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تحديد العوامل المؤثرة على تطور وظيفة الموارد البشرية مستقبال في الجزائر
MICMAC باستخدام منهجية التحليل الهيكلي
 أمينة سماش، محمد األمين مشرور



:الملخص

هتدف هذه الدراسة إىل حتديد العوامل األكثر تأثريا على تطور وظيفة املوارد البشرية من وجهةة ظرةر الفةنيعل يف امليةدا مةن رنيرسة وتسةنيتذ
 الةةذي يهةةدف تسنيس ةني إىل حتليةةل العملتةةة س ة املم ةرياMICMAC تكةةنيدنيي سنيسةةم دال تسةةلول المالليةةل ااسمش ةرايف اململثةةل يف المالليةةل ا ي ل ة
 الم ري يف، واتمصنيدية كنيلعوملة، حيث توصلت الدراسة سأ تسرز العوامل املؤثر ه ت نولوجية كنيلم نولوجيني احلديثة لإلعملل وااتصنيل. امل وظة لنرنيل مع
 ت ةةري، ظةنيهر تأظيةةث األظشةةطة،  عوامةةل اجملنيعيةةة كمنةةوي وتبةنيين تركيبةةة املةوارد البشةرية وزيةنيد مرةةمواهني المعليلة،القطنيعةني ااتمصةةنيدية والم ةةري يف األسةوام
. الثقنيفة المنريلية،  ظوي ا ي ل المنريل، وتخرى مرتبطة سنيلبيئة الداخلية لللؤسرني كنيسرتاتيجية املنرلة،القيم الثقنيفية
 تدخل الدولة يف،  اسمقرار تو عدل اسمقرار المشريعني والقواظ،كلني توصلت الدراسة تيضني ت العوامل الرينيسية كنيألوضنيي الرينيسية
.اخل ليس ني تأثري كبري على تطور وظيفة املوارد البشرية... رنيرسني مديري املوارد البشرية
Micmac  المالليل ا ي ل، عوامل المطور، وظيفة املوارد البشرية:ال للني املفمنيحية

C24 , M12 :JELتصنيف

Determination of the factors affecting the evolution of the HR function in
Algeria, using the MICMAC structural analysis method
Abstract :

The present study aims at identifying the factors that most influence the development of
the HR function from the practitioners’ perspective (academic experts and non-armchair
theorists) by relying on the method of prospective analysis MICMAC (French
acronymmeaning: Matrix of cross impact multiplication applied to a classification). The latter
mainly aims to analyze the correlation between the variables that make up a certain system.
After having carried out an analysis on the development system of the HR function, we were
able to learn that the most influential factors are technological such as technological
transformations and the development of NICTs, and economic such as globalization, changes in
markets and sectors. Economic factors, as well as social ones such as the diversity of HR
characteristics, also the increase in its educational level, the phenomenon of feminization of
activities and changes in cultural values. There are also other factors related to the internal
environment of companies such as the strategy of the organization, the type of organizational
chart of the organization and ultimately the culture of the company.
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The study also revealed that political factors (political status, stability or instability of legislation
and state laws, the intervention of the latter in the work of HR practitioners, etc.) as for them,
no significant impact on the evolution of the HR function.
Keywords: The HR function, Evolution factors, MICMAC method.
JEL Classification : C24, M 12

مقدمة:
يمفق امل مصو يف جمنيل اإلدار على ت الرتمسنيل البشري يعمرب من س تهم املوارد اليت تعملد عليهني املنرلة يف الم يف مع
ممطلبني عنيمل األعلنيل احلنييل الذي يملياز سنيلملتأكد وعدل ااسمقرار،الش ء الذي دفع املنرلني لملهملنيل والرتكياز على وظيفة
املوارد البشرية اليت تعلل على حتديد اسرتاتيجينيهتني ورسم سينيسمهني وفقني ل نييني وتهداف املنرلة .إذ تعرف على تهنني جملوعة
األظشطة والوظنيرف وامللنيرسني اليت هتدف إىل تريري املواهب والقدرا لمالقيق رسنيلة ورؤية املنرلة وكذا دعم اسرتاتيجيمهني
وتهدافهني(Dolan, Saba, Jackson, & Shuler, 2002, p. 5).
من س الدراسني اليت اهملت مبمنيسعة تطور وظيفة املوارد البشرية ،دراسة (Sanséau , Matmati, & Ludivine ,
)2013سعنوا  " :إدارة الموارد البشرية في قلب األزمة االقتصادية  :األدوار المطلوبة وتوقعات الغد"،هدفت هذه الدراسة
إىل دراسة تطور وظيفة املوارد البشرية واألدوار اجلديد ملديري املوارد البشرية توتني األزمني عن طريق حتليل الدور الذي تلعبه
هذه الوظيفة تثننيء وسعد األزمني  ،حيث توصلت الدراسة إىل عد ظمنيرج تمههني ت األزمة ااتمصنيدية تد تثر على الرينيسني
العنيمة لللؤسرة سنربة  ،%53,6كلني تثر على سينيسني إدار املوارد البشرية يف املؤسرة سنربة  %47,3وتثر على
ظشنيطني ورنيرسني إدار املوارد البشرية سنربة  ،%42,7وتد تثر األزمة على ظشنيطني مدير املوارد البشرية سنربة ،%51,8
وع س مني توتع البنيحثو فإ سينيسني إدار املوارد البشرية توجهت حنو اختنيذ تداسري هجومية للم فيض من حد األزمة
ومواجهمهني إذ ت  %57,3من مديري املوارد البشرية توجهوا حنو المعجيل يف حركية املوظف  ،كلني مت اختنيذ سعض المداسري للم يف
مع سينيم األزمة كم فيض سنيعني العلل ،تمننيط جديد لمريري الم وين والمأجري .
ودراسة )(Montupil, 2004سعنوا " :تطور ممارسات إدارة الموارد البشرية وأدوار مديري الموارد البشرية

ونماذج إدارة األعمال في مؤسسات االتصاالت البلجيكية وجمهورية التشيلي في سياق التغيير" ،هدفت هذه الدراسة إىل
وصف ،حتليل ومقنيرظة تطور رنيرسني إدار املوارد البشرية ،تدوار مديري إدار املوارد البشرية ومننيذج اإلدار يف سينيتني دحدد
وخمملفة يف الفرت الازمنية امللمد من  6991إىل  1006مع إظهنير ملنيذا وكيف حدثت خمملف الم ريا وكذا الدور احلنيسم
للفنيعل يف هذه الم يريا  ،توصلت الدراسة إىل اسم ملص توجه الشبه وتوجه ااخمملف س تطور هذه الوظيفة يف خمملف
الرينيتني  ،ف نيظت األوىل تملثل يف ت تغلبية املؤسرني تنيمت سرفع املرموى الم نولوج عن طريق ااسم دال امل ثف
للم نولوجيني احلديثة لإلعملل وااتصنيل ،إضنيفة إىل الموجه القوي إلخراج سعض تظشطة املوارد البشرية ،ومن خملل اسم دامهني
ذه الم نولوجيني احلديثة مت مملحرة تطور غري عنيدي يف فعنيليمهني ،إظمنيجيمهني إضنيفة إىل حتقيق م نيسب منيلية ،ومع ذلك تسفر
ذلك عن ظقص تكبري يف الوظنيرف وكثنيفة عنيلية يف العلل تصل إىل  00-00سنيعة يف األسبوي ،مروظة تكرب يف العلل وزينيد
الض وط املهنية ،توصل البنيحث كذلك إىل عدل وجود فرم ت نولوج كبري من حيث إدار املعنيرف ،إدار املوارد البشرية يف
الرينيتني الثملث سل ااخمملف ي لن يف طريقة العلل ،تمني على مرموى اإلدار كني هننيك تطور ملالوظ ظررا للنمنيرج احملققة يف
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الرينيتني الثملث من خملل اإلدار المشنيركية ،املروظة المنريلية والرتلية ،دوارر اجلود  ،المل وطرم المدريب احلديثة ،تمني فيلني
خيص رنيرسني إدار املوارد البشرية فملياز سنيلطنيسع الفردي ،تطوير تداء الفريق عن طريق المدريب الذايت ،إدار ال فنيءا  ،تنيسلية
ااسم دال.
اسمننيدا للدراسني اليت تثبمت تطور رنيرسني وظشنيطني وظيفة املوارد البشرية يف خمملف املنرلني والرينيتني اح يف تذهنيظنني
سؤال جوهري حول العوامل احلنيلية واملرمقبلية اليت تؤثر على تطور وظيفة املوارد البشرية يف مؤسرمنني اجلازاررية الذي ظرعى إىل
اإلجنيسة عليه من خملل هده الورتة البالثية وذلك سنيسم دال تسلول المالليل ا ي ل تو البنيوي الذي يهدف تسنيسني ملمنيسعة تطور
ظرنيل مع من خملل املم ريا امل وظة له سإعداد مصفوفة المأثري والمأثر ومعنيجلمهني سربظنيمج املي لنيك Micmacلمالديد املم ريا
األسنيسية تو املفمنيحية اليت تلعب دورا يف حركية ظرنيل تطور وظيفة املوارد البشرية .وتملثل اش نيليمنني الرريرية فيلني يل :
ما هي العوامل األساسية المؤثرة على تطور وظيفة الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية؟

 -1تطور وظيفة الموارد البشرية:

يعرف "كروزيومنيرتوري" وظيفة املوارد البشري  Fonction RHسأهنني " :إدار األفراد يف العلل داخل املنرلني ".
)(Soulez-chloé, 2017, p. 20
كلني ني ن تعريفهني تيضني سأهنني :حينيز املنرلة لألفراد الملزم ني )الذين حتمنيج إليهم( يف الوتت املننيسب (Lethielleux,
) ،2017, p. 17كلني ني ن تعريفهني تيضني سأهنني :جملوعة األظشطة والوظنيرف وامللنيرسني اليت هتدف إىل تريري املواهب
والقدرا لمالقيق رسنيلة ورؤية املنرلة وكذا دعم اسرتاتيجيمهني وتهدافهني(Dolan, Saba, Jackson, & Shuler, .
)2002, p. 5
سعد ت مر وظيفة املوارد البشرية سعد مراحل اسمداءا من مرحلة مني تبل المصنيع)مني تبل القر  61ل(مرورا مبرحلة مني تبل
حركة اإلدار العللية).تواخر القر  –61منمصف القر  ،(69مث مرحلة الثور الصننيعية وإدار املوارد البشرية) منمصف القر 69ل
  (6961فلرحلة احلرل العنيملية األوىل والمنييلورية) ،(6911-6961سعد ذلك مرحلة حركة العملتني اإلظرنيظية)-6911 ،(6991مث مرحلة احلرل العنيملية الثنيظية) (6910-6999سعدهني مرحلةحركة العلول الرلوكية ) ،(6900-6910لمأيت تهم
مرحلة تعرفبإدار األفراد ) ،(6910-6900وتخريا مرحلة إدار املوارد البشرية )(1060 -6910
تصبالت وظيفة املوارد البشرية يف الوتت احلنييل إدار كنيملة لللوارد البشرية سدا من موظف واحد تو اثن سعد ت
تطور وتوسعت لمصبح جازءا تسنيسيني يف املنرلني وتأخذ حيازا كبريا منهني ،من خملل مرنيمهمهني الفعنيلة يف تننيفرية املنرلة
وخنيصة س عد اظفمنيح األسوام وظهور مصطلح العوملة مني جعل املنرلة يف مواجهة مرملر للعديد من املمطلبني الداخلية واخلنيرجية
 :المدويل  ،L’internationaliséغازو املرت للعلل ،مقنيييس اإليازو لمأكيد اجلود  ،LesISOqualitésالم نولوجيني
اجلديد  ،(Bakadir & Cherkaoui, 2016) ،ليجد مدير املوارد البشرية ظفره تمنيل موجة تدوار جديد لوظيفمه من
مواجهة لم ري العقليني  ،تيود جديد  ،إدمنيج الم نولوجيني احلديثة لملتصنيل واإلعملل...اخل
يل ص الش ل المنييل خمملف تطورا وظيفة املوارد البشرية :
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شكل رقم) :(21المطور المنيرخي لوظيفة املوارد البشرية
إدارة ألافراد

إدارة املوارد البشرية

إلادارة الاستراتيجية
للموارد البشرية

نظرة عملية

تجور
تشريعني اجملنيعية
األمن املنيدي للفرد

نظرة تكتيكية
ا مركازية الوظيفة ،سروز مفهول
ال فنيء  ،تصليم معنيرف الفرد،
سداية المريري المقديري
للوظنيرفوال فنيءا .

نظرة استراتيجية
مشنيركة الوظيفة يف صينيغة
ااسرتاتيجية وتنليمهني ،مفهول "الشريك
يف العلل"
الرتكياز على الفرد ،مفهول "القنيسلية".

المصدر (Benchemam & Galindo, 2013, p. 23):مع سعض المعديل

 -0العوامل المؤثرة على تطور وظيفة الموارد البشرية:
مياز اجللعية الفرظرية ملديري املوارد البشرية  ANDRHس ظوع من العوامل املؤثر على تطور إدار املوارد البشرية،
األوىل عوا مل خنيرجية ذا تسعنيد اتمصنيدية ،ت نولوجية ،اجملنيعية ،ثقنيفية ،سينيسية وتنيظوظية ،تمني الثنيظية فه عوامل داخلية تنريلية
ممعلقة سنيألفراد ،حيث ني ن تل يصهني كلني يل (Moultte & Roques, 2014, p. 04):

 .1.0العوامل الخارجية :
تعمرب إدار املوارد البشرية من تكثر اإلدارا اليت تمأثر سنيلم ريا اخلنيرجية كوهنني مرؤولة عن تظشطة تهم مورد من موارد
املنرلة والذي يمأثر سطريقة تو سأخرى سملك الم ريا  ،إذ ني ن تل يص العوامل اخلنيرجية املؤثر على هذه اإلدار كلني يل
(Mecherour, Hacini, & Semmache, 2018):
 .1.1.0عوامل اقتصادية :

تعمرب العوامل ااتمصنيدية من تهم العوامل املؤثر على تطور هذه الوظيفة سشد  ،واليت تضم :
العوملة  :تعمرب إدار املوارد البشرية من تكثر الرواهر اجململعية تأثريا حبركة املم ريا العنيملية واظطملتني العوملة
والثورا العللية والمقنية كوهنني جملوعة من املفنيهيم والموجهني الف رية يف األسنيس وم لفة سمأثريا اجملنيعية وثقنيفية تمصل
سنيجململع الذي متنيرس فيه وتع س ميازاته وخصنيرصه ،ف ل مني حيدث فيه من تطورا يف مجيع اجملنيا إمنني يصيب هنيته اإلدار اليت
سدورهني تمالول لم و تدا مؤثر وفنيعلة يف مازيد من المطور والم يري(.لطف  ،وآخرو  ،1009 ،صفالة )10
كلني ترى  Lethielleuxت العوملة تدفع سنيملنرلني إىل الموجه حنو سلدا جديد س رض زينيد حصمهني الروتية،
وملواجهة هذا المطور وجب على إدار املوارد البشرية الم يف مع خمملف الوضعيني اجلديد من خملل تنفيذ سينيسني املوارد
البشرية املرتبطة سنيلثقنيفة الوطنية وثقنيفني املؤسرني األخرى إضنيفة إىل اكمرنيل تدر تننيفرية جديد تنيرلة على ثراء هذا
المنوي(Lethielleux, 2017, p. 42).
58

المجلد  ،5العدد(0202) 20

المجلة الجزائرية للموارد البشرية

الم ري يف القطنيعني ااتمصنيدية واألسوام :ترى V. Coudertسأ تدويل ااتمصنيد واألسوام تدى إىل حدوث
اضطراسني عليقة على مرموى املنرلني منذ تكثر رن ثملثة عقود ،فقد سنيعد هذا المدويل على تضنيعف حركني ااظدمنيج
والشراء س املؤسرني خمملفة اجلنريني يف سينيم ااتمصنيد املعومل واملننيفرة الدولية يف مجيع اجملنيا  ،حيث كني لعوملة ااتمصنيد
الفضل يف متركاز البعد البشري يف تلب اسرتاتيجية املنرلة ،وذلك مني سنيعد مدير املوارد البشرية على تخذ حياز ووز كبريين يف
املنرلة ليمجه دوره حنو الشريك ااسرتاتيج (Khiat, 2012, p. 66).
ويف هذا الرينيم يؤكد ذلك  Robert Reichيف كمنيسه »  « L’économie Mondialiséeسنة 6999
سقوله ":إظنني ظعيش اليول حتوا جذريني يهدف إىل إعنيد تركيب شعول واتمصنيديني القر القنيدل ،حبيث لن ي و هننيك منمجني
وا حىت صننيعني وطنية  ...اخل وسنيلمنييل لن ي و هننيك اتمصنيد وطين ...عنصر وحيد فقط سيبقى ممجذرا داخل احلدود القطرية
هو األفراد امل وظو لألمم ،سوف ي و رتمسنيل كل تمة كفنيءاهتني وعازنية مواطنيهني"( .ثنيسيت و سن عبو  ،1009 ،صفالة )11
األوضنيي ااتمصنيدية  :يرتبط ااتمصنيد ارتبنيطني وثيقني سروم العلل ومن مث سرينيسني املوارد البشرية يف املنرلني  ،فف
حنيلة النلو القوي وااظمعنيش ااتمصنيدي يعود ذلك سنيإلجينيل على إدارا املوارد البشرية ،حيث تقول هذه األخري سموظيف تفراد
جدد لملبية الطلب ،وعلى ا لع س متنيمني فف حنيلة األزمة وسقوط ااتمصنيد سيعود على هذه اإلدارا سنيلرلب مني جيعلهني تقلص
من حجم العلنيلة وسنرب كبري إ تطلب األمر من خملل ااسم ننيء عن الفنيرض يف املوارد البشرية تو اللجوء إىل المقنيعد املب ر
مثللني حدث يف سنوا المرعينني عندمني دفعت الصعوسني ااتمصنيدية اليت كنيظت تواجههني املؤسرني آظذاك إدارا املوارد
البشرية إىل القينيل سمرريح العلنيل والرتاجع عن سينيسني الم وين ،المالفياز واملشنيركة ،ذلك مني تعطى صور سلبية نيته اإلدارا
تمنيل العلنيل" ،فنيلعملتة تبنيدلية-تفنيعلية يمالدد على تسنيسهني مصري املورد البشري على املرموى ال ل ومن مث م نيظمه"(.رتنيل،
 ،1061صفالة )10
 .0.1.0عوامل اجتماعية-ثقافية:
يؤكد العديد من البنيحث على غرار J.M Perettiعلى اجتنيه الدول املمقدمة حنو الشي وخة ،وهذا مني يثبمه حتليل هرل
األعلنير يف العديد من املنرلني  ،حيث يؤخذ جيل )Baby-boomاألفراد الذين ازدادوا يف فرت مني سعد احلرل العنيملية الثنيظية
من  6911إىل  (6910النربة األكرب مقنيرظة سنيلفئني األخرى مني يرملازل على املنرلني حرن إدار هذه العينة سنهج ممرق
فيلني خيص إدار املرنيرا املهنية ،األجر ،ظروف العلل ،احلركية املهنية والم وين لمجنب اآلثنير الرلبية للشعور سنهنيية احليني
املهنية) ،(Peretti, 2016, p. 4ذلك مني خيفض عدد األفراد النشط يف هنيته البلدا وجيعلهني تفمح اجملنيل اسمقبنيل
املهنيجرين من خمملف الدول الننيمية اليت تملياز سروم علل فيه فنيرض من القوى العنيملة وخنيصة الشنيسة ،هذا مني يفرز توجهني
عنيملية جديد لللوارد البشرية حيث سجلت سنة  1069هجر تكثر من  600مليو عنيمل مهنيجر يف العنيمل من تصل 191
مليو مهنيجر علومني ،لمرجل الدول العرسية سذلك تعلى ظربة من العلنيل املهنيجرين سل ت  %35,4وترمضيف مني ظربمه
 %11,7من العلنيل املهنيجرين يف مجيع تحننيء العنيمل) ،(OIT, 2014ليرهر سذلك مصطلح جديد يعرب عن ظنيهر إعنيد
الملوتع  La Délocalisationمتثل يف " :عوملة العلل".
ترهر خمملف الدراسني عد اخمملفني فردية وعدل المننيسق اجللنيع لألفراد يف املنرلني جراء ااظفجنير الرريع
للم نولوجيني احلديثة ،فنيملنرلة جتلع س تفراد ذوي تطلعني وخصنيرص خمملفة فيلني خيص  :اخمملف األعلنير ،ت وينني تولية،
مرنيرا وظيفية ،مؤهمل ممنوعة ،هذا مني يربز عد توتعني خمملفة ،من هنني توجب على املنرلني تطوير سينيسني موارد سشرية
تنرجم مع طبيعة هذا المنوي والمبنيين يف تركيبة األفراد ،حيث يرى  J.M Perettiسأ اجليل )Zاملولودين سعد (6990
واجليل) (6990-6911Yحيمنيجني لملعرتاف هبلني من طرف املنرلة تكثر من اجليل ).(6911-6910X
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كلني يملحظ البنيحثو غازو النرنيء للعلل وسروز ظنيهر تأظيث األظشطة ،حيث جند سأ عدد النرنيء العنيممل يف تازايد
مرملر يف شىت مننيطق العنيمل وتعرف حنيليني كل النشنيطني والقطنيعني املهنية غازوا تظثويني غري مربوم(ثنيسيت و سندي عبد اهلل،
 ،1061صفالة  ، )699ومل تقف هذه العوامل عند هذا احلد،سل جند عنيمل آخر ا يقل تمهية عن سنيسقيه خيص زينيد املرموى
المعليل  ،إذ ت ظربة كبري من املوارد البشرية يف املنرلني ترعى ملواصلة دراسنيهتم ملد تطول سعيني لمالقيق عد تطراف ورغبني
تمههني :إثبني الذا  ،املشنيركة ،ااعرتاف ...اخل ،رني يازيد ذلك من مش لة الموفيق س احلنيجني البشرية وحنيجني املنرلة.
جند سأ وظيفة املوارد البشرية تأثر سم ري القيم الثقنيفية حيث توجب على شنيغل هذه الوظيفة احرتال القيم
وااجتنيهني  ،املعمقدا  ،المطل عني  ،اآلمنيل امل ملفة لدى األفراد يف املنرلني إىل جنيظب الرع إىل ضلني ظوعية حيني تفضل
خنيصة داخل العلل عن طريق هتيئة الرروف اململرلة لذلك وكذا الم فل سنيظش نياهتم.
 .2.1.0عوامل تكنولوجية:

يرى  M.Kalikaسأ "كل القطنيعني  ،كل املهن ،كل وظنيرف املنرلة تد تأثر وسممأثر سنيألظرتظت" (Khiat,
) ،2012, p. 135ومني يدعم هذا هو دراسة تنيمت هبني الوكنيلة ااسمشنيرية  KurtSalmonاملم صصة يف إدار األعلنيل
وااسرتاتيجية سنة  1061مشلت  11مدير موارد سشرية ،حيث توصلت يف ظمنيرجهني ت  %77من هؤاء املدراء يؤكدو على ت
منرلنيهتم سصفة عنيمة ووظيفة املوارد البشرية سصفة خنيصة تأثر سنيلرتلنة ،لمموجه اليول هذه الوظيفة حنو اسمعلنيل كل مني هو رتل
 Numériqueيف خمملف تظشطمهني ورنيرسنيهتني(Lethielleux, 2017, p. 46).
تعمرب توىل الربجميني اليت دخلت على تظشطة إدار املوارد البشرية ه تلك املمعلقة سنيألجور يف الفرت مني س -6910
 ، 6910غري ت ثقنيفة اإلعملل اآليل عند مديري املوارد البشرية سقيت سطيئة يف تطورهني إىل غنيية (Soulez-chloé, 6990
) ،2017, p. 244وسعد ت مت إدمنيج ت نولوجيني اإلعملل وااتصنيل يف العديد من العلليني اإلدارية وخنيصة يف إدار املوارد
البشرية منذ سداية المرعينني  ،توجهت سذلك هذه اإلدار حنو ترلية "اإلدار اإلل رتوظية لللوارد البشرية"  ،e-GRHحيث
ظهر هذا املفهول يف الو.ل.ت الذي يشري إىل جملوعة الربامج والمطبيقني اليت تدمج س TICو GRHيف املنرلة ،إذ يرى
 S.Bartheسأ  e-GRHه اسم دال ت نولوجيني اإلعملل وااتصنيل لمالر علليني املوارد البشرية املمعلقة سنيحليني
املهنية لألفراد داخل املنرلني من توظيف ،تريري اجملنيع )عطل وغريهني( ،تجور ،تريري ال فنيءا  ،تقنيعد ...اخل (Khiat,
)2012, p. 139
ظميجة اسم دال هذه الم نولوجيني يف وظيفة املوارد البشرية ظهر عد مفنيهيم جديد تمههني :الموظيف اال رتوي
 E-Recrutementتو الموظيف عرب ااظرتظت  RecrutementenLigneسعد ازدهنير ااظرتظت وفمح مواتف
الموظيف ،غري ت كثر هذه املواتع مل يازد إا تعقيدا يف البالث ذلك مني حمم على مديري املوارد البشرية تنفيذ إسرتاتيجية اخمينير
تحرن املواتع اليت تضم تفضل املرتشال تو إظشنيء صفالة خنيصة سنيلموظيف على موتع املنرلة ،سنيإلضنيفة إىل الم وين اإلل رتوي
 ، e-Learningوكذا إدار املعنيرف  ،KMاخلدمة احلر لللوارد البشرية  ،LSRHلوحة القينيد ااجملنيعية  ...TBSاخل
 .2.1.0عوامل قانونية وسياسية:

تعمرب البيئة الرينيسية والقنيظوظية من تهم العوامل املؤثر على علل إدارا املوارد البشرية ،حيث متثل البيئة األوىل الوضع
الرينيس ومدى توافر ااسمقرار والوع الرينيس يف الدولة وااظمقنيل اآلمن للرلطة ،إذ ت ااظقملسني العر رية وعدل توفر مننيخ
دنيقراط يؤدي إىل عدل اسمقرار سيئة العلل وتمنهني مني يؤثر على اسملرار علل األفراد يف املنرلني  ،كذلك يؤدي الوع الرينيس
إىل ظهور النقنيسني العلنيلية واملهنية املؤثر سواء يف القطنيي العنيل تو اخلنيص حللنيية منمربيهني ،تمني البيئة القنيظوظية فيقصد هبني مدى
اسمقرار المشريعني والقواظ يف الدولة ،إذ ت ت يريهني من فرت ألخرى وعدل ثبنيهتني ني تأثري كبري على وظيفة املوارد البشرية وخنيصة
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يف القطنيي العلوم من خملل سن الدولة لقواظ تقيد حرية مديري املوارد البشرية ،تمههني تلك املمعلقة سنيألمن ،الرملمة املهنية،
الرعنيية الصالية والمأمينني ااجملنيعية ،العملتني النقنيسية ،حقوم العلنيل وواجبنيهتم ،الرواتب واألجور المعويضية واحلد األدىن
لألجور ،تظرلة العقوسني  ،امل نيفآ  ...اخل( .الشرعة عطني اهلل و سنجق غنيلب ،1060 ،صفالة )11

 .1.1العوامل الداخلية :

متثل العوامل الداخلية مجيع القوى اليت تقع داخل املنرلة واليت ي و ني تأثري مبنيشر يف تدارهني على علل إدار املوارد
البشرية وترتبط م وظنيهتني إىل حد كبري سأظشطمهني مثل امل وظني المنريلية )ا ي ل المنريل  ،األهداف ،الثقنيفة المنريلية،
الرينيسني  ...اخل( امل وظني المرويقية )املنمج ،المرعري ،الرتويج والموزيع ...اخل( امل وظني اإلظمنيجية )الم نولوجيني ،البالث
والمطوير ...اخل( ،وتخريا عملتني املوارد البشرية )عملتني العلل ،سرامج المدريب ،تقومي األداء ،الثقنيفة المنريلية واملوارد البشرية(.
(الشرعة عطني اهلل و سنجق غنيلب ،1060 ،صفالة )19
ترى "رتنيل" سأ تهم العوامل الداخلية سنيسقة الذكر تمل ص يف ثملثة منهني ني دور كبري:

 .1.0.0استراتيجية المنظمة :

توجد العديد من ااسرتاتيجيني المننيفرية اليت ني ن لللنرلة تبنيهني وفقني إلم نيظينيهتني وظروفهني ،والعلل سأي منهني يؤثر ا
دحنيلة على املوارد البشرية ومنه على اإلدار اليت هتمم سشؤوظه ،إذ تمالرك إدار املوارد البشرية من خملل وظنيرفهني وفق ااظرجنيل المنيل
مع ااسرتاتيجيني املمبعة يف املنرلني واليت ني ن ت تؤخذ تش نيا خمملفة :اسرتاتيجية النلو ،اسرتاتيجية الثبني  ،اسرتاتيجية
ااحنرنير ،اسرتاتيجية الملياز ،اسرتاتيجية اجلود  ،اسرتاتيجية الرينيد يف الم لفة ،اسرتاتيجية املروظة (تنريم العلل)(.الطنبور،
)1061
رغم تعدد واخمملف هذه ااسرتاتيجيني إا ت مجيعهني يؤثر على وظيفة املوارد البشرية ويوجه رنيرسنيهتني.

 .0.0.0الهيكل التنظيمي :
إ توجه رنيرسني املوارد البشرية تموتف على تسنيس اخمينير املنرلة لنوي ا ي ل ،فإذا كني هذا األخري آيل سريوتراط جند سأ
تريري العنصر البشري يف املنرلة له خصنيرص إدار األفراد المقليدية مقمصرا دورهني على تطبيق مبنيدئ هذا المنريم يف دحنيولة منهني
ااسمجنيسة ألوامر اإلدار العليني وتنفيذهني ،تمني إذا كني هي ل املنرلة مرظني ومم ذا لش ل من األش نيل المنريلية اجلديد
)املصفويف ،الشب  ..اخل( هنني يموجه تريري املورد البشري حنو منوذج ال فنيء ممجنيوزا سذلك منطق اليد املنفذ الذي كني سنيردا
يف ظل ا ي لة اآللية ،لمأخذ سذلك دورا وسعدا اسرتاتيجيني من خملل إدارهتني للم يري وإعطنيء األمهية القصوى لللورد البشري(.رتنيل،
 ،1061صفالة )19

 .2.0.0الثقافة التنظيمية :
تعمرب الثقنيفة الرنيرد يف تي منرلة تحد تهم العوامل الداخلية احملدد لدور إدار املوارد البشرية وسلوغ ا دف الذي
تظشئت املنرلة ألجله ،إذ ني ن تعريفهني سأهنني منرومة من القيم األسنيسية اليت تمبننيهني املنرلة والفلرفة اليت حت م سينيسمهني جتنيه
مواردهني البشرية والطرم اليت يمم اجننيز املهنيل وفقهني واافرتاضني واملعمقدا اليت يشنيرك يف االمقنيء حو ني تعضنيء المنريم ،إذ
تماللل إدار املوارد البشرية مرؤولية القينيل سنشر وتعلم ثقنيفة املنرلة س تفرادهني وتدريبهم على كيفية االمازال هبني ،وهذا مني يرملازل
حتديد دورهني يف مراعني تهداف هذه الثقنيفة تثننيء علليني ااسمقطنيل وااخمينير ،الموظيف والم وين ...اخل(.الشرعة عطني اهلل و
سنجق غنيلب ،1060 ،صفالة )16
 .2منهجية التحليل الهيكلي Matrice d’impact croisé multiplication appliqués à un

):classement(MICMAC
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هو منهج ظرنيم يأخذ طنيسع املصفوفني  ،يهدف إىل حتليل العملتة س املم ريا املش لة للنرنيل وتلك المنيسعة حمليطه.
فنيل رض من هذا المالليل هو إسراز تهم املم ريا املؤثر و المنيسعة ،ومن مث املم ريا األسنيسية ذا األثر يف النرنيل املدروس.كلني
ينجاز المالليل ا ي ل سنياعملنيد على الفنيعل  -اخلرباء يف امليدا املعين سنيلدراسة(.غودييه ،دوراظس ،و ا لنيم  ،1066 ،صفالة
)19
وترى ) Antipolis (1996سةأ المالليل ا ي ل يرعى لشرح هي ل العملتني

س املم ريا

اليت تعمرب مهلة

لفهم تطور النرنيل ،ويهدف للمعريف سنيلنرنيل والمقليل من عدد العوامل األكثر تمهية و اليت متيل لمبريط النرنيل(Antipolis, .
)1996, p. 53
يمم المالليل ا ي ل عرب ثملثة مراحل ه (:غودييه ،دوراظس ،و ا لنيم  ،1066 ،الصفالني )10-11
ت .إحصاء المتغيرات :يمم يف هذه املرحلة إحصنيء جمللل املم ريا

املش لة للنرنيل املدروس والمنيسعة حمليطه الداخل

واخلنيرج من خملل ورشني ااسمشراف اليت تعملد على حبث مجنيع عن عوامل الم ري واجللود وتموج هذه املرحلة سضبط تنيرلة
من املم ريا الداخلية واخلنيرجية اليت ني عملتة سنيلنرنيل املدروس.
مع إعطنيء سطنيتة تعريف مفصلة عن كل مم ري تضم تعريفني دتيقني له ،وترسم تطوراته املنيضية وتوضيح صلمه سنيملم ريا األخرى
مث رصد توجهنيته تو اظقطنيعنيته املرمقبلية.
ل .تعريف العالقات بين المتغيرات :ا وجود ملم ري ،ضلن النرر النرنيمية إا من خملل عملتمه سنيملم ريا األخرى .و ذا

يعلل المالليل ا ي ل على رصد هذه العملتني س املم ريا سنيسمعلنيل مصفوفة ثننيرية املدخل تدعى "مصفوفة المالليل
ا ي ل " .ويرمالرن ملء هذه املصفوفة من تبل األش نيص الذين شنيركوا من تبل يف إحصنيء املم ريا وتعريفهني.

 .تحديد المتغيرات المفتاحية  :تملثل هذه املرحلة يف حتديد املم ريا األسنيسية يف النرنيل وترتيبهني ترتيبني مبنيشرا مث غري
مبنيشر من خملل مصفوفة المأثري املمبنيدل املضنيعف املطبقة على ترتيب مني سواسطة سرظنيمج مي لنيك.
مني نيياز هذا املنهج هو ترهيله ي لة المف ري اجللنيع عن طريق تقليص ميول المف ري اجللنيع الذي يصعب تفنيديه ،كلني
تظه طويل حيمنيج ال ثري من الوتت.

 .2الدراسة الميدانية:
تلنني سإجراء مقنيسمل تولية مع جملوعة من الفنيعل  -اخلرباء من رنيرس وتكنيدنيي مم صص يف جمنيل إدار املوارد
البشرية لمالديد العوامل املؤثر على تطور وظيفة املوارد البشرية مث مقنيسمل ثنيظية إلعداد مصفوفة عملتني المأثري س املم ريا
امل وظة لنرنيل تطور وظيفة املوارد البشرية ليمم معنيجلمهني سربظنيمج املي لنيك هبدف :
 فهم ظرنيل تطور وظيفة املوارد البشرية من خملل حتديد تظواي املم ريا امل وظة له حتديد املم ريا األسنيسية و األكثر تأثريا يف النرنيل حتديد املم ريا احململلة و املؤثر مرمقبمل على ظرنيل تطور وظيفة املوارد البشريةحيث مت إجراء هنيته املقنيسمل مع عد فنيعل ومن خمملف القطنيعني كلني ه موضالة يف اجلدول المنييل :
الجدول رقم ( : )1فنيعل وظيفة املوارد البشرية يف اجلازارر

الفنيعل

القطنيي

اخلرباء األكنيدمي (تسنيتذ جنيمعي )

خمملف جنيمعني اجلازارر

00

مديري و مرؤويل املوارد البشرية

املؤسرني ااتمصنيدية يف ال رل اجلازارري (املموسطة
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وال بري  ،اخلنيصة والعلومية)
مديري ومرؤويل املوارد البشرية ،تقنيو سنيميو خمملف اإلدارا العلومية اجلازاررية على مرموى واية
يف إدار املوارد البشرية ،إطنيرا يف وظيفة املوارد معر ر (تطنيي المعليم ،الصالة ،المعليم العنييل
البشرية كلرؤويل الم وين ...اخل ،تعوا إداري والبالث العلل  ،املنيلية ،الداخلية واجللنيعني احمللية)
ومرنيعدين يف مصنيحل املوارد البشرية.

19

اجمللوي

16
المصدر  :من إعداد البنيحث

 .1.2أنواع المتغيرات المكونة للنظام و تفسيرها:

الشكل رقم ) :(20خمطط المأثري والمبعية

المصدر :خمرجني سرظنيمج Micmac
هننيك مخس تظواي من املم ريا ني ن توضيالهني من خملل الش ل رتم ) (01فيلني يل :

متغيرات المدخل ) المنطقة شمال /غرب( :ه مم ريا

مفرر للنرنيل ألهنني كثري المأثري تليلة المأثر ،تمال م يف ديننيمي ية

النرنيل فلن خملل امل طط تدظنيه يمضح ت جملل العوامل األكثر تأثريا على تطور وظيفة املوارد البشرية سنيجلازارر ه عوامل اتمصنيدية
وت نولوجية تملثل يف:
 العوملة،الم ري يف القطنيعني ااتمصنيديةوالم ري يف األسوام
 األوضنيي ااتمصنيدية
 المالوا الم نولوجية (رتلنة تظشطة وظيفة املوارد البشرية) وتطور الم نولوجيني احلديثة لإلعملل وااتصنيل
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 إدار املعرفة وزينيد املرموى المعليل لللوارد البشرية
 عملتني املوارد البشرية (عملتني العلل ،سرامج المدريب ...اخل)

متغيرات الربط أو التناوب ) المنطقة شمال /شرق( :ه مم ريا كبري المأثر و المأثري ،غري مرمقر سطبيعمهني .كل ت ري جتنيههني
ي و له اظع نيسني على سقية املم ريا كلني يعود عليهني ه األخرى سنيلمأثري رني ي ري سعلق ديننيمي ية النرنيل املدروس .حيث
يمضح من الرسم البينيي ت اسرتاتيجية املنرلة ،عوملة العلل (هجر تو اغرتال العنيمل ) ،امل وظني اإلظمنيجية (الم نولوجيني ،البالث
والمطوير ...اخل) ه العوامل اليت تعلل دور الرسط سمأثرهني وتأثريهني يف ظرنيل تور وظيفة املوارد البشرية.
متغيرات النتائج )جنوب /شرق( :ه مم ريا تليلة المأثري كثري المأثر ،ظفرر تطورهني من خملل تأثري مم ريا املدخل ومم ريا

الرسط عليهني ،فنيلعوامل األتل تأثريا يف تطور وظيفة املوارد البشرية ه :
 مش لة الموفيق س احلنيجني البشرية وحنيجني املنرلة
 اخمملف ااهملنيمني اإلدارية
 الثقنيفة المنريلية الرنيرد يف املنرلة
 المأثري املمازايد للشركنيء ااجملنيعي (تازايد عضوية النقنيسني العلنيلية)
 ت ري القيم الثقنيفية

المتغيرات المستبعدة ) المنطقة جنوب /غرب( :ه مم ريا تليلة المأثري و المأثر وسنيلمنييل تؤثر تليمل على النرنيل املدروس ،إمني

ل وهنني جنيمد وتم ري سوتري ثقيلة تو ألهنني على عملتة ضعيفة سنيلنرنيل املدروس وتمطور سش ل شبه مرمقل عنه ذا ني ن اسمبعنيدهني
من المالليل وتسرز العوامل القليلة المأثري على تطور وظيفة املوارد البشرية واليت ني ن اسمبعنيدهني من النرنيل ه :
 تراجع تدخل الدولة يف علل رنيرس وظيفة املوارد البشرية
 القيود املنيلية
متغيرات الكوكبة أو المقدمة ):المتغيرات القريبة من خطي العرض والطول والتي تقع في الوسط(

ه مم ريا غري رياز ا يف جنيظب المأثري وا المأثر وا ني ن معرفة دورهني يف النرنيل.إذ ا ني ننني اخلروج خبملصة حول دور
معرم العوامل الرينيسية والقنيظوظية وسعض من العوامل ااجملنيعية وتخرى داخلية يف ظرنيل تطور وظيفة املوارد البشرية:
 األوضنيي الرينيسية (ااسمقرار والوع الرينيس )
 سن الدولة لقواظ تقيد حرية رنيرس وظيفة املوارد البشرية
 اسمقرار تو عدل اسمقرار تشريعني وتواظ الدولة
 ظوي ا ي ل المنريل  ،وإدار وتت العلل
 امل وظني المرويقية (املنمج ،المرعري ،الرتويج والموزيع)
 تطور األمننيط اإلدارية ،وشي وخة اليد العنيملة
 ظنيهر تأظيث األظشطة (غازو النرنيء للعلل)
 .0.2العوامل األساسية أو المفتاحية في نظام تطور وظيفة الموارد البشرية :
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الشكل رقم ):(22خمطط المأثري املبنيشر

المصدر:خمرجني سرظنيمجMicmac
يمضح من خملل الش ل رتم ) (09تظه من س العوامل ااتمصنيدية األكثر تأثريا على تطور وظيفة املوارد البشرية
العوملة ،الم ري يف القطنيعني ااتمصنيدية ،الم ري يف األسوام واألوضنيي ااتمصنيدية وذلك سنيعمبنير ت املنرلني تعيش يف اتمصنيد
مفموح يمرم سررعة الم يري ،حيث تصبح ينرر إىل املوارد البشرية يف األلفية الثنيلثة كرتمسنيل ممالرك ،إضنيفة إىل تظنني ظشهد اليول
تراجع ااهملنيل سنيلقطنيع الازراع والصننيع اللذا ميازا احلقبة املنيضية ليالل دحلهلني تطنيي اخلدمني SecteurTertiaireالذي
متياز سموسعه واظمشنيره ال بري مني تدى ذلك إىل تطور البعد البشري فيه تكثر فأكثر ،كلني ترتبط األوضنيي ااتمصنيدية سرينيسني املوارد
البشرية ارتبنيطني وثيقني ذلك تظه يف فرت منو سوم العلل يقول مدير املوارد البشرية سنيسم دال تدوا اتصنيل خمملفة اسمقطنيل
العنيمل ويف حنيلة مواجهة صعوسني اتمصنيدية يضطر اىل علليني المرريح وااسم ننيء عن الفنيرض من العلنيلة ،ومن س العوامل
ااجملنيعية -الثقنيفية األكثر تأثريا جند:
 تنوي وتبنيين تركيبة املوارد البشرية ظنيهر تأظيث األظشطة (غازو النرنيء للعلل) زينيد املرموى المعليل لللوارد البشرية مش لة الموفيق س احلنيجني البشرية وحنيجني املنرلة ت ري القيم الثقنيفية المأثري املمازايد للشركنيء ااجملنيعي (تازايد عضوية النقنيسني العلنيلية)فنيلمالوا اجلذرية اليت عصفت سرتكيبة اليد العنيملة يف خمملف الدول كني ني األثر ال بري على فلرفة ورنيرسني إدار املوارد
البشرية ،إذ تصبح املورد البشري ذا طبيعة خمملفة علني كني عليه يف الرنيسق من حيث املرموى العلل  ،القيم املؤثر  ،ااهملنيمني
والدوافع ،حيث متثلت هذه الم ريا يف المطورا الدني رافية ،زينيد املرموى العلل  ،اتمالنيل املرت مليدا العلل سش ل م ثف،
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هجر اليد العنيملة ،ت ري العقليني والقيم الثقنيفية ،ااهملنيل سمالر ظروف العلل  ...اخل ،كلني كني للشركنيء ااجملنيعي ظصيب
يف المأثري على هذه الوظيفة من خملل خمملف علليني المفنيوض الذي تضالى عنصرا تسنيسيني يف حتديد وتفعيل سينيسني املوارد
البشرية.
وظملحظ ت هننيك عنيمل يف اجلنيظب الم نولوج يؤثرا كثريا على تطور وظيفة املوارد البشرية مهني:
 المالوا الم نولوجية (رتلنة تظشطة وظيفة املوارد البشرية) تطور الم نولوجيني احلديثة لإلعملل وااتصنيلحيث سنيعد هذه الم نولوجيني اجلديد على ترهيل علل شنيغل هذه الوظيفة عن طريق اسم دال جملوعة من األدوا
كربامج تريري املرتشال مثل  People-softوظرم معلومني املوارد البشرية ... SIRHاخل ،إضنيفة إىل ترهيل وتفعيل ااتصنيل
الداخل س خمملف الفنيعل عن طريق إظشنيء األظرتظت داخل املنرلني وتبنيدل امللفني والرسنيرل اال رتوظية ...اخل
كما يتضح أن للعوامل الداخلية في المنظمة لها تأثيرا كبير جدا على تطور الوظيفة أيضا و من بينها:
 اسرتاتيجية املنرلة ظوي ا ي ل المنريل الثقنيفة المنريلية الرنيرد يف املنرلة إدار وتت العلل تطور األمننيط اإلدارية الرينيسني الداخلية لللنرلة امل وظني المرويقية (املنمج ،المرعري ،الرتويج والموزيع) امل وظني اإلظمنيجية (الم نولوجيني ،البالث والمطوير ...اخل) عملتني املوارد البشرية (عملتني العلل ،سرامج المدريب ...اخل)إذ ت العوامل الداخلية املرنيعد على تطور إدار املوارد البشرية ه ممعلقة سنيألفراد سنيلدرجة األوىل كمنريم وتت العلل ،تطور
اإلدار إذ ت سرعة الم ريا وشد املننيفرة وخمملف المالوا والمطورا اليت واكبت املنرلة تدى هبذه األخري إىل إعنيد النرر
يف اسرتاتيجينيهتني وهي لمهني وجتنيوز املثنيلية والمنريم املعينيري اىل ظرم وتمننيط إدارية حديثة تموجه حنو املروظة ،مني تدى ذلك إىل ت يريا
هنيمة يف إدار املوارد البشرية لمصبح هذه الوظيفة يف تلب املنرلة.
يف ح ا تؤثر العوامل الرينيسية والقنيظوظية سش ل كبري إذ ا وجود ألي عنيمل منهني يف خمطط المأثري املبنيشر.
 .2.2المتغيرات المهمة والخفية في نظام تطور وظيفة الموارد البشرية:
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الشكل رقم ) : (22ترتيب العوامل األسنيسية املؤثر على تطور وظيفة املوارد البشرية

المصدر:خمرجني سرظنيمج Micmac
ليس هننيك اخمملف كبري س الرتتيب املبنيشر وغري املبنيشر للعوامل املؤثر على تطور وظيفة املوارد البشرية ،إذ يمضح يف
الش ل رتم ) (01ت عنيمل العوملة ) ،(E1زينيد املرموى المعليل لللوارد البشرية) ، (S6إدار املعرفة) ، (T3ت ري القيم
الثقنيفية)،(S8تنوي وتبنيين تركيبة املوارد البشرية) (S4ه عوامل خفية تسنيسية تؤثر على تطور وظيفة املوارد البشرية ،كلني ت ترتيبهني
يف المأثري ا خيملف عن الرتتيب املبنيشر.
تمني فيلني خيص العوامل الرنيهر األسنيسية تملثل يف  :الم ري يف األسوام ) ،(E3األوضنيي ااتمصنيدية ) ،(E4عوملة
العلل ) (S3ني تأثري كبري على تطور إدار املوارد البشرية ،كلني ت ترتيب تأثريهني املبنيشر ا خيملف كثريا على الرتتيب غري املبنيشر.
تشري ظمنيرج الدراسة تيضني إىل ت عنيمل اسرتاتيجية املؤسرة ،وعنيمل عملتني املوارد البشرية وعنيمل تطور األمننيط اإلدارية
ليس ني تأثري كبري على تطور وظيفة املوارد البشرية ظررا لرتاجع ترتيب تأثريهني غري املبنيشر ،كلني ت عنيمل تعنييش األجينيل له تأثري
كبري على تطور إدار املوارد البشرية ،حيث تقدل يف ترتيبه غري املبنيشر من الرتبة  10إىل الرتبة  ،01وتيضني عنيمل المأثري املمازايد
للشركنيء ااجملنيعي ) (S9له تأثري كبري لمقدمه يف الرتتيب غري املبنيشر من الرتبة  19إىل الرتبة .61

خاتمة:

حنيولت الدراسة ترليط الضوء على تسلول المالليل ا ي ل إلسراز تمهيمه يف المالليل ااسرتاتيج ااسمشرايف حمليط
املؤسرني اليت تم بط يف موجة من المالوا املمرنيرعة ،إذ يعمرب تدا سريطة تعلل على حتليل ظرنيل مع سننيء على حتليل العملتة
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س املم ريا امل وظة له .حيث اسم دمنني منهجية المالليل ا ي ل لمالليل ظرنيل تطور وظيفة املوارد البشرية وفقني للعوامل املؤثر
عليهني واليت ختملف يف تأثريهني من ضعيف إىل كبري جدا مثل العوامل الم نولوجية وااجملنيعية والعوامل املرتبطة سنيلبيئة الداخلية
ل للنرلة .ويف األخري ظوص سإحداث الم يري يف العوامل الم نولوجية والداخلية إذا مني تراد املؤسرني تطوير رنيرسني وظيفة
املوارد البشرية

قائمة المراجع :

املراجع سنيلل ة العرسية :
احلبيب ثنيسيت ،و اجليمليل سن عبو  .)1009( .تطوير ال فنيءا وتنلية املوارد البشرية  -دعنيرم النجنيح األسنيسية ملؤسرني األلفية الثنيلثة .ااس ندرية،
مصر :مؤسرة الثقنيفة اجلنيمعية .

احلبيب ثنيسيت ،و عبد الرملل سندي عبد اهلل .)1061( .جتديد مننيهج وتدوا حتليل العلل وتوصيف الوظنيرف .وهرا  ،اجلازارر :ديوا املطبوعني
اجلنيمعية.
راماز الطنبور .)1061( .اسرتات يجية املوارد البشرية وت نيملهني مع اسرتاتيجية املؤسرة .امللمقى الدويل  :تطور املهن وال فنيءا وحتوا وظيفة املوارد
البشرية  61و 60منيي (الصفالني  .)60-06معر ر ،اجلازارر :جنيمعة معر ر.
عل لطف  ،دحلد عبد الفمنيح العشلنيوي ،حر مصطفى همليل ،انيني صنيحل حرن عبد الفمنيح  ،صنيسر حرن ال ننيل  ،دحلود تمحد احلريين. . . ،
دحلد األلف  .)1009( .ت نولوجيني املوارد البشرية  -إدار وتنلية ،ختطيط وتطوير (اإلصدار الطبعة األوىل) .القنيهر  ،مصر :الرالنيل للنشر والموزيع.
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:ترميز العوامل المؤثرة على تطور وظيفة الموارد البشرية
الترميز

العامل

E1

La mondialisation العوملة

E2

Le changement des secteurs économiquesالم ري يف القطنيعني ااتمصنيدية

E3

Le changement des marchés الم ري يف األسوام

E4

Les situations économiquesاألوضنيي ااتمصنيدية

E5

Les contraintes budgétairesالقيود املنيلية

S1

Le vieillissement de la main d’œuvreشي وخة اليد العنيملة

S2

La coexistence des générationsتعنييش األجينيل

S3

la mondialisation du travail ) عوملة العلل (هجر تو اغرتال العنيمل

S4

la diversité des caractéristiques des RH تنوي وتبنيين تركيبة املوارد البشرية

S5

le phénomène de féminisation des activités )ظنيهر تأظيث األظشطة (غازو النرنيء للعلل

S6

l’Augmentation du niveau d'éducation des RH زينيد املرموى المعليل لللوارد البشرية

S7

مش لة الموفيق س احلنيجني البشرية وحنيجني املنرلة

Le problème de la conciliation entre les besoins de l’être humain et les besoins de l'organisation

S8

Les changement des valeurs culturelles ت ري القيم الثقنيفية

S9

L'impact croissant des partenaires sociaux )المأثري املمازايد للشركنيء ااجملنيعي (تازايد عضوية النقنيسني العلنيلية

T1

Les transformations technologiques )المالوا الم نولوجية (رتلنة تظشطة وظيفة املوارد البشرية

T2

le développement des NTICتطور الم نولوجيني احلديثة لإلعملل وااتصنيل

T3

Management des connaissancesإدار املعنيرف

P1

Les situations politiques ) األوضنيي الرينيسية (ااسمقرار والوع الرينيس

P2

سن الدولة لقواظ تقيد حرية رنيرس وظيفة املوارد البشرية
Promulgation par l'État de lois restreignant la liberté des praticiens des RH

P3

اسمقرار تو عدل اسمقرار تشريعني وتواظ الدولة
La stabilité ou l’instabilité de la législation et des lois de l'État

P4

تراجع تدخل الدولة يف علل رنيرس وظيفة املوارد البشرية
Le déclin de l'intervention de l'Etat dans le travail des praticiens des RH

Strategie
Orga

la stratégie de l’organisation اسرتاتيجية املنرلة
Le type de l’organigramme de l’organisation ظوي ا ي ل المنريل

Culture

La culture de l’entrepriseالثقنيفة المنريلية الرنيرد يف املنرلة

G temps

La gestion du temps de travail إدار وتت العلل

M-manag

Le développement des modes de managementsتطور األمننيط اإلدارية
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Pr- Admis

la diversité des préoccupations administrativesاخمملف ااهملنيمني اإلدارية

Politiques

Les politiques internes de l’entreprisePr-Admis الرينيسني الداخلية لللنرلة

Marketing

) الرتويج والموزيع، المرعري،امل وظني المرويقية (املنمج
Les composants marketing (produit, prix, distribution … etc)

productif

)اخل...  البالث والمطوير،امل وظني اإلظمنيجية (الم نولوجيني
Les composants productifs (La technologie, La recherche et développement…)

Relat-RH

)اخل...  سرامج المدريب،عملتني املوارد البشرية (عملتني العلل
Les relations des RH (Les relation du travail, Programmes de formation … etc)
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