإلستمارة ،ويف يوء آرائهم ودبراجعة األستاذ ادلشرؼ قاـ الياحث حبذؼ وتعديل العيارات وإعادة صياغة بعضها
اآلتر لتصيح أكثر فهماً وربقيقاً ألىداؼ الدراسة ،وقد أصيحت اإلستمارة يف شكلها النهائي ربوي ثالث
أقساـ:
القسم االول :ويضم اخلصائص الشخصية والوظيفية (اجلنس ،السن ،ادلؤىل العلمي ،عدد سنوات اخلربة)؛
القسم الثاني :يتعلق بأنشطة إدارة الكفاءات وقد مت اتتيار أربعة أنشطة ومت زبصيص رلموعة من الفقرات تتعلق
بكل نشاط ،فالفقرات من ( )x01-x08تتعلق بنشاط توظيف الكفاءات ،والفقرات ( )x09-x20تتعلق بنشاط تقييم
الكفاءات ،والفقرات ( )x21-x26تتعلق بنشاط تطوير الكفاءات ،أما الفقرات ( )x27-x34فهي تتعلق بنشاط
تعويض الكفاءات.
القسم الثالث  :يتعلق دبجاالت التميز ،وقد مت اتتيار أربع رلاالت ومت زبصيص رلموعة من الفقرات لكل رلاؿ،
فالفقرات ( )x35-x41تتعلق دبجاؿ اجلودة ،والفقرات ( )x42-x46تتعلق دبجاؿ االبتكار ،والفقرات ()x47-x54

تتعلق دبجاؿ ادلعرفة ،ويف األتَت الفقرات ( )x55-x60تتعلق دبجاؿ التكنولوجيا.
ىذا وقد مت اعتماد مقياس  Likertالثالثي:
موافق :سبنح ذلا ثالث درجات ()03؛
بدوف إجابة :سبنح ذلا درجتاف ()02؛
غَت موافق :سبنح ذلا درجة واحدة (.)01
علماً أنو مت أتذ طييعة كل سؤاؿ عند التحليل واستخالص النتائج النهائية.

كما مت تقييم ادلتوسطات احلسابية إلجابات عينة الدراسة على أساس ادلتوسط ادلعياري أو الفريي ()02

واحملسوب بالطريق التالية:
ادلتوسط ادلعياري = رلموع أوزاف أبعاد ادلقياس\عدد أبعاد ادلقياس
= 3 \ 0 + 2 +3
= 12

إذا كاف متوسط درجة ادلوافقة أقل من ادلتوسط ادلعياري فإف درجة ادلوافقة يعيفة
أما إذا كاف متوسط درجة ادلوافقة أكرب من ادلتوسط ادلعياري فتعترب درجة ادلوافقة كيَتة وجيدة.
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اإلختبارات الخاصة باإلستمارة
صدق األداة:
 الصدق الظاهري :وىي عملية التأكد من أف الفقرات اليت ربتويها اإلستمارة تؤدي إىل مجع الييانات
بدقة ولتحقيق ذلك مت عرض االستمارة على رلموعة من األساتذة ادلختصُت ،ومن مث مت عريها على
رلموعة من إطارات ادلؤسسة زلل الدراسة وذلك للتأكد والتعرؼ على مدى فهم العيارات والكلمات
ادلستخدمة ودرجة ويوحها وسهولتها.
 صدق المحتوى :ويقصد بو مدى تعيَت فقرات اإلستمارة عن أبعاد الدراسة ،وأف كل بعد شلثل بشكل
رلموعة من األسئلة تعكسو فعلياً ،وقد مت التأكد من ذلك تالؿ مراحل إعداد اإلستمارة كما ذكرنا
سالفاً.
ثبات األداة :ويعٍت استقرار النتائج اليت مت احلصوؿ عليها باستخداـ (أداة القياس) عدة مرات ،فهو يقيس
االتساؽ الداتلي  ،وقد مت احتساب ذلك من تالؿ معامل االتساؽ الداتلي كرونياخ ألفا ( Cronbach

 )Alphaوباستخداـ برنامج  ،spssمت التوصل إىل النتائج ادليينة يف اجلدوؿ التايل:
اجلدوؿ رقم ( :)02نتائج (كرونياخ ألفا) دلتغَتات الدراسة
الرقم

عناصر اإلستمارة

عدد الفقرات

قيمة ألفا

0

توظيف الكفاءات

18

14543

2

تقييم الكفاءات

02

14966

3

تطوير الكفاءات

16

14841

4

تعويض الكفاءات

18

14844

5

محور إدارة الكفاءات

43

53940

6

اجلودة

17

14820

7

االبداع واالبتكار

15

14557

8

ادلعرفة

18

14847

9

التكنولوجيا

16

14461

01

محور استراتيجية التميز

62

53..0

00

اإلستمارة

25

53904

المصدر :اعتماداً على سلرجات spss

ويشَت اجلدوؿ أعاله أف معامل  جلميع أسئلة اإلستمارة رلتمعة قد بلغ 0.953 :وؽلكن اعتيارىا نسية
عالية وجيدة.
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إجراءات توزيع اإلستمارة:
بعد التأكد من صدؽ وثيات أداة الدراسة (اإلستمارة) لقياس األىداؼ اليت ويعت من أجلها مت توزيعها
من قيل الياحث على عينة الدراسة وبلغ عدد االستمارات ادلوزعة ( )178استمارة.
وقد ىدؼ الياحث من إجراء عملية التوزيع بنفسو إىل يماف إيصاؿ اإلستمارة إىل األشخاص الذين ذلم
عالقة مياشرة بادلويوع وكذلك لتوييح أعلية الدراسة وأبعادىا وشرح فقرات اإلستمارة واإلجابة على أية
استفسارات حوؿ أسئلة اإلستمارة والتأكيد ألفراد العينة أف ىذا اليحث قد أعد ألغراض اليحث العلمي فقط.
بعد مدة قاـ الياحث جبمع االستمارات من ادلؤسسة حيث مت اسًتجاع ( )035استمارة أي بنسية إعادة
بلغت ( )%75.84وىي نسية مقيولة ويعتمد عليها يف إجراء الدراسة ادليدانية وبعد فرزىا تيُت أهنا صاحلة كلها
للتحليل اإلحصائي.
ب .المقابلة :ادلقابلة يف اليحث العلمي عيارة عن حوار ،أو زلادثة أو مناقشة موجهة بُت الياحث عادة من
جهة وشخص أو أشخاص آترين من جهة أترى وذلك بغرض التوصل إىل معلومات تعكس حقائق أو
مواقف زلددة ،ػلتاج الياحث للتوصل إليها واحلصوؿ عليها يف يوء أىداؼ حبثو .حيث اعتمدنا على

ادلقابلة كوسيلة جلمع الييانات يف مؤسسة كوندور مع مسؤوؿ ادلوارد اليشرية ومسؤوؿ نظاـ إدارة اجلودة.
ج .المالحظة :يلجأ الياحث عادة إىل ادلالحظة يف حالة رفض ادلستجييُت التعاوف معو ،حيث تعد أحد وسائل
مجع ادلعلومات ادلتصلة بسلوؾ الفرد العقلي واذباىاتو ومواقفو ،وتسمح باحلصوؿ على الكثَت من الييانات
اليت ال ؽلكن مجعها باستخداـ الطرؽ األترى جلمع ادلعلومات ،وىناؾ أسلوباف للمالحظة وعلا:

1

المالحظ المشارك  :عندما يلعب الياحث دور ادلالحظ ادلشارؾ ،فإنو يدتل ادلنظمة كعضو من فرؽ

العمل؛

المالحظ غير المشارك :حيث يقوـ الياحث بادلالحظة دوف أف يصيح جزءا من نظم أو فرؽ العمل

بادلنظمة.
وهبذا الصدد اعتمدنا على أسلوب ادلالحظ غَت ادلشارؾ أثناء زيارتنا االستطالعية دلؤسسة كوندور بغرض تفحص
اجلوانب ادليحوثة عن قرب ،ومعرفة سلوؾ األفراد اذباه مويوع الدراسة.
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المطلب الثالث :مجتمع وعينة الدراسة
مجتمع الدراسة :تركز ىذه الدراسة على مويوع إدارة الكفاءات ودورىا يف ربقيق اسًتاتيجية التميز من تالؿ
دراسة حالة مؤسسة كوندور ،ويتمثل رلتمع الدراسة يف مجيع إطارات ادلؤسسة ،ويرجع تركيزنا على اإلطارات
لطييعة ادلويوع اليت تقتضي ذلك.

عينة الدراسة :دبا أف اجملتمع ادلدروس يتمثل يف إطارات ادلؤسسة إرتأى الياحث أف تكوف عينة الدراسة عيارة عن
مسح شامل جلميع مفردات رلتمع الدراسة واليالغ عددىم  078إطار موزعُت على سلتلف إدارات ادلؤسسة
ووحداهتا اإلنتاجية.
المطلب الرابع :األساليب اإلحصائية المستخدمة
متَّ االعتماد يف معاجلة مويوع التحليل اإلحصائي على برنامج اإلحصائي  spssالنسخة التاسعة عشر
لتحديد اذباىات ادلستجييُت للدراسة وربليل الييانات؛ حيث مت االستعانة باألدوات اإلحصائية التالية:
 .التحليل الوصفي لييانات عينة الدراسة باستخداـ النسب ادلئوية والتكرارات؛
 .الوسط احلسايب دلعرفة متوسط إجابات ادليحوثُت حوؿ بنود وزلاور االستيياف ومقارنتها بادلتوسط ادلعياري
وىذا لتحديد مستوى التغَتات يف إجابات أفراد عينة الدراسة وازباذ القرار بشأف مستوى إدارة الكفاءات
وكذا اسًتاتيجية التميز؛
 .االضلراؼ ادلعياري لقياس درجة التشتت ادلطلق لقيم اإلجابات عن وسطها احلسايب ؛
 .معامل االتتالؼ لقياس درجة التشتت النسيب لقيم اإلجابات عن وسطها احلسايب ،يستخدـ دلقارنة
التشتت بُت رلموعتُت وذلك لالتتالؼ الوايح يف الوسط احلسايب جملموعتُت من حيث القيمة فصغر
الوسط احلسايب يف اجملموعة األوىل يف مقابل كربه يف اجملموعة الثانية ،وىو النسية ادلئوية بُت االضلراؼ
ادلعياري والوسط احلسايب وبالتايل ال يعتمد على وحدات ادلتغَت األصلي وبالتايل ؽلكن استخدامو
جملموعتُت سلتلفتُت يف الوحدات ،وػلسب من الصيغة الريايية اآلتية :معامل االتتالؼ =( االضلراؼ
ادلعياري ÷ ادلتوسط احلسايب)  011؛
 .استخداـ اتتيار ظلوذج االضلدار اليسيط لدراسة العالقة بُت إدارة الكفاءات واسًتاتيجية التميز يف
ادلؤسسة زلل الدراسة والقياـ بعملية التحليل؛
 .6اتتيار  :tاستخدـ ىذا االتتيار دلعرفة معنوية معامالت االرتياط اليسيط ،وقياس مدى صدؽ فروض
الدراسة ،من أجل التأكد من مدى وجود داللة إحصائية يف إجابات أفراد العينة حوؿ االستيياف؛
 .7إتتيار كاي تربيع.
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المبحث الثاني :التقديم العام للمؤسسة
سوؼ نستعرض من تالؿ ىذا ادليحث إىل التعريف بادلؤسسة ومربرات اتتيارىا باإليافة إىل األفاؽ
ادلستقيلية ذلذه ادلؤسسة وأىدافها ،ربليل زليطها ،ربليل ويعية ادلوارد اليشرية بادلؤسسة ،وكذا ربليل رلاالت التميز
بادلؤسسة.
المطلب األول :التعريف بالمؤسسة ومبررات اختيارها
أوالً :أسباب اختيار المؤسسة
مت اتتيارنا دلؤسسة كوندور للصناعات االلكًتونية واألجهزة الكهرومنزلية لتطييق مويوع دراستنا بناء على
عدة عوامل سبيزىا وسبيز زليطها الصناعي فكاف من أعلها:
 انتماء ادلؤسسة إىل قطاع تاص وما تتمتع بو من استقاللية ومرونة يف قراراهتا اليت تتماشى مع واقعها الراىنإيافة إىل أعلية اجملاؿ اليت تنشط فيو؛
 سهولة إجراء الدراسات ادليدانية يف ىذه ادلؤسسة ؛ تعاقد ادلؤسسة مع جامعات وطنية وأجنيية (جامعة برج بوعريريج وجامعيت :ىارفار وكوسيكا بفرنسا)؛ حصوؿ ادلؤسسة على شهادة اإليزو  9110طيعة  ،2000وكذا طيعة  ،2118حىت تتمكن من الدتوؿ إىلاألسواؽ العادلية ومواجهػػة انفتػػاح األس ػواؽ ،إيافة إىل سعيها للحصوؿ على شهػادة اإليػػزو 04110؛
 حصوؿ ادلؤسسة على ادلرتية األوىل جلائزة اجلودة يف القطاع الصناعي ،الذي تقدمها سنويا وزارة الصناعةومعهد التقييس والقياس.
ثانياً :بطاقة فنية للمؤسسة
مؤسسة "عنًت تراد"  Condorللصناعات اإللكًتونية ىي مؤسسة ذات مسؤولية زلدودة تنتمي إىل
رلموعة بن محادي وى ي مؤسسة تاصة تنشط وفق أحكاـ القانوف التجاري ،ربصلت على السجل التجاري يف
أفريل  2112وبدأت فعالً النشاط يف شهر فيفري .2113
تقع ادلؤسسة يف ادلنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج على مساحة إمجالية تقدر بػ 81014ـ 2منها
ـ 2مغطاة ،يتمثل نشاطها يف صناعة األجهزة اإللكًتونية والكهرومنزلية يقدر رأمساذلا االجتماعي بػ:
 2445141114111,11دج ،وىي تعمل على ترقية نشاطاهتا القاعدية وادلتمثلة أساساً يف تركيب وتصنيع ادلنتجات
42665
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الكهرومنزلية وىذا دبوجب قوانُت ادلرسوـ الوزاري رقم  74/2111ادلؤرخ يف  12أفريل  ،12111احملدد للصناعة
واالنتاج من تالؿ االستفادة من النظم اجلمركية باجلزائر يف إطار الًتكيب وىي CKD2 :و.SKD3
واليت ىي مسجلة يف الديواف الوطٍت حلماية ادلؤلفات
كل منتجات ادلؤسسة تصدر بالعالمة
واالبتكارات ،دبا يضمن للمؤسسة محاية كافية من أي تزوير أو تقليد ،والرمز الذي يوجد أماـ كلمة Condor
يشَت إىل طائر من أكرب الطيور يف العامل والذي يعيش يف جياؿ األنديز بأمريكا الالتينية حيث يصل ربليقو إىل
أعال طيقات اجلو.
تنتمي مؤسسة كوندور إىل رلمع بن محادي الذي ػلتوي على مخسة مؤسسات انتاجية وىي:
 -0مؤسسة  ARGILORإلنتاج اآلجر وادلواد احلمراء؛
 -2مؤسسة  GERBIORإلنتاج القمح الصلب ومشتقاتو؛
 -3مؤسسة  POLYBENإلنتاج األكياس اليالستيكية؛
 -4مؤسسة  GEMACإلنتاج اليالط ومواد اليناء؛
 -5مؤسسة  CONDORإلنتاج األجهزة اإللكًتونية والكهرومنزلية.
تتشكل مؤسسة كوندور من الوحدات التالية:
 مركب الثالجات؛ مركب ادلكيفات؛ وحدة إنتاج اليالستيك؛ وحدة اليوليستَتاف؛ وحدة إنتاج جهاز االستقياؿ الرقمي وغَت الرقمي والتلفاز من نوع وحدة إنتاج ادلواد الييضاء (الغساالت ،آلة طيخ ،قارئ األقراص ادلضغوطة ...VCDإخل )؛ وحدة إنتاج التلفاز.باإليافة إىل كوهنا مؤسسة ذات طابع صناعي وذباري ،فهي تقوـ باستَتاد بعض ادلنتجات التامة الصنع
LCD؛

من الصُت إلعادة بيعها مثل :جهاز الراديو ،طاولة التلفاز ،رلفف الشعر ،ادلدفئة ،وتتموف ادلؤسسة بادلواد األولية
من طرؼ مورديها باخلارج ومن بينهم :الصُت ،كوريا ،إيطاليا ،الربازيل ،أدلانيا ،الياباف.

 -1اجلريدة الرمسية :العدد  93بتاريخ .6000/00/05
C.K.D Completely Knocked Down -2أي إعادة تركيب المنتوج بالكامل ،مما يسمح للمؤسسة بدفع  %5فقط كحقوق جمركية.
S.K.D Semi Knocked Down -3إعادة تركيب نصف المنتوج بالجزائر ،مما يسمح للمؤسسة بدفع حقوق جمركية في حدود .% 65
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للمؤسسة فروع يف العديد من الواليات اجلزائرية أعلها :بلدية العلمة لوالية سطيف ،مقر بلدية سطيف،
والية اجلزائر العاصمة ،والية ورقلة بيلدية حاسي مسعود ،والية وىراف ،حيث تقوـ بتوزيع ىذه ادلنتوجات عليها،
باإليافة إىل واليات أترى عرب الًتاب الوطٍت وكذا بعض الدوؿ العربية منها األردف وبعض الدوؿ األجنيية.
ربصلت ادلؤسسة على شهادة ( )ISO 9001طيعة  2111من طرؼ  AFAQ AFNOR1واخلاصة بنظاـ
تسيَت النوعية  Système de Management de Qualitéيف ، 2117/13/27وىذا باإليافة إىل شهادة ( ISO
 2118 )9001يف  2101/17/20وىي تسعى جاىزة للحصوؿ على شهادة ( )ISO 14001وتعمل على التحسُت
ادلستمر يف منتجاهتا حىت تصيح ذات جودة عادلية معًتؼ هبا .وكذا اعتماد شهادة ( )ISO 26000اخلاصة
بادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات مع ادلعهد اجلزائري للتقييس ادلمثل للوكالة السويدية واليت تنص على التزاـ
كوندور باحًتاـ ادلعايَت العادلية ضلو العماؿ من حيث الراتب والنظافة وطب العمل والييئة وقوانُت العمل واستغالؿ
الطاقة.
ثالثاً :تنظيم مؤسسة كوندور
يرتكز اذليكل التنظيمي دلؤسسة كوندور على رلموعة من الوظائف تتفاعل فيما بينها ألجل ربقيق أىداؼ
ادلؤسسة ،والشكل رقم ( )16يويح اذليكل التنظيمي للمؤسسة:
يضم اذليكل التنظيمي للمؤسسة كوندور ثالث مستويات:
أ .المديرية العامة :تتكوف من ادلدير العاـ واألمانة العامة ونائب ادلػدير العػاـ ونائػب ادلػدير العػاـ ادلكلػف بتسػيَت
أعماؿ اجلودة  ،تتمثل مهاـ ادلديرية العامة يف:
 -ربقيق برامج اإلنتاج ادلسطرة من طرؼ ادلؤسسة

 ربقيق تسويق اإلنتاج يف إطار سياسات وإجراءات مسطرة من طرؼ ادلؤسسة يماف السَت احلسن للمؤسسة تطوير آليات الدتل لألعماؿ ربقيق السَت العاـ لألمالؾ واألشخاص واألعماؿ طيقا لألنظمة والقوانُت تقرير األولويات العامة  ،وربسم يف األمور ادلعقدة . -تطييق حق ادلسؤوؿ على العماؿ يف ادلؤسسة .

1

)(AFAQ

AFAQ-AFNOR
ISO9001

)(AFNOR

ISO 14001
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ب .المديريات والمصالح الوظيفية:
 .0مديرية الموارد البشرية :تسيَت كل العماؿ بػ :
 توظيف العماؿ حسب طليات ىياكل ادلؤسسة معاجلة الشؤوف القانونية للعماؿ تنسيق أعماؿ الوسائل العامة -التنسيق مع اذلياكل اخلارجية التابعة للعمل والشؤوف العامة .

 .2مصلللحة العت للاد  :Logistiqueوىػػي ادلسػػؤولة عػػن إمػػداد ادلصػػاز األتػػرى بػػالتجهيزات ادلكتييػػة الالزمػػة ،السػػيارات،
شاحنات النقل ،الينزين...اخل

 .3مصلحة المحاسبة والمالية :وتتمثل مهمتها يف متابعة العمليػات احملاسػيية ،وتسػجيلها يومػا بعػد يػوـ كمػا تقػوـ بتحليػل
النتائج احملصل عليها تالؿ السنة ،ودراسة الفروقات ،وربديد أسياب وقوع االضلرافات.

 .4مصلللحة األمللل والو ايللة :ىػػذه ادلصػػلحة لػػديها ادلسػػؤولية يف القيػػاـ بتغي ػَتات بػػأجهزة األمػػن أو التسػػيَت حسػػب ق ػرارات
ادلؤسسة  ،وتقوـ بػ:
 تنشيط وتسيَت الربنامج العاـ لألمن والوقاية من األتطار اليت هتدد ادلؤسسة. تسيَت الوسائل دلكافحة احلرائق أو أي تطر ما . -تنظيم احلراسة والسهر على أمن ادلمتلكات واألجهزة وعماؿ الوحدات

 .5المديرية التقنية :تتمثل مهامها يف:
 احملافظة على احلالة اجليدة لوسائل اإلنتاج . القياـ بربنامج الصيانة الوقائية والسهر على تطييقها . تنظيم ومراقية مكتب الدراسات. السهر على التوفَت الدائم لقطع الغيار . .6مصلحة البيع :تتمثل مهامها يف:
 -االستماع إىل الزبوف

 تطوير عمليات الييع للحفاظ على الزبائن القدماء واحلصوؿ على زبائن جدد . تفقد عمليات الييع وطلييات الزبائن والتكفل بتوفَتىا . دراسة السوؽ وإدارة سلزونو . -اإلمداد والتكفل بالنقل .

 .7مصلحة المشتريات :تتمثل مهاـ ىذه ادلصلحة يف:

 -التنسيق مع ادلموؿ لتنظيم الطلييات  ،ومتابعتها يف مراكز العيور .

 معاجلة الطلييات اذباه الينك  ،اإلمضاء على ادلوافقة من طرؼ الينك . -فرز ملفات الشراء .

 .8مديرية خدمات ما بعد البيع :تتمثل مهامها يف:
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 توفَت تدمات ما بعد الييع للزبائن يف إطار الضمافمجع ادلعلومات حوؿ سلتلف األعطاب يف ادلنتوج . توجيو عملية اإلنتاج لتحسُت ادلنتوج . -إدارة ومتابعة مراكز تدمات ما بعد الييع .

 .9مديرية التسويق :تتمثل مهامها فيما يلي:

 -دراسة وجذب كل ما يتعلق دبعلومات السوؽ

 القياـ حبمالت اإلشهار يف كافة وسائل اإلعالـ -تنظيم ادلعارض الوطنية والدولية

 -تنظيم ادلسابقات وتسيَت موقع االنًتنت

 -تدعيم فرؽ كرة القدـ والنشاطات الثقافية واالجتماعية.

ج .وحدات اإلنتاج:
وحدة المكيفات والمواد البيضاء :تقوـ ىذه الوحدة بػ :تركيب ادلكيفات اذلوائية بكل أنواعها.
وحدة الثالجات :تقوـ ىذه الوحدة بػ :تركيب الثالجات.
وحدة جهاز االستقبال الر مي :تقوـ ىذه الوحدة بػ :إنتاج اليطاقات اإللكًتونية ادلستعملة يف تركيب أجهزة

االستقياؿ الرقمي ،وتركيب أجهزة االستقياؿ الرقمي.

وحدة التلفاز :تقوـ ىذه الوحدة بػ :إنتاج اليطاقات اإللكًتونية ادلستعملة يف تركيب جهاز التلفاز ،وتركيب
أجهزة التلفاز .
وحدة البالستيك :تقوـ ىذه الوحدة بػ :صنع كل ادلنتجات اليالستيكية ادلستعملة يف تركيب جهاز التلفاز
والثالجات وادلكيفات اذلوائية.

وحدة البوليستران :تقوـ ىذه الوحدة بػ :صنع صناديق التغليف لوحديت التلفاز وادلكيفات اذلوائية ،باإليافة إىل:
تطييق كل

االحتياطات

لوصوؿ

ادلؤسسة

إىل

اجلودة

وتليية

احتياجات

مصلحة

الييع.
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الشكل ر م ( :)06اذليكل التنظيمي دلؤسسة كوندور

المصدر :اعتمادا على وثائق ادلؤسسة
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رابعاً :تحليل نشاط المؤسسة
سنتطرؽ من تالؿ ىذه النقطة لتطور انطالقاً من تطور رقم أعماذلا ونتيجتها الصافية ،وربديد احلصة

السوقية للمؤسسة وذلك على يوء ادلعطيات ادلتوفرة لدينا كما يلي:
أ .إنتاج المؤسسة :تنتج مؤسسة كوندور حوايل

0

مليوف

ثالجة 311 ،ألف مستقيل رقمي 311 ،ألف تلفزة،
اإلعالـ اآليل وصناعات دقيقة "كاليطاقات األـ".

ب.

و351

051

الف وحدة سنويا ،أي ما يفوؽ

211

ألف

ألف مربد باإليافة إىل صناعات أترى كأجهزة

تطور ر م األعمال :عرؼ رقم أعماؿ ادلؤسسة تطوراًكيَتاً ،وىذا ما يويحو اجلدوؿ التايل:
الجدول ر م ( :)03تطور رقم األعماؿ دلؤسسة كوندور

نسبة التطور

السنة

ر م األعمال

6550

4 925 034 833,00

-

655.

6 555 448 477,97

33,10

6559

12 093 402 844,56

84,47

6505

17 584 270 175,61

45,40

6500

21 102 690 149,05

20,00

%

المصدر :اعتماداً على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية احملاسية وادلالية

تيُت ادلؤشرات ادلويحة يف اجلدوؿ السابق الزيادة ادلستمرة والكيَتة يف رقم األعماؿ احملقق سنوياً ،حيث
تعدى  20مليار دج هناية سنة  2100بنسية ظلو بلغت  %21مقارنة مع سنة  2101ومرد ذلك إىل رلموعة من
العوامل صلملها فيما يلي :
 القياـ باحلمالت اإلعالنية ادلكثفة من قيل ادلؤسسة للتعريف دبنتجاهتا وادلعرض اليت تستعملها كقناة لتوزيعمنتجاهتا؛ ووجود نقاط الييع عرب كامل واليات الوطن؛
 ربسُت نوعية ادلنتجات باستعماؿ تكنولوجيا حديثة يف اإلنتاج ومراقية النوعية؛ مالئمة منتجات كوندور من حيث السعر الحتياجات السوؽ؛ تنويع كوندور دل نتجاهتا بإيافة أصناؼ جديدة يف اإلنتاج ،بفعل مساعلة مركز اليحث والتطوير من جهةوالشراكة من جهة أترى.
إف ادلؤسسة استطاعت تليية نسية كيَتة من احتياجات السوؽ الوطنية شلا جعلها تتوجو للسوؽ العادلية.
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ج .تطور النتيجة الصافية  :تعترب النتيجة الصافية من ادلؤشرات اذلامة لدراسة الويعية ادلالية ألي مؤسسة ،حيث
تعرب عن رلموع ما حققتو ادلؤسسة من نتائج استغالؿ مرتيطة بنشاطها مضافاً إليها النتيجة تارج االستغالؿ
والناذبة عن النشاطات االستثنائية للمؤسسة وغَت ادلرتيطة بنشاطها مطروحاً منها الضرائب ،وتتعلق نتيجة
االستغالؿ مياشرة بالتكاليف اليت تتحملها ادلؤسسة ،ومدى قدرهتا على التحكم يف ىذه التكاليف وتدنيتها
مقابل تعظيم النتيجة ،وؽلثل اجلدوؿ التايل النتيجة الصافية دلؤسسة كوندور انطالقاً من  2117إىل غاية سنة

:2100

الجدول ر م ( :)04النتيجة الصافية دلؤسسة كوندور من سنة  2117إىل سنة .2100
السنة

النتيجة الصافية

6550

27 343 329,00

655.

147 063 445,00

6559

254 314 611,07

6505

573 616 219,11

6500

441 042 145,25

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية احملاسية وادلالية.
من تالؿ اجلدوؿ نالحظ أف النتيجة الصافية دلؤسسة كوندور عرفت ارتفاعاً كيَتاً بُت سنيت

 2117و2118

وىذا راجع إىل سياسة ادلؤسسة يف توسيع نشاطها من إنتاج منتجات جديدة ،وتواصل بعدىا ارتفاعها ادلستمر
حىت سنة  2101لتعرؼ النتيجة الصافية بعدىا اطلفايا زلسوساً نتيجة ربمل ادلؤسسة تكاليف إيافية بسيب عدة
تغيَتات حصلت يف سنة .2100
د .تطور الحصة السو ية  :إف حساب حصة الشركة يف السوؽ لكل منتج يتطلب معرفة إمجايل مييعات السوؽ
من ادلنتج ،وىذا ما ال ؽلكن الوصوؿ إليو يف ظل غياب معطيات حقيقية حوؿ السوؽ اجلزائرية ،وما يكتنفها
من غموض وتعدد العالمات التجارية ادلعروية فيو ،مع انعداـ جهة معينة هتتم جبمع ىذه ادلعطيات من جهة،

وعدـ التصريح بادلييعات احلقيقية للمستوردين وباقي الشركات ادلنتجة عن طريق اإلنتاج أو الًتكيب من جهة
أترى.
غَت أف مؤسسة كوندور تقدر حصتها يف السوؽ اجلزائرية دلنتجاهتا األساسية بناءاً على تربهتا يف ادليداف ،وليس
على أسس حسابية علمية دقيقة ووايحة كما يويحو اجلدوؿ التايل:
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الجدول ر م ( :)05احلصة السوقية دلؤسسة كوندور

السنة
الحصة السو ية
%

6550

655.

6559

6505

6500

-

-

31

35

41

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية التسويق.

من تالؿ مالحظة اجلدوؿ السابق ،صلد أف مؤسسة كوندور تستحوذ على حصص سوقية معتربة ،الشيء
الذي يؤىلها بأف تكوف قائدة يف السوؽ.
خامساً :تحليل محيط المؤسسة
تقع مؤسسة كوندور يف زليط اقتصادي يتميز حبدة ادلنافسة وظهور عدة منافسُت سلتلفُت ،ولذلك فهي
تواجو عدة هتديدات ؽلكن التطرؽ إليها وفق ظلوذج بورتر للقوى التنافسية:
أ .المنافسون المباشرون :تواجو ادلؤسسة منافسة حادة يف رلاؿ اإللكًتونيات وأىم ادلنافسُت الذين تواجههم
ادلؤسسة ىم:

FRIGOR, SAMSUNG, COBRA, ENIE, ASTON, ENIEM, LG, CRISTOR,

 ، MAXTOR, IRISوبالتايل فقد ازبذت ادلؤسسة إجراءات صارمة دلواجهة ىذه ادلنافسة ،وذلك باتياعها
سياسة زبفيض األسعار والدتوؿ دبنتجات ذات جودة عالية ،إيافة إىل دتوذلا يف رلاؿ نشاط جذاب جعلها
تت فوؽ على منافسيها وىو رلاؿ إنتاج اليطاقات اإللكًتونية ،وتوسعها يف رلاؿ الثالجات بإنشاء وحدة جديدة
إلنتاجها.
ب .الموردون  :تتعامل ادلؤسسة مع العديد من ادلوردين األجانب ،إما عن طريق الًتاتيص ،أو عن طريق
ادلنتجات وأىم مورديها ىم :الصُت ،أدلانيا ،إيطاليا ،الياباف ،كوريا اجلنوبية ،تركيا.

ج .الزبائل  :ىناؾ نوعاف من الزبائن تتعامل معهم ادلؤسسة من الداتل وىم ادلؤسسات أو األشخاص الذين
تتعامل معهم ادلؤسسة من داتل الوطن ،وعاد ًة يكونوف زبائن ،وىم إما:

 -زبون كبير :وىو زبوف تاص يشًتي كمية معتربة من ادلنتجات.

 بائعو الجملة :وىم الذين يشًتوف من ادلؤسسة أكثر من  51وحدة من ادلنتج.ومن اخلارج تتعامل ادلؤسسة مع رلموعة من الدوؿ منهم األردف ،الربتغاؿ ،إسيانيا ،مايل ،النيجر ،كما تقوـ
خبدمات ما بعد الييع وإعطاء ربفيزات لزبائنها من أجل كسب ثقتهم ووالئهم.
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د .المنتجات البديلة :كل مؤسسة من ادلؤسسات تقدـ تشكيلة منتجات سلتلفة عن منتجات ادلؤسس ،وىي
تعترب منتجات بديلة دلنتجات ادلؤسسة ،لكنها ال تشكل تطراً على ادلؤسسة نظراً لكسب ادلؤسسة ميزة
سعرية.
ه .الداخلون المحتملون :إف ادلنافسُت اجلدد لشركة كوندور يتمثلوف يف الشركات الراغية يف دتوؿ السوؽ
اجلزائرية للصناعات اإللكًتونية والكهرومنزلية من تالؿ تركيب ادلنتجات يف اجلزائر أو استَتادىا يف شكل

منتجات تامة الصنع ،وما تواجد العديد من العالمات التجارية يف األجهزة اإللكًتونية والكهرومنزلية يف
السوؽ اجلزائرية إال دليل على عدـ وجود حواجز للدتوؿ يف ىذا اجملاؿ.
المطلب الثاني :تحليل وضعية الموارد البشرية في مؤسسة كوندور
تعترب اإلمكانيات اليشرية العنصر األساسي ألي نشاط أو عمل ،إذ ال معٌت للتجهيزات ادلتطورة
والتكنولوجيا احلديثة دوف وجود أفراد يستخدموهنا بشكل فعاؿ وكفء ،فالعامل سواء كاف مديرا ،مسَتا أو منفذا
فهو أ ىم مورد يف ادلؤسسة ،ذلذا أصيح الشغل الشاغل للمؤسسات استقطاب أفضل العناصر اليشرية ،مث العمل
على تنميتها واحملافظة عليها مع حفزىا للعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق األداء ادلرتفع ،وإف مؤسسة كوندور مل تيق
بعيدة عن ىذا االذباه ،حيث أتذت تويل عناية فائقة للعنصر اليشري من تالؿ العمل على زيادة الكفاءات يف
ادلؤسسة وتنميتها وتطويرىا.
أوالً :هيكل المستخدمين في مؤسسة كوندور
أ .تحليل تطوير عدد المستخدميل بمؤسسة كوندور
يشغل ادلؤسسة طاقة بشرية يرتفع عددىا باستمرار سباشيا مع تطوير حجم النشاط ،واجلدوؿ التايل ييُت
ويظهر تطور عدد العاملُت يف كوندور.
الجدول ر م ( :)06تطور عدد ادلستخدمُت دبؤسسة كوندور
السنة

2117

2118

2119

2101

2100

إطارات

80

025

058

079

00.

أعواف ربكم

202

317

384

427

433

منفذوف

878

0002

0279

0484

6695

اجملموع

0070

0544

0820

2191

6.06

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية ادلوارد اليشرية
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شهدت ادلؤسسة تطورات كيَتة يف السنوات األتَتة وكاف ذلك نتيجة سياسة عامة تشمل تطوير القدرات
اإلنتاجية من حيث الكمية والنوعية وىو ما أدى إىل انتهاج سياسة جديدة يف رلاؿ التوظيف ،إذ أصيحت
ادلؤسسة تعتمد على الكفاء ات العلمية ادلؤىلة ،حيث نالحظ من اجلدوؿ تزايد عدد ادلستخدمُت على اتتالؼ
تصنيفهم ادلهٍت يف مؤسسة كوندور من سنة ألترى ،حيث قفز العدد من سنة  2117إىل  2100من  0070إىل
 ،2802أي زيادة بنسية  %041403ويرجع ذلك لألسياب التالية:
 فتح فروع جديدة عرب كامل الًتاب الوطٍت  ،شلا تطلب توظيف موزعُت وباعة إلنشاء شيكة توزيع تغطيالًتاب الوطٍت؛
 إعادة ىيكلة مؤسسة كوندور وما نتج عنو من تشكيل مديريات ومصاز جديدة؛ -إنشاء وحدة إنتاجية جديدة لتصنيع الثالجات.

ب .هيكل المستخدميل وفقاً للتصنيف المهني والجنس لسنة :6500
الجدول ر م (:)07

ىيكل ادلستخدمُت حسب التصنيف ادلهٍت واجلنس لسنة 2100

السنة

إطارات

أعواف ربكم

منفذوف

ذكور

إناث

اجملموع

مركب الثالجات

21

60

624

700

05

705

مركب المكيفات

19

53

405

475

02

477

وحدة البوليستيران

05

36

169

207

03

210

وحدة البالستيك

08

19

77

102

02

104

وحدة أجهزة االستقبال الر مي

11

25

204

200

40

240

وحدة أجهزة التلفاز

06

20

167

124

69

193

وحدة المنتجات البيضاء

04

10

135

148

01

149

اإلدارة العامة

104

121

509

671

63

734

المجموع

178

344

2290

2627

185

2812

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية ادلوارد اليشرية.
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ج .هيكل المستخدميل حسب السل لسنة :6500
الجدول ر م (:)08

ىيكل ادلستخدمُت حسب السن واجلنس لسنة 2100

السنة

ذكور

إناث

اجملموع

أ ل مل  60سنة

456

20

300

[[ 45 - 60

713

64

020

[[ 40 - 45

590

55

232

[[ 35 - 40

392

21

306

[[ 30 - 35

239

00

605

[[ 05 - 30

98

18

052

[[ 00 - 05

78

13

.0

[[ 25 - 00

49

13

06

[[ 20 - 25

07

11

00

أكثر مل 20

14

11

53

المجموع

6260

0.0

6.06

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية ادلوارد اليشرية.

ثانياً :مكانة ودور مديرية الموارد البشرية
ربتل إدارة ادلوارد اليشرية يف ادلؤسسة زلل الدراسة مكانة جد معتربة وذلا دور فعاؿ يف عملية تسيَت ادلوارد
اليشرية وىذا ما سوؼ نالحظو من تالؿ مهاـ ادلديرية ومدير ادلوارد اليشرية:
 وظيفة مدير ادلوارد اليشرية تتمحور حوؿ االستشارة ،اخلربة ،والتطوير للمشاريع الكربى للمجمع فيما يتعلقبادلوارد اليشرية؛
 يماف االستعماؿ العقالين لألفراد؛ تصور سياسة التوظيف والتكوين؛ التطوير واحلفاظ على ادلورد اليشري يف ادلؤسسة؛ ويع معايَت وإجراءات تسيَت ادلوارد اليشرية؛-

تصور وويع سياسة األجور؛
السهر على تطييق الًتتييات القانونية والقاعدية؛
حفظ ادلناخ االجتماعي من تالؿ عقود دائمة مع الشريك االجتماعي؛
تنسيق كل الدراسات وكذلك السهر على ربقيق الفعالية يف تسيَت ادلوارد اليشرية؛

 -السهر على احًتاـ اإلجراءات والًتتييات ادلويوعة يف إطار التقييس.
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ثالثاً :أنشطة إدارة الموارد البشرية في المؤسسة
دلديرية ادلوارد اليشرية بادلؤسسة وظائف عديدة تعتمد عليها يف ربقيق أىدافها وىي:
أ .توظيف الكفاءات البشرية :إف سياسة مؤسسة كوندور يف رلاؿ التوظيف ىي تسهيل العمل وإغلاد جو
مالئم للتمكن من العمل يمن ظروؼ حسنة لكل العاملُت ادلوجودين يف ادلؤسسة كما أف سياسة ادلؤسسة

تعتمد على التوظيف اخلارجي ،مع استخداـ التوظيف الداتلي يف بعض األحياف وتتمثل ادلراحل األساسية
لعملية التوظيف فيما يلي (أنظر ادللحق):

 -المرحلة االولى :وتتكوف من:

 يف حالة وجود استقالة أو هناية مدة العقد ،نقل أو ترقية أو توسع يف النشاط يكوف ىناؾ مناصب
جديدة شاغرة يعلن عنها ادلسؤوؿ ادلياشر حيث يقوـ بويع طلب عمل للمنصب الشاغر ،ىذا الطلب
يتم دراستو من قيل ادلسئ وؿ ادلياشر ،بعد ذلك يرسل ىذا الطلب إىل مديرية ادلوارد اليشرية مع كل
ادلعلومات اخلاصة بو مثل مواصفات ادلنصب ،مدة العمل ،مستوى التكوين األساسي...،

 بعد الشروع يف التوظيف من طرؼ ادلكلف بالتوظيف يتم التأكد من صالحية الطلب وادلخطط السنوي
للتوظيف (ادليزانية) ،وكذا تعريف ادلنصب أو الوظيفة وىو ما يسمح بتحديد احتياجات التوظيف.

 التنقيب واالستكشاؼ ويتم من تالؿ اللجوء إىل ادلًتشحُت الداتليُت على أساس (وجود نظاـ
معلومات حوؿ ادلنصب ،اللجوء إىل ملفات ادلوظفُت وادلربرلة آليا ،وجود سلطط للمهنةً ،نظاـ التقييم
للعماؿ سابقاً) ،أو مًتشحُت تارجيُت عن طريق (الطليات ادلقدمة للمؤسسة للتوظيف حيث ربتفظ
بالطليات حلُت احلاجة إليها ،مكاتب التوظيف ،اإلعالف يف اجلرائد).

 يتم اتتيار ادلًتشحُت على أساس ادلواصفات ادلطلوبة لشغل الوظيفة مث تتم التصفية ،بعد ذلك يتلقى
ادلًتشحوف اجلواب بالرفض أو القيوؿ ويف حالة القيوؿ يتم استدعاء ادلًتشحُت.

 المرحلة الثانية :يف ىذه ادلرحلة يتم تقدمي استيياف إىل ادلًتشحُت تتعرؼ ادلؤسسة من تاللو على نوعالشخصية اليت ستعمل معهم ،باإليافة إىل ادلقابلة حيث يتم إعالـ ادلًتشح بكل ما ؼلص ادلؤسسة وادلنصب

وتصائصو وىي فرصة للمرشح لإلقناع بأفكاره.

 المرحلة األخيرة :بعد ادلرور بكل ادلراحل السابقة يتم تقدمي ادلًتشحُت إىل ادلسؤوؿ ادلياشر ،وهبذا يتم تعيُتادلًتشح ويتم إدتالو إىل العمل ،وتدرييو ،وتوفَت الظروؼ ادلالئمة للعمل كما يتم تعريفو دبنتجات ادلؤسسة أو

الوحدة اليت سيعمل هبا ومكانتها ونشاطها وكذا األمور اليت هتم العامل مياشرة كالنقل واإلطعاـ ...اخل،
بعدىا يتم تعيُت األعماؿ اليت يقوـ هبا ...اخل.

85

الفصل الثالث

تقييم إدارة الكفاءات في مؤسسة عنتر تراد –Condor-

من تالؿ كل ما سيق ؽلكن أف نالحظ أف مؤسسة كوندور ،تستعمل طرؽ علمية يف عملية توظيف
ادلوارد اليشرية وىذا من أجل احلصوؿ على أفضل ادلهارات والكفاءات ادلهنية بغية االستفادة من قدراهتم ومهاراهتم
من أجل ربقيق أىدافها والسعي ضلو التميز.
ب .تقييم الكفاءات البشرية :هتدؼ مؤسسة كوندور من تالؿ عملية تقييم الكفاءات إىل إحداث التناسب
بُت كفاءات ادلوظفُت ومتطليات ادلناصب اليت يشغلوهنا ،حيث تسمح بالتأكد من أف ادلوظف ؽلتلك

الكفاءات الالزمة وادلطلوبة إلسباـ وظيفتو على أكمل وجو ،وربقق ىذه العملية للمؤسسة وادلوظف الفوائد
التالية:
 جرد الكفاءات ادلتوفرة لدى ادلؤسسة وربديد االحتياجات منها سواءً احلالية أو ادلستقيلية؛ التعرؼ على الفوارؽ بُت الكفاءات ادلتوفرة وادلطلوبة؛ إعداد برنامج للتطوير يهدؼ إىل دمج الكفاءات اجلديدة ومعاجلة الفوارؽ؛ ربسُت األداء الفردي شلا يؤثر على أداء ادلؤسسة ككل؛ -ربديد نقاط القوة ونقاط الضعف ادلوجودة يف كفاءات األفراد؛

 ادلشاركة يف عملية التقييم من تالؿ مراحل يقوـ هبا األفراد بأنفسهم؛ دمج األفراد يف أىداؼ ادلؤسسة وربفيزه دلضاعفة اجلهود.تقوـ مؤسسة كوندور بتقييم الكفاءات باالعتماد على بطاقات التقييم اليت ربتوي على الكفاءات ادلطلوبة
لتويل سلتلف ادلهاـ وادلسؤوليات ادلتعلقة دبناصب العمل يتم عريها يف جدوؿ وسبنح رلموعة من النقاط.
يقوـ ادلسؤولوف ادلياشروف دبأل بطاقات التقييم دبشاركة ادلوظفُت وسبنح عالمة لكل موظف ،وبعد مجع النتائج
ادلتحصل عليها ربدد الفوارؽ بُت الكفاءات ادلتوفرة والكفاءات ادلطلوبة ،وىناؾ نوعُت من الفوارؽ:
 فارؽ سليب :يتم معاجلتو عن طريق برامج التكوين أو الرسكلة.

 فارؽ إغلايب :وىو يعٍت أف كفاءات الفرد توافق أو تفوؽ الكفاءات ادلطلوبة ألداء الوظيفة اليت
يشغلها.
ومنو ؽلكن القوؿ أف ادلؤسسة تقوـ بدراسة وربليل الفوارؽ لتحديد احتياجات موظفيها من التكوين ومن مث
إعداد برامج التكوين الالزمة لتطوير كفاءاهتم هبدؼ الرفع من أداء ادلؤسسة ككل.
ج .تطوير الكفاءات البشرية :يعترب تطوير وتأىيل ادلوارد اليشرية يف أي مؤسسة يرورة حتمية تفريها الييئة
احلالية للمؤسسات ،حيث التطورات التكنولوجية والعلمية ادلتسارعة شلا يفرض تكوين وتنمية ادلوارد اليشرية
استثمارا غلب على ادلؤسسة أف تعطيو اىتماما
لتدارؾ ومسايرة ىذه التطورات ،لذلك يعترب التكوين حبق
ً
بالغا.
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ؽلكن القوؿ أف مؤسسة كوندور قد أولت اىتماماً كيَتاً وملحوظاً بربامج التكوين ،وىي هتدؼ من ذلك للرفع
من مستويات أداء موظفيها عن طريق ربسُت كفاءاهتم ادلختلفة ،حيث تتيع ادلؤسسة يف ىذا اجملاؿ نوعُت من
التكوين:

 التكويل المحلي :ويتم داتل ادلؤسسة حيث تقوـ ادلؤسسة جبلب ترباء لتكوين ادلوظفُت وعقد ملتقيات،وكذلك تقوـ بإرساؿ ادلوظفُت للتعلم والتكوين دبراكز التدريب والتعليم تارج ادلؤسسة.

 -التكويل الخارجي  :وتقوـ ادلؤسسة بإرساؿ ادلوظفُت لديها للتكوين يف بلداف اجنيية إثر عقود شراكة بُت

ادلؤسسة ومؤسسات أجنيية.
يتم اتتيار نوع وطييعة التكوين حسب احتياجات التكوين لدى األفراد وؽلكن القوؿ أف ىذه االحتياجات

تنيع من أربع مصادر رئيسة:
 احتياجات ناذبة عن عملية التقييم؛ احتياجات ناذبة من األ ىداؼ اليت ترمسها وربددىا اإلدارة العامة ،حيث يتطلب ربقيق ىذه األىداؼتوفر رلموعة من الكفاءات ،شلا يؤدي إىل ظهور حاجة لويع برامج للتكوين تساعد على توفَت تلك
الكفاءات قصد ربقيق اذلدؼ العاـ؛
 احتياجات تطالب هبا ادلصاز والوحدات :حيث أف بلوغ األىداؼ الفرعية لكل مصلحة أو وحدةيتطلب توفر الكفاءات ادلطلوبة وادلناسية لتحقيقها بكفاءة؛
 احتياجات مرتيطة بظروؼ وزليط ادلؤسسة :حيث أف ادلؤسسة تعيش وسط زليط يفرض عليها رلموعةمن التهديدات واليت تؤدي إىل ظهور احتياجات لتكوين ادلوظفُت والرفع من كفاءاهتم على مواجهة
سلتلف التغَتات والتطورات؛
 احتياجات فردية مرتيطة دبناصب العمل :ويتم التكوين هبدؼ رفع كفاءة ادلوظفُت ألداء الوظائف علىأكمل وجو.
بعد أف تقوـ ادلؤسسة بتحديد احتياجاهتا من التكوين تنطلق يف إعداد سلطط للتكوين الذي يتم ويعو كل
سنة ،والذي يضم قائمة األشخاص ادلعنيُت بالتكوين واذليئات ادلسؤولة عن ذلك وىذا هبدؼ ربسُت كفاءات
األفراد وعلها تتماشى واألىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة.
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الجدول ر م (:)09

عدد االفراد ادلستفيدين من التكوين لسنيت  2101و2100

السنة

2101

2100

التكوين تارج ادلؤسسة

276

547

التكوين داتل ادلؤسسة

-

81

النسية %

%03421

%22429

ملتقيات

13

14

المصدر :اعتمادا على ادلعلومات ادلقدمة من مديرية ادلوارد اليشرية

نالحظ من اجلدوؿ السابق أف عدد ادلتدربُت قد ربسن بشكل ملحوظ ،فقد بلغ عدد ادلتدربُت يف ، 2101
 276متدرب أي ما نسيتو  % 03421من إمجايل عدد العماؿ بادلؤسسة  ،وقد ارتفعت ىذه النسية إىل  %22429يف
سنة  2100وىذا مؤشر جيد لالىتماـ الكيَت من قيل ادلؤسسة بعملية تكوين مواردىا اليشرية.
د .تعويض الكفاءات البشرية:
تستخدـ مؤسسة كوندور يف إطار ربفيز كفاءاهتا اليشرية نظاماً للحوافز ذبمع من تاللو بُت احلوافز ادلادية
وادلعنوية ،فيما ؼلص احلوافز ادلادية ؽلكن أف نذكر منحة ادلردودية اجلماعية والفردية ،وىي تاصة باألفراد الذين
ييذلوف جهداً تاصاً أثناء قيامهم باألعماؿ ادلوكلة إليهم ،باإليافة إىل منحة األقدمية ،كما تقدـ ذلم العديد من
اخلدمات االجتماعية كاإلطعاـ والنقل وتوفَت اخلدمات الصحية ،عطل تاصة مدفوعة األجر ...اخل.
كما تستخدـ نظاـ لألجور يتناسب مع اجملهودات اليت ييذذلا األفراد وادلخاطر اليت يتعريوف ذلا ،حيث
تتناسب األجور مع أداء العامل ،تصنيفو ادلهٍت ،وإنتاجيتو.
المطلب الثالث :تحليل مجاالت التميز في مؤسسة كوندور
نتناوؿ من تالؿ ىذا ادلطلب ألىم اجملاالت اليت تساىم يف ربقيق التميز دلؤسسة كوندور وذلك من تالؿ
النقاط التالية:
أوالً :التميز في الجودة
أ -سياسة الجودة في مؤسسة كوندور:
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تعترب سياسة اجلودة يف كوندور الدافع الرئيسي لتحقيق طموحاهتا ادلستقيلية ،إذ تعتمد على احملاور التالية:
 تليية حاجات الزبائن ،إيافة إىل ادلتطليات القانونية والتنظيمية؛ توسيع شيكة التوزيع من أجل تدعيم مكانتها يف السوؽ الوطنية؛ تتويج بعض منتجاهتا بعالمة » «CEلتصديرىا ضلو السوؽ األوربية؛ تصدير منتجاهتا ضلو السوؽ العربية يف إطار التيادؿ احلر؛-

العمل على الًتقية الدائمة ألنظمة ادلؤسسة؛
التحسُت ادلستمر لنظاـ ادلؤسسة؛
تدعيم االستثمارات بأحسن التجهيزات لرفع قدرة اإلنتاج؛
العمل على تنويع ادلنتوج؛

 رفع رقم األعماؿ؛ العمل على زبفيض استهالؾ الطاقة الكهربائية.حيث يسهر مسؤوؿ إدارة اجلودة بادلؤسسة على متابعة التطييق الصارـ من قيل كافة اإلطارات والعماؿ
لسياسة اجلودة من تالؿ ادلهاـ ادلخولة لو من قيل اإلدارة.
ب -مبادئ إدارة الجودة في مؤسسة كوندور:
يعترب االىتماـ بالزبوف ،الرؤيا القيادية ،التحسُت ادلستمر والعمل اجلماعي ،أىم أربعة ميادئ إلدارة اجلودة
الشاملة ،وىذا ما تطيقو مؤسسة كوندور لكل نشاطاهتا.
 االهتمام بالزبون :تضع مؤسسة كوندور الزبوف زلور اىتماـ ،حيث تسعى لتليية حاجاتو ورغياتو وذلك منتالؿ :مجع الييانات ادلتعلقة بالزبوف من تالؿ حبوث التسويق ،تنويع ادلنتجات ،وتدمات ما بعد الييع.

 بحوث التسويق :تقوـ مديرية التسويق دبؤسسة كوندور باليحوث التسويقية اليت هتتم من جهة بتطورات

السوؽ ،ومن جهة أترى بادلستهلك وحاجاتو ومدى إشياعو ورياه ،عما يقدـ لو من منتجات
وتدمات ،وىذا عن طريق توزيع استمارات هتدؼ إىل معرفة رأي ادلستهلك حوؿ منتجات ادلؤسسة
وتدمات ما بعد الييع بغرض ربسُت ادلؤسسة جلودة ونوعية منتجاهتا وتدماهتا.

 تنويع المنتجات  :تسهر إدارة كوندور على طرح تشكيلة منتجات متنوعة من شأهنا أف تليب حاجيات
ومتطليات زبائنها بانتقاء التكنولوجيا األفضل من حيث األداء ،واألوثق من بُت احللوؿ ادلطروحة ،وتتمثل
تشكيلة منتجاهتا يف:
 oجهاز التلفاز بنوعُت :التلفاز ذو الشاشة ادلسطحة «LCD
العادية  CRTجبميع األحجاـ ( 37سم 55 ،سم 74 ،سم ).

Full HD ,

» ،والتلفاز ذات الشاشة
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 oادلكيف اذلوائي بعدة أشكاؿ (ادلكيف اذلوائي اخلاص بالسقف ،اخلاص باجلدار ،واألريي).
 oادلنتجات الييضاء :متمثلة يف الثالجات  RMCأحادي الياب بسعة  311لًت و RDCثنائي الياب بسعة
 381لًت،
آالت الطيخ.
 oجهاز االستقياؿ الرقمي :حيث تعترب مؤسسة كوندور رائدة يف ىذا اجملاؿ وتقدـ عدة أنواع فيو.
511

لًت ،حيث يقدـ منتوج

«»PDC

بلونُت الفضي الرمادي واألبيض) آالت الغسيل،

 oاإلعالـ اآليل :دتلت مؤسسة كوندور رلاؿ اإلعالـ اآليت يف سنة
ودبقاييس أوروبية.

،2119

حيث تنتج تشكيلة متنوعة

 خدمات ما بعد البيع :منتجات مؤسسة كوندور ربتاج إىل الضماف واخلدمات ما بعد الييع ،ويف ىذا
تعطي ادلؤسسة يمانا للمستثمرين دلدة سنتُت ،وذلذا الغرض تصصت شيكة من الوكالء ادلعتمدين
تتكوف من  025وكيل يغطوف كامل الًتاب الوطٍت ،وىذا ما ال تتوفر عليو أي شركة منافسة يف الوقت
الراىن ،وال ؽلكن ربقيقو على ادلدى القصَت إف رغب يف ذلك ،ىذا وتقوـ مصلحة تدمات ما بعد الييع
بالسهر على استماع شكاوي واحتجاجات الزبائن ،ويف كل شهر تقدـ تقريرا ييُت نسية األجهزة ادلعابة
إىل إمجايل اإلنتاج ادلياع منذ اليدء يف تصنيع ادلنتوج.
 -الرؤيا القيادية :من أجل ذبسيد سياسة اجلودة يف ادلؤسسة يتعهد ادلدير العاـ بػ:1

 السهر على االستغالؿ اجليد للموارد اليشرية واإلمكانيات ادلادية من أجل ربقيق كل األىداؼ اليتنصيوا إليها من تالؿ إتياع سياسة عنًت تراد "كوندور"؛
 التقييم ادلستمر لدى فعالية ىذه السياسة وتطييقها على أرض الواقع؛ ربديد أسعار تنافسية؛ احًتاـ مواعيد االستالـ؛ -يماف تطوير نظاـ تسيَت اجلودة ادلعموؿ بو يف مؤسستنا قصد الوصوؿ إىل االمتياز.

أما نائب ادلدير العاـ يصرح يف حوار أجراه مع رللة كوندور على « :أف تنشيط ادلؤسسة يف ظل اقتصاد
السوؽ ،وربضَتىا مسيقا دلنافسة قادمة وكذا ربسُت أدائها اقتصاديا وإنتاجيا ،عوامل مل تكن أبدا يف تدمة
ادلستهلك مثلما ىي اليوـ .وفقا لألىداؼ ادلسطرة والسًتاتيجية ادلؤسسة ويعنا سلطط تطوير ،وعلينا من جهة
التأكيد على اإلسًتاتيجية ادلنتهج ة ،ومن جهة أترى احلرص على أف يتم ىذا التطوير يف االذباه احملدد وال ؽلكن
أف يتحقق ذلك إال من تالؿ تسيَت نشيط يأتذ بعُت االعتيار دقائق األمور ،والتعديالت وادليادرات والتهيئة
األساسية وذلذا ينيغي أف ندعم ربفيز فرقنا ومساعدينا ،الذين ال بد أف ظلدىػػم بادلساندة ادلستمػػرة يف األوقػات
 -1أنظر ادللحق رقم
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احلرجػة ،تقع علينا مهمة تسيَت فريق متحوؿ ومتناـ ،كما أننا ظللك اليوـ كل الوسائل لنسَت يف اذباه احلكم الراش ػػد
1
لتطوير الكفاءة ،واألداء اليشري ،دلواجهة ادلنافسة بكل قوة »
 العمل الجماعي :ذبعل مؤسسة كوندور العمل اجلماعي إحدى ميادئ وقيم عملها ،وىذا ما صرح بو السيدنائب ادلدير العاـ حيث يقوؿ « :احمليط االجتماعي داتل كوندور نقي ،وىو ما يفسر اطلراط اجلميع يف ربقيق
أىداؼ ادلؤسسة ،إنو تسيَت ادلوارد اليشرية ،بالنسية لنا ضلن يف كوندور رأس ادلاؿ اليشري ىو أساس كل

التحوالت ،ولتحقيق ذلك أعطينا لوظيفة ادلوارد اليشرية صالحيات وىامش ربرؾ يغطي العديد من ادليادين،
وغلعلها تتدتل يف كل مراحل حياة األجَت :تسيَت ادلسار ادلهٍت ،التكوين ،تقييم األداء ،تسيَت النزاعات،
ادلشاورات ،ربفيز وإشراؾ ادلستخدمُت ،االتصاؿ وظروؼ العمل» ،2فاالىتماـ بادلوارد اليشرية أدى إىل اطلراط
مجيع العماؿ يف فرؽ عملهم لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة.
 -التحسيل المستمر :تسعى مؤسسة كوندور إىل التحسُت ادلستمر دلختلف عملياهتا هبدؼ إرياء زبائنها،

حيث أف إدارة ادلؤسسة تضع متطليات الزبوف على رأس أولوياهتا هبدؼ إشياعو ،وقد قامت دبجموعة من
التعديالت تالؿ السنوات األتَتة هتدؼ من تالذلا إىل ربسُت أداءىا.

ج- .أدوات إدارة الجودة الشاملة المستعملة في كوندور:

تستعمل مؤسسة كوندور أدوات إدارة نظاـ اجلودة لتطييق معايَت  ISO 9001وىي :كشف اإلدارة ،مراجعة
اجلودة الداتلية ،تقييم ريا الزبوف ،اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ،مؤشرات ربقيق األىداؼ ،مراقية العمليات،

مراقية ادلنتوج.
أما أدوات إدارة اجلودة الشاملة فيستعمل
السيب واألثر ،والعصف الذىٍت.

(Résolution Problème

 MRP)Méthode Deالذي يضم سلطط

ثانياً :التميز في التكنولوجيا
إف الوسائل ادلستعملة من طرؼ مؤسسة كوندور ال تتوفر لدى ادلؤسسات ادلنافسة ،وحسب معيار
فإف مؤسسة كوندور سبتلك تكنولوجيا سبيزية عن طريق مشروع ،) Technology Surface Mounting ( S.M.T
والذي ىو عيارة عن استثمار جديد يتمثل يف تط إنتاجي للطيقات اإللكًتونية الدقيقة جدا وأصلو من الواليات
ادلتحدة األمريكية ويعمل بو إنساف آيل يستطيع عمل أي بطاقة إلكًتونية مهما كاف حجمها ،تاصة بطاقات
Morin

جهاز االستقياؿ الرقمي واليطاقات الرقمية للهاتف النقاؿ وأجهزة اإلعالـ اآليل وجهاز التلفاز ذو العرض اليلوري
السائل  )Liquid cristal Display( LCDويركب ىذا اخلط  514111قطعة إلكًتونية دقيقة يف الساعة وبدقة
متناىية ،وتقوـ مؤسسة كوندور بإبراـ العقود مع ادلؤسسات ادلنتجة لألجهزة اإللكًتونية قصد تزويدىا باليطاقات
1
2

2

2117

47

48
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اإللكًتونية اليت تستوردىا من اخلارج وبالعملة الصعية ،حيث تصل سعر اليطاقة الواحدة إىل  21دوالر ،وىو ما
ػلقق دلؤسسة كوندور ميزة تنافسية عالية يف اجملاؿ اإللكًتوين وبقاء منافسيها ربت تيعيتها.
ىذا بالنسية للتكنولوجيا ادلستخدمة يف اجملاؿ اإللكًتوين ،أما رلاؿ إنتاج ادلواد الييضاء وادلتمثلة يف ادلكيفات
اذلوائية والثالجات أقامت ادلؤسسة مصنع جديد لصناعة الثالجات يوـ  04فيفري  2117معتمدة على صناعة
اإلطار اخلارجي للثالجة زلليا بدال من استَتاده والقياـ بعملية طالئو ،حيث كانت ادلؤسسة تستورد ىذا اإلطار
من اخلارج ،وىو ما يقلص تيعية مؤسسة كوندور للموردين ،وتوجهت مؤسسة كوندور ضلو عامل اإلعالـ اآليل
وعلى رأسو احلاسوب الشخصي ،حيث وقعت اتفاقية مع ميكروسوفت هبدؼ محاية ادلستهلك من عملية
القرصنة وتقدمي شرعية أكرب للمنتوج ،وحسب السيد مسؤوؿ وحدة اإلعالـ اآليل بكوندور فإف ىذه الشراكة
ربمل بعدا تكنولوجيا ،اقتصاديا واجتماعيا .وقد قامت مؤسسة كوندور بدراسة وافية للمشروع وسطرت
إسًتاتيجية هتتم بعملية التصنيع والييع ،وتيلغ نسية اندماج كوندور يف تصنيع ادلنتوج  %25ومن ادلتوقع أف تصل
 %51با لنظر إىل اإلمكانيات اليت تتوفر عليها اجملموعة وستتنوع أجهزة كوندور بُت احلاسوب ادلكتيب ،احملموؿ،
والنت بوؾ.
(ERP )Entreprise Ressources Planning

وفيما ؼلص نظاـ ادلعلومات بدأت ادلؤسسة يف مشروع
فيفري  2118الذي ساعد عماؿ ادلؤسسة على التحكم أكثر يف وظائفهم.

يف

ثالثاً :التميز في االبتكار
يعرؼ االبتكار على أنو "االستخداـ العقالين لألفكار اجلديدة باستعماؿ الوسائل التكنولوجية وغَتىا ،من
أجل تقدمي سلع وتدمات أو طرؽ جديدة إلنتاجها حبيث تشكل سر صلاح ادلؤسسة"
يعترب االبتكار أحد أىم مقومات ربقيق التميز للمؤسسات ،وقد عملت ادلؤسسة انطالقاً من اقتناعها
بأعلية ىذا العنصر بويع سياسة لدعم االبتكار ،حيث صرح ادلدير العاـ دلؤسسة كوندور أف مؤسستو تراىن على
”ربويل التكنولوجيا وإقحاـ الكفاءات ادليدعة يف وسطها عرب إزالة التخوفات واحلواجز مهما كانت” وىو ما
يتيُت كذلك من النقاط التالية:
 إنشاء إدارة جديدة تتعلق بوظيفة اليحث والتطوير؛ تعترب مؤسسة كوندور من ادلؤسسات اليت هتتم وتشجع االبتكار ويعترب شعار مؤسسة كوندور" :احلياةابتكار" ودلا كاف ىذا شعارىا فإهنا تويل أعلية قصوى للتكوين واليحث ،حيث توفد بانتظاـ مهندسُت
جزائريُت إىل أمريكا وكوريا اجلنوبية ،وفقا التفاؽ الشراكة الذي غلمعها مع "إينفارسل" األمريكية
و"ىايسانس" الصينية ،ادلتخصصتاف يف تكنولوجيا اإللكًتونيك؛
 إبراـ عالقات شراكة مع عدة جامعات وطنية ودولية (جامعة برج بوعريريج ،جامعات فرنسية)؛97
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 تشجيع ادلواىب اجلزائرية وذبسيد ابتكاراهتم يف ادليداف وتسويقها ،حيث أعلن الرئيس ادلدير العاـ دلؤسسةكوندور ،على ىامش افتتاح وحدة تصنيع احلاسوب واللوحة األـ كوندور ،بإعالنو تيٍت اتًتاع الياحث
اجلزائري عيد الغاين شكار الثعاليب جلهاز اكتشاؼ تسربات الغاز ،ويعترب ىذا اجلهاز مانع لتسرب الغاز يف
الييوت والشيكات والذي سيق وأف عريو الياحث يف ادلؤسبر العادلي للغاز يف العاصمة األرجنتينية بييونس
أيرس ،وربصل على حقوؽ ادللكية الصناعية· كما حصل االبتكار على اعًتاؼ كل من الشركة اجلزائرية
لتسيَت شيكة نقل الغاز اليت منحت الياحث ميدالية وحصل على ميدالية ادلعهد الوطٍت اجلزائري للملكية
الصناعية واجلائزة الكربى يف الصالوف الدويل بفيينا .واحتضنت رلموعة بن محادي ىذا االتًتاع عرب توفَت
كل اإلمكانيات للياحث اجلزائري دلساعدتو يف تطوير عتاده االبتكاري ،وربرض مؤسسة كوندور على أف
يكوف اجلهاز مضمونا  % 011وسيتم تصنيعو بعد موافقة صاحب االتًتاع ·
 افتتاح مؤسسة كوندور ألوؿ مركز لدعم التكنولوجيا واإلبداع بربج بوعريريج ،حيث أف ىذا ادلركز يندرج يفإطار تشجيع اليحث وادلواىب ،وتعترب مؤسسة ’’كندور’’ أوؿ مؤسسة صناعية ربتضن مركزا وطنيا جزائريا
للملكية الصناعية بعد مركز جامعة حسيية بن بوعلي بالشلف والوادي.
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المبحث الثالث :تحليل نتائج الدراسة
هندؼ من تالؿ ىذا ادليحث إىل عرض نتائج آراء عينة الدراسة حوؿ متغَتاهتا ادلعتمدة ،ومت استخداـ
جداوؿ التوزيع التكراري والنسب ادلئوية ،وادلتوسطات احلسابية لتقدير ادلستويات ،واإلضلرافات ادلعيارية ،واستعماؿ
النماذج اإلحصائية من أجل اتتيار الفرييات ،وقد مت عرض النتائج عرب ثالث زلاور رئيسة ،كما يأيت:
عرض وربليل نتائج الدراسة؛
اتتيار فرييات الدراسة؛
استنتاجات الدراسة.
المطلب األول :عرض وتحليل نتائج الدراسة
أوالً :عرض وتحليل نتائج محور الخصائص الشخصية والوظيفية

ييُت اجلدوؿ ادلوايل عرض اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة وفق متغَتات اجلنس ،السن ،ادلؤىل
العلمي ،وعدد سنوات اخلربة.

الجدول ر م ( :)10تصائص عينة الدراسة

الخصائص الشخصية والوظيفية
-0-

الجنس

-6-

السل

-4-

المؤهل العلمي

-3-

عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

005

8542

أنثى

21
040

0448
%055

أقل من أو يساوي 29

32

2347

من  31إىل 39

90

6744

من  41إىل 49

19

647

أكثر من أو يساوي 51

13
040

242
%055

مستوى ثانوي

11

11

مستوى جامعي

035

011
%055

أقل من  15سنوات

74

5448

من  15إىل  01سنوات

52

3845

أكثر من  01سنوات

19

647
%055

اجملموع

اجملموع

اجملموع

040

اجملموع

040

المصدر :اعتماداً على سلرجات .spss
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ييُت اجلدوؿ أعاله أف ( )%8542من أفراد العينة ذكور والياقي إناث بنسية ( ،)%0448شلا يشَت إىل زلدودية
دور ادلرأة يف تويل ادلناصب يف مؤسسة كوندور ،ولعل أىم سيب ىو تويل ادلرأة للمناصب اإلدارية دوف ادلناصب
األترى اليت تتطلب كثافة العمالة وكذا بعد مقر ادلؤسسة عن السكاف.
كما يتيُت أيضاً أف نسية كيَتة من العينة تتوزع أعمارىم من  39سنة فأقل أي بنسية ( )%2347فئة أقل من

 29سنة ،وبنسية ( )%6744فئة من  31إىل  39سنة ،وسبثل ىذه النسية أعلى نسية يمن ىذا االستقصاء ،وىذا ما
يدؿ على أف أغليية فئة أفراد العينة ىم من فئة الشياب ،بسيب سياسة التوظيف ادلوجهة لالستثمار يف الرأمساؿ
الشاب وصقل معارفو خبربة اإلطارات ادلسرحة من القطاع العاـ..
أما فيما ؼلص ادلؤىل العلمي فنجد أف كل أفراد العينة ػلملوف شهادات جامعية بنسية ( )%011وىذا يدؿ
على اف مؤسسة كوندور ربرص على استقطاب أفراد ذوي كفاءات ومؤىالت علمية ،ولعل سيب كوف مجيع أفراد
العينة جامعيوف يعود إىل توجو ادلؤسسة ضلو تطوير إطاراهتا من تالؿ استقطاب الكفاءات ادلتعلمة القادرة على
استيعاب التطورات العادلية يف بيئة ادلؤسسة ،تاصة إذا ما علمنا أف أفراد العينة ىم إطارات ادلؤسسة ،دبعٌت آتر
ىذا يرجع لتوجو إدارة ادلؤسسة إىل توظ يف الفئة ادلتعلمة من ترغلي اجلامعات لتسهيل تنمية معارفهم العملية فيما
بعد.
أما بالنسية لعدد سنوات اخلربة أو مدة اخلدمة اإلمجالية يف ادلؤسسة فيلغت أكرب نسية ما تعادؿ
تقل تدمتهم عن  15سنوات ،أما األفراد الذين تنحصر مدة عطائهم يف ادلؤسسة بُت  01-15سنوات فهي نسية
أقل ( ،)%3845يف حُت بلغت نسية األفراد الذين زاولوا عملهم يف ادلؤسسة يف فًتة ذباوزت  01سنوات (.)%647

()%5448

إذف من تالؿ ربليل اخلصائص الشخصية والوظيفية صلد أف الفئة ادلعنية باليحث تتكوف أغليها من ذكورة،
شياب ،متعلم ذو تربات تقل عن  01سنوات.
ثانياً :عرض وتحليل نتائج محور أنشطة إدارة الكفاءات

تظهر اجلداوؿ أسفل التوزيع التكراري ،الوسط احلسايب ،االضلراؼ ادلعياري ،ومعامل االتتالؼ حوؿ
أنشطة إدارة الكفاءات ادلتمثلة بأنشطة التوظيف ،التقييم ،والتطوير ،وأتَتاً نشاط التعويض ،إذ مثلت الفقرات
( )x34-x1األسئلة ادلتعلقة بقياس أنشطة إدارة الكفاءات ،ولقد حققت أنشطة إدارة الكفاءات وسطاً عاماً مقداره
( ،)2436وىو أكرب من الوسط ادلعياري بقليل واليالغ ( )12وىذه النتيجة تيدو طييعية ،كوهنا تعكس واقع االىتماـ
ادلعتدؿ دلؤسسة كوندور يف أنشطة إدارة الكفاءات وبتشتت معقوؿ يف اإلجابة يدؿ على ذبانس إجابات أفراد
العينة حوذلا ،إذ بلغ االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ العامُت ( )%09483(،)1446على التوايل ،وتؤشر النتائج
أف مؤسسة كوندور تعتمد أنشطة إدارة الكفاءات بشكل معتدؿ وإف كانت تعكس ميالً أكرب ضلو أنشطة
100

تقييم إدارة الكفاءات في مؤسسة عنتر تراد –Condor-

الفصل الثالث

التوظيف والتطوير إذ بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ ذلما ( )2453( ،)2439على التوايل ،وكانت النتائج حوؿ األنشطة
كاآليت:
أ .توظيف الكفاءات ومستوى أهميته في مؤسسة كوندور:
الجدول ر م ( :)11ربليل فقرات زلور توظيف الكفاءات
مقياس اإلجابة
الفقرة

موافق

غير موافق

بدون إجابة

ت

%

ت

%

ت

%

 -X1القائموف بعملية االستقطاب يف ادلؤسسة من ذوي الكفاءة.

71

5049

06

0049

49

3643

 -X2القائموف بعملية االستقطاب يف ادلؤسسة من ذوي اخلربة.

68

5144

35

2549

32

2347

 -X3هتتم ادلؤسسة دبواصفات الوظيفة (ادلؤىل العلمي ،اخلربة،
التدريب )... ،عند شغل الوظائف الشاغرة.

006

8549

01

744

19

647

 -X4تسعى ادلؤسسة الستقطاب الكفاءات من ادلوارد اليشرية اليت
سبتلك ادلؤىالت العلمية.

021

8849

17

542

18

549

 -X5تعتمد ادلؤسسة على أساليب ربفيزية الستقطاب الكفاءات
اجليدة من سوؽ العمل.

86

6347

37

2744

02

849

 -X6تعتمد ادلؤسسة على أساليب ربفيزية الستقطاب الكفاءات
اجليدة من ادلنظمات ادلنافسة.

74

5448

40

3144

21

0448

57

4242

01

744

68

5144

79

6744

04

0144

42

3040

رقم السؤاؿ

X1

X6

X4

X3

X0

X2

X0

X.

المحور

ادلتوسط احلسايب

2406

2427

2479

2483

2455

2441

0492

2427

6349

االضلراؼ ادلعياري

1492

1482

1454

1450

1465

1473

1496

1490

5340

معامل االتتالؼ
%

43411

36406

09464

41418 51401 31462 25468 08419

00309

الًتتيب حسب
األعلية

7

5

2

 -X7تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر الداتلية (النقل والًتقية) لسد
احتياجاهتا من الكفاءات اليشرية.
 -X8تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر اخلارجية بشكل كيَت (مؤسسات
تعليمية ،مكاتب العمل )...،الستقطاب أفضل الكفاءات.

المصدر:

1

3

4

8

6

باالعتماد على سلرجات spss
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تقييم إدارة الكفاءات في مؤسسة عنتر تراد –Condor-

يويح اجلدوؿ أف أغليية اإلجابات كانت بادلوافقة ،حيث بلغت نسية ادلوافقة على الفقرة ( )x01القائموف
بعملية االستقطاب يف ادلؤسسة من ذوي الكفاءة  ،%51.9والفقرة ( )x02القائموف بعملية االستقطاب يف
ادلؤسسة من ذوي اخلربة حصلت على نسية موافقة بلغت  ،%50.4يف حُت أف الفقرة ( )x03هتتم ادلؤسسة
دبواصفات الوظيفة (ادلؤىل العلمي ،اخلربة ،التدريب )... ،عند شغل الوظائف الشاغرة بلغت نسية ادلوافقة عليها
بُت  ،%85.9وفيما يتعلق بالفقرة ( )x04اخلاصة بسعي ادلؤسسة الستقطاب الكفاءات من ادلوارد اليشرية اليت
سبتلك ادلؤىالت العلمية بلغت نسية ادلوافقة  ،%88.9أما الفقرة ( )x05وادلتعلقة باعتماد ادلؤسسة على أساليب
ربفيزية الستقطاب الكفاءات اجليدة من سوؽ العمل فيلغت نسية ادلوافقة  ،%63.7يف حُت أف الفقرة ()x06
ادلتعلقة باعتما د ادلؤسسة على أساليب ربفيزية الستقطاب الكفاءات اجليدة من ادلنظمات ادلنافسة بلغت نسية
ادلوافقة عليهما  ،%54.8أما الفقرة ( )x07تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر الداتلية (النقل والًتقية) لسد احتياجاهتا
من الكفاءات اليشرية حصلت على نسية موافقة  %42.2وكانت نسية عدـ ادلوافقة أكرب حيث بلغت ،%50.4
أما الفقرة األتَتة ( )x08تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر اخلارجية بشكل كيَت (مؤسسات تعليمية ،مكاتب
العمل )...،الستقطاب أفضل الكفاءات فكانت نسية ادلوافقة .%67.4
وقد حقق ىذا النشاط متوسطاً حسابياً عاماً بلغ ( )2439وىو أعلى من ادلتوسط ادلعياري اليالغ
وباضلراؼ معياري عاـ ومعامل اتتالؼ ( )%05479( ،)1437على التوايل ،وعلا منخفضاف يعكساف درجة انسجاـ
جيدة يف إجابات أفراد العينة .أما على مستوى الفقرات فقد قيس نشاط توظيف الكفاءات بالفقرات (،)x8-x1
()12

وتراوحت حوذلا قيم ادلتوسط احلسايب بُت أعلى قيمة حققتها الفقرة (( )x4تسعى ادلؤسسة الستقطاب الكفاءات
من ادلوارد اليشرية اليت سبتلك ادلؤىالت العلمية) بلغت ( ،)2483وكاف االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ ذلا
( )%08419( ،)1450على التوايل وبُت أقل قيمة متوسط حسايب حققتها الفقرة (( )x7تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر
الداتلية (النقل والًتقية) لسد احتياجاهتا من الكفاءات اليشرية) بلغت ( )0492وبتشتت يف االجابات إذ بلغ
االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ ( )%51401( ،)1496على التوايل .وبناءا على ذلك ؽلكن مالحظة:
أف ادلؤسسة تويل أعلية كيَتة لنشاط التوظيف واستقطاب الكفاءات وىذا ما ذبلى يف السياسة العامة للمؤسسة
واخلاصة دبواردىا اليشرية؛
تعتمد ادلؤسسة على نشاط التوظيف يف إدارة الكفاءات اليشرية من تالؿ اىتمامها بتحليل مواصفات
الوظيفة ،إذ تأتذ يف احلسياف متطليات الوظيفة واليت من تالذلا تضع ادلواصفات الواجب توافرىا يف شاغل
الوظيفة؛
ادلؤسسة حريصة كل احلرص على أف تكوف أعماذلا ومنجزاهتا عالية ادلستوى لذلك تعمد إىل استقطاب
الكفاءات واخلربات ادلختلفة من أجل إصلاز األ عماؿ بشكل شليز ،لذلك فإف ادلؤسسة تعهد إىل رلموعة من
اإلطارات أصحاب اخلربات والكفاءات من أجل حسن اتتيار العاملُت من ذوي الكفاءات واخلربات العالية؛
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تعتمد ادلؤسسة على األساليب التحفيزية الستقطاب الكفاءات اجليدة من سوؽ العمل وكذا من ادلؤسسات
ادلنافسة ،ويف ىذا الشأف سبنح ادلؤسسة أجوراً جيدة للكفاءات ادلستقطية وتوفر ذلم كل الظروؼ ادلناسية للعمل

اجليد؛
تعتمد ادلؤسسة وبشكل كيَت على سياسة التوظيف اخلارجي من تالؿ اعتمادىا على مكاتب العمل وكذا
اجلامعات؛
جلوء بعض اإلطارات ادلسَتة يف ادلؤسسة إىل التوظيف من شيكة العالقات االجتماعية وىذا ما يدؿ على
وجود نسية معتربة من أفراد العينة غَت موافقُت على الفقرتُت ( )x7-x8وادلتعلقتُت دبصادر االستقطاب.
ب .تقييم الكفاءات ومستوى أهميته في مؤسسة كوندور:
الجدول ر م ( :)12ربليل فقرات زلور تقييم الكفاءات
مقياس اإلجابة
الفقرة

بدون إجابة

موافق

غير موافق

ت

%

ت

%

ت

%

 -X9هتدؼ ادلؤسسة من تالؿ عملية التقييم إىل معرفة نقاط قوة الكفاءات
اليشرية.

91

67.4

12

8.9

32

23.7

 -X10هتدؼ ادلؤسسة من تالؿ عملية التقييم إىل معرفة نقاط يعف
الكفاءات اليشرية.

104

77.0

18

13.3

13

9.6

 -X11تتم عملية تقييم للمعارؼ دلعرفة االحتياجات احلالية.

88

65.2

11

8.1

36

26.7

 -X12تتم عملية تقييم للمهارات دلعرفة االحتياجات احلالية.

88

65.2

11

8.1

36

26.7

 -X13تتم عملية تقييم للقدرات دلعرفة االحتياجات احلالية.

87

64.4

12

8.9

36

26.7

 -X14تتم عملية تقييم للمعارؼ دلعرفة االحتياجات ادلستقيلية.

86

63.7

13

9.6

36

26.7

 -X15تتم عملية تقييم للمهارات دلعرفة االحتياجات ادلستقيلية.

85

63.0

14

10.4

36

26.7

 -X16تتم عملية تقييم للقدرات دلعرفة االحتياجات ادلستقيلية.

85

63.0

14

10.4

36

26.7

 -X17يقدـ نظاـ التقييم ادلتيع يف ادلؤسسة معلومات للعاملُت أنفسهم عن
مستوى أدائهم.

68

50.4

35

25.9

32

23.7

 -X18تتم االستفادة من نتائج التقييم يف زبطيط سياسة ادلؤسسة للموارد
اليشرية.

99

73.3

17

12.6

19

14.1

 -X19تتميز عملية التقييم بالشفافية.

77

57.0

18

13.3

40

29.6

 -X20تتميز عملية التقييم بالعدالة.

78

57.8

22

16.3

35

25.9
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ر م السؤال
المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري
معامل االختالف
%
الترتيب حسب
األهمية

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

احملور

2.44

2.67

2.39

2.39

2.38

2.37

2.36

2.36

2.27

2.59

2.27

2.32

2.40

0.85

0.64

0.88

0.88

0.88

0.87

0.87

0.87

0.82

0.72

0.89

0.86

0.71

34.91
3

24.11
1

36.86
5

36.86
6

36.97
7

37.08
8

37.20
10

37.20

36.16

11

4

28.03
2

39.33
12

37.11

29.93

9

المصدر :اعتمادا على سلرجات spss

يويح اجلدوؿ أف أغليية اإلجابات كانت على ادلوافقة على فقرات زلور تقييم الكفاءات اليشرية ،حيث
بلغت نسية ادلوافقة على الفقرة ( )x09هتدؼ ادلؤسسة من تالؿ عملية التقييم إىل معرفة نقاط قوة الكفاءات
اليشرية  ،%67.4والفقرة ( )x10هتدؼ ادلؤسسة من تالؿ عملية التقييم إىل معرفة نقاط يعف الكفاءات اليشرية
حصلت على نسية موافقة بلغت  ،%77يف حُت أف الفقرات ( )x11-x16واليت تؤكد بأف ىناؾ تقييم للمعارؼ
وادلهارات والقدرات هبدؼ ربديد االحتياجات احلالية وادلستقيلية تراوحت نسية ادلوافقة عليها بُت %63
و ،%65.2وفيما يتعلق بالفقرة ( )x17اخلاصة بتقدمي نظاـ التقييم ادلتيع يف ادلؤسسة معلومات للعاملُت أنفسهم
عن مستوى أدائهم بلغت نسية ادلوافقة  ،%50.4أما الفقرة ( )x18وادلتعلقة بأف نتائج التقييم تتم االستفادة منها
يف زبطيط سياسة ادلؤسسة للموارد اليشرية فيلغت نسية ادلوافقة  ،%73.3يف حُت أف الفقرتُت ()x19- x20
ادلتعلقتُت بكوف عملية التقييم يف ادلؤسسة تتميز بالشفافية وبالعدالة بلغت نسية ادلوافقة عليهما  %57و %57.8
على التوايل.
كما يتيُت من اجلدوؿ أف ىذا النشاط قد حقق متوسطاً حسابياً عاماً بلغ ( )2441وىو أعلى من ادلتوسط
ادلعياري واليالغ ( )12وباضلراؼ معياري عاـ ومعامل اتتالؼ ( )%29493( ،)1470على التوايل ،وعلا تعكساف درجة
انسجاـ جيدة يف إجابات أفراد العينة واالىتماـ الكيَت من قيل إدارة ادلؤسسة بالعملية ،وقد قيس ىذا النشاط
بالفقرات ( ،)x20-x9وادلالحظ ىو االرتفاع النسيب للمتوسطات احلسابية ذلا مقارنة مع ادلتوسط ادلعياري اليالغ
( ،)12إذ أف أعلى متوسط حسايب ىو للفقرة ()x10واليت تؤكد على أف ادلؤسسة هتدؼ من تالؿ عملية التقييم
إىل معرفة نقاط يعف الكفاءات ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب ( )2467وىو مرتفع جداً وكاف االضلراؼ ادلعياري
ومعامل االتتالؼ ذلا ( )%24400( ،)1466على التوايل ،أما أقل ادلتوسطات احلسابية فهو للفقرة ( )x19وادلتمثلة
يف تأكيد عينة الدراسة على أف عملية التقييم تتميز بالشفافية ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب ذلا ( )2427وكاف االضلراؼ
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ادلعياري ومعامل االتتالؼ ذلا ( )%39433( ،)1489ويعكس ىذا أف عملية التقييم ال تتميز سباماً بالشفافية فهي
نسيية نظراً لكوف ادلتوسط احلسايب قريب من ادلتوسط ادلعياري.
وعليو ؽلكن القوؿ أف اإلدارة تويل أعلية كيَتة لعملية التقييم من أجل معرفة نقاط قوة ونقاط يعف كفاءاهتا
اليشرية ،كما تقوـ بتحديد االحتياجات احلالية وادلستقيلية من ادلعارؼ وادلهارات والقدرات ،وتطلع العاملُت يف
ادلؤسسة عن نتائج التقييم من أجل معرفة مستوى أدائهم ،كما وتستفيد إدارة ادلؤسسة من نتائج التقييم يف زبطيط
سياسات ادلوارد اليشرية تاصة التدريب والتكوين.
ج .تطوير الكفاءات ومستوى أهميته في مؤسسة كوندور:
الجدول ر م ( :)13ربليل فقرات زلور تطوير الكفاءات
مقياس اإلجابة
الفقرة

بدون إجابة

موافق

غير موافق

ت

%

ت

%

ت

%

 -X21يوجد تكوين مستمر للكفاءات العاملة يف ادلؤسسة.

95

70.4

07

5.2

33

24.4

 -X22تيذؿ ادلؤسسة جهداًكافياً يف رلاؿ تطوير الكفاءات اليشرية.

94

69.6

09

6.7

32

23.7

 -X23تقوـ ادلؤسسة بتكوين ادلوارد اليشرية بغرض زيادة معارفهم ادلتعلقة بوظائفهم.

119

88.1

07

5.2

09

6.7

 -X24تقوـ ادلؤسسة بتكوين ادلوارد اليشرية هبدؼ تطوير مهاراهتم الوظيفية.

117

86.7

10

7.4

08

5.9

 -X25تتوفر يف ادلؤسسة بيئة زلفزة على التعلم.

75

55.6

07

5.2

53

39.3

 -X26تستخدـ ادلنظمة تقنيات حديثة (كدراسة احلالة ،احلاسوب ،فرؽ العمل…)
لتكوين العاملُت.

97

71.9

06

4.4

32

23.7

رقم السؤاؿ

X21

X26

X24

X23

X20

X22

المحور

ادلتوسط احلسايب

2.46

2.46

2.81

2.81

2.16

2.48

2.53

االضلراؼ ادلعياري

0.86

0.85

0.53

0.52

0.96

0.85

0.58

معامل االتتالؼ
%

35.04

34.67

19.03

18.68

44.62

34.43

23.11

الًتتيب حسب
األعلية

5

4

2

1

6

3
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يتضح لنا من تالؿ اجلدوؿ أف أغليية اإلجابات كانت على ادلوافقة ،حيث بلغت نسية ادلوافقة على الفقرة
( )x21يوجد تكوين مستمر للكفاءات العاملة يف ادلؤسسة  ،%70.4والفقرة ( )x22تيذؿ ادلؤسسة جهداً كافياً يف
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رلاؿ تطوير الكفاءات اليشرية حصلت على نسية موافقة بلغت  ،%69.6والفقرة ( )x23تقوـ ادلؤسسة بتكوين
ادلوارد اليشرية بغرض زيادة معارفهم ادلتعلقة بوظائفهم  ،%88.1وفيما يتعلق بالفقرة ( )x24اخلاصة بقياـ ادلؤسسة
بتكوين ادلوارد اليشرية هبدؼ تطوير مهاراهتم الوظيفية بلغت نسية ادلوافقة  ،%86.7أما الفقرة ( )x25وادلتعلقة بتوفر
بيئة زلفزة على التعلم يف ادلؤسسة فيلغت نسية ادلوافقة  ،%55.6يف حُت أف الفقرة األتَتة ( )x26ادلتعلقة
باستخداـ ادلنظمة تقنيات حديثة (كدراسة احلالة ،احلاسوب ،فرؽ العمل…) لتكوين العاملُت بلغت نسية
ادلوافقة عليها .%71.9
كما يتيُت من اجلدوؿ االرتفاع النسيب لألوساط احلسابية للفقرات اليت قيس هبا ىذا النشاط ()x26-x21
مقارنة مع الوسط ادلعياري اليالغ ( ،)12إذ أف أعلى متوسط حسايب ىو للفقرة ( )x24واليت تؤكد على أف ادلؤسسة
هتدؼ من تالؿ عملية تكوين ادلوارد اليشرية إىل تطوير مهاراهتم الوظيفية ،إذ بلغ ادلتوسط احلسايب
وباضلراؼ معياري ومعامل اتتالؼ ( )08468( ،)14525على التوايل ،أما أقل قيمة متوسط حسايب فقد حققتها
الفقرة ( )x25وادلتمثلة يف تأكيد ع ينة الدراسة على أنو تتوفر يف ادلؤسسة بيئة زلفزة على التعلم وىذا من اجل
()2480

احلصوؿ على اخلربة ادلناسية ،وبالتايل تؤدي ىذه اخلربة إىل التطوير ضلو األفضل ،إذ بلغ الوسط احلسايب (،)2406
وباضلراؼ معياري ومعامل اتتالؼ ( )%44462( ،)1496على التوايل ،ويعكس ىذا أف توفَت اإلدارة العليا يف
ادلؤسسة لكامل الشروط وهتيئة الظروؼ ادلالئمة من أجل التعلم ليس بادلستوى ادلطلوب نظراً لكوف ادلتوسط
احلسايب قريب من ادلتوسط ادلعياري وقد بلغ ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا النشاط ( )2.53وباضلراؼ معياري ومعامل
اتتالؼ ( )%23418( ،)1458على التوايل  ،وذلك يعكس األعلية الكيَتة اليت توليها إدارة ادلؤسسة لنشاط التطوير
وبذذلا جملهودات كيَتة من أجل تكوين مواردىا اليشرية هبدؼ زيادة معارفهم وتطوير مهاراهتم ،مستخدمة يف ذلك
مجيع الوسائل والتقنيات احلديثة .وشلا يالحظ أف إدارة ادلؤسسة تقوـ جبلب ترباء من تارج الوطن من أجل
تكوين األفراد العاملُت هبا ،كما وتقوـ أيضا بإرساؿ بعثات إىل دوؿ أجنيية من أجل التكوين هبا وىذا يف إطار
عقود شراكة.
وبشكل عاـ يتيُت أف مستوى أعلية تطوير الكفاءات يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة كاف
مرتفعاً ،ىذا ألف ادلؤسسة تطمح أف تكتسب مزايا تنافسية سبكنها من اقتحاـ األسواؽ الدولية من باهبا الواسع من
تالؿ تنمية وتطوير مواردىا اليشرية.
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الفصل الثالث

د .تعويض الكفاءات ومستوى أهميته في مؤسسة كوندور:
الجدول ر م ( :)14ربليل فقرات زلور تعويض الكفاءات
مقياس اإلجابة
الفقرة

موافق

غير موافق

بدون إجابة

ت

%

ت

%

ت

%

 -X27ىناؾ اىتماـ من قيل القائمُت بالتحفيز يف ادلؤسسة لتحليل دافعية األفراد
ضلو العمل.

60

44.4

13

9.6

62

45.9

 -X28تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلادي.

77

57.0

14

10.4

44

32.6

 -X29تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلعنوي.

82

60.7

10

7.4

43

31.9

 -X30هتتم ادلؤسسة بتحديث نظاـ األجور استجابة دلتطليات الييئة التنافسية.

76

56.3

41

30.4

18

13.3

 -X31هتتم ادلؤسسة بتحديث نظاـ ادلكافآت استجابة دلتطليات الييئة التنافسية.

59

43.7

40

29.6

36

26.7

 -X32تعتمد ادلؤسسة على نتائج التقييم ،لغرض ربديد ادلكافآت اليت يستحقها
العاملوف ادلتميزوف.

77

57.0

12

8.9

46

34.1

 -X33ترتيط سياسة األجور يف ادلؤسسة دبستوى كفاءة العاملُت.

56

41.5

16

11.9

63

46.7

 -X34ترتيط سياسة احلوافز يف ادلؤسسة دبستوى كفاءة العاملُت.

58

43.0

18

13.3

59

43.7

X33

X34

المحور

1.95

1.99

2.1611

0.941

0.934

0.6197

46.93

28.67

6

رقم السؤاؿ

X27

X68

X29

X30

X31

ادلتوسط احلسايب

1.99

2.24

2.29

2.43

2.17

االضلراؼ ادلعياري

0.954

0.918

0.921

0.718

0.824

0.930

معامل االتتالؼ
%

47.93

40.98

10.21

29.54

37.97

41.70

48.25

الًتتيب حسب
األعلية

7

4

3

1

2

5

8

X32
2.23

المصدر :اعتمادا على سلرجات spss

يتضح لنا من تالؿ اجلدوؿ أف أغليية اإلجابات كانت على ادلوافقة فقرات زلور تعويض الكفاءات ،حيث
بلغت نسية ادلوافقة على الفقرة ( )x27ىناؾ اىتماـ من قيل القائمُت بالتحفيز يف ادلؤسسة لتحليل دافعية األفراد
ضلو العمل  %44.4وكانت نسية عدـ ادلوافقة  ،%45.9والفقرة ( )x28تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلادي
حصلت على نسية موافقة بلغت  ،%57والفقرة ( )x29تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلعنوي ،%60.7
وفيما يتعلق بالفقرة ( )x30اخلاصة باىتماـ ادلؤسسة بتحديث نظاـ األجور استجابة دلتطليات الييئة التنافسية
بلغت نسية ادلوافقة  ،%56.3أما الفقرة ( )x31وادلتعلقة باىتماـ ادلؤسسة بتحديث نظاـ ادلكافآت استجابة
دلتطليات الييئة التنافسية فيلغت نسية ادلوافقة  ،%43.7يف حُت أف الفقرة ( )x32ادلتعلقة باعتماد ادلؤسسة على
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نتائج التقييم ،لغرض ربديد ادلكافآت اليت يستحقها العاملوف ادلتميزوف بلغت نسية ادلوافقة عليها  %57أما نسية
عدـ ادلوافقة فيلغت  ،%46.7وكانت نسية ادلوافقة على الفقرة ( )x33واليت زبص ارتياط سياسة األجور يف
ادلؤسسة دبستوى كفاءة العاملُت  ،%41.5أما نسية ادلوافقة على الفقرة األتَتة ( )x34واليت زبص ارتياط سياسة
احلوافز يف ادلؤسسة دبستوى كفاءة العاملُت فيلغت  %43يف حُت بلغت نسية عدـ ادلوافقة .%43.7
أما ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا النشاط فهو فوؽ ادلتوسط ادلعياري بلغ

()2406

وتشتت معقوؿ إذ كاف

االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ العامُت لو ( )%28476( ،)1460على التوايل دبا يظهر مستوى فوؽ ادلتوسط
لدى إدارة ادلؤسسة لالىتماـ بنشاط التعويض ،وعلى صعيد الفقرات ( )x34-x27فقد حققت الفقرة ( )x30واليت
تؤكد على اف ادلؤسسة هتتم بتحديث نظاـ األجور استجابة دلتطليات الييئة التنافسية أعلى متوسط حسايب بلغ
( ،)2443بتشتت يف االجابات إذ بلغ االضلراؼ ادلعياري حوذلا ( )1470ومعامل االتتالؼ ( ،)29454وأقل متوسط
حسايب حققتو الفقرة (( )x33ترتيط سياسة االجور يف ادلؤسسة دبستوى كفاءة العاملُت) إذ بلغ ( )0495بتشتت يف
االجابات إذ بلغ االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ ( )%48425( ،)1494على التوايل ،وقد الحظ الياحث :أنو
وعلى الرغم من أعلية التحفيز كوف أف فيو تشجيعاً للعاملُت وفيو إثارة لدافعيتهم ضلو العمل شلا يسهم يف أداء
األعماؿ بشكل مناسب إالَّ أف ادلؤسسة ال هتتم كثَتاً بو ،باإليافة إىل أف سياسة األجور يف ادلؤسسة ال ترتيط
دبستوى كفاءة العاملُت بل ترتيط بادلنصب واألقدمية ،كذلك فإف ادلؤسسة تقوـ بتحديث نظاـ األجور وىذا
استجابة دلتطليات الييئة التنافسية.
ثالثاً :عرض وتحليل نتائج محور مجاالت التميز
تظهر جداوؿ ىذا احملور التوزيع التكراري ،وادلتوسط احلسايب ،واالضلراؼ ادلعياري ،ومعامل االتتالؼ حوؿ
رلاالت التميز يف مؤسسة كوندور ادلتمثلة يف اجلودة ،اإلبداع واإلبتكار ،وادلعرفة وأتَتاً امتالؾ التكنولوجيا ،إذ
مثلت الفقرات ( )x60-x35األسئلة ادلتعلقة بقياس رلاالت التميز ،إذ حققت ىذه اجملاالت متوسطاً حسابياً عاماً
مقداره ( ،)2.61وىو أكرب من ادلتوسط ادلعياري واليالغ ( )02وىذه النتيجة تيدو جيدة ،كوهنا تعكس واقع
االىتماـ الكيَت دلؤسسة كوندور يف رلاالت التميز وبتشتت معقوؿ يف اإلجابة يدؿ على ذبانس إجابات أفراد
العينة حوذلا ،إذ بلغ االضلراؼ ادلعياري ومعامل االتتالؼ العامُت ( )%12.98(،)0.33على التوايل ،وتؤشر النتائج
أف مؤسسة كوندور تعتمد على ىذه اجملاالت بشكل كيَت سعياً منها لتحقيق التميز وإف كانت تعكس ميالً أكرب
ضلو اجلودة والتكنولوجيا ،وكانت النتائج حوؿ رلاالت التميز كاآليت:
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أ -التميز في الجودة:
الجدول ر م ( :)15ربليل فقرات زلور التميز يف اجلودة
مقياس اإلجابة
الفقرة

موافق

غير موافق

بدون إجابة

ت

%

ت

%

ت

%

 -X35لدى ادلؤسسة مواصفات وايحة ربدد على أساسها جودة ادلنتجات للتميز
يف السوؽ.

123

91.1

08

5.9

04

3.0

 -X36تركز ادلؤسسة على االستجابة لتطلعات زبائنها يف السوؽ من تالؿ تقدمي
منتجات ذات جودة متميزة.

121

89.6

07

5.2

07

5.2

 -X37تسعى ادلؤسسة لتحسُت جودة منتجاهتا بناءً على ربليل مواصفات االنتاج
للمنافسُت.

100

74.1

16

11.9

19

14.1

 -X38تستخدـ ادلؤسسة أدوات متعددة للتحكم يف جودة منتجاهتا.

120

88.9

10

7.4

05

3.7

 -X39تستخدـ ادلؤسسة أدوات متعددة يف ربديد اإلنتاج ادلعيب ومعاجلتو.

121

89.6

09

6.7

05

3.7

 -X40تقوـ ادلؤسسة بنشر مفاىيم اجلودة بُت العاملُت جلعلهم كعناصر فاعلة يف
عملية التحسُت ادلستمر للجودة.

115

85.2

10

7.4

10

7.4

 -X41تعد اجلودة دبثابة ميزة تنافسية يف ادلؤسسة.

119

88.1

12

8.9

04

3.0

رقم السؤاؿ

X35

X36

X47

X38

X39

X40

X41

المحور

ادلتوسط احلسايب

2.88

2.84

2.60

2.85

2.86

2.78

2.85

2.80

االضلراؼ ادلعياري

0.40

0.48

0.72

0.44

0.44

0.56

0.43

0.35

معامل االتتالؼ
%

14.09

17.14

27.88

15.75

15.48

20.46

15.15

12.65

الًتتيب حسب
األعلية

1

5

7

4

3

6

2

المصدر :اعتمادا على سلرجات spss

يتضح لنا من تالؿ اجلدوؿ أف كل اإلجابات كانت على ادلوافقة بالنسية لكل الفقرات ،حيث بلغت
نسية ادلوافقة على الفقرة ( )x35لدى ادلؤسسة مواصفات وايحة ربدد على أساسها جودة ادلنتجات للتميز يف
السوؽ  ،%91.1والفقرة ( )x36تركز ادلؤسسة على االستجابة لتطلعات زبائنها يف السوؽ من تالؿ تقدمي
منتجات ذات جودة متميزة  ،%89.6والفقرة ( )x37تسعى ادلؤسسة لتحسُت جودة منتجاهتا بناءً على ربليل
مواصفات االنتاج للمنافسُت  ،%74.1وفيما يتعلق بالفقرة ( )x38اخلاصة باستخداـ ادلؤسسة ألدوات متعددة
للتحكم يف جودة منتجاهتا بلغت نسية ادلوافقة  ،%88.9أما الفقرة ( )x39وادلتعلقة باستخداـ ادلؤسسة ألدوات
متعددة يف ربديد اإلنتاج ادلعيب ومعاجلتو فيلغت نسية ادلوافقة  ،%89.6يف حُت أف الفقرة ( )x40ادلتعلقة قياـ
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ادلؤسسة بنشر مفاىيم اجلودة بُت العاملُت جلعلهم كعناصر فاعلة يف عملية التحسُت ادلستمر للجودة بلغت نسية
ادلوافقة عليها  ،%85.2وكانت نسية ادلوافقة على الفقرة األتَتة ( )x41واليت زبص اعتيار اجلودة دبثابة ميزة تنافسية
يف ادلؤسسة  ،%88.1وىذا مؤشر جيد ييُت أف ىناؾ إدراؾ جيد ألعلية اجلودة يف ربقيق التميز يف ادلؤسسة
كوندور.
أما ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا اجملاؿ فقد بلغ

()2.80

وىو أعلى بكثَت من ادلتوسط ادلعياري اليالغ

()02

(أي أف درجة ادلوافقة كيَتة) وباضلراؼ معياري ( )0.35ومعامل اتتالؼ ( )%12.65وعلا منخفضاف يعكساف
درجة انسجاـ جيدة يف إجابات أفراد العينة ،أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت حوذلا قيم ادلتوسط احلسايب
بُت أعلى قيمة حققتها الفقرة ( )x35بلغت ( )%2.88وكانت قيمة االضلراؼ ادلعياري ( )0.406ومعامل االتتالؼ
( )%14.09وبُت أقل قيمة متوسط حسايب حققتها الفقرة ( )x37بلغت ( )2.60وبتشتت يف اإلجابات حيث بلغ
االضلراؼ ادلعياري ( )0.725ومعامل اإلتتالؼ (.)%27.88
وعليو فإف اجلودة تعترب كميزة تنافسية للمؤسسة ،تيٍت عليها اسًتاتيجيتها لالستجابة لتطلعات الزبوف يف
ظل ربصلها على شهادة اإليزو وإرسائها لنظاـ اجلودة.
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ب -التميز في اإلبتكار:
الجدول ر م ( :)16ربليل فقرات زلور التميز يف االبداع
مقياس اإلجابة
الفقرة

بدون إجابة

موافق

غير موافق

ت

%

ت

%

ت

%

 -X42تعمل ادلؤسسة دائماً على ذبديد ادلنتجات القائمة لتحسُت جودهتا مقارنة
بادلؤسسات ادلنافسة.

123

91.1

06

4.4

06

4.4

 -X43تعد منتجات ادلؤسسة من ادلنتجات ادلتميزة يف السوؽ من حيث التجديد
ادلستمر.

122

90.4

07

5.2

06

4.4

 -X44تتمتع الكفاءات اليشرية يف ادلؤسسة برؤية إبداعية يف العمل.

68

50.4

19

14.1

48

 -X45تعمل ادلؤسسة على تشجيع األفكار االبداعية.

79

58.5

19

14.1

37

 -X46يساىم اإلبداع يف اكتساب ادلؤسسة ميزة تنافسية.

111

82.2

13

9.6

11

35.
6
27.
4
8.1

رقم السؤاؿ

X42

X43

X44

X45

X46

المحور

ادلتوسط احلسايب

2.87

2.86

2.15

2.31

2.74

2.58

االضلراؼ ادلعياري

0.45

0.46

0.91

0.87

0.59

0.41

معامل االتتالؼ
%

15.81

16.08

42.69

37.92

21.82

16.05

الًتتيب حسب
األعلية

1

2

5

4

3
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تظهر نتائج اجلدوؿ أف كل اإلجابات كانت على ادلوافقة بالنسية لكل الفقرات ،حيث بلغت نسية ادلوافقة
على الفقرة ( )x42تعمل ادلؤسسة دائماً على ذبديد ادلنتجات القائمة لتحسُت جودهتا مقارنة بادلؤسسات ادلنافسة

 ،%91.1والفقرة ( )x43تعد منتجات ادلؤسسة من ادلنتجات ادلتميزة يف السوؽ من حيث التجديد ادلستمر

 ،%90.4والفقرة ( )x44تتمتع الكفاءات اليشرية يف ادلؤسسة برؤية إبداعية يف العمل  %50.4وكانت نسية عدـ
ادلوافقة  %35.6ويرجع ذلك إىل طييعة الوظائف ادلمارسة ،وفيما يتعلق بالفقرة ( )x45اخلاصة بتشجيع ادلؤسسة
لألفكار االبداعية بلغت نسية ادلوافقة  ،%58.5وكانت نسية ادلوافقة على الفقرة األتَتة ( )x46واليت زبص اعتيار
اإلبداع دبثابة ميزة تنافسية يف ادلؤسسة  ،%82.2وىذا مؤشر جيد ييُت أف ىناؾ إدراؾ جيد ألعلية اإلبداع يف
ربقيق التميز يف ادلؤسسة كوندور.
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أما ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا اجملاؿ فقد بلغ ( )2.58وىو أعلى من ادلتوسط ادلعياري اليالغ (( )02أي أف
درجة ادلوافقة كيَتة) وباضلراؼ معياري ( )0.41ومعامل اتتالؼ ( )%16.05وعلا منخفضاف يعكساف درجة
انسجاـ جيدة يف إجابات أفراد العينة ،أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت حوذلا قيم ادلتوسط احلسايب بُت
أعلى قيمة حققتها الفقرة ( )x42بلغت ( )%2.87وكانت قيمة االضلراؼ ادلعياري ( )0.454ومعامل االتتالؼ
( )%15.81وبُت أقل قيمة متوسط حسايب حققتها الفقرة ( )x44بلغت ( )2.15وبتشتت يف اإلجابات حيث بلغ
االضلراؼ ادلعياري ( )0.91ومعامل اإلتتالؼ (.)%42.69
وبناءً على ذلك فإف ادلؤسسة لديها سياسة وايحة لتجديد منتجاهتا وربفيز أفرادىا على اإلبداع من تالؿ
توفَت الييئة ادلناسية لذلك ،بغية ربقيق ميزة تنافسية يف االبداع مقارنة دبنافسيها يف السوؽ.
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ج .التميز في المعرفة:
الجدول ر م ( :)17ربليل فقرات زلور التميز يف ادلعرفة
مقياس اإلجابة
الفقرة

موافق

غير موافق

بدون إجابة

ت

%

ت

%

ت

%

 -X47تساعد اإلدارة العاملُت على اكتساب ادلعرفة من تالؿ تشكيل فرؽ
عمل متخصصة.

43

31.9

36

26.7

56

41.5

 -X48تقوـ ادلؤسسة بتحويل ادلعارؼ الضمنية لألفراد إىل معارؼ موثوقة.

60

44.4

24

17.8

51

37.8

 -X49تقوـ ادلؤسسة بتحويل اخلربات الضمنية لألفراد إىل معارؼ موثوقة.

65

48.1

19

14.1

51

37.8

100

74.1

13

9.6

22

16.3

100

74.1

11

8.1

24

17.8

 -X52سبتلك ادلؤسسة الكفاءات اليشرية القادرة على حل ادلشاكل ادلرتيطة
بأعماذلم.

89

65.9

14

10.4

32

23.7

 -X53لدى ادلؤسسة معرفة عالية بالتكنولوجيا ودورىا يف ربسُت أعماذلا
ونشاطاهتا.

96

71.1

13

9.6

26

19.3

 -X54تساىم ادلعرفة يف اكتساب ميزة تنافسية للمؤسسة.

123

91.1

08

5.9

04

3.0

 -X50تسهم األجهزة والربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف ادلؤسسة بتوفَت ادلعلومات
للعاملُت بدقة ويف الوقت ادلناسب.
 -X51تسهم الربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف ادلؤسسة بتوفَت ادلعلومات للعاملُت
بدقة ويف الوقت ادلناسب.

رقم السؤاؿ

X47

X48

X49

X50

X01

X52

X53

X54

احملور

ادلتوسط احلسايب

1.90

2.07

2.10

2.58

2.56

2.42

2.52

2.88

2.37

االضلراؼ ادلعياري

0.85

0.90

0.92

0.75

0.77

0.85

0.80

0.40

0.55

معامل االتتالؼ
%

44.94

43.86

44.04

29.37

30.42

35.16

31.74

14.09

23.36

الًتتيب حسب
األعلية

8

6

7

2

3

5

4

1
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يتضح لنا من تالؿ اجلدوؿ أف أغليية اإلجابات كانت على ادلوافقة ،حيث بلغت نسية ادلوافقة على الفقرة
) (x47تساعد اإلدارة العاملُت على اكتساب ادلعرفة من تالؿ تشكيل فرؽ عمل متخصصة  %31.9وكانت
نسية عدـ ادلوافقة  %41.5وقد يرجع ذلك إىل طييعة العمل يف ادلؤسسة حيث أف ىناؾ تقسيم للمهاـ ،والفقرة
)(x48تقوـ ادلؤسسة بتحويل ادلعارؼ الضمنية لألفراد إىل معارؼ موثوقة حصلت على نسية موافقة بلغت
 ،%44.4والفقرة ) (x49تقوـ ادلؤسسة بتحويل اخلربات الضمنية لألفراد إىل معارؼ موثوقة  ،%48.1وفيما يتعلق
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بالفقرة ) (x50اخلاصة دبساعلة األجهزة والربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف ادلؤسسة بتوفَت ادلعلومات للعاملُت بدقة ويف
الوقت ادلناسب بلغت نسية ادلوافقة  ،%74.1أما الفقرة ) (x51وادلتعلقة دبساعلة الربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف
ادلؤسسة بتوفَت ادلعلومات للعاملُت بدقة ويف الوقت ادلناسب فيلغت نسية ادلوافقة  ،%74.1يف حُت أف الفقرة
)(x52ادلتعلقة بامتالؾ ادلؤسسة للكفاءات اليشرية القادرة على حل ادلشاكل ادلرتيطة بأعماذلم بلغت نسية ادلوافقة
عليها  ،%65.9وكانت نسية ادلوافقة على الفقرة ) (x53واليت زبص امتالؾ ادلؤسسة دلعرفة عالية بالتكنولوجيا
ودورىا يف ربسُت أعماذلا ونشاطاهتا  ،%71.1أما نسية ادلوافقة على الفقرة األتَتة ( )x54واليت زبص اعتيار
ادلعرفة دبثابة ميزة تنافسية يف ادلؤسسة  %91.1وىي نسية جيدة تدؿ مستوى أعلية ادلعرفة يف ربقيق التميز يف
ادلؤسسة.
أما ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا اجملاؿ فقد بلغ ( )2.37وىو أعلى من ادلتوسط ادلعياري اليالغ (( )12أي أف
درجة ادلوافقة كيَتة) وباضلراؼ معياري ( )0.55ومعامل اتتالؼ ( )%23.36وعلا منخفضاف يعكساف درجة
انسجاـ معتربة يف إجابات أفراد العينة ،أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت حوذلا قيم ادلتوسط احلسايب بُت
أعلى قيمة حققتها الفقرة ( )x54بلغت ( )%2.88وكانت قيمة االضلراؼ ادلعياري ( )0.40ومعامل االتتالؼ
( )%14.09وبُت أقل قيمة متوسط حسايب حققتها الفقرة ( )x47بلغت ( )1.90وبتشتت يف اإلجابات حيث
بلغ االضلراؼ ادلعياري ( )0.85ومعامل اإلتتالؼ (.)%44.94
وبناء على ىذه ادلعطيات ؽلكن القوؿ أف ادلؤسسة تسعى لتطييق إدارة ادلعرفة ،من أجل احلفاظ على
ادلعارؼ واخلربات وتوثيقها ،وتوفَت ادلناخ ادلناسب احملفز على التعلم ،دبا يسمح بتطوير كفاءاهتا وامتالؾ ميزة
ادلعرفة.
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د .التميز في التكنولوجيا:
الجدول ر م ( :)18ربليل فقرات زلور التميز يف التكنولوجيا
مقياس اإلجابة
الفقرة

موافق

غير موافق

بدون إجابة

ت

%

ت

%

ت

%

 -X55ربوز ادلؤسسة على آالت وتكنولوجيا متميزة مقارنة بادلنافسُت.

103

76.3

31

23.0

01

0.7

 -X56تساير ادلؤسسة التطورات احلاصلة يف احمليط التكنولوجي.

125

92.6

07

5.2

03

2.2

 -X57الكفاءات اليشرية يف ادلؤسسة قادرة على التحكم يف التكنولوجيا.

81

60.0

12

8.9

42

31.1

 -X58التقنيات ادلستخدمة يف االنتاج لدى ادلؤسسة متطورة جداً مقارنة
بادلنافسُت.

118

87.4

09

6.7

08

5.9

 -X59سبتلك ادلؤسسة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ادلتطورة تتحكم من تالذلا
يف معاجلة مشاكل التنظيم والتسيَت.

107

79.3

08

5.9

20

14.8

 -X60تشكل التكنولوجيا اليت سبتلكها ادلؤسسة ميزة تنافسية.

123

91.1

08

5.9

04

3.0

رقم السؤاؿ

X55

X56

X57

X58

X59

X20

المحور

ادلتوسط احلسايب

2.76

2.90

2.29

2.81

2.64

2.88

2.71

االضلراؼ ادلعياري

0.44

0.36

0.91

0.52

0.72

0.40

0.31

معامل االتتالؼ
%

16.23

12.55

39.86

18.54

27.57

14.09

11.42

3

1

6

4

5

2

الًتتيب حسب
األعلية
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يتضح لنا من تالؿ اجلدوؿ أف كل اإلجابات كانت على ادلوافقة بالنسية لكل الفقرات ،حيث بلغت
نسية ادلوافقة على الفقرة ) (x55ربوز ادلؤسسة على آالت وتكنولوجيا متميزة مقارنة بادلنافسُت  ،%76.3والفقرة
)(x56تساير ادلؤسسة التطورات احلاصلة يف احمليط التكنولوجي  ،%92.6والفقرة ) (x57الكفاءات اليشرية يف
ادلؤسسة قادرة على التحكم يف التكنولوجيا  ،%60وفيما يتعلق بالفقرة ) (x58اخلاصة باف التقنيات ادلستخدمة يف
االنتاج لدى ادلؤسسة متطورة جداً مقارنة بادلنافسُت بلغت نسية ادلوافقة  ،%87.4أما الفقرة ) (x59وادلتعلقة
بامتالؾ ادلؤسسة تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ ادلتطورة تتحكم من تالذلا يف معاجلة مشاكل التنظيم والتسيَت
فيلغت نسية ادلوافقة  ،%79.3وكانت نسية ادلوافقة على الفقرة األتَتة ) (x60واليت زبص اعتيار التكنولوجيا دبثابة
ميزة تنافسية يف ادلؤسسة  ،%91.1وىذا مؤشر جيد ييُت أف ىناؾ إدراؾ جيد ألعلية التكنولوجيا يف ربقيق التميز
يف ادلؤسسة كوندور.
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أما ادلتوسط احلسايب العاـ ذلذا اجملاؿ فقد بلغ ( )2.71وىو أعلى بكثَت من ادلتوسط ادلعياري اليالغ ()12
(أي أف درجة ادلوافقة كيَتة) وباضلراؼ معياري ( )0.310ومعامل اتتالؼ ( )%11.42وعلا منخفضاف يعكساف
درجة انسجاـ جيدة يف إجابات أفراد العينة ،أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت حوذلا قيم ادلتوسط احلسايب
بُت أعلى قيمة حققتها الفقرة ( )x56بلغت ( )2.90وكانت قيمة االضلراؼ ادلعياري ( )0.364ومعامل االتتالؼ
( )12.55وبُت أقل قيمة متوسط حسايب حققتها الفقرة ( )x57بلغت ( )2.29وبتشتت يف اإلجابات حيث بلغ
االضلراؼ ادلعياري ( )0.913ومعامل اإلتتالؼ (.)%39.86
وبناءا على ذلك فإف مؤسسة كوندور سبتلك تكنولوجيا متميزة مقارنة بادلنافسُت ،سواءً تكنولوجيا االنتاج أو
التسيَت ،كما تسعى لتطوير معارؼ كفاءهتا للتحكم يف ذلك ،وىذا ما يسمح ذلا بامتالؾ ميزة التميز يف رلاؿ
التكنولوجيا.
المطلب الثاني :إختبار الفرضيات
أوالً :إختبار الفرضية األولى

تعتمد المؤسسة محل الدراسة (كوندور) في إدارتها للكفاءات على أنشطة إدارة الموارد البشرية

الجدول ر م ( :)19نتائج كا 2دلدى اعتماد مؤسسة كوندور يف إدارهتا للكفاءات على أنشطة إدارة ادلوارد اليشرية
كا

6
6

الر م

أنشطة إدارة الكفاءات

0

توظيف الكفاءات

127.556

2

تقييم الكفاءات

416.289

354072

3

تطوير الكفاءات

390.681

204125

0.000

4

تعويض الكفاءات

179.333

234685

0.000

04

إدارة الكفاءات

254.600

044258

0.000

35

المحسوبة

كا المجدولة

مستوى الداللة

درجة الحرية

234685

0.000

04

0.000

23
02
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نالحظ من تالؿ جداوؿ ربليل نتائج احملور األوؿ واخلاصة بأنشطة إدارة الكفاءات أف ادلتوسط احلسايب
العاـ كاف مرتفع بلغ  2436وىو أكرب من ادلتوسط ادلعياري اليالغ  ،12وباضلراؼ معياري بلغ  ،1446كما أف نتائج اتتيار
كاي تربيع كلها دالة معنوياً عند ( ،) ≤ 1415حيث أف قيمة كا 2احملسوبة للمحاور ادلتعلقة بأنشطة إدارة الكفاءات

كلها أكرب من اجملدولة وىذا ما يؤكد صحة الفريية األوىل واليت تنص على أف مؤسسة كوندور تعتمد في إدارتها
للكفاءات على أنشطة إدارة الموارد البشرية.
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ثانياً :إختبار الفرضية الثانية :إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق التميز يف اجلودة
الفريية الصفرية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف اجلودة عند (.) ≤ 1415
الجدول ر م ( :)20نتائج اتتيار ربليل االضلدار اليسيط لدور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف اجلودة دلؤسسة كوندور
البيان
التميز يف اجلودة

)(R2

R
االرتباط
14559

معامل

التحديد
14302

Sig

T

 Bمعامل االنحدار

المحسوبة

مستوى
الداللة

الثابت

04818

034761

14111

إدارة الكفاءات

14423

74773

14111
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برنامج SPSS

يويح اجلدوؿ أعاله تأثَت إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف اجلودة دلؤسسة كوندور .إذ أظهرت نتائج
التحليل اإلحصائي وجود تأثَت ذو داللة إحصائية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف اجلودة دلؤسسة كوندور ،إذ
بلغ معامل االرتياط  )14559( Rعند مستوى ( ) ≤ 1415أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)14302أي أف ما
قيمتو ( )14302أو ( )%3042من التغَتات يف التميز يف اجلودة دلؤسسة كوندور ناتج عن التغَت يف االىتماـ بإدارة
الكفاءات ،كما بلغت قيمة درجة التأثَت  .)14423( Bوىذا يعٍت أف التغَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل (إدارة
الكفاءات) بوحدة واحدة يقابلو تغَت دبقدار ( )14423يف ادلتغَت التابع (التميز يف اجلودة) .ويؤكد معنوية ىذا التأثَت
قيمة  Tاحملسوبة واليت بلغت ( )74773وىي دالة عند مستوى ( ،) ≤ 1415حيث بلغ مستوى ادلعنوية ()1411
وىو أقل من مستوى ادلعنوية (الداللة) ادلعتمد ( .)1415وىذا ما يؤكد صحة قيوؿ الفريية ،وعليو ترفض الفريية
الصفرية وتقيل الفريية اليديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف
اجلودة.
ثالثاً :إختبار الفرضية الثالثة :إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق التميز يف االبداع.
الفريية الصفرية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع عند (.) ≤ 1415
الجدول ر م ( :)21نتائج اتتيار ربليل االضلدار اليسيط لدور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع دلؤسسة كوندور
البيان
التميز يف االبداع

R
االرتباط
14670

)(R2
معامل
التحديد
14450

 Bمعامل االنحدار

t
المحسوبة

Sig
مستوى
الداللة

الثابت

04081

84619

14111

إدارة الكفاءات

14594

014443

14111
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يويح اجلدوؿ أعاله دور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع واالبتكار دلؤسسة كوندور .إذ
أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثَت ذو داللة إحصائية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع
واالبتكار دلؤسسة كوندور ،إذ بلغ معامل االرتياط  )14670( Rعند مستوى ( ) ≤ 1415أما معامل التحديد R2

فقد بلغ ( ،)14450أي أف ما قيمتو ( )14450أو ( )%4540من التغَتات يف التميز يف االبداع واالبتكار دلؤسسة
كوندور ناتج عن التغَت يف االىتماـ بإدارة الكفاءات ،كما بلغت قيمة درجة التأثَت  .)14594( Bوىذا يعٍت أف
التغَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل (إدارة الكفاءات) بوحدة واحدة يقابلو تغَت دبقدار ( )1.594يف ادلتغَت التابع (التميز
يف االبداع واالبتكار) .ويؤكد معنوية ىذا التأثَت قيمة  Tاحملسوبة واليت بلغت ( )014443وىي دالة عند مستوى
( ،) ≤ 1415حيث بلغ مستوى ادلعنوية ( )1411وىو أقل من مستوى ادلعنوية (الداللة) ادلعتمد ( .)1415وىذا ما
يؤكد صحة قيوؿ الفريية ،وعليو ترفض الفريية الصفرية وتقيل الفريية اليديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو
داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع.
رابعاً :إختبار الفرضية الرابعة :إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق التميز يف ادلعرفة
الفريية الصفرية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف ادلعرفة عند (.) ≤ 1415

الجدول ر م ( :)22نتائج اتتيار ربليل االضلدار اليسيط لدور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف ادلعرفة دلؤسسة كوندور
البيان
التميز يف ادلعرفة

R
االرتباط
14753

)(R2
معامل

التحديد
14568

 Bمعامل االنحدار

t
المحسوبة

Sig
مستوى
الداللة

الثابت

14268

04645

14111

إدارة الكفاءات

14892

034203

14111
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برنامج SPSS

يويح اجلدوؿ أعاله دور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف ادلعرفة دلؤسسة كوندور .إذ أظهرت نتائج
التحليل اإلحصائي وجود تأثَت ذو داللة إحصائية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف ادلعرفة دلؤسسة كوندور ،إذ
بلغ معامل االرتياط  )14753( Rعند مستوى ( ) ≤ 1415أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)14568أي أف ما
قيمتو ( )14568أو ( )%5648من التغَتات يف التميز يف ادلعرفة دلؤسسة كوندور ناتج عن التغَت يف االىتماـ بإدارة
الكفاءات ،كما بلغت قيمة درجة التأثَت  .)14892( Bوىذا يعٍت أف التغَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل (إدارة
الكفاءات) بوحدة واحدة يقابلو تغَت دبقدار ( )14892يف ادلتغَت التابع (التميز يف ادلعرفة) .ويؤكد معنوية ىذا التأثَت
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قيمة  Tاحملسوبة واليت بلغت ( )034203وىي دالة عند مستوى ( ،) ≤ 1415حيث بلغ مستوى ادلعنوية ()1411
وىو أقل من مستوى ادلعنوية (الداللة) ادلعتمد ( .)1415وىذا ما يؤكد صحة قيوؿ الفريية ،وعليو ترفض الفريية
الصفرية وتقيل الفريية اليديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف
ادلعرفة.
خامساً :إختبار الفرضية الخامسة :إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا
الفريية الصفرية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا عند
(.) ≤ 1415
الجدول ر م ( :)23نتائج اتتيار ربليل االضلدار اليسيط لدور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا دلؤسسة كوندور
البيان
التميز يف التكنولوجيا

)(R2

R
االرتباط
14500

معامل

التحديد
14262

 Bمعامل االنحدار

t
المحسوبة

Sig
مستوى
الداللة

الثابت

04905

064033

14111

التعويض

14338

64864

14111
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يويح اجلدوؿ أعاله دور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا دلؤسسة كوندور .إذ أظهرت
نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثَت ذو داللة إحصائية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا دلؤسسة
كوندور ،إذ بلغ معامل االرتياط  )14500( Rعند مستوى ( ) ≤ 1415أما معامل التحديد  R2فقد بلغ
( ،)14262أي أف ما قيمتو ( )14262أو ( )%2642من التغَتات يف التميز يف التكنولوجيا دلؤسسة كوندور ناتج عن
التغَت يف االىتماـ بإدارة الكفاءات ،كما بلغت قيمة درجة التأثَت  .)14338( Bوىذا يعٍت أف التغَت يف قيمة ادلتغَت
ادلستقل (إدارة الكفاءات) بوحدة واحدة يقابلو تغَت دبقدار ( )14338يف ادلتغَت التابع (التميز يف التكنولوجيا).
ويؤكد معنوية ىذا التأثَت قيمة  Tاحملسوبة واليت بلغت ( )64864وىي دالة عند مستوى ( ،) ≤ 1415حيث بلغ
مستوى ادلعنوية ( )1411وىو أقل من مستوى ادلعنوية (الداللة) ادلعتمد ( .)1415وىذا ما يؤكد صحة قيوؿ
الفريية ،وعليو ترفض الفريية الصفرية وتقيل الفريية اليديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو داللة معنوية إلدارة
الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا.
سادساً :إختبار الفرضية الرئيسة :إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق التميز يف ادلؤسسة زلل الدراسة
الفريية الصفرية :ال يوجد أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز عند

(4) ≤ 1415
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الجدول ر م ( :)24نتائج اتتيار ربليل االضلدار اليسيط لدور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز دلؤسسة كوندور
البيان
إسًتاتيجية التميز

R
االرتباط
14812

)(R2
معامل
التحديد
14643

 Bمعامل االنحدار

t
المحسوبة

Sig
مستوى
الداللة

الثابت

04238

034695

14111

إدارة الكفاءات

14580

054493

14111
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برنامج SPSS

يويح اجلدوؿ أعاله دور إدارة الكفاءات يف ربقيق التميز دلؤسسة كوندور .إذ أظهرت نتائج التحليل
اإلحصائي وجود تأثَت ذو داللة إحصائية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز دلؤسسة كوندور ،إذ بلغ معامل
االرتياط  )14812( Rعند مستوى ( ) ≤ 1415أما معامل التحديد  R2فقد بلغ ( ،)14643أي أف ما قيمتو
( )14643أو ( ) %6443من التغَتات يف التميز دلؤسسة كوندور ناتج عن التغَت يف االىتماـ بإدارة الكفاءات ،كما
بلغت قيمة درجة التأثَت  .)14580( Bوىذا يعٍت أف التغَت يف قيمة ادلتغَت ادلستقل (إدارة الكفاءات) بوحدة واحدة
يقابلو تغَت دبقدار ( )1.580يف ادلتغَت التابع (اسًتاتيجية التميز) .ويؤكد معنوية ىذا التأثَت قيمة  Tاحملسوبة واليت
بلغت ( )054493وىي دالة عند مستوى ( ،) ≤ 1415حيث بلغ مستوى ادلعنوية ( )1411وىو أقل من مستوى
ادلعنوية (الداللة) ادلعتمد ( .)1415وىذا ما يؤكد صحة قيوؿ الفريية ،وعليو ترفض الفريية الصفرية وتقيل
الفريية اليديلة اليت تنص على :وجود أثر ذو داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز.
المطلب الثالث :استنتاجات الدراسة
أوالً :االستنتاجات المتعلقة بوصف المتغيرات
-0
-2
-3
-4
-5

كاف مستوى أعلية توظيف الكفاءات يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً.
تيُت أف مستوى أعلية تقييم الكفاءات يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً.
أظهرت النتائج أف مستوى أعلية تطوير الكفاءات يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً.
تيُت أف مستوى أعلية تعويض الكفاءات يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً.
أظهرت النتائج أف مستوى أعلية التميز يف اجلودة يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفع

جداً.
 -6تيُت أف مستوى أعلية التميز يف االبداع يف مؤسسة كوندور من وجهة نظر عينة الدراسة مرتفعاً.
 -7أظهرت النتائج أف مستوى أعلية التميز يف ادلعرفة ،وكذا أعلية التميز يف التكنولوجيا يف مؤسسة كوندور من
وجهة نظر عينة الدراسة كانا مرتفعُت.
120

الفصل الثالث

تقييم إدارة الكفاءات في مؤسسة عنتر تراد –Condor-

ثانياً :االستنتاجات المتعلقة بفرضيات الدراسة
 -0تعتمد مؤسسة كوندور يف إدارهتا للكفاءات على أنشطة إدارة ادلوارد اليشرية.
-2
-3
-4
-5

وجود أثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف اجلودة عند مستوى (.) ≤ 1415
وجود أثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف االبداع عند مستوى (.) ≤1415
وجود أثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف ادلعرفة عند مستوى (.) ≤ 1415
وجود أثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز يف التكنولوجيا عند مستوى (.) ≤ 1415

 -6وجود أثر ذي داللة معنوية إلدارة الكفاءات يف ربقيق التميز عند مستوى (.) ≤ 1415
ثالثاً :االستنتاجات العامة للدراسة
لقد مسح لنا عرض اجلانب التطييقي لليحث والذي تطرقنا فيو إىل حالة مؤسسة كوندور للصناعات اإللكًتونية
واإللكًتومنزلية من استخالص النتائج التالية:
ىناؾ اقتناع من طرؼ اإلدارة العليا دلؤسسة كوندور بأعلية االستثمار يف الرأمساؿ اليشري ألنو أساس صلاحها
كونو مصدر اإلبداع االبتكار واجلودة،
يشتكي إطارات ادلؤسسة من نقص التكوين وعدـ فعالية السياسة التكوينية اليت يعتربوهنا أساس صلاح
ادلؤسسة؛
تسعى ادلؤسسة إىل ربقيق رلموعة من األىداؼ ،أعلها ربقيق أعلى مستويات اجلودة من أجل كسب ريا
الزبائن ،كما تتطلع إىل الرفع من حصتها السوقية وغزو األسواؽ الدولية ،وتعمل على ترقية مسعة ادلؤسسة
لدى زبائنها من تالؿ ربسُت جودة منتجاهتا.
تركز مؤسسة كوندور على التطور التكنولوجي وتطييق معايَت اإليزو لتحقيق جودة العمليات.
أصيح دلفهوـ الكفاءات وادلوارد اليشرية مكانة جيدة وأساسية يف اسًتاتيجية ادلؤسسة حيث تقوـ دبجموعة
من اإلجراءات واليت هتدؼ من تالذلا إىل تقييم كفاءات أفرادىا للتعرؼ على مستوى أداءىم وربديد
حاجياهتم من التكوين قصد تطوير مهاراهتم يف العمل دبا يتناسب وأىداؼ ادلؤسسة؛
تويل ادلؤسسة عناية تاصة للموظفُت الذي يؤثروف بصفة مياشرة على جودة منتجاهتا ،حيث يشغل ىؤالء
مناصب أساسية يف ادلؤسسة.

121

الفصل الثالث

تقييم إدارة الكفاءات في مؤسسة عنتر تراد –Condor-

االقتراحات:
من اجليد االستثمار يف الرأمساؿ اليشري واستقطاب الشياب اجلامعي والكفاءات ادلسرحة من القطاع العاـ،
لكن ينيغي على مؤسسة كوندور أتذ االتتصاص بعُت االعتيار ،فأي موظف جديد غلب أف يندمج يف
ادلكاف ادلناسب التتصاصو ومعارفو حىت يتمكن من تقدمي األفضل للمؤسسة؛
ينيغي على مؤسسة كوندور إعادة النظر يف السياسة التكوينية دلواردىا اليشرية ألف التكوين اجليد أساس
النجاح يف العمل وربقيق األىداؼ؛
يرورة االستفادة من ادلعارؼ التطييقية اخلارجية اليت ؽلتلكها اخلرباء وادلختصوف يف رلاؿ إدارة األعماؿ،
واألتذ بتجارهبم ادليدانية؛
العمل على هتيئة ادلناخ التنظيمي ادليٍت على روح الفريق والعمل اجلماعي والذي يؤدي إيل زيادة إبداع
وكفاءة العاملُت.

على ادلؤسسة االتذ بادلفهوـ الواسع إلدارة الكفاءات بإنشاء برنامج إدارة الكفاءات زلدث ومنظم وميٍت
على معايَت علمية ومويوعية؛
العمل على تأىيل القوى العاملة بادلؤسسة وتدرييها أكثر فأكثر لتتالءـ مع التكنولوجيا ادلتطورة ،كما على
إدارة ادلوارد اليشرية أف تستثمر جيداً يف ىذه القدرات والكفاءات بفعالية من تالؿ العمل على تنميتها
وتطويرىا من أجل ربقيق األداء ادلتميز؛
يرورة إعادة النظر يف ادلمارسات واإلجراءات لوظيفة ادلوارد اليشرية ،والتوجو هبا ضلو إدارة موارد بشرية
إسًتاتيجية ،شلا يعكس أعليتها يمن وظائف ادلنظمة واسًتاتيجيتها.
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خالصة الفصل:
لقد حاولنا يف ىذا الفصل ادليداين معرفة العالقة ادلوجودة بُت إدارة الكفاءات يف ادلؤسسة وبُت اسًتاتيجية
التميز ،حيث تيُت لنا أف ادلؤسسة تقوـ بإدارة الكفاءات من تالؿ أنشطة إدارة ادلوارد اليشرية واليت تساىم يف
ربقيق التميز والتفوؽ يف اجلودة ،ويف االبداع واالبتكار ،ويف امتالؾ ادلعرفة ،ويف امتالؾ والتحكم يف التكنولوجيا.
كما تناوؿ ىذا الفصل وصفاً دلنهج الدراسة ،وادلؤسسة زلل الدراسة وكذا عينة الدراسة ،باإليافة إىل أداة
الدراسة ادلستخدمة وطرؽ إعدادىا ،وصدقها وثياهتا ،مع ربديد االجراءات اليت قاـ هبا الياحث يف تقنُت أدوات
الدراسة وتطييقها ،وأتَتاً ادلعاجلات اإلحصائية اليت اعتمدىا الياحث يف ربليلو لنتائج الدراسة واتتيار الفرييات.
وقد تيُت لنا أف إلدارة الكفاءات دور يف ربقيق اسًتاتيجية التميز.
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اخلامتة العامة

الخاتمة عامة

الخاتمة عامة
لقد تبني من خالل دراسة موضوع إدارة الكفاءات ودورىا يف حتقيق اسرتاتيجية التميز للمنظمة أن
الكفاءات قد أصبحت بعداً ىاماً يف عامل اليوم  ،إذ ىي ادلصدر األساسي للتميز والريادة ،ومن ميلكها ميلك
السيطرة والقوة ،كما أن إدارة ادلوارد والكفاءات البشرية للمنظمات تعد وظيفة مهمة وأساسية وضرورة ملحة كون
أن حتقيق التميز يرتبط بالكفاءات اليت حتوزىا ادلنظمات ،ومنو فقد أصبح األمر مرتبطا مبدى فعالية إدارة ادلنظمة
يف إدارة ىذه الكفاءات ،فكلما كانت للمنظمة إدارة فعالة لكفاءاهتا ،كلما مكنتها من حتقيق مزايا تنافسية
والصمود يف وجو ادلنافسة.
إن التغريات اليت يعرفها زليط ادلؤسسة كشفت عن متغريات اقتصادية ىامة مست سلتلف ادلستويات،
خاصة تلك ادلتعلقة بادلورد البشري الذي يعد الركيزة األساسية يف ادلؤسسة والداعم الوحيد السرتاتيجياهتا ،نتيجة
ذلذه التغريات فقد اجتهت ادلؤسسات إىل تبين منطق جديد لتسيري ىذا ادلورد واالستفادة القصوى من معارفو
ومهاراتو ،ووفقاً ذلذا ادلنطق فقد أصبحت كل أنشطة إدارة ادلوارد البشرية تقوم على أساس الكفاءات ،ومن أبرز
ىذه االنشطة عملية التوظيف ،التقييم ،التطوير والتعويض ،وعلى الرغم من أمهية ىذه العملية بالنسبة للمنظمة
والعاملني فيها إال أهنا لن حتقق أىدافها ادلرجوة إال إذا تبنت اإلدارة العليا عملية إدارهتا وتسيريىا وكانت مقتنعة
مبزاياىا والنتائج ادلرتتبة عليها وعملة على جتسيدىا.
إن حتقيق التميز والتفوق للمنظمات يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات ادلميزة اليت متلكها ومبدى فعالية
تسيريىا وإدارهتا ،إذ كلما كانت إدارة ادلنظمة للكفاءات إدارة فعالة كلما متكنت من حتقيق رلاالت تنافس أوسع
ورحبية أكثر ،فأصبح لزاماً على وظيفة ادلوارد البشرية التوجو مبقاربة تعتمد باألساس على الكفاءة وكيفية تسيريىا.
كما أن حتقيق التميز مرتبط إىل حد بعيد بانتهاج ادلنظمة وتبنيها السرتاتيجيات تنافس تساعدىا على
حتقيق ادلزايا التنافسية والريادة ،بناءاً على ما متتلكو من موارد وكفاءات شليزة تسمح ذلا بالتميز مبجاالت معينة
تتمثل يف اجلودة االبتكار واالبداع ،ادلعرفة ،التكنولوجيا.
من خالل ىذه الدراسة وباخلصوص اجلانب العملي منها واليت جرت على مؤسسة كوندور بربج بوعريريج
وبعد التحليل االحصائي إلجابات أفراد العينة فقد مت التوصل إىل نتائج تتقارب يف بعض اجلوانب مع نظريهتا من
البحوث العلمية اليت تطرقنا إليها يف الدراسات السابقة يف ادلقدمة .ومن بني أىم ىذه النتائج ما يلي:
 -أن إلدارة الكفاءات دور يف حتقيق اسرتاتيجية التميز يف ادلؤسسة زلل الدراسة؛
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الخاتمة عامة

 تساىم إدارة الكفاءات من خالل أنشطة إدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة زلل الدراسة من حتقيق التميزيف اجملاالت احملددة يف ىذه الدراسة وادلتمثلة يف :اجلودة االبداع واالبتكار ،ادلعرفة ،التكنولوجيا.
يف اخلتام ،ومن خالل دراستنا ذلذا ادلوضوع تبني لنا مدى اتساعو وتشعبو ،وواجهتنا اشكاليات أخرى
ميكن أن نعتربىا آفاق لدراسات وحبوث مستقبلية وىي:
 دور اإلدارة بالكفاءات يف حتسني أداء ادلؤسسة؛ تطوير الكفاءات البشرية كخيار اسرتاتيجي لتحقيق ادليزة التنافسية يف ظل ادلداخل احلديثة إلدارةالكفاءات؛
 إدارة الكفاءات كعامل أساسي يف إصلاح التغيري يف ادلؤسسة؛ واقع تطبيق منهج إدارة الكفاءات يف ادلؤسسات اجلزائرية؛ حتسني كفاءة إدارة ادلوارد البشرية من منظور إدارة الكفاءات؛ دور تطوير الكفاءات يف حتقيق التميز ادلؤسسي؛ -دور تقييم الكفاءات يف حتسني أداء ادلوارد البشرية؛
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املـالحـــق

الممحق رقم ( :)13االستبيان

جامعة سطيف

كلية العلوم الاقتصادية والتجار ية وعلوم التسيير.

السادة والسيدات العاملين بالمؤسسة؛ في إطار التحضير لمذكرة ماجستير بعنوان« :دور إدارة ال كفاءات في تحقيق
استراتيجية التميز» ،تم انجاز هذا الاستبيان بهدف فهم وتوضيح أهمية ودور إدارة ال كفاءات والموارد البشر ية في بناء
وتحقيق استراتيجية التميز في منظمات الأعمال.
لذا نرجو منكم ملأ هذه الاستمارة بدقة وموضوعية علما ً بأن المعلومات المقدمة لن تستخدم إلا لأغراض البحث
العلمي.
-

يوجه هذا الاستبيان إلى إطارات المؤسسة.

مع خالص الشكر على تعاونكم سلفا
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 -ضع إشارة √ أمام الإجابة الصحيحة.

 -1البيانات الوصفية العامة:
 3-3الجنس:
 -ذكر

1

 -أنثى

2

 2-3السن:
 -أقل من أو يساوي 99

1

 -من  03إىل  09سنة

2

 -من  03إىل  09سنة

3

 -أكثر من أو تساوي  03سنة

4

 1-3المؤهل العلمي:
 -مستوى ثانوي

1

 -مستوى جامعي

2

 -شهادات أخرى.......................... :

 1-3عدد سنوات الخبرة:
 -أقل من  30سنوات

1

 -من  30إىل  13سنوات

2

 -أكثر من  13سنوات

3
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 -9أنشطة إدارة ال كفاءات:

توظيف الكفاءات

العبارة

موافق

محايد

غير موافق

 -1القائمون بعملية االستقطاب يف ادلؤسسة من ذوي الكفاءة.

1

2

3

 -9القائمون بعملية االستقطاب يف ادلؤسسة من ذوي اخلربة.

1

2

3

 -0هتتم ادلؤسسة مبواصفات الوظيفة (ادلؤهل العلمي ،اخلربة،
التدريب )... ،عند شغل الوظائف الشاغرة.

1

2

3

 -0تسعى ادلؤسسة الستقطاب الكفاءات من ادلوارد البشرية اليت
دتتلك ادلؤهالت العلمية.

1

2

3

 -0تعتمد ادلؤسسة على أساليب حتفيزية الستقطاب الكفاءات
اجليدة من سوق العمل.

1

2

3

 -6تعتمد ادلؤسسة على أساليب حتفيزية الستقطاب الكفاءات
اجليدة من ادلنظمات ادلنافسة.

1

2

3

 -7تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر الداخلية (النقل والرتقية) لسد
احتياجاهتا من الكفاءات البشرية.

1

2

3

 -8تعتمد ادلؤسسة على ادلصادر اخلارجية بشكل كبري (مؤسسات
تعليمية ،مكاتب العمل )... ،الستقطاب أفضل الكفاءات.

1

2

3

موافق

محايد

غير موافق

 -9هتدف ادلؤسسة من خالل عملية التقييم إىل معرفة نقاط قوة
الكفاءات البشرية.

1

2

3

 -13هتدف ادلؤسسة من خالل عملية التقييم إىل معرفة نقاط
ضعف الكفاءات البشرية.

1

2

3

 -11تتم عملية تقييم للمعارف دلعرفة االحتياجات احلالية.

1

2

3

 -19تتم عملية تقييم للمهارات دلعرفة االحتياجات احلالية.

1

2

3

 -10تتم عملية تقييم للقدرات دلعرفة االحتياجات احلالية.

1

2

3

 -10تتم عملية تقييم للمعارف دلعرفة االحتياجات ادلستقبلية.

1

2

3

 -10تتم عملية تقييم للمهارات دلعرفة االحتياجات ادلستقبلية.

1

2

3

 -16تتم عملية تقييم للقدرات دلعرفة االحتياجات ادلستقبلية.

1

2

3

 -17يقدم نظام التقييم ادلتبع يف ادلؤسسة معلومات للعاملني
أنفسهم عن مستوى أدائهم.

1

2

3

 -18تتم االستفادة من نتائج التقييم يف ختطيط سياسة ادلؤسسة
للموارد البشرية.

1

2

3

 -19تتميز عملية التقييم بالشفافية.

1

2

3

 -93تتميز عملية التقييم بالعدالة.

1

2

3

العبارة

تقييم الكفاءات
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العبارة

غير

تطوير الكفاءات

موافق

محايد

 -91يوجد تكوين مستمر للكفاءات العاملة يف ادلؤسسة.

1

2

3

 -99تبذل ادلؤسسة جهداًكافياً يف رلال تطوير الكفاءات البشرية.

1

2

3

 -90تقوم ادلؤسسة بتكوين ادلوارد البشرية بغرض زيادة معارفهم ادلتعلقة
بوظائفهم.

1

2

3

 -90تقوم ادلؤسسة بتكوين ادلوارد البشرية هبدف تطوير مهاراهتم الوظيفية.

1

2

3

 -90تتوفر يف ادلؤسسة بيئة زلفزة على التعلم.

1

2

3

 -96تستخدم ادلنظمة تقنيات حديثة (كدراسة احلالة ،احلاسوب ،فرق
العمل…) لتكوين العاملني.

1

2

3

العبارة

موافق

غير

تعويض الكفاءات

موافق

محايد

 -97هناك اهتمام من قبل القائمني بالتحفيز يف ادلؤسسة لتحليل دافعية األفراد حنو
العمل.

1

2

3

 -98تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلادي.

1

2

3

 -99تعتمد ادلؤسسة على أساليب التحفيز ادلعنوي.

1

2

3

 -03هتتم ادلؤسسة بتحديث نظام األجور استجابة دلتطلبات البيئة التنافسية.

1

2

3

 -01هتتم ادلؤسسة بتحديث نظام ادلكافآت استجابة دلتطلبات البيئة التنافسية.

1

2

3

 -09تعتمد ادلؤسسة على نتائج التقييم ،لغرض حتديد ادلكافآت اليت يستحقها
العاملون ادلتميزون.

1

2

3

 -00ترتبط سياسة األجور يف ادلؤسسة مبستوى كفاءة العاملني.

1

2

3

 -00ترتبط سياسة احلوافز يف ادلؤسسة مبستوى كفاءة العاملني.

1

2

3

موافق
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 -3مجالات التميز من خلال ال كفاءات والموارد البشر ية
أ -التميز في الجودة
العبارة

غير

الجودة

موافق

محايد

 -00لدى ادلؤسسة مواصفات واضحة حتدد على أساسها جودة ادلنتجات للتميز
يف السوق.

1

2

3

 -06تركز ادلؤسسة على االستجابة لتطلعات زبائنها يف السوق من خالل تقدمي
منتجات ذات جودة متميزة.

1

2

3

 -07تسعى ادلؤسسة لتحسني جودة منتجاهتا بناءً على حتليل مواصفات االنتاج
للمنافسني.

1

2

3

 -08تستخدم ادلؤسسة أدوات متعددة للتحكم يف جودة منتجاهتا.

1

2

3

 -09تستخدم ادلؤسسة أدوات متعددة يف حتديد اإلنتاج ادلعيب ومعاجلته.

1

2

3

 -03تقوم ادلؤسسة بنشر مفاهيم اجلودة بني العاملني جلعلهم كعناصر فاعلة يف
عملية التحسني ادلستمر للجودة.

1

2

3

 -01تعد اجلودة مبثابة ميزة تنافسية يف ادلؤسسة.

1

2

3

موافق

ب -التميز في الابداع
العبارة

غير

االبداع

موافق

محايد

 -09تعمل ادلؤسسة دائماً على جتديد ادلنتجات القائمة لتحسني جودهتا مقارنة
بادلؤسسات ادلنافسة.

1

2

3

 -00تعد منتجات ادلؤسسة من ادلنتجات ادلتميزة يف السوق من حيث التجديد
ادلستمر.

1

2

3

 -00تتمتع الكفاءات البشرية يف ادلؤسسة برؤية إبداعية يف العمل.

1

2

3

 -00تعمل ادلؤسسة على تشجيع األفكار االبداعية.

1

2

3

 -06يساهم اإلبداع يف اكتساب ادلؤسسة ميزة تنافسية.

1

2

3

موافق
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ج .التميز في المعرفة
العبارة

موافق

غير

موافق

محايد

المعرفة

 -07تساعد اإلدارة العاملني على اكتساب ادلعرفة من خالل تشكيل فرق
عمل متخصصة.

1

2

3

 -08تقوم ادلؤسسة بتحويل ادلعارف الضمنية لألفراد إىل معارف موثوقة.

1

2

3

 -09تقوم ادلؤسسة بتحويل اخلربات الضمنية لألفراد إىل معارف موثوقة.

1

2

3

 -03تسهم األجهزة والربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف ادلؤسسة بتوفري ادلعلومات
للعاملني بدقة ويف الوقت ادلناسب.

1

2

3

 -01تسهم الربرليات ادلتطورة ادلوجودة يف ادلؤسسة بتوفري ادلعلومات للعاملني
بدقة ويف الوقت ادلناسب.

1

2

3

 -09دتتلك ادلؤسسة الكفاءات البشرية القادرة على حل ادلشاكل ادلرتبطة
بأعماذلم.

1

2

3

 -00لدى ادلؤسسة معرفة عالية بالتكنولوجيا ودورها يف حتسني أعماذلا
ونشاطاهتا.

1

2

3

د .التميز في التكنولوجيا
العبارة

غير

التكنولوجيا

موافق

محايد

 -00حتوز ادلؤسسة على آالت وتكنولوجيا متميزة مقارنة بادلنافسني.

1

2

3

 -00تساير ادلؤسسة التطورات احلاصلة يف احمليط التكنولوجي.

1

2

3

 -06الكفاءات البشرية يف ادلؤسسة قادرة على التحكم يف التكنولوجيا.

1

2

3

 -07التقنيات ادلستخدمة يف االنتاج لدى ادلؤسسة متطورة جداً مقارنة
بادلنافسني.

1

2

3

 -08دتتلك ادلؤسسة تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ادلتطورة تتحكم من خالذلا
يف معاجلة مشاكل التنظيم والتسيري.

1

2

3

 -09تشكل التكنولوجيا اليت دتتلكها ادلؤسسة ميزة تنافسية.

1

2

3

موافق
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 قائمة األساتذة المحكمين:)12( الممحق رقم
الجامعة

اسم األستاذ

جامعة سطيف

 بروش زين الدين:األستاذ الدكتور

13

جامعة سطيف

 بن فرحات سعد:األستاذ

12

جامعة سطيف

 بورغدة حسني:األستاذ

11

جامعة أم البواقي

 شرقي خليل:األستاذ

11

)11( الممحق رقم
Echelle: Toutes les Variables
Récapitulatif de traitement des observations
N
Observations

Valide
Exclus

%
135

100,0

0

,0

135

100,0

a

Total

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables
de la procédure.

Statistiques de fiabilité
Alpha de
Cronbach basé
sur des
Alpha de

éléments

Nombre

Cronbach

normalisés

d'éléments

,953

311

,952

60
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Statistiques d'item
Moyenne
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Ecart-type

N

A1

2,16

,929

135

A2

2,27

,821

135

A3

2,79

,548

135

A4

2,83

,512

135

A5

2,55

,655

135

A6

2,40

,735

135

A7

1,92

,962

135

A8

2,27

,910

135

E1

2,44

,852

135

E2

2,67

,644

135

E3

2,39

,881

135

E4

2,39

,881

135

E5

2,38

,880

135

E6

2,37

,879

135

E7

2,36

,878

135

E8

2,36

,878

135

E9

2,27

,821

135

E10

2,59

,726

135

E11

2,27

,893

135

E12

2,32

,861

135

D1

2,46

,862

135

D2

2,46

,853

135

D3

2,81

,535

135

D4

2,81

,525

135

D5

2,16

,964

135

D6

2,48

,854

135

R1

1,99

,954

135

R2

2,24

,918

135

R3

2,29

,921

135

R4

2,43

,718

135

R5

2,17

,824

135

R6

2,23

,930

135

R7

1,95

,941

135

R8

1,99

,934

135

Q1

2,88

,406

135
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Q2

2,84

,487

135

Q3

2,60

,725

135

Q4

2,85

,449

135

Q5

2,86

,443

135

Q6

2,78

,569

135

Q7

2,85

,432

135

I1

2,87

,454

135

I2

2,86

,460

135

I3

2,15

,918

135

I4

2,31

,876

135

I5

2,74

,598

135

C1

1,90

,854

135

C2

2,07

,908

135

C3

2,10

,925

135

C4

2,58

,758

135

C5

2,56

,779

135

C6

2,42

,851

135

C7

2,52

,800

135

C8

2,88

,406

135

T1

2,76

,448

135

T2

2,90

,364

135

T3

2,29

,913

135

T4

2,81

,521

135

T5

2,64

,728

135

T6

2,88

,406

135

Statistiques d'item
Moyenne
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Ecart-type

N

Recrutement

2,3981

,37877

135

Evaluation

2,4006

,71870

135

Developpement

2,5309

,58491

135

Rémunération

2,1611

,61973

135

Qualité

2,8095

,35554

135

Inovation

2,5852

,41511

135

Connaissance

2,3796

,55596

135

Technologie

2,7148

,31005

135

Mcompétence

2,3667

,46943

135

Sdiffrenciation

2,6123

,33978

135

فهرس اجلداول
واألشكال

فهرس الجداول واألشكال

فهرس الجداول
الرقم

العنوان
نتائج (كرونباخ ألفا) ملتغريات الدراسة

70

02

تطور رقم األعمال ملؤسسة كوندور

79

03

النتيجة الصافية ملؤسسة كوندور من سنة  7007إىل سنة .7022

80

04

احلصة السوقية ملؤسسة كوندور

82

05

تطور عدد املستخدمني مبؤسسة كوندور

87

06

هيكل املستخدمني حسب التصنيف املهين واجلنس لسنة 7022

83

07

هيكل املستخدمني حسب السن واجلنس لسنة 7022

84

08

عدد االفراد املستفيدين من التكوين لسنيت  7020و7022

88

09

خصائص عينة الدراسة

99

10

حتليل فقرات حمور توظيف الكفاءات

202

11

حتليل فقرات حمور تقييم الكفاءات

203

12

حتليل فقرات حمور تطوير الكفاءات

205

13

حتليل فقرات حمور تعويض الكفاءات

207

14

حتليل فقرات حمور التميز يف اجلودة

209

15

حتليل فقرات حمور التميز يف االبداع

222

16

حتليل فقرات حمور التميز يف املعرفة

223

حتليل فقرات حمور التميز يف التكنولوجيا

225

01

17
7

الصفحة

18

نتائج كا ملدى اعتماد مؤسسة كوندور يف إدارهتا للكفاءات على أنشطة إدارة املوارد البشرية

226

19

نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط لدور إدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف اجلودة ملؤسسة كوندور

227

20

نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط لدور إدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف االبداع ملؤسسة كوندور

227

21

نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط لدور إدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف املعرفة ملؤسسة كوندور

228

22

نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط لدور إدارة الكفاءات يف حتقيق التميز يف التكنولوجيا ملؤسسة كوندور

229

23

نتائج اختبار حتليل االحندار البسيط لدور إدارة الكفاءات يف حتقيق التميز ملؤسسة كوندور

270

241

فهرس الجداول واألشكال

فهرس األشكال
الرقم

العنوان
املخطط اإلجرائي للدراسة

02

مستويات الكفاءة

01

الصفحة
ب
7

03

متثيـل الكفـاءة الفرديـة

8

04

التكامل األفقي والعمودي إلدارة الكفاءات

27

05

الكفاءات حمور متركز أنشطة إدارة املوارد البشرية

23

06

اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور

78

241
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SPSS
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 ≤ .0.0
 ≤ .0.0
 ≤ .0.0
 ≤.0.0
 ≤ .0.0

Résumé :
Cette étude vise à identifier le rôle de la gestion des compétences dans la
réalisation de la stratégie différenciation, à l’entreprise Condor des industries
électroniques et électroménagères.
Pour atteindre l'objectif d'étude, la confection d’un questionnaire s’est effectué, ce
dernier comprenne 60 paragraphes, afin de recueillir les informations nécessaires
préliminaires sur l'échantillon d'étude, qui est composé de 153 unités. À la lumière de
cela la collecte, l'analyse des données et le test des hypothèses sont exécutées par
l’utilisation de programme SPSS ainsi que des méthodes statistiques connues, telles que
la régression linéaire simple. Après un processus d'analyse des données et l’étude des
hypothèses on a trouvé un certain nombre de résultats:

- l’entreprise Condor base sur les activités des ressources humaines dans la
gestion de ses compétences.
- Il y a un impact significatif sur la gestion des compétences
l’excellence dans la qualité à un niveau de ( ≤ .0.0).
- Il y a un impact significatif sur la gestion des compétences
l’excellence dans l’innovation et la création à un niveau de ( ≤ .0.0).
- Il y a un impact significatif sur la gestion des compétences
l’excellence dans la connaissance à un niveau de ( ≤ .0.0).
- Il y a un impact significatif sur la gestion des compétences
l’excellence dans la technologie à un niveau de ( ≤ .0.0).
- Il y a un impact significatif sur la gestion des compétences
l’excellence à un niveau de ( ≤ .0.0).
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