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 { ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مِّن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل}            

  [  58ةي  اآل :اإلسراءسورة  ]                                       

 اقل روسل اهلل ىلص اهلل علي ه وملس

اْلَجنَِّة َوِإنَّ اْلَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِرًضا  إىلِبِه َطِريًقا  هلُلا َسهََّلَمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما "  

اْلَماِء َوِإنَّ  ِلَطاِلِب اْلِعْلِم َوِإنَّ اْلَعاِلَم َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمْن ِفى السََّمَواِت َوَمْن ِفى اأَلْرِض َواْلِحيَتاُن ِفى َجْوِف

َعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر َعَلى َساِئِر اْلَكَواِكِب َوِإنَّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة َفْضَل اْلَعاِلِم َعَلى اْل

 " َورَُّثوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍروإمنا اأَلْنِبَياِء َوِإنَّ اأَلْنِبَياَء َلْم ُيَورُِّثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهًما 
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 " التعليم هو السالح األقوى الذي ميكنك استخدامه لتغيري العامل"        

 - نديالانيلسون م -
                                                                

 "  من ميتلك الصحة ميتلك األمل، ومن ميتلك األمل ميتلك كل شيء"        

- كاتب اسكتلندي - توماس كارليل                                          



 

 

 إهــــداء

II 

 

 

 

 

هد ي
 
ج

إىل  أهد ي رمثة   

يي 
 
قلب
 ىلع 

ن

ي
ي

ي ااغلل  أمي وأب 

ي 

 

يب ا ب
ب ي
ح
ي 

 

ي وأوخاب

 

ي أابحب

 

 إىل إوخب

يي 

 

لب

 

ئ
ير ة  إىل اع

ب ي
لك

 )ا

 

ي أوخالي واعئ

 

مانبت امعب

ه

 

ت

)  

 

 

ة

ن

يب
طي

ن

سي
ق
 و

 

يلة ب
 مل

ن

ن
ي
عي

ر ة، 
 سك
ئ ي

ي 

 

ي وأابحب يي وأاقرب 

هل

 إىل  لك أ

ي 

 

 ب

 

ع دصيي

ي  مي
ج

  إىل 

 



 

 

 شكر وامتنان

III 

 

 وإنهاء إمتام يف لي توفيقه وعلى علي، بها من اليت النعم مجيع على وجل عز هلل إال يكون ال مداحلو شكرال أول

 املتواضع؛ العمل هذا وتقديم

 (الرتمذي رواه( " اهلل يْشُكر َلْم النَّاَس يْشُكر مْل َمْن " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قولل مصداقاو

 له أكن الذيو ،" تومي ميلود " :الدكتور األستاذ املشرف أستاذي إىل متنانواال الشكر ال خب أتقدم

 يف كبري صدى هلا كان اليت وتعليماته ،توجيهاته ،جمهوداته كل على وأشكره ،والتقدير االحرتام كل

 الدراسة؛ هذه يف جاء ما وتوجيه تصحيح

 وبفضل بفضلهم والذين الدراسي، شواريم طيلة درسوني الذين أساتذتي مجيع إىل الشكر مبوفور توجهأ كما

 توجيهاتهم؛ إىل اجةحب دوما توالزل املستوى، هذا إىل الوصول من متكنت وجل عز اهلل

 العلوم كليةو التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية من األساتذة يعمج إىل اجلزيل والشكر

 العربي جبامعة التسيري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم ةكلي ساتذةوأل بسكرة، جبامعة واإلنسانية االجتماعية

 ؛الدراسة استبيان بتحكيم قاموا الذين البواقي أمب مهيدي بن

 والعون املساعدة قدموا الذين الدراسة حمل املؤسسات يف واإلطارات املسؤولني مجيع إىل بالشكر أيضا وأتفضل

 قدمته ما مجيع على Pacific مبؤسسة " سهام " اآلنسة بالذكر وأخ  ،الدراسة هذه من التطبيقي اجلزء متامإل

 ؛مساندة من لي

 طه الدكتور " ،" كمال منصوري الدكتور " :املناقشة جلنة أعضاء  األساتذة مجيع إىل الشكر جبوأو

  " مسعودة نصبة الدكتورة " و " جلول  قشوة بن الدكتور األستاذ " ، " خلضر أمحد بن الدكتور " ،" نوي حسني

 الدراسة؛ موضوع ستثري اليت حالحااتملا تقدميهم وعلى العمل، هذا ومناقشة تقييم قبوهلم على

 صادقة  بدعوة  ولو  العمل هذا نهاءإل بعيد أو قريب من ةساعدامل قدم من يعمج إىل شكري أوجه وأخريا

                                                                                                                                                                            

 عللجمي شكر ألف
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  ملخص
كيفية تطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة اعتمادا على االستثمار يف رأس   حتديدهتدف هذه الدراسة إىل 

معرفة مدى حول املال البشري باعتباره عامل أساسي فيها، ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات 
تطوير املؤسسات : االستثمار يف رأس املال البشري، واملتغري التابع: بني املتغري املستقلالعالقة االرتباطية  قوة

 :التالية اخلاصةاالقتصادية قياس اجتاهات العاملني يف املؤسسات أجريت دراسة إحصائية لاالقتصادية اخلاصة، 
وجلمع البيانات مت توزيع استبيان على عينة الدراسة املقدر ، سيفيكالكترونيك، با سي تي ل ،كوندور، كريستور

بتلك املؤسسات، ومت حتليل االستبيانات الصاحلة للمعاجلة اإلحصائية باستخدام برنامج احلزم  إطارا 111عددها بـ 
االرتباط ، ومعامل معامل االحنداروبالنسبة الختبار الفرضيات استخدم  ،(SPSS.19)اإلحصائية االجتماعية 

 . يحتليل التباين األحادو  ،بريسون

تبني أن هناك عالقة ارتباط قوية بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري  ويف ما يتعلق بنتائج الدراسة،
حيث بلغ معامل  ،ل والتابعقاملست ، تتضح من خالل الرتابط بني أبعاد املتغريينوتطوير املؤسسات حمل الدراسة

 . % 49 مااالرتباط بينه

املال البشري، تطوير املؤسسات االقتصادية  رأسرأس املال البشري، االستثمار يف : الكلمات المفتاحية
 .اخلاصة، املعرفة، الكفاءة، التعليم، التدريب

 

Résumé 

Cette étude vise à déterminer comment les entreprises économiques privées 

peuvent être développées sur la base de l'investissement dans le capital humain en 

tant que facteur clé. Pour répondre à la problématique posée et de tester les 

hypothèses sur la force de la corrélation entre la variable indépendante: 

l'investissement dans le capital humain et la variable dépendante: On a mené une 

étude statistique pour mesurer les attitudes des travailleurs dans les entreprises 

économiques privées suivantes: Condor, Cristor , CTL électronique, Pacific et pour 

recueillir les données, un questionnaire a été distribué aux 170 analyse des 

questionnaires de traitement statistique à l'aide (SPSS.19), en ce qui concerne les 

tests d'hypothèses, nous avons utilisé le coefficient de régression, le coefficient de 

corrélation de Pearson, et l'analyse mono-variance . 

À propos des résultats de cette étude, il a été constaté qu'il existe une forte 

corrélation entre le processus d'investissement dans le capital humain et le 

développement des entreprises  auxquelles nous avons fait nos études. Ceci est 

illustré par la corrélation entre les dimensions des variables indépendantes et 

dépendantes, le coefficient de corrélation entre eux était de 94%. 

Les Mot-clé: Le capital humain, l'investissement dans le capital humain, le 

développement des entreprises privées, les savoirs, les compétences,  l'éducation, 

la formation.  
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 80 االستثمار يف رأس املال البشري كعامل حمدد لتطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة 822
 81 خلق القيمةتصنيف رأس املال البشري من ناحية  828

 80 عالقة رأس املال البشري بقيمة املؤسسة 821
 Condor 02 حتليل احمليط التنافسي ملؤسسة  881
 Pacific 08حتليل احمليط التنافسي ملؤسسة  801
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 الرقم العنوان الصفحة
 10 متيز الدراسة عن الدراسات السابقة ك
 14 عملية املقارنة بني املهارات والكفاءات 42
 10 أمهية التدريب بالنسبة للمؤسسة والعمال 10
 12 الفرق بني التعليم، التدريب، التعلم والتكوين 01
 11 تطور عدد املؤسسات االقتصادية اخلاصة باجلزائر 51
 10 املشاكل اليت تواجه املؤسسات اخلاصة وفقا لتقرير البنك العاملي 50
 18 تطور مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج الداخلي باجلزائر 58
 15 املفاهيم املختلفة ملصطلح القيمة 10

113 Condor  تطور عدد املوظفني مبؤسسة  11 
001 Condor تطور اإلنتاج ملؤسسة    01 
001 Condor ر رقم األعمال ملؤسسة تطو     00 
000 Condor تطور األرباح ملؤسسة    04 
 Condor 00تطور احلصة السوقية ملؤسسة  117
120 Pacific  تطور عدد املوظفني مبؤسسة  02 
040 Pacific تطور قيمة اإلنتاج ملؤسسة    01 
040 Pacific تطور املبيعات ملؤسسة     00 
044 Pacific ة تطور األرباح ملؤسس   08 
 05 اختيار عينة الدراسة 041
 01 اختبار معامل الثبات ألداة الدراسة  048
 41 اختبار التوزيع الطبيعي 048
 40 األساليب اإلحصائية املعتمدة يف التحليل 045
توزيع العينة حسب اجلنس، السن، املؤهل الدراسي، الوظيفة وسنوات  041
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 الرقم العنوان الصفحة
 23 حتليل اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد التعليم 000
 42 حتليل اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد التدريب 000
 41 حتليل اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد التعلم 002
 40 حتليل اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد الصحة 000
بحوثني حول فقرات بعد األرباح واإلنتاجيةحتليل اجتاهات امل 005  48 
اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد إنشاء القيمة والتنافسيةحتليل  001  45 
حتليل اجتاهات املبحوثني حول فقرات بعد تبين منوذج املؤسسات  020

 االلكرتونية واملؤسسات املتعلمة
41 

الحية النموذج الختبار نتائج  حتليل التباين لالحندار للتأكد من ص 020
 الفرضية الرئيسية األوىل

01 

نتائج  حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  022
   الفرضية الرئيسية الثانية

00 

نتائج  حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  022
  الفرضية الرئيسية الثالثة

04 

145 Pearson لـ( مصفوفة االرتباط)اختبار االرتباط    00 
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كبري يف تغيري  لكل وسيط دوره يف تطوير احلضارة البشرية وبدورها تكنولوجيا املعلومات واالتصال سامهت بشكل
فضل الشبكات االلكرتونية زالت احلدود اجلغرافية واهلياكل املادية وغدت ، فبمعامل االقتصاد واجملتمع والعامل بأسره

عقد الصفقات وإبرام العقود ، العالقات املالية ،االقتصادية األعمال االلكرتونية العمود الفقري يف املعامالت
  مهدت لقيام جمتمعات واقتصاديات ال ورقية ديناميكية كبرية يف العصر احلايلااللكرتونية، وبذلك شهدت الرقمنة 

لالستخدام التدفق الكثيف واملستمر كز على تتر و تعتمد يف تطورها على التقنية الفكرية القائمة على أسس افرتاضية 
وخدمات، من جهة توفرها بأسرع اقتناء ما حيتاج إليه من سلع فتيسرت عملية  ،اآليل والشبكي يف مجيع امليادين

  إمكانية التعامل اإللكرتوين من خالل البيع اإللكرتوين ريسو  أتاح، وهو ما ودة عاليةجبو  بتكلفة منخفضة، وقت
 ية؛وحىت تأسيس وإنشاء املؤسسات اإللكرتون تجارة اإللكرتونية، الاإللكرتونيةاإلدارة  ،الشراء اإللكرتوين

، وهو ما جيرب بالتجديد والتكيف مع املستجدات نيمرهون البقاء واالستمرارأصبح تغريات العصر الرقمي ل ظيف و 
قدراهتا ، اسرتاتيجياهتا، عملياهتا، وظائفهااملؤسسات االقتصادية مبختلف أنواعها وأنشطتها على تطوير هياكلها، 

قد تشمل بل  ،ال تتعلق جبانب معني حيث أهنا ،عملية التطوير املؤسسيوهذا ما يدل على مشولية  ،التنافسية وغريها
وجتدر اإلشارة إىل أن وكذا أساليب العمل،  التنظيمياملوارد مبا فيها املوارد البشرية، اهليكل  منها العديد من اجلوانب

 ؛بفعل الضغوطات البيئيةإجبارية مفروضة و أقد تكون اختيارية هذه العملية 

املسؤول  فهو من جهة يعد ،يف نفس الوقتاملورد البشري يعد وسيلة وهدفا أن عملية التطوير بالنسبة ل واملالحظ
أن تتوفر فيه ، جيب وسيلة ية على األوىل، فإذا اعتربويتوقف جناح الثانأحد غاياهتا، ومن جهة أخرى يعد األول عنها، 

ة من اخلصائص حىت يكون عنصرا فاعال يف حتقيق األهداف، مع العلم أن هذه اخلصائص ليست معيارية جمموع
ما حتتاج إليه املؤسسة ألن مجيع الظروف، صاحلة لكل مكان وزمان، بل هي معرضة للتقادم وبعدم صالحيتها يف 
 البشرياملال االستثمار يف رأس وجه حنو التاليوم ميكن أن تكون يف استغناء عنه يف املستقبل، األمر الذي يستدعي 

  ؛تنميته وجتديدههبدف 

اليت تكاليف ال مقابل عوائدعلى ما يتم حتقيقه من يف رأس املال البشري  االستثمارعملية  توقف جدوىتو 
، حيث جيب أن تفوق االستثمارأو جماالت تتحملها املؤسسة من خالل قيامها بأنشطة خمتلفة تندرج حتت أساليب 

حىت ، من عملية القياس باستخدام جمموعة من األساليب ولتقديرها البدعوائد مقدار ما حتملته املؤسسة من إنفاق، ال
 ؛تتمكن من حتديد اجتاه ومسار تطورها

عدة من  تتحدد العالقة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري وعملية تطوير املؤسسات االقتصادية إن
الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الرحبية، و  تعظيم ،اإلنتاجيةحتسني  ،قيمةال تعظيمو ، إنشاء جوانب أمهها

نادر أن خيتلف عما ميلكه املنافسون، له قيمة،  من خالل ما متلكه من رأس املال البشري والذي جيب االقتصادية
 ؛غري قابل للتقليدو 
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البشري والتطوير املؤسسي إال أن توجه املؤسسات  االستثمار يف رأس املال وبالرغم من أمهية كل من عملييت

هذا  القطاعات وكذا نوعية النشاط ودرجة اعتمادوذلك باختالف خيتلف من واحدة إىل أخرى، حنومها االقتصادية 
ألهنا حتتل اليوم يف هذه الدراسة قد مت اختيار املؤسسات االقتصادية اخلاصة على املعرفة والكفاءات، وعليه ف األخري

زائر اليت توجهت اجل منهاحنو االقتصاد احلر،  معظمهااجتهت  اليتؤسسات يف أغلب دول العامل، املكرب نسبة من أ
 العمومية ؤسساتامل معظمخوصصة  ونتج عن ذلك، 5991منذ سنة قامت هبيكلة اقتصادها و السوق  اقتصادحنو 

 ؛ةلالستثمار اخلاص يف ميادين خمتلفحاليا فتح اجملال و 

، ومتيز بتحقيق الفعالية نظرا لتميز باجلزائر على الساحة االقتصاديةمهيمنا طاع اخلاص القد أصبح وعليه فق
  التكيف مع املستجدات ،التغري بسرعةاإلدارة، القدرة على التحكم يف ، املرونة خبصائص منها املؤسسات اخلاصة

 عية؛امللكية اخلاصة اهلادفة إىل حتقيق الربح أكثر من األهداف االجتما

 تطوير املؤسساتو عملية االستثمار يف رأس املال البشري سيتم توضيح العالقة بني تأسيسا على ما سبق 
 :ويطرح التساؤل التايل، باجلزائراخلاصة االقتصادية 

االقتصادية تطوير المؤسسات  االستثمار في رأس المال البشريتحدد عملية كيف 
  ؟بالجزائر الخاصة

 :األسئلة الفرعية التاليةيتم طرح  شكاليةاإلمن أجل تبسيط هذه 

 ؟حمل الدراسةاخلاصة االقتصادية املؤسسات أداء  االستثمار يف رأس املال البشري ددحيكيف  :1س
حمل اخلاصة االقتصادية إنشاء القيمة للمؤسسات و االستثمار يف رأس املال البشري بني  هل توجد عالقة :2س

 ؟الدراسة
حمل  اخلاصةاالقتصادية  ؤسساتاملإنتاجية  حتسنيو االستثمار يف رأس املال البشري  بني هل توجد عالقة :3س

 ؟الدراسة
 ؟حمل الدراسةاخلاصة االقتصادية رحبية املؤسسات تعظيم و االستثمار يف رأس املال البشري بني  هل توجد عالقة: 4س
حمل اخلاصة االقتصادية التنافسية للمؤسسات القدرة وزيادة االستثمار يف رأس املال البشري بني  هل توجد عالقة 5س

  الدراسة؟
إىل  حمل الدراسةاخلاصة  االقتصادية املؤسسات حتولو االستثمار يف رأس املال البشري بني  هل توجد عالقة :6س

 ؟مؤسسات متعلمة
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إىل  الدراسةحمل اخلاصة  االقتصادية حتول املؤسساتو االستثمار يف رأس املال البشري بني  هل توجد عالقة :7س
 ؟مؤسسات اإللكرتونية

يف الشةكل  وضةحاملنمةوذج ومتثل اإلجابات املبدئيةة علةى هةذه األسةئلة فرضةيات الدراسةة الةيت مت وضةعها بنةاء علةى ال
 :التايل

 نموذج الدراسة(: 01)الشكل رقم 
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 املؤسسات
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متغري الدراسة، املستقل املتثمل يف االستثمار يف رأس املال البشري، والتابع املتمثل يف  (01)رقم يوضح الشكل 
وأبعاد كل متغري، مبا فيها املتغري الوسيط املتثل يف رأس املال البشري حيث مت اختيار األبعاد التالية  التطوير املؤسسي،

 :لكل منهم

 .التعليم، التدريب، التعلم، الصحة: ألبعاد التاليةيقاس با: االستثمار في رأس المال البشري

 ومتفةق عليةهمةألوف ومعةروف  هةا كمةا هةوأبعادوتتمثةل تعد هذه العملية شاسعة وواسعة امليةادين، : التطوير المؤسسي
خةذت اهليكل التنظيمي، املوارد البشرية، اهلياكل واالسرتاتيجيات، ولكن هةذه الدراسةة أ: يف أغلب األدبيات النظريةيف 

 :مها يبقى املعىن ضمنيا موجود، وقد مت قياس التطوير ببعدين خيتلف يف الشكل ويتفق يف اجلوهر أيمنحى آخر 

 والقدرة التنافسية؛ ، الرحبية، احلصة السوقيةةاإلنتاجي: القيمة: يقاس بة: األداء المؤسسي 

  كرتونيةاملتعلمة وااللاملتثملة يف املؤسسات : النماذج الحديثة للمؤسساتتبني. 

والكفةاءات يدخل ضمن مدلوله العديةد مةن املتغةريات وقةد مت حتديةده مبتغةريين فقةط ومهةا املعرفةة، : رأس المال البشري
 .حيث سيتم شرح وتفسري ذلك يف الفصل األول

 .بناء على الشرح املقدم مت بناء الفرضيات، وكذا حتديد فصول الدراسة اليت سيتم التطرق إليها يف ما بعد

 :التاليةالفرضيات ت الدراسة واخلروج بنتائجها وضع جل حتليل حيثيات موضوعأمن  :فرضيات الدراسة: أوال

 
 : الفرضية الرئيسية األولى

H0:  حمل الدراسةاخلاصة  االقتصادية ؤسساتاملتطوير توجد عالقة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري و ال. 

 : ثانيةالفرضية الرئيسية ال

H0: حمل اخلاصة  االقتصاديةأداء املؤسسات تطوير توجد عالقة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري و  ال
 .الدراسة

 :تتمثل يف: الفرضيات الفرعية

H0:  اخلاصة  االقتصاديةعملية االستثمار يف رأس املال البشري وإنشاء القيمة للمؤسسات بني ال توجد عالقة
 ؛حمل الدراسة

H0: حمل اخلاصة  االقتصاديةعملية االستثمار يف رأس املال البشري وتطوير إنتاجية املؤسسات بني عالقة  ال توجد
  ؛الدراسة
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H0:  حمل اخلاصة  االقتصاديةرحبية املؤسسات وتطوير  عملية االستثمار يف رأس املال البشريبني ال توجد عالقة
 ؛الدراسة

H0: االقتصاديةملال البشري وتطوير القدرة التنافسية للمؤسسات وجد عالقة عملية االستثمار يف رأس اال ت 
 .حمل الدراسةاخلاصة 

 : ةلثالفرضية الرئيسية الثا

H0:  من حمل الدراسة اخلاصة  االقتصاديةاملؤسسات حتول و  توجد عالقة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشريال
 .مناط احلديثة للمؤسسةالتقليدية إىل األ مناطاأل

 :تتمثل يف: الفرضيات الفرعية

H0:  حمل الدراسةاخلاصة  االقتصادية ؤسساتاملوحتول عملية االستثمار يف رأس املال البشري بني ال توجد عالقة 
 ؛مؤسسات االلكرتونيةإىل 

H0:  ةحمل الدراساخلاصة  االقتصاديةعملية االستثمار يف رأس املال البشري وحتول املؤسسات بني ال توجد عالقة 
 .إىل مؤسسات متعلمة

 :يرجع اختيار هذا املوضوع إىل :دواعي اختيار الموضوع: ثانيا

 حوالت اليت يشهدها احمليط العاملي، والذي تعد فيه تكنولوجيا املعلومات واالتصال حمور تناسب املوضوع مع الت
لتعامالت بني مجيع املتعاملني اعلى الرقمنة  تهيمن فقدالتعامل، التنافس، التطوير والتقدم بالنسبة للمؤسسات، 

املادي يف حتقيق  نوعي بدل االستثمار يف رأس املالالاالستثمار لذلك البد من االلتفات إىل عملية  ،نيياالقتصاد
 ؛التطوير

  املوارد البشرية فهي القادرة على وهي اليت تعد اليوم أساس إحراز التقدم والتطور،  وارداملأهم  الرتكيز علىمت
االستثمار يف رأس  وعلى هذا األساس مت اختيار، وهي حمور عملية التنمية وغايتها يف نفس الوقت تغيري إحداث أي

 هياكلها ، جتديدتنافسيتها ،نتاجيتها، إارحبيته زيادةالقيمة للمؤسسة و وتطوير املال البشري كعملية ضرورية إلنشاء 
 ؛أمناط تسيريهاو  اسرتاتيجياهتا، وظائفها

 مصطلح حيث أن  ،ن الفرق بني املصطلحنياال البشري بدال من املوارد البشرية لتبياملطلح رأس على مص الرتكيز
خزون املاملوارد البشرية يعرب أكثر عن العمل البشري وعن األفراد العاملني بشكل عام، بينما رأس املال البشري ميثل 

من وقت إىل آخر هبدف ستثمره تب أن جي ذي، والاملؤسسةالذي تستحوذ عليه  كفاءاتالنوعي من املعارف وال
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لذلك عليها حتديث رأس بشكل يتناسب مع متطلبات العصر، كون هذه املعارف واملهارات ميكن أن تتقادم،  تنميته
 ؛الضرورة ماهلا البشري حبسب ما تقتضيه

  مبعةةةدالت قةةةادة علةةةى التطةةةوير تسةةةليط الضةةةوء علةةةى املؤسسةةةات االقتصةةةادية اخلاصةةةة يرجةةةع إىل أن هةةةذه املؤسسةةةات
مؤسسةات القطةةاع  أن غالبيةةةكمةا أسةرع مةن غريهةةا، ويرجةع ذلةك للعديةةد مةن العوامةةل واخلصةائص الةيت مت ذكرهةةا أعةاله،  

تتميةةز بالقةةدرة علةةى الةةتحكم والتكيةةف مةةع املسةةتجدات  عبةةارة عةةن مؤسسةةات صةةغرية ومتوسةةطة اخلةةاص يف اجلزائةةر هةةي
 .ومتغريات احمليط

صةوهلا املاديةة وعلةى كيفيةة اسةتثمار رأس ماهلةا ت كانت املؤسسةة تركةز علةى أنوات مضمنذ س :أهمية الموضوع: ثالثا
، ولكن األمور اليوم اختلفت وتغريت كليا، حيةث انتقلنةا مةن مرحلةة الرتكيةز علةى االسةتثمار منه العائدوحتقيق  وتعظيمه

خدام وتطبيةةق تكنولوجيةةات ، وهةةذا مةةن منطلةةق التوجةةه حنةةو اسةةتالبشةةري الاملةةاملةةادي إىل االهتمةةام باالسةةتثمار يف رأس 
 يتكتفةةجيةةب أن يعةةزز أمهيةةة املعةةارف والكفةةاءات الةةيت تسةةتحوذ عليهةةا املؤسسةةة، والةةيت ال  هةةو مةةاواالتصةةال، و  اإلعةةالم

والتكيةف مةع املسةتجدات  أدائهةابل البد مةن عمليةة جتديةدها وحتةديثها، حةىت تةتمكن مةن تطةوير  ،استقطاهبا وتوليدهاب
 .البيئية

من رأس مال بشري يعزز ويدعم  لكه املنافسميتامتالك ماال ت واملنافسة احمللية واألجنبية اقتضت هذه املستجدا
تعظيم أهداف املؤسسة، وميكنها من الصمود والوقوف أمام املنافسني وذلك من خالل حتسني قدرهتا التنافسية، 

ع األوضاع واملتطلبات اجلديدة يسمح هلا بالتكيف م، ومن ناحية أخرى رحبيتها وتعظيم إنتاجيتهاحتسني ، قيمتها
     .  تبنيها مناذج وأمناط حديثة للمؤسساتفيسهم يف 

 :إىلهذه الدراسة  تتطلع :أهداف الدراسة: رابعا

 ل العصر الرقمي الذي يعتمد على ظقيمة رأس املال البشري بالنسبة للمؤسسات االقتصادية يف  إظهار
 ؛ تكنولوجيات احلديثةال

 مقارنة باالستثمار التقليدي؛يف رأس املال البشري االستثمار وفعالية مهية إىل أ لفت االنتباه 

 ا السلعة املطلوبة اليوم ويف نفس تتوضيح أن املعارف والكفاءات باعتبارمها ميثالن رأس مال للمؤسسة أصبح
 الوقت السلعة املنتجة اليت تدخل يف تصنيع املنتجات املادية؛

 نتاجية لرأس املال البشري مقارنة بإنتاجية املوارد املادية؛إبراز القيمة اإل 

 ن العالقة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري وعملية تطوير املؤسسات؛اتبي 
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  التأكيد على أن عملية تطوير املؤسسات االقتصادية ال ميكن أن تتم مبستوى الفعالية املطلوب دون االستثمار يف
 رأس املال البشري؛ 

  ري أشكال يتغ يفتطوير أداء املؤسسة من ناحية، و  يفعملية االستثمار يف رأس املال البشري  مسامهةتوضيح
 ؤسسات االقتصادية من ناحية ثانية؛وهياكل امل

 ث لتنظيم أفكاره وعرضها وحتليلهاللتفكري والعمل يعتمده الباح اأسلوب ميثل املنهج :منهج الدراسة: خامسا
اختيار أنسبها لكل جيب  ، فإنهمتعددة وخمتلفة املناهج، ومبا أن أهداف البحث ئج املرجوة وحتقيقلنتاإىل اللوصول 

تحديد ب املتعلقةكافة املعلومات وحتليل  ع مج يقوم علىالذي  مت استخدام املنهج الوصفيذه الدراسة وبالنسبة هل حبث 
املبحوثني يف الدراسة امليدانية لقياس اجتاهات  ةوحتليل البيانات اخلاصة بدراسة احلالووصف ، واألهداف شكلةامل

 . واخلروج بنتائج واختبار فرضيات الدراسة

قسمت الدراسة إىل والتطبيقية  النظريةمن أجل حتليل متغريات الدراسة، من الناحتني  :هيكل البحث: سادسا
 :الفصول التالية

  العصر الرقميتوضيح متطلبات سيتم فيه و  " رأس المال البشري في العصر الرقمي" معنون بة : الفصل األول
  أمهيته ،ه وإبراز خصائصهب تعريفال تشملواليت  يف هذه الدراسة اوسيط اباعتباره متغري  ماهية رأس املال البشريو 

فضال عن ذلك  ،الدارسة له ظرياتنوحتديد ال أهم مكوناته عرضتم سيكما  والعالقة بينه وبني رأس املال الفكري،
 .عنه يف القوائم املالية واإلفصاحقياسه وإشكالية عملية إدارته  تطرق إىلسيتم ال

وهو  " مدخل إلى عمليتي االستثمار في رأس المال البشري والتطوير المؤسسي "بعنوان : الفصل الثاني
ة االستثمار عملي وصف سيتمحيث ، املتعلقة مبتغريي الدراسة قبل توضيح العالقة بينهما النظريةأهم اجلوانب  يتضمن

االستثمارية والعائد منه، ومن جهة  التكاليف الطرق املمكنة لقياسو  مهيةاأل ،فهومناحية املمن  يف رأس املال البشري
مسؤوليتها  ،اجملاالت األساسية اليت متس هذه العملية املاهية،: من ناحية التطوير املؤسسيأخرى سيتم التطرق إىل 

 .ومن يقوم هبا

عملية االستثمار في رأس المال البشري كعامل محدد لتطوير المؤسسات " عنون بة م :الفصل الثالث
 منوعملية التطوير عملية االستثمار يف رأس املال البشري  بنيالعالقة  ديتحدل خصص" االقتصادية الخاصة 

 :حيتنينا

: ناحية األبعاد التالية كمحدد لتطوير أداء املؤسسة منعملية االستثمار يف رأس املال البشري  تظهر  :األولى
 ؛تنافسيةالقدرة الالرحبية، والرفع من  تعظيم ،يةاإلنتاجحتسني  ،إنشاء القيمة
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املؤسسات املتعلمة كمحدد لتبين النماذج احلديثة املتمثلة يف عملية االستثمار يف رأس املال البشري  ح وضت :الثانية

 .وااللكرتونية

التطوير عملية االستثمار في رأس المال البشري و  قة االرتباطية بيندراسة العال" بعنوان  :الفصل الرابع
الستثمار واقع عملييت ا ، يتضمن دراسة تطبيقية حتليلية وقياسية، حتليلية متعلقة بدراسة" بالمؤسسات محل الدراسة

ة حول تلك وذلك بعد تقدمي حملحمل الدراسة ملتاحة أمام املؤسسات التطوير ااالت جميف رأس املال البشري و 
وسائل مجع البيانات وكذا أساليب حتليلها مث عرض النتائج ستتضح من خالهلا حصائية اإلدراسة املؤسسات، أما ال

 .اختبار فرضيات الدراسةبعد 

املطروحة  شقي الدراسة النظري والتطبيقي، واإلجابة عن اإلشكاليةاملتعلقة بتتضمن مجيع النتائج  :خاتمة
 .خريا التوصيات اليت توضح بعض اجلوانب الغامضةوفرضيات الدراسة، وأ

من أجل إهناء هذه الدراسة استعنا ببعض الدراسات اليت حبثت يف نفس اجملال، أو يف  :السابقةالدراسات : سابعا
 :جمال قريب منه، منها العربية واألجنبية واليت نذكرها يف ما يلي

I.منها :الدراسات بالعربية: 

 ،أطروحة دكتوراه  "  -مقاربة نظرية ودراسة تقييمية لحالة الجزائر–ثمار التعليمي في رأس المال البشرياالست"  حممد دهان
  .9050-9009جامعة منتوري، قسنطينة، ، علوم يف العلوم االقتصادية

لتمويلية هدفت هذه الدراسة إىل إبراز العالقة بني التعليم ورأس املال البشري وحتليل مصادر التمويل لالستثمارات ا
تطبيقية على اجلزائر  وتطورها، وكذا دور رأس املال البشري يف النمو االقتصادي الذي مت توضيحه من خالل دراسة

 .9009منذ االستقالل إىل غاية سنة 

ومن بني النتائج اليت توصل إليها الباحث تأكيد الدور الفعال لرأس املال البشري على النمو االقتصادي، وأن  
 التعليم يعد استثمارا يف تكوين وتراكم رأس املال البشري، كم أثبتت أن االستثمار يف رأس املال البشري اإلنفاق يف

هو حمرك التنمية االقتصادية، ولكن ذلك مازال بعيدا عن اجلزائر اليت على الرغم من اهتمامها بالتعليم إال أن مسامهة 
 .ت ضعيفة نسبياهذا األخري يف زيادة النمو االقتصادي تكون مبعدال
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 ،دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل –البرامج التدريبية ودورها في تحقيق الجودة الشاملة بالمنظمات " بن عيشي عمار
  .9052-9059، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، "-الكهربائية ببسكرة

دريبية يف حتقيق اجلودة الشاملة باملنظمات، حيث أجريت دراسة ميدانية هدفت الدراسة إىل إبراز دور الربامج الت
 .-صناعة الكوابل الكهربائية ببسكرةلإلجابة على إشكالية الدراسة والفرضيات مبؤسسة 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني تصميم الربامج التدريبية، حتديد : وتوصل الباحث إىل مجلة من النتائج منها
ودة الشاملة باملؤسسة حمل الدراسة، كما تبني عدم وجود ات التدريبية، تقييم الربامج التدريبية وبني حتقيق اجلاالحتياج

 .فروقات بني إجابات املبحوثني اليت تعود إىل عوامل معينة

 ،ينة من اجلامعات ، دراسة حالة ع" تنمية الموارد البشرية على أداء األفراد في الجامعات إستراتيجيةأثر " مانع سربينة
  .9051-9052 ة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة،أطروحاجلزائرية، 

ومشلت الدراسة امليدانية أثر تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات،  حتديدهدفت هذه الدراسة إىل 
 .بسكرة، خنشلة وأم البواقي: يني باجلامعات بالواليات التاليةعينة من األساتذة واملوظفني اإلدار 

    التنظيم ،أن كل من التدريب، التعلم :منها وبعد املعاجلة اإلحصائية توصلت الباحثة إىل مجلة من النتائج 
العملية هلا أثر تعترب اسرتاتيجيات هامة تتبناها اجلامعات حمل الدراسة يف تنمية املوارد البشرية، وأن هذه  عواإلبدا 

 .على الرغم من وجود بعض القصور يف ممارسات إسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية اجيايب على أداء األفراد

II. منها :األجنبيةالدراسات: 

Liechti Valérie," Du Capital Humain Au Droit a l’éducation: Analyse Théorique Et 
Empirique d’Une Capacité ", Thèse De Doctorat En Sciences Economiques et Sociales, fribour 
suisse, 2007. 

هدفت الدراسة إىل توضيح التعليم كحق من حقوق رأس املال البشري يف بوركينافاسو وضمانه للجميع منذ 
 .الصغر، وذلك من أجل تنمية القدرات اليت تعترب سالح حملو الفقر وحتقيق الثروات

تزال  ال األخرى، وأن الدولة اإلنسان ج اليت توصلت إليها أنه جيب ضمان حق التعليم وحقوقومن بني النتائ
 التنميةو  والعنف الفقر من احلد أجل من كفاحها يف رئيسية يعد عقبة وهذا والكتابة القراءة معدل اخنفاض من تعاين

الرمسي  غري التعليم قطاع يف خاص كلبش الفاعلة قوي من طرف اجلهات لتزاموجود ااملستدامة، وتشري أيضا إىل 
 إىل مستويات عالية يف الدراسة           الوصول من يتمكنوا مل الذين والبالغني والشباب األمية وخاصة يف ما يتعلق مبحو

وعليه يعرتف بالتعليم كوسيلة لالستثمار يف رأس املال البشري والذي يسهم يف  ،لتعليما استبعادهم عن مت الذين أو
   .وير الدولةتط
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Mariem Liouaeddine, Hanane Guenouni, " Human Capital Investment and Economic 

Growth in the MENA Region: an Econometric Study on Panel Data ", an article, University 

Library of Munich, Germany, March 2010.  

 

 رأس املال البشري والنمو االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيايف أمهية االستثمار  دراسة هدفت إىل
يف الدول حمل رأس املال البشري يف االستثمار وذلك من خالل تقييم وقياس مؤشرات ، دراسة اقتصادية قياسية

           9002سنة إىل  5999 سنة لناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد منا من خاللالنمو االقتصادي الدراسة وحتديد 
 .دولة مت اختيارها 90 يف

تأثري إجيايب وهام على النمو  كان هلاأن املتغريات التوضيحية املختارة  ومن مجلة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  
 ة يعود إىل من ناحية أخرى فإن الفرق يف النتائج املسجلو  سة،الدول اليت مت اختاذها كعينة للدرااالقتصادي ملعظم 

 .كل دولةالذي حققته  مستوى التنمية 

Rezine Okacha, " Capital Humain, Education Et Croissance Economique –Une 
Approche Econométrique - ", Université Abou Bekr Belkkaid Tlemcen, Thèse De Doctorat 
En Sciences Economiques, 2014. 

 البلدان يف االقتصادي النمو وأثره على من خالل التعليم البشري املال هدفت الدراسة إىل إبراز تكوين وتنمية رأس
لبيانات املتعلقة با وقد استعان الباحث ،فريقيةا دولة 25 ، حيث أجريت الدراسة على(األفريقية الدول) النامية

 .9050و5991ما بني  لفرتةلرات النمو االقتصادي مبستويات التعليم ومؤش
العوامل املادية أن و  النمو حيفز والبشري املادي املال رأس تراكم أن: الباحث إليها ومن بني النتائج اليت توصل 

أهنا تشكل و  ،حمل الدراسةضرورية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان ( البنية التحتية العامة واالستثمارات املادية)
ويعزز اآلثار  ،يظهر كعامل حمفز لالستثمارالذي تعليم للنفس الوقت تعطي أمهية يف  كما ،هاأولويات للنمو في

 حمددان والعايل الثانوي التعليم وتعترب كل من، اخلارجية اإلجيابية على رحبية البىن التحتية االقتصادية األساسية
 جيب وهلذا االقتصادي، النمو على إجيايب تأثري لى جودة التعليم اليت هلايعتمد ذلك عو االقتصادي،  للنموأساسيان 

  .نظام التعليم يف هذه البلدان يف مكثف بشكل االستثمار إىل احلاجة التأكيد على

III. وما سبق  هذه الدراسةميكن تفصيل واختصار أهم الفروقات بني  :عن الدراسات السالفة الذكرالدراسة تميز
 :راسات يف اجلدول التايلذكره من الد
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 من إعداد الباحثة :المصدر

 

 

 

 

 

 

 ر االختالفــــــــــــــــــمعايي
 متغيرات الدراسة

 وأبعادهما
 دراسة الحالة الهدف

 النتائج

االستثمار يف رأس : المستقل
 املال البشري

 : التابع
تطوير املؤسسات االقتصادية 

 اخلاصة
 بالنسبة للدراسات األخرى

 ركزت أغلبها على بعد التعليم 
من تناولت تنمية املوارد  ومنها

البشرية من ناحية التدريب  
 التحفيز واإلبداع

  وضيح العالقة بنيت
االستثمار يف رأس املال 

تطوير املؤسسات و  البشري
يف ظل  االقتصادية اخلاصة

 العصر الرقمي
 بالنسبة للدراسات األخرى

دراسة  ركزت أغلبها على
العالقة بني االستثمار يف 

النمو ي و رأس املال البشر 
  واألداء البشري االقتصادي

أجريت الدراسة على 
عينة من املؤسسات 
 االقتصادية اخلاصة

بالنسبة للدراسات 
 األخرى

ركزت على االقتصاد 
دراسة حالة عينة  الكلي

 من الدول 
 أو اجلامعات

توجد عالقة ارتباط بني االستثمار يف 
تطوير املؤسسات و رأس املال البشري 

تتضح من خالل  اصةاالقتصادية اخل
حتسني  يف املتغري املستقل سامهةم

والقيمة املضافة  اإلنتاجيةوزيادة 
واحلصة السوقية، الرحبية، والرفع من 

 التنافسية
املؤسسات  تبين منوذجفضال عن 

 وااللكرتونية املتعلمة

 تميز الدراســــــــــــة عن الدراسات السابقة(: 01)الجدول رقم 
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 :متهيد

من االنتقال  إىلالذي متثل فيه املوارد الالملموسة والفكرية بصفة عامة قوة تأثري، العصر الرقمي  أدى
 الذي أضحى حمور التنافس املورارد واألصول البشرية إىل الرتكيز على رأس املال البشريب اإلهتماممرحلة 

 والصمود أمام حتديات هذا العصر؛

د يدحت واملؤثرة على أحد التحديات املفروضةوالشبكات واألنظمة املتطورة جيا تكنولو التعامل بال ويعد
، واليت يف الوقت الراهن األعمال والوضعيات اجلديدة للتعامل مع املطلوبة نوعية رأس املال البشري

ظة تستدعي عملية إدارته كأحد أساليب املواجهة، تبدأ من مرحلة اكتسابه وتطويره إىل استخدامه واحملاف
 ؛عليه

يثري  ،يف عصر قائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصالإن تكوين وتطوير رأس املال البشري 
  هذا العصرظل يف واخلصائص اليت جيب أن تتوفر فيه رأس املال البشري مكونات  التساؤل حول نوعية

ت البيئة الرقمية، وعن  اليت تتضح من خالل تأثره مبتغرياأمهيته  مدىعن إىل البحث ثري االنتباه كما ي
كيفية إدارته واألسس اليت ركزت عليها نظرية رأس املال البشري، ومن ناحية أخرى يستوجب األمر 

التعرف جدا أسباب اجلدل القائم حول إمكانية قياسه واالفصاح عنه، وقبل ذلك من املهم توضيح 
 .مالمح وأساسيات هذا العصر لىع
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 العصر الرقميت متطلبا: المبحث األول
 (االلكرتونية)مادية األعمال الالجيب أن تتوفر لقيام أساسية متطلبات  ، لهبسمات خاصةيز العصر الرقمي يتم

املقومات أو البنية من موارد مادية وأخرى بشرية ذات نوعية مميزة، كل  وهي، قف على النظام الشبكي اآليلتو ت
 .حدد مبفهوم خيتلف عما هو تقليدياملميزات وغريها جعلت العصر الرقمي يت تلك

 الرقمي  العصرمفهوم : المطلب األول

إىل  تتوسعها بعدو ، لعابكربامج لأل  اليت بدأت رقميال فكرة العاملمفهوم العصر الرقمي من  ميكن حتديد
أي أن ، متاجر ومؤسسات افرتاضية ،إنشاء معارضكأعمال فنية مشرتكة بني األفراد يف مجيع أحناء العامل   إنشاء
 حيث يشكل فيه التفاعل ،مصممة ومتثيل شبه واقعي لألشياء واألجسام واألشخاصتقنية عبارة عن العامل هذا 

معها يف زمن معني كأهنا أشياء حقيقية موجودة  ونيشاعتي هم، جيعلالدائم بني الرقمية ومستخدميها عنصرا أساسيا
 إليهاالوصول  مكانمل يكن باإلالذهاب إىل أماكن  ة تتيحوسيل رقميال وبذلك يعد العصر، الواقع رض أعلى 
 1.هلا عناصر ومتغريات خمتلفة ومتميزة يف بيئة خاصةمعينة القيام بأعمال و  ،يوما

  فضاء متكون من عناصر تعتمد بشكل كبري على التقنيات احلديثة والتدفق اهلائل للمعلومات"  ميثل هوو 
ىل األماكن اليت ال ميكن إ يف مدة قصريةالوصول  مع إمكانية ،اضيةيتميز باخليال الواسع يف بيئة رقمية افرت 

  2".ليها إالوصول 
  عن البيئة التقليديةبيئة افرتاضية ختتلف مكوناهتا وفرضت الرقمنة على األعمال احلالية،  من هنا أطلقت صفة

بنية يتطلب  العصرك أن هذا واملقصود بذل، ةمعينوسائل وأساليب مكانيات و هلا تأثريها اخلاص، وتقتضي وجود إ
 :3واملتمثلة يفمن ممارسة األعمال  بعض الوسائل والربامج اليت متكن تضم تحتية

تتمثدل يف ، و سمح بتددفق املعلومدات وختزينهدا لالسدتفادة منهدا وقدت احلاجدةت يتال أي الوسائل :الماديالعتاد : أوال
  .وغريهاة، الطابعة، جهاز املودام، الفأر ك هملحقاتو  أجهزة احلاسوب

شبكة  ،شبكة االنرتانت، الشبكة احمللية ،نرتنتشبكة اإلات، الشبكاليت متثل جمموعة من : البنية الشبكية: ثانيا
  .االكسرتانت

يتطلب التعامل واليت  لكرتونياإللتعامل  اليت حنتاجها املتخصصةالربامج  جمموعة متثل: تكنولوجيا البرمجيات: ثالثا
إتقان العمل وإجنازه  واليت تساعد علىصصني قادرين على تشغيلها واالستفادة منها وجود أشخاص متخ هامع

 .بتزويدها من أوامر ومهمات بدقة حسب ما يقوم املستخدمبسرعة و 
                                                 

1
http://www.ergo-eg.com/ppt/2vra.pdf, consulté le 29/09/2010. 

 .02-91، ص ص 0222، دار الشروق، القاهرة، " دارة العلمية والمعلوماتيةثورة اإل" السيد عاشور، 2
 .052، ص 2008، دار الوراق، األردن، " -المفاهيم واالستراتجيات والعمليات -إدارة المعرفة" جنم عبود جنم، 3
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       االلكرتونيةعمال منظومة األ واملختصني يفصناع املعرفة من اخلرباء  تضم :ةالمتخصص البنية البشرية :رابعا
ذلك أن هذا امليدان يتطلب مهارات ومعارف متخصصة متمكنة من التفاعل  ،يف املؤسسةاملعرفية املوارد  وحمللي

  .مع تلك التقنيات واألساليب والوسائل التكنولوجية

ة املعلومات إن توفري البنية الشبكية واملعلوماتية يف املؤسسة يستلزم محاية هذه البنية من التخريب ومن سرق
ألنظمة والوسائل خالل ان حقق ميتالذي  املعلومايت  األمنريلذلك البد من توف ،صنةر أعمال الق غريها منو 

 لكرتونيةخاصة أن املعامالت اإل، من األشكال شكل بأي والتخريب االخرتاق من املعلومات املسخرة حلماية
 .لقة بالبيئة الرقميةاملتع تمد على الثقة يف املعلومات، كما أهنا تستمد مشروعيتها من القوانني والتشريعاتتع

 البيئة الرقمية  :المطلب الثاني
وسنت   عي هلاتشريوضع إطار ألمهيتها را ظإىل محاية من املشاكل اليت تواجهها، ونحتتاج املعامالت االلكرتونية     

 هلا عناصروهي بيئة  ،البيئة الرقميةعناصر  أحدهذه النظم والتشريعات  تشكلحيث  تها،مايخاصة حب قوانني
التعرف بالدائم واملستمر الذي يسمح  التفاعلب تتميز ، كما أهناعن متغريات البيئة املادية ومتغريات خمتلفة متاما

اليت توفرها التكنولوجيا ها من خالل اإلمكانات ؤ يتم تصورها وبنا ،خيالية حماكاةعملية  ما حتتويه من خالل على
 1.والصورة باستخدام الصوت احلديثة

ال تعتمد على امللموسات بل هي بيئة شبه ومهية مرتبطة ارتباطا وثيقا " لبيئة الرقمية اوعليه فإن 
بالتكنولوجيات احلديثة للمعلومات واالتصال، خاصة الشبكات والربامج اليت تتميز بالالحمدودية وتتطلب التفاعل 

  2".املستمر والتكيف واالنغماس يف هذا الفضاء االفرتاضي 
ذات التأثريات العوامل الداخلية واخلارجية مجموعة من ميكن حتديدها مببصفة عامة البيئة  تر إىل مكوناظبالنو 

أن هذه العوامل خمتلفة فيه الشك  ومما ،بيئة ثقافية، اجتماعية، اقتصادية وغريهابني  وهي متنوعة، املتبادلة
طبيعة  ما االختالف يكمن يفأ ،لبيئة الرقمية تتضمن نفس العواملأن ا ظالحوامل، باختالف خصوصية البيئة

قد ختتلف  حمددةقوانني وتشريعات هلا  كما أن،  باستخدام الوسائل االلكرتونية التعامل عن بعد أي التعامل الرقمي
     .، وهو ما جعلها تكون خاصة نوعا مايف نواحي معينة عن تلك التقليدية

هوية على أيضا أثر سليب و يع نواحي احلياة، أثر إجيايب على مجلكرتوين لتعامل اإلل أن يتضحذكره  سلفمما 
واجز األمنية احلزالة من خالل إوذلك  من السهل اخرتاق األنساق املعلوماتية املختلفة حيث أنه، وقيمة املعلومات

نظام املعاجلة اآللية  داخلائم من اجلرائم االلكرتونية اليت ترتكب احلذر الد وهنا يستوجب، اليت حتمي املعلومة
 .أمرا ضروريا احلماية القانونية تكونبذلك ، و أو تعطيل تشغيل النظام محو بيانات أو تعديل بيانات، كاناتللبي

                                                 
 .951، ص 0225الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،"-ية واألدبيةوالتوقيع االلكتروني وقانون الملكية الفكر -قانون التجارة االلكتروني "إبراهيم سيد أمحد، 1

2
Marcello Vitali-Rosati,  " Pour une définition du «numérique» ", p 64, Papyrus: Dépôt institutionnel                    

Université de Montréal, Canada, disponible sur: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/. Consulté: Avril 2014. 
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د القوانني والتشريعات ، ضرورة وجو يف ما خيص موضوع التعامل الرقمي من األساسيات أيضا اليت جيب ذكرهاو 
 الرقمية حىت يتم قبوهلااألعمال واملعامالت م ظواليت تن ،يف أية دولة لصادرة من السلطات احلكوميةاالرمسية 

حيث تستمد شرعيتها من القوانني اليت حتمي حقوق كل طرف  ،والتمجاوب معها من طرف مجيع فئات اجملتمع
التقليل وحتدد املسؤوليات والواجبات وكيفية املمارسات، حىت ال يكون هناك اصطدام وتعارض يف املصاحل، وكذا 

 .هنا أن حتد من ممارسة األعمال االلكرتونيةاملشاكل اليت من شأمن 

 الجانب القانوني لألعمال الرقمية: ثالثالمطلب ال
الذين  (نو عنويمن و و طبيعي)لكرتونية ألنه حيفظ مصاحل األفراد ألعمال اإللبالنسبة  يعترب هذا اجلانب أساسي

كان من الضروري وجود   لذلك ،نو ملتعاملينضبط هبا ا وتشريعاتنني حتكمها قوالكرتونيا، واليت جيب أن إيتعاملون 
الثقة للتعامل هبذه األعمال وعدم النفور منها، وكذا التوقيع  لكرتوين كوثيقة تضمن احلقوق وتبعثالتعاقد اإل

   باخلصوصية يتميز عن غريه من العقودلكرتوين العقد اإل كونلكرتوين  اإل من مصداقية التعامل الرقمي الذي يزيد
حيث أن القواعد  ،يمهظرتنت وذلك بغرض هيكلته وتننشبكة اإل اليت تتم عن طريق طريقة انعقادهواملقصود بذلك 

 .لكرتوينلتعاقد يف الشكل التقليدي دون اإلالعامة للتعاقد وضعت لتنظيم ا

 حتت مبدأإحداث أثر قانوين معني و  هبدفأو أكثر  إرادتنييتمثل يف تالقي  بصفة عامةالعقد وباعتبار أن 
قائمة ل بني البائع واملشرتي اللرسائاينطوي على تبادل  عقد" هو  لكترونياإللعقد ا فإن، شريعة املتعاقدين العقد
 1." وتنشئ التزامات تعاقديةصيغ معدة سلفا ومعاجلة إلكرتونيا على 

  لكرتونيةالعديد من املعامالت اإل لشميلكرتوين، والقبول اإل اإلجيابلكرتوين، خبالف التعاقد اإلوعليه فإن 
  .لكرتوينالدفع اإلو  ،لكرتونيةالفواتري اإل، لكرتونيةت الشراء اإلطلباعن السلع واخلدمات،  واإلعالنمثل العروض 

من ناحية التعريف و  ،والتشريعات خيتلف من دولة إىل أخرىمن الناحية القانونية  :لكترونيالتوقيع اإل أما
معلومات متصلة مبنظومة بيانات أخرى أو صياغة منظومة يف  نات أوبيا"  :ميكن تعريفه بأنه ميثلاالصطالحي له 

 2." صورة شفرة

  ما كان سائدا فيما سبقن ع امميزات وخصائص خمتلفة متام الرقمي لهعصر ال يتبني أنر إىل ما سبق ظبالنو 
 تنفيذ املعامالت ذات قة يفوطول املدة املستغر  البريوقراطية وكثرة الوثائق وانتشارالعمل املكتيب والتوثيق الورقي، ك

وأخذت تلك املعامالت  العصر غري كل ذلك وسهل العديد من األمورهذا الطابع االقتصادي أو اإلداري، ولكن 
 .منحى جديد

                                                 
 .59، ص 0221، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، " إبرام العقد االلكتروني" خالد ممدوح إبراهيم، 1
 .911، ص فس املرجعن2
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  االقتصادية واإلدارية في العصر الرقمي المعامالت :لمطلب الرابعا
وأصبحت  واإلدارية الوظائف االقتصادية ،طةاألنش ،طبيعة اهلياكل أثرت التقنيات والتكنولوجيا احلديثة على

اليت  ةاليامل املعامالتو  ،املالمح االقتصادية يفتغيري نتج عن ذلك و ، لكرتونيةإبشكل جديد ذو صبغة  متارس
 .وغريمها لكرتونيةاإلواحلكومة  لكرتونيةاإلبرزت اإلدارة  ةاإلداريومن الناحية ، لكرتونيةإبطريقة تسوى أصبحت 

  االفرتاضي، الرقمي :مثل املصطلحات من العديدعليه  أطلقترج حتت االقتصاد الرقمي الذي كل ذلك يندو 
  الالملموسات اقتصاد نرتنت،اإل اقتصاد السرباين، االقتصاد اخلربة، اقتصاد الواب، اقتصاد ،لكرتويناإل، الشبكي
 .واحداملفهوم فالتسميات  تعددتومهما 

نرتنت متثل فيه شبكة اإل والذي صاد الذي يتعامل مع املعلومات الرقميةاالقت " :قصد باالقتصاد الرقمييو  
اليت تتعامل مع بعضها  من جمموعة من املؤسسات يتكون ،العصب األساسي والعمود الفقري للقيام باألعمال

 الباإلعتماد على تكنولوجيا املعلومات واالتصوذلك علومات الداخلية واخلارجية، البعض من خالل شبكات امل
تبادل املنتمجات املادية واملعنوية وحتويل األموال  حيث يتم من خالل تلك الشبكات ،معدات وغريها ،من برامج

  1." ك بواسطة وسائل الدفع االلكرتوينبني البائعني واملشرتين والبنو 
دوات ال خيتلف عن اإلقتصاد التقليدي إال من ناحية األاالقتصاد الرقمي  ستنتج أنيمن خالل التعريف 

ل النواة اوالوسائل املستخدمة يف إدارته وممارسته، فهذا االقتصاد اجلديد متثل فيه تكنولوجيات املعلومات واالتص
ملستمر بني تكنولوجيا األساسية وحمور املعامالت االقتصادية، فهو إذا ميارس بفعل التفاعل والتكامل والتنسيق ا

 .واالقتصاد التقليدي املعلومات

 لكرتونية، الدفع االلكرتوينالبنوك واملؤسسات اال ،التمجارة االلكرتونية: هياكله يفتلف مالحمه و تتمثل خمو  
، واليت يالحظ أهنا متثل نفس األنشطة يف االقتصاد التقليدي ولكن االختالف يكمن يف طريقة ممارستها وغريها

  . اليت أصبحت تعتمد على العمل االلكرتوين والشبكي

موارد معلوماتية تعتمد  رةإدامتثل " وهي  وغريها اهلياكل تلكبني أو ربط حلقة وصل  لكترونيةإلاإلدارة اوتعد 
لكرتونية نرتنت والوسائل اإلخدام شبكات اإلممارسة العمل اإلداري باستأي  ،نرتنت وشبكات األعمالعلى اإل

  كاملوردين والزبائن وغريهم  لكرتوين بني املؤسسات وخمتلف اهليئات ذات العالقة معهااالتصال اإلمن خالل 
وبالتايل تتيح قاعدة بيانات واسعة يتم الرجوع هلا وقت احلاجة إليها، كما ميكن أن تساهم يف خلق قيمة جديدة 

  2." نرتنتخالل سالسل التوريد عرب اإلمن  للمؤسسة

                                                 
1
Henri Kloetzer, " Introduction à L’économie numérique ", librairie professionnelle internationale Lavoisier 

France, 2012, disponible sur: www.Lavoisier.fr, consulté le: 12/03/2016.. 

 .909، ص 0222دار املريخ، الرياض، ، " -اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت  –اإلدارة االلكترونية " جنم عبود جنم، 2
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إلدارة االلكرتونية منوذج لميكن توضيح ، و وحتقيق الفعالية إىل تسريع وتسهيل العمل اإلدارة اإللكرتونية هتدفو 
   :1من خالل العمليات التالية

 ؛ملؤسسة وتدخل قاعدة البياناتا ملعتمد من طرفيتم إدخال البيانات بعد معاجلتها من خالل النظام ا :أوال

 :تستخدم البيانات املعاجلة كمعلومات تستخدم يف خمتلف التطبيقات اليت تعتمد على احلاسوب مثل :ثانيا
عن بعد، التحاور عن طريق احلاسوب، قواعد  الربيد االلكرتوين والربيد الصويت واالجتماعاتلكلمات، معاجلة ا

 ؛التطبيقات األخرىبيانات إدارية خمتلفة، 

 ؛(التشاور السمعي أو التلفزيوين)ميكن استخدام بعض التطبيقات اليت ال تعتمد على احلاسوب  :ثالثا

 .ملهام عن طريق االتصال بني املستفيدين ببعضهمجناز اإتساعد األمتتة على  :رابعا

يتضح أن له متغريات ومتطلبات خمتلفة من ناحية التطبيق واملمارسة العصر الرقمي  بعد تقدمي وتوضيح مالمح
دارية واملالية وغريها بصفة عادية دية واإلعن االقتصاد التقليدي، ففي ظل هذا األخري متارس املعامالت االقتصا

التوثيق والتسمجيل وحتتاج إىل اجلهد البشري واليدوي أكثر، وتتميز بارتفاع التكاليف والتنقل ى عل معتمدة
شهدت تطورا من ناحية إجنازها بطرق أسرع واحلصول على اخلدمة  يف العصر احلايل، ولكنها واستغراق وقت أطول

د على تكنولوجيات االعالم والسلعة بتكلفة أقل أحيانا دون حتمل عناء التنقل، وذلك من خالل االعتما
سرتاتيمجيات واألسس اليت ترتكز عليها السياسات واإلغريت واالتصال مبا فيها شبكات االتصال، هته األخرية 

 .وال يزال هذا العصر يفرز حتديات تفرض بقوة عملية التغيري هبدف التكيف والتعايش مع املستمجدات، األعمال

عمال يف ظل احمليط احلايل مالئمة ومناسبة للقيام باألطلب بنية حتتية فكرة التعايش مع الوسط الرقمي تتإن 
جديرة وكفاءات ، ون مبعارف قوية ومتخصصةيتمتع من أجهزة وشبكات ووسائل ومتخصصني يف هذا اجملال،

ف املعار تلك ديد ، البد أن تكون وترية تغيري وجتبالتكيف معها، ومبا أن متغريات العصر الرقمي سريعة التمجديد
ن والكفاءات بسرعة متقاربة، وذلك هبدف ضمان األفضلية التنافسية من ناحية امتالك رأس مال بشري متميز ع

 .نافسما ميتلكه امل

جيب أن تنتبه املؤسسات إىل القيمة اليت ، العصر الرقمييف ظل حتديات عندما يتعلق األمر باملنافسة و 
لما كان نادرا مبدعا حمققا للمكاسب وال ميكن تقليده من تزداد ك ذو قيمةستحققها بفضله أي جيب أن يكون 

بأمهيته اعرتفت  كوهنا متعلقة مبورد اسرتاتيمجيأمرا أساسيا  وهنا تكون عملية إدارته ، طرف املؤسسات األخرى
 .من املفكرين االقتصادينالكثري املنظمات العاملية وكذا  من العديد

 
                                                 

 .05، ص 0221، دار وائل، األردن، " اإلدارة االلكترونية" د إبراهيم السليطي، عالء عبد الرازق، خال1
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  لمال البشرياإلطار المفاهيمي لرأس ا: نيثاالمبحث ال
فإن  ،كامللكية الفكرية وبراءات االخرتاع وغريها  غري ملموسيعرب عن كل ما هو مادي الإذا كان رأس املال ال

وقد اعترب رأس مال ، أن يساهم يف حتقيق القيمة وزيادهتا وميكناألفراد  ويتمتع به ميثل ما ميتلكه بشريال رأس املال
احلصول على عوائد  يف وتأملعن هذه العملية تكاليف  املؤسسة تتحمل مبا أن مكانية االستثمار فيهرا إلظن

 .عامليةالنظمات املفكرين وحىت املدارسني و المن  الكثريوجهات نظر اختلفت فهومه حتديد ممن ناحية و ، مستقبلية

 رأس المال البشريخصائص و  مفهوم: المطلب األول
تعترب حمددات  واليتعية اليت يتمتع هبا املورد البشري، النو  أس املال البشري تضم بعض العناصرإن تسمية ر 

ملفهومه، أي أن تعريف رأس املال البشري يعتمد على مكوناته اليت اختلف العديد من الباحثني واملفكرين يف 
 .    ميكن استخالص أهم اخلصائص وامليزات اليت خص هبا ومن خالهلاوضعها 

العصر  يفه استخدم من أول أنإىل  تالكتابا من العديد تشري البشري املال مصطلح رأسوعن استخدام  
                1961سنة  "**شولتز"  مث كتابات ،91511 سنةيف مقال له  "مينسرجاكوب  "احلديث هو االقتصادي 

  وضوع بعض املنظمات العامليةهبذا املأيضا ، فضال عن ذلك اهتمت 1964سنة " بيكر غاري"  إسهامات مث
 :التاليةالتعاريف مت اختيار لى هذا األساس عو 

 :منها :تعاريف المفكرين: أوال

             ندددددداستثماره لالستفادة م جيب الدددددم يرى أن األفراد ميثلون رأس: A.Marshallمارشال ألفريد
 داعددددددالرتكيز واالبتكار واإلب وإعادة التحليلو  افدددددددداء واالكتشددذلك من أجل البقهم، و ددوإمكانياتهم ددوقدرات همددددطاقت

                                                 
 جاكوب مينسرJacob Mencer  (9100-2006) ، ،قام وقد ولد ببولوندا، ختصص يف إقتصاد العمل، اشتغل أستاذ يف االقتصاد جبامعة كولومبيا

التعليم  : "همؤلفاتمن ، وعائد رأس املال البشري وفوائدمهاوالتعليم  ريباألمريكي، ليوضح أمهية التد صادبدراسة بني فيها توزيع الدخل والتدريب والتعليم يف االقت
  . " 9192رباح سنة املدرسي واخلربة واأل

1
Jean-Pierre Bouchez,  " Le management invisible ", vuibert edution, Paris, 2008,  p 246.  

متحصل على شهادة الدكتوراه يف االقتصاد ، الواليات املتحدة األمريكيةبولد يف داكوتا : tzTheodore W. Schul (9120- 9111)ر ثيودر شولت**
االستثمار يف رأس املال البشري سنة : " مؤلفاته وهو رائد نظرية رأس املال البشري، من، 9112األمريكية عام  ةوكذا دكتوراه يف القانون، مؤسس اجلمعية الفلسفي

هنج التنظيم ودفع  رأس املال البشري يف " ،" 9119عليم والنمو االقتصادي سنة الت "، " 9190سنة  -قضايا السياسة والبحث: رأس املال البشري"  ،" 9199
 .كتب يف جماالت أخرىالمن  وغريها"  9191للتعليم سنة 

 بيكرغاري Becker S. Gary (9102-0292 )يف دراسته الثانوية اهتم بالرياضات ويف دراساته الواليات املتحدة األمريكيةب ولد يف بوتسفيلي ،
ألف كتاب "  شولتز" بعد التقائه بد و ها يف حتليل األسواق، وكانت أول مؤلفاته يف هذا اجملال، ستخدامرية االقتصادية واظحتليل النو اجلامعية اهتم باالقتصاد الكلي 

 ". جاكوب مينسر" ، كما قام بإعداد عدة حبوث يف هذا اجملال مع املفكر "رأس املال البشري " حول 
ارشال م لفريدأA.Marshall 1924)-1842( :درس يف كلية القديس جورج يف جامعة  النيوكالسيكيةسسي املدرسة ليزي، وأحد أهم مؤ اقتصادي إجن ،

  9112صدر مؤلفه الشهري مبادئ االقتصاد عام أدراسة االقتصاد،  اجته يف بداية دراسته إىل دراسة الرياضيات والفلسفة، لكنه سرعان ما حتول عنهما إىل كمربدج،
  .9115حىت عام  9110يف جامعة أكسفورد من عام  lliol CollegeaB  يف االقتصاد السياسي يف كلية باليول اعمل حماضر 



 

   01 

 

 العصر الرقميورأس املال البشري : الفصل األول

 :1التالية األموال رؤوس باقي يف
 والنقدي؛ املايل املال رأس به يقصد: المادي المال رأس .أ 

  البيئية؛ والنظم الطبيعية املوارد يعين: الطبيعي المال رأس .ب 
 واخلدمات؛ سلعال إنشاء على القادرة املادية األصول يتكون من: اإلنتاجي المال رأس .ج 
 .يف اجملتمع اإلجيابية والقيم واملعايري االجتماعية العالقات شبكات يضم :االجتماعي رأس المال .د 

عناصر أساسية جيب االهتمام هبا  اعترب ألفريد مارشال أن اإلمكانيات، القدرات والطاقات البشريةوعليه فقد 
 زيادة األموال واملوارد تكار واإلبداع، اليت تؤدي إىلاالبتساهم يف عمليات االكتشاف، و رأس مال،  ألهنا متثل

 .حتسن من العالقات االجتماعية والقيم االجيابية يف اجملتمعكما  ،األخرى واإلنتاجية

 القوى البشرية من والنوعي الكمي الكلي اجملموع"  يرى أن رأس املال البشري ميثل: Schultz شولتز .1
 من خالل املستوى للسكان، يتم حتديده العلمية واملستويات الذهنية الكفاءات ميثل كان فإذا اجملتمع، املتاحة يف
  2".الكلي للسكان  اجملتمع من خالل فيحتسب كليا وإمجاليا  كان إذا أما واملعرفة، باخلربة املرتبط التعليمي

 يف أحد املطالب تطرق إليهايتم الرأس املال البشري اليت س ريةظمسيت بننظرية  " شولتز" املفكر  لقد وضع
 يلقى العناية الكاملة جيب أن والذيعن رأس املال البشري بصفة عامة على املستوى الكلي فيها حتدث  املوالية

ن املستوى التعليمي ألفراد اجملتمع هو الذي حيدد قيمة رأس وأ يبدأ منذ سن مبكر باعتبار أن التعليم من الدولة
  . اخلربةرفة، الكفاءة و املعبمكوناته  حدد الذي املال البشري

مماثل  رأس مال" البشري ميثل  املال فإن رأس  1964عام من خالل ما مت نشره يف كتابه: Beckerبيكر  .2
مال الع إنتاجيةدرات اإلبداعية اليت تسمح بزيادة جمموع القوهو يضم  واآلالت، إلنتاج كاملصانعل املادية للوسائل

   من االستثمار فيه ميكنو  ،وغريها العامةخرباهتم ومعارفهم  ،التقنيةو لية تتمجسد تلك القدرات يف معارفهم العمو 
من رأس  العائد على نسبة جزئي وبالتايل فإن املخرجات تعرب بشكل ة،صحيال والرعاية والتدريب التعليم خالل

  3".املتوفر  املال البشري

 لقدرات املختلفة اليت يتمتع هبا املورد البشريرأس املال البشري مبمجموع املعارف املتنوعة وا"  بيكر" لقد حدد 
الرعاية الصحية أي االهتمام  ،يضيف على التعليم حيث ،ذلك املخزونمن زيادة  متكناألساليب اليت كما بني 

 .رأس املال البشريلتنمية بالصحة كمؤشر 

                                                 
1
Marchell Alfred,  " Principles Of Economics", Macmillan, London, 1930, p 213, available at : 

www.archive.org  612.pdf, consulted on 29/04/2013.  

 . 091، ص 0292 ،، دار جرير، عمان" االقتصاد المعرفي وانعكاساته على تنمية الموارد البشرية" هدى زوير خملف الدعمي، عدنان داوود حممد العذاري، 2
  ؤمتر العلمي الدويل الثالث للبيئة، جامعة جنوب الوادي، مصرامل، " دراسة ميدانية في قرية مصرية: لبشريابيئة استثمار رأس المال " حممد القصاص،  مهدي3

  .59، ص 0221
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ت رأس املال مكونا أساسيا من مكونا" اعترب هذا املفكر رأس املال البشري : Bounfour بونفور .3
باعتباره ميثل جمموع املعارف الباطنية، واخلربات البشرية اليت يتمتع هبا املورد البشري من خالل األعمال  الفكري

  والقدرات اجلماعية والكفاءات املتمكنة فضال عن املعارف املختلفة ،جراءات العادية املتكررة دوماالروتينية واإل
 2."تقدم املؤسسة  يعترب املورد البشري أساسوبذلك 

وعة من العناصر لفكري وبأنه جزء منه، وحيدده مبمجمرأس املال ابالنسبة هلذا املفكر يربط رأس املال البشري ب
، القدرات والكفاءات، وأن املؤسسة تستطيع التطوير مبا متلكه من هذا املعارف، اخلربات املكتسبة: ة يفاملتمثل

 .املخزون

اهلدف واألمهية اليت مفهوما لرأس املال البشري من حيث  وضعأن كل مفكر  يتضحمن خالل هذه التعاريف 
وقد اختلفوا يف نواحي معينة  ،اختالف الفرتة الزمنية والظروف السائدة يف كل فرتةوهذا يرجع إىل يتمتع هبا، 

ا بعض املنظمات أيض هذا ما أشارت إليهو  ،فيه االستثمارخاصة يف ما يتعلق باملكونات واألساليب املعتمدة يف 
 .العاملية

 : منها :تعاريف المنظمات العالمية: ثانيا

 من ما متتلكه دولة الذي املخزون" اعتربت هذه املنظمة رأس املال البشري : تعريف منظمة اليونيسيف .1
 النمو حيث من تقرير إمكانياهتا يف رئيسيا عامال يعد الذيو األكفاء واملنتمجني،  املتعلمني األصحاء السكان

 3". التنمية البشرية وتعزيز االقتصادي

الذين  رأس املال البشري على مستوى االقتصاد الكلي، أي بالنسبة للسكان حيددبالنسبة هلذا التعريف 
مهون يف حتقيق والذين يسا جيدة ومبستوى تعليم مالئم يعيشون ضمن إقليم معني، حيث جيب أن يتمتعوا بصحة

اليت تشغل جمموعة من  ة االقتصاديةسإسقاط ذلك على املؤسوميكن االقتصادي،  وزيادة النمووحتسني اإلنتاجية 
 .األفراد الذين يتمتعون بتلك اخلصائص والذين يسامهون يف اإلنتاجية

               OCDE للتعاون والتنمية نظمة االقتصاديةامل يف التقرير الذي أعدته :OCDE تعريف منظمة .2
 ، وعرفت رأس املال البشري ةددددرات البشريدددداملؤهالت واخلبي بدالنشاط االقتصاة دددددددقعال حتدثت عن، 9111يف سنة 

                                                 

Ahmed Bounfour
،  أستاذ جبامعةParis Sud  وباحث مشارك مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(OECD) وهو مسؤول عن جمموعة ،

 "  Capital immatériel : connaissance et :غري امللموسة، له العديد من املؤلفات منها الشبكات واالبتكار، حامل الكرسي األورويب املعين باألصول

performance ." 

2
Fabienne BASTID, " Le capital humain : étude exploratoire auprès de spécialistes de la gestion des 

ressources humaine ", Juin 2001, disponible sur: http://www.cergam.org/fileadmin/files/cerog/wp/612.pdf 

consulté le 04/02/2010. 

 .55، ص 0221 ،مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة ،01تصادية عربية، العدد ، جملة حبوث اق" رأس المال البشري في مصر" رف العريب، أش3


 OCDE: Organisation de Coopération et de Dévelopement Economiques. 
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واليت من  والكفاءات وكل املميزات األخرى اليت ميتلكها اإلنسان أو يكتسبهاجمموع املعارف واملؤهالت " : بأنه
 1".دي واالجتماعي واالقتصادي اجتماعية واقتصادية حتقق له الرفاه الفر  شأهنا أن متده مبزايا شخصية

ميكن اليت تشاهبت يف نقاط معينة واختلفت يف أخرى، و البشري  من تعاريف لرأس املال ما قدممن خالل 
ذكرت هبا املورد البشري واليت  أن رأس املال البشري هو مصطلح جامع لبعض املكونات النوعية اليت يتمتعالقول 

ت وهناك من يضيف الكفاءاو وهي املعارف، املهارات فها يف مطلب آخر، فيما سيتم تعري ،هنا كعناصر أساسية
 .املهارات والكفاءاتمكونات ، غري أن الباحثة ترى أهنا مكون جزئي من اخلربات

الكفاءات اليت يتمتع هبا املورد و املخزون النوعي من املعارف،  :بأنه رأس المال البشري وعليه ميكن تعريف
وميكن هلذا املخزون أن يرتاكم ويتضاعف من  ،األعمال واملهام املوكلة إليه ءهر عند أداظت البشري، واليت ميكن أن
  .خالل عملية استثماره

حتليل فهوم رأس املال البشري يف عنصرين فقط ومها املعارف، والكفاءات جاء نتيمجة مإن اختصار وحتديد 
جزئية تدخل ضمن  ارات، باعتبار أهنا مكوناتمفهوم العديد من املكونات األخرى كالقدرات، اخلربات وامله

، أما بالنسبة للخصائص اليت ىمفهوم عنصر أساسي، وميكن توضيح ذلك بعد التطرق إىل كل مكون على حد
  :2يف نوجزهايتميز هبا رأس املال البشري 

  سوبة أو املقدرة يف الذي ميثل قيمة رأس املال البشري احمل( املخزون)يتميز رأس املال البشري ببعدين، الرصيد
هناية السنة أو يف وقت معني، والتدفق الذي يعرب عن القيمة اجلديدة لرأس املال البشري املتولدة من صريورته 

 ؛يف عمل أفراده
 ايت حيث ترتاكم املعارف واخلربات؛يتزايد رأس املال البشري باالستخدام املستمر، ومييل للتوليد الذ 
 تعترب أطول من دورة حياة ( بغض النظر عن العمر اإلنتاجي لصاحب املعرفة) دورة حياة رأس املال البشري

 ج ألن املعرفة تنتقل بني األفراد؛املنت
 قادر على توليد القيمة املتمجددة؛رأس املال البشري هو ال 
 ؛ال ميكن فصله عن مالكهال البشري بالفرد الذي يكتسبه و خيتص رأس امل 
 اج للتمجديد؛وحيت يتعرض رأس املال البشري للتقادم 
 جزء فطري وجزء مكتسب: يتكون رأس املال البشري من جزئني أساسيني. 

                                                 
1
OCDE, " Le Capital Humain: Comment Le Savoir Détermine Notre Vie ", Les éditions de l’ocde, Paris 

2007,  p 30. 
 .922، ص 0292، دار اليازوري، عمان، "–إدارة ما ال يقاس –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم، 2
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واملؤسسات  بصفة عامة ةمهم جدا بالنسبة للدولأس املال البشري أن تكوين ر من هذه النقاط يستخلص 
احتل  هلذاا، يف حتقيق أهدافه أكثر إليهحباجة يالحظ أهنا ففي ظل التحديات اليت تعيشها اليوم بصفة خاصة، 

 .رأس املال املاديباالهتمام  تفوقهامة  مكانة

  أهمية رأس المال البشري: المطلب الثاني
  األجل تشري الدراسات ونظريات النمو االقتصادي إىل أن التقدم التقين يزيد من معدل النمو االقتصادي طويل

ن و أحسن تعليما، أي عندما يتمتع العاملومن جهة أخرى يزداد التقدم التقين بسرعة عندما تكون قوة العمل 
  1.اإلنتاجية وحتسنتالتقدم التقين  زادكفاءات عالية، لذلك كلما زاد الرتاكم املعريف كلما و  مهارات ،مبعارف

 : 2وهذا ما يعكس أمهية امتالك رأس املال البشري الذي يعترب أيضا 

 ؛ستمرمصدرا من مصادر النمو امل 
 ؛ية القطاعات املختلفةيدفع إنتاج عامال أساسيا 
  تعد العمود الفقري إلحراز ل العصر احلايل الذي أصبحت فيه املوارد الالملموسة ظيف املستدام حمور التنافس

مادام اإلنسان يتمتع بصحة جيدة وعقل و الطاقات البشرية متمجددة وال ميكن اندثارها  باعتبار أنالتفوق، 
 ؛فإن العطاء يكون خمتلفا يف كل مرة سليم

 على عكس  ،تزيد بامتالك املهارات واملعارف املتميزةتأكد يف الوقت احلايل أهنا  واليتلقيمة املضافة ل احمقق
 ؛املوارد املادية والكفاءة يف استخدامهامنصبا على االهتمام أين كان  السابقماكان سائدا يف 

  العالية  والكفاءةميزون باخلربات املتنوعة مديرين وأفراد يتوحيتاج  الثقايف، تسم بالتنوعيعصر مطلبا أساسيا يف
 ؛للعمل يف بيئات خمتلفة

  ومفاهيم جديدة قابلة متواصلة ال ميكن االستغناء عنه ألن املؤسسة حباجة إىل أفكار اسرتاتيمجيا موردا
 ؛أفراد يتمتعون باإلجناز الذايت والقدرة املتميزة عن طريق ،للتحول إىل تكنولوجيا ومنتمجات جديدة

  ؛استخدامها عندبينما املوارد املادية تتسم باهتالكها ونقصاهنا  ،دائما ال يتآكلأصال 
 ات املتخصصة يتطلب أفراد ذوي معرفة، ومهنيني قادرين على التعامل مع املفاهيم املعقدة تزايد منط املؤسس

 .واألكثر تطورا

                                                 
1
Sandra.E Black,  Liza.M Lynch, " Human capital investment and productivity ", The American Economic 

Review, San Francisco, 1996, pp 263-264, available at: http://www.jstor.org/stable/2118134?seq=1#page_scan 

_tab_contents.pdf,  consulted on: 29/09/2014. 

2
Barro and lee, " International Data on Education Attainnement : Updates and  Implications Bartel " 

A.P.and N.Si cherman, technological change and the skill Acquisition of young workers, journal of labour 

Economics, The University of Chicago, Chicago, 1998, pp 718-711. 
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مقدار )خالل الكم من املزيج النوعي  من هرظقيقية لرأس املال البشري ال تاألمهية احلن وجتدر اإلشارة إىل أ
أي القيمة اإلنتاجية لرأس املال ، من خالل القيمة املضافة اليت حيققها للمؤسسة ،، بل تكمن يف خمرجاته(مدخالته

البشري، حيث تركز املؤسسة على رأس املال البشري عايل القيمة، فهو مصدر للمزايا التنافسية، لذلك البد أن 
 .ا ميلكه املنافسونمن يزا عمتميكون خمتلفا و 

، بل يتعداها إىل املصادر فحسبالكفاءات املعارف و للمخزون النوعي يالحظ أنه ال يضم رة شاملة ظنوب
وعند اجتماع كل  ،األخرى الالملموسة مثل براءة االخرتاع، امللكية الفكرية، وحىت العالقات مع الزبائن وغريها

 .رأس املال البشريبينه وبني عالقة ال ضح، وهنا تتيرأس املال الفكر  يتكونهذه املكونات 

  رأس المال الفكريبعالقة رأس المال البشري : المطلب الثالث
القيمة االقتصادية لنوعني من  ": رأس املال الفكري بأنه عرفت املنظمة االقتصادية للتعاون والتنمية لقد

  املال البشري، األول يتمثل يف أنظمة الربجميات اململوكة رأس املال التنظيمي ورأس: املوجودات غري امللموسة، مها
 1." واملعارف كفاءاتوالثاين ميثل املخزون من الشبكات التوزيع وسالسل التمجهيز واإلمدادات، 

اليت  مكونات هذا األخري من خالل العالقة بني رأس املال البشري ورأس املال الفكريطبيعة ونوع  وتتضح
 :2التاليةنوجزها يف العناصر 

 حقوق و  ميثل أشكال االمتياز اليت حيصل عليها الفرد من مبادرته باخرتاع شيء ما: رأس المال الهيكلي
نشره فكرة ما أو حبث أو كتاب، وكذا العالمات التمجارية، وبراءات االخرتاع واالبتكار ك  النشر والتأليف

 ؛هتااعلى منتمجاهتا أو خدم فضال عن قيمة املؤسسة وعالمتها التمجارية املوضوعة واالكتشاف

  وهو ميثل القيمة  (العمالء)الزبائن مع  املكونةنقصد به جمموعة العالقات : (العالقاتي)رأس المال الزبوني
واملصادر اخلارجية الذين تتعامل معهم املؤسسة املوردين وكذا العالقات مع املشتقة من الزبائن الراضني ذوي الوالء، 

  ؛مؤسسة جراء عالقتها املتميزة هبامضافة لل األخرى اليت تقدم قيمة

 (سبق التطرق إليه) والكفاءاتعارف كل من املميثل   :رأس المال البشري. 

أهنا متثل مكونات نوعية ال مادية وهي القاسم املشرتك بني مجيع مكونات رأس املال وما مييز هذه العناصر 
من رأس املال البشري، وأن هذا األخري يشكل أهم جزء أمشل  بذلك يعد، و الفكري، الذي صنف إىل ثالثة أقسام

                                                 
 .919، ص 0221، دار اليازوري، عمان، " إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال" سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، 1
 .250، مرجع سابق، ص "اإلدارة االلكترونية " عبود جنم،  جنم2
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وميكن رأس املال اهليكلي ورأس املال الزبوين،  الذي يضم كل منرأس املال التنظيمي فيه، كونه املساهم يف تطوير 
 :ايلتالشكل ال ذلك يفتوضيح 

 مكونات رأس المال الفكري :(02)رقم  الشكل
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   0290األردن،  ،دار وائل ،" إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة "الرمحن اجلاموس، عبد  :المصدر
 .020ص 

ختتلف عن مكونات رأس املال البشري الذي يعد جزء منه رأس املال الفكري مكونات من الشكل يتضح أن 
ون النوعي الذي اختلف يف حتديده العديد من املفكرين والدارسني له، حيث ال وهو بدوره ميثل مزجيا من املخز 

 .ية لرأس املال البشرياملكونات األساسيوجد إمجاع وإتفاق حول 

 

 

 

 أبعاد رأس المال الفكري

 رأس المال البشري

 رأس المال الهيكلي

 رأس مال العالقات
 (الزبوني)

 امل الفرعية لرأس المال الفكريالعو 

 ومهارات الموظفين قدرات

 الموظفين خبرة وكفاءة

 الموظفين معارف

 الثقافة

 التنظيميةلعملية ا

 المعلومات نظم

 الملكية الفكرية

 المستهلكين

 الشركاء

 المجتمع

 
 رأس
 المال
 الفكري
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 المكونات األساسية لرأس المال البشري: رابعالمطلب ال
فكرية جتاهات ا بناء علىا تصنيفه اليت ميكنو  ،همكوناتتعدد  يالحظاريف السابقة لرأس املال البشري من التع

 : الشكل التايليف  مت مجعهاخمتلفة 
 مكونات رأس المال البشري تجاهات األربعة المحددة لاال (:00)الشكل رقم 

 

 

 

 
 

 :على ادمن إعداد الباحثة اعتما: المصدر
 . 0292 ،، دار جرير، عمان" تنمية الموارد البشريةته على اكاساالقتصاد المعرفي وانع"   هدى زوير خملف الدعمي، عدنان داوود حممد العذاري، -
 .0292دار اليازوري، عمان،  ،"–إدارة ما ال يقاس –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم،  -

- Fabienne BASTID," le capital humain : étude exploratoire auprès de spécialistes de la gestion 

des ressources humaine ", Juin 2001, disponible sur: http: //www.cergam.        

org/fileadmin/files/cerog/wp/612.pdf, consulté le 04/02/2010. 

 ومن وجهة نظر ،املكونات األساسية لرأس املال البشري حتديد وجهات النظر بشأن اختالفمن الشكل يتبني 
مها املعارف والكفاءات وذلك العتبار املكونات األخرى يني مبكونني أساسيتحدد س املال البشري رأفإن  الباحثة

 . بعد التطرق بشيء من التفصيل إىل املعارف والكفاءات نيا يف تلك العناصر، وسيتم توضيح الفروقاتتدخل ضم

                        connaissances les مصطلحني الفرنسينيكرتمجة للصطلح  املهذا استخدم فقد  لمعارفل بالنسبة
إال يف بعض  ا كمرتادفني من طرف بعض الباحثنيميتم االتفاق حول استخدامه ملو ، savoirs lesو 

يرتجم إىل  وتارة أخرى املعارفكرتمجة ملصطلح les savoirs  املصطلح الفرنسي وقد استخدم، الكتابات
واملعلومات اليت حيصل  ياتجمموعة املعط" د ب le savoirويربز االختالف من خالل حتديد مفهوم  الدرايات،

 ." يددددددعليها الفرد بشكل هنائ

واملدجمة يف أطر مرجعية حبيث تسمح  جمموع املعلومات املهيكلة: " يشري إىل connaissance laح مصطلو  
  1." يف وسط نوعي للمؤسسة بإدارة نشاطاهتا والعمل

                                                 
  .91 -99ص ص  ،0222 ، دار أسامة، األردن،" تسيير الموارد البشرية من خالل المهارات" امساعيل حمجازي، معاليم سعاد، 1

 
 خبراتالتجارب و ل، االمؤهالت ،الكفاءات، المعارف  تجاهال        

 

 مهارات العاملين ،خبرات العاملين ،معرفة العاملين
خصائص شخصية فرديةمعنويات العاملين،    

 

 قدرات العاملين، إبداع العاملين، إتجاهات العاملين
 

 الكفاءات ، المهارات،المعارف
 

  تجاهال       

  تجاهال       

  تجاهال        
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بعض النقاط، وتتفق يف  تكاد ختتلف يففكار بأالعديد من املفكرين تناوله ملعىن االصطالحي للمعرفة أما ا
، فكل مفكر وضع تصنيفها ساسي من املعرفة، كما اختلفوا أيضا من ناحيةغري أهنا كلها متس جانب أ أخرى

 . درج حتت معيار معني للتصنيفأنواعا معينة تن

  1". ذات فائدة ألهنا بشكل هنائيتستخدم املعلومات اليت تكامل  ": وعليه ميكن تعريف املعرفة بأهنا

حصيلة االمتزاج اخلفي بني البيانات واملعلومات واخلربة واملهارات واملدركات احلسية والقدرة "  متثلفاملعرفة إذا 
 2".اإلدراك والتصور والفهم  وتوفر لهترتبط بقدرات اإلنسان األصلية واملكتسبة،  وهيعلى احلكم 

يها الفرد من خالل حبوثه أو من خالل جتاربه العلمية السابقة جمموعة من احلقائق اليت حيصل عل" : متثل كما
    3".املرتاكمة واليت قد توصله إىل درجة اخلربة ومن مث احلكمة 

عبارة عن رموز وأرقام وصيغ  فالبيانات ،املعاجلة البيانات واملعلوماتدائما يربطها بلمعرفة التعريف الشائع ل أما
اليت  ، هذه األخريةاملعلومات املرحلة الوسيطة بني البيانات واملعرفةتعد و  ،ملعاجلةبعد ا معلوماتتتحول إىل  لغوية

  .مفهومة وقابلة للتطبيق يف موقف قراري حمددمة ظمتثل معلومات من

، هذا يعين أن املعرفة ال تقف عند حد التعريف الثالثيف  احلكمة ظلفبملعرفة اقرتن ذكر اومن جهة أخرى 
 أعلى درجات املعرفةوهي  ،احلكمةإىل أن ترتقي إىل مستوى الذروة الذي ميثل متزايدة و  مستمرةهي بل  ،معني

مصدرا اخلربة تعد ، وبذلك املمارسات حسبتكتسب وتتطور من خالل التمجارب الكثيفة اليت مير هبا الفرد 
 .أساسيا للمعرفة

ملعلومات اجتة عن عملية معاجلة وضبط كل ما يتوصل إليه العقل البشري من حقائق نا: متثلملعرفة ا فإنوعليه 
يف فرتات زمنية املرتاكمة  فراداأل اتتكتسب وتتطور من خالل خرب اليت كانت أساسا بيانات متت معاجلتها أيضا، 

معلومات : )التالية الثالثية وميكن اختصار ذلك يف ،أن تصل إىل مستوى احلكمةحيث تتزايد وترتقي إىل  ،معينة
 (.  ة، معرفة، حكمةمعاجلة وحقائق أولي

 وبسبباس لقيامها، ددل اليوم تتمجه حنو امتالكها كأسدداعصر يقوم على املعرفة فإن األعمال هذاار أن دوباعتب
ائفها ظيف جعل املؤسسات أكثر مرونة، وذلك من خالل دفعها إىل هيكلة اسرتاتيمجياهتا وهياكلها وو  هاسامهتم

  اكتساب املعارف اليت تشمجعكاملؤسسات املتعلمة وااللكرتونية،   كينها من التحول إىل أشكال جديدةا متوكذ
 .املعرفة باستمرار توليد وإنتاجتميزة، وتسعى إىل املت هاراامليف األفراد ذوي ظوتو 

                                                 
، دورية مؤسسة التقدم " في المنظمات لتحويلها إلى االقتصاد الرقمي في القرن الواحد والعشرين فعاليات نظام إدارة المعرفة " ناصف أمحد مصطفى،1

 .00، ص 0220، الكويت، 01العلمي، العدد 
 . 11 ص ،0220عمان،  ،ليةھاألالدار  ،" ت والمعلوماتأساسيات علوم المكتبا "، سالمة عبد احلافظ2
 .02عبد الرمحن اجلاموس، مرجع سابق، ص 3
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  إليها احلاجةأنه ال ميكن استخراجها أو االستفادة منها وقت  يف أذهان البشر ال يعين يز املعرفة بتواجدهاومت
وهنا يتضح أن للمعرفة أنواع  من خالل استخدام بعض الوسائط، اهرةظمنية ميكن حتويلها إىل ضفهي قد تكون 

 :ميكن تصنيفها كما يلي

 : يصنف املعرفة إىل: Nonakaتصنيف : أوال
 مثرة وهي العمل وجتارب احلياة هي املعرفة املوجودة يف عقل اإلنسان واملكتسبة من خالل: المعرفة الضمنية . أ
  1.، فهي إذا صعبة التوثيق والنقلهنا غري قابلة للنقل والتعليمأبتتميز  صية،الشخ اخلربة

دورات و  أوراق العمل ،التقارير ،الوثائق، معرفة مرمزة، مستقرة يف الكتب هي: (ظاهرةال) المعرفة الصريحة . ب
 مثل ديةما وسائل يف خمزنةوهي  الرموز، أو الصور الرسوم، النصوص، طريق عن، تتمجسد التدريب وغريها

، ميكن ختزينها واستخراجها ونقلها وتعليمها واملستندات والنماذج املخططات ،اإلجراءات املعطيات، ،األرشيف
يف شكل منتمجات  كما ميكن أن تكون ،امللكية الفكرية، براءة االخرتاع، حقوق النشر :من أمثلتها بكل سهولة

  2.جراءات العمل وخططها وغريهاوخدمات املؤسسة، إ

 ة حتتفظ هبا املؤسسة يف سمجالهتااملعرفة الضمنية قد تتحول إىل معرفة صرحيأن  متت اإلشارة سابقا إىل وقد
 :يف الشكل التايل تتضحاليت و ووثائقها من خالل بعض الوسائط واإلجراءات اإلدارية، 

 مصفوفة تحويل المعارف(: 04)الشكل رقم 
                                  

   ضمنيةمعرفة            
 

                                       ظاهرةمعرفة            

 

 .107ص  ،0222 ، دار أسامة، األردن،" تسيير الموارد البشرية من خالل المهارات" إمساعيل حمجازي، معاليم سعاد،  :المصدر      

                                                 
 نوناكاNonaka  Ikujiro (9105)،انتقل إىل ، سنوات 29يف كلية الدراسات العليا الدولية يف جامعة هيتوتسوباشي ملدة أستاذ و  ، مفكر اقتصادي ياباين

، له العديد من الكتب يف هذا "إدارة املعرفة " اشتهر بنظرية  ،جامعة كاليفورنيا مناجستري ودرجة الدكتوراه يف إدارة األعمال ة املشهادعلى حتصل أين  أ.مالواليات 
 .صل على جائزة نوبل يف االقتصادمتح ،SECI : (Socialisation, Externalisation, Combinaison, Internalisation ) اجملال، وهو من افرتض منوذج

 .099، ص 0221، دار اليازوري، عمان، " نظم المعلومات اإلدارية" سعد غالب ياسني، 1
2
Ramin Vandaie , " The role of organizational knowledge management in successful ERP implementation 

projects", Knowledge-Based Systems, Canada, 2008, p 920. 

اإلشراك 
Socialisation 

 البث 
Externalisation  

  التوطني 
Internalisation 

املزج 
Combinaison 

 ظاهرة                 معرفة                   معرفة ضمنية      
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 جمموعتنيل خال من توسيعها إىل يقود املعرفة توليد أن على"  Nonaka"  لقد حتدث بعض املفكرين منهم

 من املعرفة حتويلمن ة و صرحي إىل الضمنية املعرفة حتويل من خالل املعرفة توسيع عملية تدفع اليت الديناميكيات من
 بني التفاعل عن طريق املعرفة هبا تتولد طرائق أربع قدماإلطار هذا ، ويف ياجلماع ملستوىا إىل الفردي املستوى
 :1يوه والضمين الصريح نوعيها

من خالل إىل فرد آخر ضمنية العملية اليت من خالهلا يتمكن الفرد من حتويل معارف  ميثل: االشراك
 . املالحظة والتقليد أو احلديث املباشر

املعارف مصاغة يف إطار رمسي، وتأخذ شكلني، إما بسيطة يتم تبني أن  فة اخلارجية واليتأي املعر : البث
ميكن أن تتحول من ضمنية إىل ظاهرة أو يفته، ظاحلصول عليها من شخص ترك مهامه وكل التفاصيل املرتبطة بو 

 ب البحث عن الوسيلةيف هذه احلالة جيو  ،بسهولة أو جيدون صعوبة يف احلصول عليها ألفرادحيصل عليها اقد 
 .املناسبة الستخراجها

من خالل اهرة، ظاهرة إىل أخرى ظحتويل املعارف المن  اليت حيصل عليها املعرفة التمجميعيةأي : المزج
 .لغة موحدة ووسائل إعالم متعددةتشكيل قاعدة من املعلومات بتسمح باليت  النشر أو التخزين، أي العمليات

رهتم ومنه تتم بالتطبيق املتكرر للمعارف حبيث تتمجذر يف سلوكهم وذاكاليت لداخلية املعرفة ايعين  :التوطين
 .من ثقافتها إىل املؤسسة وتصبح جزء

 هشكل حلقة مغلقة، ألنيوال  ابقى مستمر يحتويل املعارف  العمليات األربعة ميكن القول أن تعرف علىالبعد 
   كون يف زمن معني ليست هي نفسها اليت تكون يف زمن آخرعلى مبدأ أن املعارف الباطنة اليت ت قوميمتسلسل، 

أن عملية حتويل املعارف من ضمنية إىل صرحية تتم من ، و كما ميكن أن تتسع باتساع عدد األفراد احلاملني هلا
 .، أو عملية التوطنيالشراكخالل عملية ا

                          : 2تصنف إىل: المعرفة من حيث األهمية تصنيف: ثانيا
أهنا تساهم يف بالضرورة لقيام نشاط املؤسسة، وهذا ال يعين  معرفة أساسية البد منها :المعرفة الجوهرية.أ 

  ؛وبقاء املؤسسة استمرارية
 ى منافسيها؛ جتعلها متقدمة عل، فهي اليتتنافسيا من تفوقهاملؤسسة ا اليت متكن :المعرفة المتقدمة .ب 
           يت تسهم يف تقدمي كل ما هو جديد، أي املعارف اليت تتحول إىل ابتكاراتهي املعرفة ال :المعرفة االبتكارية .ج 

  .ملموسة تصبح جمسدة يف أشياء ملموسة نافعة بعدما كانت جمردة وغري

                                                 
1
Dieng Rose, Corby Olivier, Gandon Fabien,   " Knowledge management: méthodes et outils pour la gestion 

des connaissances ", Dunod, Paris, 2005, P 07. 
 .25مرجع سابق، ص  ،" المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات –إدارة المعرفة "  جنم عبود جنم،2
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 :1إىل تصنف: المضمون ف المعرفة من حيثتصني .1
  ؛والتداول قابلة للنقلوالاهرة بشكل علين من خالل التدوين، ظاملعرفة ال :المعرفة المرمزة.أ 

 ؛هر من خالل األعمال التشغيليةظهي املعرفة اليومية الروتينية اليت ت :المعرفة العامة.ب 
 ؛صية، تستمد من البيئة االجتماعيةمتعلقة بكل اجلوانب االجتماعية، الثقافية والشخ :المعرفة االجتماعية.ج 
 .خصية وكذا املهارات املرتاكمةهر من خالل اخلربات والتمجارب الشظمرتبطة بالشخص ت :المعرفة المجسدة.د 

 :2التاليةشكال األتأخذ  :من ناحية األهدافالمعرفة تصنيف : ثالثا
 ؛ئعة تتعلق بإجراء نشاط عقلي حمددميكن اعتبارها معرفة شا :المعرفة اإلجرائية.أ 

قة وحنو معرفة حقي و حل مشكل معني،حناملوجهة هي املعارف املتخصصة  :المعرفة اإلدراكية معرفة ماذا.ب 
 ؟طرح السؤال ماذا معينة وميكن اعتبارها إجابات عند

 ؛ئق معينة عند اختاذ قرارات معينةميكن اعتبارها معرفة تفسريية، تربر حقا :المعرفة السبيية معرفة لماذا.ج 
                                                           تتمثل يف كافة االجراءات واألساليب املساعدة على فهم موقف معني :معرفة األغراض معرفة بماذا.د 

   .أو املسامهة يف حل مشكل ما

 :3تصنف إىل :التوليدتصنيف المعرفة من ناحية مصدر : رابعا
 و تظهر يف أعماهلم؛تكون يف أذهاهنم أ ،ى األفرادلد املرتاكمة املعارفاملتمثلة يف  :الفردية المعرفة.أ 

   وثائق، العليا اإلدارة خطط والعملية، الروتينية اإلجراءات :مثل ميةاملنظ املبادئ ضمت :الجماعية المعرفة.ب 
           تبىن اليت اجملربةو  هاملوجه املعرفة عليها ويطلقوغريها،  عالقاهتا أهدافها، مهامها، املاضية، بفعاليتها املتعلقة ةاملؤسس

 .للتعلمحتمية  نتيمجةهنا كو   كللسلو  مرشدا دليال فتصبح ما، جمال يف اخلربة سنوات عدد أساس على 

 " Nonaka" هو تصنيف استخداما و واألكثر األنواع السالفة الذكر تندرج كلها حتت التصنيف الشائع إن 
 ماة املعرفة كثريا دددوبالنسبة ملشارك ،اهرةظل معرفة باطنة أو دددميثكل نوع قد يكون إما فة ومعرفة صرحية، دمعرفة باطن
 ةــــــــخارطتقوم بتحديد لذلك  ،دهاجت أن ميكن وأين من، ومع مشاركتهاتريد  اليت ةددداملعرف عن نوع املؤسسةتتساءل 

اسرتاتيمجيات و  روابطجمموعة من ال بينها فيما تربط صغرية وحدات إىل املعرفة اليت تعتمد على تقسيمالمعرفة، 
 4.األعمال قيمة فيها توجد رئيسية معرفية مساحات إىلاألعمال 

                                                 
  .22مرجع سابق، عبد الرمحان اجلاموس، 1

2
Mikael Lindvall, Ionna Rus, Sachin Sinha, " Software systems support of knowledge management ", Journal 

of knowledge management, Vol 7, No 15, PP 137-150, available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ 

summary? doi=10.1.1.95.3331, consulted on: 12/01/2016. 

 .05، ص  2008، دار إثراء، عمان،" األعمال منظمات في المعرفية اإلدارة استراتيجيات" عمجالن،  حسني حسن3
  األعمال كلية العريب، العامل يف املعرفة إدارة :حول عرابال الدويل امللتقى ،" حليليةت ةاستعراضي سةراد: المعرفة خارطة مفهوم " العمري، غسان العلي، الستار عبد4

 .02 ص ، 2004أفريل 01-01 ،، عماناخلاصة األردنية الزيتونة جامعة
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من  املعرفية الفمجوة رددتقديفمجوات يف املعرفة، حيث يتم ئد خارطة املعرفة أيضا أهنا وسيلة الكتشاف المن فواو 
  والقصرية الطويلة األهداف ملقابلة الالزمة املعرفة وأنواع املطلوبة للمعرفة ةددداجلوهري العمليات وختطيط تعريف خالل

املناسبة  دارةاإل ونظم بأدوات االستعانة ذلك بعد ويتم ،منهال املستغ وبيان احلالية املعرفة موجودات ومقارنة 
، ويتضح جلهأل خصصتالذي  اهلدفحتقيق يف املناسبة استغالل املعرفة بالتايل و ، 1الفمجوات تلكمن  لتقليلل

 . تربز يف شكل مهارات خمتلفة أي تقان واجلودة،مبستوى معني من اإليف العمل  ذلك من خالل ظهورها

 مكونا أيضا من مكونات رأس املال البشري، وأحيانا ال تظهر بشكل مباشر ألن هناك وجهات اتاملهار تعد 
  أحيانا أخرىو ، نيمرتادف حنيلالبعض اآلخر يأخذمها كمصطفنظر تعتربها ضمنيا تندرج حتت مسمى الكفاءات، 

 .حمدلول كل مصطلحتديد  بعد وضيح الفروقات بينهما،ت، وعليه سيتم كمصطلحني خمتلفني

ما املهيكلة واملوجهة حنو حتقيق هدف  والسلوكات القدراتو عارف املجمموع "  متثل: المهارةمفهوم : أوال
 2." النظام وظائف ملختلف بفعالية معينة عمل وضعية يف التعبئة على ةالقادر و 

   عملهم وإجنازهم لهاماملتعلقة مب املكتسبةمعارفهم و  األفراد ستعداداتا "من التعريف يتضح أن املهارات متثل 
 :4التاليةركان األب وهي تتحدد3 ." وإسرتاتيمجيتها املؤسسة ثقافة إطار يف معني

أن يكون الفرد البدجيب معرفة كل ما يتعلق بالعمل، أي  ألنهركنا أساسيا  تعتربوهي  سبق تعريفها: المعرفة 
    ؛تامة وإملام جيد مبتطلبات العمل على دراية

؛لوصول إليها من خالل حتفيز الفرداليت ميكن ااألعمال  جنازإعية الفرد حنو متثل داف: الرغبة 
؛ية أي مقدرته على أداء العملكر لفقوة الفرد اجلسدية وا تعرب عن: القدرة 
املواقف أو الوضعيات اليت جيب انتهازها واليت قد تزيد من املهارة تأخذ شكل :الفرص. 

         يفحيث مت ربط مفهوم املهارات باملؤهالت به بني املهارات والكفاءات، من املكونات األربع يتبني وجود تشا
 . ولكن ال ميكن تأكيد ذلك إال بعد التعرف على مفهوم الكفاءات ،5السبعينات سنوات

إلتزام يأيت من الفرد، من خالل " تعترب مكونا أساسيا من مكونات األداء وهي تعين : اتمفهوم الكفاء: ثانيا
 6".متع به من معرفة معمقة، معرفة عملية معرتف هبا واليت تعطي احلق باحلكم يف جماالت خمتلفة ما يت

                                                 
1
Housl. T ; Bell. I, " Measuring and Managing knowledge ", MC Graw-Hill, USA, 2002, P 22. 

2
Cécile Dejoux, " Les compétences au coeur de l'entreprise " , Edition d'organisation, Paris, 2001, p 141. 

3
Guy le Boterf, " Construire les compétences individuelles et collectives ", Les édition D’organisation,  Paris 

2001, p 53. 

 .00، 00ص ص إمساعيل حمجازي، معاليم سعاد، مرجع سابق، 4
5
Guy le Boterf, Op.cit, p 13. 

6
Bernard Galambaud, " Si La GRH était de la gestion ", édition liaisons, Paris, 2002, p 202. 
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هي استعداد لتمجنيد وجتميع ووضع املوارد  وأ ،القدرة على تنفيذ جمموعة مهام حمددة" عن أيضا تعرب و 
وإمنا  د،هادات اليت حيملها الفر ال متثل الش" : وهي 1".ال تظهر إال أثناء العمل إذا هي ف، يف العمل (املعارف)

تضم جمموع املعارف الثابتة املتعلقة بالذات وكيفية التصرف وكيفية العمل، واستعماهلا هي واملهارات يف حل 
 :3كما ميكن اعتبارها 2".املشاكل وإبداء الرأي حول قرار معني 

 سلوك ميارس لعمل أشياء حمددة وقابلة للقياس؛ 
  أي استيعاهبا وفهمها؛التمكن من املعلوماتقوة ، 
  درجة املقدرة، أي أن القدرة على القيام باألعمال ختتلف من فرد إىل آخر، وجيب الوصول إىل درجة املقدرة

 املطلوبة يف ظل وجود معايري معينة للقياس؛
 هبا تقيم على أساس نوعية الفرد واخلصائص اليت يتمتع. 

 : فاءات إىلأغلب الدراسات تصنف الكفإن  لألنواعوبالنسبة 

 املربوطة التنظيمية تراوالقد ،الفردية السلوكاتو  االستطاعات ت،رااملها ،املعرفة تتضمن: الفردية الكفاءات 
  الكفاءة وتسمى أيضا مدعمة تنافسية مبيزة املؤسسة وتزويد، عايل أداء على احلصول أجل من البعض ببعضها
 وتثبيتها اكتشافها عن املسؤولة هي متتلكها اليت واملؤسسة مهنية، وضعية أثناء مالحظتها ميكن اليت املهنية

  ضمن تواجهه اليت واألحداث املشاكل اجتاه الفرد مسؤولية وتأكيد املبادرة أخذ " :كما تعين.4 وتطويرها
   5." املهنية لوضعياتا

 التعاون ةحمصل وأ نتيمجة يفه ،اتاجملموع بني والتفاعل الفردية الكفاءات جمموعتضم : الجماعية الكفاءات 
 معرفة ،االتصال معرفة مشرتك، تقدمي أو عرض ،حتضري معرفة :رفاملعا من مجلة وتتضمنوالتشارك يف املعرفة 

 6.مجاعيا اخلربة تعلم أو أخذ معرفة التعاون،

  الذيأعضاء الفريق،  من فرد لكل واخلارجية الداخلية ملواردا مزجخالل من  اجلماعي العمل أثناءوهي تتكون  
  على تتموضع مجاعية ومعارف وقيم معايرييعتمد على  للموارد جتميعي تنسيق عن ناجتة جديدة كفاءات خيلق

  7.املؤسسة مستوى
                                                 

1
Luc Boyer, Noël Equilbey,"Organisation : théories et applications", éditions d’organisatio Paris, 2003, p 246.                

2
Cecile Dejoux, Op.cit, P 22. 

 . 51، ص 0221، دار خوارزم، جدة، " كفايات التعليم االلكتروني" زين الدين حممد حممود، 3
4
Cecile Dejoux, Op.cit, p 05. 

5
Philippe Zarifian, " Le modèle de la compétence ", éditions liaisons, Paris, 2001, p 78. 

6
Roland Foucher, Normand Petterson, Abdlhadi Naji, " Répertoire de définitions: Notions de compétences 

individuelle et de compétence collective ", disponible sur : www.chaire-compétences uquam.ca/pages/Docum 

ents pdf foucher patter sonnaji 020304, p 09, consulté le: 15/04/2016. 

7
Jean-François Amadieu, Loic Cadin, " Compétence et organisation qualifiante ", Economica, Paris, 1996                      
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 القدرة  وتعترب النهائي، للمنتوج املضافة القيمة حتقيق يف تساهم فهي األساسيةأو : ستراتيجيةاال الكفاءات
  1.املنافسني من تقليدهااوتتميز بصعوبة يزة، ممو  فريدة من نوعها: ابأهنهلا تتميز على البحث والتطوير أهم مصدر 

         العديد من املفكرينوذلك بإمجاع مصطلحني مرتادفني، يالحظ أهنما املهارات والكفاءات بعد تقدمي مفهوم 
  :2راتاملها اعتبارمن ناحية وميكن تفسري ذلك ما خمتلفان وجهة نظر أخرى حيث ترى أهنباحثة ولكن لل

 يف حتتاج وال معني ترتيب هلا عملية كل أنو  هلا املكونة العناصر خمتلف بني باملزج تقوم إذومهيكلة  منظمة  
 ؛هبا لقيامل كيفية أو معني ترتيب عن للبحث مرة كل
  معني هدف هلا هنائية ميزة متلك أهنا أي نشاط ممارسة أو مهمة كتنفيذ معني هدف بتحقيقترتبط. 

 :3املوضحة كما يليمستويات املهارات ناحية ميكن إبراز الفرق من  ومن جهة أخرى
    املطابقة اإلعادة ، أيوروتيين آيل بشكل تظهر عند اإلعادة والتقليد:  "التقليد مهارات: " األول المستوى

 ؛ةمسبق إجراءات خالل من احملددة املهام بتكرار املهارات من النوع هذا ويسمح، واملهام األعمال لبعض
 بالوضعيات شبيهة لكنها ديدةاجل عملال وضعياتيف حالة  تظهر":  اإلسقاط مهارات"  :الثاني المستوى

، ومن خالل القياس يتم السابقة الوضعيات على اجلديدة الوضعيات إسقاط مما يرتتب عليه واملعروفة، السابقة
 ؛بينهما التشابه أوجه على بناءإجراء التعديالت الالزمة 

توجد هلا  والواليت مل تظهر سابقا  متاما ديدةاجلترتبط بالوضعيات ":  اإلبداع مهارات" : الثالث المستوى
 هذه ملواجهة واحللول الطرق أفضل عن بالبحث، حيث تسمح تلك املهارات عليها االعتماد ميكن سابقة مناذج

 .الوضعيات

أن املهارة الواحدة ال تعرب  يالحظ ، حيثأو جمال التطبيق حيز من ناحية االختالففضال عن ذلك يظهر 
أن احلديث عن املهارة Nonaka  يؤكد" و، كلما زادت املهارات كلما زادت كفاءة الفردف ،عن كفاءة الفرد

مهارة يف كل مرة أن يكون دائما بصيغة اجلمع ألن الفرد ال ميكن أن ميلك مهارة واحدة، بل تتشكل لديه جيب 
ن تقييم نوع الكفاءة يرجع إىل اخلصائص الشخصية للفرد، وقدرته على فإ ليه سالفاوكما متت اإلشارة إ 4،" معينة

 .إجناز العمل، مبا يف ذلك املهارات اليت يتمتع هبا واليت من خالهلا تتشكل الكفاءة

                                                 
1
Yu-fen Chen,  " The Conceptual Construction of Competence for Two Distinct Corporations in Taiwan "           

The Journal of American Academy of Business, Cambridge * Vo l. 8 *  Nu m . 1* Ma r ch  2006,  p 200. 

2
Cecile Dejoux, Op.cit, PP 150,151. 

3
Jacques Aubert, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeryre, " Les notions de compétence dans les différentes 

disciplines ", disponible sur :www.e-rh.org, consulté le: 15/04/2016. 

 .15إمساعيل حمجازي، معاليم سعاد، مرجع سابق، ص 4
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 :يف اجلدول التايل عرض مقارنة بسيطة بني الكفاءات واملهاراتيتم وعليه وقبل اخلروج بنتيمجة عامة س

 عملية المقارنة بين المهارات والكفاءات(: 02)م الجدول رق

 :من إعداد الباحثة اعتمادا على: المصدر
 .0290األردن،  ،دار وائل ،"إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة " عبد الرمحن اجلاموس،  -

-Luc Boyer, Noël Equilbey," Organisation : théories et applications " , éditions 

d’organisatio, Paris, 2003. 
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 ـــاءاتـــــــالكف اراتــــــــــــــالمهــ 

مون
مض
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 متثل جمموع املعارف املختلفة واخلربات
 والقدرة على اإلجناز السلوكات

املؤهالت اخلصائص الشخصية،  االستعدادت،متثل 
، لفة، املعارف املختالشخصية املهاراتالعلمية و 

  .اخلربات، القدرات

هور
الظ

 

 تظهر عند أداء األعمال تظهر عند أداء األعمال

داء
باأل

ها 
باط

ارت
 

 ا مباشراتعترب مكونال ترتبط مباشرة باألداء وال 
وإمنا تكون ضمنيا من مكونات  ةغري بارز ألهنا 

 إذا اعتربت جزءا من الكفاءةاألداء 

عليه إىل تعد مكونا أساسيا لتقييم األداء واحلكم 
   جانب الفعالية

الت
مؤه

 بال
تـها

الق
ع

 

حيث ميكن ارتباطها بالشهادات غري ضروري، 
لشخص ال يتمتع مبؤهل علمي عال أن ميتلك 
مهارات معينة مثل أصحاب احلرف واملهن 

 احلرة 

 العلمية حيث ترتبطالشهادات هلا عالقة ب
وقد  ،باملستويات التنظيمية العليا يف أغلب األحيان

 كلما اخنفض املستوى العلمي   تضعف
ولية

شم
ال

 

يتمتع مبمجموعة من أن لفرد الواحد ل ميكن
، فهي (أنواع خمتلفة من املهارات) املهارات

  ، أي املهارات ختص فرد واحدتأخذ باجلمع

 متثل كفاءة الفرد الذي حيمل جمموعة من املهارات
 فإنه يقصد هبا الكفاءات بصيغة اجلمعأخذت وإذا 

، أي األفراد ذوي الكفاءات املختلفة جمموعة من
 الكفاءات ختص جمموعة من األفراد

واع
األن

 

التمييزية ( االسرتاتيمجية)املهارات األساسية 
اجلماعية  ،السلوكية الفنية، الفكرية، الفردية

 إخل ....فنية، تفاعلية، إدراكية،

، اجلماعية  (األساسية)الكفاءات اإلسرتاتيمجية 
 الفردية 
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الفرد على مر السنني، ومما اكتسبه من األعمال وسيتعلمه تستمد مما تعلمه أن املعرفة يتنب  مما سبق ذكره
 دهارة تتمجسوامل ،ولد اخلربة اليت تزيد مع سنوات العملياملعرفة تراكم فإن  لذلكوالروتينية اليت يقوم هبا،  الدائمة

قصد هنا املهارات الفكرية فقط، بل قد تكون يتطبيق تلك املعارف اليت تظهر عند القيام باألعمال، وال  يف
املهارة جزء من بالتايل ميكن اعتبار و  ،عدة مهارات خمتلفةمهارة معينة أو قد يتطلب العمل ف، مهارات خمتلفة

                                                                           :ذلك يف الشكل التايل ، ويظهرالكفاءات

  الفرق بين المعارف، المهارات والكفاءات(: 00)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :اعتمادا علىمن إعداد الباحثة : المصدر
 .0290ألردن، ا ،دار وائل ،"إدارة المعرفة في منظمات األعمال وعالقتها بالمداخل اإلدارية الحديثة " عبد الرمحن اجلاموس،  -

- Bernard Galambaud, " Si La GRH était de la gestion ", édition liaisons, Paris, 2002. 

- Cecile Dejoux,  "  Les compétences au coeur de l'entreprise ", Edition d'organisation         

Paris, 2001. 

  رأس املال البشري مكوناتبتحديد  خبصوص ينالعديد من املفكر يتبني أن هناك اختالف من طرف مما تقدم 
                    تتمثل يف لبشريبنتيمجة عامة مفادها أن املكونات األساسية لرأس املال ا مت اخلروجوبعد دراستها وحتليلها 

 :هذا يعين أن ،" الكفاءات"  و"  المعارف" 

 

             ا متواجدة ضمنيا يف الكفاءات وهي جزء منهااملهارات على الرغم من ظهورها يف الشكل ألهن توقد استثني
 .ا يف العنصرين األساسنييغريها فهي توجد ضمناالستعدادات و أما املكونات األخرى كالقدرة واخلربة واألفكار و 

ة  أما بالنسبة لإلبداع هناك من يعتربه مكونا من مكونات رأس املال البشري وقد مت استثناؤه يف هذه الدراس    
  .، أي لوال وجود املعارف والكفاءات ملا كان هناك إبداعكونه يعترب نتيمجة لرتاكم رأس املال البشري

 

 

اهرة ظطبقة و م مختلفة معارف
 مرتبطة بسلوك معين في العمل

 

 معلومات معالجة 

بيانات 
 معالجة

مختلفة مهارات  +معارف 
 اهرة في العملظ

 الكفاءات

 المهارات

 المعارف

 المعلومات

 الكفاءات+ املعارف =  رأس المال البشري
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 رأس المال البشري ، إدارة وقياسنظريات: ثالثالمبحث ال
 لهيشغل بال الكثري من الباحثني والدارسني  إىل غاية اآلنال يزال موضوع رأس املال البشري وضرورة استثماره  

االجتاهات الفكرية اليت ، حيث ظهرت العديد من فرتة طويلةلرغم من أن بروز أدبياته النظرية كان منذ على ا
  هبأسباب االهتمام وفسرت ت اليت درس، وبعض النظريات حول مسألة قياسه لبعضها عدة انتقاداتوجهت 

  .هاالستثمار في وحثت على ضرورة
  س المال البشريرأالمفسرة ل اتنظريال: األولالمطلب 
نظرية  تربز كما برزت إسهامات مل ااسهاماهت ، إال أنرأس املال البشري بعض النظريات موضوع تناولتلقد 

    :  ، منهمالباحثنيبعض تماما واسعا من طرف هايت عرفت لارأس املال البشري 

ملال البشري اليت ظهرت تعد أفكاره متهيدية لنظرية رأس ا: " Adam Smith آدم سميث "سهامات إ :أوال
اعرتف بأمهية العنصر البشري يف حتقيق القيمة، وأقر بأمهية البشر يف إحداث وتكوين الثروة، بل قد و  ،9991سنة 

اعتربهم مصدر تقدم األمم، حيث عرب عن مدى تأثري خربة العاملني ومعارفهم ومهاراهتم يف العملية اإلنتاجية 
ته االقتصادية قدم دراس، و ؤخذ التعليم والتعلم بكل جدية كاستثمارات يف البشرونوعية املخرجات، وأشار إىل أن ي

أن رأس املال البشري و اليت وضح فيها أن القدرات الناجتة عن قوة العمل هي قوة أساسية للتقدم االقتصادي، 
  1.املتمثل يف املهارة واخلربة املكتسبة هو جزء أساسي من رأس املال

  مل تؤخذ يف احلسبان إال يف اآلونة األخرية اه التصرحيات جاءت منذ زمن بعيد إال أهنعلى الرغم من أن هذو 
 .تلكه من معارف ومهاراتمبا ميحيث بدأ االعرتاف بأمهية العنصر البشري و 

 متطورة اأفكار  " شولتز"  خالل مرحلة الستينات من القرن العشرين قدم :" Schultzشولتز  " سهاماتإ: ثانيا
  االستثمار يف رأس املال البشري، لذلك وضع نظرية ف واملهارات واستغالهلا يف العملاملعار ة اكتساب حول ضرور 

 .كما أشاد بضرورة حتديد األجر حسب املستوى التعليمي ،أمهية التعليم يف زيادة النمو االقتصادي فيهايربز 

ومصادر فعالة  ة لتفسري الزيادة يف الدخلالبحث عن تفسريات أكثر فعالي اجتاهه هادفا إىل " شولتز"  بىند وق
حظ إمهال الباحثني للثروة البشرية، لذا عندما الالفكرة  هوجاءت هذ، لتحقيق ذلك بعيدا عن رأس املال املادي

 .حتقيق التنمية االقتصادية على التنمية البشرية يففقد ركز اهتمامه 

                                                 
 آدم مسيثAdam Smith (9900-9912) ،لقب بأب االقتصاد السياسي، درس الفلسفة االجتماعية وبعد خترجه حصل ، فيلسوف واقتصادي اسكتلندي

حبث يف طبيعة  "أوروبا وعمل كأستاذ خاص، مث عاد إىل بالده وألف كتابه الشهري  األخالقية، انتقل بعدها إىل فلسفةعلى األستاذية جبامعة غالسكو يف تدريس ال
  . "ثروة األمم" عرف اختصارا بد والذي  9991سنة  "ثروة األمم وأسباهبا

1
Rezine Okacha, " Capital humain, éducation et croissance économique ", Thèse de doctorat Sciences 

économiques, faculté des sciences economiques et de gestion, Universite Abou bekr belkaid, Tlemcen, 2014-

2015, p 26. 
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  من أشكال رأس املال الذي ميكن االستثمار فيه اعتبار مهارات ومعرفة الفرد شكالونتج عن هذه الدراسة 
فاقت املعدالت احملققة من هذا النوع من االستثمار قد حقق معدالت أسرع للنمو يف اجملتمعات الغربية ف

 :1مفهومه لرأس املال البشري، على ثالثة فروض أساسية هي"  شولتز"  وقد بىناالستثمارات املادية، 

  خزون ال ميكن تفسريه بالزيادة يف املدخالت املادية، يرجع أساسا إىل الزيادة يف املأن النمو االقتصادي الذي
 ؛املرتاكم لرأس املال البشري

 ميكن تفسري االختالفات يف اإليرادات وفقا لالختالفات يف مقدار رأس املال البشري املستثمر يف األفراد؛ 
  املال البشري إىل رأس املال التقليديميكن حتقيق العدالة يف الدخل من خالل زيادة نسبة رأس. 

اهتمامه ركز  " شولتز" إال أن  ،وعلى الرغم من تنوع واختالف مصادر عملية االستثمار يف رأس املال البشري
   حيث يتطلب التعليم كعملية استثمارية تدفقا كبريا من املوارد، كمصدر لتنمية املوارد البشريةعلى عملية التعليم  

 .نه من الضروري دراسة كال من التكلفة واإليرادات املرتبطة بعملية التعليمحية يرى أومن هذه النا

القيام هبا عن  عملية مهمة جدا ميكن رأس املال البشريأن االستثمار يف يرى "  شولتز"  أنخالصة القول و 
كما  ،لديها قليلة والثروات ،كوهنا تعاين من نقص املواردطريق التعليم، وهي ضرورية خاصة بالنسبة للدول النامية  

 :2الل املصادر التاليةخطوير رأس املال البشري من ت ميكن

  حياة وقوة وقدرة األفراد؛هلا تأثري على متضمنة املصاريف واليت البىن التحتية واخلدمات الصحية  
 ؛اتؤسس ذلك التعلم املنظم من قبل امللتدريب املهين مبا يفا 
 التعليم العايل؛يم من املدرسة االبتدائية إىل التعل التنظيم الرمسي لنظام 
 ؛تؤسسانظمة من قبل املاملالبالغني غري  اخلاصة باألفرادالتدريب و  التعليم برامج 
  فرص العملتغريات التكيف بشكل أفضل مع من أجل همجرة األفراد والعائالت. 
 

شري يف بناء منوذج يهدف إىل استخدم مينسر مفهوم رأس املال الب: " Mincer مينسر"  سهاماتإ: اثالث
ويفرتض النموذج أن االختيار الرشيد لوظيفة معينة يتضمن مساواة القيمة  ،تفسري االحنرافات يف توزيع اإليرادات

، ومتثل االختالفات بني الوظائف املختلفة وفقا للنموذج انعكاسا حياة الفرد املتوقعةاحلالية لإليرادات مع 
بينما تعكس االختالفات داخل الوظيفة الواحدة  ،توزيع الدخلاالختالفات يف يبية و الختالف طول الفرتة التدر 

 ة ددددرة يف األعمال املتطلبددددادة يف اإلنتاجية تكون ظاهدددالزيرة واإلنتاجية بتقدم عمر الفرد، حيث أن دددددبو وحتسني اخلدددددددمن

                                                 
 . 959، ص 9111، املكتب اجلامعي احلديث، االسكندرية، " تخطيط الموارد البشرية"  عقيل جاسم عبد اهلل أبو رغيف، طارق عبد احملسن العكيلي،1

2
Bijou Mohammed, Narjis Bennouna,   " Université de Toulon,  Dépenses publiques éducatives et 

performance scolaire au Maroc. Une analyse multiniveaux à partir des données TIMSS 2015 ", Université 

Paris Dauphine, Paris, p 07, disponible sur: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01689120/docume, consulté le: 

16/05/2016.. 
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قيقها من خالل األحباث والدراسات يف جمال وقد حدد ثالثة أهداف ينبغي حت، ملقدار أكرب من التدريب
 :1حتديد متثلت هذه األهداف يف االستثمار البشري

 ؛حمجم املوارد املخصصة للتدريب 
 ؛معدل العائد على االستثمار يف التدريب 
  التدريب يف تفسري بعض خصائص سلوك القوى العاملة منمدى املنفعة املرتتبة على حتديد التكلفة والعائد . 

أن هذا املفكر اهتم بعملية  ميكن القول"  مينسر"  نظريةأهم االفرتاضات اليت بنيت عليها  حتديدبعد 
  االستثمار يف رأس املال البشري من ناحية التدريب، وقد أشار إىل التدريب املتخصص والتدريب غري املتخصص

حتليل عند  ثاينهما يف الفصل اليلإطرق ألنه سيتم التمفصل دون توضيح أو تفسري  فقط ذكرمهاسيتم  نااللذ
 .تدريب من الناحية االقتصاديةعملية ال

لوضع "  مينسر" و"  شولتز" االقتصادي من أعمال هذا انطلق : " Becker بيكر " إسهامات: رابعا
كل النشاطات اليت ميكن أن تنمي املوارد هذه العملية   يدرج ضمن، حيث نظرية االستثمار يف رأس املال البشري

بشرية سواء كانت على شكل مداخيل نقدية أو إشباع لرغبات بسيكولوجية، ومن بني أنواع هذه االستثمارات ال
 .الصحةو  التدريب يف مكان العمل، اهلمجرة، البحث عن املعلومات حول األسعار واملداخيل ،التعليم

  التعليم لألفراد عملية أن تراكم رأس املال البشري يكون من خالل على التعليم حيث يرى من منطقه زورك
، وتناول يف نظريته ستثمارات اليت حتقق أهدافهم املستقبلية القصوىاالمقدار  ونوأن األفراد هم من حيدد

التكاليف النامجة عن االستثمار يف رأس املال البشري والعوائد املنتظرة منه، حيث يرى بأن هذا االستثمار يشبه 
 2.دوى منهوجيب مراعاة اجل االستثمار املادي

   رأس املال البشري نظريةضمن  لتعليماإضفاء الطابع الرمسي على  تهمسامهمن خالل "  بيكر" لقد حاول 
طور نظرية و  يف جمال التحليل االقتصادي دمج السلوكيات االجتماعيةقام ب، وقد املعرفةتراكم خالل  وذلك من

ية مستواهم التعليمي مبا يتوافق مع العائد من االستثمار بعقالن أن األفراد حيددون ، حيث فسرالطلب على التعليم
واملستوى األمثل لالستثمار هو  ،مثل أي استثمار املنتظر، وهذا العائد ميثل الفرق بني فوائد وتكاليف التعليم

 3.إضافية تعادل التكلفة احلدية املقابلة هامش، وهذا يعين سنة واحدةالذي حيقق أعلى 

ذلك على  ىنوب، وحتديد االسرتاتيمجيات من منظور التنمية س املال البشري يف زيادة النمورأر إىل دور قد أشاو 
 ة دددددددمزيد من رأس املال ولكن تتوقف على العوامل اخلارجيعلى  فرضية تقارب معدالت النمو املستدام اليت ال تعتمد

                                                 
، املؤمتر الدويل الثاين عشر لألعمال " دور إعادة هندسة العمليات وبناء نظم إدارة المعرفة إلنجاح االستثمار في رأس المال البشري" معني أمحد السيد، 1

 .020، ص 0290أفريل  05-00ال البشري يف اقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، رأس امل: حول
2
Rezine Okacha, Op.cit, p 33.  

3
Bijou Mohammed, Op.cit, p 07.  
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التعليم والتدريب إنتاجية العامل واملتمثلة يف  ، وحتدث عن العوامل املؤثرة على زيادة(تقنيةال وتقدم الدميوغرافية)
حيث استعرض آثار االستثمار يف التعليم على املداخيل بنفس املنهمجية املتبعة مع االستثمار يف  ،داخل اخلدمة

  1.ب يف مكان العمل مع بعض التغرياتالتدري

رأس املال البشري عن طريق حتليله النظري بتحليل انعكاسات االستثمارات يف ربط "  بيكر" وعليه فإن 
التدريب يف مكان العمل على املداخيل باالعتماد على نظرية سلوك املؤسسة، وهلذا فقد قسم التدريب إىل نوعني 

 .(سيتم التطرق إليهما يف الفصل الثاين) 2اخلاصالتدريب العام والتدريب : أساسيني

أن هذه األفكار كانت أفكارا داعية  لصيستخختلف إسهامات املفكرين الذين سبق ذكرهم، وكخالصة مل
، بل البد من فحسب نتاج املعرفة، واكتساب الكفاءات اليت ال تتوقف املؤسسة عند استقطاهبا أو توليدهاإل

 .   إدارهتاب هتمامإلالفت االنتباه إىل أي ضرورة  ،تطويرها واحملافظة عليها

 رأس المال البشري إدارة :ثانيال المطلب
               قد تكون يف استغناء عنه مستقبال تبعا ملا تقتضيه الظروفنوعي خمزون  اليوم منيه املؤسسات لإن ما حتتاج إ
 كونهوارد ال حمال   فمجأة يف أي وقتخطر فقدانه  ن ما متتلكه غري كاف ملواجهة التحديات البيئية، كما أنأأو 

مكوناته من عن إدارة  اليت تعرب يف معناهاو  البشرية رأس املال ليس ملكا هلا، لذلك يقتضي األمر عملية إدار 
 .عرفة وكفاءاتم

الذي ينعكس يف شكل  االبتكاريةاإلبداعية و  فكاراالستخدام األمثل والفعال لأل"  :إىل تشريإدارة المعرفة ف
 3".للمؤسسة، مبا يدعم ويعزز قدرهتا التنافسية  قيمة مضافة

هتدف إىل زيادة وتطوير ومواصلة استحداث  متعددة االرتباطات عملية تنظيمية"  :وبشكل مفصل أكثر متثل
خلق املعرفة من خالل التكامل بني تكنولوجيا املعلومات والقدرة اخلالقة االبداعية لألفراد، حيث ال ميكن أن 

 4." للمؤسسة متكامال انفصل إدارة املعرفة عن االسرتاتيمجية العامة وبذلك فهي تشكل نظام

، اليت هلا تأثري ملعلوماتقرتن بتطبيق تكنولوجيا ااحظ أن مفهوم إدارة املعرفة يف العصر احلايل من التعريف يال
املعارف ومجعها، ختزينها، نشرها، واستخدامها  استقطابتسهيل تطبيق عمليات أو وظائف إدارة املعرفة من  على

 .األهدافقيق حت يف

                                                 
1
Aurélien Perruchet, " Investir dans une thèse: Capital humain ou capital culturel? ", Thèse de doctorat en 

Sciences économiques, Université de Bourgogne, France, décembre 2005, p 32. 
 . 00ص ، 0292-0221أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، ، " االستثمار التعليمي في رأس المال البشري"  حممد دهان،2
 .  50، ص 0221مطبعة العشري، القاهرة، ، " فكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصريةإدارة الموارد ال" ، سيد حممد جاد الرب3

4
Pervaiz K. Ahmed, Kwang Kok Lim, Ann Y. E. Loh,  " Learning Through Knowledge Management ", First 

edition, Butterworth- Heinemann, New York, 2002, P 12. 
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عن بعض ، والواردة عمليات إدارة املعرفة غري اليت ذكرتمن العديد من النماذج وجتدر اإلشارة إىل أن هناك 
املفكرين الذين اختلفت وجهات نظرهم حول وضع تلك العمليات، ولكنها يف الغالب ال خترج عن العمليات 

 :1تسمح بد املذكورة، ومهما اختلفت تبقى ممارسة إدارة املعرفة مهمة ألهنا
 وحتقيق اإلبداع؛ دعم ومتكني املوظفني 
 توفري قدر كبري من املرونة والتكيف؛مع منتمجات عالية اجلودة  إنتاج 
 ؛توفري املعلومات وتعظيم االستفادة منهاو  خلق املعرفة من خالل املسامهة والتعلم 
 حتقيق التميز من حيث اجلودة، التكلفة، الرحبية واحلفاظ على املوقع التنافسي. 

 تكاملية وشاملة تتم يف مجيع املستويات التنظيمية وال ي مسؤوليةمسؤولية إدارة املعرفة هفإن  ألمهيةلتلك اونظرا 
 2.و متارس وتطبق على املستوى اإلسرتاتيمجي، بل هي موزعة على مجيع املستوياتتقتصر فقط على اإلدارة العليا أ

 جمموع األنشطة املخصصة الستخدام وتطوير األفراد واجلماعات بطريقة"  :فهي متثل إدارة الكفاءات أما
مثلى هبدف حتقيق مهمة املؤسسة وحتسني أداء األفراد، وكذا استعمال وتطوير الكفاءات املوجودة أو املستقطبة 

وسيلة لتحسني أداء و  ،االختيار وغريها ،يفظحنو األحسن، حيث متثل أنشطة تطوير املسار، التكوين، التو 
 3".وأفقي  املؤسسة وليست أهدافا يف حد ذاهتا حبيث يكون هناك تكامل عمودي

  يعمود قي أكثر منفأن حتقيق إدارة كفاءات ناجحة مرتبط بتطبيق تكامل أبيفسر جاء يف التعريف  إن ما
إذ جيب أن تكون  ،رهتا واسرتاتيمجيتهاظتكييف الكفاءات البشرية مع مهمة املؤسسة، ن هدف إىليخري ألن هذا األ

لتكامل األفقي بالنسبة لاهم يف حتقيق مهمة املؤسسة، أما طورة بطريقة معينة تسمو  ،مةظمن ،هذه الكفاءات خمتارة
الكفاءات وسيلة مثلى هلذا تكون هنا  وبالتايل، ف خمتلف أنشطة إدارة املوارد البشرية فيما بينهايتكييتعلق ب

 . التكيف أي تصبح كل أنشطة إدارة املوارد البشرية تتمركز حول الكفاءة

 تقييمها ،صناعتها ،الكتساب الكفاءات تبدأ بالتخطيطهي األخرى ت إدارة الكفاءاوعليه ميكن القول أن 
 :كما هو موضح يف الشكل التايل وأخريا احملافظة عليها الستخدامها يف حتقيق األهداف تطويرها

 
 
 

                                                 
  .52رجع سابق، ص سيد حممد جاد الرب، م1

2
Antonie Jetter et .al, " Knowledge Integration: The Practice of Knowledge Management in Small 

andMedium Enterprises ", physica-varlag, New York, USA, 2006, P 06. 
3
P. Zarifian, " Compétence et stratégies d’entreprise ", édition Liaison, Paris, 2005, P06. 
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 عمليات إدارة رأس المال البشري(: 00)الشكل رقم 
 
 
 
 

 
 
 

 :من إعداد الباحثة اعتمادا على :المصدر
- Antonie Jetter et .al, " Knowledge Integration: The Practice of Knowledge Management in 

Small andMedium Enterprises ", physica-varlag, New York, USA, 2006. 

  .0221، مطبعة العشري، القاهرة، " إدارة الموارد الفكرية والمعرفية في منظمات األعمال العصرية" سيد حممد جاد الرب،  -
 

يتضح أن ممارستهما تعين القيام مبمجموعة من  إدارة املعارف وإدارة الكفاءات، بعد حتديد مفهوم كل من
فإنه ميكن اعتبارمها  رأس املال البشريالعمليات املتعاقبة املرتبطة باملعارف والكفاءات، ومبا أهنما مكونان أساسيان ل

الهتمام بإدارة كل مكون وتبقى وظائفها األساسية متكاملة وشاملة ميكن ممارستها من خالل ا إدارة واحدة
، وأخريا احلفاظ عليها من افتقادها التقييم، التطوير ،التخطيط واالستقطاب، التوليد حيث تبدأ بعملية، نفسها

 كما يتضح يف  ، أي أن إدارة رأس املال البشري نعين هبا إدارة املعارف وإدارة الكفاءاتواستحواذ املنافسني عليها
مجيع العمليات اليت تتضمنها إدارة رأس املال البشري بصفة عامة دون تكرارها والذي من خالله تربز  ،لشكلا

 :1بالنسبة لكل مكون، واملتمثلة يف

تتوقف هذه العملية على عملية التخطيط لكل من املعارف : استقطاب وجذب رأس المال البشري
كما ونوعا، وذلك بعد   لشغل الوظائف الشاغرةدد احتياجاهتا منها والكفاءات اليت حتتاج إليها املؤسسة، حيث حت

، وبعدها تأيت عملية توظيف بتحليلها واختيار األنسب هلا القيامتوصيف املناصب توصيفا دقيقا، مث  عملية
داخلية وخارجية، كما قد تكون  املصادر فهي تصنف إىل ةتعدديالحظ أهنا مالكفاءات، أما بالنسبة للمعرفة 

 . لذلك ختتار املؤسسة أنسب األساليب جلمعها وختزينها واالستفادة منها وقت احلاجة إليهاهرة أو باطنة، ظا
عندما ترغب املؤسسة يف تغيري نوعية املوارد البشرية العاملة لديها دون : صناعة وتوليد رأس المال البشري

دم مصاحلها، وحتاول توليد أفكار جديدة التفريط فيها، فإهنا تعمل على صناعة رأس مال بشري جديد مبا خي
ومهارات ومعارف حديثة، أي تعمل على جتديدها من وقت إىل آخر حسب التغريات الطارئة ويكون ذلك من 

 .خالل استخدام بعض الوسائل واألساليب اليت تسمح بذلك، كاللمجوء إىل التدريب، التعليم والتعلم
                                                 

 . 90، ص 0292، مركز تطوير األداء والتنمية، مصر، " االستثمار في رأس المال البشري" حممد مصطفى حممود، 1
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وذلك بعد التعرف على مواطن  االستثمار يف رأس املال البشري لمن خال :رأس المال البشري طويروت تقييم
اختيار أنسب الوسائل للقيام به مثل  بعدها يتمالقوة والضعف يف األداء البشري وحتديد االحتياجات التدريبية، 

  .التعلم وأالتعليم ، التدريب

ض من ضغوطات العمليتخفالتوفري ظروف العمل املالئمة، و وذلك ب: الحفاظ على رأس المال البشري   
طرق فعالة  واستخدام، مع تقدمي حوافز مشمجعةالكفاءات واملؤهالت واخلربات،  يتناسب معهيكل أجور  واعتماد

 .من التقليد ة رأس املال البشريلتقييم األداء، وكذا محاي
، والشك أن هذه املهام أمر يف غاية األمهية متعلق باملهام اليت تقوم هبا املؤسسة يف كل مرحلة وميكن توضيح

تتطلب موارد بشرية ومالية، وتستغرق فرتة زمنية حتدد حسب احلاجة والوصول إىل األهداف املنشودة، وميكن 
 :توضيح ذلك يف الشكل التايل

 تكاليف إدارة رأس المال البشري(: 00)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
   مصر ،راءإث ،" -قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملين - س المال البشريرأتثمار في عائد االس" ء االستشاريون الدوليون، رباإحتاد اخل: المصدر
 .002، ص 0222

من خالل حتديد العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة يف سبيل احلصول على رأس املال البشري تبني أهنا من أجل 
خرى يتعني عليها حصر مقدار املخزون من جهة أو استغالله يف حتقيق األهداف البد من حتمل تكاليف معينة، 

     . وبالتايل تلمجأ إىل عملييت التقييم والقياسللفعالية،  ي وحتديد درجة مسامهته يف حتقيقهالنوع

 االحتفــــــــاظ
 

 عمالة ن الورااملعدل اإلمجايل لد 
  نسبة الرتك االختياري 
  نسبة الرتك من العمالة عالية األداء 
 ن العملوراتكلفة د 

 التطويــــــــرالتقييم و 
 

 نسبة تكلفة التدريب كنسبة من إمجايل األجور 
 ساعات التدريب الوظيفي 
 عامل/متوسط ساعات التدريب 
 ساعات التدريب للممجموعات الوظيفية 
 العائد على االستثمار يف التدريب 

 (الصناعة والتوليد) اإلنفـــــــــــــــاق
 إمجايل تكلفة العمالة كنسبة من مصروفات التشغيل 
 متوسط األجر للعامل 
 تكلفة املزايا املادية كنسبة من كشوف املرتبات 
 فرد/متوسط مستوى األداء باملقارنة بالعائد 

 جذباالستقطاب وال
  تكلفة تعيني الفرد 
 وقت شغل الوظيفة 
 اجلددننيعدد املعي  
 عدد اإلحالل 
 دالجد يننيجودة املع 
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  قياس رأس المال البشري: المطلب الثالث
  وبةولكن الصع ،ال تتخللها أية مشاكلة ممكنة يتعد عملية القياس بالنسبة لكل ما هو ملموس ومادي عمل

تقييمها و   عملية ضبطهاريتكون بالنسبة لالملموسات، حيث تدور األفكار حول إمكانية قياسها هبدف تيس
 .ومعرفة التغري يف تلك األصول

 يثح ،اعتبار املوارد البشرية أصوال من أصول املؤسسة لة القياس وأثارت جدال عندما متأقد برزت مسو 
أنشطة املوارد البشرية حنو البحث يف إمكانية قياس  ،ا الباحثني يف هذا اجملالاجتهت العديد من اهليئات العاملية وكذ

وتأرجحت وجهات النظر ، قيمة العائد من االستثمار فيهتقدير وحتديد قيمة املخزون من رأس املال البشري، وكذا 
 :بني مؤيد ومعارض، حيث بىن كل اجتاه أفكاره على فروض معينة نوضحها يف ما يلي

 :1سباب التاليةلألجاءت فكرة املعارضة  :قياس رأس المال البشريالمعارض لمسألة اإلتجاه  :أوال

  إن مجع البيانات املتعلقة باملورد البشري يعد عملية صعبة ومعقدة نظرا لكثرة املتغريات اليت تتناوهلا هذه
 البيانات وخاصة املتغريات االنسانية اليت يصعب قياسها بشكل دقيق؛

 ل البشري املعروض يف امليزانية تتغري وال تفصح عن القيمة احلقيقية له؛قيمة األص 
  تتطلب فعالية نظام قياس رأس املايل البشري وجود نظام فعال لتقييم أداء العاملني وهذا ما ال يتوفر يف كثري

 من األحيان، بسبب أخطاء التقييم كالتحيز والنسيان وعدم دقة املعايري؛ 

 :2يف نظرا لوجود صعوبةعملية القياس ذر قد تتعفضال عن ذلك 

 وخمرجاهتا؛ عب التنبؤ مبدخالهتاصقياس بعض األصول النوعية حيث ي 
 ؛درجة من التأكيد ةقتصادية املستقبلية بأيتقدير العوائد اإل 
 ؛تتدوفر البياندابسبب عدم  دارهتا واستخدامها بكفاءةإبطريقدة تضددمن  األصول املعنوية يفيدة التعامدل معك 
 الرتاكم املتحقق منهب أو املتعلقة دخالتاملتعلقة باملقياس تطبيق بعض طرق ال. 

أكثر  أمهيتها وازديادمع تغري النظرة للموارد البشرية، : لمسألة قياس رأس المال البشري مؤيدتجاه الاإل: ثانيا
في االستثمار  معاجلة تكاليفرة فك للمحاسبة اليت تتبىن املعاصرة النظر برزت وجهة، من أمهية املوارد امللموسة

 .كعنصر من عناصر املوجوداتالمالية  التقاريرعنها في واإلفصاح  لبشريةالموارد ا

                                                 
 .099، ص 0225، مدخل اسرتاتيمجي، دار وائل، عمان، " إدارة الموارد البشرية" خالد عبد الرحيم مطر اهلييت، 1
منوذج مقرتح للقياس وفقا ملؤشرات التصنيف العاملي  -الستثمار فيه وإشكالية قياس أدائهمعة بني آليات ل البشري يف اجالرأس امال" مدفوين هندة، 2

 .901، ص 0291أم البواقي، دمسرب  العريب بن مهيدي، ، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد السادس، جامعة" -للجامعات وأبعاد بطاقة التقييم املتوازن
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  البشريةفي الموارد االستثمار  معاجلة تكاليفل فكرة قبو أسباب أن من بني جتاهمؤيدوا هذا اإليرى و 
ميكن قياس التي  تقدم اخلدماتالسلع و جتنتالموارد  هذهوطالما أن ، أصال من أصول املؤسسة هااعتبار 

اإلفصاح عنها تقبل إمكانية  ، ومن ناحية أخرى جيباملتعلقة هبا التكاليف عاجلةمل مانعيوجد فال تكاليفها 
 .  االستثمار فيهأصال ميكن باعتبارها  مؤسسةال بنشاطالمختلفة ذات الصلة األطراف لمصلحة كموجودات 

وليس لسنة واحدة    عدةلسنوات يرادات اإلحتقيق في  البشرية تساهملموارد في ااالستثمار  كما أن تكاليف
 املواردوبالنسبة للمخرجات فعدة سنوات، على ؤها إطفا يتم االستثمارات كموجودات لذا ينبغي أن تعاجل هذه
أسلوب د والموارتستثمر هبا هذه الصيغة التي على القيمة ؤسسة، وتعتمد هذه للمقيمة البشرية جيب أن تضيف 

، حيث تبدأ هذه والنمو والتنافسكزيادة اإلنتاج وحتقيق األرباح   هي تساهم يف خلق منافع اقتصاديةف ،إدارهتا
 1.البشريةالموارد اجد منذ اقتناء في التواملنافع 

 :2ات أعاله فإن عملية القياسر ونظرا للمرب 
 ج املؤسسة مثل أجهزة الرقابة؛خار فيها للمجهات ذات العالقة داخل و  قدم معلومات هامة وموثوقت 
 ساعد املؤسسة يف وضع خطط براجمها التدريبية، والقيام مبسؤولياهتا االجتماعية بربط حتقيق األهداف ت

 التنموية باألهداف اإلنتاجية؛
 معرفة أحسن طرق و  ،توفري املناخ املالئم للعمل لتنمية املوارد البشرية وتطوير قدراهتا االبتكارية على تشمجع

 تحفيز وإقامة العالقات بني األفراد؛ال
 ؛أصال اعتبارهصر البشري من كونه تكلفة إىل نتغيري النظرة إىل الع تؤدي إىل 
 تعطي رؤية عن حمركات األداء املستدام؛، حيث األداء والرتكيز على النتائج املستقبليةيف تطوير تقييم  تساهم 

 :3كما أن عملية القياس

  راكه جيعل املؤسسة تركز على محايته وتنميته حىت يساهم يف تعظيم القيم؛بأن ما يتم قياسه وإدتؤكد 
 تقدم معلومات مفيدة أكثر للمستثمرين احلاليني واحملتملني؛ 
  تسمح بالربط بني املدخالت واملخرجات املرتبطة برأس املال البشري، أي املوازنة بني التكاليف واملزايا                

 أو النواتج منها؛
 لرأس املال البشري واحتوائها يف ميزانية املؤسسة وكشوفاهتا ( السوقية)االعرتاف بالقيمة احلقيقية زم و اجل

 .وإخضاعها للمراجعة مثل األصول األخرى

                                                 
االقتصادية العلوم ، جملة " العراقيةاالقتصادية للوحدات المالية يف املوارد البشرية يف التقارير االستثمار إلفصاح عن ا" ، سناء أمحد ياسني، انالغب صربيثائر 1

 .021، ص 0229، 25، جامعة بغداد، العدد رقم قسم المحاسبةواإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، 
 .15، ص 0295، مركز الكتاب األكادميي، عمان، " محاسبة الموارد البشرية"  البوعلي لعييب، وليد ناجي احليايل،2
 .092، مرجع سابق، ص "–إدارة ما ال يقاس –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم، 3
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 قيمةتطوير ة و البشري املوارد إدارة مارساتمل رقابية وتقييمية القياس وسيلة بناءا على ما سبق ميكن اعتبارو 

 1.فعالية عملية التسيري يف حتقيق األهداف، وأداة للحكم على س ماهلا البشريمن خالل رأ ملؤسسةا

انصب االهتمام أيضا حول فكرة االفصاح عن  ،يف نفس سياق موضوع حماسبة املوارد البشرية والقياسو  
 .برأس املال البشرياألنشطة املتعلقة 

    رأس المال البشرياإلفصاح المحاسبي عن : المطلب الرابع

 والكشف عن أنشطته  حتديد الفقرات املرتبطة بهيف  رأس املال البشري اإلفصاح عنالغرض من عملية  نميك
      ض توفري أية معلوماتحتديد رأس املال البشري ومتييزه وقياسه، بغر " أن مجعية احملاسبة األمريكية  حيث ترى

حتسني نوعية  إىلبة رأس املال البشري حيث هتدف حماس ،ثبات والتقييمكون مرجعا مهما لإليللمستفيدين 
  2." اختاذ قرارات إدارية صائبة من أجل الكشوفات املالية، ودمج متغري رأس املال البشري فيها

أو إعداد  املوارد البشرية يف القوائم املالية الرمسيةاملتعلقة بتكاليف المجيع  كشفتتضمن فكرة اإلفصاح إمكانية  
عيار موبالضبط  يةوهذا نتيمجة التوجه إىل التعامل باملعايري احملاسبية الدول، مجيلهاكشوفات إضافية كمالحق لتس

يعرض املعاجلة احملاسبية للموجودات غري ، وهو ألصول غري امللموسةالذي يتضمن ا 01احملاسبة الدويل رقم 
وعلى  ،مجل للموجوداتعلى كيفية قياس املبلغ املسأيضا ينص و  ،يت مل تتم معاجلتها يف معيار آخرامللموسة ال

 3.هواإلفصاح عنوجوب االعرتاف باألصل إذا حقق الشروط الواردة فيه 

قابلة للتمييز الالنوع األول ميثل األصول غري امللموسة وفقا هلذا املعيار تتعلق املعاجلة بنوعني من األصول، 
مجلة، اإلجيارات، مصاريف بشكل مستقل كرباءات االخرتاع، حقوق الطبع والنشر، العالمات التمجارية املس

قابلة للتمييز عن املؤسسة وال عن اللموسة غري املصول غري والثاين يتعلق باأل ،االمتيازات والرتاخيصو  التأسيس
 . بعضها البعض وال حىت عن األصول األخرى مثل املعرفة، اخلربات، املهارات، والكفاءة اإلدارية

صول غري امللموسة تعذر القيام هبا بالنسبة لبعض العناصر كاملعرفة وما يالحظ بالنسبة للمعاجلة احملاسبية لأل
كما يصعب حتديد قيمتها السوقية   التقييم،هلا وعدم القدرة على التقييم املوضوعي والكفاءة وغريها بسبب غياب 

  .فقطاليت ميكن قياسها مبوضوعية املعنوية ض األصول لى بعع هذه العمليةتتوقف لذلك 
                                                 

1
Michael Armstrong, " A Handbook of Human Resource management practice  " , kogan page,10

th
 edition  

London and Philadelphia, 2006, p 78. 
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة " القياس واإلفصاح ودورهما في محاسبة تكاليف الموارد البشرية في القطاع المصرفي" ، عادل حممد حممد حسن2

 . 900ص ، 0295القاهرة،  ،الدول العربية
3
Corinne Bessieux-Ollier, Monique Lacroix, Elisabeth Walliser, " Capital humain: mesure, management et 

reporting Un état des lieux sur le plan théorique et pratique ", 2010,  p 09, disponible sur: https://halshs.archi 

ves-ouvertes.fr/halshs-00548090/document, consulté le: 22/06/2016. 
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         يف غاية التعقيد نسبيا أمرا أس املال البشري يف الكشوفات املاليةر  تكاليفتصنيف  خرى يعدومن ناحية أ

، أما بلية املتحققة من االستثمار فيهوعادة ما يرتبط هذا التعقيد حبالة الالتأكد املتعلقة باملنافع االقتصادية املستق
 :1صها يفميكن تلخي طرق اإلفصاح عن رأس المال البشريلبالنسبة 

يتم اإلفصاح عن املعلومات املالية اليت تتعلق باالستثمار يف رأس املال : اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
ويفيد االفصاح العلمية لدى العاملني يف املؤسسة،  القدراتتطوير التكاليف املخصصة لتوضيح حمجم كالبشري،  

 عامال هاهتمام املؤسسة بتنمية رأس املال البشري باعتبار إىل ني املستثمرين واحملللني املالي املؤسسة يف لفت انتباه
 .لتحقيق الرحبية يف األجل الطويلأساسيا 

اء تناسب هذه الطريقة املؤسسات اليت تنفق مبالغ ضخمة على شر : إعداد قائمة االستثمارات المعنوية
بشرية يف املؤسسات اليت تستخدم أساليب باإلضافة إىل االستثمار يف األصول ال ،براءات االخرتاع وشهرة احملل

 .التكنولوجيا املتقدمة ويكون هلذه القائمة تبويب مفصل من قائمة الدخل

يتم اإلفصاح عن رأس املال البشري ضمن قوائم مالية : اإلدراج في القوائم المالية األساسية المدققة
  اإلجراء يتم رمسلة رأس املال البشري وٕادراجهرجي، وهبذا اخاجعة مراقب احلسابات أو مراجع أساسية وختضع ملر 

 .يف قوائم مالية وٕاقفال االستنفاذ السنوي يف قائمة الدخل على مدى عدة سنوات مالية

يتم اإلفصاح عن رأس املال البشري يف قوائم : قوائم مالية غير مدققة تلحق بالقوائم المالية األساسية
ل مراقب احلسابات، حبيث يتم إدراجها ضمن مالحق القوائم املالية منفصلة ال ختضع ملراجعة وتدقيق من قب
 .األساسية املدققة من قبل املراجع اخلارجي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
دراسة حالة المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية –إشكالية القياس واإلفصاح عن رأس المال البشري في القوائم المالية " مجام حممود، دبابش أمرية، 1

 . 910، ص 0291كز اجلامعي عبد احلفيظ بو الصوف، ميلة، املر جملة ميالف للبحوث والدراسات، ، العدد الثالث، " بقسنطينة
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 الصفل

 

 :الخصة

تغريت املعامالت االقتصادية واملالية والتمجارية، وحىت باالنتقال من عصر املاديات إىل العصر الرقمي 
كنولوجيا واألنظمة املتطورة، وهو ما يستدعي االعتماد على رأس مال اجلوانب اإلدارية، أين فرض التعامل بالت

 بشري ميكن املؤسسة من الصمود أمام حتديات الرقمنة؛

جمموعة من املكونات النوعية اليت اختلف يف حتديدها العديد من املفكرين ميثل رأس املال البشري 
                : البشري يتمثل يف عنصرين أساسيني ومها والدارسني له، وقد مت اخلروج بنتيمجة مفادها أن رأس املال

وباقي العناصر كاملهارات، اخلربات، القدرات، االستعدادات، وغريها تعترب مكونات " المعارف والكفاءات" 
 ؛ألساسيةااملكونات منيا يف ضجزئية تدخل 

 :ومن خالل ما جاء يف هذا الفصل استخلصت النتائج التالية

 ل البشري جزء من رأس املال الفكري الذي ميثل جمموع األصول الفكرية؛ يعد رأس املا 

  اهتمت العديد من النظريات بأمهية رأس املال البشري ومدى االعتماد عليه يف حتقيق العوائد، من أمهها
     "               شولتز" كل من   اليت تنوعت أفكارها بني اسهامات"  نظرية رأس المال البشري" وأبرزها 

 ، وقد حدد كل مفكر األساليب اليت تؤدي إىل تنمية رأس املال البشري؛" مينسر" ، " بيكر" 

  من عمليات إدارته، واليت حددت بإدارة كل مكون من جزئية تعد عملية تنمية رأس املال البشري عملية
   مكوناته، أي هي حمصلة إدارة العارف وإدارة الكفاءات؛  

  أس املال البشري جدال وسط الدارسني واملفكرين، وتأرجحت اآلراء بني مؤيد أثارت اشكالية قياس ر
، وتبني أنه ميكن قياس بعض العناصر املعنوية اليت ميكن تقييمها وحتديد قيمتها السوقية للفكرة ومعارض هلا

 ؛فقط 

  ،تعلقة هبذا والزالت الدراسات املبالنسبة ملسألة القياس تتوقف على بعض األساليب الكمية والنوعية
املوضوع حمدودة نظرا لصعوبة قياس املوارد الالملموسة، وإجياد الطرق املالئمة للقياس خاصة بالنسبة للطرق 
الكمية، لذا تتميز بصعوبة التطبيق عند عدم توفر البيانات املتعلقة برأس مال البشري أو عند عدم االفصاح 

 عنها؛

 ؤسسة غري كاف يف ظل العصر الرقمي، فالتحديات تلزم إن االستحواذ على رأس املال البشري يف امل
  .عملية االستثمار فيهل وضعية جديدة، مما يفرض كتكييفه مع  ضرورة املؤسسة 
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 :متهيد
تعظيم كونه يسمح ب،  أمرا حتميا يف ظل العصر احلايللمؤسسات االقتصادية ل لتطوير املستمريعد ا

من استئصال وميكن االنتفاع من نقاط القوة وكافة الفرص املواتية واملتغريات البيئية ذات التأثري االجيايب، 
مع التهديدات وكافة التغريات ذات التأثري ويعزز لديها االستعداد للتعامل الفعال  ،خمتلف جوانب الضعف

  ؛سليب يف الوقت احلايل أو املرتقبال

املمكنة واليت تسمح هلا بإحداث التطوير  للتكيف مع تلك املتغريات يتعني على املؤسسة اختيار جماالتو 
ها           ياكلهب تعلقاملزي  اجلتغيري بالميس كافة املؤسسة، أو الرذ  رذر  اجلتغيري البفقد يتعلق األمر  التغيري،

تعد مدخالت لعملية التطوير ويف نفس مواردها خاصة املوارد البشرية اليت  أو ،أساليب العملو  اسرتاتيجياهتاو 
 ؛الوقت غايتها

تتضمن املدخالت املخزون النوع  من رأس املال البشر  الرذ  يعتمد عليه يف عملية التطوير والرذ   
األداء  يف حتسني تتمكن املؤسسة من حتقيق االستفادة منه  يته وجتديده، حىتر فيه هبدف تنمستممااالجيب 

األمناط نماذج أو التبين بباالعتماد عليه يف تطوير نظرهتا وحتسني صورهتا وتصورها االسرتاتيج  و  ،من جهة
 من جهة أخرى؛ كتحديات البد من مواجهتها  الرقم فرضها العصر  واليتاحلديمة للمؤسسات 

 :العام لكل منالنظر  طار سيتم يف هرذا الفصل إبراز اإلليه وع

 األمهية، النظريات وطرق القياس؛املفهوم، : ر يف رأس املال البشر عملية االستمما 
 األهداف، املربرات واجملاالتاملفهوم، األمهية، : طوير املؤسس عملية الت. 
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 ماهية االستثمار في رأس المال البشري: المبحث األول

تلف االستممار يف الالملموسات عن االستممار التقليد  من ناحية املوضوع، فاألخري يهتم باألموال، أما األول خي
 .كاملعارف والكفاءات  موضوعه كل ما هو غري ملموس وميمل أصوال ومواردا أساسية بالنسبة للمؤسسة

الستممار يف رأس املال البشر   ل نسبةبالدرجة املخاطرة اليت تكون أكرب يف ن االختالف مأخرى يك ناحيةومن 
ا يف أ  وقت، ويعد هرذا أيضا سببا يف عدم تقبل ملكا للمؤسسة، وميكن أن تفقدمه ااملعرفة والكفاءات ليست كون

إمكانية قياس رأس املال البشر ، غري أن املؤيدين لفكرة القياس اقرتحوا جمموعة من الطرق لقياسه سيتم توضيحها 
 .    عض اجلوانب املتعلقة بعملية االستممار يف رأس املال البشر بعد التعرف على ب

 االستثمار في رأس المال البشري مفهوم وأهمية : المطلب األول

بعد التطلع اليوم إىل القطاع الرابع الرذ  يقف على املعارف واملعلومات، أعطيت أمهية بالغة لالستممار يف رأس 
  .منها العربيةتبقى ضئيلة خاصة  هرذا اجملال ال أن الكتابات يفإ ذلكاملال البشر ، وعلى الرغم من 

املال يف مشاريع هبدف تنميته  استخدامميمل االستممار املاد   :االستثمار في رأس المال البشري تعريف: أوال
على املستوى وزيادته ويتحدد بتكلفة وعايد، كرذلك األمر بالنسبة لالستممار يف رأس املال البشر  الرذ  ميكن تعريفه 

أو األفراد يف تطوير قدرات ومعلومات وسلوكيات الفرد هبدف رفع  استخدام جزء من مدخرات اجملتمع" الكل  بأنه 
شمل عملية يو  ،جملتمعارفاهية تحقق لإلنتاج مزيد من السلع واخلدمات  طاقة اجملتمع الكليةفع ور  ،طاقاته اإلنتاجية

  1".والتكوين  اإلنفاق على التعليم والتغرذية والصحة
  يشري هرذا التعريف إىل أن االستممار يف رأس املال البشر  ال يعترب مهما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية فحسب

احلقيق  للدخل والنمو  تنمية السكان باعتبارهم املصدراليت جيب أن تسعى حنو ، بل هو مهم أكمر بالنسبة للدول
اإلنفاق على تطوير قدرات، مهارات ومواهب الفرد على حنو ميكنه من "  لميمأما على املستوى اجلزي   .االقتصاد 

 2".زيادة إنتاجيته 

تنمية وتطوير املوارد الالمادية املتمملة يف عناصر رأس هرذا يعين أن االستممار يف رأس املال البشر  يتممل يف عملية 
 ق العايد يف املستقبلـة هبدف حتقيــا من طرف املؤسساإلنفاق عليه تطلبارف، الكفاءات، واليت تـاملع: ر ـــاملال البش

 باستمرار           ءاتاوالكفاملعارف  تكوين وتنميةتوجيه كافة اجلهود املالية والبشرية إلعداد املورد البشر  إعدادا يسمح بأ  
                                                 

مللتقى الدويل اخلامس حول رأس املال الفكر  يف منظمات األعمال ا، " ماهية رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشري "رابح عرابة، حنان بن عوايل، 1
 .10، ص 1133ديسمرب،  31-31ة يف ظل االقتصاديات احلديمة، جامعة الشلف، يوم  العربي

 .17ص  ،1110، املركز اجلامع  غرداية، 7، جملة الواحات، العدد " دور رأس المال البشري في خلق القيمة في المؤسسات المصرفية" عبد اللطيف مصطف ، 2
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حلايل على أمل يف الوقت ا تكاليفحتمل املؤسسة  -االستممار يف رأس املال البشر - هرذه العمليةالشك أن و 
 .حتقيق عايد يف املستقبل، حيث ترتبط تلك التكاليف بنشاطات إدارة املوارد البشرية

 :يف الشكل التايل عملية االستممار يف رأس املال البشر  كجزء من االستممار يف املوارد الالمادية وميكن توضيح

 (مال البشريرأس ال)عملية االستثمار في الموارد الالمادية (: 80)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 .173، ص 1131دار اليازور ، عمان،  ،"–إدارة ما ال يقاس –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم،  :المصدر

إن هرذا النموذج يهدف إىل توجيه االهتمام حنو بناء األصول الفكرية من خالل حتديد جماالت االستممار اليت 
 :1ويتم من خاللاليت ستسهم يف مرحلة الحقة يف إنشاء القيمة، تسمح ببناء قاعدة هلرذه األصول وتراكمها، و 

تشجيع و األساليب اليت تساعد على تنفيرذ هرذه العملية كالتعليم، التدريب  وه  :تحديد مجاالت االستثمار
 .البحث والتطوير وغريها

املعارف والكفاءات ونتتكاملرحلة األوىل  اعتمادا على األساليب املوضحة يف :بناء وتراكم األصول الفكرية   
 . االبتكار واحلصول على براءات االخرتاع، وحقوق امللكية الفكرية وغريها من األصول الفكرية واليت تسهم يف زيادة

هبدف احلصول على القيمة وهو  نشاطالفكرية يف الصول األ تلك استخدام :مساهمة األصول في إنشاء القيمة
 .تهأمهيمن  تزيدويعد ذلك سببا من األسباب اليت  ،هاعملية االستممار في العايد املتوقع بعد اإلنفاق على

                                                 
 .173، مرجع سابق، ص "–ال يقاس إدارة ما –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم، 1

 تراكم األصول الفكرية 
 

 االستثمار الالملموس

مجاالت  األصول المجاالت
 القيمة

 البحث والتطوير -
 التدريب والتعليم  -
 نفاق على المكاتب الخلفيةاإل  -
 (التسويق والعالقات مع الزبون)  -

 سوق األصول الفكرية -
 سوق المنتج -
 نتاجيةاإل -

 حقوق الملكية الفكرية: المعرفة -
 المهارات واالبتكار: ريةارد البشالمو  -
 التنظيم -
 العالمة/السمعة -
 لشبكات والتحالفاتا -

 إنشاء القيمة
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هرت الدراسات التطبيقية املرتبطة بنموذج النمو االقتصاد  يف ظأ :أهمية االستثمار في رأس المال البشري :انياث

مو االقتصاد  بالنسبة للدول املوارد البشرية والناالستممار يف بداية الستينات من القرن املاض  طبيعة العالقة بني 
من النمو يف الدول الصناعية كان مرجعه حتسني قدرات اإلنسان ومهاراته واملعرفة  % 01املتقدمة، وتبني أن حنو 

 1.واإلدارة
وتعمل على تغيري األمهية النسبية  ايف جديدة ترتكز على املعرفةظالتقدم التكنولوج  الرذ  يربز وجود و ظل ويف 

الزيادة يف هرذا املخزون يف  حيث تسهمج، يتعني زيادة رأس املال البشر  من حيث الكم والكيف، لعوامل اإلنتا 
 .عترب مصدرا مهما لزيادة المروةي وبالتايلإنشاء القيمة وحتقيق منافع يف األجل الطويل، 

رذ زمن بعيد، إىل أن من"  ثروة األمم" يف كتابه الشهري "  آدم سميث"  أشاروبالنسبة للمسامهة يف تكوين المروة 
االستممار يف رأس املال البشر  يؤد  إىل تكوين وزيادة ثروة األمم، حيث اعترب أن كافة القدرات املكتسبة والنافعة 

غم من أن تلك العملية مكلفة إذا وعلى الر  ،ساسيا يف مفهوم رأس املال المابتاجملتمع تعترب ركنا أ أفرادلدى ساير 
 أن املخزون النوع  يعد جزءا هاما من ثروة الفرد اليت تشكل بدورها جزءا رييسيا من ثروة على التعليم، إال اعتمدت

  2.اجملتمع الرذ  ينتم  إليه

الرذ  يرى أن أعلى أنواع رأس املال قيمة هو رأس املال الرذ  يستممر يف "  ألفريد مارشال"  ه أيضايؤكدهرذا ما و 
 ، ويتمإن االقتصاد ذاته ذو قيمة حمدودة إن مل يستغل يف سبيل التقدم البشر، إذ عن طريق اإلنسان تتقدم األمم، بل

ذلك عن طريق القوى البشرية اليت حتول المروات من جمرد كميات نوعية إىل طاقات تكنولوجية متنوعة حتقق التقدم 
 3.املنشود

 دوليت هناك  واالجتماع ، البشر  يف حتقيق التقدم والنمو االقتصاديف رأس املال ومن أمملة تأثري االستممار 
أن  امعدالت عالية للنمو االقتصاد ، واستطاعت احققتاللتان جنوب شرق آسيا،  الصني واليابان وغريمها من دول

على  هماحرص من خاللا البشرية بفضل مواردمه مكانة متقدمة بني دول العامل ءانحاجز التخلف وتتبو  ياتتخط
العامل اآلن من تطور علم  كبري خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات املرتبطة  كما أن ما يشهده  ،اوتنميتهتأهيلها 

ه من قدرات ومهارات عالية املستوى طوير واإللكرتونيات يرجع إىل ما مت ت باستخدامات احلاسب اآليل واالتصاالت
 4.هلرذا املورد

 
                                                 

 .31، ص 3001، ندوة التنمية البشرية يف الوطن العريب، بريوت، " -مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون –التنمية البشرية " جورج القصيف ، 1
 .301-301سعد عل  العنز ، أمحد عل  صاحل، مرجع سابق، ص ص 2

3
Marchell Alfred, Op. Cit, p 213.  

 .33-31بة، حنان بن عوايل، مرجع سابق، ص ص رابح عرا4
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 : 1مما تقدم ميكن القول أن عملية االستممار يف رأس املال البشر  تسمح بـ

 التحكم يف التكاليف وختفيضها؛و  تعزيز أداء املؤسسات من خالل حتسني اإلنتاجية وزيادة اإليرادات 
 رفع قيمة املؤسسة يف السوق وتعزيز موقفها التنافس ؛ 
 حتديد مستويات االستممار املاليمة من خالل حتديد احلد األدىن واألقصى من املبالغ املخصصة له؛ 
  اجتاه طبيعة العمل مبا يؤد  إىل زيادة القدرات االبداعية واالبتكارات، باإلضافة إىل حتقيق تغيري الصورة الرذهنية

 املزيد من اخلدمات واملنتجات مبستوى اجلودة املطلوب؛
 عترب مؤشرا لقياس رحبية املؤسسةت، وبرذلك أكرب زيادة فعالية املؤسسة بتحقيق عوايد مالية . 

  الوقت تتطلب ختصيصأس املال البشر  متمل التزاما كبريا على املؤسسة، فه  ر  وتطوير من الواضح أن عملية بناء
وتتوقع املؤسسة أن حتصل على عوايد من هرذه التعليم وغريها،  ،رتبطة بتكاليف التدريبواملوارد املادية امل اجلهود،

 .عوايدهاالعملية اليت جيب حتديد وقياس تكاليفها و 

واليت ترتبط  لقياسلاألساليب أو الطرق املمكنة حتديد   الفصل األول سيتميفبعد احلديث عن اشكالية القياس 
 مقدارأ  مقدارها و ، األول باملدخالت من املعارف والكفاءات حيث يتعلق مهمني يف عملية االستممار، جبزأين

اجلزء  ، أماوتطويرها تكاليف الكتساهبااملؤسسة من أيضا وما حتملته  ،زمنية خمتلفةفرتات التغري النسيب فيها خالل 
وميكن  ،أ  مدى مسامهة ذلك املخزون النوع  يف حتقيق القيمة للمؤسسة ،الماين متعلق بقياس قيمة املخرجات
 :توضيح ذلك من خالل الشكل التايل

 تصنيف عملية قياس رأس المال البشري  (: 89)الشكل رقم 

 

 

 
 

 :ة باالعتماد علىباحممن إعداد ال: المصدر
 .1110، دار اليازور ، عمان، " إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال" العنز ، أمحد عل  صاحل، سعد عل   -
االجتاهات –إدارة املوارد البشرية : ملؤمتر العريب األولا، "-المفاهيم وطرق القياس–قياس تكلفة الموارد البشرية " حممد عبد الفتاح العشماو ،  -

 .1117ة، القاهرة، ، منشور -املعاصرة واحلديمة 
 

                                                 
 .12، ص 1132،  مركز اخلربات املهنية لإلدارة، بيميك، القاهرة، " رأس المال البشري" حامت بن صالح أبو اجلدايل، 1
 

 طبيعة قياس رأس المال البشري     

 

قياس المدخالت من خالل تحديد ما 
 تحملته المؤسسة من تكاليف مختلفة

 متعلقة برأس المال البشري
 

قياس قيمة المخرجات، أي العوائد 
                مة رأس المال المترتبة على مساه

 في تحقيق القيمة يالبشر 
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 طرق قياس تكلفة االستثمار في رأس المال البشري: المطلب الثاني
  إىل التضحية ببعض املوارد اليت يتم التنازل عنها ألجل حتقيق هدف حمدد يف جمال احملاسبة اإلداريةتشري التكلفة 

 1.مبادلة موجودات املؤسسة خبدمات العاملني أو العمل ذاته أ 

جملال االستممار فإن التكلفة متمل مصروفا مت حتمله نتيجة إجراء بعض النشاطات اليت من شأهنا أن أما بالنسبة 
التكاليف اليت تتحملها املؤسسة إمجايل  " وعليه متمل تكلفة االستممار يف رأس املال البشر ، تعود بالنفع يف املستقبل

، ويتم 2" من األساليب التدريب والتعليم وغريها عن طريق احلصول على املوارد البشرية أو استبداهلا أو تطويرهاعند 
 .حتديد هرذه التكلفة وقياسها من خالل استخدام بعض الطرق

اإلدارية اليت حتملتها املؤسسة  خمتلف التكاليفأيضا التكلفة التارخيية وه  متمل  تسمى: طريقة التكلفة األصلية: أوال
 :يف الشكل التايلكما هو موضح  ىل غاية تكاليف التنمية والتحفيز،ابتداء من احلصول على املوارد البشرية إ

 نموذج التكلفة األصلية للموارد البشرية(: 08)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
االجتاهات –رية إدارة املوارد البش: ملؤمتر العريب األولا، "-المفاهيم وطرق القياس–قياس تكلفة الموارد البشرية " حممد عبد الفتاح العشماو ،  :المصدر
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  تكاليف توريد خارج  الستخدام األفراد اجلددتظهر التكلفة األصلية مقسمة إىل ( 31)رقم من خالل الشكل 
تشمل تكلفة وتكاليف حتويل داخل ، وتعد األوىل تكاليف مباشرة متمل تكاليف اكتساب رأس املال البشر  اليت 

تكلفة إعداد االختبارات، وكرذا  ،أجور املسؤولني عن التعيني ،االستقطاب واالختيار والتعيني، مصاريف اإلعالن
مصاريف السفر واإلقامة إذا تطلب األمر وغريها، أما المانية فه  متمل تكاليف غري مباشرة لرأس املال البشر  ممل 

 .ايفظلرتقية النقل والتحويل بني الو تكاليف إعداده واستخدامه وتشمل تكلفة ا

 (تكلفة اإلحالل) طريقة التكلفة االستبدالية: ثانيا
تتضمن اليت تتحملها املؤسسة عند إحالل عامل حمل آخر يكون قادرا على القيام بنفس املهام،  التكاليفمتمل 

ن هم حباجة إىل تدريب، وبالتايل فه  التكاليف املتعلقة بالتدريب بالنسبة لألفراد اجلدد أو العاملني القدامى الرذي
  تشمل تكاليف إعداد الربامج التدريبية، فرصة استخدام وقت املدربني يف حالة استخدام مدربني يعملون باملؤسسة

عناصر هرذه التكلفة يف الشكل  وتتضح، 1نفردون مبهمة التدريب، وكرذا مجيع نفقات املعدات إن استلزم األمريوالرذين 
 :التايل

 نموذج تكلفة اإلحالل(: 00)ل رقم الشك
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 :ضمالنموذج ي هرذايالحظ أن ( 31)رقم من الشكل 

ها املؤسسة يف سبيل احلصول على ملتاليت حت تكاليفمتمل مجيع ال: تكلفة الحصول على الموارد البشرية
 . يفهاظاملوارد البشرية وتو 

رات وتطوير أداء املوارد البشريةتنمية القدرات واملهاكتكاليف : تكلفة التعلم والتدريب.  
خلدمة ومصاريف تأهيل وهتيئة الفرد اجلديد ليحل حمل الرذ  ترك تشمل مكافأة ترك ا :تكلفة ترك العمل

 .العمل، وكرذا التكلفة الناجتة عن ضياع الدخل احملتمل حتقيقه لو أن الفرد مل يرتك العمل باملؤسسة

  ارة النادرةتكلفة احلصول على املوارد البشرية املاهرة أو ذات املهأو متمل التكلفة الفرضية : الفرصة البديلةطريقة : ثالثا
من عدم كفاءهتم قبل صرفهم من املؤسسة تكلفة االستغناء عن العاملني وخسارهتم اليت تتحملها وتعرب أيضا عن 

العمل، وكرذا نفقات جرذب العاملني اجلدد واستقطاهبم وتعيينهم وتدريبهم لشغل الوظايف الشاغرة، فضال عن 
 1.تكاليف التعويض

من ناحية حتديد التكاليف مهمة اس أنشطة االستممار يف رأس املال البشر  قيمما سبق ميكن القول أن عملية 
 .من هرذا االستممار املتوقعةالعوايد  يتممل يف ،يقل أمهية عنه اللكن هناك جانب آخر يتعلق بتلك العملية أيضا 

 االستثمار في رأس المال البشري  طرق قياس العائد على: المطلب الثالث

العايد على االستممار يف رأس املال البشر  إىل حبث وتقص  متواصلني لسنوات عديدة لقد استندت قياسات 
 الرذ  ،saratogoمعهد ف، والنوع على املستوى العامل  وخصوصا يف الواليات املتحدة األمريكيةمضت، بالكم 

رأس املال  بقياس قيمة سنة 11، يقوم منرذ (Spherion Human Capital Consulting)جزء من جمموعة ميمل 
 يفمن خالل الرتكيز على حتديد صورة واضحة لتأهيل املورد البشر  وذلك  ،معيارا خمتلفا 111 باستخدام البشر 

 2.مع األخرذ بعني االعتبار الدقة يف املوازنة بني التكلفة والعايد ،املدى البعيد

الفرد أو املؤسسة أو الدولة، أ   الرذ  يعود علىالناتج عن عملية االستممار وتشري كلمة العايد إىل الكسب 
 :تستخدم العديد من الطرق منهاولتقديره  ،3يف سبيل احلصول عليه يتممل يف املنافع اليت تعود على من أنفق املال

 
                                                 

 .331مرجع سابق، ص  حلوة، رضوان حنان1
 : مت االطالع عليه يف املوقع، 1117نوفمرب  32، الرياض، 3113032، العدد " عشرة مقاييس إلدارة رأس المال البشري"  جريدة الرياض،2

                       p://www.alriyadh.com/294270htt/ 4444/ 44/44: تاريخ الزيارة
، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية  " قياس عائد االستثمار في تدريب رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة" ليلى بوحديد، إهلام حيياو ، 3

  .17ص ، 1131، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 31العدد 
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القيمة يف إنشاء  رأس املالاستخدام  تعد مؤشرا يقيس كفاءة :EVAاالقتصادية المضافة طريقة القيمة : أوال
 .تسوية الربح الصريح للمؤسسة بالنفقات املرتبطة باملوجودات غري امللموسة وحتسب القيمة من خالل

  ردا منتجا يف املؤسسةرأس املال البشر  باعتباره مو  القيمة املنتجة من طرف هاالتغريات اليت حتصل في شريوت
ة كل عامل من العاملني القيمة املضافة لرأس املال البشر  متمل مسامه وعليه فإن، ومدى فعاليته يف حتقيق األرباح

 :1بصفة دايمة وبدوام كامل يف حتقيق القيمة املضافة النقدية، وميكن تقديرمها بالعالقتني التاليتني

 
 

 

 

 

املكاسب اليت حتققها املؤسسة قبل الضريبة يف فرتة معينة على  تعتمد على تقسيم :طريقة العائد على األصول :ثانيا
وميكن تقدير واحتساب العايد على األصول ، هو العايد على األصول بالنسبة للمؤسسةوالناتج  ،األصول امللموسة

(ROA )2حسب الصيغة التالية : 

 العوايد قبل الضريبة                                                        
                                                                    = العائد على األصول                           

 األصول امللموسة للمؤسسة                                                 

وكل زيادة عن متوسط  ،نشاط املؤسسةفيها لصناعة اليت يقع لمقارنتها مع متوسط العايد يتم بعد تقدير النتيجة 
تقيس هرذه النسبة رحبية مجيع استممارات املؤسسة قصرية ، حيث سسةعايد املعرفة اخلاص باملؤ  عن ربالصناعة تع

النامجة عن عدم وجود مقدرة  اوطويلة األجل، فإذا كانت هرذه النسبة منخفضة فإهنا تعكس ضعف إنتاجية استمماراهت
رف عالية وجود معاباالجتاه الصحيح، أما إذا كانت مرتفعة فإهنا تدل على  اعقلية متمكنة من توجيه استمماراهت

األداء املايل للمؤسسة  تقييم يعد العايد أحد معايري الرحبية التجارية الرذ  من خالله ميكن، وبالتايل وكفاءات متميزة
عندما ختصص مبلغ معني لالستممار يف جمال املوارد املعرفية، أو تكوين اخلربات واملهارات اليت تساهم يف تطوير 

 3.وحتسني العملية اإلنتاجية
                                                 

  .11، ص 1111القاهرة، رة، ھصدارت القاإ، " -أدوات وخطوات قياس العائد-االستثمار البشري  "روستون، بجاك فيلي1
ROI: Return On Investment.  

  .111، 111سعد عل  العنز ، أمحد عل  صاحل، ص ص 2
 .313، ص 1131ريب، القاهرة، ، دار الفكر الع" تنمية الموارد البشرية واستراتيجبات تخطيطها" براهيم عباس احلاليب، إ3

 تكلفة رأس املال -صايف الدخل التشغيل  بعد الضرايب = القيمة المضافة النقدية

 القيمة املضافة النقدية                                                
 = القيمة المضافة لرأس المال البشري

 عدد املوظفني العاملني بدوام كامل                                        
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قام بعض الباحمني باشتقاق منوذج لقياس القيمة االقتصادية  :نموذج القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية: اثالث

للموارد البشرية يأخرذ بعني االعتبار املفهوم االقتصاد  لرأس املال البشر  يف البيانات املالية، والرذ  يستند إىل نظرية 
تدفق وتولد الدخل، وقيمته مصدر رأس املال هو كون   1،البشر  لرأس املال"  Irving Fisher أرفنج فيشر "
ومبوجب هرذا النموذج  ،ه  القيمة احلالية للدخول املستقبلية احملسوبة مبعدل خصم معني للمالك هلرذا املورد( ثروته)

لعامل خالل يتم حتديد قيمة املوارد البشرية على أساس خصم الرواتب واألجور اليت يتوقع أن حيصل عليها الفرد ا
 :2ه سنة  yوهرذا يقود إىل اعتبار أن قيمة رأس املال البشر  لشخص عمره  ،عمره اإلنتاج  بسعر فايدة خاص

 

  
 
 

:E(Vy) قيمة رأس املال البشر  لشخص عمره y 
:P  احتمال موت الشخص يف سنt 

:t تقاعد الشخص سن 

:I املكتسبات خالل سنوات اخلدمة 
:t-y عمرهقية لشخص السنوات املتب y حىت يصل إىل سن التقاعد 

:r معدل اخلصم اخلاص بالشخص 
 

 املكتسبات خالل سنوات اخلدمةميمل  Iوأن  Ex-post valueه  قيمة بعدية  E(Vy)وجتدر اإلشارة إىل أن 
 . واليت متمل تعويضات سيحصل عليها الشخص بعد التقاعد

 

عندما تكون القيمة اليت يقدمها رأس املال البشر   مسترتةشهرة ميكن أن تكون : نموذج الشهرة المشتراة: رابعا
  د علىـــــد على األصول اململوكة والعايـــــة، أ  تنتج من الفرق بني العايـا املؤسســر من االيرادات العادية اليت حتققهــــــأكب

                                                 
االقتصاد الكالسيك   درسةإىل ميعترب من أول االقتصاديني األمريكيني املنتمني ، أمريك  ، رياض  وإحصاي اقتصاد  (3017-3327) إيرفينج فيشر

   الكتبمن  أصدر العديد منها معادلة فيشر الشهرية املتعلقة باألسعار،معادالت رياضية و  نظرية التوازن العام منهامفاهيم اقتصادية يف إجياد ساهم فيشر  ،احلديث
 "  3033  سنة القوة الشرايية للنقود" ،  " 3011سنة  نظرية الفايدة يف ضوء التوّجه حنو اإلنفاق واالستممار "، " 3301  سنةحبث رياض  يف القيمة والسعر " : منها
  ". 3011 سنة األرقام القياسية" و"  3011 سنة رالدوال تمبيت" 
 .31مرجع سابق، ص  ، سناء أمحد ياسني،الغبان صرب ثاير 1
 .311، ص 1132، مركز الكتاب األكادمي ، عمان، " محاسبة الموارد البشرية" وليد ناج  احليايل، 2

                                           

                                    I        

E(Vy) = ∑ P y(t+1)  ∑ 

                                          (1+r)
t-y    

 
i = y 1 = y 

t t 
* 
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اح اليت تزيد عن املتوسط العاد  أساسا أ  أهنا تتخرذ األرب ،من األرباح( رأس املال البشر )األصول غري اململوكة 

 1.للتقييم والقياس، وذلك عن طريق رمسلة هرذه األرباح الزايدة واعتبارها ممملة لرأس املال البشر  يف املؤسسة

ال يزال ضيق احلدود الدراسية   رأس املال البشر  والعايد منهوعموما نقول أن موضوع قياس تكلفة االستممار يف
البحوث والدراسات سواء العربية أو األجنبية حسب إطالعنا، كما أنه ال توجد طرق موحدة  نقص يفيتميز بو 

 .ق إليها أو الطرق الوصفيةاليت مت التطر ( املالية)الكمية  سواء بالنسبة للطرقللقياس، 

شر  واليت املخزون النوع  من رأس املال البحول االجتاهات قياس وصفية على استطالع اآلراء و النماذج التقوم 
، هرذه بطاقة األداء املتوازنمنوذج  وهناك أيضا، وه  متعددة وخمتلفةهتدف إىل قياس االجتاهات ومعرفة آراء األفراد 

، وكرذلك منوذج خارطة املعرفة من أجل بعد التعلم التنظيم اعتمادا على  تستخدم للقياس البطاقة املتعددة األبعاد
 .املعارفومقدار حتديد نوعية 

يتم ما ، فإنه غالبا يتعرذر القياسأساسا أو يتخللها نوع من الصعوبة  غري ملموس قياس منتوج فكر أن عملية ومبا 
 :2حتديد

 املؤسسة؛ب للعاملنيإىل العدد الكل   نسبة عدد الكفاءات 
  تكنولوجيا املعلومات والبحث والتطوير؛ تكاليف  إىل الكل  اإلنفاقنسبة 
 ؛ودات املعرفيةمتوسط عدد سنوات اخلربة للموج 
 تويل املوجودات الفكرية ملناصب قيادية؛ 
 واليت ترجع أساسا إىل رأس ماهلا البشر  جودة املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة. 

 
بعد التطرق إىل طرق قياس التكاليف اليت تتحملها املؤسسة يف سبيل تطوير املعارف والكفاءات وكرذا طرق قياس 

 أهم أساليب عملية االستممار اهلادفة إىل زيادة املخزون النوع  يتم توضيح، سوف لية االستممارعمالعايد املنتظر من 
 .من رأس املال البشر 

 
 

                                                 
 .111ص  ،1111احلامد، عمان،  ، دار" دراسات في المشكالت المحاسبية المعاصرة" وليد ناج  احليايل، 1
 :املوقععليه يف  عمت االطال، 31، ص " القياس وإشكالية التكوين ةاالستثمار في رأس المال المعرفي بين وحد" حسني عجالن حسن، 2

 www.iasj.net/iasj ?،1131/13/11 تاريخ الزيارة  
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 أساليب االستثمار في رأس المال البشري: ثانيالمبحث ال

ة خمتلف يف تطوير وتنميالبد من حتديد األساليب املستخدمة  االستممار يف رأس املال البشر  عند احلديث عن
الرذ   ،" شولتز" العديد من املفكرين أممال كما أكد  ذات أمهية تعد مقومات واليتعناصر رأس املال البشر ، 

التعلم فضال عن الرذ  ركز على التدريب، "  مينسر "ركز على التعليم كاستممار يؤد  إىل زيادة الدخل و بدوره 
لتكوين مورد بشر   اأساسي اهنية لألفراد باعتبار أهنا تعترب شرطداخل املؤسسة، وكرذا االهتمام بالصحة والسالمة امل
 .، وعليه سيتم حتليل كل أسلوب على حدا1يتمتع بقدرات جسدية وفكرية مطلوبة ألداء العمل

 التدريبية بالمؤسسة العملية :المطلب األول
ة التدريب كعنصر أساس  يف يف جمال االستممار البشر  تظهر أمهي" مينسر "  من خالل الدراسة اليت أجراها

ليتم بعد ذلك حتديد العايد على االستممار هلا ص موارد يختص وعلى ضرورة ،عملية االستممار، حيث ركز على أهدافه
  . من خالل التدريب، وأخريا حتديد مدى املنفعة املرتتبة عليه من خالل املقارنة بني التكلفة والعايد

             سلوك الفرد من الناحية املهنيةلجيايب اإلتعديل ال حتقيق يرم  إىلم ظإجراء من" يب ميمل التدر  :مفهوم التدريب :أوال
، وحتصيل املعلومات اليت تنقصه واالجتاهات الصاحلة للعمال تاج إليهااملعارف واخلربات اليت حي واكتسابيفية، ظأو الو 

  2".واإلدارة 
خطوات منهجية تبدأ من تسخري حيث تتضمن هرذه العملية ، دارةمن قبل اإل منظمة وخمطط هلاوهو يتم بطريقة 

املهارات واملعارف واكتساب  تطوير وذلك هبدفبشر ، اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة وتنته  بتقييم األداء ال
املؤسسة، وقد فعالية  يسهم يف زيادة، تتمتع بأداء جيد ذات كفاءة عاليةوبالتايل بناء موارد بشرية  ،خربات متنوعة

 :3إىل ، وهو يهدفداخل أو خارج املؤسسة ميارس

 تعزيز املعارف األساسية وتعميقها حىت ال تدخل دايرة النسيان؛ 
 ة إدخال تغيريات جرذرية على منظومة املعارف القدمية، وذلك الستيعاب املعارف اجلديدة اليت تطرأ وحتدث إضاف

 احملدود؛شاملة، وال يتم استيعاهبا عن طريق التعديل 
 تعزيز و  ملشاركة يف حركة املعرفةتطوير القدرات الرذاتية وقدرات التفكري اإلبداع  والتحليل لتمكني العاملني من ا

 املهارات املوجودة واملطلوب تأكيدها، وصقلها مبا يتناسب مع متطلبات الفعالية اإلدارية؛
 

                                                 
 .13ص  ،1131جويلية،  ،ندوة معهد التخطيط للتنمية االقتصادية واالجتماعية، دمشق، " تقدير العوائد من التعليم في سورية" ، عماد الدين أمحد املصبح1
 .30 ،33ص  ص ،1131دار اليازور ، األردن،  ،" -المفاهيم واألسس–إدارة الموارد البشرية " عبد الرمحان بن عنرت، 2
 .11، ص 1131، دار اليازور ، األردن، "في إدارة الموارد البشرية اتجاهات حديثة " رافدة احلرير ، 3
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 جديد املستمر يف تكنولوجيا العمل واستبداهلا تغيري بعض املهارات اليت مل تعد حتتاجها املؤسسة نتيجة الت
 تعديل بعض املهارات مبا يتناسب مع التكنولوجيا احلديمة واملتجددة؛مع  مبهارات جديدة

 رفع مستوى األداء والكفاءة اإلنتاجية لدى العمال سواء يف النواح  الفنية أو السلوكية. 

فعة للمؤسسة، كما حتققها لألفراد العاملني على حد حتقق املنمن خالل أهداف عملية التدريب يالحظ أهنا  
 :يف اجلدول التايلأمهيتها  وميكن توضيح، السواء

 أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة والعمال(: 83)الجدول رقم 

 .01، ص 1131دار اليازور ، األردن،  ،" -المفاهيم واألسس–إدارة الموارد البشرية " عبد الرمحان بن عنرت، : المصدر

ضخمة، وهرذا يتوقف طبعا  غالبا ما تكونميزانية خاصة هلرذه العملية اليت ؤسسات ونظرا ألمهية التدريب تسخر امل
  :حسب نوعية التدريب الرذ  ميكن تصنيفه كما يل  على متطلبات عملية التدريب وكرذا األساليب اليت متارس هبا

1يصنف إىل: من حيث موضوع التدريب: 
 ؛وم هبا، أو العمل التنفيرذ قملهنة اليت يمرتبط بتكوين الفرد وإعداده حول ا: التدريب المهني . أ

 ؛امل اليت حيتاجها يف تنفيرذ مهامهللع الفنيةاهلدف منه تقوية املهارات : التدريب الفني . ب
 .متعلق مبدخل علم النفس، يهدف إىل تقومي السلوك البشر  :التدريب السلوكي . ت

                                                 
 .12 -11ص ص ، 1131دار زهران، األردن، ، " التدريب وتنمية الموارد البشرية" عبد املعط  عساف،  1

 بالنسبة للعمال بالنسبة للمؤسسة

اإلنتاجية واألداء من ناحية رفع الكفاءة وتقليص  حتسني -
 اإلنتاج الوقت الضايع واملواد يف

توليد االجتاهات اإلجيابية لدى العمال حنو املؤسسة  -
 على والء العاملني لحفاظل
ترشيد القرارات اإلدارية، وتطوير األساليب واألسس  -

 واملهارات القيادية اإلدارية
 ق واملتغريات يف البيئةاملعلومات مبا يتوافوحتديث جتديد  -
مما داخلية بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت واالستممارات ال -

 ل بني األفراد العاملني واإلدارةيؤد  إىل تطوير أساليب التفاع

حل من  ومتكينهمالعاملني توضيح أدوار  -
 مشاكلهم يف العمل

فرص للنمو  خلقالدافعية حنو األداء، و  زيادة -
 والتطور لدى العاملني

       يف املعرفة تقليل التوتر الناجم عن النقص  -
 أو املهارة أو كليهما

من  الرفاهية لدى العاملنيسيلة لتحقيق و  -
خالل التدريب اجلماع ، وكرذا تنمية القدرات 

 الرذاتية اليت تؤد  إىل رفع الروح املعنوية
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1يصنف إىل: من حيث األداء: 

  هبدف تكييف الفرد مع املناخ العام للمؤسسة، وتعريفه مبهام وظيفته اشرةبعد التعيني مبيتم : التدريب الفردي  . أ
كما قد  ،يتم أثناء العمل إذا أرادت اإلدارة تطوير معارف ومهارات أحد املوظفني على أداة أو أساليب جديدةأو 

ع االحتياجات من مزايا هرذا التدريب أنه ميكن املؤسسة من التعامل املباشر م، يكون يف شكل ندوات داخلية
 .  التدريبية للعاملني باعتبار أهنا بطبيعتها فردية

أو بالنسبة للعاملني الرذين  ،فرق العمل، اليت تشرتك معا يف إجناز مهام حمددةب متعلق: التدريب الجماعي  . ب
هؤالء يف  دريب على جتميعفتعمل إدارة الت ،يتضح أثناء حتديد االحتياجات التدريبية أن هناك قواسم مشرتكة بينهم

ويتميز هرذا النوع بفعاليته ألنه يتماشى مع بعض النماذج اإلدارية  ،وإخضاعهم لنفس الربنامج التدرييبمجاعات 
املتطورة اليت تقوم على فلسفة العمل اجلماع  وروح الفريق، وتقوم على مبدأ املشاركة، حيث يساهم هرذا النوع من 

 .ملني أكمر بأمهيتهاالتدريب يف ترسيخ تلك الفلسفة وتوعية العا

2يصنف إىل: من حيث المكان: 

  يتم يف مركز تدريب داخل  أو يف مكان العمل نفسه داخل املؤسسة: (الداخلي)التدريب في مواقع العمل   . أ
ضمن عملية تنسيقية ويشرع يف شرح العملية املراد التدرب عليها للعاملني الرذين جيب عليهم تطبيقها وتنفيرذها بقيادة 

يف اإلمكانيات املادية ظمن إجيابياته أنه اقتصاد  يف تو ، تدريب، الرذ  يقوم بتصحيح األخطاءعلى ال املشرف
 .والبشرية املتاحة يف املؤسسة، وهو ال يكلفها نفقات باهضة

التدريب على برامج متخصصة : يتم هرذا النوع بعدة أشكال منها: (الخارجي)التدريب خارج مكان العمل   . ب
ملؤسسة، أو حضور ندوات ومؤمترات، وهو يتميز بارتفاع تكاليفه، كما قد يكون هرذا التدريب يف مراكز خارج ا

ر املختلفة، ومن ظووجهات الن من مزاياه تبادل املعارف واخلربات، ني اجلدد أو العاملني هبا من قبلبالنسبة للعامل
 .   بشكل موضوع  فضال عن ارتفاع تكاليفه يصعب مسألة تقييم نتايج التدريب ما ، وهوسلبياته انعدام وجود الرقابة

 التدريب االلكترونيمن جهة أخرى نلمس بروز نوع جديد للتدريب بفعل تأثري حتديات العصر احلديث، وهو 
العملية : " الرذ  ال خيتلف عن التدريب التقليد  يف مضمونه، وإمنا يف الوسايل واألساليب التدريبية وميكن تعريفه بأنه

تبادل املعلومات من خالل جهاز احلاسوب وخمتلف الشبكات لتسهيل عملية التدريب وتقريبها من اليت تسمح ب
 3".املتدربني وذلك من خالل سلسلة من التطبيقات 

                                                 
 .17، ص مرجع سابقعبد املعط  عساف، 1
 .332رافدة احلرير ، مرجع سابق، ص 2
 .37، ص 1133، دار املسرية، عمان، " اللكترونيالتدريب ا" حنان سليمان الزنبق ، 3



 عملييت االستثمار يف رأس املال البشري والتطويــــــر املؤسســـــيمدخــل إىل : الفصل الثاني

  49  

 

ل من املعلومات يف الوقت ـــمن كم هاي دــستفية، ويـيـاملتدرب يتمتع باخلصوص أن التدريب االلكرتوين من إجيابيات
ما يعيب عليه أنه ال يتمتع بقابلية كبرية من و حيمله تكاليف منخفضة مقارنة باألنواع األخرى،  اره، كماــالرذ  خيت
أو املتدربني، إضافة إىل أنه حيتاج إىل جهد مكمف لتدريب وتأهيل املدربني واملتدربني، كما بعض املسؤولني طرف 

 1.عملية التدريبيةميكن أن حتدث مشاكل يف األجهزة االلكرتونية مما يتسبب يف تعطيل ال

عملية متكاملة تبدأ من التخطيط وتنته  بتقييم النتايج مرورا بعدد من يعد التدريب وعموما ميكن القول أن 
 : النشاطات الالزمة للوصول إىل الغاية املنشودة منه، وميكن توضيح تلك اخلطوات يف الشكل التايل

 خطوات عملية التدريب(: 02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :من إعداد الباحمة باالعتماد على :المصدر
 .1131، دار اليازور ، األردن، "اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية "  رافدة احلرير ، -
 .1131دار اليازور ، األردن،  ،" -المفاهيم واألسس–إدارة الموارد البشرية " عبد الرمحان بن عنرت،  -

                                                 
 .12، ص مرجع سابقحنان سليمان الزنبق ،  1

 

تعد هذه العملية جزء من 
نظام المعلومات اإلدارية 

لبيانات ألنها توفر كافة ا
الالزمة عن مختلف عناصر 
عملية التدريب والتي تساهم 

 .في التخطيط له

 

تمثل االحتياجات التدريبية 
 عدد األفراد المطلوب تدريبهم

والتي ترى مواطن الضعف 
 . في أدائهم، أو األفراد الجدد

 

 جمع وتحليل البيانات 

 

  تحديد االحتياجات
 التدريبية

 

  تصميم البرامج
 دريبيةالت

تحديد أهداف ومحتوى  
البرنامج التدريبي وأساليب 
التدريب، األدوات المساعدة 
فيها، فترته الزمنية وأيضا 

ام لتطبيق ومتابعة ظوضع ن
 .البرنامج

تعتبر مرحلة التقييم أهم 
مرحلة ألنها تبين الفاعلية 
    المستهدفة من التدريب

 عيتجمو  المتدربين أداء تقييمو 
 .مالتقيي نتائج

هنا يتم إدارة البرنامج 
التدريبي، واإلجراءات 
التنفيذية له، وأهم جوانبه 
التي يتطلبها مثل تحديد 
الجدول التنفيذي، تجهيز 
المطبوعات، االتصال 

 .بالمتدربين، بالمدربين

 

 

 تنفيذ البرنامج التدريبي 

 

 تقييم البرنامج التدريبي 
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يهدف التحليل  :شكل من أشكال االستثمار في رأس المال البشريالتحليل االقتصادي للتدريب ك :ثانيا

االقتصاد  للتدريب إىل حتديد العالقة بينه وبني حتقيق اإليرادات للمؤسسة، واليت سيتم توضيحها بالرجوع إىل أفكار 
 اسات االستممارن خالل حتليل انعكحتليله مبدأ " بيكر"  للمفكراالقتصاديني الرذين سبقت اإلشارة إليهم، فبالنسبة 

يف رأس املال البشر  عن طريق التدريب يف مكان العمل على املداخيل باالعتماد على نظرية سلوك املؤسسة، وهلرذا 
 :1قسم التدريب إىل نوعني أساسيني، التدريب العام والتدريب اخلاص

ةيف أي أواليت يتدرب فيها، ميمل التدريب الرذ  يزيد من اإلنتاجية احلدية للفرد يف املؤسسة : التدريب العام 
أن السلوك العقالين للمؤسسة يدفع هبا إىل تقدمي هرذا النوع من " بيكر"يرى حيث مؤسسة أخرى قد يعمل فيها، 

التدريب إذا كانت ال تتحمل تكلفته، فف  غالب األحيان جند الفرد املتدرب يتحمل تكلفة تدريبه من خالل قبوله 
لألجور أثناء فرتة التدريب، وميكن أن حتقق املؤسسة عايدا إضافيا من تقدمي هرذا ألجر منخفض عن املعدل العاد  

 . النوع من التدريب إذا زاد اإلنتاج احلد  للمتدرب عن األجر املمنوح له

وهو التدريب الرذ  يزيد اإلنتاجية احلدية للفرد يف املؤسسة بعد تدريبه بدرجة أكرب من إنتاجيته : التدريب الخاص
تدريب عامل جديد على آلة إنتاجية أو تدريب عامل على نوع : مملإذا ما عمل بأية مؤسسة أخرى،  احلدية

وغريها، وتقوم املؤسسة هبرذا النوع من التدريب وتتحمل تكاليفه ألن املهارات والكفاءات  امتخصص من التكنولوجي
ر أن يكون العايد احملتمل ظبالتايل فاملؤسسة تنت، و ديةاملتخصصة اليت يكتسبها املتدرب تسهم يف الرفع من إنتاجيته احل

 . من هرذا االستممار كبريا

وقد  ،على التدريب كمصدر أساس  لعملية اإلستممار مشريا إىل التعليم يف نقاط بسيطة ركز"  مينسر" أما 
 :2إىل النتايج التاليةالتدريب  علىثر االستممار أل توصل يف دراسته

 حيث كلما زادت مستويات الفرد التعليمية كلما زادت احتماالت ليم والتدريبهناك عالقة طردية بني التع ،
 حصوله على مزيد من التدريب يف جمال العمل؛

 كلما زادت تكلفة االستممار يف التدريب؛  معدل دوران العمل ومعدل البطالة كلما زاد 
 االت بقاء الفرد يف املؤسسة كلما زادت احتم  ،كلما زاد االستممار يف التدريب خاصة التدريب املتخصص

 .واحتماالت استقرار العمالة

أسلوبا فعاال، تطبيقيا وعمليا يف املؤسسات ألنه يسمح باستممار  يعد التدريب أن فقا هلرذا التحليل ميكن القولو 
  متكنهاليت و  رأس املال البشر  وحيقق منفعتني يف نفس الوقت، منفعة بالنسبة للفرد املتدرب الرذ  يطور قدراته ومهاراته

                                                 
1
Gary S Becker , " Human capital: A Theoretical and Empirical Analysis ", with Special Reference to Education 

Nber, America, 1975, p 14. 
 .73-77ص ص راوية حسن، مرجع سابق، 2
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ستحقق يف املقابل على وظيفة ذات دخل مرتفع إذا ربطنا ذلك باألداء الرذ  سيقدمه أثناء العمل، و  من احلصول

املؤسسة منافعا نتيجة ارتفاع أداء مواردها البشرية، وبالتايل كال الطرفني سيحققان عوايد مرتفعة وهرذا ما يدل على 
 .اإليرادات وجود أثر إجيايب لعملية التدريب على

  التعليم كعملية أساسية: المطلب الثاني
سن  منرذيعد التعليم القاعدة األساسية لتكوين رأس املال البشر  باعتباره مصدر اكتساب املعرفة وبناء الكفاءات 

 رذ ، ال" اقتصاد التعليم" مبكر، وقد زاد االهتمام به يف اآلونة األخرية وارتبط مفهومه باالقتصاد، وظهر مصطلح 
  .يةاالقتصاداملتغريات يدرس العالقة بني التعليم و 

من  ازم فيهجياعتبار التعليم استممارا أو استهالكا ميكن أن مسألة إن  :تحديد المفهوم االقتصادي للتعليم :أوال
ر ينتظر منه خالل إبراز الفرق بينهما، والرذ  حيدده العايد املنتظر من كل منهما يف املستقبل، على اعتبار أن االستمما

عايدا يف شكل نقد ، أما االستهالك فهو إنفاق وحيقق منفعة نفسية فقط غري قابلة للقياس النقد ، وميكن إسقاط 
 :1هرذه الفكرة على التعليم وتوضيحها من اجلوانب التالية

 ليم يف هرذه احلالة قد ينفق الفرد أمواال لتعلم هواية ما يشبع هبا رغباته، وهبرذا يعترب التع :على المستوى الفردي
، أما إذا كان الغرض من إنفاق ماله على تعليمه احلصول على دخل منه يف (لكنه استهالك معمر)استهالكا 

 .املستقبل، فالتعليم هنا يعد استممارا
 فالغرض العام من ذلك  األفراد العاملنيباإلنفاق على تعليم املؤسسة عندما تتكفل  :على مستوى المؤسسة

 .، إذا فالتعليم يف هرذه احلالة يعترب استمماراايراداهتادة إنتاجيتهم وبالتايل زيادة عادة هو زيا

 عندما تقرر الدولة أن تنفق على التعليم فإن الغاية االقتصادية من ذلك ه  زيادة  :على مستوى الدولة
غري أن هناك  ،احلالة هو استمماراإلنتاجية لدى أفراد اجملتمع، وبالتايل زيادة الدخل القوم  للبلد، والتعليم يف هرذه 

منطلقات وغايات غري اقتصادية أخرى للتعليم ختصص الدولة من أجلها جزءا من مواردها دون أن تنتظر عايدا نقديا 
وهنا ميكن اعتبار  ،وأن التعليم خدمة عمومية والتعليم من أجل الدميقراطية ،مباشرا منها، من بينها أن التعليم حق

 .ا معمراالتعليم استهالك

مسارا إنتاجيا، املادة األولية فيه ه  املوارد : وبناءا على ذلك ميكن استنتاج املفهوم االقتصاد  للتعليم بأنه ميمل
البشرية ويف نفس الوقت تعترب املنتج النهاي ، وهو مير مبراحل خمتلفة لكل مرحلة خصايصها وغاياهتا ومنتجاهتا، واليت 

 ه ــم واضح للتدرج واالنتقال واحلصول على الشهادات خالل وقت زمين حمدد، اهلدف مناظمتمل أطوارا متسلسلة وفق ن
                                                 

1
Pervaiz K. Ahmed, Kwang Kok Lim, Ann Y. E. Loh,  " Learning Through Knowledge Management " 

Butterworth- Heinemann, New York, 2002, P 14.  
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  مدرسة)واالستعدادات لدى األفراد، ويتم داخل مؤسسة ف اليت تطور القدرات والكفاءات هو التكوين ونشر املعار 
يقدم   فني والعمالظ، املو يسهر عليه فريق من األساترذة..( مركز، ،متقن، كلية، معهد، جامعة ،متوسطة، ثانوية

 .لسوق العمل منتجات خمتلفة

، وميكن تطبيق أن التعليم يعد مصدرا أساسيا من مصادر تكوين وتراكم رأس املال البشر  وعليه ميكن القول
وذلك حتت الفرضية اليت تعترب أن الفرد عقالين ورشيد  ،عليه قواعد حتليل االستممارات املعهودة لدى االقتصاديني

وعلى هرذا ضل دايما بني ما ينفقه على التعليم وما ينتظره من عوايد كأجرة أو دخل يف املستقبل من هرذا اإلنفاق، يفا
وال يرتبط بسن معني حيث يصاحبهم منرذ ضرور  التعليم مهم جد بالنسبة جلميع أفراد اجملتمع، وهو  األساس يعترب

 .اإلنسانفايدة تعود على واكتساب املعرفة ملا هلما من علم طلب الاهلل سبحانه وتعاىل وقد فرض ، الصغر إىل الكرب

تحليل االقتصاد  اليهدف : التحليل االقتصادي للتعليم باعتباره شكال لالستثمار في رأس المال البشري: ثانيا
اد يف إكساب األفر يتجلى دوره  أن"  آدام سميث" حيث يؤكد تبيان عالقته بتحقيق ايرادات ومكاسب، للتعليم إىل 

 املهارات والقدرات الالزمة لإلنتاج واستممار املوارد الطبيعية اليت تتحول إىل سلع وخدمات بواسطة اجلهد البشر 
نفقات إن اكتساب ممل هرذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها أثناء تعليمه ودراسته وتدريبه يكلف دايما : " ويقول

  1."من ثروة اجملتمع الرذ  ينتم  إليه و  ،رب جزء من ثروتهكما أن املواهب تعت  ،حقيقية تعترب رأس مال ثابت
لتنمية البشرية اعايري ممن  وهو معيارلتأهيل الفرد للدخول إىل احلياة العملية، وسيلة  يعترب أن التعليم أ 

إىل  حيث تناولته أدبيات التنمية البشرية واعتربته أداة الكتساب المقافة، وحق إنساين وأساس  يهدف املستدامة،
نمية يف أ  جمتمع يعتمد كمرا وأن جناح الت ،على أن التعليم هو قلب التنمية وصلبها وتؤكد أيضا، فرادحتسني وضع األ

وبرذلك  ،جناح النظام التعليم  يف هرذا اجملتمع، والتعليم مفتاح التقدم وأداة النهضة ومصدر القوة يف اجملتمعات على
 .وتنمية قدراته وطاقاته، هرذا من جهة ؤهواحدة، حمورمها اإلنسان وغايتهما بنايعترب التعليم والتنمية وجهني لعملة 

  انتفاء الغرض المقايف له بأن االعرتاف بالغرض االقتصاد  للتعليم ال يعين"  شولتز" ومن جهة أخرى يرى 
تعليم تؤخرذ كمعطيات لتحقيق أن اإلسهامات المقافية لل أ فاآلثار المقافية واالقتصادية نواتج مشرتكة لعملية التعليم، 

التطور التقين من األسباب األساسية اليت أدت إىل اعتبار قطاع التعليم قطاعا منتجا ألن املنافع االقتصادية، كما أن 
التكنولوجيات اجلديدة والتقنيات احلديمة خمرتعوها هم خمرجات التعليم، وحىت تطبق هرذه التكنولوجيات والتقنيات 

 . مهارات ومعارف عالية وكفاءات متميزة، قادرين فكريا وعقليا على استيعاهبا والتعامل معها يلزمنا أفراد ذو 
   حتليله على التعليم الرمس  الرذ  اعتربه استممارا ألنه حيقق خدمة منتجة ذات قيمة اقتصاديةيف "تز لشو " كز ر  لقد
 ةـم كعمليـويتطلب التعليع، ــــــل الفرد واجملتمخختالفات يف درب من التغريات واالر اجلانب األكـــــا أنه ميكن أن يفســـــكم
 

                                                 
1
Bijou Mohammed, Narjis Bennouna, Op.cit, p 05. 
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استممارية تدفقا كبريا من املوارد، وتشمل تلك املوارد كل من إيرادات الطالب الضايعة أثناء فرتة التعليم، واملوارد  
تبطة بعملية التعليم، ويف من الضرور  دراسة كل من التكلفة واإليرادات املر أنه يرى كما  1.الالزمة لتوفري املدارس

 :2اإليرادات الضايعة للطالب من منظورينحتليله هلما ركز على أمهية 

 أن يساعده على تنمية قدراته؛ رذا العمل ميكنالطالب على أهنا عمل، وأن ه إمكانية النظر إىل دراسة 
 حيقق و اركا يف القوى العاملة افرتاض أن الطالب لو مل يكن ملتحقا بالعملية التعليمية، فإنه ميكنه أن يكون مش

إنتاجا أو يؤد  خدمة ذات قيمة اقتصادية واليت حيصل بناءا عليها على أجر، وعلى هرذا فإن هناك تكلفة فرصة 
 .بديلة لاللتحاق باملدرسة

يؤكد أن العادة ألنه ال يظهر بسرعة، لكن ، يف (مباشر)أن التعليم له أثر غري ظاهر  بني" لفرد مارشال أ " أما 
للتعليم آثارا يف معظم اجلوانب، وقد أبرز أيضا القيمة االقتصادية للتعليم، حيث أكد أن أكمر أنواع االستممارات 

 3.الرأمسالية قيمة ما يستممر يف البشر
والنامية  منها اجملتمعات املتقدمة ال مهما جدا بالنسبة لألفراد و لتعليم كان وأصبح وال يز عموما ميكن القول أن او 

  عد حمور التقدم واالزدهار وحتقيق التنمية يف مجيع امليادين مبا فيها االقتصادية، وهو يبدأ يف سن مبكر ويستمركونه ي
فاملعرفة النظرية تظهر قيمتها عند التطبيق وميكن االستفادة منها وتطويرها حىت وإن توجه األفراد حنو احلياة العملية، 

 . مع استمرار التعلم يف العمل

  المؤسسيالتعلم : ثالثالمطلب ال
 ل املتغريات الراهنة برزت أمهية التعلم املؤسس ، الرذ  اقرتن بكلمة مؤسس  باعتباره يتم داخل املؤسسةظيف 

على الرغم من أنه وجد منرذ وجود يف الوقت الراهن ، وازدادت احلاجة إليه الفرد  علمعن التأيضا متييزه ألجل و 
ظم هلا وغري مربجمة كالتعليم والتدريب، وإمنا ينتج عن طريق تفاعل الفرد مع وهو ميارس بطريقة غري من ،اإلنسان

 . اإلطار الفيزيق  واإلطار االجتماع  الرذ  ينتم  إليه

وعليه نقول أن التعلم يرتبط بعملية املشاركة والتنشئة مع كل دورة معرفية غري منقطعة يف املؤسسات اخلالقة 
 وميكن أن التالمس، وهو يعين حتسني األنشطة من خالل املعرفة والفهم األفضل،للمعرفة وهو األقرب واألقدر على 

 4.املعرفة يف إطار ماليم تعميقهبدف يتم بصورة يسرية وحمفزة يف املؤسسات، 

                                                 
 .  12ص ليلى بوحديد، إهلام حيياو ، مرجع سابق، 1
امللتقى  ،" مدخل مواءمة التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل المحلية: ثمار في رأس المال البشـري ودوره في تخفيـض البطـالـةاالست "مسرية عبد الصمد، 2

 .17ص  ،1133، سيلةجامعة امل ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريإسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة،  : الدويل حول
3
Aurélien Perruchet, Op.cit, pp 25,27.  

 .311، ص 1131، دار الوراق، األردن، " إدارة المعرفة في بناء الكفاءات الجوهرية"  أكرم سامل اجلنايب،4
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وتكمن بصفة مستقلة عن املؤسسة  بهاألفراد  انفراديصطلح بالتعلم عموما  :مفهوم وأهمية التعلم المؤسسي: أوال

 مرتبطةشخصية معينة ساليب أ استخدامولتحقيق ذلك يعتمد على ، وتنمية املهاراتتطوير املعرفة يف  الغاية منه
جمموع العمليات والنشاطات اليت تسعى املؤسسة من " ميمل املؤسس  أما التعلم ، باألعمال واملهام والعمليات املختلفة
       تفعيل عالقاهتا مع بيئتها والتكيف معها سواء اخلارجية و  هياكلها واسرتاتيجياهتاخالهلا إىل حتسني قدراهتا وتطوير 

يفها يف املؤسسة إلحداث التطوير املستمر وحتقيق ظالداخلية، وكرذا تعبئة العاملني ليكونوا وكالء ملتابعة املعرفة وتو  وأ
 التعلم ملشي املتطلبات، قوف توجيههاؤسسة لقدراهتا اجلماعية و املكيفية استعمال "  ميملأ    1".الكفاءة والفاعلية 

  2".واالستفادة منها يف استخدامها  معرفة،و  معلومة خللق والتجربة اخلارجية، البيئة مع التفاعلرد  والقدرة على الف
 حيث يتوقف مل الطريقة اليت يتبعها الفرد الكتساب املعارفه  متف ساليب التعلم المؤسسيألبالنسبة أما 

 :3وتتممل يفها، عمل املؤسسة وإمكاناهتا، ونوعية املعرفة اليت تريد اختيار أيا منها على طبيعة

من خالل هرذا األسلوب ميكن التعلم من خمرجات أعمال األفراد اليت قاموا هبا من قبل  :التعلم أحادي االتجاه
إىل ذلك  إذا كانت نتايجها إجيابية، حيث يكتسبون املعارف من خالل ممارسة وتكرار األفعال نفسها اليت أدت

لتصبح فيما بعد قرارات مربجمة تتخرذ املواقف املتكررة دون برذل جهد أو مراجعة، وإذا كانوا غري راضني عن النتايج 
أنه يعلم األفراد كيفية التفكري واالستفادة من التجارب  همن إجيابيات، لتوقف عن تلك األفعال واملمارساتعندها يتم ا

إىل االنغالق على نفسها إذا ما استمرت بالتعلم وفق هرذا األسلوب وعدم  سةاملؤس الناجحة، ومن سلبياته يقود
فإن اإلطالع على التجارب وأعمال املؤسسات األخرى لتستفيد منها، ومهما توسعت املؤسسة هبرذا النوع من التعلم 

 4.يبقى حمدوداتوسعها 

األفراد من التوجه إىل توسيع دايرة هرذا األسلوب عكس األسلوب السابق، فهو ميكن  :التعلم مزدوج االتجاه
عن وسايل جديدة الكتساب معارف جديدة وكيفية تطبيقها، يتميز بالعمق ألنه غري مرتبط بالبحث  البحثالتعلم و 

عن حلول للمشاكل أو معاجلة االحنرافات فحسب، بل يتعدى ذلك إىل البحث عن أسباب املشكالت وعن 
ميكن اعتباره أسلوبا موسعا يبحث عن السياسات واإلجراءات ، و دون وقوعها القرارات البديلة اليت ميكن أن حتول

الوقايية اليت حتول دون وقوع املشكالت واألزمات فهو تعلم مستقبل  اسرتاتيج ، ال يتوقف فقط على انعكاسات 
  5.نتايج األعمال، وهو يتطلب التفكري والتأمل وتوليد املعرفة لتحسني األداء أو تطوير املنتج

                                                 
 .333مرجع سابق، ص . عبد الرمحان، اجلاموس1

2
Luca Iandoli, Guiseppe Zollo, " Organizational cognition and learning ", Information science publishing, USA 

2008, p 37. 
3
Peter M.Senge, " The fifth discipline, the art & practice of the Learning Organization ", Sage, New York         

1990,  pp 220, 221. 
4
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املؤسسة من التكيف املستمر مع  كونه ميكنلمشل  النوع األهم و األ التعلم المالث  الدايرة يعد :االتجاه ثالثي التعلم
 جرذرية عليها وإدخال تغيريات ،والغاية من وجودها للمؤسسةعلى مناقشة العمال لألهداف الرييسية ويشجع بيئتها 
ميكن أل  نوع نه ال أأ  ، حاد  والتعلم المناي التعلم األ حتققن هبا ة الكيفية اليت ميكؤسسعندما تتعلم امليقع فهو 
داء املستهدفة واأل فممال عندما حتدد الفجوة بني النتايج ،علممهية التأة ؤسسذا مل تدرك املإحيدث  نأ نواع التعلمأمن 

 1.د هرذه الفجوةىل خلق بيئة جديدة وعمليات جديدة تعمل على سإىل التعلم و إهنا حباجة أالفعل  تدرك 

 ككل املؤسسة بتعلم والفرق األفراد تعلم تربط أساسيةعملية  يشكل  ؤسسامل التعلمأن  بشكل عام ميكن القولو 
 اجلماعية الفردية،: املستويات خمتلف على وذلك العملية هرذه جناح مدى على املتعلمة املؤسسة فعالية تعتمد حبيث

 .العامة اإلسرتاتيجية يف املسطرة ألهدافا خلدمة العملية هرذه وتوجيه والتنظيمية

 :2إىل  املؤسس التعلميصنف  فصال عن األنواع السالف الرذكر ميكن أن
 يتم حبيث واليت تسمح بالتزود باملعرفة مبختلف أنواعها، املتكررة باملواقف املعريف التعلم يتعلقو : المعرفي التعلم 
يف العمل، وبالتايل اكتساب مهارات خمتلفة تظهر   وتطبيقها توالعمليا املعارف من جمموعة يف التحكم خالله من

 . كلما زادت وتكررت تلك املواقف
 واليت مبوجبها  جديدة عمل مهارات تعلمعلى  يركزو  للتعلم العمل  باجلانب يتعلق :جديدة عمل مهارات تعلم
 . ، وتسهم يف عملية التطويراليةاحل واملمارسات اإلستجابات يف تغيري إىل حتتاج جديدة مواقف إىل االنتقال يتم

 جديدة حلول إجياد إىل ملحة احلاجة تكون حيث السريع رييالتغ ذات املواقف يف عليه يعتمد :للتكيف التعلم 
م خاصة للتعل استخداما األكمر النمط هو ،لفشلاو  النجاح حاالت من الدروس واستنباط التجريب ليصبح واستمنايية

 .تأثري إجيايب وسليب، أين يستلزم األمر ضرورة التكيف معهايف ظل متغريات بيئية ذات 
 تعتمد عليه املستقبل تصميم على النوع هرذا ينصب الفرد، مستوى على حيدث: التعلم ألجل التعلم ،

، حيث تشجع على استقطاب املعرفة واكتساب املهارات فيها تنشط اليت الصناعة على بوضوح تؤثراليت  املؤسسات
 .ا ميكن استشراف املستقبل وتطوير اخلطط واألهدافاليت من خالهل

، أو من االحتكاك ببعضهم البعض، أو من األفراد هبا من األعمال اليت يقوم بستنتج أن التعلم يكتسمما سبق ي
كونه ميكنهم من اكتساب املعارف باستمرار، فإنه كرذلك   هلمخالل إفرازات بيئة العمل، ومملما يعد مهما بالنسبة 

  ة للمؤسسات اليت تشجع التعلم حىت تتمكن من الوصول إىل مستوى املؤسسات الرذكية أو املؤسسات املتعلمةبالنسب
التعلم أسلوبا لتكوين الفرد ممله ممل التعليم أو التدريب واليت تعرب كلها عن أساليب تنمية وتكوين املوارد  يعدوهنا 

 :اجلدول التايليف  اإبراز الفرق بينهم وعليه سوف يت ،البشرية على الرغم من اختالف معانيها

                                                 
 12اجمللد  ،دارة العامةدورية اإل، " (نموذج مقترح)التعلم التنظيمي وتقويم األداء في مراكز خدمة مراجعي المؤسسات العامة الخدمية  "، طارق حسن حممد االمني1

 .113ص  ،1112، الرياض الماين،العدد 
2
David A. Garvin, " Building a learning organization ", Harvard Business Review on Knowledge Management 

Harvard Business School Publishing, canada, 1998, pp 47−80. 
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 التعليم، التدريب، التعلم والتكوين: الفرق بين(: 84)الجدول رقم 

وب
ألسل

ا
 

 النفقات المحتوى الزمن الهدف 

تعلي
ال

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــــــ
 م

 موجهةأهداف عامة 
خلدمة احتياجات 

األفراد يف اجملتمع بصفة 
 عامة

 عموماطويل األجل 

ع النطاق ألنه يتم يف أماكن متخصصة  واس
كاملدارس واجلامعات وغريها، يعتمد على 

كما   ،وجود برامج رمسية، ونظام تربو  معني
يتم يف أطوار خمتلفة، يصاحب الفرد منرذ 
سن مبكر، يتطلب أساترذة ومعلمني 
  متخصصني وذو  مؤهالت علمية عالية

 هو يتوقف على املعلمو 

ام ظعلى حسب الن
كل دولة   السايد يف

قد يكون التعليم 
            جمانا تتحمله الدولة
أو خاصا يتحمله 

 الفرد املتعلم

دري
الت

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ـــ
 ب

أهداف سلوكية حمددة 
جلعل العاملني أكمر  
كفاءة وفعالية يف 
 وظايفهم وأعماهلم

            غالبا ما يكون قصري 
أو متوسط املدة، ونادرا ما 

 ل األجليكون طوي

ضيق النطاق يتم يف املؤسسة أو يف مراكز 
التدريب خارج املؤسسة، يعتمد على برامج 
خمتلفة من مؤسسة إىل أخرى، وحسب نوع 
العملية التدريبية يتطلب مدربني متخصصني 
وذوو مهارات متخصصة، قد يكون أثناء 
أداء الفرد لعمله، فهو يتوقف على املدرب 

 واملتدرب

تتحمل النفقات 
           ؤسسات امل

أو اهليئات املسؤولة 
على التدريب وغالبا 
ما تكون نفقاته 

  هظةبا

لتعل
ا

ـــــــــــ
ــــــــ

 م

أهداف شخصية 
متعلقة بزيادة املعارف 
وتنمية املهارات 
 الشخصية

حيدث التعلم باالكتشاف 
  الشخص ، أو اجلماع 
واملتعلم خيتار النشاطات 
                بنفسه، كما أن املعلم
 ال يتدخل إال نادرا

يتحمل مسؤولية  منمالزم للفرد، وهو 
التعلم، يتم داخل املؤسسة، بل يتم عند 

أو من خالل تبادل  احتكاكه بالعمل
 يتوقف على املتعلموهو  ،اخلربات مع الزمالء

يكون جماين ألن 
 الفرد يتعلم بنفسه

كوي
الت

ـــــــــــ
ـــــــــــ

ــ
 ن

 أهداف عامة وخاصة
يف نفس الوقت، حيث 
يهدف إىل تكوين 
األفراد وبالتايل حيقق 
تنمية بشرية للمجتمع 
وحيقق مصلحة األفراد 
 يف تكوين أنفسهم 

يكون قصريا أو طويال 
حسب نوع األسلوب 
الرذ  يتم به التكوين 

 ( تعليم، تعلم، تدريب)

يعد أعم وألمشل األساليب، وهو يالزم الفرد 
جه  إىل احلياة منرذ دخوله املدارس حىت يتو 

العملية، ويف مجيع املراحل فهو يتلقى تكوين 
  خمتلف، وميكن أن ميارس باملدارس

اجلامعات، املعاهد اخلاصة والعامة، مراكز 
التكوين املهين، أو مجعيات خاصة، ويف 
            املؤسسات االقتصادية إذا اعتمدنا 

 والتعلم   التدريب

قد يكون جمانا 
          تتحمله الدولة 
أو املؤسسات إذا 
               تعلق األمر بالتعلم
أو يكون مقابل 
ماد  إذا تعلق 

 بالتعليم

 :على اعتمادامن إعداد الباحمة  :المصدر
 .1131،  دار اليازور ، األردن، "اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية " رافدة احلرير ،   -
   .1111، الناشر املؤلف، القاهرة، " – اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري –البشرية إدارة الموارد " أمحد سيد مصطفى،   -
 .1131ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزاير، ، " التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية" عبد الكرمي بوحفص،  -
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من بقية  ألمشلن، والرذ  يعد عاما و ستنتج أن كل من التعليم، التدريب والتعلم ه  أساليب للتكوييمن اجلدول 

األساليب، وقد بينا أوجه االختالف من خالل تعريف كل أسلوب يف اجلدول، على الرغم من تشاهبها يف اهلدف 
غري أهنا ختتلف يف النقاط السالفة الرذكر يف اجلدول، وميكن توضيح الفرق أيضا من املوارد البشرية، املتممل يف تنمية 

 : 1ناحتني

 يعترب مفهوم التعليم واسع النطاق نظرا لتعلقه باملؤسسات األكادميية ممل املدارس واملعاهد  :العلمية الناحية
والكليات والرذ  يهدف يف النهاية إىل توسيع معارف الفرد، يف حني يعترب كل من التدريب والتعلم ضيقا النطاق 

ن ناحية أخرى يعترب عايد التدريب مباشر يتحقق ألهنما يستهدفان تنمية قدرات الفرد يف جماالت حمددة للعمل، وم
 . يف األجل القصري مقارنة بعايد التعليم الرذ  يتحقق يف األجل الطويل ألنه يستغرق فرتة طويلة نوعا ما

 التدريب والتعلم، حيث يتم البدء بتعريف الفرد جبوانب الوظيفة مع عادة ما يتزامن التعليم  :الناحية الوظيفية
سة الصحيحة وعالقتها بالوظايف األخرى، كما يهدف إىل إمداد الفرد باألسس العريضة اليت ينطلق وأصول املمار 

منها ويساهم يف زيادة رصيده الفكر  واملعريف، األمر الرذ  يستدع  ضرورة استمراريته ألن العلم دايما يف تطور 
 .تمستمر، لرذلك جيب على املورد البشر  أن يواكب هرذه التطورات واملستجدا

حيث يهدف األول إىل عالج متالزمان ومكمالن لبعضهما البعض ن التدريب والتعليم وعليه ميكن القول أ
إضافة إىل تكوين وصقل املهارات  ،، أو ضعف مستوى الفرد(التعليم)المغرات اليت قد تنتج عن قصور حمتوى الماين 
 .العملية والسلوكية اليت ال يتناوهلا ذلك األخري

  وإذا كان التعلم يتعلق باحملتوىيتعلق كل من التعلم والتعليم بسياق حتليل وإكساب املعلومات،  من جهة أخرى
تعلم كيفية ال عن جابةإلواحلديث عن الماين يقودنا لة، فإن التعليم يتعلق بالكيفية أ  كيفية اكتساب املعارف اجلديد

  2.التلقنيمن خالل التفاعل املباشر مع احمليط و و التعلم بالتجربة  ، حيث يتم ذلك عن طريقبطريقتني خمتلفتني
يتضح أن التعلم صفة مالزمة للفرد كما سبق الرذكر، فهو بطبعه يرغب يف التعلم وكسب املعارف من جراء كما 

احتكاكه مبختلف العوامل احمليطة به، بينما يعرب التدريب عن إجراء منظم يسمح بزيادة املعارف وتطوير القدرات 
 .ى برنامج معني وباستخدام أساليب ووسايل حمددةاعتمادا عل

  كافة أساليب االستممار تساهم يف تطوير الطاقات الرذهنية والفكرية والسلوكاتالقول أن   ميكنسبق  مما
عنهم، بل ميكن أن يفوقهم أمهية، ألن العقل السليم كما يقال يكون  العقلية، وبق  أسلوب ال يقل أمهيةوالقدرات 

  .ا على سالمتهمظليم، لرذلك البد من إعطاء العناية الكاملة للصحة اجلسدية والنفسية لألفراد، حفايف اجلسم الس

                                                 
   .111، ص مرجع سابق أمحد سيد مصطفى،1
 .13ص ، مرجع سابقعبد الكرمي بوحفص، 2



 عملييت االستثمار يف رأس املال البشري والتطويــــــر املؤسســـــيمدخــل إىل : الفصل الثاني

  44  

 

 
 الصحة كمقوم أساسي لعملية االستثمار : المطلب الرابع

املهمة أيضا لالستممار يف املورد البشر ، فتحسني الصحة يزيد من فاعلية قوة العمل  املقوماتتعد الصحة من 
معدالت عالية من املردودية، وقبل توضيح كيفية اعتبارها من مقومات عملية االستممار، سيتم أوال  وحتقيقأيضا، 

 :اهلالتطرق إىل املفاهيم احملددة 

ونقصد بالصحة اخللو من األمراض أو املناعة ضد العدوى واإلصابة باملرض، أو قوة : مفهوم الصحة :أوال
لصحة ولكن هرذا املفهوم مة اجلسم والعقل والروح، كلها تعرب عن معىن ااالحتمال والنشاط اجلسم  احليو ، أو سال

باعتبارها حالة من السالمة  " لقد ذهبت منظمة الصحة العاملية إىل األخرذ باملفهوم الشامل للصحةف، ليس شامال
 1".اجلسمية والعقلية واالجتماعية، وليس جمرد اخللو من املرض 

 من فيها العاملني محاية هبدف اإلدارة تقدمها اليت واخلدماتاإلجراءات  مجيع"  متملفه  : الصحة المهنية أما
  2."مل الع يف إصابات

، فمن جهة هتتم الكل  واجلزي  ستوينياملعلى  مطلبا أساسيا لعملية االستممارتعد صحة املورد البشر  وعليه فإن 
ومن جهة أخرى تسعى املؤسسات  ،عمل يف االقتصادالدولة بتوفري الرعاية الصحية للسكان باعتبارهم ميملون قوة ال

  واحلفاظ على الروح املعنوية لألفراد العاملني حىت حتافظ على صحتهم النفسية ،االقتصادية إىل توفري السالمة املهنية
وضع الج عن إجيايب ناتقد يكون ، هرذا التأثري يف حميط العملجتماعية االادية و املظروف سيتأثر بالا أن املورد البشر  مب

أو سليب كتعرضه لصدمات نفسية أو حوادث مهنية، وهنا جيب على املؤسسة  مع رفاقه يف العملللعامل االجتماع  
تركيز اجلهود على توفري متطلبات احلفاظ على و تغيري اآلثار السلبية واحلد منها باختاذ التدابري الوقايية والعالجية، 

 . من أمن صناع  وسالمة مهنية الصحة

سالمة الفرد من احلوادث وجتنبه اإلصابة هبا، زيادة على محاية مقومات اإلنتاج " : السالمة المهنيةب ونقصد
 3".املادية من التلف نتيجة لتلك احلوادث، وذلك باختاذ كافة التدابري الوقايية 

طر إذ جيب على املؤسسة توفري بيئة آمنة، خالية من العوامل اليت تؤد  إىل أسباب اخل " ميمل: األمن الصناعيو 
أن حترص على الوقاية دايما بدال من حتمل تكاليف العالج، وتفاد  ما ينجر عنها من ضغوطات نفسية بالنسبة 

 4."للعامل 

                                                 
 . 331، ص 1110، دار اخلليج، عمان، " التنمية البشرية المستدامة والنطم التعليمية" املعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص، 1
 .171، ص 1311 عمان، عرفة،امل كنوز ،" البشرية الموارد إدارة"  عبو ، منري زيد2
            1112 ،دار الوراق، عمان، " -مدخل إستراتيجي متكامل -إدارة الموارد البشرية" مؤيد عبد احلسني الفضل، هاشم فوز  العباد ، ، يوسف حجيم الطاي 3

 .117ص 
 .111ص نفس املرجع، 4
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لظروف والوسايل ، فإن األمن يعرب عن توفري اهاوعليه إذا كانت السالمة املهنية تعرب عن عدم التعرض للحوادث وجتنب 

 وقوعها تفاد و  التقليل من مسببات احلوادث ، وألجليقها هبدف خلق جو عمل خال من األخطارالالزمة لتحق
 :  1يستدع  األمر وضع برامج للحماية واليت ميكن تصنيفها إىل

منها: البرامـج الوقائيـة: 
 هتيئة وتوفري االستشارات واإلرشادات الصحية؛و  القيام بالفحوصات الدورية 
  يئة األطباء وهيئة متريض تتمتع بالكفاءة؛، وهتلنظافة والشروط األمنية يف العملامتابعة شروط الصحة و 
  هتيئة املعدات واللوازم الضرورية الستخدامها يف احلاالت الطارية، كتوفري أجهزة إنرذار مبكر، وجود خمارج      

 اخل؛....متعددة للطوارئ، وتوفري ظروف العمل املاليمة من إنارة، هتوية
                 تكليف أحد املختصني مبتابعة تلك اخلدمات ومسك السجالت وإعداد الدراسات وتفحص األماكن اخلطرة

 ومراقبتها من فرتة إىل أخرى، إضافة إىل إحاطة منطقة اخلطر حبواجز؛
 اختيار املكان املناسب لوضع اآلالت، وتدريب العامل على كيفية التعامل معها   . 

منها: عالجيـةالبرامـج ال: 

 اعتماد برنامج لإلسعاف الفور ؛ 
 ؛لتأمينات والتعويضات االجتماعيةتعميم االستفادة من ا 
 إعادة تأهيل املصابني لشغل وظايف تناسبهم. 

 ، اليت ال تقتصر فقطاحلفاظ على صحتهو إن اهلدف من وراء وضع هرذا الربنامج يكمن يف صيانة املورد البشر  
 االرضحتقيق  وعلى، بل تشمل كرذلك اجلانب النفس ، ملا له من تأثري كبري على األداء البدين اجلانبب االهتمام على

 .الوظيف  ورفع الروح املعنوية هلرذا املورد

 التحليل االقتصادي للصحة كعنصر أساسي في عملية االستثمار في رأس المال البشري: ثانيا
املال البشر ، ألهنا تعرب عن السالمة اجلسدية والفكرية من  لعملية االستممار يف رأس مصدرا مهماالصحة  اعتربت

على  فتؤثراألمراض جبميع أنواعها اجلسدية والنفسية، واليت هلا أثر سليب على اجملهود البشر  أو األداء البشر ، 
   ةــــــــالنفسيحيث ميكن لألمراض النفسية كاإلرهاق، التعب، الضغوطات  ،الدافعيةوتنقص من وجتعلها ضعيفة، ة الكفاء
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هرذا يدل على ، و تدفعهم لرتكه بصفة جزيية أو كليةأن تضعف وتنقص من رغبة املوارد البشرية يف العمل، أو 
 .طردية بني الصحة وحتقيق الفعاليةالعالقة ال

  زي املنظمات العاملية إىل لفت االنتباه ألمهيتها على املستويني الكل  واجلبعض دعت هلرذه األسباب وغريها و 
دف متتعهم ـــــظ صحة السكان، هبــــة اليت تسمح حلفـــــة والظروف البيئيــــــر كافة الرعايــــــل دولة أن توفـــحيث البد لك
وتطوير مهاراهتم، وهو ما ينطبق أيضا على املؤسسات هبدف حتقيق إنتاجية أعلى والتقليل من ة ــــبقدرات عالي

 .اإلدراك أو عدم املعرفة املشاكل اليت حتدث بسبب عدم

                   املؤسسات هبا تقوم إنتاج  طابعت ذا وليست اجتماعية خدمات جمرد الصحية اخلدمات كانت بعدماو 
 تأيت اإلنتاجية الكفاءة أصبحت حيث تغريت النظرة هرذه ، فإنيف ميزانيتها فايض لديها يتوفر عندما فقط الدول أو
 بل تعد عنصرا فاعال كاملة، إنسانية حلياة اأساسي امطلب فقط ليست الصحةألن  د،فرالأل الصح  املستوى رفعب
 1.البشر  املال رأس إنتاج يف امهمو 

 ذلك من خالل يتضححيث  ،أن توفري بيئة آمنة وصحية يعد أمرا مهما ألكمر من سببوبناء عليه يستخلص 
 :2كل من  تأثري

 ؛رضا العاملنيعلى و  حلوادث على أداء الفرد وإنتاجيتها 

   اإلصابات على قدرة املؤسسة على االحتفاظ بالعناصر املؤهلة؛ 

  إنتاجية وأداء املؤسسة بشكل عام، إذ تشكل اخلساير النامجة عن احلوادث واإلصابات مصدرا   علىاحلوادث
 كبريا لتقليل اإلنتاجية؛

  فيها حوادث وإصابات العمل، إذ أهنا اخلساير على اجملتمع واالقتصاد بشكل عام، خاصة يف الدول اليت تكمر
 .تسبب هدرا للموارد البشرية وتولد أعباء على األنظمة الصحية

بعد التطرق جلميع األساليب اليت تتم هبا عملية االستممار يف رأس املال البشر  ميكن القول أن املؤسسة اليت تقوم 
والرذ  ميكن اعتباره هدفا اسرتاتيجيا يتطلب تظافر  التطوير املؤسس منها ن األهداف، برذلك ميكنها حتقيق الكمري م

 .اجلهود ويعتمد على موارد متفوقة يف ظل العصر الرذ  يعتمد على التطور التكنولوج  السريع
 

                                                 
1
Ivo Slaus and Garry Jacobs, " Human Capital Sustainability ", journal Sustainability, India, 7 January 2011                     

p 132, available at,  www.pickmeup.be/0765620944_190770_human-capital-and-susta, consulted on: 22/03/2016. 
 .311رافدة احلرير ، مرجع سابق، ص 2



 عملييت االستثمار يف رأس املال البشري والتطويــــــر املؤسســـــيمدخــل إىل : الفصل الثاني

  44  

 

 اإلطار العام للتطوير المؤسسي: المبحث الثالث
وتتضمن هرذه اتيجياهتا، على تغيري هياكلها، وظايفها، أنشطتها واسرت املؤسسات االقتصادية عملية تطوير  تنطو 
املؤسسة، وابتكار أمناط تنظيمية جديدة ومتناسقة متكنها من االنتقال التدرجي  شاملة جلميع جوانب دراسة العملية 

كما متكنها من مواجهة متطلبات التغيري   ،معينةزمنية والشامل من الوضع القايم إىل احلالة املستهدفة خالل فرتة 
 .ملعلومايتاالقتصاد  واالجتماع  وا

 مفهوم التطوير المؤسسي : المطلب األول
اليب معينة  يتعلق بتطبيق مناهج وأس وهوتطوير املؤسسات من القضايا احلديمة يف جمال اإلدارة،  يعد موضوع

 .ج، وتطوير اخلطط وتدعيم االسرتاتيجيات والعمليات التنظيمية لتحسني فعالية املؤسسةتايلتحسني األداء والن

اجلهود املخططة واملداخل ، وخمتلف أحد املناهج املتخصصة يف إحداث التغيري التنظيم " طوير املؤسس  الت ميمل
وتطوير القدرات  ؤسسةهبدف زيادة فاعلية امل ،املربجمة للتغيري واليت تشمل املؤسسة بكاملها أو أجزاء كبرية نسبيا منها

  1". من األفراد االكامنة جلميع أعضاءه

وصحتها من خالل  فاعليتهاعلى مستوى املؤسسة ككل، تدعمه اإلدارة العليا لزيادة  اخمطط اهدج" أ  يعترب 
  2".تدخالت خمططة يف العمليات وباستخدام العلوم السلوكية 

تعتمد و  االستعداد والتحضري هلا ،التخطيط علىذات منهجية تقوم منظمة عملية هرذا يعين أن التطوير املؤسس  
إحداث تعديالت يف أهداف وسياسات اإلدارة أو يف أ  عنصر من عناصر ارس من خالل مت، على برامج وخطط

 : 3العمل التنظيم  استهدافا ألحد األمرين
 والظروف  ؤسسةمع األوضاع اجلديدة يف البيئة التنظيمية وذلك بإحداث تناسق بني امل ؤسسةمة أوضاع املءمال

 البيئية اليت تعمل فيها؛

 من احلصول على عوايد أكرب اميزة متكنهسسة للمؤ مية حتقق استحداث أوضاع تنظي.  

أجل حتسني من ، أو ات واألحداث املؤثرة فيهامن أجل مواجهة بعض التغري "  التطويروقد تلجأ املؤسسة إىل 
مبا  اعن طريق إدخال التغيري املناسب يف اجملال املاد  أو البشر  أو االثنني مع ذلكويتم  ،ملشاكلقدرهتا على حل ا

 4".يتماشى ويتوافق مع التغري البيئ  احلادث 

                                                 
 .17، ص 1131، دار وايل، األردن، " -مدخل تحليلي–يمي ظالتطوير التن"  ، أمحد عل  صاحل،طاهر حمسن الغاليب1
 .01، ص 1131، دار إثراء، األردن، " إدارة التغيير والتطوير" ناصر جرادات، أمحد املعاين، أمحد عريقات، 2
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تضمن املداخل التكنولوجية والتقنية وطرق التصنيع ت عملية تغيري شاملة مما سبق يستخلص أن التطوير املؤسس 

أ   ،مع البيئة احمليطة هبا ؤسسةواجلوانب السلوكية واهلياكل التنظيمية ومجاعات العمل، هرذا باإلضافة إىل تأقلم امل
نشطة تنفرذ بالتعاون مع األشمل سلسلة من يخالل مدة زمنية معينة،  وضعية أحسن منهاإىل وضعية من  اعملية حتوهل

حتقيق أهداف املؤسسة واألفراد العاملني و جياد طرق حتسني العمل الرذين ميكنهم تقدمي املساعدة إل بعض االستشاريني
يستهدف حتسني فاعلية املؤسسة والعاملني من خالل و ، تنفيرذهو يري يف اقرتاح التغ للموظفني املشاركة وميكن ،هبا

 .وجهد منظم، وإدارة تقود التطوير على مستوى املؤسسة برنامج متكامل

 :1مفهوم املصطلحات التالية معقد يتداخل التطوير املؤسس  مفهوم وجتدر اإلشارة إىل أن    

 تغري ممارساهتا وطرق إجناز أعماهلا بشكل مستمر نتيجة الرذ  يعرب عن حالة املؤسسة اليت: د التنظيمييالتجد 
سعيها املستمر للتنبؤ مبستقبلها، والقيام خبطوات سابقة على صعيد إحداث تغريات خمططة قبل أن حتدث هرذه 

  مواكبة املؤسسة ملتطلبات الزباين وأذواقهم املتغرية باستمرار طلبا للتجديد: التغيريات بشكل مفاجئ وسريع، ممل
 . فه  يف حالة حبث مستمر لتحقيق تطلعاهتم، بل وتقدمي اجلديد هلم بشكل استباق  قبل أن يتوقعونه

 يشري إىل حالة من احلراك املستمر الرذ  تعيشه املؤسسة على صعيد حتقيق االستجابة السريعة : التحول التنظيمي
  عماهلا، فكلما أطلق جيل من تلك التكنولوجياللتقلبات البيئية السريعة، ممل استخدام أحدث التكنولوجيا يف أداء أ
 .سعت املؤسسة إىل احلصول عليه وتدريب العاملني على استخدامها

 هو مفهوم يركز على مقدار املرونة الرذ  تتمتع به املؤسسة يف تعاملها مع البيئة اخلارجية : التكيف التنظيمي
دخل إىل السوق، وذلك بأن تستخدم اسرتاتيجيات التعامل مع املنافس اجلديد الرذ  : خصوصا املنافسني، ممل

 . تتالءم وحجم ونوع هرذا املنافس مبا يكفل عدم تضرر احلصة السوقية للمؤسسة

 إعادة نظر جرذرية وإعادة تصميم جرذر  للعمليات لتحقيق حتصني شامل يف معايري األداءه  : إعادة الهندسة  
 .إدارة اجلودة الشاملةاالنتقال إىل : لمم

 له إسرتاتيجية معقدة تتناول املعتقدات التنظيمية وتبديل وضعية بوضعية،  عملية استجابة للتغري :ير التنظيميالتغي
 .واالجتاهات والمقافة والقيم واهليكل التنظيم  من أجل إعدادها ملواجهة التحديات البيئية املتسارعة

البيئ ، مبا يضمن االنتقال إىل حالة تنظيمية أكمر عملية موجهة ومقصودة تسعى لتحقيق التكيف هو  إذا فالتغيري    
 2.رافعة تؤد  إىل حدوث التطوير يعد وهوقدرة على حل املشكالت، 
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 :أما بالنسبة خلصايص التطوير املؤسس  نوجزها يف ما يل 

ترب التطوير وبرذلك يع ،متمل املميزات اليت متيز منهج التطوير عن بقية املناهج التنظيمية: خصائص تمييزية: أوال
 :1املؤسس 

  أكمر من جمرد تقنية مفردة، حيث يستخدم التطوير الكمري من التقنيات ممل إدارة اجلودة، اإلثراء الوظيف  وغريها
 من اجملاالت؛

  ليس مدخال جزييا للتغيري، حيث يركز على األهداف الكلية من خالل تطوير املؤسسة الواسع وحتسني األمناط
 نظرة جزيية؛ميمل أ   سبيل املمال التطوير اإلدار  يهدف إىل تغيري السلوك الفرد  فقط اإلدارية، بينما على

  يستند إىل تشخيص وتقومي نظام  للمشكالت تقود إىل ختطيط وأمناط  وهوال يشمل التغيريات العشوايية
 خاصة جلهود التغيري؛

 والفاعلية الشاملة للمؤسسة، اليت تتكون  يهدف إىل رفع املعنويات واالجتاهات، إذ أنه يسعى إىل حتقيق الصحة
 رضا املشاركني؛ منهامن جمموعة من املفردات، 

 خرى، لرذلك توى معني ينعكس على املستويات األتميز أنشطته وجهوده بالتداخل والرتابط، فالتطوير على مست
 .ألهنا تبني نتايج هرذه العمليةلتغرذية املرتدة أمهية كبرية لفإن 

 :2حيث أن التطوير املؤسس ارسات تصف سلوك األداء املطلوب من التطوير بفعالية، مم متمل :ئيةخصائص أدا: ثانيا
 حمتوى ومتطلبات كل منها؛ قدريركز على اجملموعة والعمليات التنظيمية بشكل خمتلف وي 
 يؤكد على عمل الفريق كوحدة أساسية لتعلم النماذج األكمر فاعلية من السلوك التنظيم ؛ 
 ؛على إدارة المقافة الشاملة للمؤسسةو  اإلدارة التعاونية كأساس لمقافة فريق العمل يستند على 
  يعتمد مدخل النظم يف نظريته إىل العالقات الداخلية بني الوحدات واألقسام واجملموعات واألفراد بوصفها أنظمة

 فرعية متداخلة ضمن نظام املؤسسة الكل ؛
 لومات والتحليل واكتشاف احلقايق ووصف املقرتحاتيتبىن منوذج البحث كوسيلة يف مجع املع. 

ترى الباحمة أن عملية التطوير تتطلب إملاما وفهما عميقا يقوم على استيعاب الصورة الكلية  سبقمن خالل ما 
لعملية التغيري وآثارها، واستعدادا مسبقا من خالل توفري مدخالت وموارد على درجة عالية من الكفاءة وذات جودة 

التطوير املؤسس  ال ينبع من وجود مشكلة فعال  حتقق أهداف التطوير، وجتعل عملية التحول ناجحة، ألن عالية
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واإلحساس هبا، فقد تكون موجودة ولكنها غري حمسوسة، وقد تكون غري موجودة حاليا، ولكن من املتوقع أن تظهر 
 .فة على نتايج وأهداف املؤسسةكما أن دواع  التطوير كمرية ومتعددة وهلا انعكاسات خمتل  مستقبال،

  مبررات القيام بعملية التطوير المؤسسي :المطلب الثاني

أن غاية التغيري الرذ  تسعى إىل تنفيرذه املؤسسات على اختالف أنواعها هو إحداث نقلة لألمام يف يف الشك 
  :1منهااملؤسس ،  لتطويرلدافعا  شكلأخرى تن استجالء أسباب ميكاعات اليت تنتم  إليها، إال أنه القط
  البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة يف حالة تغري مستمر، لرذا البد من أن يقابلها تبين املؤسسة لفلسفة تقوم على

 ؛تغيريات املتسارعة يف هرذه البيئةحتقيق تطوير يف عملياهتا ملواكبة ال

  ،؛ورة ملحة تؤد  إىل إحداث التغيريضر ما جيعل عمليات التغيري وهو أصبحت املشكالت التنظيمية واقعا قايما 

 ؛اخنفاض األرباح مع ات واألخطاءيبيق األهداف بأقل ما ميكن من السلحاجة املؤسسة إىل حتق 

 والزباين عاملني، املوردينال او زيادة شك، كمرة غياب العاملنيبسبب  ، وجود انفصال بني العاملني واإلدارة. 

جيابية من حتسني وتنمية وتعديل وتكيف مع املتغريات، فه  تعد عملية مبا أن عملية التطوير تعكس اجلوانب اإل
 .رايهاو مهمة بالنسبة للمؤسسة اليت تسعى إىل حتقيق العديد من املنافع من 

 أهمية ومنافع التطوير المؤسسي : المطلب الثالث
لتغريات والتطورات اجديد والتحول والتكيف مع قدرة املؤسسة على التأمهية التطوير املؤسس  من  تتجلى

 باعتباره ميكنها من الصمود واالستمرارية من خالل وضع، أيضا الداخل  احمليطو اخلارج   احمليط يفاملستمرة والسريعة 
خطة إجيابية ألن هدفه وموضوعه يتممل يف تطوير أداء املؤسسة مبختلف مكوناهتا وعناصرها، وبالتايل حتسينها ونقلها 

فعالية وجناحا وماليمة لتغريات البيئة، فالتطوير جيعل من املؤسسة نظاما ديناميكيا، ويف  من مرحلة إىل أخرى أكمر
وعموما فيه،   التغيري اإلجبار  وغري املرغوبستضطر يف زمن معني إىل وبالتايل ،اجامد اغيابه تصبح جهازا إداري

 : 2ميكن تلخيص أمهية وضرورة التطوير املؤسس  يف النقاط التالية

 ألنه خمطط ومقصود يزود املديرين بالتقنيات واملهارات املطلوبة للتعامل مع  :ير المؤسسي منهج تربويالتطو
وذلك هبدف  ،ومتكينهم من التحكم يف الوضع بالكفاءة املناسبة ،التحديات السريعة املفروضة على املؤسسات

إدارية خبرية يف استخدام تقنيات واسرتاتيجيات التعامل معها حبرفية عالية تستلزم كفاءات مواجهة التغريات البيئية و 
 .التغيري وإال سوف تزول وتتالشى

                                                 
 .17-12، ص ص 1111، مصر لإلدارة، املهنية اخلربات مركز ،"- المتكاملة التدريبية المناهج مجلة -التغيير إحداث أساليب " توفيق، الرمحن عبد1
 .11ص مرجع سابق، طاهر حمسن الغاليب، أمحد على صاحل، 2
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من خالل االستفادة من نتايج املواقف والتجارب السابقة، حيث يعتمد: التطوير المؤسسي منهج وقائي 
هنا يأيت دور مدير  هرذه املؤسسات على معايري ساعدت مرة يف حتقيق جناح يف املاض  لتحقيق جناحات مستقبلية، و 

         التطوير، وذلك من خالل تقنياته املتعددة اليت تلعب دور القوة املؤثرة يف املوازنة بني حتريك السكون إذا ما حدث 
 .أو إيقاف احلركة املستمرة إذا ما تطلب الوضع ذلك

ة دورة حياوصيانة حيث أن التطوير يسمح بتعزيز وإدامة العافية التنظيمية  :التطوير المؤسسي منهج صحي
ويف ( التكيف، البقاء، النمو)للصحة لقات األساسية احلبرناجمه املتكامل الرذ  يساهم يف تنشيط  من خالل املؤسسة،

 (.الوهن، املوت ،االحندار)املقابل التصد  حلاالت الضعف التنظيم  

  وبني عملية التغيري الفرق بينها وضيحمما مت توضيحه حول أمهية عملية التطوير بالنسبة للمؤسسة، ومن خالل ت
ويعتمد يف ذلك ميكن القول أن هرذه العملية تتم ممارستها وفقا لربنامج حمدد من قبل بعض األشخاص أو اهليئات 

 .    اخلطوات اليت متر هبا عملية التطويرعلى بعض 

 مراحل عملية التطوير المؤسسي: المطلب الرابع
فإن األمر ال يقع صدفة، وإمنا جيب التخطيط له وتسخري كافة اإلمكانات  عند الشروع يف عملية تطوير املؤسسة

 :يف املوجزةالالزمة له، وعليه فإن هرذه العملية تتوقف على جمموعة من اخلطوات 

معدات و  تقوم عملية التطوير على ثالثة حماور وه  األفراد العاملني، نظم العمل حيث: الدراسة التشخيصية :أوال
مل، وذلك هبدف اكتشاف فرص التطوير ومواجهة التغريات وإحداث التغيري املطلوب، وأول هرذه وتسهيالت الع

 :1بطرح األسئلة التالية تتعلق وعملية التشخيص املورد البشر ،احملاور بطبيعة احلال هو 
 ما ه  األدوار واملسئوليات اليت ميارسها عضو الفرع؟ 
 غري؟ما هو ارتباط هرذه األدوار واملسئوليات بال 
 ما ه  طبيعة اشرتاك الغري يف دور ومسئوليات الفرد؟ 
 ة؟مؤسسيمية بالنسبة للتنظيم العام للما هو موقع الوحدة التنظو  ما هو املوقع التنظيم  بالنسبة للفرد؟ 
 ما ه  املعدات والتسهيالت اليت يتطلبها القيام بالعمل ونوع هرذه التسهيالت؟ 
 معوقات نظم وإجراءات أو برامج ومعدات؟ ،معوقات بشرية: العمل ماه  املشاكل واملعوقات اليت تعرتض 

حسب  إن هرذه األسئلة املطروحة هتدف إىل تشخيص الوضعية احلالية للمؤسسة ومعرفة مستلزمات عملية التطوير
 .عليها يتم وضع خطة العمل ل اإلجابات احملددة، واليت بناءمن خال وضعيتها ويف حدود إمكاناهتا
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 :  1من خاللتتم : خطة التطويروضع : ثانيا
2واملتمملة يف وذلك بطرح عدد من األسئلة واإلجابة عليها: اكتشاف فرصة التطوير: 

  التكلفة  ،العاجل منها واآلجل واملمكن وغري املمكن ،ما ه  فرص التطوير املتاحةو  ؟أهداف املؤسسة ما ه
النظم والتنظيمات اليت حتتاج إىل تعديل  ،ملتاحة وغري املتاحةالتسهيالت املادية ا ني،املتاح املكانو والزمن  ،املادية

 ونطاق الزمن املسموح به؟

تسهيالت، نظم وتنظيمات ،من أفراد، معدات: وضع خطة التطوير في ضوء األهداف واإلمكانيات المتاحة  
  :3جيب أن تكون اليتات اخلطة عطبقا لتوقو نية، تكلفة، فرتة زم

 قابلة للتحقيق يف حدود التكاليف واإلمكانيات املتاحة؛و  قابلة للمراجعة ،معلنة ،مكتوبة ،حمددة 
 ذات مساحة زمنية حمددة، و ؤد  إىل حتقيق اهلدف منهامتماسكة مرتابطة متجانسة ت. 

هتيئة كافة الظروف  بنه جيالتطوير قد يلقى الرفض فإ فكرة أو قرارمبا أن : التهيئة لقبول التطوير ورعايته: ثالثا
كسب قبول األفراد وتوعيتهم برذلك، ألن املورد البشر  هو وسيلة التطوير ويف نفس الوقت  ةيئقصد بالتهيو  ،هلتقبل
  4.لضمان التنفيرذ السليم ، لرذلك توضع خطط للتهيئةغايتها
تابعة املقابلة وتقارير امل من خاللاملتابعة تتعلق بتعترب آخر خطوة وأمهها يف نفس الوقت  :المتابعة الصحيحة: رابعا

وكلما كانت األهداف حمددة بدقة كلما كانت عملية  ،وأسلوب حصر النتايج كما أو نوعا واكتشاف األخطاء
 :5منها أسس املتابعة وفقا لبعضاملتابعة ممكنة وخاضعة للقياس 

 معدالت األداء، الغياب، معدل دوران العمل، اإلصابة، الشكاوى؛: متابعة أداء املوارد البشرية من خالل 
 وكرذا حجم اإلنتاج وما طرأ عليه من تغيري، تكلفة الوحدة، معدل التالف  ،متابعة أداء التسهيالت واملعدات            

 حركة املخزون الراكد؛
 معدل أداء النظم من خالل كفاءة وفاعلية وتكلفة االتصال، تدفق املعلومات، حل املشكالت واختاذ القرارات. 

حول مسؤولية  التساؤل األذهانخالهلا تتم عملية تطوير املؤسسات، يتبادر إىل بعد حتديد اخلطوات اليت من 
  يقوم هبا، أم أن هناك فريق أو جمموعة عمل ختول هلا صالحية ومسؤولية التطويرقد الشخص الرذ   عن، و االقيام هب

 .يلتاعليه يف املبحث التعرف اليتم وهرذا ما س

                                                 
1
Watkins K.E, & Golembiewski R .T, " Rethinking Organization Developmentfor the Learning Organization "       

The International Journal of Organizational Analysis, vol 3, No 1, 1995, p 88. 
 .233، ص 1117اإلسكندرية، مصر،  ،الدار اجلامعية اجلديدة"  مــــــالتنظي"  ،أمحد ماهر2
 : موسوعة تعلم معنا مهارات النجاح، مقالة منشورة على املوقع، " مراحل التطوير التنظيمي" ، بان العامر حممد بن عل  شي3

http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=908&SecID=55   11/11/1131: تاريخ الزيادرة. 
 .12ص ، 1111 ،رة، مصردار األمني، القاه ،" دارة التغيير و مواجهة األزماتإ"  ،السيد عليوة وآخرون4
 .http://sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=908&SecID=55مرجع سابق،  ،حممد بن عل  شيبان العامر 5
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 ر المؤسسيمسؤولية ومداخل التطوي: المبحث الرابع

إن عملية تطوير املؤسسات قد حتدث نتيجة عدة عوامل أو مربرات كما سبق الرذكر، ولكن هرذه املسؤولية من 
 .سيتم توضيحها يف املطلب التايلواإلجابة  ؟أم املسريين؟ فنيظأم املو  ؟أم مستشار ؟املؤسسة ؟يتحملها

 مسؤولية عملية التطوير : المطلب األول
 :األطراف يف تبين عملية التطوير وإدارهتا، وميكن توضيح ذلك من خالل الفروع التاليةقد تشرتك جمموعة من 

حيث يتم حتديد مسؤولية عملية التطوير بناء على البدايل  :سلطة التغيير والتطوير من داخل المؤسسة: أوال
 :المالث التالية

اإلدارة العليا مجيع املهام والعمليات املتعلقة  حيث يتوىل املديرون يف :المسؤولية تقع على اإلدارة العليا وحدها
عمليات، ويصدرون كل القرارات املتعلقة برذلك ويقوم هؤالء البعملية التطوير، فهم الرذين خيططون وينظمون تلك 

ن املديرين بالتعرف على املشاكل، إما باالعتماد على خرباهتم الرذاتية أو االسرتشاد باملعلومات والتقارير اليت ترد م
 :1بـ واملتعلقةمرؤوسيهم، حيث متتد قرارات عملية التطوير لتؤثر على معظم العناصر املكونة للمؤسسة، 

   تغيري األهداف واخلطط وبرامج العمل وسياسات اإلدارة لضمان حتقيق املوايمة بني املؤسسة ككيان تنظيم
يدة املزمع إدخاهلا وما يقرتن هبا من تطويرات فيها والتغريات املستحدثة أو املتوقع استحداثها من ناحية واألنشطة اجلد

 مبا يواكب العصر احلديث ومتطلباته من ناحية أخرى؛

  التهيئة املبديية ألفراد قوة العمل لتقبل التغيريات املستحدثة وتفاد  مقاومتهم للتغيري وذلك من خالل تنمية
يئتهم فنيا ومعنويا ونفسيا لضمان مساندهتم ودعمهم مهاراهتم وتعديل أمناطهم السلوكية واجتاهاهتم، مبعىن آخر هت

هم ويزيد من قيمتهم يف ومؤازرهتم للتطوير اجلديد، وهو أمر يتطلب إقناعهم بأن التطوير املرتقب سيحقق هلم مصاحل
 ؛سوق العمل

  حيددو  ا،هبديدة، واألفراد املزمع قيامهم تضمن األعمال واألنشطة اجليوضع برنامج عمل إلدارة عملية التطوير 
 توضيح الرؤية لألفراد املنفرذين لألنشطة اجلديدة وكرذا القايمني على إدارهتا؛و  ،لتطويرل املطلوبةسبل تعظيم املوارد 

  اإلشراف على متابعة عملية التطوير إلحداث تعديالت حمسوبة يف ضوء التطبيق الفعل  أو حلل املشكالت اليت
 باملؤسسة؛ قد تطرأ يف خمتلف مراحل التجديد الرذايت

 احلرص على حتديد األسلوب أو الطريقة املرغوب إتباعها إلحداث التطوير. 
                                                 

1
John.Schermehorn, James Hunt, Richard Osborn, Claire Billy, " Comportement humain  et organisation "    

Edition erpi, canada, 2010, P 442. 
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  تقوم : كافة المستويات اإلدارية بالمؤسسة مع احتفاظ اإلدارة العليا بالقرار النهائيالمسؤولية تقع على
ويعتمد هرذا البديل يف التطوير على اإلدارة العليا هنا بإشراك باق  املستويات التنظيمية والعاملني يف عملية التطوير، 

افرتاض أن العاملني يف مجيع املستويات التنظيمية يتمتعون بكفاءة وأهلية للمشاركة، وأن هلم تأثري قو  على مصري 
بالتايل قد يكون من األفضل وجود تفاعل بني املستويات و املؤسسة بالقدر الرذ  يعطيها قوة للتفوق واالستمرارية، 

 :1ختلفة، وتتم مشاركة العاملني يف هرذه العملية بأحد الشكلني اآلتينيالتنظيمية امل
 وتقوم اإلدارة العليا هنا بتشخيص املشاكل وتعريفها ودراستها وحتديد بدايل احللول :اتخاذ القرار الجماعي                

ا يقوم العاملون ببرذل قصارى مث تعط  توجيهات إىل املستويات الدنيا لدراسة هرذه البدايل واختيار أنسبها، وهن
 .جهدهم يف دراسة البدايل واختيار ذلك البديل الرذ  حيل مشاكلهم

 نسبها أالبدايل واختيار  أسلوب أقوى وأعمق ألن العاملني ال يقومون فقط بدراسةوهو  :احل المشاكل جماعي
 . بدايل التصرف واحلل وصل إىلبل ميتد ذلك إىل دراسة املشكلة ومجع معلومات عنها وتعريف املشكلة بدقة والت

تقوم  :كافة المستويات اإلدارية مع تفويض تلك الجهات لسلطة اتخاذ القرار المناسب  المسؤولية تقع على
اإلدارة العليا هنا بإعطاء السلطة لباق  املستويات التنظيمية والعاملني يف حتديد معامل التطوير املناسبة، وعلى هرذه 

 أن يضطلعوا مبعظم مهام التطوير من حتديد للمشاكل وبدايل احللول واختيار احلل املناسب أو العاملني املستويات
 .واختاذ القرارات اليت يعتقدون أهنا مناسبة حلل مشاكلهم

تعتمد كمري من حماوالت التطوير  (:المستشارون الخارجون)سلطة التغيير والتطوير من خارج المؤسسة  :ثانيا
ة بصورة مؤقتة ؤسسوينظر إليهم كأفراد عاملني باملمساعدة خارجية من أحد االستشاريني  على ضرورة احلصول على

حيث أهنم مرتبطون فقط بفرتة تطبيق مشروع عملية التطوير املطلوب، وميكن احلصول على هؤالء من أماكن متنوعة 
ينته  عمل هؤالء مبجرد االنتهاء حيث  ،إدارة األعمال ممل املكاتب االستشارية أو أساترذة اجلامعات املتخصصني يف

 : 2يتميز هرذا النوع من التدخل اخلارج  باملزايا التاليةو  ،من برنامج التغيري والتطوير
 اخلربة والتخصص يف جمال التطوير املؤسس ؛ 
  عدم االرتباط بعالقات عمل سابقة باملؤسسة ومن مث ميكنه االتصال بكل الوحدات واألقسام واألفراد داخل

 ة بمقة للحصول على البيانات الالزمة بدون حرج؛املؤسس
 املوضوعية واحلياد، حيث يرتتب عن ذلك القدرة على حتليل املشاكل بدرجة عالية من الدقة وعدم التحيز؛ 
 إن استخدام اخلرباء اخلارجيني يسهل قبول التغيري من جانب األفراد بداخل املؤسسة؛ 
 ملشاكل اإلدارية وحتليلها وكيفية اقرتاح احللول املناسبة هلاتدريب وتعليم أعضاء املؤسسة على حتديد ا   . 
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تلجأ بعض املؤسسات إىل اجلمع بني اخلربة  :سلطة التغيير من خالل الجمع بين الخبرة الداخلية والخارجية :ثالثا
جانب  إىلملؤسسة جموعة من اخلرباء العاملني يف امب أ  تستعنيالداخلية واخلارجية يف ما يتعلق بعملية التطوير، 

وذلك من خالل تكوين فريق مجاع  لتنمية وتطوير برامج التطوير املؤسس ، ويسعى  ،اخلرباء االستشاريني من اخلارج
    .مهارات ومعارف اخلرباء الداخليني واخلارجيني وحتقيق أكرب قدر من املزايا ،هرذا املدخل إىل االستفادة من خربات

مميزاته وعيوبه، فاخلبري اخلارج  غالبا ما ينظر  ميكن القول أن لكل واحدالمالثة  األشكالومن ناحية تقييم تلك 
إليه على أنه غريب واللجوء إليه يتضمن اعرتاف اإلدارة بفشلها يف التعامل مع مشاكلها، كما أن وجهات نظر اخلبري 

نه أوهرذا من ش ،خرذ  القراراتاخلارج  للمشكالت اليت تواجه املؤسسة غالبا ما تكون خمتلفة عن وجهات نظر مت
أن يؤد  إىل وجود مشاكل عند إقامة العالقات بني الطرفني، إىل جانب أن زيادة موضوعية املستشار اخلارج  قد 
تنقلب إىل عدم مرونة يف التعامل مع الواقع والرذ  قد يشري إىل عالقات ووظايف أو أنظمة وأشخاص يتم هتديدها 

   1.بسبب هرذه املوضوعية

غم من ندرة استخدام املدخل المالث والقايم على االستعانة بكل من املتخصصني يف التطوير من داخل بالر 
املؤسسة ومن خارجها، إال أنه يبدو أنه يتميز بدرجة عالية من النجاح يف التطوير، فف  ممل هرذا األسلوب من 

وممل   رباء من الداخلاخلملعرفة واخلربة املتوافرة لدى التدخل متتزج معا املوضوعية واملعرفة املهنية للخرباء اخلارجني مع ا
كما أن قدرة فريق اخلرباء اخلارجني   ،هرذا املزج للمعرفة ينتج عنه تزايد يف المقة والكفاءة بني أعضاء الطرفني املشرتكني

 .  ري متوقعوالداخلني على االتصال وإقامة صالت وعالقات اجيابية ميكن أن تؤد  إىل تقليل املقاومة أل  تغي

 مداخل عملية التطوير : المطلب الثاني
متمل املداخل اجملاالت احملددة لعملية التطوير، أو العناصر اليت حتتاج إىل تغيري هبدف تطويرها، حيث ميكن أن 
حيدث هرذا التطوير بشكل جزي  وميس جانبا معينا من املؤسسة، أو قد يكون كليا، ويكون هنا شامل للعديد من 

ات، كما ميكن أن يكون بشكل سطح  يتعلق فقط ببعض املشاكل واملسايل البسيطة، أو قد يكون جرذريا املتغري 
اختالف  تبني أن هناك ،األدبيات النظرية اليت حتدثت عن هرذا املوضوع وبالرجوع إىلخيص كافة هياكل املؤسسة، 

 .عليه سيتم عرض املداخل الشايعة واملعروفة أكمرحول هرذه العوامل، و 

اجملال األول : وفقا هلرذا املدخل تتم عملية التطوير من خالل ثالث جماالت وه : مدخل اإلدارة العلمية: والأ
تطوير سياسات ونظم األفراد والرذ  يشمل بمتعلق بتحديث اهليكل التنظيم  واهليكل الوظيف ، اجملال الماين متعلق 

 ينحصر اجملال المالث يفو  ،رايية املتصلة باحلياة الوظيفيةعملية اختيارهم وتدريبهم وحتفيزهم وكافة العمليات اإلج
 :،وميكن توضيح ذلك كما يل اخلدمات وتطوير أساليب العمل مواقع
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يتممل يف تطوير هيكل العالقات والسلطات، وهيكل االتصاالت واملعلومات: الهيكل التنظيمي والوظيفي  

مليات اإلدارية اليت تتم داخل التنظيم، حيث يهدف التطوير إىل وجمموعة الوظايف اليت يشتمل عليها التنظيم، والع
حتسني األنشطة ومهام العمل والوظايف وأقسام اإلدارات واخلدمات أو املنتجات، والتقنية املستخدمة، وعالقات 

جديد السلطة واالتصاالت، والعالقات بني املؤسسة واملؤسسات األخرى، وكرذلك إجراءات العمل وأساليبه وفرص الت
  .واالبتكار للبحوث والتدريب واالستشارات

وعند احلديث عن التنظيم وآليات العمل به ينبغ  احلديث عن املناخ التنظيم  السايد يف املؤسسة والرذ  يعرف 
 يز بيئة العملميبأنه البيئة النفسية للمؤسسة، أو أنه جمموعة اخلصايص اليت يدركها ويشعر هبا العاملون يف النظام مبا 

  سواء شعر العاملون برذلك بصورة مباشرة أو غري مباشرة ويكون هلا انعكاس وتأثري على دوافعهم وسلوكهم ،فيه
 :1ويتضمن ذلك

 والتعاون داخل املؤسسة؛  مقدار ونوع العمل اجلماع 
  ؛فاعلية االتصاالتالعاملني و درجة االلتزام بني 
 مدى تشجيع التخطيط واالبتكار؛ 
 ؛مدى مسامهة املوظفني ىف اختاذ القرارات  و واخلالفات ىف الرأاملنازعات  طريقة حل 
 ة على المقة املتبادلة بني املديرين واملرؤوسني بدال من االعتماد على عالقات ؤسسدى الرذ  تعتمد فيه املامل

 . السلطة والطاعة

م عـن طريـق تفهـم وإدراك ، وميكـن تطـويرهاد هم أهم عناصـر التطـوير املؤسسـ األفر : الموارد البشرية وفرق العمل
احتياجــاهتم، أمنــاط شخصــياهتم، دوافعهــم، وقــدراهتم، واجتاهــاهتم ومــواقفهم، وفــرص مشــاركتهم يف صــنع القــرارات وحــل 

 .املشكالت، ومن مث العمل على تطويرها لتتالءم مع متطلبات وأدوار املؤسسة
وإذا مل يتطـور األفـراد  ،فيهـا األفـراد دايمـة التغـري وترجع أمهية تطوير األفـراد بصـفة مسـتمرة إىل كـون البيئـة الـيت يعمـل

م  يــــؤد  إىل خفــــض مســــتوى األداء وضــــعف إنتــــاجيتهقــــد مــــع هــــرذا التغــــري يف البيئــــة واملؤسســــة، فهــــرذا هبــــدف التوافــــق 
مــن جهــة أخــرى ميكــن لعمليــة التطــوير أن متــس مجاعــات العمــل وهــ  جمموعــة مــن األفــراد داخــل و  والعكــس صــحيح،
القات تفاعلية مع بعضهم الـبعض، يشـرتكون يف حتقيـق أهـداف املؤسسـة، سـواء كانـت هـرذه اجملموعـة التنظيم تربطهم ع

حتقيـــق  إىلتطــوير مجاعـــات العمــل ، ويهـــدف ى بتحقيقهـــا لألهــداف املكلفـــة هبــامؤقتـــة تتالشــ مموجــودة بصـــفة دايمــة أ
عـن طريـق االهتمـام  عـل املوجـب بيـنهموالتفا املؤسسـةالتماسك بـني أفـراد اجلماعـة الواحـدة واجلماعـات املختلفـة داخـل 

  .بقيم ومعايري اجلماعة، وتطوير أهدافها وطرق حل النزاعات واخلالفات واملشكالت بني أفرادها
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1يشمل اجملاالت التالية: مواقع الخدمات وتطوير أساليب العمل : 
 عمارهتا، نظافتها   متعلق هبيكلة املؤسسة من الناحية الشكلية كهندسة: مواقع الخدمات والعمل تطوير

تأثيمها، وتوفري كل املعدات والوسايل الفنية احلديمة، واليت تساهم يف تيسري مهمة املوارد البشرية وذات التأثري على أداء 
 . مهامهم عند تفاعلهم مع طاليب اخلدمات يف خمتلف املواقع

 اليت ال تنقص من قيمة العمل التخلص من اخلطوات غري الضرورية يف العمل و  من خالل: تبسيط اإلجراءات
 .املنجز بصفة هنايية يف ش ء، والعمل على احلد من العوامل اليت تعوق تدفق العمل أو تؤد  إىل تعطيله

 يستهدف االستغناء عن البيانات غري الضرورية واستبداهلا بنماذج فعالة، وإدماج بياناهتا مع : تصميم النماذج
فيها والنقل منها، كما يستهدف أيضا احلد من تداول األوراق املكتبية مبا  بعضها البعض للحد من جمهودات القيد

 .يكفل تيسري تدفق العمل وانسيابه وتبسيط إجراءاته
 البتكار  والفعال يف وضع احللول غري التقليدية ملشاكل العملااستخدام التفكري  أ  :تحسين طرق العمل. 

 :التطوير املؤسس  يف الشكل التايلووفقا هلرذا املدخل ميكن توضيح جماالت عملية 

 مجاالت تطوير المؤسسات(: 03)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
  

 
 :اعتمادا علىمن إعداد الباحمة  :المصدر

 .1111، دار األمني، القاهرة، " إدارة التغيير و واجهة األزمات" السيد عليوة وآخرون، 
 

 ميمل ،وهو يتم استجابة لدواع  التغيري ؤسسةيعد مدخال شامال لكافة هياكل امل: المدخل السلوكي :ثانيا
إسرتاتيجية تعليمية إلحداث التغيري يف املعتقدات والقيم واملواقف ويف الرتكيب اهليكل  للمؤسسة حىت تستطيع مسايرة 

 .التطورات التكنولوجية وأحوال السوق والتحديات احمليطة
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الصادق بني األفراد درجة أكرب من االتصال املفتوح و حنو إىل سلوك موجه شري التطوير يوفقا للمدخل السلوك  
تنفيرذ وب ،تعزيز القيم اإلنسانية هبابحتقيق أهداف املؤسسة يتم  مفاده أنيقوم على افرتاض أساس   فهوواجملموعات، 

ع جمموعة القيم واألفكار والعادات مبا يتفق مع قدرات األفراد وأساليب التعامل بينهم وتشكيلهم مبا يتناسب م
يقوم وعموما وأن األفراد يرغبون يف التطور واإلسهام يف حتقيق األهداف إذا ما أعطوا الفرصة لرذلك، التغريات احمليطة، 

ة وتطوير النظم واإلجراءات وأساليب العمل ؤسسلى تعديل السلوك احلضار  يف املجهود التطوير ع يزترك على فكرة
  1.يف إطار العمل بعناية فايقة

   معارفه، ثقافته هأضالع تعكسسلوك أن كل فرد يتصرف داخل مربع يرى علماء ال :يخل االبتكار المد: ثالثا
اخل، وأن تصرفات الفرد داخل هرذا املربع من قبيل التصرفات العادية ...قيمه، معتقداته ومنطقه الرذ  يؤمن به  ،عاداته

  2.تما إىل أساليب مبتكرة وغري تقليديةنه يصل حإاملربع وتصرف بعيدا عن أضالعه ف فإذا خرج الفرد من هرذا
مدخالت من : من منظور النظم تعترب منظومة شاملة متكاملة تتضمنعملية التطوير املؤسس  ستنتج أن يمما سبق 

تعرب عن التفاعالت : وعمليات ،املوارد البشرية واملادية واهليكل البناي  للمؤسسة والقوانني والسياسات اإلدارية وغريها
وتتم من خالل تقنيات  تتممل يف هيكلة متطورة للمؤسسة، وخمرجات ،إىل حتسني األداء وجتويد املنتج فة املؤديةاملختل

 .أو أساليب معينة

 يمؤسسال التطوير تقنيات: المطلب الثالث
تتوقف عملية التطوير املؤسس  كغريها من العمليات على جمموعة من األدوات أو األساليب هبا، وه  متعددة 

 :تلفة ميكن توضيحها يف ما يل وخم

 التفكري يف تأثريها ومدى الشخصية للمتغريات الفرد كار دإ تعميقإىل يهدف هرذا األسلوب  :الحساسية تدريب :أوال
إبداء رأيهم حول كل شخص يتم اختياره يف كل مرة، حىت يتمكن بللمتدربني من خالل السماح وذلك ، والسلوك

 متدرب كل يقوم ذلك مث بعد دربني،تامل فيه من خالل آراء زماليه القوة والضعفالتعرف على نقاط املتدرب من 
 معهبا  التعامل ستطيعاجملموعة حول الكيفية اليت ي نصايح ويسمعتواجهه  اليت املشكالت من مشكلة بعرض

  :3ادةزي هتدف املؤسسة من خالل هرذا األسلوب إىلو ، اليومية حياته يف تقابله اليت اقفواملو  املشكالت
 االجتماعية؛ تهبيئ يف وسلوكه بنفسه الفرد معرفة  
 معا؛ والعمل املختلفة اجلماعات بني التعامل متنع أو تسهل قد اليت العمليات أنواع على بنفسه التعرف 
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 فعالية أكمر تبادلية عالقات إىل التوصل بغرض املتبادل الشخص  لسلوكه املستمر التحليل على املشارك قدرة             
 األفراد؛ بني أكرب رضا وحتقيق 

 النواتج فعالية من دتزي بصورة واحدة مجاعة ظل يف أو اجلماعات بني املواقف يف بنجاح التدخل على الفرد قدرة. 

 زيادة ويستهدف الفرد، من بدال العمل مجاعات علىاملؤسسات  تركيز من األسلوب هرذا انطلق :الفريق بناء :ثانيا
 موعاتجم شكل يأخرذ أن وميكن العاملني، أدوار وتوضيح العمل عالقات حتسني طريق عن ملالع مجاعات فعالية
 العامة اإلسرتاجتية حيث تتلخص العمل، يف الزمالء من بالضرورة تتشكل ال أخرى مجاعة أ  أو العمل يف الزمالء
 باإلحباط شعورا تولد اليت ألساسيةا القضايا مواجهة على العاملني مبساعدة الفريق بناء خبري قيام يف الفريق لبناء
 هرذا يعمل كما املستقبل، يف أدايهم حتسني احتماالت من يزيد هلا والتصد  املشكالت هرذه عن والكشف ،لديهم

 ينعكس بشكل ونظرية علمية خلربات تعريفه طريق عن املشاركني األعضاء وقيم ثقافة وتغيري تنمية على األسلوب
 انتماؤه هو عمله جمال يف للفرد حافز أهم أن يالحظ األسلوب هرذا ومن العمل، أثناء هموتعامل سلوكهم على إجيابيا
 :2أساسني افرتاضني على الطريقة هرذه وتقوم 1.اإلجيابية السلوكية االجتاهات تعزيز على يعملا مم العمل، مجاعة إىل

 إجناز حنو العمل يف جهودهم تنسيق علىالتعاون  أفرادها علىه يتعني فإن اجلماعة، إنتاج لزيادة :األول االفتراض
 .عاتقهم على امللقاة املهام

 .ألفرادها والنفسية املادية احلاجات إشباع من البد اجلماعة إنتاجية لزيادة :الثاني االفتراض
 
      غنية لهاوجع به، املناطة بالوظيفة الفرد لدى والتحفيز الرغبة توفري الوظيف  باإلثراء يقصد :الوظيفي اإلثراء: ثالثا 
        فرد أل  ميكن نشاط جمرد أو هامشيا أو سطحيا عمله يكون ال حبيث ومهاراته، لطاقاته ومستوعبةات سؤولياملب

         األداء وتقييم والتصميم، التخطيط، عمليات يف العاملني مسؤوليات بزيادة األسلوب هرذا يهتم ولرذلك به، القيام
  3.ودافعيتهم محاسهم لزيادة إشرافية مناصب يف يعملون ال الرذين املوظفني إىل إشرافية مهام إسناد أ  

 خالل من  ؤسسامل التطوير إلحداث الضرورية األساليب أحد اليت تعد :العمل وبحوث الميدانية الدراسات :رابعا
  لإلدارة توفر اليت لنظما حتليل أسلوب خالل من أو احلالة، دراسة أو العينة بطريقة الشامل االجتماع  املسح دراسات
 التعرف عن فضال، األنسب البديل واختيار البدايل وصياغة املشكالت حتديد يف تساعد اليت املعلومات من مزيدا
     مراكزهبا  تنفرد اليت التقليدية البحوث عن العمل حبوث وختتلف ،ةاإلداري والقيادة اإلشراف منط يف العاملني رأى على

 .تبادل أو تعاون أو واالقرتاحات بالتوصيات وتنته  واالستشارة، اخلربة ودور املعاهد أو البحث 

                                                 
 .112 ص ،2000 ،عمان الشروق، دار ،" ةالمختلف المنظمات في والجماعي الفردي اإلنساني السلوك دراسة- التنظيمي السلوك" ، القريويت قاسم حممد1
 .171ص ، 3031 السعودية، العامة، اإلدارة معهد ،" للفعالية متكامل منهج- التنظيمي التطوير"، الوهاب عبد جاد أمحد2
 .11ص  ،3003 ،قطر ، الشرق دار، " معاصرة وقضايا التنظيمي التطوير "، الكبيس  ريخض عامر3
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 هدفني بني املدراء جيمع أنهرذا األسلوب على افرتاض  يقوم(: اإلدارية الشبكة) التنظيمي التطوير شبكة :خامسا
         تعارض بينهما يكون أن ونود أخرى، ناحية من اإلنسانية بالقيم واالهتمام ناحية من اإلنتاجية زيادة مها رييسني

  االهتمام :مها متغريين على مؤسسة اإلدار  السلوك من مناذج خلمسة التصور  العرض شكل ويأخرذ تناقض، أو 
اليت هتدف إىل  املمارسات من ةلسلس خالل من األسلوب هرذا تطبيق ويتم بالعاملني، االهتمامو  العمل أو باإلنتاج

  1.املمايل الوضع إىل للوصول الفرصة تعظيم وبالتايل ،الشبكة طريق عن أوضاعهم تحليلل الفرص املديرين  عطاءإ

 اليت اإلدارية املشكالت عالج على درةاقال  ؤسسامل التطوير أساليب أكمر من  وه :باألهداف اإلدارة :سادسا
 الفرعية مث العامة هدافاأل حتديد يف للمشاركة الوحدات امسئولو  جيتمع األسلوب هرذا ومبوجب ،املؤسسة تواجه
 واألسبوع  اليوم  عملهم ومراقبة لتنفيرذ ومتحمسني ملتزمني يكونوا وحيددوا الوقت املناسب إلجنازها، حىت هتملوحدا
 2.اليومية أعماهلم يف اإلدارة قبل من مباشر تفصيل  أو مباشر تدخل دون احملدد الوقت يف األهداف لتحقيق ذاتيا

 اإلداريني ارسةمم تفكري تغيري يف أسهم جديدا منوذجا أو جديدة فكرية منظومة وه  :لشاملةا الجودة إدارة :سابعا
 اليت املبادئ من جمموعة وه  تضم والعام، اخلاص القطاعني يف اإلنتاجية األعمال ومنظمات الصناعية اتؤسسامل يف

 لقياس وأدوات إحصايية أدوات موعةجم أيضا  وه ممكن، أداء أفضل إىل الوصول أجل من تتبناها أن لإلدارة ميكن
 .بسيط سهل وبعضها معقد بعضها اجلودة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .10-17ص ص  ، 1998عمان، اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة ،" العربية صوصيةوالخ التنظيمي التطوير" ، محور العال عبد مريغين1
 .11مرجع سابق، ص  الكبيس ،خضري  عامر2
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 الصفل

 

 :الخصة

والدولة على حد  بالنسبة للمؤسسة مهمة ،هعملية االستممار فيأثبتت نظرية رأس املال البشر  أن 
دون  املؤسسة، علم داخلوالتتدريب التعليم، كالساليب  أ خالل عدةارستها من واليت ميكن مم، السواء
لها عند توهتدف املؤسسة من ورايها إىل حتقيق عوايد تغط  التكاليف اليت حتمجانب الصحة، إسقاط 
 .القيام هبا

الظروف التأقلم مع هبدف التطوير عملية    فرضالعصر الرقماتضح أن ومن جهة أخرى 
أما سسة، وأساليب العمل، ، فهرذه العملية تستهدف تطوير املوارد البشرية، وهياكل املؤ واملستجدات

إىل املؤسسة، أو تستطيع هرذه األخرية االستعانة تعود مسؤولية عملية التطوير  بالنسبة ملن يقوم هبا فإن،
ا وحيقق أهدافها، باعتبار أهنا تقوم هبا آخرذة بعني مصاحله وذلك مبا خبدمباخلربة الداخلية أو اخلارجية 

 .   راتاالعتبار العديد من االعتبارات واملرب 

رأس املال تطوير أن هرذه العملية هلا عدة جماالت حيث يعد  أيضا من بني النتايج املتوصل إليهاو 
، ويف نفس الوقت تتوقف عملية التطوير يف املؤسسة على جودة األداء البشر  واملعارف أحدها البشر 

يشري إىل وجود عالقة هو ما و  ،فيها املتفوقة والكفاءات املتميزة اليت تتطور من خالل عملية االستممار
 .االقتصادية تطوير املؤسساتو االستممار يف رأس املال البشر   بني
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 :متهيد

بعد توضيح اإلطار املفاهيمي لعملييت االستثمار يف رأس املال البشري والتطوير املؤسسي سيتم يف هذا 
تأثري أبعاد املتغريين التابع  وذلك من خالل إبرازواليت مت حتديدها يف املقدمة لعالقة بينهما، ا توضيحالفصل 

الثاين البعد جزأين، األول يتعلق باألداء املؤسسي و  واملستقل حيث مت تصنيف أو جتزئة عملية التطوير إىل
 :التحول إىل األمناط احلديثة للمؤسسات االقتصادية، وعليه ستتم دراسة العالقة من جانبنيمتمثل يف 

من  أداء املؤسساترأس املال البشري يف تطوير االستثمار يف  مسامهة بتوضيحمتعلق  :األول جانبال
، االنتاجية، الرحبية، والتنافسية، أي توضيح كيفية تطويرها من خالل إنشاء القيمة :التاليةبعاد األناحية 

 عملية االستثمار؛ 

تطوير املؤسسة من ناحية انتقاهلا من يف االستثمار يف رأس املال البشري  مسامهةيربز  :الثاني جانبال
املؤسسات املتعلمة بسة يف هذه الدراحددت التحول إىل األشكال احلديثة واليت و الشكل التقليدي 

ية البد يف العصر الرقمي الذي يعتمد على املعرفة والتكنولوجيا كدعائم أساس ا تنش واإللكرتونية بافرتاض أهن
 .االقتصادية اخلاصة يكون هلا تأثري على مسار املؤسسات البد أنمن التعامل معها، واليت 

باعتبارها املؤسسات حمل ، يف اجلزائراصة اخلإعطاء فكرة حول املؤسسات وقبل توضيح ذلك سوف يتم 
 .الدراسة
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 لمحة حول المؤسسات االقتصادية الخاصة: المبحث األول 
بشكل أثر مما  الكفاءة االقتصادية ملشاريع القطاع العامضعف بسبب تراجع مستوى األداء و اخلاص برز القطاع 

التصحيح اهليكلي وإعادة  تبلورت فكرةد الوطين، هور االختالالت يف االقتصاظوب ،على النمو االقتصاديواضح 
اقتصاد السوق، فكان البد من إعادة النظر يف توزيع األدوار بني القطاعني العام واخلاص والتحول من تبين اهليكلة و 

 .خبوصصة املؤسسات االقتصادية ومتعلقآلية السوق منوذج تنموي خمط  إىل آخر يعتمد على 

 االقتصادية الخاصةالمؤسسات  :المطلب األول

اهلياكل اليت تكون ملكية رأس املال فيها ملكية وفقا ملعيار امللكية تعرف املؤسسات االقتصادية اخلاصة بأهنا 
 تتمتع حبرية وهيخاصة، أي أن رأس ماهلا مملوك من طرف اخلواص، وخارج عن نطاق اهليئات احلكومية العامة، 

، حيث تظهر أكثر من االعتبارات االجتماعية حتقق الربح االقتصاديها هدفالتصرف فيه وباالستقاللية املالية، 
 :2إىلهي تصنف و 1،توفري مناصب عمل واملسامهة يف التقليل من البطالةأهدافها االجتماعية يف 

  ميتلكها شخص واحد ويؤسسها برأمسال شخصي، وتشمل عادة الوحدات احلرفية: المؤسسات الفردية :أوال
  .خلإ.....ة، الفنادقاحملالت التجاري

           ميتلكها أكثر من شخص وختضع لشروط قانونية خاصة كتوفر الرضا بني الشركاء: مؤسسات الشركات: ثانيا
  .ال إما يف شكل نقدي أو عيين أو حصة عملامل ومسامهة كل شريك جبزء من رأس

   ميكن أناليتص عليه القانون اجلزائري و وفقا ملا نة ل القانونياشكاألعموما عند تأسيس هذه املؤسسات فإن و 
 :تتمثل يف اتتخذه
مؤسسة مكونة من شخص  (:م ذ ش و م م) مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةال

 تكون األمالك الشخصيةو ي للمؤسسة، واحد، حيدد رأمساهلا اإلجتماعي حبرية من طرف الشريك يف القانون األساس
 3.ال اإلجتماعيامل رأسة إال يف حدود وال يلتزم بديون املؤسس ،منفصلة عن أمالك مؤسستهملستحدث املؤسسة 

 هي شركة أموال، تؤسس بني شريكني اثنني على األقل (:ذ م م ش)الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
 زم الشركاءـويلت اسي للشركةاء يف القانون األسـر، حيدد رأمساهلا اإلجتماعي حبرية من طرف الشركــن على األكثـــومخسي

 4.ال اإلجتماعي،كما تسري من طرف مسري واحد أو عدة مسريينامل رأسبديون الشركة حسب مسامهتهم يف 
                                                 

 . 211، ص 1122، دار هومة، اجلزائر، " االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر" إكرام مياسي، 1
 .11ص  ،2991، لعامة، اجلزائردار احملمدية ا ،" اقتصاد مؤسسة" ، ناصر دادي عدون2
 :بوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع، ال01/21/1121املؤرخ يف  11-21رقم  من القانون التجاري 191، 2مكرر 155مكرر و  155، 155، 155املواد 3

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 
 :، البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع01/21/1121خ يف املؤر  11-21رقم  من القانون التجاري 191، 2مكرر 155مكرر و  155، 155، 155املواد 4

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 



 

                                                                  

                                                                             18                         

 

 اخلاصة االقتصادية املؤسسات لتطوير البشري كعامل حمدد املال رأس يف االستثمار عملية: الفصل الثالث

 
  أدىن  ليس هناك حد، و اثنانفيها هي يف الغالب شركة عائلية، العدد األدىن للشركاء  (:ش ت)شركة تضامن

لتسيري يشارك فيه كل الشركاء، إال لوبالنسبة ، ه إىل حصص اجتماعيةيتم تقسيمو  ارأس املال االجتماعي هلمفروض ل
يشارك كل الشركاء وبشكل تضامين يف وفيما يتعلق بالديون  يف حالة ما نص قانون املؤسسة على عكس ذلك،

 1.االستجابة لدفع ديون الشركة
آخرون لتسيري و مهمة ا أشخاص يتوىل فيهاهي شركة هجينة،  (:ش ذ ت ب) الشركة ذات التوصية البسيطة 
أخرى على  ةالتضامن وجمموع شركات رؤوس األموال، أي هي مزيج من جمموعة من الشركاء على نظامعنيون بتوفري م

تسري الشركة ميكن أن و  ،ال االجتماعي يقسم إىل حصص اجتماعيةامل رأسو  ،دودةاحملسؤولية املذات شركات نظام 
كاء متضامنني خيضعون لنفس النظام القانوين الذي خيضع له الشركاء يف من طرف مسري واحد أو عدة مسريين، شر 

وشركاء موصني ال يسألون عن  ،حمددة عن ديون الشركة  مسؤولية تضامنية، ويرينيشركة التضامن، فيكونون مسؤول
 2.جر وال يشاركون يف إدارة الشركةديون الشركة إال يف حدود حصصهم وال يكتسبون صفة التا

 تعد مبثابة شكل من املؤسسات الكبرية بامتياز، تضم على األقل  أموالشركة : (ش ذ أ)ذات األسهم الشركة
ومليون  ،دىن لرأمساهلا االجتماعي هو مخسة ماليني دينار يف حالة الدعوة إىل االكتتاب العامسبعة مسامهني واحلد األ

، ومن ناحية التسيري يكون االجتماعي إىل أسهم هلاارأمسسم يق ،مل يكن هناك دعوة لالكتتاب العامدينار جزائري إن 
سؤولية املسامهني وبالنسبة مل عشر عضوا جملس إدارة يتكون على األقل من ثالثة أعضاء وعلى األكثر من اثينهناك 

  3.ال االجتماعي للشركةامليف تسديد الديون تتم حسب نسبة مسامهتهم يف رأس 
 ركة هجينة تتكون من شركاء موصيني وشركاء متضامنني، تضم بني هي ش (:ش ت أ)شركة توصية باألسهم

يقسم و  ،وصيني ال ميكن أن يقل عن ثالثةشريك واحد وعدد من الشركاء املتضامنني واملوصيني، عدد الشركاء امل
ال امل رأس، وبالنسبة لعدد من املسريينوميكن أن تسري من طرف شخص واحد أو  ،رأمسال الشركة على شكل أسهم

ون ــيف حالة الدعوة إىل االكتتاب العام، وملي س ماليني دجـــة هو مخــــالستحداث الشركد األدىن ـحلفإن االجتماعي ا
إال يف هنا ال يتحملو  نيسامهامل ، وبالنسبة للخسارة فإندينار جزائري يف حالة عدم اللجوء إىل دعوة الكتتاب عمومي

   4.حدود نسبة مسامهتهم
                                                 

 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقعوما بعدها من القانون التجاري،  112املادة 1
https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع، 2990أفريل،  11املؤرخ يف  11–90مكرر وما بعدها من القانون التجاري، املرسوم التنفيذي رقم  150املادة 2

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع، 2990، أفريل 11املؤرخ يف  11 – 90املرسوم التشريعي رقم  ي،قانون التجار الوما بعدها من  191املادة 3

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع، 2990، أفريل 11املؤرخ يف  11 – 90املرسوم التشريعي رقم  ي،قانون التجار المن القانون التجاري،  521املادة 4

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=1427&catid=2&lang=ar&It

emid=614 
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 المؤسسات االقتصادية الخاصةوخصائص همية أ: المطلب الثاني

الدراسات والتجارب أن التوجهات االقتصادية للقطاع العام تسودها يف معظم األحيان تذبذبات تعكس  أثبتت
وبروز آثار سلبية  ،ضعف اإلدارةمما أدى إىل التوجه لدى املسؤولني،  يموضا يف األهداف ناجتا عن عدم الوضوح يف

 .وعلى عكس ذلك فإن القطاع اخلاص يتسم بالوضوح يف األهداف ،العامعلى مسرية القطاع 

هو حتقيق بالدرجة األوىل لمؤسسات اخلاصة ل اهلدف األساسياع اخلاص فإن ويف ظل التوجه حنو تشجيع القط
يؤدي إىل ر، وهو ما ة على االستمرارية، ويساعد هذا الوضوح املسؤولني على إعداد براجمهم بدقة أكثظالرحبية واحملاف
 تتمتع  تعمل يف سوق سلع تنافسيوحتقيق الفعالية والكفاءة من ناحية ترشيد استخدام املوارد خاصة أهنا  جناح اإلدارة

حتقيق الكفاءة هبدف التوفيق بني تكاليف إنتاجها وسعر السوق،  وبالتايل حتاولوافز لتخصيص املوارد بكفاءة، حب
  1.اإلفالسخلطر  اجتنب اإلنتاجية

حمرك االقتصاد ودافع عجلة التنمية تعد ا أهنا متثل نسبة كبرية من هياكل االقتصاد يف ظل االقتصاد احلر، فإهنا ومب
هم يف ختفيض نسبة البطالة، وهلذا الغرض اجتهت اجلزائر كوهنا توفر السلع واخلدمات، وتساالقتصادية واالجتماعية،  

 .، وتشجيع املنتوج احمللي بدل االستريادوالتخفيف من البطالةالتوسع يف إنشاءها لتوفري مناصب عمل حنو تشجيع 

املتعلقة بامللكية و  املعروفة عموما تنحصر يف نفس املميزات اخلاصةاالقتصادية املؤسسات وبالنسبة خلصائص 
 لكل دولة خصوصيتها من ناحية تأسيس املؤسسات، وبالنسبةاخلاصة وبتحقيق األرباح والكفاءة اإلدارية، وتبقى 

 :2التالية بالخصائص هذه املؤسسات تتميز لجزائرل

 ويتم تبقى امللكية حمدودة يف اإلطار العائليويالبا ما  شخصي يف كثري من األحيانيغلب عليها الطابع ال ،
 ؛قانوين معني شكلإنشاؤها من طرف األشخاص حتت 

  أما  ،النسبة لعدد كبري منهابحمدود ويعتمد على املدخرات الشخصية يبقى اخلاصة مصدر متويل املؤسسات
بعض املؤسسات الداعمة لالستثمارات واليت أنشأهتا الدولة هبدف مساعدة ومتويل  بالنسبة للتمويل اخلارجي توجد

 ختفيض معدل البطالة؛ اهلدف منهااخلواص وتشجيعهم على إنشاء مشاريع خاصة 

 ملحوظا  يث شهدت النشاطات املوازية تطوراالعديد من املؤسسات اخلاصة تتجه حنو النشاطات يري الرمسية، ح
 .يف السوق املوازية

 

                                                 
 . 05-01ص ص ، 1121، عمان، دار احلامد، " التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص" ليث عبد اهلل القهيوي، بالل حممود الوادي، 1

2
Leila Abdeladim, " Les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb ", les éditions 

internationales, Algerie, 1998, p 319. 
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 هيمنة املؤسسات ذات املسؤولية احملدودةيف اجلزائر يالحظ  شكل واسعومن ناحية الشكل القانوين املنتشر ب  
 1.فهي موزعة بني األشكال القانونية األخرى % 29أما النسبة املتبقية ،  % 11 أكثر من نسبةب

 تطور المؤسسات االقتصادية الخاصة في الجزائر : لثثاالمطلب ال
يف تضارب أن هناك يالحظ صر عدد املؤسسات اخلاصة اليت تنش  على مستوى االقتصاد الوطين بالنسبة حل

يري   يف مواقع رمسية خمتلفة اإلحصائيات ونقص املعلومات الدقيقة والصحيحة املتعلقة بالعدد احلقيقي هلذه املؤسسات
من واملتعلقة بالفرتة  من موقع وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على االحصائيات اخلاصة بعددهاحلصول اأنه مت 
سسات صغرية ومتوسطة كما ؤ ، وجتدر اإلشارة إىل أن أيلب املؤسسات االقتصادية اخلاصة يف اجلزائر عبارة عن م1120إىل  1119

 :التايل دولاجل هو موضح يف

 ر عدد المؤسسات االقتصادية الخاصة بالجزائرتطو (: 05)الجدول رقم 

 9002 9009 9000 9000 9002 السنوات

األشخاص 
 المعنويين

001911 059029 092552 011225 002950 

األشخاص 
 الطبيعيين

102112 

220150 211191 201090 205551 

النشطات 
 الحرفية

201510 205112 251550 251112 

 505015 522151 511505 521121 115910 المجموع

 .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة موقع منشورات: المصدر

 

يتزايد من سنة إىل  ستنتج أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة على اختالف نشاطهاياجلدول  من
  شاريع اخلاصةقة بتشجيع تأسيس املاجلزائرية املتعل اتإىل السياسات املتخذة من طرف احلكوم يرجعأخرى، وهذا 

خاصة لدى  يف إطار سياسة التمويل املدعمة، واهلادفة إىل فتح مناصب شغل جديدة والتخفيف من البطالة
 .الشباب

                                                 
 . 05ليث عبد اهلل القهيوي، بالل حممود الوادي، مرجع سابق، ص 1
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التأسيس  على الريم من هذا التطور الذي عرفته هذه املؤسسات، إال أهنا تواجه العديد من املشاكل سواء عندو 
قام البنك العاملي لإلنشاء والتعمري بعملية استقصاء حول املشاكل ي ، فعلى الصعيد العاملأو أثناء مباشرة النشاط

والعراقيل اليت تعاين منها املؤسسات فاستنتج بعد دراسته أن االستثمارات اخلاصة باملؤسسات معرضة لضغوطات 
 : 1ايلوعوائق وقد رتبت هذه األخرية ترتيبا تنازليا حسب درجة تأثريها عليها كما هو موضح يف اجلدول الت

 

 .201، ص 1122، دار هومة  اجلزائر، " ماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائراالند" إكرام مياسي،  :المصدر 

 

وإمنا قد ختتلف من مؤسسة إىل أخرى إال أنه  ،عموما ميكن القول أن هذه املشاكل ال تواجهها مجيع املؤسساتو 
 .د من تأسيسهاهناك بعض العقبات والعراقيل ذات التأثري الكبري واليت قد حت

 
                                                 

1
Leila Abdeladim, Op cit, pp 334 – 351. 

 المشكلة الرقم المشكلة الرقم

 احلصول على العملة الصعبة 00 السوق املوازية 00

 القوانني اجلمركية 00 احلصول على القروض البنكية 09

 صعوبة تسجيل املؤسسة 09 تكلفة القروض 02

 نقص اليد العاملة املؤهلة 02 ارتفاع معدالت الضريبة 00

عدم وضوح السياسات سيادة حالة عدم التأكد و  05
 االقتصادية

 مشاكل متعلقة خبدمات املوانئ 00

 صعوبة احلصول على خ  هاتفي 05 اآلجال البنكية 00

 تشريعات وقوانني العمل 00 الفساد اإلداري 00

 احلصول على الطاقة 00 اإلدارة الضريبية 00
 احلصول على العقار الصناعي 02

المشاكل التي تواجه المؤسسات الخاصة وفقا لتقرير البنك العالمي (: 00)الجدول رقم 
 لإلنشاء والتعمير
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 مساهمة المؤسسات االقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الجزائري  :المطلب الرابع
يعرف الناتج احمللي حسب نوع النشاط بأنه جمموع القيم املضافة لكافة وحدات اإلنتاج العاملة يف فروع اإلنتاج 

معينة الفرق بني  ثل القيمة املضافة لوحدة إنتاجيةاملختلفة يف اقتصاد معني، مثل الزراعة والتعدين والصناعة، حيث مت
نتاج هلذه الوحدة وقيمة السلع الوسيطة املستهلكة يف ذلك اإلنتاج، ويشمل الناتج الداخلي كل ما مت قيمة إمجايل اإل

ج اململوكة إنتاجه داخل احلدود اجلغرافية للدولة من املنتجات النهائية خالل فرتة معينة، سواء باستخدام وسائل اإلنتا 
 1.للمواطنني أو لألجانب

 :املؤسسات اخلاصة يف الناتج احمللي اجلزائري يف اجلدول التايلوميكن توضيح تطور مسامهة 

  الجزائربالخاص في الناتج الداخلي تطور مساهمة القطاع ( 00)الجدول رقم 
 دج مليون: الوحدة                                                                                            

 .وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةموقع منشورات : المصدر

                                                 
 .01-01، ص ص 1115، دار العلوم، اجلزائر، " -ريات، نماذج، تمارين محلولةنظ–االقتصاد الكلي " بريبش السعيد، 1

 9000 9000 9005 9000 9002 السنوات
مساهمة القطاع الخاص في 

 (دج)الناتج الداخلي الخام 
211081 1205851 105081 1501815 0210855 

نسبة القطاع الخاص في 
 الناتج الداخلي الخام

5582 % 5181 % 51802 % 59815 % 1181 % 

 9000 9000 9002 9000 السنوات

 

مساهمة القطاع الخاص في 
 (دج)الناتج الداخلي الخام 

0112800 0251811 05122851 1205805 

نسبة القطاع الخاص في الناتج 
 الداخلي الخام

1081 % 10819 % 10891 % 10855 % 
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اخلاصة يف اجلزائر هلا دور هام يف دفع عجلة االقتصاد من خالل املسامهة يف  من اجلدول يتضح أن املؤسسات
، حيث ارتفعت هذه 1122إىل  1110الناتج احمللي اخلام، واليت تتزايد من سنة إىل أخرى خالل الفرتة املمتدة من 

 .1122سنة %  10855إىل  1110سنة يف %  5582النسبة من 

والت االقتصادية العاملية أثرت يف الوقت الراهن على البنية االقتصادية اجلزائرية، من خالل ما تقدم نستنتج أن التح
وبذلك مسحت للمستثمرين اخلواص احملليني أو األجانب على حد السواء بإنشاء مشاريع حتقق املنفعتني اخلاصة 

الناتج احمللي من خالل والعامة يف نفس الوقت، حيث تساهم تلك املشاريع يف توفري مناصب شغل من جهة، وتطور 
توفري السلع واخلدمات الضرورية ألفراد اجملتمع، وزيادة خزينة الدولة من الضرائب املختلفة على حسب طبيعة 
املؤسسة، ومن ناحية املنفعة اخلاصة فهي توفر دخال لصاحب املشروع الذي يسعى من جهته إىل تطوير مؤسسته 

ة تنافسية متكنها من تصدي املنافسة على الصعيدين احمللي واألجنيب، وتوسيع حصتها السوقية، وكذا اكتساب قدر 
أو                      ولتحقيق ذلك جيب اختاذ إجراءات وقائية وأخرى دفاعية، حيث تتبىن املؤسسة بعض العوامل

 .االسرتاجتيات اليت متكن من الوصول إىل تلك األهداف

املورد البشري الذي يعترب التحدي األصلح للتغيري  هووري واألهم ومهما كانت تلك العناصر يبقى العنصر احمل
، وال شك لتعظيم العوائد وحتقيق املنافع تستثمرمن معارف وكفاءات، واليت جيب أن والتطوير من خالل ما يتمتع به 

والذي يعد ي، سوف يكون هلا النصيب األوفر يف حتقيق التطوير املؤسس رأس املال البشريأن عملية االستثمار يف 
أحيانا بإرادهتا أي يكون خيارا املؤسسات االقتصادية اخلاصة  توجها تتبناه، و ظل العصر احلايلعملية البد منها يف 

  وهنا يعد أمرا حتميا، البيئيةالظروف واملتغريات  ا تراه حيقق هلا أهدافها، ويالبا ما يكون إجباري مفروض بفعلهأمام
                  جلميع هياكل املؤسسة مبا فيها مواردها البشرية، أو قد ميس جانبا معينا ا شامالومن جهة أخرى قد يكون قرار 

أو يتخذ منحى آخر يتعلق بتبين منوذجا من النماذج احلديثة للمؤسسات باعتبار أهنا تنش  يف ظل العصر الرقمي 
ملعرفة كمورد أساسي يف حتقيق األهداف وإحراز الذي يفرض التعامل مع تكنولوجيا املعلومات واالتصال ويعتمد على ا

 .التفوق
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 المؤسسات االقتصادية الخاصة تطويرمحددات  :المبحث الثاني 
، واليت مت توضيحها يف الشكل رقم االقتصادية اخلاصة تتضمن احملددات أبعاد عملية التطوير بالنسبة للمؤسسات

مظهر من مظاهر عملية التطوير الذي يعترب األداء مدى فعالية تعكس املبني لنموذج الدراسة، هذه األبعاد  (12)
والذي ميكن قياسه من خالل العديد من األبعاد منها القيمة اليت حتققها املؤسسة، اإلنتاجية والرحبية، وكذا الرفع من 

 .تنافسيتها من خالل حتقيق أفضليات تنافسية

 ةاملؤسس إىل النماذج احلديثة منها ةذج التقليديالنمابالتحول من يف تطوير املؤسسة تمثل واملظهر أو اجملال الثاين ي
بتأهيل وحتاول تطوير املعارف والكفاءات  ، هذه النماذج تشجع التعلم وتسعى إىل استمراره،املتعلمةااللكرتونية و 

مي، وتستخدم موردها البشري هبدف التكيف مع كل الوضعيات اجلديدة اليت تفرضها البيئة خاصة يف ظل العصر الرق
لتحقيق ذلك خمتلف األجهزة املتطورة والربامج واألنظمة الذكية يف التسيري، وبالتايل حتاول دائما جتديد هياكلها 

 .وأساليب العمل، واسرتاتيجياهتا تبعا ملا تقتضيه الظروف

 القيمة إنشاء : المطلب األول
  الذي يقود إىل إجناز األعمال كما جيب أن تنجز الفعليشري إىل ، هذا األخري متثل القيمة أحد حمددات األداء

كما   ،يتصف بالشمولية واالستمرار، ومن مث فهو يعترب احملدد لنجاح املؤسسة وبقائها يف أسواقها املستهدفة هوو 
ومبا أن مدلوله مرتب  يعكس مدى قدرة املؤسسة على التكيف مع بيئتها، أو فشلها يف حتقيق التأقلم املطلوب، 

انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املالية والبشرية واستغالهلا بكفاءة " : من األبعاد ميكن تعريفه بأنه بالعديد
 1".وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها 

هذا ما األداء يتحدد ويتأثر بالعديد من العناصر املتواجدة يف البيئتني الداخلية واخلارجية، و وعليه ميكن القول أن 
              يمكن أن يرتب  بنشاط معنيف ،واهلدف الذي يصبو إليه نية تصنيفه حسب احلدث املرتب  بهيعكس إمكا

عدة أنواع  ه إىلوعلى هذا األساس ميكن تصنيف ،أو وظيفة ما، كما ميكن أن يكون متعلق جبوانب أو عوامل خارجية
 .لعديد من املؤشرات منها إنشاء القيمة، كما ميكن قياسه باعتماد اوفقا ملعايري معينة

اجملال يتحدد من خالل  ، حيثمعناه أكثر من مدلوليف  فهو حيمل، بالشمولية واالتساع القيمة يتميز مصطلح
منظور إدارة  من ، وكذاتصادي واملايلاالق نظورميكن تعريفها من املنظور الفلسفي، من املوعليه حتقيقها، واهلدف من 

، كما أن التسيري، وبالنسبة لعلوم التسيري خيتلف مدلول القيمة حسب اجلهات املستفيدة من حتققهااألعمال وجمال 
 .أمر حتقيقها وإنشائها أصبح مرتب  بالقيمة املشرتكة

 
                                                 

 .102، ص 1111دار وائل للنشر، األردن،  ،"اإلدارة اإلستراتيجية "   عداي احلسني فالح حسن،1
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يرون نظريات ووجهات نظر بعض االقتصاديني، فأصحاب نظرية العمل ميكن الرجوع إىل  القيمةتعريف من أجل و 
لقيمة، مبعىن أن قيمة الشيء تقاس بكمية العمل املبذول يف إنتاجها، وتقاس على أساس عدد العمل هو أساس ا أن

 1.الساعات اليت يقضيها العامل يف إنتاج السلع

نظرية املنفعة على فكرة أن قيمة الشيء تتوقف على مدى منفعته يف إشباع حاجات  تقوممن جهة أخرى و 
 مباشرة، وتقاس هذه املنفعة مبقدار شعور اإلنسان بإشباع ريبته وحتقيق اإلنسان، سواء كانت بطريقة مباشرة أو يري

اجة إىل شيء معني العتبارات خاصة هو الذي يضفي على هذا الشيء صفة حبحاجاته، وذلك ألن إحساسه بأنه 
 2.املنفعة

منفعتها ودرجة  يفأو تكلفتها  يففق   ميكن حصرهاالسلعة ال املدركة من طرف الزبائن عند شراء قيمة وبالنسبة لل
يف نفس الوقت مقابل املنفعة و الزبون تتوقف على الثمن الذي يدفعه  أيإشباعها ولكن تتوقف على االثنني معا، 

، والثمن الذي يتعادل مع منفعة السلعة وتكلفتها هو الذي كاليفالت تفوق حيقق للمؤسسة مكاسبالثمن الذي 
 .وحيقق قيمة للطرفني يطلق عليه مثن السوق

قدرة هذا الشيء على تقدمي يف  تتمثل قيمة الشيءمما سبق يتضح أن النظريات االقتصادية املفسرة للقيمة جتد أن 
 3.نفعةم أي حتقيقمنافع أو خدمات اقتصادية يف املستقبل، 

قد و  ،بونعندما يتعلق األمر بالقيمة املدركة للز  الوفرة واملنفعةبرتب  يمفهوم القيمة  يالحظ أنوقياسا على ذلك 
طرح السؤال  إال بعد القيمة دلولحتديد مال ميكن وما يالحظ أنه يكون له مدلول آخر إذا تعلق هبدف أوجمال آخر، 

  ؟ملن يتم إنشاء القيمة: التايل

من عدة جماالت ويايات بعد التطرق إىل خمتلف املفاهيم اجملسدة للقيمة عن هذا السؤال إال  اإلجابةال ميكن و 
 :يف اجلدول التايل ف خمتلفة، واليت مت جتميعهاوجهات وأطرا

 
 
 

                                                 
 .00، ص 1111، دار وائل، عمان، " مبادئ االقتصاد" حريب حممد عريقات، 1
 .291، ص 1111، دار اجلامعة اجلديدة، " مبادئ علم االقتصاد" شد، زينب حسني عوض اهلل، سوزي عديل نا2
                   1111، سلسلة الرضا للمعلومات، سوريا، " -التحليل االستراتيجي أساليبه، نماذجه وأساليبه–اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة " ونس إبراهيم حيدر، ي3

 .255ص 
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 مختلفة لمصطلح القيمةالمفاهيم ال(: 00)الجدول رقم 

 المفهـوم أنواع القيمة

حسب النظرية املالية متثل القيمة املالية للمسامهني أي قيمة السهم، حيث يهدف مسريي املؤسسة  القيمة التساهمية
 طريق خلق القيمةإىل تعظيم األرباح للمسامهني عن 

 القيمة المشتركة
 

افرة ظتسمى أيضا التشاركية وهي بديل للقيمة التسامهية أي القيمة اليت يتم إنشاؤها جلميع القوى املت
  ن من الباطنو عمالء، متعاقد ،ن، عمالو ن، موردو مسامه)لكل املشاركني أو أصحاب املصاحل 

 (اخل...هيئات خمتلفة

 
 قيمة الزبون

ما يراها الزبون تعتمد على مفهوم اجلودة اليت يراها يف سلعة أو خدمة وكذا توفر القيمة حسب 
خلق القيمة يأيت  ااخلصائص اليت حيبذها فيها وحتقق رضاه، أي حماولة التوفيق بني القيمة والزبائن، إذ

 خرن آل، وتعترب قيمة الزبون هي قيمة نسبية ألهنا ختتلف من زبو تكاليف/ جودة : من تعظيم العالقة

تنشأ نتيجة تفاعل عالقات املؤسسة مع بيئتها وتتجسد من خالل التوفيق بني املتغريات وأعمال  القيمة التنافسية
 املؤسسة هبدف حتقيق ميزة تنافسية

 القيمة االجتماعية
تتجسد من خالل توفر نوعية مزايا احلياة العملية وظروف العمل اجليدة اليت حتقق رضا العاملني، كما 

 رتب  أيضا باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة، قيمة التفاعل بني املؤسسة وبيئتها اخلارجيةت
القيمة االقتصادية 

 المضافة 
 (سبق تعريفها يف الفصل األول) فائض أو هامش اقتصادي ناتج عن الفرق بني العائد والتكلفة

السهم ومعدل العائد احملقق للسهم، وهذا يرتب  اليت تربز من خالل حتقق مجيع القيم وتتعلق بقيمة  قيمة المؤسسة
 .  مبقدار األرباح الصافية احملققة
 :باالعتماد على من إعداد الباحثة: المصدر

 .291، ص 1111، دار اجلامعة اجلديدة، " مبادئ علم االقتصاد" زينب حسني عوض اهلل، سوزي عديل ناشد، -
- Christian hoarau, Robert teller, " Création de valeur et mangement de l’entreprise " 

vuibert, Paris, 2001. 

 

                                 مصطلح القيمة له عدة مدلوالت يتضح أنمن اجلدول ميكن اإلجابة على السؤال املطروح سابقا، حيث 
 .جلهة املستفيدة منهاحسب اجملال الذي يستخدم فيه، أو اهلدف الذي تنشأ من أجله القيمة، أو ا

يف املقابل على  هي وعليه فإن املؤسسة هتتم بالدرجة األوىل بتوليد القيمة للزبائن ألن منتوجاهتا توجه هلا وتتحصل
ومدى تقبله للخدمات املقدمة من طرف املؤسسة، سواء تعلق  لزبون، هذه القيمة تعكس رضا ا(داتاإليرا)الدخل 

     شهادة الضمان املقدمة مع السلعة ويريها من العوامل واملظاهرك  ت ما بعد البيع،واخلدمات، خدماأاألمر بالسلع 
                           ةــــأ هذه القيمـا أن تنشـــــحتقيقها، كما ميكن أيضإىل ة ـــــوتسعى املؤسسزبون عكس ريبات الاليت تتضمنها القيمة واليت ت
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علق األمر ببعض املنافع االجتماعية أو املالية، أما عن قيمة املؤسسة فهي تتحدد للمسامهني أو أصحاب املصاحل إذا ت

وبالتأكيد  ،بكل ما سبق، حيث إذا ارتفعت مبيعات وأرباح املؤسسة سيؤدي ذلك إىل ارتفاع قيمة السهم للمؤسسة
 .تهاإرتفاع قيمسينعكس ذلك على 

هتتم بإنشاء القيمة للزبون عموما، ومن الناحية االقتصادية ميكن القول أن املؤسسة بعد التطرق إىل أنواع القيمة 
واليت تعرب عن مستوى  باعتبارها تعكس نتائج املؤسسة املتعلقة بنشاطها VA القيمة املضافةواملالية تسعى إىل تعظيم 

ليت حتصلت عليها معني من األرباح احملققة من الفرق بني إنتاج املؤسسة واستخداماهتا الوسيطية من السلع واخلدمات ا
 :من الغري، وحتسب بالعالقة التالية

 

من استخدامات  ةقيمة إنتاج كبري  حتقيقيعين فإن ذلك إذا كانت كبرية ف ،مقدار القيمة املضافةتبني هذه العالقة  
على جناح عملية املزج بني عناصر ذلك يدل و اإلنتاج استلزم استخدامات وسيطية قليلة، أن وسيطة حمدودة، أو 

تعترب قياسا نقديا ملا أضافته املؤسسة بوسائلها اإلنتاجية اخلاصة، ألن االعتماد على رقم األعمال يف بالتايل اإلنتاج، و 
     1.املؤسسة أو حجم األصول أو حجم العمالة قد يكون مضلال

نوعها بفعل عمليات الثروة اليت أضافتها املؤسسة مهما كان واليت تعرب عن لقيمة املضافة وهذا ما يعكس أمهية ا
عاملة اليد الال و املاستغالهلا، ألهنا ترتجم ما أضافته ضمن نشاطها وتعكس الفعالية اليت مت هبا دمج عناصر من رأس 

تقيس الوزن االقتصادي للمؤسسة وتشكل أحسن معيار لقياس حجمها ومنوها وتكامل هياكلها إذا ويريها، فهي 
 . اإلنتاجية

واليت تعرب عن األرباح احملققة من طرف املؤسسة بعد  EVAلقيمة االقتصادية املضافة كما هتتم أيضا بتعظيم ا
  ملؤسسة تتأثر بصايف القيمة املضافة االقتصادية اليت حتققهااقيمة استبعاد تكلفة رأس املال املستثمر، وذلك ألن 

 .قيمة األسهم قيمة املؤسسة بارتفاع ترتفع EVAحيث كلما ارتفعت 

تطمح إليه مجيع املؤسسات خاصة يف ظل انتشار  ااسرتاتيجي اهدفيعد إنشاء القيمة القول أن  ميكنوعموما 
، وهذا يعتمد على إدارة شبكة القيمة من خالل لمؤسسة أن توسع عوائدها وأرباحهاالتعامل اإللكرتوين حيث ميكن ل

وذلك من أجل  ية، وختطي  موارد املشروعإدارة شبكة سالسل التوريد، إدارة عالقات الزبون، إدارة العمليات الداخل
الوصول إىل توليد قيمة مضافة كلية للمستفيد أو الزبون، قيمة مدركة من قبله ويتوقعها قبل أن حيصل عليها، وميكن 

  .حتقيق كل ذلك باالستفادة من املزايا يري احملدودة اليت تتيحها شبكات االنرتنت، األكسرتانت واألنرتانت

                                                 
 . 15، ص 1121ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،"التسيير المالي " مبارك لسلوس، 1

 (مستلزمات اإلنتاج)استخداماهتا الوسيطية  –إنتاج املؤسسة =  القيمة المضافة
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توسيع اجملال أمام من خالل ذلك و جمال إنشاء القيمة، بتطوير شبكات األنرتنت لرقمي سامهت يف ظل العصر ا
تنفيذ وتوزيع اخلدمات الكرتونيا وتقدمي خدمات خاصة للزبائن حسب الطلب جديدة باملؤسسات إلضافة قيمة 

 :الشكل التايلمن خالل وتطبيق نظم ذكاء األعمال، ويريها من اخلدمات، ويتضح ذلك 

 شبكة االنترنت في تكوين شبكة القيمة  دور (:00)لشكل رقم ا

 

 

 

 

 

 

 
 .210، ص 1121، دار اليازوري، عمان، " االدارة االلكترونية" سعد يالب ياسني، : المصدر

يفية الرئيسة ظأن املؤسسة تقوم بتكوين شبكة فرعية للقيمة من خالل رب  اجملاالت الو ظ الحيمن خالل الشكل 
 تكوين تنظيمي متكامل، وبطريقة تستطيع من خالهلا اإلدارة االلكرتونية أن تليب بكفاءة وفاعلية للمؤسسة يف

 .احتياجات وتطلعات الزبائن يف البيئة الداخلية من العاملني والزبائن يف البيئة اخلارجية

خلية االنرتانت جزءا من هيكل ومة شبكة املؤسسة الداظوبالنتيجة املنطقية تصبح الشبكة الفرعية للقيمة املرتبطة مبن
سلسلة التوريد اخلطية التقليدية قد  وهذا ما يؤكد أن ،شبكي أكرب بالريم من عدم وجود حدود طبيعية للشبكات

 1.تغريت إىل شبكة توريد مدعومة بتكنولوجيا االنرتانت والواب لتلبية االحتياجات اجلديدة لألعمال

ويتوقف تعظيمها لتقييم األداء واحلكم على مدى تطوره، مهما شرا أن القيمة تعد مؤ  يتضحمن خالل ما سبق 
 .على املعارف والكفاءات اليت تستحوذ عليها املؤسسة

                                                 
 .210، مرجع سابق، ص " اإلدارة االلكترونية" سعد يالب ياسني، 1

 منتجات
 وخدمات

ختطي  موارد 
 املؤسسة

 اإلدارة  العمليات
 احملاسبة واملالية

إدارة املوارد 
 البشرية

 إدارة عالقة الزبائن ارة املعرفةإد

 Intranet شبكة القيمة والقيمة المضافة لشبكة المؤسسة   
 

Intranet    شبكة االنترانت للمؤسسة 
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 اإلنتاجية والربحية: المطلب الثاني
 حملققة متوقفة على األداء البشرييعد العمل البشري من أهم مقومات اإلنتاج يف أية مؤسسة اقتصادية، والنتائج ا

إىل آخر، ويرجع ذلك إىل وجود فروقات يف املعارف، القدرات واملهارات اليت يتمتع هبا كل  عاملف من الذي خيتل
االستعمال األمثل لعناصر اإلنتاج ولكافة املوارد البشرية واملادية " تعين نتاجية اليت واليت تعكس كفاءته اإل واحد،

  1".منها واملالية واملعلومات املتاحة هبدف احلصول على أقصى نفع 

ن ع الناجتة( منتجات أو اخلدمات)املقياس الذي يستخدم لتحديد مستوى من املخرجات " فهي  اإلنتاجية أما
على ( املبيعات أو اإليرادات)استخدام مواد حمددة يف النظام الكلي للمؤسسة، ويعرب عنها كناتج بقسمة املخرجات 

 2".م يف املؤسسة اليت تستخد( املوارد املالية والبشرية)املدخالت 

خالل ( ملدخالتا)باستخدام عوامل اإلنتاج ( املخرجات)وعليه تعترب اإلنتاجية مقياسا للقدرة على خلق الناتج 
( إلنتاج سلع أو خدمة)العالقة بني املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية " ، وهي أيضا تفسر بـ فرتة زمنية حمددة

 3".وبني الناتج من تلك العملية 

كفاءة وسيلة ما يف حتقيق نتيجة معينة، فإذا نسبت الرحبية إىل أصول املؤسسة فإن رب عن  تع للربحية وبالنسبة 
  رحبية ماليةتعد رحبية اقتصادية، أما إذا نسبت النتيجة إىل رأس املال اخلاص املمتلك فإن الرحبية هنا تعترب الرحبية هنا 

حبية جتارية، ولغرض توضيح مفاهيم الرحبية جيب حتليل مكونات هذه العالقة إذا نسبت إىل رقم األعمال فالرحبية ر و 
 .والتحديد الدقيق ملا تعنيه النتائج وما تعنيه الوسائل املستخدمة

وبصفة عامة ميكن القول أن الرحبية تعرب عن العالقة القائمة بني النتائج احملققة والوسائل املستخدمة لتحقيقها 
 فهي مبثابتة املعيار أو املقياس للكفاءة النسبية الناجتة عن مدى حتقيق النتائج من خالل ،نةخالل فرتة زمنية معي

 :4تحدد بالصيغة التالية، وهي متثل معدال ياستغالل الوسائل استغالال أمثال

 
 
 

 

                                                 
 .51ص ، 1115 ،، القاهرة-االجتاهات املعاصرة واحلديثة–ية ملؤمتر العريب األول إدارة املوارد البشر ا، " مشكالت قياس إنتاجية الموارد البشرية" ثناء علي القباين، 1
  .012، ص 2999، دار يريب، القاهرة، " دارة اإلنتاجيةاإل" علي السلمي، 2
 .12-11، ص ص 1111، دار البداية، عمان، " (االنتاجية والكفاءات، التغير النقني، العمل ورأس المال)تحليل المتغيرات االقتصادية " حممود نبيل إبراهيم، 3
 .01ص  ،نفس املرجع4

 النتائج       
 x  211       =                       الربحية  

 الوسائل املستخدمة     
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ي معدل رحبية من العالقة يتضح أن الرحبية عبارة أن نسبة مسامهة املوارد أو الوسائل املستخدمة يف حتقيقها، أ
وضعيتها املالية تلك الوسائل، سواء تعلق األمر برقم األعمال أو رأس املال أو يريمها، وهي مقياس للحكم على 

 .واالقتصادية كأحد جوانب التقييم باستعمال معايري ومؤشرات خمتلفة

 تنافسية المؤسسة :المطلب الثالث
احلصة السوقية وحتقيق األرباح بشكل مستمر، باإلضافة عدة جوانب تتمثل أساسا يف عموما تشمل التنافسية  

إىل التحكم اجليد يف التكنولوجيا والقدرة على االخرتاع واالبتكار واالعتماد على البحث والتطوير، واليد املؤهلة بغية 
وكذلك تعتمد على  ،الوصول إىل هدف أساسي يتمثل يف حتقيق رفاهية عالية لألفراد ورفع مستوى معيشتهم

 .اتؤسسياسات فاعلة من قبل احلكومات واملس

كفاءة مواردها لتحقيق تنافسية أعلى   واليت تتوقف على مبدى حتقيقها ملزايا تنافسيةفرتتب   تنافسية المؤسسةأما 
  القدرة على إنتاج السلع واخلدمات املضبوطة واملطلوبة من النوعية اجليدة"  ، أي أهنا متثلمن مثيالهتا يف السوق

منخفضة مقارنة كلفة تالقدرة على تلبية حاجات املستهلكني ب تعكس أيضا كمار املناسب ويف التوقيت املالئم،  بالسع
التكاليف واحلصة السوقية ختفيض إذا كانت العالقة طردية بني اإلنتاجية واألرباح من جهة و " وتتحقق  1".باملنافسني 

باح جيب أن يقابلها اخنفاض يف التكاليف وارتفاع احلصة من جهة أخرى، فكلما ارتفعت اإلنتاجية وازدادت األر 
  2".السوقية، وهو شرط ضروري الكتساب ميزة تنافسية 

أن تنافسية املؤسسة متثل امتالك القدرة على رفع كفاءة عوامل اإلنتاج من  ميكن القولمن خالل التعاريف السابقة 
ا مبستوى اجلودة املطلوب يف السوق من طرف الزبائن أجل حتقيق معدالت عالية من املنتوجات، وحتسني نوعيته

 :3، وهي تصنف إىلنافسية وتعظيم الرحبيةامتالك مزايا تبوذلك 

ات بقدرهتا على إنتاج وبيع املنتجات املتداولة يف ؤسستتميز بعض امل: تنافسية عن طريق التمييز والتكلفةال .0
 .فسيةاألسواق بسعر أقل من منافسيها ومن مث تكتسب ميزة تنا

حيث تتميز الشركات بقدرهتا على إنتاج وتقدمي سلع أو اخلدمات فيها : التنافسية عن طريق االختالف والتميز .9
 .شيء ما خمتلف ذو قيمة لدى العمالء حبيث تنفرد به عن املنافسني

                                                 
اإلسكندرية  ،دار اجلامعية، " التنافسية كآلية من آليات العولمة االقتصادية ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في العالم" رضوان،  مصطفى أمحد حامد1

 .12ص ، 1122
 .221، ص 1120مكتبة حسن العصرية، بريوت،  ،" االستثمار األجنبي والتنافسي الدولية" عبد الكرمي كاكي، 2
 .00-01ص ص مرجع سابق، ان، مصطفى أمحد حامد رضو 3
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  :1وميكن أيضا تصنيف التنافسية من منظور أو معيار الزمن إىل

أو ناجتة عن فرصة عابرة          فرتة زمنية معينة،تائج اإلجيابية احملققة خالل تعتمد على الن :التنافسية اللحظية .0
 .ظروف أخرى جعلت املؤسسة يف وضعية احتكاريةنتيجة يف السوق أو أو مؤقتة يف زمن ما 

 وهي مرتبطة كذلك باملوارد اليت متتلكها املؤسسة وبالفرصتستند على جمموعة من املعايري  :القدرة التنافسية .9
  . املتاحة أماما لتحقيق التفوق التنافسي

بعد التطرق إىل احملددات السالفة الذكر واملتمثلة يف القيمة، اإلنتاجية، الرحبية وتنافسية املؤسسة ميكن القول أهنا 
                   :يف الشكل التايل إضافة إىل أبعاد أخرى، وميكن توضيح ذلك األداء املؤسسي تعد مؤشرات أساسية لقياس

 تطور أدوات قياس األداء المؤسسي(: 05)الشكل رقم 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  11، ص " التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء المؤسسي" أمحد مسري العزب، : المصدر

www.awareness.seca.ae/…/1d67b7452abf741bb8, 12/10/2014. 

 
                                                 

        جامعة حممد خيضر بسكرة، 21جملة العلوم اإلنسانية، العدد  ،" تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجي" ،الطيب داودي، حمبوب مراد1
 .0، ص 1115

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                 نهايات                                                                                      

     القرن العشرين                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشغيليا

 

 

 

 

 

 

 القرن الخامس عشر                                                                                                 
 

 القرن التاسع عشر                                                                                                       

 

 استراتيجيا
 

 ماليــا
 

 بطاقة األداء المتوازن

 إدارة الجودة الشاملة

 الكفاءة والمعرفة

 إنشاء القيمة

 اإلنتاجية التنافسي التفوق

 األرباح

 األسهم

 المحاسبة

 ليوميةدفتر ا



 

                                                                  

                                                                             88                         

 

 اخلاصة االقتصادية املؤسسات لتطوير البشري كعامل حمدد املال رأس يف االستثمار عملية: الفصل الثالث

 

 النماذج الحديثة للمؤسسات االقتصادية : المطلب الرابع
منها املؤسسات االلكرتونية واملؤسسة يف ظل العصر احلايل متثل النماذج احلديثة مناذج متطورة ألشكال املؤسسات 

بالتكنولوجيا واستخدام خمتلف الشبكات يف نشاطها  تهاترتب  تسمي لكترونيةمؤسسات االللاملتعلمة، بالنسبة 
من عاملني موزعني جغرافيا يتقامسون العمل ويتصلون بوسائل  الوحدة املكونة"  :وميكن تعريفها بأهنا ،وتسيري أعماهلا

 1".االتصال املباشر عن طريق الكرتونية 
تعرتف باحلدود املكانية، إذ يتم تأسيسها يف فضاء شبكي يري  الالحظ أن املؤسسة االلكرتونية يمن التعريف 

ريقة إلكرتونية وتعتمد على تقاسم املعلومات واقعي، والذي تتم فيه مجيع تعامالهتا من عقود، تفاعالت، عالقات بط
بني املدراء والعمال، املوردين، الزبائن، حيث ميكن للزبائن احلصول على خدماهتا بكل سهولة يف أي وقت ممكن 

 .كما تتطلب وسائل الكرتونية للدفع وتسوية املعامالت   ،ودون حتمل تكاليف التنقل ويف أقصر مدة زمنية

نت دون الرجوع إىل ختصيص موقع رت نشاطها عرب شبكات األنبإمكاهنا مباشرة سسة االلكرتونية وعليه نقول أن املؤ 
بعض املنتجات، أما إذا كانت طبيعة  أو مؤسسات تسويق رية،ات إشهاواقعي، مثل املؤسسات اليت تقدم خدم

شات وآالت ومعدات النشاط تتطلب وجود ورشات لإلنتاج فإنه جيب توفري متطلبات العملية اإلنتاجية من ور 
عملية دفع ميكن أن تتم أية معلومات تتم إلكرتونيا، كما ويريها، ولكن عملية التسويق واالتصال للحصول على 

 .املستحقات باستخدام وسائل الدفع االلكرتونية، أو باستخدام األساليب التقليدية

 :2ملؤسسات االلكرتونية تصنف إىلوبالنظر إىل هذا االختالط بني العمل الواقعي واالفرتاضي، فإن ا   

تنشأ وتؤسس عرب شبكات األنرتنت، أي يكون مقرها افرتاضي، وال تكون : (اإلفتراضية)المؤسسات االلكترونية 
 . هلا أية حدود مكانية، لذلك تسمى االفرتاضية

كون هلا مقر رئيسي يف اليت جتمع بني العمل الواقعي والعمل االفرتاضي، أي ي هي: المؤسسات االلكترونية المزيجة
 .الواقع، بينما تتم مجيع تعامالهتا يف شبكات الواب

 :3بـ تتميز أما من ناحية اخلصائص ميكن القول أن املؤسسة االلكرتونية

 الرقابة فإنه يقرهبا من اهليكلية -وهذا بقدر ما يعين حتررها من اهلرمية وعالقات األمر: عدم وجود حدود تنظيمية
 . بكل ما يعين ذلك من مرونة وقابلية التغيري وإعادة التشكيل املرتبطة بالسوق

                                                 
 .011-015مرجع سابق، ص ص  ،" اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت–اإلدارة االلكترونية " عبود جنم، جنم 1
 .015، ص نفس املرجع2
 .011، ص حامت بن صالح أبو اجلدائل، مرجع سابق3
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 داخليا يتم بني العاملني وموارد املؤسسة اخلاصة، وخارجيا بني موردي وزبائن املؤسسة، : تتميز بالتنظيم الشبكي
 .هو النم  التنظيمي األكثر مالئمة يف املؤسسات االفرتاضية

 للمؤسسة ال تتحدد مبواردها وقدراهتا الذاتية فحسب، وإمنا متتد أيضا القدرات اجلوهرية : قدراتها غير محدودة
                    بدال من إنتاج اجلزءمثال فإىل القدرات اجلوهرية للموردين الذين تتعامل معهم املؤسسة االفرتاضية، 

 . عاقد مع األفضل يف السوق لتوريدهأو املنتج تت
 علوماتاملقاسم يتم تيا بني العاملني وخارجيا مع مورديها وزبائنها، داخل: تعتبر شبكة تقاسم المعلومات 

 1.كل أطراف الشبكة وسرعة استجابة املؤسسة االفرتاضية للتغريات اليت تكشف عنها هذه املعلوماتباستمرار بني  
 يا على أساس إن املرونة يف احليز والتنظيم والقدرات وتقاسم املعلومات داخليا وخارج: تتمتع بمزايا تنافسية

سريعة االستجابة للتغريات مقارنة و ، ات واسعة برافعة عالقتها الشبكيةشبكي، جيعل املؤسسة االفرتاضية ذات قدر 
 .مبنافسيها مما يكسبها ميزة تنافسية

من هذه اخلصائص يتضح أن املؤسسة االلكرتونية تستطيع أن حتقق تكامال وظيفيا عاليا بني عمليات اإلجارة 
اخلاصة بإدارة سالسل التوريد وإدارة عالقات الزبائن حىت تبدو هذه األنشطة وكأهنا أنشطة داخلية واألنشطة 

مرتاكبة الوحدات لتقدمي التسهيالت ودعم أنشطة التجارة االلكرتونية وتسويق عالقات املؤسسة مع زبائنها، كما 
 : هو موضح يف الشكل التايل

 ة األعمال االلكترونيةالتكامل البنيوي لمؤسس(: 00)الشكل رقم 
 التجارة االلكترونية   
 
 
 
 
 

 

 
 .110، ص 1110دار املريخ، الرياض، ، "، " اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت–اإلدارة االلكترونية " عبود جنم، جنم ، المصدر 

                                                 
 .019ص  مرجع سابق، ،اإلستراتيجية والوظائف والمشكالت–اإلدارة االلكترونية  ،عبود جنمجنم 1

 إدارة

 عالقات الزبائن

 

 رةإدا

عمليات 

 المؤسسة
 

 إدارة سلسلة

 التوريد
 

 

 التسويق

 

خدمات 

 الزبائن

 

 

نظم دعم 

 القرارات

إدارة رأس 

 المال الفكري

 

تخطيط 

موارد 

 المشروع

 

إدارة الموارد 

 البشرية

الشراء 

 االلكتروني

 

العمليات 

 والحركة

 

 

التصنيع 

 والتخزين

 

 

 

 

 الموردون
 

 

 

 

 

 الزبائن
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يل التنظيمي عمال االلكرتونية أقرب إىل التشكأن املؤسسة املندجمة بأنشطة األيتضح  (00)رقم من الشكل 
بيئة عمل الكرتونية  ي، وهي تنش  يف ظلاملصفويف باعتبارها كيان مستقل وإىل التشكيل الشبكي من منظور كل

 .تتيحها نظم املعلومات املستخدمة لتحسني األعمال

مبا املاهرة يف إنشاء واكتساب ونقل املعرفة وتعديل السلوك " فهي متثل منوذج للمؤسسة : المؤسسة المتعلمةأما 
يتوقف أيضا بل  فحسب، ف على مستوى نقل املعرفة وفهمهاييعكس املعرفة والرؤى اجلديدة وال يقتصر هذا التعر 

 1".على السلوك وإعادة بناء املؤسسة 

اليت يوسع فيها األفراد باستمرار قدراهتم على خلق النتائج اليت يريدوهنا فعال، واليت جيري فيها " املؤسسة إذا  هيف    
يتعلم األفراد باستمرار كيف أين ة أمناط جديدة وشاملة من التفكري، ويعرب فيها عن الطموحات اجلماعية حبرية، تنشئ

 2".ميكن أن يتعلموا معا 

اليت تقوم بشكل مسبق باكتساب وإجياد املعرفة اجلديدة اليت تقوم بتغيري سلوكها باستمرار  ةاملؤسس متثلوعموما  
ديدة وعلى أساس النظرة املستقبلية الثاقبة، وهي اليت تشجع تعلم مواردها البشرية بكل على أساس تلك املعرفة اجل

 : 3األساليب املمكنة، حيث هتتم بـ

 تدريب املوارد البشرية باستمرار؛ 
 تشجع متازج اخلربات املختلفة؛ 
 االنفتاح وتقبل خمتلف وجهات النظر؛ 
 إدارة التنوع الثقايف ومتكني العاملني؛ 
 تشجيع العمل اجلماعيو ارف اجلماعية بناء املع. 

             أن تسمية املؤسسة املتعلمة مرتبطة بتعلم املوارد البشرية باستمرار دون توقف تخلصسيمن هذه اخلصائص 
 األساسية واملرتكزات العناصر من جمموعةاليت متثل  اأما بالنسبة ملكوناهتمن خالل عملية التدريب أو مواصلة التعليم، 

 :يف ميكن إجيازها هلا

 والسلوكات املعتقدات يف تتمثل وهي ؤسسةامل داخل السائدة الثقافة أسس تشكلاليت  :المشتركة القيم 
 .األولويات سلم يف أمهية األكثر األهداف تبني كما ،املختلفة املواقف يف إتباعها الواجب

                                                 
 .210، ص مرجع سابق أكرم سامل اجلنايب،1
 .200، ص سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، مرجع سابق2
 .201رابح عرابة، حنان بن عوايل، مرجع سابق، ص 3
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 األدوار تتحدد حبيث جدية وأكثر أمهية ثرأك بأدوار يطلع املتعلمة املؤسسة ظل يف أصبح الذي: القيادي النمط 
 . املصمم، املعلم واملسؤول عن إحداث التغيري االجيايب :بكونه التعلم لقائد اجلديدة
 بح كهدف اسرتاتيجي تسخر له كافة م، ويصتعلمة اجتاها اسرتاتيجيا للتعلحيث تتخذ املؤسسة امل :اإلستراتيجية

 .لتحقيق أهدافها   له، وتطوير أساليبه، وتتبع هذه املؤسسة اسرتاتيجيات مرنةاالمكانيات املادية والبشرية مع التخطي
 البيئة  معجيب أن يكون أكثر مرونة بالنسبة هلذه املؤسسة ألهنا حباجة ماسة إىل التكيف  :التنظيمي الهيكل

 .السريعة البيئية التغريات ومواجهة
 ها من املؤسسات بتكوين رأس املال البشري وبعملية ة أكثر من يري مهتتم املؤسسة املتعل :رأس المال البشري

 .االستثمار فيه، كونه يعد املورد األساسي لتحققها، فهي تعتمد على التعلم وعلى املوارد الالمادية بصفة عامة
 تشجع املؤسسة املتعلمة العمل اجلماعي كونه يسهم يف التعلم اجلماعي الذي يعد من بني  :العمل فرق

 .خصائصها
 املتعلقة بأساليب وأدوات القياس بالنسبة للعمليات التشغيلية أو يف ما يتعلق بأنشطة املوارد  :النظم

  .، حيث تستخدم طرقا للقياس مثل بطاقة األداء املتوازن ويريهااللالملموسة

 تأسيسا على ما سبق ميكن القول أن عملية التطوير من خالل األبعاد أو العوامل السالفة الذكر تتحدد من
 :    الشكل التايل ويتضح ذلكخالل عملية االستثمار يف رأس املال البشري، 

 االستثمار في رأس المال البشري كعامل محدد لتطوير المؤسسات االقتصادية الخاصة (:00)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثة: المصدر
ر يف رأس املال البشري وكل بعد من أبعاد إن املعلومات اليت يتضمنها الشكل تعكس العالقة بني عملية االستثما

 .املبحث التايليف عملية التطوير املؤسسي، اليت سيتم توضيحها وشرحها 

 شري كعامل محدد لتطوير المؤسساتاالستثمار في رأس المال الب

 التحول إلى األشكال الحديثة تحسين األداء

المؤسسة  التنافسية ةتاجيناإل الربحية القيمة
 المتعلمة

 المؤسسة
 االلكترونية
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االستثمار في رأس المال بناء على  المؤسسات االقتصادية الخاصة تطويرتحديد : المبحث الثالث
  البشري
ات عامة ختص مجيع املؤسسات بغض النظر عنها حتديد حمددات عملية التطوير جتدر اإلشارة إىل أهنا مؤشر بعد 

خاصة أم عامة، ولكن مبا أن الدراسة اقتصرت على املؤسسات االقتصادية اخلاصة، فسيتم الرتكيز على تطويرها 
اعتمادا على االستثمار يف رأس املال البشري الذي ميكن تبيان مدى حتديده لتلك العملية من خالل توضيح العالقة 

 . بعد من األبعاد السالفة الذكر بينه وبني كل

 عالقة االستثمار في رأس المال البشري بالقيمة :المطلب األول
القيمة ضمن التصور االسرتاتيجي للمؤسسة عموما وإىل يف رأس املال البشري باالستثمار تندرج دراسة عالقة 

لب وقتا من ناحية انتظار األهداف املرجوة االسرتاتيجية خصوصا، حيث أن عملية االستثمار تتط ةإدارة املوارد البشري
من خالل االستثمار  تتحقق يف املدى البعيد، واملتمثلة يف العوائد اليت تعكس القيمة احملققة للمؤسسةمبا أهنا سمنها 

  .يف رأس املال البشري

اليت تعرب عن ار فيه، رأس املال البشري يف إنشاء القيمة، اعتمادا على نتائج عملية االستثمحتديد مسامهة ميكن و 
تنمية ذلك املخزون النوعي، ومنه ميكن حتديد درجة املسامهة أو مقدارها بالنسبة لكل فرد يف التغذية العكسية ل

ارتفاع أو اخنفاض القيمة املضافة اليت ينتجها املورد ، وبالتايل ميكن حتديد املؤسسة بناء على تقييم معارفه وكفاءته
وكلما كانت القيمة املضافة الناجتة منه عالية، كلما دل ذلك  ،افع اليت يقدمها للمؤسسةالبشري حبسب مقدار املن

والعكس صحيح، لذلك جيب الرتكيز على منتج القيمة العالية واحملافظة عليه  على ارتفاع كفاءته ومتيز قدراته ومهاراته
ل منوذج احلاالت األربع لرأس املال ألنه نادر وصعب االستبدال، ولتوضيح الفكرة أكثر ميكن شرح ذلك من خال

 :البشري وعالقته خبلق القيمة، واملوضح يف الشكل التايل

 تصنيف رأس المال البشري من ناحية خلق القيمة(: 00)الشكل رقم 

 

 

 

 

 .12، ص 1112، دار يريب، القاهرة، " إدارة الموارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  :المصدر

  رأس مال بشري يصعب استبداله، وينتج
 قيمة مضافة منخفضة

  رأس مال بشري يصعب استبداله، وينتج
 قيمة مضافة مرتفعة

 

  رأس مال بشري يسهل استبداله، وينتج
 قيمة مضافة منخفضة

 

 ل استبداله، وينتج رأس مال بشري يسه
 مرتفعةقيمة مضافة 
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 واملوضحة كماالحظ أن هناك أربع حاالت ميكن من خالهلا تصنيف القيمة املضافة ي (00)رقم من الشكل 
 :1يلي

عن رأس مال بشري صعب االستبدال، أي أنه نادر، ولكنه يف نفس الوقت [ 2]تعرب اخللية رقم  :الحالة األولى
املتخصصة عالية املستوى منتج لقيمة مضافة منخفضة، وتظهر هذه احلالة يف املؤسسات اليت تفتقر للكفاءات 
 .وتستخدم تقنيات وأساليب عمل قدمية ويري فعالة، وتفتقد للتدريب واإلعداد العلمي املنظم

بسهولة استبداله، نظرا لتوفره بكثرة وإمكانية إحالله بكل [ 0]يتميز رأس املال البشري يف اخللية رقم  :الحالة الثانية
ضة، أي أنه ال يساهم بدرجة كبرية يف إنتاج الثروة ويف مثل هذه احلالة سهولة، وهو كذلك منتج لقيمة مضافة منخف

 . ال هتتم اإلدارة بعملية استثماره

حالة وسطية فعلى الريم من حتقيق رأس املال البشري لقيمة مضافة مرتفعة إال أنه [ 0]متثل اخللية  :الحالة الثالثة
لذلك فإن رأس  ،و قصر الوقت الالزم إلعداده وهتيئته للعملميكن استبداله بسهولة نتيجة لوفرته يف سوق العمل أ

 .  املال البشري هنا يعد متوس  القيمة أو مييل إىل أن يكون عايل القيمة نسبيا

فهو مورد بشري نادر يصعب احلصول [ 1] إن أفضل وأعلى رأس مال بشري املوجود يف اخللية رقم: الحالة الرابعة
، كما أنه عايل اإلنتاجية حيقق قيمة مضافة عالية، وبذلك يعد رأس مال مرتفع القيمة على بديل له يف حالة فقدانه

البد أن حتافظ املؤسسة عليه وتعمل على استثماره وحتفيزه وإطالق الفرص له لإلبداع وإنتاج وزيادة القيمة املضافة 
ة العالية، ويساهم يف حتقيق األهداف اليت حيققها، ألنه رأس مال حقيقي للمؤسسة يتمتع باملهارة واخلربة والكفاء

 .بفعالية

 بالنسبة جدا  ةستنتج أن عملية االستثمار يف رأس املال البشري ضرورية ومهميحلاالت األربعة ا خالل حتليلمن 
لمؤسسة، ألن هلا تأثري قوي وإجيايب على القيمة املضافة املنتجة من طرف املورد البشري، وهذا ما يدل على العالقة ل
ما أكده بعض املفكرين الذي اعتربوا  هوقوية والطردية بني عملية االستثمار وإنشاء وتعظيم القيمة بكل أنواعها، و ال

وميكن  أن قيمة املؤسسة السوقية تتحدد مبستوى رأمساهلا الفكري الذي يعد رأس املال البشري عنصرا أساسيا منه
 :توضيح ذلك يف الشكل التايل
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 قة رأس المال البشري بقيمة المؤسسةعال(: 02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
  ، دار اليازوري العلمية، األردن" ةإدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال،الطبعة العربي"  سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل، :المصدر    

 . 255، ص1119

جة من طرفه واليت نتالقيمة امل أن لرأس املال البشري دور يف حتقق قيمة املؤسسة، من خالل ظالحيمن الشكل 
  ختتلف باختالف مستوى ونوعية املخزون النوعي املكون له، وتكون مسامهته من خالل زيادة اإلنتاجية وحتسينها

 .يم الرحبية من خالل رفع مبيعات املؤسسةظوختفيض التكاليف، وكذا تع

 والربحية اإلنتاجيةباالستثمار في رأس المال البشري عالقة  :المطلب الثاني
  يف حتسينهاي بشر األداء التحدد العالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري واإلنتاجية من خالل مسامهة ت

الثمن رمبا يتسبب يف إتالفها وختفيض معـدل كفاءهتا، كما أن العامل  باهضةفتكليف عامل يري مؤهل لتشغيل آلة 
 لتوقع منه مستوى كفاءة عايال ميكن أن  صادق يف حتسني عمله لديه شعورليس الذي ال يشعر بريبة يف العمل أو 

ويتخذ القرارات وينفذ ويتابع سري العمل من أجل حتقيق  مظهو الذي خيط  وينمن جهة أخرى يعد املورد البشري و 
 .من احملددات الرئيسية لإلنتاجية وهذا ما يؤكد أن رأس املال البشري يعد، أهداف معينة

  عمال)األعمال اإلنتاجية تعتمد على اجلهد اإلنساين للعاملني مبختلف فئاهتم ل أن وعموما ميكن القو 
 ، وبشكل خاص فإن املوقف اجتاه العمال يأخذ أشكاال عديدة، لعل أمهها(اخل...إداريون، خرباء  ،مهنيون ن،موظفو 

  م العمل املتمثلة يف القواعدعدم االهتمام بإجناز العمل بشكل جيد بالريم من توفر املقدرة واملهارة، وعلى نظ
 لـــــوأساليب العم رقـــــاءة اإلنتاجية بطــــــــتتأثر الكفحيث م سري اإلنتاج، ـــــــات اليت حتكــــــات والعالقـــــالسياس اإلجراءات

 

 قيمة المؤسسة

 رأس املال الالمادي

 رأس املال التنظيم

 رأس املال املايل

 مال البشري رأس

 مال اإلبداعس رأ رأس مال العمليات
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  :1بعاد التاليةمن خالل األ ر األفراد على الكفاءة اإلنتاجيةوأمناط القيادة اإلدارية وأساليبها، حيث ميكن أن يؤث

 حسب عدد األفراد العاملني، ومدى تناسبها مع احتياجات اإلنتاج؛ 
 تركيب القوة العاملة، ومدى تناسبها مع احتياجات العمل؛ 
 اخلربة ،املهارة، التعليم، التخصص: درجة التوافق أو التكيف مع العمل واالرتباط به، حيث يتوقف ذلك على 
 نوع العمل؛و 

 ؛(دوافع العمل)دفاعهم للعمل محاس األفراد وان 
 احلالة املعنوية لألفراد. 

حتقيق أقصى قدر ممكن من األرباح، واليت تعكس فعاليتها وعليه فإن املؤسسة تسعى إىل حتسني اإلنتاجية هبدف 
  .يف دمج واستغالل مواردها من جهة، ومدى حتكمها يف وظائفها

إىل حتديد املوقف الرحبي للمؤسسة بصفة ميكن إرجاعها الرحبية ب وبالنسبة لعالقة االستثمار يف رأس املال الببشري
ر عن طبيعة ظوميكن تطبيق هذا التحليل على كافة املؤسسات بصرف الن ،كلية مع إمكانية التخطي  املستقبلي هلا
سة فهو يعمل هذا التحليل بالدرجة األوىل اجلهاز املايل واإلداري للمؤس يفيدنشاطها االقتصادي وشكلها القانوين، و 

مما يتيح فرصة إجراء مقارنة بني فرتات معينة الكتشاف معدالت  ،مبثابة الضوء الكاشف الذي يعكس فعالية األداء
ميكن أن تعتمد املؤسسة على املوارد البشرية الكفؤة ذات ، و النمو أو الرتاجع وكذا معرفة املوقف التنافسي للمؤسسة

 :2خالل النقاط التالية التكوين العايل يف حتقيق الرحبية من

  ر ظوتوقع العائد املنت ،القيام بدراسة علمية لتحديد تكلفة كل بديل متويلي من خاللختفيض التكلفة التمويلية
 من كل بديل، واهلدف طبعا هو التمويل بتكلفة منخفضة؛

 كاليف؛ عن طريق االستثمار الفعال هلا وختفيض الت ت مرتفعة على األموال املستثمرةحتقيق معدال 
 يم قيمة األرباح القابلة للتوزيع؛ظتع 
 يم قيمة املؤسسةظرفع سعر األسهم وتع . 

ائف والوحدات للمؤسسة والوحدة اإلنتاجية هو ظوعموما نقول أن توجيه املوارد البشرية توجيها سليما يف مجيع الو 
والتقليل من دورانه، وهذا ما يثبت  الكفيل بتوثيق الصلة بني هذه األخرية وبني مستخدميها مبا يضمن إتقان العمل

 .األثر اإلجيايب لعملية االستثمار يف رأمسال البشري على اإلنتاجية والرحبية
 

                                                 
 . 59عقيل جاسم عبد اهلل أبو رييف، طارق عبد احملسن العكيلي، مرجع سابق، ص 1

2علي السلمي، إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية، مرجع سابق، ص 01.
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 تنافسية المؤسسةباالستثمار في رأس المال البشري  عالقة: المطلب الثالث

ا جمموعة موارد مادية ويري مادية تنظر إىل املؤسسة على أهنوفقا لنموذج املقاربة املبنية على املوارد والكفاءات واليت 
حتقيق امليزة التنافسية  يرتب  ،أو كحافظة للكفاءات املتميزة اليت تساهم بشكل أساسي يف حتقيق املنتجات ومتييزها

إذ تتبلور الفكرة األساسية هلذه املقاربة حول امتالك املؤسسة  ،بامتالك املؤسسة للموارد الالملموسة والكفاءات املتميزة
 .موارد اليت تعترب مبثابة عوائق أمام املنافسني حيث ال ميكنهم تقليدها أو مواجهتهالل

  ل العصر الرقميظإن اهتمام هذا املدخل بالكفاءات تأسس على إدراك حقيقة أهنا تعد املصدر احلقيقي يف 
 ذلكال يرتكز و  ،تميز، عن طريقهاوحتقيق الزبون للميكن بناء املزايا التنافسية أو إضافتها من خالل إضافة قيمة وعليه 
جمرد امتالك املوارد الطبيعية أو املالية أو التكنولوجية، بل يستند بالدرجة األوىل على مدى قدرة املؤسسة على  على

القدرة على االستفادة من  وتواصل عملية تفعيله من أجل تعظيم استقطاب وتوفري نوعيات خاصة من املورد البشري
 :ون رأس املال البشري مصدرا للتنافسية البد من توفر اخلصائص التاليةوحىت يك، معارفه

يشرتط يف رأس املال البشري الذي تستحوذ عليه املؤسسة أن يسهم يف : قادرا على إنشاء وتحقيق القيمة
أس املال حتقيق القيمة وإضافتها وتطويرها، لذلك جيب أن يكون عايل اإلنتاجية، وهنا يكون لعملية االستثمار يف ر 

 .البشري دور كبري يف تطويره وتنميته
جيب أن تعمل املؤسسة على االستثمار يف رأس ماهلا : أن يكون نادرا ومتميزا عما يمتلكه المنافسون

البشري لتغيري معارف موردها البشري وكفاءاهتا، وتكييفها مع املستجدات البيئية، هبدف التكيف من جهة ومن 
 .عما ميتلكه املنافسون تلف ومميزأس مال بشري خمجهة أخرى حصوهلا على ر 

والئه  وتسعى إىل زيادةجيب على املؤسسة أن تعمل على حتفيز موردها البشري : غير قابل للتقليد والنقل
اجتاهها بتوفري كافة الظروف املالئمة للعمل، وتشجيعه وحتسيسه مبدى أمهيته يف املؤسسة حىت تضمن عدم مغادرته 

، ومن جهة أخرى جيب أن حترص على صناعة رأس مال بشري ال ميكن أن ليعمل مبؤسسة وأخرى وتركه للعمل
  .يستحوذ على مثله املنافسون

املؤسسة اليت تريب يف حتقيق التميز التنافسي، ميكنها اليوم أن تركز على املعارف أن  ميكن القولوعموما 
ن الضروري االنتباه إىل ضرورة وأمهية عملية االستثمار يف والكفاءات اليت أصبحت تعد حمور التنافس، لذلك فإنه م

رأس املايل البشري، ألهنا هتدف إىل تطوير قدرات ومعارف املوارد البشرية واليت تعتمد عليها املؤسسة يف املشاركة 
متكنها  بأفكارها، وإبداعها، يف حل املشاكل اليت تواجهها من جهة، ويف ابتكار منتوجات وأفكار وأساليب جديدة

حتسني إنتاجيتها وزيادة حصتها السوقية، كما أن املوارد البشرية املدربة واملؤهلة ميكنها التعامل مع التقنيات احلديثة من 
بكل سهولة، وهذا هبدف التكيف مع متطلبات العصر احلايل الذي يتيح إمكانية حتول املؤسسات إىل املؤسسات 

 . اإللكرتونية
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 النماذج الحديثة للمؤسسات االقتصاديةباالستثمار في رأس المال البشري عالقة : المطلب الرابع

إن العالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري والتحول إىل األمناط احلديثة للمؤسسات فرضها العصر الرقمي 
على تكنولوجيا  الذي يري أدوات قيام األعمال والتعامل، فأصبحت املمارسات اإلدارية واالقتصادية ويريها تتوقف

إنشاء املؤسسات االلكرتونية حيتاج إىل عقول بشرية متميزة وموارد بشرية ذات كفاءة املعلومات واالتصال، وعليه فإن 
  عالية تستطيع التعامل مع التقنيات احلديثة، فضال عن مهارات التسويق واملعرفة اجليدة مبمارسات التجارة اإللكرتونية

ار يف رأس املال البشري عملية مهمة جدا اهلدف منها هو تطوير رأس املال البشري مبا لذلك تعد عملية االستثم
 :يسمح ويتيح إمكانية التكيف مع كل تغريات البيئة الرقمية وتعد ضرورية أيضا ألن املؤسسات االلكرتونية حباجة إىل

 ستخدموهنا؛تطوير األفكار والربامج اجلديدة من قبل مجيع املؤسسات أو األفراد الذين ي 
 جتمع األفراد يف املؤسسات االلكرتونية من أجل مناقشة األفكار والبحث يف كيفية إنشاء القيمة املعنوية                 

 أو االفرتاضية؛
  اعتماد املؤسسات االلكرتونية على نوعية وطبيعة رأس املال البشري أكثر من املوارد املادية كون العمل متوقف

 ملعارف؛على املهارات وا
 تشجيع األفكار االبداعية اليت تسمح حبل املشاكل املتعلقة باألعمال القانونية؛ 
 موارد بشرية قادرة على التعامل مع املعامالت االلكرتونية واليت ميكنها أن تكتسب مزايا تنافسية بناءا عليها . 

 باعتبار أنرأس املال البشري  يفثمار االست عملية وبالنسبة للتحول إىل املؤسسة املتعلمة تعتمد هي األخرى على
فال  خصائص املؤسسة املتعلمة،كما أن رأس املال البشري يعد من مكوناهتاوأحد  تلك العمليةأساليب من بني التعلم 

ميكن قيام مثل هذا النوع من املؤسسات دون توفر املؤسسة على املعارف والكفاءات وعلى مورد بشري يشجع 
 .من جهة هذا ،ويريب يف التعلم

من جهة أخرى تتطلب عملية إدارة مؤسسة كثيفة املعرفة وجود جهاز إداري كفؤ يتمتع مبهارات متفوقة قادر على 
التكيف مع املتغريات، وحتتاج إىل قيادة متميزة هي من ستتوىل عملية التعلم املؤسسي، لذلك فإن أمر تطوير القادة 

 .يعد أمرا مطلوبا وضوروريا يف هذه املؤسسة
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 الصفل

 

  :الخصة

بعد توضيح مسامهة عملية االستثمار يف رأس املال البشري يف تطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة، ميكن القول 
أن هذه املسامهة مت توضيحها عموما بالنسبة للمؤسسات ككل بغض النظر عن نوعها، بالريم من اإلشارة إليها يف 

ة متارس بأساليب وطرق عامة صاحلة جلميع املؤسسات وال توجد ممارسات املبحث األول، وذلك أن هذه العملي
خاصة باملؤسسات االقتصادية اخلاصة، ولكن األمر يتخلف من الناحية التطبيقية أي عند الدراسة امليدانية وذلك 

 : حسب توجه كل مؤسسة ومستوى ثقافتها، وعليه فقد أفرزت هذه الدراسة النتائج التالية

ر املؤسسات االقتصادية عموما واملؤسسات ييف تطو حمددا أساسيا االستثمار يف رأس املال البشري ة عمليتعترب 
والرفع  حتسني اإلنتاجية وتعظيم الرحبية ،إنشاء القيمة ذلك من خالل مسامهتها يفويربز  االقتصادية اخلاصة خصوصا،

 .تنافسيتهامن 

األشكال تبين عملية االستثمار يف رأس املال البشري يف مسامهة تتحدد ومن منظور آخر خارج تطوير األداء 
هذين النوعني  يعتمدوجود عالقة إجيابية بينهما، حيث قد اتضح احلديثة املتمثلة يف املؤسسات االلكرتونية واملتعلمة، و 

وعة  ومعارف متن من املؤسسات يف تكوينهما وتطوير نشاطهما على وجود كفاءات متميزة تتمتع مبهارات متخصصة
 .وموارد بشرية ذات تكوين عال وإنتاجية كبرية
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 :متهيد
 

مع توضيح وسائل مجع  حتديد املؤسسات حمل الدراسة وكذا عينة البحثتقتضي الدراسة التطبيقية 
 Condor ،Cristor،TCL: كل من مؤسسةويف هذه الدراسة مت اختيار  البيانات وأساليب حتليلها، 

Electroniqu ،Pacific  وعليه سيتم ومنزليةالصناعة االلكرتونية واألجهزة الكهر قطاع  تدرج ضمناليت ،
 .إعطاء حملة حول تطور هذا القطاع باجلزائر وكذا التعريف بتلك املؤسسات مع حتديد دواعي اختيارها

تم توضيح واقع عملية االستثمار يف رأس املال البشري ومسامهتها يف تطوير كل سي من جهة أخرى
 مجعها عن رري  الواائ  املقدمة من مؤسسة وذلك من خالل التشخيص الداخلي وحتليل املعلومات اليت مت

 .املقابلة اليت مت إجراؤها مع بعض املسؤولنيخالل ررف املصاحل املعنية وكذا من 

بالنسبة لدراسة وحتليل العالقة بني متغريي الدراسة متت االستعانة باستبيان جلمع البيانات من امليدان، مث و 
الفرضيات  واختباربعض األساليب االحصائية  عتماد علىقياس وحتليل اجتاهات مفردات عينة البحث، باال

املتعلقة بكيفية اعتبار االستثمار يف رأس املال  اخلروج بالنتائجأخريا و املطروحة شكالية اإلجابة على اإلو 
     .البشري حمددا لتطوير املؤسسات حمل الدراسة
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 ت محل الدراسةبطاقة فنية حول المؤسسا: المبحث الثاني
حتديد املوقع اجلغرايف للمؤسسات حمل الدراسة وكذا البيانات املتعلقة برأمساهلا، منتجاهتا حتتوي هذه البطاقة 

عي اختيار وقبل ذلك سيتم توضيح دوا، مكونات هيكلها التنظيمي وكذا توضيحومدى أمهيته،  بنشارهاوالتعريف 
 :يف ما يلياملؤسسات حمل الدراسة 

 األمر الذي يعزز أمهية االستثمار فيها  ،على الكفاءات واملعارف املتنوعةالصناعة االلكرتونية سات توفر مؤس
ن هذه األخرية مسحت ورغبت يف التعاون مع الباحثة إلجراء دراستها على أو بالنسبة للمؤسسات حمل الدراسة، 

 املطلوبة؛املعلومات اإلدالء والتصريح ب ورفضتعكس املؤسسات األخرى اليت حتفظت 

  تعترب مؤسسةCondor  ؛كرب املؤسسات اليت تشغل عدد كبري من الكفاءاتأمن بني 

 حتتل عالمة Condor، Cristor شهرة كبرية مقارنة باملؤسسات األخرى يف السوق احمللية؛ 

  تتمتع منتجات املؤسسات حمل الدراسة خاصة عالمةCondor قبال قبيل من ررف املستهلكني؛إب 

 ت املؤسسات حمل الدراسة بالتنوع والتجديد، مما يدل على سعيها حنو البحث والتطوير؛تتميز منتجا 

  حتاول هذه املؤسسات التكيف مع البيئة احلالية بالتوجه حنو إنتاج املنتجات املطلوبة يف السوق اليوم واليت تتميز
 .بالنوعية اجليدة واجلودة العالية

 Condorالتعريف بمؤسسة : المطلب األول

حتصلت على السجل التجاري يف أفريل  ،ذات مسؤولية حمدودة تنتمي إىل جمموعة بن محاديخاصة ؤسسة م
على مساحة ترتبع ربج بوعريريج بتقع املؤسسة يف املنطقة الصناعية ، 2002وبدأت فعال النشاط يف شهر فيفري  2002

اعة األجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية يقدر يتمثل نشارها يف صن ،مغطاة 2م82224منها  2م08..40إمجالية تقدر بـ 
  وحدة إنتاج التلفاز: يتوزع نشاط املؤسسة بني الوحدات التاليةو  ج،د  2.840.000.000.0: بـ رأمساهلا االجتماعي

وحدة إنتاج مكيفات اهلواء واألجهزة الكهرومنزلية، وحدة إنتاج  ،وحدة إنتاج جهاز االستقبال الرقمي وغري الرقمي
أما بالنسبة ، وحدة إنتاج مواد البالستيك ،ليفوحدة إنتاج مواد التغ ،وحدة إنتاج احلاسب اآليل احملمول ،جاتالثال

 :باملراحل التالية قد مر منذ تأسيسهالنشاط املؤسسة ف

 عند اإلنشاء بدأت املؤسسة نشارها بشراء املنتجات اإللكرتونية جاهزة وبيعها: الشراء إلعادة البيع: المرحلة
 ؛قلت املؤسسة إىل املرحلة الثانيةعلى حاهلا يف السوق اجلزائري، ونظرا ألن الطلب كان كبريا على هذه املنتجات انت

 ؛ة جزئيا، لتقوم بعد ذلك برتكيبهااملؤسسة املنتجات مفككحيث تشرتي  :شراء المنتج مفككا جزئيا: المرحلة
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   ؛معرفة خصائص ومكونات املنتج :كيبها وهنا تستفيد منقطع وتر الشراء  :شراء الجهاز مفككا كليا:المرحلة

وإنتاج املنتجات يف تقنيات تركيب األجهزة،  من التحكم مكنت اخلربة اليت اكتسبتها املؤسسة :اإلنتاج: المرحلة
 .الصينية Hisensمن مؤسسة  ا، وذلك عن رري  شراء الرتاخيصبعالمة جتارية خاصة هب وتسجيلها

وهي مسجلة يف الديوان الورين حلماية املؤلفات واالبتكارات مبا  Condorسسة تصدر بالعالمة كل منتجات املؤ 
يشري  Condorكلمة   الذي يوجد أمام لرمز وهذا ايضمن للمؤسسة محاية كافية من أي تزوير أو تقليد، 

، وهذا يعين القوة عالياوحيل  وبية، ومعروف أنه يطري إىل رائر من أكرب الطيور يف العامل والذي يعيش يف أمريكا اجلن
من ررف  2002 سنة ISO 9001.2000حتصلت املؤسسة على شهادة قد مؤسسة، أما بالنسبة للجودة فللوالريادية 

   ن ررف املخرب األملاين للجودةم 20.0يف  ISO 9001.2008 وكذا شهادة ،للجودة العاملية AFAQ AFNORخمرب 
 1.إىل األسواق األوربية مبنتوجها اخلاص جبهاز التلفازكما حتصلت على شهادة اجلودة للدخول 

 Pacificالتعريف بمؤسسة : نيالمطلب الثا

تقوم برتكيب وبيع املنتجات  ..20أكتوبر  22ذات مسؤولية حمدودة وذات الشخص الوحيد تأسست يف  مؤسسة
مغطاة حتتوي على  2م2.222ى مساحة االلكرتونية والكهرومنزلية، تقع يف املنطقة الصناعية بربج بوعريريج ترتبع عل

              ، وخط كامل لدهن املنتجات االلكرتونيةان االلكرتونية مثبتة بتجهيزاهتامكان خمصص لسلسلة تركيب املطابخ، األفر 
رواب   02وأربعة مضخات خمصصة خلتم املعدن، ومضخة للحقن البالستيكي، وهناك وحدة أخرى متكونة من 

  .للتجميع والرتكيب صصةخم 2م840مساحتها 

وعلى الرغم من ذلك حتاول جاهدة تطوير منتجاهتا  ،إلراراتبالنسبة ليشتغل هبا عدد قليل من العمال، خاصة 
هتتم اآلن بتسوي  منتجاهتا حمليا، وهي حتاول إنتاج  ،وتوسيع حصتها السوقية، تشجع اجلودة والتكلفة املنخفضة

يتمثل نشارها يف تركيب قطع الغيار اليت حتصل عليها من العديد من ، زبون احمللياصفات اليت يطلبها المنتجات باملو 
تسعى لتعميم نقاط وهي ، يعها على شكل منتجات حملية الصنعاملوردين احملليني واألجانب، مث تقوم بإعادة تركيبها وب

 .البيع يف أغلب املنار  والواليات

 

 

                                                 
 ، جامعة02، العدد 02جملة الواحات للبحوث والدراسات، اجمللد  ،" أثر استراتيجية التنويع على أداء المؤسسة االقتصادية"  غامل عبد اهلل، تيمجغدين عمر،1

   .22، ص 20.8غرداية، 
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 Cristorالتعريف بمؤسسة : ثالثالمطلب ال
املتنافسة على املستويني التكنولوجي  ادماهتخو  انتجاهتمب ، تتميزذات مسؤولية حمدودة تقع بربج بوعريريج ؤسسىةم

  دج 144.000.000يقدر رأس ماهلا بـ ، اليوم يف مواجهة البيئة املصاحب لالنتقال االقتصاديوالتنظيمي  والتجاري
هبم من خالل تقدمي منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية  ول إىل إرضاء زبائنها واالحتفا هتدف يف املقام األ

ومسامهة اجلميع يف مع احرتام املواعيد النهائية التعاقدية وتعزيز اقافة الشركات القائمة أساسا على اإلدارة التشاركية 
د املوارد البشرية اليت تطوير املوار و مع التحسني املستمر  اتوبالتايل احرتام وتطبي  التشريع ،حتقي  أهداف اجملتمع

تشكل الثروة الرئيسية للمجتمع من خالل توفري التدريب وتعزيز املهارات، واحلفا  على حصتها من السوق الورنية 
حتصلت الشركة  ،اجلودة للجميع: شعار حتتحتسني صورة العالمة التجارية بشكل دائم كذا و  ،يف جمموعة منتجاهتا

فضال ثر من أجل التطور يف حميط تنافسي، ي شجعها على بذل اجلهود أك، األمر الذ2004-.200 على ايزو
 :1إىل عن ذلك فهي هتدف

  ام املواعيد بأسعار تنافسية مع احرت و إرضاء العمالء واالحتفا  هبم من خالل تقدمي منتجات ذات جودة عالية
 ؛النهائية التعاقدية

 تمع من خالل توفري التدريب وتعزيز املهارات؛نمية املوارد البشرية باعتبارها الثروة الرئيسية للمجت 

 والعمل على زيادهتا؛ ها يف السوق الورنية يف نطاق منتجاهتاـتاحلفا  على حص 

 ؛األسواق الدولية والدخول إىل تطوير منتجات جديدة ودمج التكنولوجيات اجلديدة 

  استمرارة التجارية بالمحتسن صورة العداء اليت األحتقي  مستويات و  زيادة القيمة املضافة هبدفحتسني املوارد. 

 TCL Electroniqueالتعريف بمؤسسة : المطلب الرابع
  وكذا األجهزة الكهرومنزليةااللكرتونية  على بعض املنتجات نشارها هي شركة ذات مسؤولية حمدودة يقتصر

  امعروفة جبودة منتجاهتوعلى الرغم من ذلك إال أن عالمتها التجارية تلقى قبول واسع من ررف الزبائن وهي 
 .دج 224.000.000، برأس مال قدره 2000تأسست سنة 

يوجد املقر الرئيسي هلذه املؤسسة باملنطقة الصناعية بوالية برج بوعريريج، تتوفر على مساحة شاسعة تتكون من 
يب بعض األجهزة مقر لإلدارة املركزية، وكذا ورشات الرتكيب واملخازن، بدأت نشارها من فرتة مقتصرة على ترك

 .الكهرومنزلية، مث أخذت يف توسيع حصتها السوقية شيئا فشيئا

                                                 
1
 http://www.cristor.dz, consulte le: 22/06/2015. 
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المؤسسات في تطوير وال االستثمار في رأس المال البشري تيعملي تشخيص: نيالمبحث الثا
 محل الدراسة

مها تلف درجة اهتما، وختاالستثمار يف رأس املال البشريمبوضوع هتتم كل مؤسسة من املؤسسات حمل الدراسة 
، وعليه سيتم الكشف عن أساليب االستثمار يف املورد البشري اليت ووجهتها حنو التطويروإمكانياهتا ، حسب أهدافها

نتاجية، األرباح، احلصة السوقية  اإل: يف حتقي  وتطويرتتبناها كل مؤسسة، مع توضيح كيفية االستفادة منها 
 . وتشجيعها للتعلم كنولوجيةالتنافسية، ومدى حتكمها يف الوسائل والتقنيات الت

 Condor مؤسسةبتطوير والاالستثمار في رأس المال البشري  تيعملي: المطلب األول
 االستشارةوظيفة مدير املوارد البشرية تتمحور حول فة مهمة، مكان Condorؤسسة متل إدارة املوارد البشرية يف حت

 :، وعليه فهي هتتم بـيف وضع األهداف واملشاركة

  ؛وضع سياسة األجورو  سياسة التوظيف والتكوين ديدوحت وفري اليد العاملةتضمان 
 وضع معايري وإجراءات تسيري املوارد البشرية؛و  ا  على املورد البشري يف املؤسسةالتطوير واحلف 
 حفظ املناخ االجتماعي من خالل عقود دائمة مع الشريك االجتماعي. 

هتتم بتوظيف األفراد ذوي القول أن املؤسسة ملال البشري ميكن عملية االستثمار يف رأس اويف إرار تشجيع 
من خاصة  ج إليهماملؤهالت العالية والذين يتمتعون مبهارات متميزة، حيث تشغل عدد كبري من املهندسني الذين حتتا 

صب اإلدارية وهي ، وكذا التقنيني الساميني يف جماالت خمتلفة، كما هتتم بالكفاءة اإلدارية لشغل املناناحية اإلنتاج
العلوم التجارية، علوم التسيري، واحلقوق  ،العلوم االقتصادية: توظف حاملي الشهادات اجلامعية يف التخصصات التالية

  :وغريها، وبالنسبة لعدد املوظفني باملؤسسة نوضحه يف اجلدول التايل والعلوم اإلدارية
 Condor تطور عدد الموظفين بمؤسسة(: 09)الجدول رقم  

 مات املستمدة من مصلحة املوارد البشريةمن إعداد الباحثة باالعتماد على املعلو  :المصدر

 من مجيع 20.2إىل  2002يف تزايد مستمر من سنة  Condor مبؤسسة العمالأن عدد  يتضحمن اجلدول 
 .إرارات، أعوان حتكم، وعمال تنفيذ: الفئات

 7002 7002 7002 7000 7000 7007 7002 
 44. 42. 24. 22. 44. 24. .4 إطارات

 240 288 288 822 248 202 2.2 أعوان تحكم
 2.220 2.200 2.220 848.. 222.. 2.... 424 منفذون
 2.444 2.422 2.4.2 2.020 .42.. 488.. .2... المجموع
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مع بعضهم  البشري على اكتساب املعرفة وتطويرها وتشاركها موردهاتشجع املؤسسة وبالنسبة لعملية االستثمار، 
 .التعلمحتاول توفري كافة الظروف املالئمة لعملية وهي تسعى و البعض، 

تربصات خالل استفادهتم من من  معتربة لتكوين اإلراراتاملؤسسة مبالغ مالية  ختصصيف ما يتعل  بالتدريب 
الورنية والدولية اليت تراها  يف بعض املؤمترات والندوات هتتم باملشاركةكما   ،وحمليةمنها قصرية يف دول خمتلفة أجنبية 

حتياجات بالنسبة لالو  ،ة دعاية ملنتجاهتا من ناحية أخرىوسيلواعتبارها وتشاركها، مهمة من ناحية تبادل املعارف 
 :كما يليها  يتم حتديد التدريبية

 عية تطالب هبا املصاحل والوحدات، حيث أن بلوغ األهداف الفر  وأخرى ،احتياجات ناجتة عن عملية التقييم
 لكل مصلحة أو وحدة يتطلب توفر الكفاءات املطلوبة واملناسبة لتحقيقها بكفاءة؛

  توفر جمموعة من الكفاءات؛ هان األهداف اليت ترمسها اإلدارة العامة، حيث يتطلب حتقيقعاحتياجات ناجتة 
  ينتج لتهديدات يط يفر  عليها جمموعة من احميف  باعتبارها تنشطاحتياجات مرتبطة بظروف وحميط املؤسسة

 واجهة خمتلف التغريات والتطورات؛ملاحتياجات لتكوين املوظفني والرفع من كفاءاهتم  عنها
 املوظفني أداءهبدف رفع  احتياجات فردية مرتبطة مبناصب العمل. 

باعتبارهم حمددا الكفاءات مجيع املوظفني، إال أن املؤسسة تركز على  ختصوجتدر اإلشارة أن عملية التدريب 
بطاقات عامال أساسيا يف حتقي  أهداف املؤسسة، وبناء على ذلك حتدد االحتياجات التدريبية منها من خالل و 

، ويتم تنقيطها املطلوبة لتويل خمتلف املهام واملسؤوليات املتعلقة مبناصب العمل ةالكفاءنوعية  تسجل فيها اليت التقييم
  طاقات التقييم مبشاركة املوظفني حيث يتم منح عالمة لكل موظفتدوين النتائج من ررف املسؤولني املباشرين يف بو 

 :حتدد الفوارق بني الكفاءات املتوفرة والكفاءات املطلوبة وهناك نوعان من الفوارقذلك  وبعد
 يتم معاجلته عن رري  برامج التكوين أو الرسكلة؛: فارق سلبي 
 لكفاءات املطلوبة ألداء الوظيفة اليت يشغلهاوهو يعين أن كفاءات الفرد تواف  أو تفوق ا: فارق إيجابي. 

 : وهتدف املؤسسة من تقييمها للكفاءات إىل
  ؛التعرف على الفوارقو  يد االحتياجات منهادفرة لديها وحتجرد الكفاءات املتو 
 إعداد برنامج للتطوير يهدف إىل دمج الكفاءات اجلديدة ومعاجلة الفوارق؛ 
 ؛ أهداف املؤسسة تحقي ل همدمج األفراد وحتفيز و  يف الكفاءات قوة والضعف املوجودةحتديد نقاط ال 

 مشاركةها حتت شعار رسيخت اليت جيب األساسيةبادئ أحد املكلعمل اجلماعي  للتعلم تشجع املؤسسة ا أما بالنسبة
 (.نشر املعرفة)للتبادل املعريف  ، وهو وسيلةاجلميع يف حتقي  األهداف

  وغريها لباسأدوات و الالزمة لذلك من األمن الصناعي قومات موفر مجيع تحتاول  من ناحية الصحة املهنيةو 
  .هلا ونار اليت قد يتعرضتدريب العاملني على اآلالت، وتعريفهم بالعمل وبكافة األضر بوتقوم أيضا 
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  :العناصر التالية حتليل أما بالنسبة لعملية التطوير تتضح من خالل

  :ميكن توضيح تطور اإلنتاج اإلمجايل يف اجلدول التايل :Condorسة والمبيعات لمؤس نتاجتحليل اإل: أوال

 وحدة منتجة: الوحدة          Condorتطور اإلنتاج لمؤسسة (: 10)الجدول رقم                          

جملة الواحات ، " قتصاديةأثر استراتيجية التنويع على أداء المؤسسة اال"  غامل عبد اهلل، تيمجغدين عمر،: اعتمادا علىمن إعداد الباحثة  :المصدر
 .28، ص 20.8، جامعة غرداية، 02، العدد 02للبحوث والدراسات، اجمللد 

 2002، حيث ارتفع من 2002إىل غاية  2002السنوات من  االنتاج كان متذبذا يف من اجلدول نالحظ أن
سبة االرتفاع حيث بلغت ن 20.4إىل  20.8، مث ارتفع بنسبة كبرية من سنة % 288.88بنسبة  2008إىل 

مث  2002سنة  % 8.02. واخنفض بعدها إىل نسبة % .0..بنسبة  2002، غري أنه اخنفض يف سنة % .....2
 : ، بالنسب التالية على التوايل..20، 20.0، 2002، 2004: بعدها رفعت املؤسسة مقدار االنتاج يف السنوات التالية

 :رقم األعمال ميكن توضيحه يف اجلدول التايلتطور ة لما بالنسبأ .% ...24، % 22.08، % 2..2.، % 82.22

            (دج) الوحدة                        Condorتطور رقم األعمال لمؤسسة (: 01)الجدول رقم                     
 7002 7002 7002 7002 7002 السنة

رقم 
 األعمال

84..222.000 2.844.24..000 8.224.0.0.000 4.022.82..000 8.228.220.000 

 % .2.2. - % 02.20 % 42.24 % 28..48 / التطور%

 7000 7000 7002 7002 السنة

رقم 
 األعمال

2.000.224.000 ...282.222.000 .4.282..22.000 .2.422..22.000 

 % 8..0. % 80.44 % 0..42 % 22.22 التطور%

جملة الواحات  ،" أثر استراتيجية التنويع على أداء المؤسسة االقتصادية"  ، تيمجغدين عمر،غامل عبد اهلل: على اعتمادامن إعداد الباحثة  :المصدر
 .28، ص 20.8، جامعة غرداية، 02، العدد 02للبحوث والدراسات، اجمللد 

 7002 7002 7002 7002 7002 السنة

 224..40 448.000 420.000 800.000 20.000 اإلنتاج

 % 8.02. - % .0.. - % .....2 % 288.88 / التطور% 

 7000 7000 7002 7002 السنة

 822.422.. ..22.0... 428.222 240.448 اإلنتاج

 % ...24 % 22.08 % 2..2.  % 82.22 التطور% 
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، غري أنه بنسب متفاوتة 2002إىل سنة  2002من سنة تطور رقم األعمال أن حظ يال (..)رقم  من اجلدول
، وهي السنة اليت حتصلت فيها % 22.22 نسبة إىل 2004، مث ارتفع يف سنة % .2.2.بنسبة  2002ة اخنفض يف سن

من خمتلف  رقم أعمال سنوي، حيث حققت املؤسسة وبعدها استمر يف االرتفاعاملؤسسة على شهادة االيزو، 
 2002يف سنة  دج 282.222.000...، بينما كان ..20دج يف سنة  22.000..2.422.املنتجات كأقصى حد بلغ 

 .دج 22.000..4.282.بـ  قدر 20.0ويف سنة 

حتق  املؤسسة أرباحا ختتلف من سنة إىل أخرى  :Condorتحليل األرباح والحصة السوقية لمؤسسة : ثانيا
  :ويتضح ذلك من النتائج املعطاة يف اجلدول التايل

 (دج)   الوحدة                       Condor سسة لمؤ  األرباحتطور (: 12)الجدول رقم                           

جملة الواحات ، " ويع على أداء المؤسسة االقتصاديةأثر استراتيجية التن"  غامل عبد اهلل، تيمجغدين عمر،: من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر 
 .24، ص 20.8، جامعة غرداية، 02، العدد 02للبحوث والدراسات، اجمللد 

 

حىت  متذبذبة بني االرتفاع واالخنفا  20.2إىل  2002املؤسسة من  أرباحالحظ أن نسب تطور يمن اجلدول 
 .على شهادة االيزو اد حصوهلعن

 ميكنوهذا ال  ،نتجكل مالسوق من  املبيعات يف إمجايل  تقديرلسوقية فإن حساهبا يتطلب أما بالنسبة للحصة ا
تلك املعلومات، ولكن ميكن إعطاء نسب تقديرية مت احلصول عليها من بعض الدراسات  توفرتقديره حبكم عدم 

 : التطبيقية يف اجلدول التايل

 
 

 قبل الحصول على الشهادة السنوات
7002 7002 7002 7002 7002 

 22.282.000 42.222.000 280.000..2 22.422.000 22.222.000 األرباح
 % 0.2.0 % 0.24 % 24.48. % 284.24 / التطور%

 الحصول على الشهادة بعد السنوات
7002 7002 7000 7000 7007 7002 

 422.248.000 842.248.000 082.000..88 422.2.2.000 248.2.4.000 22.442.000 األرباح
 % 08..2. % 02.48. % 0.224 % 224.44 % 82.40. % 00.24. التطور%
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 Condor تطور الحصة السوقية لمؤسسة (: 13)الجدول رقم 

جملة الواحات ، " ية التنويع على أداء المؤسسة االقتصاديةأثر استراتيج"  غامل عبد اهلل، تيمجغدين عمر،: من إعداد الباحثة باالعتماد على: المصدر
 .24، ص 20.8، جامعة غرداية، 02، العدد 02للبحوث والدراسات، اجمللد 

حتق  ASTON حتق  أكرب حصة سوقية بالنسبة لبيع أجهزة التلفاز، و LG مؤسسة الحظ أنيمن اجلدول 
  .أكرب حصة بالنسبة ألجهزة التربيد والثالجات Condorق  أكربها بالنسبة ألجهزة االستقبال الرقمي، بينما حت

 Condor تحليل التنافسية لمؤسسة : ثالثا
تواجه العديد من التهديدات اليت ميكن أن هتدد استمراريتها وتؤار عليها  جيعلهاحميط تنافسي تنشط املؤسسة يف 

 :وتتمثل هذه التهديدات يف، سلبا
تشهد هذه الصناعة رواجا حيث الصناعة االلكرتونية باجلزائر ازدهارا كبريا،  يعرف قطاع :حاليونالمنافسون ال

، فضال عن Condorينشط يف هذا القطاع عدد هائل من املؤسسات واليت تعترب منافسة ملؤسسة  إذأكرب، 
وقبول من ررف  أيضا برواجتتميز ديد من املاركات العاملية واليت املنافسة اخلارجية حيث تغزو السوق اجلزائرية الع

 .الزبائن
مبا أن املؤسسة تعمل يف ظروف الاليقني، فإنه من املفرت  دخول مؤسسات جديدة  :الداخلون المحتملون

 .مع األخذ بعني االعتبار عوائ  الدخولإىل قطاع الصناعات االلكرتونية واألجهزة الكهرومنزلية، 
املنتجات  ولكن ميكن اعتبار يف حد ذاهتا املنتجات ال توجد منتجات أخرى بديلة للهذه :المنتجات البديلة

  .املتنافسة منتجات بديلة
معظم العمالء حمليون، حيث متلك املؤسسة نقاط بيع تقريبا عرب كامل الرتاب  :القوى التفاوضية للعمالء

  اإلدارات العمومية :ن يتمثلون يف خمتلفو من املنتجات فإن عمالئها الدائم الورين، ومبا أهنا متلك تشكيلة متنوعة
بالتصدير  أما بالنسبة لبيع املنتجات خارج الدولة، تقوم  املؤسسةاملؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة األخرى، 

 .تونس، ليبيا، الربتغال، اسبانيا :حنو
اجلودة والسعر: بالنسبة للموردين ختتارهم املؤسسة على أساس معيارين :القوى التفاوضية للموردين 
 . عظمهم أجانبمو 

 الحصة السوقية ألكبر منافس أكبر المنافسين Condor ة لـ يالحصة السوق مجال النشاط

TV 34 % LG 42,5 % 

Demo 17 % ASTON 29 % 

Clim 19,5 % SAMSUNG 06,5 % 

Frigo 32 % ENIEM 29 % 
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  :القوى اخلمس لتنافسية املؤسسة يف الشكل التايلتوضيح وميكن 

 Condor تحليل المحيط التنافسي لمؤسسة (: 70)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .من إعداد الباحثة باالعتماد على املعلومات املستمدة من املؤسسة: المصدر

تتوفر املؤسسة على وسائل الكرتونية متيزها : ا والتعلم المؤسسيبالتكنولوجي المؤسسة اهتمامتحليل مدى : رابعا
نتاجي للطبقات االلكرتونية الدقيقة جدا مستورد من إعن غريها من املؤسسات املنافسة، حيث بدأت يف وضع خط 

 

املنافسون ضمن قطاع 
الصناعة االلكرتونية واألجهزة 

 الكهرومنزلية
LG 

ASTON 
SAMSUNG 

ENIEM 
 وغريها

 لصناعة االلكرتونيةالتشريعات والقوانني املتعلقة بقطاع ا 
  وزارة املالية، وزارة الصناعة )الوزارات ذات العالقة بالنشاط

 (واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 اإلدارات العمومية ذات املصلحة مثل مصلحة الضرائب وغريها 
 

  الداخلون المحتملون
 غري معروفني ولكن حيتمل دخول مؤسسات جديدة إىل القطاع

 الموردون

HSENSE 

HOME COST 

UNIVERSAL 

SELCO 

CASRLE STARS 

TONIC 

EMBALLAGE 

 الزبائن

لرتاب األفراد عرب كامل ا
 الورين

 املؤسسات العامة واخلاصة

 اإلدارات العمومية

 بعض الدول األجنبية

 لمنتجات البديلةا
جميع المنتجات المنافسة 
والتي تتميز بخصائص 

مختلفة عن منتوج 
 المؤسسة منتجات بديلة 

 تهديـــد

 تهديـــد
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الواليات املتحدة األمريكية ويعمل به إنسان آيل يستطيع عمل أي بطاقة الكرتونية مهما كان حجمها، خاصة 
إذ  ،LCD، وجهاز التلفاز هاتف النقال وأجهزة اإلعالم اآليلبطاقات جهاز االستقبال الرقمي والبطاقات الرقمية لل

 .طاقات االلكرتونية من اخلارجبتزويدها باللتقوم املؤسسة بإبرام عقود مع املؤسسات املنتجة لألجهزة االلكرتونية 
عا رمسيا تتعامل من خالله مع خمتلف األرراف ذوي املصلحة ومن ناحية العمل االلكرتوين، متلك املؤسسة موق

معها، هبدف تسهيل خمتلف إجراءات التعاقد، كما يسمح للزبائن بطرح خمتلف انشغاالهتم، أما داخل املؤسسة ميكن 
 .التعامل بشبكيت األنرتانت واالكسرتانت، وهي بذلك حتاول تطبي  اإلدارة االلكرتونية واالستفادة من مزاياها

افتتاحها ألول مركز لدعم التكنولوجيا واإلبداع بربج بوعريريج، حيث أما بالنسبة لتشجيع التعلم يظهر من خالل 
مؤسسة صناعية حتتضن مركزا  أول Condor أن هذا املركز يندرج يف إرار تشجيع البحث واملواهب، وتعترب مؤسسة

جتسد كما أهنا تشجع املواهب اجلزائرية و ،  بن بوعلي بالشلفركز جامعة حسيبة جزائريا للملكية الصناعية بعد م ورنيا
 Condorقها، حيث أعلن املدير العام هلا على هامش افتتاح وحدة تصنيع احلاسوب واللوحة األم ابتكاراهتم وتسو 

ه جلهاز اكتشاف تسربات الغاز، الذي عرض" عبد الغاين شكار الثعاليب " بإعالنه تبين اخرتاع الباحث اجلزائري 
وقد احتضنت جمموعة بن محادي ، األرجنتينية، وحتصل على حقوق امللكية الصناعية"  ببيونس أيرس " الباحث يف 

وتسعى إىل تصنيعه  ،يف تطوير عتاده االبتكاري كانيات للباحث اجلزائري ملساعدتههذا االخرتاع عرب توفري كل االم
 .بعد موافقة صاحب االخرتاع

 Cristor مؤسسةبتطوير والالستثمار في رأس المال البشري ا تيعملي: المطلب الثاني
 على شهادة نياألفراد احلاصل تعتمد سياسة تشغيلوهي ، حسب احتياجاهتاالكفاءات  بعض تتوفر املؤسسة على
 على الشهادات يف العلوم التقنية واهلندسية يشتغلون يف نيالتخصصات اإلدارية، بينما احلاصلالليسانس واملاسرت يف 

بالنسبة لعملية االستثمار يف رأس املال البشري تعتربها املؤسسة مهمة ، و ربيعة العمل تالئم مؤهالهتموذلك لالورشات 
 تسمحو مبستوى متوسط وحمدود جدا ، حيث تشجع عملية التعلم ابالغ اجدا ولكنها يف احلقيقة ال تعطيها اهتمام

حتاول تشجيعهم من خالل منح أجور مناسبة وحوافز مادية ما ك ،مواصلة التعليم بالنسبة للعمال الراغبني يف ذلك
  .لتحسني أدائهم ومعنوية

  وهي ال تقوم بتخصيص أية مبالغ مالية لعملية التدريب، إذ تكتفي بشراء برامج تعتمد عليها يف العمل اإلداري
عملية تدريب  يف حني أن، من فرتة إىل أخرى امن وجود بعض املشاكل فيهمن أهنا تشتكي على الرغم أو التقين، 

 .ا مبالغ أقل مما ختصصه للحصول على برامج قد تنتهي صالحيتها يف أي وقتأفرادها تكلفه

أما بالنسبة لتوفري األمن الصناعي والسالمة املهنية فاملؤسسة هتتم هبذا اجلانب مثلما هتتم به أية مؤسسة حيث 
 . قارورات اإلرفاء وغريهاثل مات الوقاية يف العمل يف الورشات توفر بعض مستلزم
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 Pacific مؤسسةفي تطوير والاالستثمار في رأس المال البشري  تيعملي: المطلب الثالث
والسكريترية  ،صلحة املوارد البشريةرئيس م :الذي يتكون منبقلة الطاقم اإلداري تعد مؤسسة ناشئة وهي تتميز 

ر، وبعض املهام الروتينية ومية من تسجيل الدوام، وإعداد األجو اليت تقوم بكافة العمل املتعل  بشؤون العاملني الي
وكغريها من املؤسسات هتتم بتوظيف ذوي املؤهالت ممن  ،املؤسسة على عدد قليل جدا من الكفاءات ، تتوفراألخرى

ما بالنسبة أ، أن املؤسسة هتتم باستقطاب الكفاءاتدليل على  اوهذ زاولوا دراستهم يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة،
 :التايل دوليف اجل تظهرلرتكيبة املوارد البشرية 

 Pacific تطور عدد الموظفين بمؤسسة(: 02)الجدول رقم 
 
 
 
 

 ستمدة من مصلحة املوارد البشريةمات املمن إعداد الباحثة باالعتماد على املعلو : المصدر

إىل سنة  ..20املؤسسة دائما إىل زيادة عدد اإلرارات الذي ارتفع من سنة  يتضح سعيمن خالل اجلدول 
أما عن ارتفاع امجايل عدد العمال فريجع إىل ، مث شهد استقرارا أي أن املؤسسة مل توظف إرارات أخرى، 20.2

 .20.4 و 20.8 لنسبة لسنيتبا وذلك توظيف عمال تنفيذيني

بالنسبة لعملية االستثمار يف رأس املال البشري تربز من خالل تشجيع املؤسسة لعملية التعلم واكتساب املعرفة و 
وجتديدها باستمرار وتشاركها بني األفراد، وهي تشجع املشاركة يف املؤمترات وامللتقيات الورنية واألجنبية، واليت تراها 

عارف واكتشاف كل ما هو جديد من شأنه أن يسهم يف تطويرها وتطوير منتجاهتا، كما تشجع العمل وسيلة لزيادة امل
اجلماعي وحتاول توفري بيئة مالئمة جدا الستقطاب الكفاءات وحتفيزها للحصول على والئها للمؤسسة، وعدم 

ت الرائدة يف هذا اجملال واليت تتمتع السماح هلا بالذهاب إىل املؤسسات املنافسة، خاصة وأن هناك الكثري من املؤسسا
 .بسمعة جيدة يف السوق

دج نظرا لقلة  00.000.لتدريب الذي يكلفها مبالغ مالية ختصص له ميزانية قليلة جدا تقدر بـ وبالنسبة ل
 .االمكانات املالية، حيث متنح فرصة االستفادة من الرتبص قصري األجل إلرار واحد فقط يف تركيا

 الظروف الصحية املالئمة حتاول املؤسسة توفري كافة اخلدمات الصحية اليت يرغبها العاملون، واليت ومن ناحية توفري
من شأهنا أن حتافظ على أدائهم وتسهم يف تطويره، كما هتتم أيضا باألفكار اجلديدة واليت حتتاج إليها وتعتربها إبداعا 

 .  بدعنيال جيب التفريط فيه، وهي تويل أمهية بالغة لألفراد امل

 :عملية التطوير باملؤسسة ميكن حتديدها يف اجملاالت التاليةأما عن 

 7002 7002 7002 7007 7000 السنة
 28 24 28 20 2. العدد االجمالي للعمال

 04 04 04 04 08 عدد اإلطارات
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يتوقف العمل اإلنتاجي يف أية مؤسسة على األداء البشري  :Pacific لمؤسسة تحليل االنتاج والمبيعات: أوال
ت متفوقة ومهارات فنية درالذلك جيب أن يتميز املورد البشري بق ،الذي يتحق  بتفاعل الرغبة يف العمل والقدرة عليه

وبالنسبة للمؤسسة حمل الدراسة تتمتع بيد عاملة مؤهلة  إجيابيا على اإلنتاج كما ونوعا،ينعكس  كون ذلك متميزة
ومتلك قدرات متميزة وذلك مبا يتماشى مع ربيعة نشاط املؤسسة، حيث تتطلب الصناعة االلكرتونية وجود كفاءات 

رة على ابتكار منتجات جديدة أو تطوير أساليب اإلنتاج أو مهارات البيع عالية، ويف نفس الوقت متجددة قاد
حيث كلما تفاقمت فرص  ،واإلدارة وغريها، وهذا ما يعكس وجود العالقة الطردية بني عملية االستثمار والتطوير

  اإلنتاجية الكلية االستثمار من خالل األساليب املتعددة، كلما أدى ذلك إىل زيادة إنتاجية األفراد، وبذلك زيادة
، وميكن حتليل قيمة االنتاج باملؤسسة حمل الدراسة ليس هذا فحسب، وإمنا سيؤدي أيضا إىل حتسني نوعية املنتجات

 :يف اجلدول التايل
 (دج)الوحدة       Pacific لمؤسسةتطور قيمة اإلنتاج (: 02)الجدول رقم                                 

 

 

 

 
 ومات املستمدة من مصلحة احملاسبةمن إعداد الباحثة باالعتماد على املعل: رالمصد

بعدها اخنفضت يف سنة  20.2نة إىل س ..20من سنة قيمته الحظ أن اإلنتاج ارتفعت يمن خالل نتائج اجلدول 
املؤسسة ومن ناحية اجلودة فاخنفا  الطلب،  يعكسوهذا ما  20.8يف سنة  % 20.24مث ارتفعت بنسبة  20.2

حىت تتمكن من اكتساح السوق بقوة وهذا يعتمد على رأس املال البشري املتميز تطوير منتجاهتا تسعى دائما إىل 
، وبالنسبة لرقم األعمال السنوي للمؤسسة دورهم يف إنشاء القيمةبفهي تؤمن ، الذي تقوم دائما بإعداده وتكوينه

 :ميكن توضيح تطوره يف اجلدول التايل

  Pacific لمؤسسةتطور المبيعات (: 02)الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 ومات املستمدة من مصلحة احملاسبةمن إعداد الباحثة باالعتماد على املعل :المصدر
شهدت اخنفاضا  غري أهنا، 20.2إىل سنة  ..20مبيعات املؤسسة من سنة  ارتفاع يفالحظ يمن خالل اجلدول   

 .بالنسب املشار إليها يف اجلدول 20.8ة أخرى يف سنة وهذا راجع الخنفا  الطلب، بينما ارتفعت مر  20.2يف سنة 

 7002 7002 7007 7000 السنوات
 44.220..284 .222.222.22 802.202.202 44..244.2.2 اإلنتاج

 % 42.22 / التطور%
2 

- 28.22 % 20.24 % 

 السنوات 7000 7007 7002 7002
 (دج)المبيعات  44..244.2.2 242.424.284 284.422.222 ..242.224.8

 التطور%  /// 40,75 % % 22.28- % 4..4.
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وإذا رجعنا إىل اجلدول الذي حيتوي على عدد اإلرارات يف املؤسسة جنده هو أيضا يف تزايد مستمر من سنة   
 .، ورمبا هذا يعكس اهتمام املؤسسة باستقطاب رأس مال بشري تستغله يف زيادة القيمة املضافة20.8إىل سنة  ..20

 :ميكن توضيح تطور األرباح يف اجلدول التايل: Pacific لمؤسسةتحليل األرباح : ثانيا

  Pacific لمؤسسة رباحتطور األ(: 02)الجدول رقم 
 

 

 
 .لباحثة باالعتماد على املعلومات املستمدة من مصلحة احملاسبةمن إعداد ا: المصدر

من سنة  الحظ من خالل النتيجة الصافية للسنوات األربع األخرية أن األرباح يف احندار وتقلصيمن اجلدول 
يتميز مبنافسة فهي تنشط يف حميط تنافسي، رجاعه إىل وضع املؤسسة الإ، وهذا ميكن 20.8إىل سنة  ..20
 :معرضة أكثر للمنافسة نظرا لألسباب التاليةهي و شديدة 

 مؤسسة Pacific تعترب مؤسسة حديثة التطور ال تزال يف بداية النمو؛ 
 ة؛سوقيبصغر حصتها الو  سة مبحدودية املوارد واإلمكانياتتتميز املؤس 
 تتميز بعدم تشكيل حافظة أنشطة متنوعة مثل بقية املؤسسات املنافسة. 

من خالل حتليل  التنافسية للمؤسسة املؤارة على الوضعية العوامل تتضح :Pacific لمؤسسةية تحليل التنافس: ثالثا
 :هتديد العناصر التالية

مبا أن املؤسسة فتية وال تزال حمدودة النشاط فإن كل املؤسسات املنافسة األخرى  :المنافسون المحتملون
 تشكل هتديدا هلا،

تعمل يف ظروف الاليقني، فإنه من املفرت  دخول مؤسسات جديدة  مبا أن املؤسسة :الداخلون المحتملون
 .مع األخذ بعني االعتبار عوائ  الدخولإىل قطاع الصناعات االلكرتونية واألجهزة الكهرومنزلية، 

ال توجد منتجات ميكن أن تكون بديلة من ناحية االستعمال ولكن قد حتل حملها  :المنتجات البديلة
 .مثل بقية املنتجات املنافسةال تتمتع بقبول واسع ة عالمتها التجاريخاصة وأن  املنتجات املنافسة

معظم العمالء حمليون وحمدود عددهم، باعتبار أن املؤسسة ال تزال يف مرحلة  :القوى التفاوضية للعمالء
 . ، ويفرت  أن تكون القوة التفاوضية للمؤسسة ضعيفةالنمو
من  اجلودة والسعر، وهم: بة للموردين ختتارهم املؤسسة على أساس معيارينبالنس :القوى التفاوضية للموردين

 .تركيا، الصني، اجلزائر، ايطاليا: الدول التايل

 السنوات 7000 7007 7002 7002
 األرباح 2.4.0.4.2 222.402.. 222.240.. 844.482

-22.48 % -0.84 %  التطور%  /// 2.,22 % 
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 :وميكن تلخيص تلك التهديدات يف النموذج التايل

 Pacificتحليل المحيط التنافسي لمؤسسة (: 70)الشكل رقم 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 الم
 .احثة باالعتماد على املعلومات املستمدة من املؤسسةمن إعداد الب: صدرالم

 

املنافسون ضمن قطاع 
الصناعة االلكرتونية 
 واألجهزة الكهرومنزلية

LG 
ASTON 

SAMSUNG 
ENIEM 

 وغيرها

 التشريعات والقوانني املتعلقة بقطاع الصناعة االلكرتونية 
  وزارة املالية، وزارة الصناعة )الوزارات ذات العالقة بالنشاط

 (واملؤسسات الصغرية واملتوسطة
 الضرائب وغريها اإلدارات العمومية ذات املصلحة مثل مصلحة 
 

  الداخلون المحتملون
 غري معروفني ولكن حيتمل دخول مؤسسات جديدة إىل القطاع

 الموردون
Turquie 

 Chine 

 Italie 

Algérie 

 الزبائن

األفراد عرب كامل الرتاب 
 الورين

 لمنتجات البديلةا
مجيع املنتجات املنافسة 
واليت تتميز خبصائص 

خمتلفة عن منتوج املؤسسة 
 منتجات بديلة 

 تهديـــد

 تهديـــد
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بالنسبة للمستوى التكنولوجي هلذه املؤسسة : اهتمام المؤسسة بالتكنولوجيا والتعلم المؤسسيتحليل مدى : رابعا
 .ا حتاول مواكبة التطورات التكنولوجية حىت تستطيع التطور أكثرأهن، إال نشارها حمدوديةمن  على الرغم يالحظ أنه

 TCL Electroniqueمؤسسة بتطوير والاالستثمار في رأس المال البشري عمليتي : المطلب الرابع
العديد من األقسام واملصاحل من بينها مصلحة املوارد البشرية اليت هتتم بتسيري هبذه املؤسسة اإلدارة العليا  تضم

نشطة املألوفة العمل، وهي تقوم بنفس األ راحة يفشؤون العاملني، وتسعى إىل توفري كل ما من شأنه أن يوفر ال
واملعروفة الروتينية البسيطة كإعداد بطاقة احلضور والدوام، أو كتابة بعض الواائ  الالزمة ورباعتها وغريها أما مسؤول 

 . مصلحة املوارد البشرية يقوم بوضع كافة السياسات اليت تنظم العمل اإلداري وتطوره

تلفة من ناحية املستويات والتخصصات، حيث حيمل أغلبهم مؤهالت جامعية توظف هذه املؤسسة إرارات خم
متنوعة بني شهادات الليسانس، تقين، مهندس، وحاملي الشهادات التطبيقية من املعاهد، واليت تتالءم مع ربيعة 

 .اط املؤسسةنشاط املؤسسة، وعليه ميكن القول أن املؤسسة تتمتع مبخزون نوعي من الكفاءات اليت حتتاجها يف نش

ن املعرفة مقوم أساسي لنشارها حيث البد من اكتساب املعارف وجتديدها أيضا وتطويرها أمن جهة أخرى جتد 
مبا يتالءم ومتطلبات العصر، كوهنا عامل يسهم يف تطوير منتجات املؤسسة خاصة بالنسبة للمعرفة يف جمال 

لي والدويل، لذلك البد من السعي حنو توليدها واستقطاهبا التكنولوجيا، واليت تعرف تطورا سريعا على الصعيدين احمل
 .   وتوفريها من خمتلف املصادر

، حيث تقوم املؤسسة مبنح تربصات قصرية املدى لبعض اإلرارات يف من جماالت متعددةعملية االستثمار ب وهتتم
جع العمل اجلماعي، وال متانع من دول أجنبية، كما تقوم بعقد بعض الدورات التدريبية للعاملني، من جهة أخرى تش

كتساب املعرفة من ال كما تشجع التدريب االلكرتوين   ، مبا أن العملية ال تكلفها شيئامواصلة التعليم لبعض العاملني
 .استخدام شبكات االنرتنت، واالتصال بني األفراد لتبادل املعرفة الكرتونياب

جهزة لتوفري األمن، كما تسمح بتدريب األفراد على استخدام أما من ناحية توفري السالمة املهنية توفر بعض األ
 .  التقنيات احلديثة واآلالت اجلديدة، لتفادي التعر  إىل املخارر واحلوادث، وتوفر أيضا متطلبات الرعاية الصحية

تم قياس ل الدراسة، سيبعد توضيح خمتلف جماالت االستثمار يف رأس املال البشري وعملية التطوير باملؤسسات حم
األفراد العاملني للتعرف على العالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري وعملية التطوير، وذلك باستخدام  اجتاهات

 . للدراسة االحصائية أساليب إحصائية مناسبة
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 لدراسة الميدانية لاإلطار المنهجي : ثالثالمبحث ال
من  علوماتمجع املووسائل ا، وكذا احلدود املكانية والزمانية، حتديد جمتمع الدراسة وعينتهيتضمن اإلرار املنهجي 

 .اختبار فرضيات الدراسة مث اخلروج بالنتائج النهائية ويفامليدان وخمتلف األساليب املستخدمة يف حتليلها 

 التعريف بمجتمع وعينة البحث :المطلب األول
ملتواجدة على مستوى الرتاب اجلزائري لدراسة مدى يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع املؤسسات االقتصادية اخلاصة ا

تابعة لقطاع الصناعة اهتمامها بعملية االستثمار يف رأس املال البشري، ، وقد اخرتنا عينة من إرارات أربعة مؤسسات 
 :واليت تطرقنا إليها سابقا، وميكن توضيح ذلك كما يليااللكرتونية 

 اختيار عينة الدراسة(: 02)رقم لجدول ا
 

 

 

 
 حمل الدراسةد البشرية باملؤسسات من إعداد الطالبة باالعتماد على املعلومات املستمدة من مصلحة املوار : المصدر

 
 ئل جمع بيانات الدراسة الميدانيةوسا :المطلب الثاني

تحديد كافة الوسائل اليت ميكن أن تساهم يف مجع ب فهي تتعل تعد هذه املرحلة مهمة جدا بالنسبة للبحث 
 :إىل صنفتالبيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، وقد مت االعتماد على جمموعة من املصادر اليت 

وهي املصادر اليت هلا عالقة بامليدان واليت تسمح باحلصول على البيانات مباشرة من واقع  :لمصادر األوليةا: أوال
  .واملقابلة اليت مت إجراؤها مع رؤساء مصلحة املوارد البشرية، االستبيان، املؤسسات، كاملالحظة

  عملية التحليل تسهيل تسهم يفنات اليت وهي املصادر املساعدة على احلصول على البيا: المصادر الثانوية: ثانيا
اجلرائد وبعض املواقع هليئات رمسية، واليت  ،الكتب: يفأقل أمهية من املصادر األولية، وتتمثل هذه املصادر  تكونواليت 
 .إحصائيات معينة، أو توضح مفاهيم أو مقاييس ومؤشرات إحصائية مت استخدامها يف الدراسة تعطي

وزع على إرارات املؤسسات املصدر الرئيسي جلمع تلك البيانات اليت تسمح بعملية  ويعد االستبيان الذي
موافق غير : وهي مستويات 04اخلماسي الذي يعتمد "  ليكارت" التحليل االحصائي، حيث مت استخدام مقياس 

 .تماما موافق ،موافق، محايد، غير موافقتماما، 

 عينة الدراسة مؤسسات محل الدراسةال
 CONDOR  20 مؤسسة كوندور

 CRISTOR  20مؤسسة كريستور
 PACIFIC  .2 مؤسسة باسيفيك

 TCL .0مؤسسة الكترونيكس 
 020 المجمــــــــــوع
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 :1مبينة يف ما يلي"  ليكارت" قياس الدنيا والعليا ملتحديد احلدود لبالنسبة و  
  متامامواف  غري           22..إىل  .0من 
  غري مواف          2.42إىل  40..من 
  حمايد         2.22إىل  2.20من 
  مواف          2..8إىل  2.80من 
  متاما مواف          4.00 إىل 8.20من  

 (02أنظر امللح  رقم ) :إىل قسمني فقد قسمستبيان أما بالنسبة لال

 (.الشخصية واملهنية)يقيس اجتاهات املبحواني حول اخلصائص الدميغرافية  :القسم األول
 .متغريي الدراسة املستقل والتابع يقيس اجتاهات املبحواني حول عبارات أبعاد: القسم الثاني

  األساليب اليت استخدمت يف حتليلهااملستعان هبا يف مجع البيانات من امليدان، سيتم تبيان  بعد توضيح الوسائل
 .  وهي جمموعة من األساليب اإلحصائية

 بيانات الدراسة الميدانيةأساليب تحليل : المطلب الثالث
اعتمد يف هذه أساليب اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل، وقد ية املعاجلة اإلحصائية على بعض تعتمد عمل

، حيث عملية التحليلل املناسبةاألساليب  مت اختيارو  SPSS لوم االجتماعيةاإلحصائية للع احلزمبرنامج الدراسة 
 خضوعها للتوزيعستشمل هذه العملية تبيان صدق وابات البيانات اليت مت مجعها من امليدان مث اختبار مدى 

 .، وبعد ذلك يتم حتليل عبارات االستبيان وأخريا اختبار فرضيات الدراسةالطبيعي

بعد إعداد االستبيان يتعني قبل توزيعه التأكد من دقة العبارات اليت : ى صدق وثبات االستبياناختبار مد: أوال
إمكانية االعتماد عليه يف دراسة  مدى عين التعرف علىهذا ييتضمنها، ومعرفة مدى مالئمتها مع هدف الدراسة، 

واسرتجاعه، ويتم ذلك باستخدام اختبارات العالقة بني متغريي الدراسة، كما جيب أيضا التأكد من اباته بعد توزيعه 
 .معينة
بعد إعداد االستبيان مت عر  االستبيان على بعض : لالستبيان (صدق المحكمين)الصدق الطاهري : ثانيا

لتحكيمه وضبط مساره املنهجي، وقد أفرزت ( االقتصاد، علم النفس، علم االجتماع)األساتذة يف ختصصات خمتلفة 
استبيان على  24. مت توزيع وبعد عملية التصحيح والضبط، إجراء بعض التعديالت عليه ضرورة عملية التحليل

 .استبيان صاحل للتحليل اإلحصائي 2..استمارة، بعد فرزها استخلصنا  24.وقد مت اسرتجاع  املؤسسات حمل الدراسة

                                                 
  .22، ص 2004، مكتبة امللك فهد الورنية، جدة، " القياس وتطبيقاته في البحوث الميداني" فوزي حبيب حافظ، 1



 

                                                                  

911 

 

 املؤسسات حمل الدراسةتطوير وتثمار يف رأس املال البشري االس دراسة العالقة االرتباطية بني: الفصل الرابع

 

لكل "  ألفا كرونباخ" الثبات  يتم اختبار مدى ابات أداة الدراسة من خالل قيمة معامل: ثبات االستبيان: ثالثا 
جيب أن تكون عامل مع العلم أن قيمة هذا املبعد، حيث يقيس هذا املعامل االتساق الداخلي بني فقرات االستبانة، 

 :يف اجلدول التايل املتعلقة به النتائجميكن توضيح و ، 0.20ساوي تأكرب من أو 

 اختبار معامل الثبات ألداة الدراسة(: 02)الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (spss,ver19)من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات  :المصدر

ات من أهم الفرو  يف االختبارات اإلحصائية املعلمية أن يكون التوزيع االحتمايل للبيان :اختبار التوزيع الطبيعي .2
املستخدمة هو التوزيع الطبيعي، حيث يعترب من أهم التوزيعات يف علم اإلحصاء ويلعب دورا أساسيا يف اختبارات 

إىل معرفة مدى متاال بيانات الدراسة لتحديد صالحيتها ونوعية االختبارات املالئمة  هو يهدفف ،الفرو  اإلحصائية
   استخدام االختبارات املعلمية يتمزيع الطبيعي، فإذا كانت كذلك شرتط بالنسبة للدراسات أن تتبع التو إذ أنه  ،هلا

 1.إىل استخدام االختبارات غري املعلميةيتم اللجوء أما إذا كانت ال تتبع التوزيع الطبيعي هنا 
-كولمجروف" نتائج عملية اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات االستبيان بناءا على اختبار  وضيحت يتموعليه س

 :اجلدول التايل ، وقد بين هذا االستنتاج على ما ورد يفعيتتبع التوزيع الطبي هبيانات واليت تبني أن ،" سمرنوف

 
 

                                                 
  .2.، ص 2002الريا ، ، الندوة العاملية للشباب االسالمي، " spssتبيان باستخدام البرنامج االحصائي تحليل بيانات االس" وليد عبد الرمحان الفرا، 1

 قيمة ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد
 0.422 04 التعليم
 .0.44 04 التدريب
 0.422 04 التعلم
 0.442 04 الصحة

 04222 27 االستثمار في رأس المال البشري: المحور األول
 0.422 02 اإلنتاجية وتعظيم األرباح

 0.428 04 القدرة التنافسية
 .0.22 .. لكرتونيةالتحول إىل املؤسسات املتعلمة واال

 04222 72 التطور المؤسسي: المحور الثاني
 04220 22 المجموع
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 اختبار التوزيع الطبيعي(: 70)الجدول رقم 
 Kolmogorov- Smirnov 

 Sig Df Z المتغيـرات
 0.4.4 2.. 0.424 االستثمار يف رأس املال البشري

 0.842 2.. 0.282 التطوير املؤسسي

 ) spss,ver19 ( من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

  :املستخدمة يف التحليل تلخص يف اجلدول التايل أما بالنسبة لألساليب االحصائية

 األساليب اإلحصائية المعتمدة في التحليل(: 70)الجدول رقم 
 الوظيفة أو الغرض األسلوب

 الوسط احلسايب
عرفة متوسط وذلك مبغريات يف إجابات أفراد عينة الدراسة حتديد مستوى الت

 االستبيان ومقارنتها باملتوسط املعياري عبارات إجابات املبحواني حول 
 قياس درجة التشتت املطل  لقيم اإلجابات عن وسطها احلسايب االحنراف املعياري

 اختبار منوذج االحندار البسيط
يف ار يف رأس املال البشري والتطوير املؤسسي االستثمالعالقة بني  وحتليل دراسة
 حمل الدراسة  اتاملؤسس

    Pearson معامل االرتباط 
 (مصفوفة االرتباط) 

واجتاه العالقة بني أبعاد متغريي الدراسة ، تعددمعرفة معنوية معامالت االرتباط امل
 . وكذا مدى قوهتا أو ضعفها بني تلك األبعاد

 skewnessمقياس االلتواء 
مدى متاال البيانات أو التوائها، ويكون ناحية اليمني إذا   وحتديدقياس التشتت 

ويكون متمااال إذا   ،كان االلتواء موجبا، وسالبا إذا كان االلتواء ناحية اليسار
 (0)كانت قيمة االلتواء صفرا 

 Kurtosisمقياس التفررح 

تكون معظم القيم  مقياس نسيب يقيس قمة املنحىن ويأخذ الشكل املدبب عندما
بالقرب من الوسط احلسايب والذيلني، ويأخذ الشكل املفررح عندما تكون معظم 
القيم بعيدة عن الوسط والذيلني، ويكون متوسط التفررح معتدال عندما يكون 

 معامل التفررح مساويا للصفر 
 : على اعتمادامن إعداد الطالبة ب: المصدر

 . 2002، املكتبة األكادميية، القاهرة، " spss برنامج صائي باستخدامالتحليل االح" أسامة ربيع أمني،  -
 .2004، املكتبة األكادميية، القاهرة، " spssبرنامج  باستخدامللمتغيرات المتعددة التحليل االحصائي  "أسامة ربيع أمني،  -
  2002، القاهرة، " االجتماعية ج الحزمة االحصائية للعلومبرنامتحليل البيانات باستخدام " هشام بركات بشر حسني،  -

http://www.kotobarabia.com/   
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 تحليل اتجاهات المبحوثين حول بيانات االستبيان واختبار الفرضيات: المبحث الرابع
، حيث ستتم املعاجلة اسرتجاع االستبيان بعدتعد مرحلة حتليل البيانات املرحلة اليت تلي عملية مجع البيانات 

تليها عملية بعدها  ،النتائج اليت تفرزها عملية التحليل، وسيتم عر  وتفسري ام بعض األساليباالحصائية باستخد
 .اختبار الفرضيات واخلروج بالنتائج النهائية

 تحليل الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة : المطلب األول
 :يف اجلدول التايلكما هو موضح   والتكرارات املئوية بالنسب للمبحوانيصائص الشخصية والوظيفية اخلحتليل  يتم

 (الجنس، السن، المؤهل الدراسي، الوظيفة، سنوات األقدمية)توزيع العينة حسب (: 77)جدول رقم ال 

 ) spss,ver19 ( تماد على خمرجاتمن إعداد الباحثة باالع :المصدر

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 جنسال
 % ..28 24 ذكر
 % 24.2 82 أنثى

 % 000 002 المجموع

 لسنا

 % 22.2 24 سنة 20أقل من 
 % 42.8 22 سنة 80سنة إىل أقل من  20من 
 % ..2. 20 سنة 40سنة إىل أقل من  80من 

 % 02.2 2 سنة 40أكثر من 
 % 000 002 مجموعال

 العلمي المؤهل

 % 4.8. 4. تقين سامي
 % 42 22 ليسانس
 % 20.4 22 مهندس

 % 0.04 .0 دراسات عليا
 % 000 002 المجموع

 الوظيفة

 % .... 2. مدير مصلحة
 % 48.2 28 مساعد إداري
 % 2.2. 22 عون إداري

 % 8.4. 2. أخرى
 % 000 002 المجموع

 األقدمية

 % 24.2 22 سنوات 02ة إىل من سن
 % 22.2 88 سنوات 04إىل  02من 
 % 24.2 20 سنوات 0.إىل  04من 

 % 04.2 0. سنوات 0.أكثر من 
 % 000 002 المجموع
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، أما العامالت فيمثلن نسبة % ..28أن مفردات العينة أغلبها رجال بنسبة  (77)رقم  من اجلدول يتضح
 20يف ما يتعل  بالسن، فإن الفئة الغالبة على مفردات عينة الدراسة هي الفئة اليت يرتاوح سنها ما بني و ، % 24.2
 22.2سنة بنسبة  20، مث تليها فئة العاملني الذي يبلغ سنهم أقل من % 42.8سنة بنسبة  80إىل أقل من  سنة
، ويف آخر مرتبة جند % ..2.سنة، تأيت يف املرتبة الثالثة بنسبة  40سنة إىل أقل من  80، أما الفئة العمرية من %

 .% 02.2سنة بنسبة  40فئة العاملني الذين بلغ سنهم أكثر من 

، مث تليها نسبة % 42ويف ما يتعل  باملؤهل العلمي تبني أن أغلب اإلرارات متحصلني على الليسانس بنسبة 
، أما بالنسبة للدراسات % 4.8.من املهندسني، أما املتحصلني على شهادة تقين سامي بلغت نسبتهم %  20.4

( ماجستري، دكتوراه)اب الشهادات العليا وهذا راجع إىل أن أصح%  0.04العليا كانت نسبتها ضئيلة جدا بلغت 
 .يتقلدون ورائف بالتعليم العايل أكثر من الوظائف اإلدارية

على الوظائف %  48.2وبالنسبة للمناصب الوظيفية متيزت مفردات العينة هبيمنة منصب مساعد إداري بنسبة 
، ويف % 2.2.بلغت نسبتها  ، أما املناصب األخرى املختلفة% 2.2.األخرى، مث منصب عون إداري بنسبة 

 %. ....األخري بلغت نسبة اإلرارات املتقلدة وظيفة مدير مصلحة 

 04إىل  02وأخريا بالنسبة لسنوات األقدمية جند أن أغلب مفردات العينة يتمتعون خبربة عملية متوسطة من 
               سنوات بنسبة  02نة و، مث تليها الفئة اليت عملت باملؤسسة ملدة ترتاوح ما بني س% 22.2سنوات بنسبة 

                     سنوات بنسبة 0.إىل  04، تليها فئة اإلرارات الذين يتمتعون خبربة عملية تراوحت مدهتا من % 24.2
 %. 04.2سنوات بلغت نسبتهم  0.، أما األفراد الذين عملوا ملدة أكثر من % 24.2

االستثمار في رأس المال  :املين حول فقرات المتغير المستقلتحليل اتجاهات عينة الع :المطلب الثاني
 .البشري

بعد حتليل اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة، سيتم يف هذا العنصر حتليل وقياس اجتاهات املبحواني حول فقرات 
 .التعليم، التدريب، التعلم وأخريا الصحة: أبعاد املتغري املستقل

بارات اليت تقيس كل بعد يف جدول على حدى، وحتديد املتوسط احلسايب وقد مت ختصيص جمموعة من الع
 :بناءا على البيانات املبينة يف اجلداول التالية واالحنراف املعياري لكل إجابة من اإلجابات
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 تحليل اتجاهات المبحوثين حول فقرات بعد التعليم(: 72)الجدول رقم 

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

وهي قيمة مقبولة تدل على  2.2022الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ يمن خالل اجلدول 
املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة بإمجاع األفراد 

 :ل تلك النتائج كما يلييفصميكن ت، و  1,416و  0.422 ترتاوح بني

الحظ املوافقة التامة ألغلب املبحواني على أن املؤسسات توظف األفراد ذوي املؤهالت العالية يمن العبارة األوىل 
 أما االحنراف ،4,5470، وقد بلغ متوسطها احلسايب % 22.2، أما املوافقون بلغت نسبتهم % 24بنسبة 

 .5780,املعياري بلغت قيمته 

على أن مؤسسات الصناعة االلكرتونية واألجهزة %  22.2بالنسبة للعبارة الثانية واف  املبحواني بنسبة 
الكهرومنزلية تشرتط عند التوظيف مؤهالت علمية تتناسب مع متطلبات املنصب، وبلغت نسبة املبحواني املوافقون 

، وهذا راجع لطبيعة النشاط اليت تتطلب 5940,واحنراف معياري  3,9744، مبتوسط حسايب % 2.2.متاما 
 .وجود أفراد يتمتعون مبعارف واسعة ومتخصصة أيضا

االنحراف  األهمية النسبية
 المعياري

 الرقم العبــــــارات ط الحسابيالمتوس

 00 توظف املؤسسة موارد بشرية ذات مؤهالت علمية عالية 4,5470 0,5780 .0

تشرتط املؤسسة عند التوظيف مؤهالت علمية تتناسب  3,9744 0,5940 08
 مع متطلبات املنصب

07 

تسمح املؤسسة للعاملني مبواصلة التعليم وترخص هلم  3,6923 0,8870 02
 غياب مدفوعة األجر ساعات

02 

مواصلة التعليم ال تكلف موارد مالية إضافية بالنسبة  3,7863 0,7730 04
 للمؤسسة

02 

 02 ترى املؤسسة أن التعليم يزيد من قدرات األفراد وكفاءهتم 3,7778 01,019 02

02 0,8750 4,0684 
ميتلك العاملون الذين يتولون املناصب اإلدارية املهمة 

 ة لتأدية مهامهممعارف كافي

02 

02 0,5690 4,0171 
ترى املؤسسة أن األفراد احلاصلني على مؤهالت علمية 

 عالية مناسبون أكثر لتأدية الوظائف بكفاءة

02 

04 1,4160 3,4103 
ترتبط سياسة األجور واملكافآت مبستوى التعليم يف 

 املؤسسة

02 

 اتــــــــــــــــــــــمتوسط المتوسط 242027 0,6690
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املتعلقة مبواصلة التعليم وترخيص ساعات غياب مدفوعة األجر لألفراد، فقد واف  املبحواني ( 02)أما العبارة رقم 
، حيث هناك بعض اإلرارات يسمح هلم بذلك % 2.2.م ، واملوافقون بشدة بلغت نسبته% 80.2عليها بنسبة 

خاصة حاملي شهادة الليسانس والراغبون يف مواصلة دراستهم للحصول على شهادة املاسرت أو مستوى أعلى، أو ممن 
حيملون شهادة تقين سامي يواصلون الدراسة للحصول على الليسانس، وهذا األمر يتعل  بطلبة النظام التعليمي 

ل الظروف الراهنة مسحت السلطات اجلزائرية بإمكانية مواصلة التعليم لكافة ظ، ففي LMDأو نظام الكالسيكي 
 .  خرجيي اجلامعات اجلزائرية ممن يودون ذلك

تؤكد العبارة السابقة حيث جتد املؤسسات أن مواصلة التعليم ال تكلفها أية موارد مالية وهذا ( 08)والعبارة رقم 
 ك، ألن مواصلة التعليم هتدف إىل حتقي  مصلحتها، فهي تساهم يف رفع مستوى إراراهتاما شجع على السماح بذل

ويف نفس الوقت هي عملية جمانية وتعترب كنوع من االستثمار الذي ال حيملها أية نفقات ويعود عليها بالنفع، وقد 
، مبتوسط % 2.2.، أما املؤكدون بشدة فقد بلغت نسبتهم % ..42أكد نصف عدد املبحواني ذلك بنسبة 

 .7730,بـ  أما احنراف اإلجابات عن وسطها احلسايب قدر،  3,7863حسايب بلغ 

املؤسسات حمل الدراسة ترى أن التعليم يزيد من قدرات تؤكد إجابات املبحواني أن ( 04)بالنسبة للعبارة رقم 
واحنراف معياري بلغ   3,7778  مبتوسط حسايب قـدر بـ%  82.2األفراد وكفاءهتم، وبلغت نسبة املوافقة عليها 

1,019. 

أما العبارة السادسة تؤكد أن األفراد الذين يتولون املناصب اإلدارية املهمة يتمتعون مبعارف كافية لتأدية مهامهم 
وبلغ  % 22.2أما املؤكدون متاما بلغت نسبتهم %  24.4حيث بلغت نسبة املبحواني املوافقون على العبارة 

 .8750,أما احنرافها عن وسطها احلسايب قدر بـ  ،4,0684متوسط اإلجابات 

  والعبارة السابعة تفسر ما قبلها حيث أن متتع األفراد مبؤهالت علمية عالية مناسب أكثر لتأدية الوظائف بكفاءة
سط وقد بلغ املتو %  22.2، أما املؤكدون متاما بلغت نسبتهم %  42.2وقد أمجع أغلب املبحواني باملوافقة بنسبة 

 . 5690,واالحنراف املعياري  4,0171احلسايب 

أن سياسة األجور واملكافآت ترتبط %  24.2بالنسبة للعبارة األخرية يؤكد املبحواني بأعلى نسبة قدرت بـ 
، مبتوسط حسايب واحنراف % 4.4.مبستوى التعليم يف املؤسسات حمل الدراسة، ومنهم من يؤكد ذلك متاما بنسبة 

 .1,416،  3,4103: ا على التوايلمتهمعياري بلغت قيم
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 ) spss,ver19 ( من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

وهي قيمة مقبولة تدل على إمجاع  242227الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ ياجلدول  من
ني املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة ترتاوح بباألفراد 
 : فصل تلك النتائج كما يليت، و  1,355و   8650,

على أمهية عملية التدريب يف املؤسسات حمل الدراسة وأن %  22.2بالنسبة للعبارة األوىل واف  املبحواني بنسبة 
وقد بلغ متوسطها احلسايب %  22.4، أما املوافقون متاما بلغت نسبتهم هذه األخرية ختصص هلا مبالغ مالية

 .1,130أما االحنراف املعياري بلغت قيمته ، 3,8718

بدورات تدريبية للعاملني حيث بلغت نسبة اإلجابات املوافقة عليها والعبارة الثانية تؤكد أن املؤسسات قامت 
 .1,024 قيمته واحنراف معياري 3,7350، مبتوسط حسايب % 2.2.ونسبة املوافقون متاما قدرت بـ %  48.2

استخدام مؤسسات الصناعة االلكرتونية للتدريب االلكرتوين أكثر من يت تعرب عن مدى أما العبارة الثالثة ال
بة املوافقون متاما سباملوافقة على ذلك، وبلغت ن%  82.2التدريب التقليدي، فقد أمجع أغلب املبحواني بنسبة 

 .1,103عياري قدر بـ أما االحنراف امل، 3,6667، وبالنسبة للمتوسط احلسايب إلجابات املبحواني بلغ % 4.4.

 الرقم العبــــــارات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية

 00 جتد املؤسسة عملية التدريب مهمة وختصص هلا مبالغ مالية 3,8718 1,130 02

 07 قامت املؤسسة بالعديد من الدورات التدريبية للعاملني 3,7350 1,024 04

تستخدم املؤسسة التدريب االلكرتوين أكثر من التدريب  3,6667 1,103 02
 التقليدي

02 

تقوم املؤسسة باملؤمترات الورنية والدولية الكتساب معارف  3,7778 1,105 08
 إضافية

02 

توقفت املؤسسة عن القيام بعملية التدريب ألهنا وجدهتا  3,6068 1,258 02
 مكلفة جدا مقارنة بالعائد عليها

02 

يستفيد إرارات املؤسسة من تربص قصري املدى يف دول  3,9145 1,355 04
 أجنبية

02 

يستفيد إرارات املؤسسة من تربص رويل املدى يف دول  4,2564 01,158 .0
 أجنبية

02 

 02 تقوم املؤسسة بتدريب العاملني اجلدد عند توظيفهم 4,0769 0,8650 02

 متوسط المتوسطات 242227 01,268

 ت المبحوثين حول فقرات بعد التدريبتحليل اتجاها(: 72)لجدول رقم ا
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باملوافقة على أن املؤسسات تشارك يف املؤمترات %  48.2أمجع املبحواني بنسبة ( 08)بالنسبة للعبارة رقم 
  % 20.4الورنية والدولية هبدف اكتساب معارف إضافية، ويؤكد متاما صدق هذه العبارة بعض املبحواني بنسبة 

 .1,105معياري قدر بـ باحنراف  3,7778وقد بلغ متوسط إجاباهتم 

حمايدة  أغلبهاالعبارة اخلامسة اليت تقيس اجتاهات املبحواني حول توقف املؤسسات عن عملية التدريب إجابات و 
                  ، هذا يعين أن املبحواني ليس لديهم علم بذلك، إال أن منهم من يواف  على ذلك بنسبة% 22.8بنسبة 
واحنراف معياري بلغت قيمته  3,6068مبتوسط حسايب بلغ  ،% 28.4ت نسبتهم واملؤكدون متاما بلغ % 22.2

 .، ولكن اإلدارة تنفي ذلك متاما ألن عملية التدريب ال تزال مستمرة باملؤسسات حمل الدراسة1,258

تدعم رأي اإلدارة حول عملية التدريب حيث يستفيد إرارات املؤسسات من تربص قصري ( 02)والعبارة رقم 
باملوافقة التامة على ذلك، أما نسبة املوافقني بلغت  % 2..8يف دول أجنبية، وقد أمجعت فئة املبحواني بنسبة  املدى
 .1,355واحنراف معياري قدر بـ  3,9145توسط حسايب مب، % ..22

   % 48.2أيضا تؤكد متاما أن اإلرارات تستفيد من تربص رويل املدى يف دول أجنبية بنسبة ( 02)والعبارة رقم 
 .1,158واحنراف معياري  4,2564، مبتوسط حسايب %  22.2كما بلغت نسبة املوافقة 

ب العاملني اجلدد عند قوم فعال بعملية التدريب حيث تدر أما العبارة األخرية فهي اليت تؤكد أن املؤسسات ت
أما  ،% 24عال بنسبة ، ومنهم من يؤكد ذلك ف% 82.2توظيفهم، وقد أمجع املبحواني باملوافقة على ذلك بنسبة 

 .8650,، 4,0769: املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري بلغت قيمتهما على التوايل

 

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

األهمية 
 النسبية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الرقم العبــــــارات الحسابي

 00 تشجع املؤسسة العاملني على التعلم باستمرار 3,7179 1,325 02

 07 سة املناخ املالئم إلتاحة وتسهيل التعلم اجلماعيتوفر املؤس 3,5043 1,425 04
 02 تسمح عملية التعلم بإكساب العاملني معارف عملية وخربات متخصصة أكثر 3,8376 1,017 08
 02 جتد املؤسسة يف التعلم منفعة تعود على األفراد وعليها أيضا 3,7607 1,011 04
 02 اعون خبربات عملية ال بأس هبمعظم العاملني باملؤسسة يتمت 3,9915 0,871 02
 02 ترى املؤسسة أن التعلم يعد وسيلة للتفاعل االجتماعي بني العاملني 3,6239 1,099 02
 02 ترى املؤسسة أن التعلم وسيلة لتبادل املعارف بني العاملني 3,9573 0,9380 02
 02 ميزة تنافسية متثل الكفاءات نقطة قوة بالنسبة للمؤسسة وتعتربها 4,1624 0,9480 .0

 متوسط المتوسطات 2420222 1,1099

تحليل اتجاهات المبحوثين حول فقرات بعد التعلم (: 72)الجدول رقم 
 المؤسسي
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وهي قيمة مقبولة تدل على إمجاع  2420222الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ ياجلدول  من
راف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة ترتاوح األفراد على املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحن

 : فصل تلك النتائج كما يليت، و 1,425و  8710,بني 

  تقيس اجتاهات املبحواني حول تشجيع مؤسسات الصناعة االلكرتونية على التعلم باستمرار( .0)العبارة رقم 
، أما أكرب نسبة من املبحواني ليس % 8..2سبة واإلجابة باملوافقة بن%  22.2حيث بلغت نسبة املوافقة متاما 

 .1,325معياري واحنراف  3,7179حسايب توسط مب، % 24لديهم علم باإلجابة الصحيحة وبلغت نسبتهم 

املناخ املالئم إلتاحة وتسهيل تؤكد تشجيع املؤسسات حمل الدراسة لعملية التعلم حيث توفر ( 02)والعبارة رقم 
وأكد البعض اآلخر صحة العبارة بنسبة  ،% 22.4ع أغلب املبحواني على ذلك بنسبة التعلم اجلماعي، وقد أمج

، حيث بلغت قيميت املتوسط احلسايب إلجابات املبحواني واحنراف قيمها على وسطها احلسايب على % 22.2
 .1,425، 3,5043: التوايل

ية التعلم وسيلة إلكساب العاملني معارف تشري إىل أن املؤسسات حمل الدراسة جتد عمل (02)بالنسبة للعبارة رقم 
، واملؤكدون متاما لصحة العبارة بنسبة % 88.8عملية وخربات متخصصة أكثر، وقد أابت ذلك املبحواني بنسبة 

 .1,017، أما قيمة االحنراف املعياري قدرت بـ 3,8376، وقد بلغ املتوسط احلسايب % 22.4

عملية التعلم منفعة تعود على األفراد وعليها لأن  رىت حمل الدراسة تأن املؤسسااليت تثبت ( 08)والعبارة رقم 
، إال أن هناك من املبحواني من يوافقون % 28.2ها باحلياد بنسبة عن جاباتاإلأيضا أو تنفي ذلك، جاءت معظم 

مبتوسط حسايب بلغ %   22.4بلغت نسبتهم ، والذين يؤكدون صحة العبارة % 22.2على ذلك بنسبة 
 .1,011وباحنراف معياري قدر بـ  3,7607

معظم العاملني باملؤسسات حمل الدراسة فهي تقيس اجتاهات املبحواني حول مدى متتع ( 04)أما العبارة رقم 
%  20.4، ويؤكد ذلك بعضهم بنسبة % 82.2خبربات عملية ال بأس هبا، وقد أابت أغلبهم صحة العبارة بنسبة 

 . 8710,االحنراف املعياري قدر بـ و  3,9915أما املتوسط احلسايب بلغ 

أن التعلم يعد وسيلة للتفاعل  ، أما الذين يؤكدون متاما% 39,3بلغت نسبة املوافقة عليها ( 02)والعبارة رقم 
أما االحنراف  3,6239، وقدر املتوسط احلسايب بـ % 39,3االجتماعي بني العاملني يف املؤسسات بلغت نسبتهم 

 .1,099املعياري بلغ 

أن املؤسسة جتد التعلم وسيلة لتبادل املعارف بني %   48,7أابت املبحواني بنسبة  (02)لنسبة للعبارة رقم با
: ، مبتوسط حسايب واحنراف معياري بلغت قيمتهما على التوايل% ..22العاملني، ومنهم من يؤكد ذلك بنسبة 

3,9573 ،,9380. 
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اعتبار الكفاءات نقطة قوة وميزة تنافسية بالنسبة حول  املبحوانياجتاهات  تقيس (04)العبارة رقم وأخريا 
، تليها نسبة اإلجابة % 82.2للمؤسسات حمل الدراسة، وقد كانت اإلجابة باملوافقة متاما بأكرب نسبة قدرت بـ 

، باحنراف قدرت قيمته 4,1624، أما املتوسط احلسايب إلجابات األفراد بلغ % 4..2باملوافقة اليت قدرت بـ 
,9480. 

 تحليل اتجاهات المبحوثين حول فقرات بعد الصحة(: 72)لجدول رقم ا

 ) spss,ver19 (اد الباحثة باالعتماد على خمرجاتمن إعد :المصدر
 

لى إمجاع وهي قيمة مقبولة تدل ع 2402722الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ ياجلدول  من
املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة ترتاوح بني باألفراد 
 : فصل تلك النتائج كما يليت، و 1,257و  5370,

تقيس اجتاهات املبحواني حول إعطاء أمهية بالغة لتوفري األمن الصناعي من ررف املؤسسات ( .0)العبارة رقم 
، وهناك من أجابوا باملوافقة بنسبة % 82.2حمل الدراسة، حيث أمجع معظمهم باملوافقة بشدة على ذلك بنسبة 

 .8170,  4,2308:  واالحنراف املعياري بلغت قيمتهما على التوايل، أما املتوسط احلسايب% 22.2

 

 الرقم العبــــــارات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية

 00 تويل املؤسسة أمهية بالغة لتوفري األمن الصناعي 4,2308 0,8170 .0

04 01,425 3,5043 
سهيل التعلم توفر املؤسسة املناخ املالئم إلتاحة وت

 اجلماعي
07 

 02 تتيح املؤسسة خدمات ربية داخلية 4,1538 1,2180 02
 02 توفر املؤسسة ظروف العمل املالئمة 4,0342 01,257 04

02 0,8770 3,9487 
تعتمد املؤسسة برنامج لإلسعاف الفوري وحتث على 

 ضرورة متابعة شروط الصحة والنظافة
02 

ع املوظفني من خدمات الضمان يستفيد مجي 4,1624 0,6720 02
 االجتماعي والتأمينات

02 

تقوم املؤسسة بإدارة الصراع وحل املشاكل للحفا   3,9658 0,9640 02
 على الصحة النفسية للعاملني

02 

يتم نشر وتعلي  منشورات حول االرشادات األمنية  4,1282 01,113 08
 والتحذيرات من املخارر املهنية

02 
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       توفري املؤسسات حمل الدراسة لوسائل احلماية والوقاية من حوادث العملتشري إىل مدى ( 02)أما العبارة رقم 
بلغ  املتوسط ، حيث % 22.2، وباملوافقة متاما بنسبة % 48.2وجاءت إجابات معظم الباحثني باملوافقة بنسبة 

 .5370,باحنراف معياري عن هذا الوسط بلغ   4,1197احلسايب إلجاباهتم 

توفر خدمات ربية تؤكد العبارة السابقة حيث جاءت إجابات املبحواني باملوافقة بشدة على ( 02)والعبارة رقم 
، أما املتوسط %  22.2، تليها نسبة املبحواني املوافقني على صحتها واليت قدرت بـ % 40.8داخلية بنسبة 

 .1,218باحنراف معياري بلغت قيمته  4,1538احلسايب لتلك االجابات قدر بـ 

توفري املؤسسة لظروف العمل املالئمة فقد أمجع أغلب املبحواني اليت تشري إىل مدى ( 08)بالنسبة للعبارة رقم 
مبتوسط حسايب واحنراف %   28.2نسبتهم ، أما املوافقون على صحة العبارة بلغت % 82.2باملوافقة التامة بنسبة 

 .  1,257، 4,0342: معياري بلغت قيمتهما على التوايل

املؤسسة برنامج لإلسعاف الفوري وحتث على ضرورة متابعة شروط الصحة  تؤكد اعتماد( 04)والعبارة رقم 
ا باملوافقة التامة بنسبة ، ومنهم من يؤكد صحته% 44.2والنظافة، حيث جاءت إجابة املبحواني باملوافقة بنسبة 

، باحنراف معياري عن هذا الوسط 3,9487، وبلغت قيمة املتوسط احلسايب ملفردات العينة املبحواة % 24.2
 .  8770,بقيمة 

تشري إىل استفادة مجيع املوظفني من خدمات الضمان االجتماعي والتأمينات وهذا ما أكده  (02)أما العبارة رقم 
، وقد بلغ املتوسط % 22.4، أما نسبة املبحواني الذين أجابوا مبواف  متاما بلغت %  82ة أغلب املبحواني بنسب

 .6720,، واالحنراف املعياري 4,1624احلسايب 

تقيس اجتاهات املبحواني حول إدارة الصراع وحل املشاكل للحفا  على الصحة النفسية  (02)والعبارة رقم 
، ومنهم من أكدوا ذلك % 84.2جابات املبحواني موافقة لذلك بنسبة للعاملني من قبل املؤسسات، وقد جاءت إ

 .9640,، واحنراف معياري قيمته 3,9658، مبتوسط حسايب بلغ % 22.2بنسبة 

  نشر وتعلي  منشورات حول االرشادات األمنية والتحذيرات من املخارر املهنيةأما العبارة األخرية اليت تشري إىل 
 24.2، مث تليها نسبة املوافقة عليها اليت بلغت % 82.2ردات العينة املبحواة بنسبة فقد أكدت صحتها بشدة مف

 .1,113واحنراف معياري قيمته   4,1282، مبتوسط حسايب بلغ %

 تطوير المؤسسات الخاصة  :تحليل اتجاهات عينة العاملين حول فقرات المتغير التابع :المطلب الثالث

واني حول فقرات أبعاد املتغري املستقل سنحاول حتليل اجتاهاهتم حول أبعاد املتغري بعد حتليل وقياس اجتاهات املبح
 :التابع بناءا على البيانات املبينة يف اجلداول التالية
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 ةاألرباح واإلنتاجي يتحليل اتجاهات المبحوثين حول فقرات بعد(: 72)الجدول رقم 

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

وهي قيمة مقبولة تدل على  240722الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ ياجلدول من خالل 
 إمجاع األفراد على املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة

 : تلك النتائج كما يليميكن تفصيل ، و 1,336و  4710,ترتاوح بني 

وقد جاءت  ،العبارة األوىل تقيس اجتاهات املبحواني حول مدى حتقي  املؤسسات حمل الدراسة لألرباح باستمرار
وقد بلغ %  2..2، أما بعض املبحواني يوافقون على ذلك بنسبة % 42.8اجاباهتم مؤكدة متاما لذلك بنسبة 

 .6080,، واالحنراف املعياري قدر بـ 4,4188حول هذه العبارة قيمة إجابات املبحواني املتوسط احلسايب جلميع 
ومنهم من يؤكد أن مبيعات %  22.2أما بالنسبة للعبارة الثانية فقد أقر معطم املبحواني بصحتها بنسبة 
 4,0598، مبتوسط حسايب بلغ % ..22املؤسسات عرفت تطورا مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغت نسبتهم 

 .4710,واحنراف معيار قدر بـ 

والعبارة الثالثة تأكدت املوافقة عليها من قبل املبحواني باملوافقة التامة على أن املؤسسات تقوم بابتكار منتجات 
ري بلغت ، مبتوسط حسايب واحنراف معيا% 24.2، وأن نسبة االجابة مبواف  بلغت % 82.2جديدة دائما بنسبة 
 .8610,، 4,1624: قيمتهما على التوايل

تقيس اجتاهات املبحواني حول مدى متتع منتجات املؤسسات مبستوى اجلودة املطلوب حيث ( 08)العبارة رقم 
               ، وتلي هذه النسبة نسبة املبحواني املوافقني على صحتها بنسبة% .8أكد أغلب املبحواني ذلك بنسبة 

 . 8540,، باحنراف معياري بلغت قيمته 4,1282بلغ متوسط إجابات مفردات العينة املبحواة  ، وقد% 22.2

 الرقم العبــــــارات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية

 00 حتق  املؤسسة أرباحا باستمرار 4,4188 0,6080 .0

عرفت مبيعات املؤسسة تطورا مقارنة بالسنوات  4,0598 0,4710 04
 السابقة

07 

 02 تقوم املؤسسة بابتكار منتجات جديدة دائما 4,1624 0,8610 02
 02 تتمتع منتجات املؤسسة مبستوى اجلودة املطلوب 4,1282 0,8540 08
 02 رورت املؤسسة يف أساليب إنتاجها ونوعية خدماهتا 4,1709 0,8670 02

متكنت املؤسسة من حتقي  أهدافها املسطرة وفقا  3,9316 0,7710 02
 ملخططاهتا املقرتحة

02 

 02 متكنت املؤسسة من إضافة خدمات جديدة متميزة 3,9915 01,336 02

 متوسط المتوسطات 4,1032 76010,
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صحتها املبحواني تثبت تطوير املؤسسات ألساليب إنتاجها ونوعية خدماهتا فقد أكد متاما ( 04)أما العبارة رقم 
 . 8670,معياري واحنراف  4,1709، مبتوسط حسايب % 22.2بنسبة  موافقونعضهم م، و % 82.2بنسبة 

والعبارة السادسة تشري إىل مدى متكن املؤسسات من حتقي  أهدافها املسطرة وفقا ملخططاهتا املقرتحة فقد متت 
  % 28.4، أما الذين يؤكدون صحتها فبلغت نسبتهم % ..42اإلجابة عليها باملوافقة من ررف املبحواني بنسبة 

 .7710,راف املعياري بلغت قيمته ، واالحن3,9316أما املتوسط احلسايب فقد بلغ 

والعبارة األخرية تربز إضافة خدمات جديدة متميزة من قبل املؤسسات حيث أكدت ذلك عينة الدراسة باإلجابة 
، مبتوسط % 22.4، وهناك من املبحواني من وافقوا عليها بنسبة % 2..8باملوافقة التامة على صحة العبارة بنسبة 

 .1,336حنراف معياري بلغ ، وا3,9915حسايب قدر بـ 

 إنشاء القيمة والتنافسية يتحليل اتجاهات المبحوثين حول فقرات بعد(: 72)الجدول رقم 

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

وهي قيمة مقبولة تدل على  240722الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ يمن خالل اجلدول 
يم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم ضعيفة إمجاع األفراد على املوافقة على أغلب العبارات، وأن ق

 : فصل تلك النتائج كما يليت، و 1,336و  4710,ترتاوح بني 

 الرقم العبــــــارات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية

تتمتع منتجات املؤسسة خبصائص تنافسية فائقة  4,1709 0,7460 .0
 وشهرة عالية

00 

 07 املؤسسة قادرة على تغطية الطلب يف السوق احمللي 3,7607 0,8730 02
 02 حققت املؤسسة إيرادات معتربة مقارنة بنسبة الديون 3,7094 0,9490 04
 02 تتمتع املؤسسة بسمعة ريبة على املستوى احمللي 4,1368 01,085 02
 02 اكتسبت املؤسسة رضا عمالئها على منتجاهتا 3,8462 0,8550 02

حتاول املؤسسة أن تتفوق على منافسيها من خالل  4,1197 01,003 02
 مواكبة متطلبات العصر

02 

حتاول املؤسسة أن تتفوق على منافسيها من خالل  4,1111 01,082 08
  تطوير اسرتاتيجياهتا

02 

حتاول املؤسسة أن تتفوق على منافسيها من خالل  4,0427 0,6960 04
 اإلنتاجية واإلداريةتطوير وعصرنة أساليبها 

02 

 متوسط المتوسطات 240722 0,8960
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العبارة األوىل تقيس اجتاهات املبحواني حول متتع منتجات املؤسسة خبصائص تنافسية فائقة وشهرة عالية، حيث 
، وقد بلغ املتوسط % 22.4د بشدة ذلك بنسبة ، ومنهم من يؤك% 8..4واف  أغلبهم على صحتها بنسبة 
 . 7460,، بينما االحنراف املعياري حدد بـ 4,1709احلسايب إلجابات املبحواني قيمة 

 % .8وبالنسبة للعبارة الثانية واف   املبحواني على أن املؤسسة قادرة على تغطية الطلب يف السوق احمللي بنسبة 
 .8730,، واحنراف معياري قدر بـ 3,7607، مبتوسط حسايب % 22.2ومنهم من يؤكد بشدة ذلك بنسبة 

 فقد أجاب معظم املبحواني بنسبة على حتقي  املؤسسة إيرادات معتربة مقارنة بنسبة الديون( 02)أما العبارة رقم 
               ، أما الذين أكدوا إجاباهتم مبوافقتهم بشدة على صحتها فقد بلغت نسبتهم % 2..8وقد بلغت نسبتهم 

    .9490, ،3,7094: ، وقد بلغت قيميت املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري على التوايل% 20.4

بالنسبة للعبارة الرابعة فقد أمجع معظم املبحواني وبشدة على متتع املؤسسات حمل الدراسة بسمعة ريبة على 
مبتوسط حسايب بلغ %  20.4افقون بلغت املبحواني املو نسبة ، أما % 82املستوى احمللي حيث بلغت نسبتهم 

 .1,085، واحنراف معياري قدر بـ 4,1368

وقد  ،أما العبارة اخلامسة فهي تقيس اجتاهات املبحواني حول اكتساب املؤسسة رضا عمالئها على منتجاهتا
  % ..22، أما املؤكدون لذلك فقد بلغت نسبتهم % 22.2املبحواني باملوافقة على صحتها بنسبة  ظمأجاب مع

يف حني هناك من املبحواني بنسبة من جاءت إجاباهتم حمايدة وهذا يعين أهنم ليسوا على دراية بذلك، وقد بلغ 
 . 8550,باحنراف معياري عن هذا الوسط قدر بـ ، 3,8462املتوسط احلسايب جلميع إجابات املبحواني 

بشدة من خالل مواكبة متطلبات العصر وقد أكد والعبارة السادسة تربز حماولة املؤسسات التفوق على منافسيهم 
وبالنسبة للمتوسط %  24، ومنهم من يواف  على صحتها حيث بلغت نسبتهم % 82.2املبحواني ذلك بنسبة 

 .   1,003، 4,1197: احلسايب واالحنراف املعياري بلغت قيمتهما على التوايل

افسيهم من خالل تطوير اسرتاتيجياهتا وقد أكد أيضا تربز حماولة املؤسسات التفوق على من( 02)والعبارة رقم 
  % 28.2، ومنهم من أجابوا باملوافقة حيث بلغت نسبتهم % 88.8املبحواني صدقها باملوافقة التامة بنسبة 

 .1,082، واحنراف معياري بلغ 4,1111ومبتوسط حسايب قدر بـ 

لكرتونية على منافسيهم من خالل تطوير وعصرنة أما العبارة األخرية فهي تثبت مدى تفوق مؤسسات الصناعة اال
، أما املوافقون بشدة % 48.2أساليبها اإلنتاجية واإلدارية، حيث بلغت نسبة املبحواني املوافقون على صحتها 

 .6960,، واحنراف معياري قدر بـ 4,0427، مبتوسط حسايب بلغ % 24.2بلغت نسبتهم 
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المؤسسات االلكترونية  تبني نموذجحوثين حول فقرات بعد تحليل اتجاهات المب(: 72)الجدول رقم 

 والمؤسسات المتعلمة

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر
 

وهي قيمة مقبولة تدل على  242020الحظ أن متوسط املتوسطات جلميع العبارات بلغ يمن خالل اجلدول 
ضعيفة  إمجاع األفراد على املوافقة على أغلب العبارات، وأن قيم االحنراف عن قيم مجيع متوسطات العبارات هي قيم

 : فصل تلك النتائج كما يليت، و 1,288و  7110, ترتاوح بني

 الرقم العبــــــارات المتوسط الحسابي االنحراف المعياري األهمية النسبية

انتقلت املؤسسة من العمل التقليدي إىل استخدام  4,0769 0,9680 02
 الوسائل االلكرتونية احلديثة

00 

 07 االنرتنتعامل املؤسسة بشبكات تت 4,1538 0,7690 02
 02 يتم تبادل املعلومات داخليا باستعمال األنرتانت 4,0855 01,062 02

يتم االتصال بني خمتلف الفروع واملصاحل ذات  3,9316 01,288 0.
 العالقة داخل الرتاب الورين عن رري  األكسرتانت

02 

ن خالله ميكن متلك املؤسسة موقعا الكرتونيا م 4,1966 0,7110 02
 تسوي  منتجاهتا

02 

متلك املؤسسة بريدا الكرتونيا لالتصال بكافة  4,2222 0,8640 .0
 املتعاملني معها

02 

جتد املؤسسة الفضاء االلكرتوين وسيلة فعالة  4,0085 0,8880 04
 للرتويج أكثر ملنتجاهتا

02 

 02 توفر املؤسسة بيئة مناسبة للتعلم 4,1197 01,037 08
 02 املؤسسة تساند مجيع فرص اإلبداع واالبتكار 3,9829 0,9480 02

تسخر املؤسسة الوسائل الالزمة جلمع املعارف  4,1111 01,186 04
 وختزينها الستخدامها عند احلاجة إليها

00 

هتتم املؤسسة بتحويل املعارف واألفكار إىل  3,9145 01,096 ..
 منتجات جديدة

00 

 وسطاتمتوسط المت 242020 0,7480
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العبارة األوىل تقيس اجتاهات املبحواني حول انتقال املؤسسة من العمل التقليدي إىل استخدام الوسائل االلكرتونية 
             نسبة، ومنهم من يؤكدون صحتها بشدة ب% .8احلديثة، وقد أمجع املبحواني باملوافقة على صحتها بنسبة 

 . 9680,، واحنراف معياري قدر بـ 4,0769، مبتوسط حسايب بلغ % 24.4

            فإن معظم املبحواني يوافقون على تعامل املؤسسة بشبكات األنرتنت بنسبة ( 02)أما بالنسبة للعبارة رقم 
 إلجابات املبحواني  ، حيث بلغ املتوسط احلسايب% 22.2ومنهم من يؤكد صحتها بشدة بنسبة %  82.2

 . 7690,واالحنراف املعياري قدرت قيمته  4,1538

تشري إىل تبادل املعلومات داخليا باستعمال األنرتانت، حيث بلغت نسبة املبحواني الذين ( 02)والعبارة رقم 
مبتوسط %  22.4، أما املبحواني الذين وافقوا على صحتها بلغت نسبتهم % 2..8يؤكدون صحتها بشدة 

 . 1,062واحنراف معياري قدر بـ  4,0855سايب بلغ ح

والعبارة الرابعة تربز عملية االتصال بني خمتلف الفروع واملصاحل ذات العالقة داخل الرتاب الورين عن رري  
، وبلغت نسبة املؤكدون لصحتها نسبة % 22.2األكسرتانت، حيث بلغت نسبة املبحواني املوافقون على صحتها 

 . 1,288،  3,9316: لغت قيميت املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري على التوايل، حيث ب% 22.2

أما العبارة اخلامسة فقد أمجع معظم املبحواني باملوافقة متاما على امتالك املؤسسات موقعا الكرتونيا من خالله 
مبتوسط حسايب %  .8، كما أن نسبة الذين وافقوا على صحتها بلغت % 2..8ميكن تسوي  منتجاهتم بنسبة 

 .0  711,، واحنراف معياري بلغ 4,1966

وبالنسبة للعبارة السادسة حول امتالك املؤسسة بريدا الكرتونيا لالتصال بكافة املتعاملني معها فقد واف  معظم 
مبتوسط حسايب %  2..2، أما نسبة املوافقون على صحتها بلغت % 84.2املبحواني بشدة على صحتها بنسبة 

 .8640,واحنراف معياري قدر بـ  4,2222

أما العبارة السابعة تقيس اجتاهات املبحواني حول اعتبار املؤسسات حمل الدراسة الفضاء االلكرتوين وسيلة فعالة 
، أما الذين يؤكدون صحتها بشدة % 40.8للرتويج أكثر ملنتجاهتا، حيث واف  معظمهم على صحة العبارة بنسبة 

 . 8880,،  4,0085: مبتوسط حسايب واحنراف معياري قدرمها على التوايل، % 20.4فقد بلغت نسبتهم 

والعبارة الثامنة تشري إىل وجود بيئة مناسبة للتعلم املؤسسي باملؤسسات حمل الدراسة وقد أمجع معظم املبحواني 
توسط احلسايب ، وبلغ امل%  ..22، أما نسبة املوافقة عليها بلغت % 82.2باملوافقة التامة على صحتها بنسبة 

 .1,037، واالحنراف املعياري قدر بـ 4,1197

فإن املبحواني يوافقون على أن املؤسسات تساند مجيع فرص اإلبداع واالبتكار ( 02)بالنسبة للعبارة رقم 
  % 20.4، أما الذين يؤكدون صحة ذلك فقد بلغت نسبتهم % 84.2وتشجعها حيث بلغت نسبة موافقتهم 

 .9480,واحنراف معياري قدر بـ  3,9829مبتوسط حسايب بلغ 
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تقيس اجتاهات املبحواني حول تسخري املؤسسات الوسائل الالزمة جلمع املعارف وختزينها ( 0.)والعبارة رقم 
والذين يوافقون عليها %  82الستخدامها عند احلاجة إليها، حيث واف  أغلب املبحواني على صحتها بشدة بنسبة 

 .1,186، واحنراف معياري قدرت قيمته بـ 4,1111وسط حسايب بلغ ، مبت% 22.2بلغت نسبتهم 

تشري إىل مدى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة بتحويل املعارف واألفكار إىل منتجات ( ..)وأخريا العبارة رقم 
               ، بينما بلغت نسبة من يؤكدون متاما صحتها% 1,186جديدة، وقد واف  معظم املبحواني عليها بنسبة 

 . 1,096باحنراف معياري قدرت قيمته بـ  3,9145، حيث بلغ متوسط إجابات مجيع املبحواني % ..22

بعد التعرف على اجتاهات املبحواني ومعرفة إجاباهتم حول أبعاد متغريي الدراسة، تبني أن أغلب اإلجابات 
 . رضيات اليت مت وضعها يف املقدمةجاءت مأيدة لعبارات القياس، وبناء على تلك اإلجابات سيتم اختبار الف

 اختبار الفرضيات وتفسير النتائج: المطلب الرابع
استخدام مناذج ب هاسيتم توضيح، حيث التطبيقيةاالحصائية و خر مراحل الدراسة آتعد مرحلة اختبار الفرضيات 

 :االختبار االحصائية، ويتعل  ذلك بـ

 األولى الرئيسية الفرضية النموذج الختبار (مالئمة) ةصالحي من للتأكد لالنحدار التباين تحليل :أوال
 :ويتم توضيح النتائج املتحصل عليها يف اجلدول التايل

 األولى الرئيسية الفرضية النموذج الختبار صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليلنتائج : (20)الجدول رقم 

 ) spss,ver19 ( العتماد على خمرجاتمن إعداد الباحثة با :المصدر

اختبار الفرضية الرئيسية األوىل حيث بلغت قيمة  ابات صالحية يتبني هذا اجلدوليف من خالل النتائج الواردة 
(F)  وهي أقل من مستوى الداللة ( 0.000)بقيمة احتمالية ( 30.842)احملسوبة(α=0.05) رفض ت، وعليه

 هيفسر ما مقدار ذا النموذج هلبكل أبعاده  االستثمار يف رأس املال البشريغري املستقل ويتضح أن املت ،لصفريةاالفرضية 
قوة مما يدل على  ،كبريةوهي قوة تفسريية   تطوير املؤسسات اخلاصةمن التباين يف املتغري التابع املتمثل يف %  28
 .اخلاصة حمل الدراسةعالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري وتطوير املؤسسات االقتصادية ال

 مستوى الداللة Fقيمة المحسوبة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 2.282 8 22.444 االنحدار

 0.2.2 2.. 8.420. الخطأ 0.000* 20.482
 / 2.. 844..8 مجموع الكليال

  R2  0.222=                      التحديد   معامل

  R= 0.220                       االرتباطمعامل 
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 لثانيةا الرئيسية الفرضية النموذج الختبار (مالئمة) صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل :ثانيا
 :ويتم توضيح النتائج املتحصل عليها يف اجلدول التايل

 لرئيسيةا الفرضية النموذج الختبار صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليلنتائج (: 20)الجدول رقم 
 ثانيةال

                                     ) spss,ver19 ( من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

حيث بلغت قيمة  الثانيةاختبار الفرضية الرئيسية ابات صالحية  يتبني هذا اجلدوليف من خالل النتائج الواردة 
(F)  وهي أقل من مستوى الداللة ( 0.000)بقيمة احتمالية ( 22.282)احملسوبة(α=0.05) رفض ت، وعليه

ه يفسر ما مقدار ذا النموذج هل بكل أبعاده االستثمار يف رأس املال البشريويتضح أن املتغري املستقل  ،لصفريةاالفرضية 
يدل  وهو ما ،كبريةوهي قوة تفسريية   ةاملؤسسات اخلاصأدء تطوير املتغري التابع املتمثل يف  بعد من التباين يف%  .2
 .حمل الدراسةاملؤسسات عالقة بني االستثمار يف رأس املال البشري وتطوير أداء ال قوةعلى 

 ةلثلثاا الرئيسية الفرضية النموذج الختبار (مالئمة) صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليل :ثالثا
 :دول التايلويتم توضيح النتائج املتحصل عليها يف اجل

 ةلثثاال الرئيسية الفرضية النموذج الختبار صالحية من للتأكد لالنحدار التباين تحليلنتائج (: 27)الجدول رقم 

                                     ) spss,ver19 ( من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

 مستوى الداللة Fقيمة المحسوبة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 .4.42 8 24.224 االنحدار

 0.2.2 2.. 8.248. الخطأ 0.000* 22.282
 / 2.. 80.022 المجموع الكلي

  R2  0.222=                    التحديد   معامل

  R= 0.207                       تباطاالر معامل 

 مستوى الداللة Fقيمة المحسوبة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 .4.42 8 22.222 االنحدار

 0.2.2 2.. 2.228. الخطأ 0.000* 24.242
 / 2.. 22.220 المجموع الكلي

  R2  0.202=                    التحديد   معامل

  R= 0.222                       االرتباطمعامل 
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حيث بلغت  الثالثةاختبار الفرضية الرئيسية ابات صالحية  يتبني (27)رقم يف اجلدول دة من خالل النتائج الوار 
، وعليه (α=0.05)وهي أقل من مستوى الداللة ( 0.000)بقيمة احتمالية ( 24.242)احملسوبة  (F)قيمة 

ذا هل املال البشري بكل أبعاده االستثمار يف رأساجلدول أن املتغري املستقل  ويتضح من ،لصفريةارفض الفرضية ت
حمل اخلاصة  االقتصاديةحتول املؤسسات املتمثل يف و املتغري التابع بعد من التباين يف %  42ه يفسر ما مقدار النموذج 
عالقة بني مما يدل على أن هناك  كبريةوهي قوة تفسريية   ،مناط احلديثة للمؤسسةمن األمناط التقليدية إىل األالدراسة 

 .والتحول إىل تلك النماذجملال البشري االستثمار يف رأس ا

اختبار ميكن بناء على ابات صالحية النموذج  Pearson: بمعامل متغيرات الدراسة بيناختبار االرتباط  :رابعا
 رتباطاال اختبارمت ، حيث (22)رقم الفرضية الرئيسية األوىل بفروعها املختلفة وذلك كما هو مبني يف اجلدول 

، وقد مت احلصول على نتائجه من خالل . و .- بني قيمتهاوح ترت ، حيث Pearson مبعامل متغريات الدراسةين
 :يف اجلدول التايل وضحةامل، SPSSبرنامج 

  Pearson لـ (مصفوفة االرتباط)اختبار االرتباط (: 22)الجدول رقم   

 ) spss,ver19 (من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات :المصدر

 

يتضح  spssاليت أفرزهتا اجلداول السابقة باالعتماد على خمرجات برنامج  النتائجخالل من  :تفسير النتائج: خامسا
أن معظم املبحواني يوافقون على صحة العبارات الواردة يف االستبيان إما باملوافقة، أو باملوافقة بشدة، بينما اإلجابات 

 تقدميميكن وعليه ، ضعيفةنسبها أيضا جدا، كما أن نسبة اإلجابات احملايدة كانت ضعيفة  هانسبكانت بالنفي  
 :االستنتاجات التالية

االرتباط مع  األبعاد
 التطوير المؤسسي

االرتباط 
مع 
 القيمة

االرتباط مع 
 يةاالنتاج
 

االرتباط مع 
 الربحية

 

االرتباط 
مع 

 التنافسية

االرتباط مع 
المؤسسات 
 االلكترونية

االرتباط مع 
المؤسسات 

 المتعلمة
االستثمار في 
رأس المال 

 البشري
0,792

** 
 

0,780
** 

 

0,695
**

 0,745
**

 0,690
**

 0,568
**

 0,789
**

 

0,734 التعليم
**

 0,725
**

 0,720
**

 0,678
**

 0,622
**

 0,577
**

 0,658
**

 

0,760 التدريب
**

 0,699
**

 0,690
**

 0,784
**

 0,774
**

 0,582
**

 0,712
**

 

التعلم 
0,715 المؤسسي

**
 0,595

**
 0,569

**
 0,865

**
 0,661

**
 0,574

**
 0,598

**
 

0,691 الصحة
**

 0,785
**

 0,696
**

 0,511
**

 0,790
**

 0,530
**

 0,682
**
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تربز جماالت االهتمام به من ررف املؤسسات حمل الدراسة : بالنسبة لعملية االستثمار في رأس المال البشري
 :يف ما يلي

 ن أملية االستثمار لإلرارات الراغبة يف ذلك مبا تسمح مجيع املؤسسات مبواصلة عملية التعليم كأسلوب لع
 ؛ تنمية معارف ومهارات األفرادالعملية جمانية، ويف نفس الوقت تساهم يف

  هضة نسبيا واليت أخرى على الرغم من تكاليفها الباإىل تقوم املؤسسات حمل الدراسة بدورات تدريبية من فرتة
 ؛املؤمترات كلما مسحت الفرصة بذلكوات و أخرى، كما تشارك يف الندإىل ختتلف من مؤسسة 

 ؛عمل اجلماعي وتطوير أساليب العملتوفري بيئة مشجعة للتعلم من خالل تشجيع ال اتحتاول املؤسس 
 خصصة ألهنا األنسب توظف املؤسسات األفراد حسب املؤهالت العلمية، وهي تشرتط املؤهالت العالية واملت

 ؛لطبيعة النشاط
 ؛سعة يف جمال الصناعة اإللكرتونيةمتميزة ويتمتع غالبية إراراهتا باخلربة الواكفاءات   اتتشغل املؤسس 

تربز جماالهتا يف: بالنسبة لعملية التطوير بالمؤسسات محل الدراسة: 

 ؛ة تطورا مقارنة بالسنوات املاضيةتشهد مبيعات املؤسس 
 ؛اول إدخال أساليب جديدة ومتنوعةهتتم املؤسسات جبودة منتجاهتا وهي حت 
  ؛هدافهاأطويرها بالشكل الذي حيق  تغيري اسرتاتيجياهتا وأساليب العمل وتبحتاول املؤسسات مواكبة التطورات 
 بيئة رقمية من خالل األجهزة االلكرتونية املتطورة وشبكات األنرتنت، واألنرتانت واألكسرتانت  اتتوفر املؤسس

 ؛مهم كوسائل اتصال داخلية وخارجيةوتستخد
 ؛لتدريب العادي باعتباره غري مكلفتشجيع التدريب االلكرتوين أكثر من ا اتحتاول املؤسس 

 رأس المال البشري وتطوير المؤسسات محل الدراسةاالستثمار في تفسير العالقة االرتباطية بين : 
ار يف باالستثم تحددياملؤسسي التطوير أن أي  عالقة قوية بينهماوجود بني متغريي الدراسة  قوة االرتباطتفسر 

 :رأس املال البشري من خالل

  مسامهة االستثمار يف رأس املال البشري يف حتسني األداء الذي يظهر من خالل حتسني االنتاجية، القيمة
 املعارف والكفاءات؛اكتساب بحمل الدراسة وهذا ما تبني من اهتمام املؤسسات السوقية، الرحبية، التنافسية، 

 وقد تبني : البشري يف تبين النماذج اجلديدة للمؤسسات املتعلمة وااللكرتونية مسامهة االستثمار يف رأس املال
وحتاول التوجه حنو التعامل أن املؤسسات حمل الدراسة تشجع التعلم باستمرار من خالل األساليب السالفة الذكر، 

   . االلكرتوين
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 الصفل

 

 :الخصة

 
ستثمار يف رأس املال البشري والتطوير املؤسسي حتليلية لواقع عملييت االإحصائية تقدمي دراسة  مت

باملؤسسات حمل الدراسة، بناءا على املعلومات اليت مت مجعها من الواائ  املتحصل عليها من املؤسسة، ومن 
دراسة وحتليل العالقة االرتبارية بني االستثمار يف رأس املال  ، وذلك هبدفخالل املقابلة مع بعض املسؤولني

التطوير املؤسسي، أي قياس مدى اعتماد املؤسسات حمل الدراسة على االستثمار يف حتقي   البشري وعملية
 مستوى عال من التطوير؛

 :وقد تبني أن جماالت التطوير خمتلفة وقد مت حتديدها يف هذه الدراسة ببعدين أساسيني

 القيمة، اإلنتاجية : التطوير من ناحية حتسني األداء الذي يتحدد بعوامل خمتلفة أيضا وقد مت اختيار
 . الرحبية والتنافسية

  املؤسسات املتعلمة : منهاالتطوير من ناحية تبين النماذج احلديثة للمؤسسات يف العصر الرقمي
 .وااللكرتونية

وهو ما يفسر أن  ينومن خالل النتائج املتحصل عليها تبني وجود عالقة ارتباط موجبة قوية من املتغري 
تعتمد فعال على االستثمار يف رأس ماهلا البشري يف حتقي  أهدافها وبالتايل يعترب حمل الدراسة املؤسسات 

 . حمدد فعلي لعملية تطويرها
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ةـــــــخامت  

150 

 

النتائج املتوصل إليها يف  ومن خاللمن خالل ما مت وصفه وحتليله يف هذه الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي، 
كيفية اعتبار الدراسة امليدانية الناجتة عن املعاجلة اإلحصائية، ميكن اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة واملتعلقة ب

ؤسسات االقتصادية اخلاصة يف اجلزائر، واليت ميكن تفسريها من خالل االستثمار يف رأس املال البشري حمددا لتطوير امل
اختبار العالقة بني متغريي الدراسة املستقل والتابع من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات االستبيان اليت تقيس 

 .باملؤسسات حمل الدراسة اإلطاراتاجتاهات املبحوثني الذين ميثلون عينة من جمموع 

ثل يف عملية االستثمار يف رأس مهناك عالقة ذات ارتباط قوي بني املتغري املستقل واملت كن القول أنوبناء عليه مي
 Condor، Pacific،  Cristor: التالية االقتصادية اخلاصة املال البشري، واملتغري التابع وهو تطوير املؤسسات

TCL Electronique. 

 :يليا كمميكن توضيح نتائجها  : أما بالنسبة للفرضيات

 : الفرضية الرئيسية األولى
H0:  محل الخاصة  االقتصاديةالمؤسسات تطوير ال توجد عالقة بين عملية االستثمار في رأس المال البشري و

  .الدراسة
وهي أقل ( 0.000)بقيمة احتمالية ( 30.842)احملسوبة  (F)بينت النتائج أن هذه الفرضية مرفوضة ألن قيمة 

بكل أبعاده االستثمار يف املتغري املستقل وبالتايل يتأكد وجود عالقة ارتباط بني ، (α=0.05)من مستوى الداللة 
%  49 ، حيث قدرت نسبة االرتباط بينهما بـحمل الدراسة وتطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة رأس املال البشري

 .بني املتغرييناملوجبة وهو ما يفسر قوة العالقة 

 :ثانيةية الالفرضية الرئيس         

 H0:  ال توجد عالقة بين عملية االستثمار في رأس المال البشري وتطوير أداء المؤسسات االقتصادية الخاصة
 .محل الدراسة

بقيمة ( 94.699)احملسوبة  (F)حيث بلغت قيمة اإلحصائية تبني أن هذه الفرضية مرفوضة من خالل النتائج 
 يتم تأكيد العالقة بني ،لصفريةاالفرضية  وبرفض، (α=0.05)لة وهي أقل من مستوى الدال( 0.000)احتمالية 

قوة بتفسر  تطوير أداء املؤسسات االقتصادية اخلاصة حمل الدراسةبكل أبعاده وبني  االستثمار يف رأس املال البشري
  .% 49بني املتغريين بنسبة املوجب االرتباط 
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 :الثالثةالفرضية الرئيسية      

 H0:  حمل اخلاصة  االقتصاديةأداء املؤسسات تطوير القة بني عملية االستثمار يف رأس املال البشري و توجد عال
 .الدراسة

( 0.000)بقيمة احتمالية ( 92.829) واليت قدرت بـ احملسوبة (F)بينت النتائج اإلحصائية رفض الفرضية الصفرية 
ة البديلة اليت مفادها أن هناك عالقة بني يتم تأكيد الفرضي، وعليه (α=0.05)أقل من مستوى الداللة  وهي

من األمناط حمل الدراسة اخلاصة  االقتصاديةحتول املؤسسات  بكل أبعاده وبني االستثمار يف رأس املال البشري
 .وهي عالقة طردية قوية%  24ات حمل الدراسة، حيث قدر االرتباط بنسبة مناط ادحديثة للمؤسسالتقليدية إىل األ

متعلقة بالدراسة امليدانية حيث مت تفسري حتديد عملية االستثمار يف رأس املال  يالحظ أهناالنتائج بالنسبة هلذه 
البشري يف تطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة حمل الدراسة من خالل تفسري العالقة االرتباطية بينهما، ومن جهة 

ملال البشري يف تطوير املؤسسات االقتصادية أخرى ميكن تأكيد ذلك من خالل مسامهة عملية االستثمار يف رأس ا
من ناحية األداء ومن ناحية تبين النماذج أو األشكال ادحديثة واملتمثلة يف  املؤسسات تحديد مدى تطورب اخلاصة

املؤسسة املتعلمة واملؤسسة االلكرتونية، وهذا اجلانب أيضا متت معاجلته إحصائيا من خالل مصفوفة االرتباط، اليت 
، وهذا بني تلك األبعادالرتباط بني أبعاد متغريي الدراسة املستقل والتابع، وقد تبني أيضا أن هناك ارتباط قوي تقيس ا

  القيمة، اإلنتاجية، الرحبية: إجابات املبحوثني كانت مؤيدة للبيانات اليت تضمنها االستبيان حول ما يفسر أن
 .ج املؤسسة املتعلمةالتحول إىل مؤسسة الكرتونية، تبين منوذ  ،التنافسية

تعترب حمددا لتطوير املؤسسات االقتصادية اخلاصة  وعليه ميكن القول أن عملية االستثمار يف رأس املال البشري
 :ذلك بناء على النتائج التالية ، وقد مت استنتاجبصفة عامة ولتطوير املؤسسات حمل الدراسة بصفة خاصة

 :تبني أن :بالنسبة للدراسة النظرية: أوال
  عملية االستثمار يف رأس املال البشري ضرورية ومهمة بالنسبة جلميع املؤسسات، أما بالنسبة للمؤسسات

اخلاصة واليت متثل العمود الفقري لالقتصاد ادحر، فإن عملية التطوير تعترب متاحة دون عوائق كبرية مقارنة بغريها نظرا 
أن أغلبها عبارة عن  ، صغر حجمها، حيثاملال واإلدارة لتميزها خبصائص خمتلفة من ناحية حرية التصرف يف رأس

 ؛مؤسسات صغرية ومتوسطة باجلزائر

 يف تطوير أداء املؤسسات االقتصادية من ناحية إنشاء وتعظيم  تسهم عملية االستثمار يف رأس املال البشري
 القيمة حتسني اإلنتاجية وزيادة الرحبية، الرفع من تنافسيتها؛
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 يف رأس املال البشري من تبين منوذج املؤسسة املتعلمة، وهو أمر مفروض بفعل حتديات العصر كن االستثمار مي

الرقمي، حيث البد هلذه املؤسسات من استثمار املخزون النوعي من املعارف والكفاءات ألهنا تعترب املدخالت 
 تمرة؛األساسية هلا ويف نفس الوقت السلعة املنتجة من طرفها بفعل عملية التعلم املس

  يف ظل العصر الرقمي أين فرض التعامل االلكرتوين يف مجيع امليادين، أصبحت املؤسسات مضطرة للتكيف مع
، وهذا هذه املمارسات، مما يتعني عليها إدخال التكنولوجيا ضمن هياكلها، وتطوير أساليب عملها واسرتاتيجياهتا

 ؛يتوقف على امتالكها خمزون من املعارف والكفاءات

 رأس مال مهم جدا بالنسبة رباملعارف والكفاءات اليت تعتا نقول أن تطوير املؤسسات منصب على وعموم 
للمؤسسة، والذي جيب أن يكون خمتلف عما ميتلكه املنافس للتمكن من التجديد والتفوق، لذلك عليها تقدير ما 

ستثماره تكاليف قد هنا تتحمل نتيجة امبا أ مستقبلية حتتاج إليه من هذا املخزون، الذي يفرتض أن حيقق هلا عوائد
 تكون مرتفعة؛

  مبا أن عملية االستثمار مهمة وتتحمل املؤسسة بناء عليها تكاليف فقد أثري جدل حول إمكانية قياسها
واإلفصاح عنها يف القوائم املالية من منظور حماسيب، غري أن هذه املسألة ال تزال حمل نقاش، خاصة أن هناك بعض 

   . تطبيقها يف القياسالطرق يصعب 

 :تتمثل يف :النسبة للدراسة الميدانيةب: ثانيا

 الدراسة وهذا  خيتلف االهتمام بعملية االستثمار يف رأس املال البشري يف مؤسسات الصناعة االلكرتونية حمل
 راجع لعدة أسباب سبق ذكرها؛

 نيات املادية والبشرية وكذلك إىل ثقافة ختتلف أساليب عملية االستثمار يف املؤسسات حمل الدراسة نظرا لإلمكا
 املؤسسة وتطلعاته؛

  تتميز املؤسسات حمل الدراسة عن بعضها البعض من حيث الرتكيبة البشرية ونوع رأس ماهلا البشري وهذا يرجع
ثمار ، وغريها مما يفسر اختالف نسبة االهتمام بعملية االستاإلنتاجيةإىل كرب حجمها، إمكانياهتا املادية، طاقتها 

 فيها، وكذا اختالف مستوى األداء يف ما بينها؛ 

 حيث ختتلف تتميز كذلك من حيث تطلعها حنو عملية التطوير خاصة يف ما يتعلق بادحصة السوقية والتنافسية ،
 أيضا من حيث حجم اإلنتاج واملبيعات، وهو ما يؤثر على عملية تطورها يف ظل العصر ادحايل؛
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من خالل الدراسة النظرية وحتليل حميط املؤسسات االقتصادية حمل الدراسة الداخلي : الدراسة اقتراحات :ثالثا
 :قرتحيواخلارجي 

 والتكيف معها بالنسبة  ضرورة التطلع إىل التحديث والتجديد خاصة يف ما يتعلق بكل ما متليه البيئة الرقمية
 ؛للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية

  والكفاءات والعمل على االستثمار فيها، بدل الرتكز على االستثمار املادي االلتفات إىل أمهية املعرفةوجوب 
 ؛أكثر

 التطلع حنو بناء الكفاءات وتطويرها الستغالهلا يف تطوير نشاط املؤسسات؛ 

 وبأن رأس املال البشري أخذ مكان   االستثمار يف رأس املال البشري،عملية  توعية املسؤولني بأمهية ضرورة زيادة  
 ؛ملال املادي يف العصر ادحايلرأس ا

  اليت ال تزال حمدودة الدراسةالنظر يف مسألة قياس األنشطة املتعلقة برأس املال البشري. 
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 :بـــــــــــــالكت

  " -قياس القيمة االقتصادية ألداء العاملين -عائد االستثمار في رأس المال البشري " إحتاد اخلرباء االستشاريون الدوليون،  .1
 .4002 ،إثراء، مصردار 

  ، الدار اجلامعية"-والتوقيع االلكتروني وقانون الملكية الفكرية واألدبية-قانون التجارة االلكتروني" إبراهيم سيد أمحد،  .2
 .4002اإلسكندرية، 

 .4002، دار الفكر العريب، القاهرة، " تنمية الموارد البشرية واستراتيجبات تخطيطها" إبراهيم عباس احلاليب،  .3
 .0890 السعودية، العامة، اإلدارة معهد ،" للفعالية متكامل منهج- التنظيمي التطوير"، الوهاب عبد جاد أمحد .4
 .4002، الناشر املؤلف، القاهرة، " –اإلدارة العصرية لرأس المال الفكري  –إدارة الموارد البشرية " ، أمحد سيد مصطفى .5
 .4002اإلسكندرية، مصر،  ،الدار اجلامعية اجلديدة"  مــــــالتنظي"  ،أمحد ماهر .6
 . 4002اهرة، ، املكتبة األكادميية، الق" spssالتحليل االحصائي باستخدام برنامج " أسامة ربيع أمني،  .7
 .4009، املكتبة األكادميية، القاهرة، " spssالتحليل االحصائي للمتغيرات المتعددة باستخدام برنامج  "أسامة ربيع أمني،  .8
 .4002 ، دار أسامة، األردن،" تسيير الموارد البشرية من خالل المهارات" إمساعيل حجازي، معاليم سعاد،  .9

   ، دار هومة، اجلزائر" صاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائراالندماج في االقت"  ،إكرام مياسي .11
4000 . 

 .4002، دار الوراق، األردن، " إدارة المعرفة في بناء الكفاءات الجوهرية"  أكرم سامل اجلنايب، .11
 .4000، دار الشروق، القاهرة، " ثورة اإلدارة العلمية والمعلوماتية" لسيد عاشور، ا .12
  .4002، دار األمني، القاهرة، " إدارة التغيير و واجهة األزمات" عليوة وآخرون، السيد  .13
 .4008، دار اخلليج، عمان، " التنمية البشرية المستدامة والنطم التعليمية" املعتصم باهلل اجلوارنة، دمية حممد وصوص،  .14
 اململكة للبحوث، العربية اإلدارة أمحد، القاسم أبو ترمجة ،" واألداء التنظيمي السلوك" جيوال،  مارك سريالجي، أندرودى .15

 .1991السعودية،  العربية
 .4002، دار العلوم، اجلزائر، " -نظريات، نماذج، تمارين محلولة–االقتصاد الكلي " بريبش السعيد،  .16
 .4008، دار املسرية، األردن، " التطوير التنظيمي واإلداري" بالل خلف السكارنة،  .17
 .4002مصر،  اجلامعية، الدار ،" إدارة األعمال، نظريات ونماذج وتطبيقات"  ،إدريس الرمحان عبد ثابت .18
  .4002،  مركز اخلربات املهنية لإلدارة، بيميك، القاهرة، " رأس المال البشري "حامت بن صالح أبو اجلدائل،  .19
 .4002، دار وائل، عمان، " مبادئ االقتصاد" حريب حممد عريقات،  .21
 .4009 عمان،  ، دار إثراء" األعمال منظمات في المعرفية اإلدارة استراتيجيات "عجالن،  حسني حسن .21
 .4002وائل، عمان،  دار ،" المعاصر المحاسبي القياس بدائل" حلوة،  رضوان حنان .22
 . 4000، دار املسرية، عمان، " التدريب االلكتروني" حنان سليمان الزنبقي،  .23
  .4002، دار املريخ، الرياض، " إدارة الموارد البشرية "ترمجة أمحد عبد املتعال،  ،جاري ديسلر .24
 . 4002رة، القاهرة، ھالقا إصدارات، " -أدوات وخطوات قياس العائد-االستثمار البشري " جاك فيليب روستون، .25
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 .4002، دار اليازوري، األردن، "اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية " رافدة احلريري،  .26
 

 .4002، مدخل اسرتاتيجي، دار وائل، عمان، " إدارة الموارد البشرية" مطر اهلييت، خالد عبد الرحيم  .27
 .4002، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، " إبرام العقد االلكتروني" خالد ممدوح إبراهيم،  .28
 .0940 عمان، املعرفة، كنوز ،" البشرية الموارد إدارة"  عبوي، منري زيد .29
 .4002، دار خوارزم، جدة، " ايات التعليم االلكترونيكف" زين الدين حممد حممود،  .31
 .4002، دار اجلامعة اجلديدة، " مبادئ علم االقتصاد" زينب حسني عوض اهلل، سوزي عديل ناشد،  .31
 .4008، دار اليازوري، عمان، " إدارة رأس المال الفكري في منظمات األعمال" سعد علي العنزي، أمحد علي صاحل،  .32
 .4000، دار اليازوري، عمان، " االدارة االلكترونية" سعد غالب ياسني،  .33
  .4008، دار اليازوري، عمان، " نظم المعلومات اإلدارية" سعد غالب ياسني،  .34
 .4004لية، عمان، ھ، الدار األ" أساسيات علوم المكتبات والمعلومات" سالمة عبد احلافظ،  .35
    ، مطبعة العشري، القاهرة" ة في منظمات األعمال العصريةإدارة الموارد الفكرية والمعرفي" سيد حممد جاد الرب،  .36

4002.   
 .4000، دار وائل، األردن، " -مدخل تحليلي–يمي ظالتطوير التن" طاهر حمسن الغاليب، أمحد علي صاحل،  .37
  " القياس واإلفصاح ودورهما في محاسبة تكاليف الموارد البشرية في القطاع المصرفي" عادل حممد حممد حسن،  .38

 .4002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 .4002، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، "إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية " عامر خضري الكبيسي،  .39
 .0889 ،قطر ، الشرق دار، " معاصرة وقضايا التنظيمي التطوير "، الكبيسيخضري  عامر .41
 .4000، دار اليازوري، األردن، " -المفاهيم واألسس–إدارة الموارد البشرية " عبد الرمحان بن عنرت،  .41
  مصر لإلدارة، املهنية اخلربات مركز ،"- المتكاملة التدريبية المناهج مجلة -التغيير إحداث أساليب " توفيق، الرمحن عبد .42

4000. 
 .1998 عمان، اإلدارية، للعلوم العربية املنظمة ،" العربية والخصوصية لتنظيميا التطوير" ،  محور مريغين العال عبد .43
 .4000ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، " التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية" عبد الكرمي بوحفص،  .44
 .4002، بريوت، مكتبة حسن العصرية ،" االستثمار األجنبي والتنافسي الدولية" عبد الكرمي كاكي،  .45
 .4004، دار زهران، األردن، " التدريب وتنمية الموارد البشرية" عبد املعطي عساف،  .46
 .4000، دار وائل للنشر، األردن، "اإلدارة اإلستراتيجية "   داي احلسني فالح حسن،ع .47
  كتب اجلامعي احلديث، امل" تخطيط الموارد البشرية"  عقيل جاسم عبد اهلل أبو رغيف، طارق عبد احملسن العكيلي، .48

 .0889، اإلسكندرية
 .0892، دار الغريب، مصر، " إدارة السلوك اإلنساني"  ،علي السلمي .49
 .4000، دار غريب، القاهرة، " إدارة الموارد البشرية االستراتيجية" علي السلمي،  .51
  .0888، دار غريب، القاهرة، " دارة اإلنتاجيةاإل" لي السلمي، ع .51
  .4008، دار وائل، األردن، " اإلدارة االلكترونية" الد إبراهيم السليطي، عالء عبد الرازق، خ .52
 .4002، مكتبة امللك فهد الوطنية، جدة، " القياس وتطبيقاته في البحوث الميداني" فوزي حبيب حافظ،  .53
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 .4002، مركز الكتاب األكادميي، عمان، " محاسبة الموارد البشرية" لبوعلي ، وليد ناجي احليايل، ا لعييب .54
 

 .4004، دار احلامد، عمان، " التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص" ليث عبد اهلل القهيوي، بالل حممود الوادي،  .55
 .4004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "التسيير المالي " مبارك لسلوس،  .56
 .4000 ،للجامعات، القاهرة النشر دار ،" -قارنم إسالمي مدخل -التنظيمي التغيير استراتيجية "املاضي،  حملمديحممد ا .57
 دار ،" ةالمختلف المنظمات في والجماعي الفردي اإلنساني السلوك دراسة- التنظيمي السلوك" ، القريويت قاسم حممد .58

 .2000 عمان، الشروق،
 . 4000، مركز تطوير األداء والتنمية، مصر، " االستثمار في رأس المال البشري" حممد مصطفى حممود،  .59
، دار " (االنتاجية والكفاءات، التغير النقني، العمل ورأس المال)تحليل المتغيرات االقتصادية " حممود نبيل إبراهيم،  .61

 .4009البداية، عمان، 
التنافسية كآلية من آليات العولمة االقتصادية ودورها في دعم جهود النمو والتنمية في " مصطفى أمحد حامد رضوان،  .61

 .4000 ،ر اجلامعية، اإلسكندريةدا، " العالم
 .4002، دار إثراء، األردن، " إدارة التغيير والتطوير" ناصر جرادات، أمحد املعاين، أمحد عريقات،  .62
 .0889، دار احملمدية العامة، اجلزائر، " اقتصاد مؤسسة" ناصر دادي عدون،  .63
 .4002الرياض،  ، دار املريخ، " -مشكالت اإلستراتيجية والوظائف وال –اإلدارة االلكترونية " جنم عبود جنم،  .64
 .2008، دار الوراق، األردن، " -المفاهيم واالستراتجيات والعمليات -إدارة المعرفة" جنم عبود جنم،  .65
 .4000، دار اليازوري، عمان، "–إدارة ما ال يقاس –إدارة الالملموسات " جنم عبود جنم،  .66
دار  ،" االقتصاد المعرفي وانعكاساته على تنمية الموارد البشرية" عذاري، هدى زوير خملف الدعمي، عدنان داوود حممد ال .67

 . 4000 جرير، عمان،
 اإلسالمي، الندوة العاملية للشباب " spssتحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي " وليد عبد الرمحان الفرا،  .68

 .4008الرياض، 
 .4002، دار احلامد، عمان، " ت المحاسبية المعاصرةدراسات في المشكال" وليد ناجي احليايل،  .69
 .4002، مركز الكتاب األكادميي، عمان، " محاسبة الموارد البشرية" وليد ناجي احليايل،  .71
مدخل إستراتيجي  -إدارة الموارد البشرية" مؤيد عبد احلسني الفضل، هاشم فوزي العبادي، ، يوسف حجيم الطائي .71

            .4002 ،اندار الوراق، عم، " -متكامل
،  سلسلة الرضا " -التحليل االستراتيجي أساليبه، نماذجه وأساليبه–اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسة " يونس إبراهيم حيدر،  .72

                   .4002للمعلومات، سوريا، 

  :وأطروحات ندوات ملتقيات علمية،

االجتاهات املعاصرة –العريب األول إدارة املوارد البشرية املؤمتر ، " البشريةمشكالت قياس إنتاجية الموارد " ثناء علي القباين،  .73
    .4002، ، القاهرة-واحلديثة
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 ، ندوة التنمية البشرية يف الوطن العريب، بريوت" -مراجعة نقدية للمفهوم والمضمون –التنمية البشرية " جورج القصيفي،  .74
0880. 

 

مللتقى الدويل اخلامس حول ا، " رأس المال الفكري واالستثمار في رأس المال البشري ماهية "رابح عرابة، حنان بن عوايل،  .75
  ديسمرب 02-02رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل االقتصاديات احلديثة، جامعة الشلف، يومي 

4000. 
مدخل مواءمة التعليم الجامعي مع : ـالـةاالستثمار في رأس المال البشـري ودوره في تخفيـض البط" مسرية عبد الصمد،  .76

 إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة: امللتقى الدويل حول ،"متطلبات سوق العمل المحلية 
 .4000كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 

 إدارة :حول الرابع الدويل امللتقى ،" تحليلية استعراضية دراسة: المعرفة خارطة فهومم "العمري،  غسان العلي، الستار عبد .77
 .2004 أفريل 49-42اخلاصة، عمان،  األردنية الزيتونة جامعة األعمال، كلية العريب، العامل يف املعرفة

 للتنمية االقتصادية واالجتماعية ندوة معهد التخطيط، " تقدير العوائد من التعليم في سورية" عماد الدين أمحد املصبح،  .78
 .4000دمشق جويلية، 

 أطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، " االستثمار التعليمي في رأس المال البشري"  حممد دهان، .79
 .4000-4008قسنطينة، 

إدارة املوارد : ملؤمتر العريب األولا، "-سالمفاهيم وطرق القيا–قياس تكلفة الموارد البشرية " حممد عبد الفتاح العشماوي،  .81
  .4002، منشورة، القاهرة، -االجتاهات املعاصرة واحلديثة –البشرية 

  " دور إعادة هندسة العمليات وبناء نظم إدارة المعرفة إلنجاح االستثمار في رأس المال البشري" معني أمحد السيد،  .81
 .4002أفريل  42-44، األردن، اقتصاد املعرفة، جامعة الزيتونةل البشري يف رأس املا: املؤمتر الدويل الثاين عشر لألعمال

ملؤمتر العلمي الدويل الثالث ا، " دراسة ميدانية في قرية مصرية: بيئة استثمار رأس المال البشري" حممد القصاص،  مهدي .82
 . 4009للبيئة، جامعة جنوب الوادي، مصر، 

  : مجالتال
  القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية ،28تصادية عربية، العدد ، جملة حبوث اق" البشري في مصررأس المال " رف العريب، أش .83

4009 . 
                       جملة العلوم اإلنسانية ،" تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجي" ،الطيب داودي، حمبوب مراد .84

 .4002نوفمرب  ،جامعة حممد خيضر بسكرة، 04العدد 
للوحدات المالية يف املوارد البشرية يف التقارير االستثمار إلفصاح عن ا" ، سناء أمحد ياسني، الغبانثائر صربي  .85

  22، جامعة بغداد، العدد رقم قسم المحاسبةاالقتصادية واإلدارية، كلية اإلدارة واالقتصاد، العلوم ، جملة " العراقيةاالقتصادية 
4002. 

نموذج )التعلم التنظيمي وتقويم األداء في مراكز خدمة مراجعي المؤسسات العامة الخدمية  "، االمني طارق حسن حممد .86
 .4002، الرياض الثاين،العدد  ،22اجمللد ، دارة العامةدورية اإل، " (مقترح
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 2العدد  ، جملة الواحات،" دور رأس المال البشري في خلق القيمة في المؤسسات المصرفية" عبد اللطيف مصطفي،  .87
 .4008املركز اجلامعي غرداية، 

 
 

جملة الواحات للبحوث  ،" أثر استراتيجية التنويع على أداء المؤسسة االقتصادية"  غامل عبد اهلل، تيمجغدين عمر، .88
 .4002، جامعة غرداية، 04، العدد 02والدراسات، اجمللد 

، جملة العلوم " قياس عائد االستثمار في تدريب رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة" ليلى بوحديد، إهلام حيياوي،  .89
 .4002، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 00االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية  العدد 

سة حالة درا–إشكالية القياس واإلفصاح عن رأس المال البشري في القوائم المالية " حممود مجام ، دبابش أمرية،  .91
، العدد الثالث، جملة ميالف للبحوث والدراسات، املركز اجلامعي عبد " المؤسسة الوطنية لعتاد األشغال العمومية بقسنطينة

 .4002احلفيظ بو الصوف، ميلة، 
ا مقرتح للقياس وفق نموذج -ستثمار فيه وإشكالية قياس أدائهآليات اال المال البشري في الجامعةرأس " مدفوين هندة،  .91

  ، جملة البحوث االقتصادية واملالية، العدد السادس" -توازنلممؤشرات التصنيف العاملي للجامعات وأبعاد بطاقة التقييم ا
 .4002سمرب يجامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، د

رن الواحد فعاليات نظام إدارة المعرفة في المنظمات لتحويلها إلى االقتصاد الرقمي في الق" ناصف أمحد مصطفى،  .92
 .4004، الكويت، 28، دورية مؤسسة التقدم العلمي، العدد " والعشرين

 

 :المواد القانونية ومواقع األنترنت

  20/04/4002املؤرخ يف  40-02رقم  يمن القانون التجار  280، 0مكرر 222مكرر و  222، 222، 222املواد  .93
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614 

  20/04/4002املؤرخ يف  40-02رقم  من القانون التجاري 280، 0مكرر 222مكرر و  222، 222، 222املواد  .94
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقع

https://www.jecreemonentreprise.dz/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=1427&catid=2&lang=ar&Itemid=614 
 :البوابة اجلزائرية إلنشاء املؤسسات، املوقعوما بعدها من القانون التجاري،  220املادة  .95
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