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 جامعة عبد اغبميد إبن باديس مستغازل -الملخص :
هتدؼ ىذه الدراسة إذل تبياف مفهوـ تنمية اؼبوارد البشرية بالنسبة للمؤسسة ،وكيفية مسامهتها يف ربقيق ميزة
تنافسية بالنسبة للمؤسسة ،يف ظل بيئة تتميز بتغَتات وربديات كثَتة ،وكذلك تتميز بشدة اؼبنافسة ،حبيث أصبح
اؼبورد البشري من العوامل األساسية واؼبهمة يف اؼبؤسسة ؼبواجهة ىذه التحديات والصعوبات ،هبدؼ بناء ميزة
تنافسية دائمة .
الكلمات المفتاحية  :اؼبوارد البشرية ،اؼبيزة التنافسية ،تنمية اؼبوارد البشرية ،البيئة التنافسية  ،اؼبيزة التنافسية للموارد

البشرية .
مقدمة :

تعترب إدارة اؼبوارد البشرية من أىم وظائف اإلدارة ،لًتكيزىا على العنصر البشري و الذي يعترب أشبن مورد لدى
تأثَتا يف اإلنتاجية على اإلطالؽ .إف إدارة وتنمية اؼبوارد البشرية تعترب ركناً أساسياً يف غالبية
اؼبؤسسة و األكثر ً
اؼبنظمات حيث هتدؼ إذل تعزيز القدرات التنظيمية ،وسبكُت اؼبنظمات من استقطاب وتأىيل الكفاءات الالزمة
والقادرة على مواكبة التحديات اغبالية واؼبستقبلية .فاؼبوارد البشرية ميكن أف تساىم وبقوة يف ربقيق أىداؼ و ربح
للمنظمة.
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اف بقاء العاملُت يف وظائفهم بصورة مستمرة  ،وىم يعملوف على وتَتة واحدة ليضمن أىداؼ اؼبنظمة فلذا
جيب أف تسعى اؼبنظمات إذل إكساهبم باؼبعارؼ و صقلهم باؼبعلومات و تنميتهم باؼبهارات اؼبتعددة ،اليت
ترتبط بعملهم و ىذا ليتحقق إال بالنشاط التدرييب يف اؼبنظمة .و يف ظل بيئة شديدة التنافسية تسعى كل مؤسسة
اذل التفوؽ على اؼبؤسسات العاملة يف نفس النشاط  ،و يستدعػي التػفوؽ على اؼبنػافسُت االستنػاد إذل ميزة
تؤمن
تنػافسية حقيقية ،يتم إنشػاءىػا بعد إدراؾ و تفكيػر عميػق؛ حىت تضمن اؼبؤسسة قدرة تنافسيػة عاليػة ،و ِّ
السوؽ،ويعترب اؼبورد البشري اىم مصدر للميزة التنافسية ولذا جيب على
البقػاء ضمن صبػاعػة اؼبنافسيػ ػػن و النّ ّ
مو يف ّ
اؼبؤسسة االىتماـ بو واالستثمار فيو من اجل ربقيقها واستمرارىا .
ومنو ،جاءت ىده الدراسة كمحاولة لتوضيح االستثمار يف اؼبوارد البشرية وامهيتو بالنسبة للمؤسسة باعتباره
كمصر مهم لتحقيق ميزة تنافسية دائمة ومستمرة.
االشكالية:على ضوء ما سبق ميكن طرح االشكالية التالية :
كيف ميكن أنتساىم تنمية اؼبوارد البشرية يف ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة؟
الفرضيات  :ؼبعاعبة إشكالية البحث اؼبطروحة ميكن صياغة فرضيتُت مها:
 هتدؼ تنمية اؼبوارد البشرية إذل رفع مهارات اؼبورد البشري وتنمية أفكاره. مصادر اؼبيزة التنافسية للمؤسسة تتمثل يف مواردىا وعلى رأسها اؼبورد البشري .اهمية الموضوع :تربز أمهية البحث يف عدة جوانب تتمثل فيما يلي:
 يعترب موضوع تنمية اؼبوارد البشرية من اؼبواضيع اؼبعاصرة يف ؾباؿ إدارة اؼبوارد البشرية. ىناؾ حاجة واضحة وماسة إذل دراسات ميدانية يف موضوع تنمية اؼبوارد البشرية  ,ألف اؼبؤسسات يف العصراغبارل أصبحت تشهد العديد من التغَتات اعبوىرية والتوجهات اعبديدة .
اهداف الموضوع:اؽبدؼ من الدراسة ىو فهم عملية تنمية اؼبوارد البشرية  ،وتوضيح ما إذا كانت العملية فعالة
يف مواجهة اؼبنافسة والتفوؽ على اؼبنافسُت وربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة يف بيئة تنافسية ،وغلق الفجوة بُت ما
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ىو ؿبقق وما ىو متوقع .أما اؽبدؼ األساسي فيتمثل يف معرفة واقع تنمية اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسات اعبزائرية
وخاصة يف مؤسسة اؼبطاحن الكربى الظهرة دبستغازل.

تقسيمات البحث:لتحليل و إثراء ىذا اؼبوضوع ارتأينا تقسيم حبثنا إذل :
أوال  :تنمية اؼبوارد البشرية .

ثانيا:اؼبوارد البشرية وربدي اؼبيزة التنافسية.

ثالثا :واقع تنمية اؼبوارد البشرية يف مؤسسة الظهرة دبستغازل.

رابعا:اػباسبة و تتضمن النتائج والتوصيات.
اوال:تنمية الموارد البشرية.

 -1نعريف الموارد البشرية :تعددت تعاريف اؼبوارد البشرية ،نذكر منها:
ىي ؾبموعة من األفراد واعبماعات اليت تكوف اؼبنظمة يف وقت معُت ،وخيتلف ىؤالء فيما بينهم من حيث
تكوينهم ،سلوكهم وظائفهم.1
كما ميكن تعريف اؼبوارد البشرية على أهنا صبيع الناس الذين ميلوف يف اؼبنظمة رؤساء ومرؤوسُت والذين جرى
توظيفهم فيها ،ألداء كافة وظائفهم وأعماؽبا ربت مظلة ىي ثقافتها التنظيمية ،اليت توضح وتضبط وتوحد أمناطهم
السلوكية وؾبموعة من اػبطط واألنظمة والسياسات واإلجراءات اليت تنظم أداء مهامهم وتنفيذىم لوظائف اؼبنظمة
،يف سبيل ربقيق رسالتها وأىداؼ إسًتاذبيتها اؼبستقبلية ،ولقاء ذلك تتقاضى اؼبوارد البشرية من اؼبنظمة تعويضات
متنوعة تتمثل يف الرواتب واألجور .iفاؼبوارد البشرية ؽبا أمهية كبَتة لنجاح اؼبؤسسة ،فمن اؼبستحيل أف يتحقق
االستخداـ األمثل وتعظيم منفعة استخداـ اؼبوارد اؼبادية ،إذا كانت اؼبؤسسة تفتقر إذل األفراد ذوي اؼبهارات واػبربة
واؼبؤىلُت والقادرين على أداء وظائفهم.

-2تعريف تنمية الموارد البشرية.

لقد اىتمت التقارير الصادرة عن برنامج األمم اؼبتحدة اإلمنائي بدءا من عاـ  1991ؼبفهوـ التنمية البشرية
وضرورة تطوير نوعيتها وأولتو عناية خاصة وتركيز فبيز ا ومكثفا ،وقد توسعت يف نظرهتا ؽبذا اؼبفهوـ وقالت بأنو
2
يشمل:
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 عملية توسيع خيارات الناس سواء كانت ىذه اػبيارات باعبوانب الصحية،ومطالبهم يف أف يحيوا حياة أطوؿعمرا وأكثر صحة أو باعبوانب التعليمية ،ومطالبهم يف توافر الفرص التعليمية يف صبيع مراحل التعليم أو اعبوانب
االقتصادية ،ومطالبهم يف توافر مستوى معيشي معقوؿ يحقق احتياجاهتم الطبيعية أو باعبوانب السياسية
االجتماعية ،ومطالبهم يف توافر فرص اغبرية والعدالة السياسية ،االجتماعية ،ضماف حقوقهم اإلنسانية ،واحًتاـ
ذاهتم وطاقاهتم ,ليكونوا مواطنُت صاغبُت ومنتجُت مبدعُت .
 عملية تطوير قدرات وطاقات الناس وصوال إذل نوعيات خاصة ،ليكونوا خالؽبا قادرين على ربقيق خياراهتمومطالبهم وتطلعاهتم التنموية ،وذلك الف التنمية اغبضارية الشاملة ال ربقق ذاهتا بذاهتا بل البد من توافر اإلرادة
التنموية لدى البشر يف أي ؾبتمع من اجملتمعات,وخاصة لدى القيادات العامة ،مث العمل على تنمية ىؤالء البشر
ضمن اسًتاذبيات ؿبددة للتنمية البشرية ،ليعربوا عن ىذه اإلرادة التنموية بأداء تنموي يتناسب مع كل اؼبطالب
والطموحات ،إف التنمية البشرية ىي اؼبدخل األساسي للتنمية الشاملة وكل ذلك يفًتض بداية توافر اإلرادة
السياسية للتنمية.3
وتنمية اؼبوارد البشرية بصفة عامة ىي عملية زيادة اؼبعارؼ والقدرات لدى صبيع أفراد اجملتمع القادرين على العمل،
أما من الناحية االقتصادية فيقصد هبا ذبميع رأس اؼباؿ البشري واستثماره بصورة فعالة يف تطوير النظاـ االقتصادي
للدولة حيث يرى الكثَتوف أف ىناؾ عالقة بُت التنمية االقتصادية وتنمية اؼبوارد البشرية ،فكما تتطلب التنمية
االقتصادية تغيَتا كبَتا يف عمل يات اإلنتاج واػبدمات فإهنا تتطلب أيضا التفكَت اعبدي يف موضوع العمالة ،وتوزيع
القوى العاملة بعد تدريبها وإكساهبا اؼبهارات ،والقدرات اليت تعينها على إحداث التطور اؼبنشود .4تنمية اؼبوارد
البشرية ىي تلك العمليات اؼبتكاملة اؼبخططة موضوعيا والقائمة على معلومات صحيحة ،واؽبادفة إذل إجياد قوة
عمل متناسبة مع متطلبات العمل يف منشات ؿبددة واؼبتفهمة لظروؼ وقواعد وأساليب األداء اؼبطلوبة ،وإمكانياتو
وقدراتو ومهاراتو .وكذالك يقصد هبا ربسُت وتطوير أمناط سلوؾ األفراد والعمل على تعديل اذباىاهتم ومعتقداهتم
وذلك للتكيف مع الظروؼ اؼبتغَتة يف البيئة اػبارجية وجعل األفراد أكثر قدرة على التعامل مع تلك الظروؼ،
وذلك بإحداث التوازف بُت طبيعة ىؤالء األفراد من حيث أىدافهم ،ودوافعهم ،وشخصياهتم ،وقدراهتم ،وأماؽبم
،وبُت أعماؿ ووظائف وأىداؼ اؼبنشاة .
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ومنو ميكن تعريف تنمية اؼبوارد البشرية على أهنا تطوير قدرات ومهارات العاملُت لرفع اإلنتاجية ألقصى حد فبكن
يف اؼبنظمة.و تعرؼ تنمية اؼبوارد البشرية على أهنا تغيَت يف مستويات اؼبعرفة و اؼبهارات و االىتمامات و القيم و
االذباىات ،و اؼبيوؿ ،والقدرات ،و االستعدادات ،و اػبربات ،و اؼبعارؼ اػباصة ببناء اجملتمع.5
6
و منو ميكن استخالص تعريف لتنمية اؼبوارد البشرية على أهنا عملية توسيع اؼبعارؼ و االنتفاع هبا .

 -3أهداف و برامج تنمية الموارد البشرية
-1-3أهداف تنمية الموارد البشرية:7

إف التنمية اإلسًتاذبية للموارد البشرية تعٍت ربديد وتنمية اؼبهارات واػبربات اؼبطلوبة للفرد للمستقبل البعيد ووضع
االسًتاذبيات اؼبالئمة لتحقيق ذلك ،وحىت تتحقق التنمية اإلسًتاذبية فاف ذلك يتطلب ربليل الفرص واػبطط
اؼبستقبلية لتنمية مهارات األفراد حيث أف العديد من منشات األعماؿ تركز على اؼبهارات اؼبطلوبة للوظيفة
اعبديدة اغبالية فقط أكثر من اىتمامها باؼبهارات اؼبطلوبة للمستقبل لفًتة تًتاوح بُت طبس سنوات ،ودبا أف التنمية
ىي عملية تدعيم فعالية اؼبستقبل الوظيفي للفرد فاف اؽبدؼ األساسي للتنمية ىو ربقيق أربعة ـبرجات تقيس
فعالية اؼبستقبل الوظيفي ىي:
االذباىات،األداء،اؽبوية الذاتية ،التكيف .

-2-3برامج التدريب و التنمية:
ىناؾ الكثَت من أنواع برامج التدريب و التنمية ميكن إجياز معظمها فيما يلي :
8

 -برامج التنمية اإلدارية :وهتدؼ ىذه الربامج إذل تنمية مهارات القيادة لدى أفراد اإلدارة العليا و

اإلدارة التنفيذية باؼبنظمة ،و كذلك تنمية القدرة على التنسيق اؼبناسب عن طريق النظر إذل اؼبنظمة كوحدة
متكاملة ،و كذلك تنمية القدرة على التفكَت اػبالؽ و كيفية مواجهة التحديات  ،وعلى ذلك فاف ىذه
الربامج هتدؼ إذل ذبديد اآلراء و اؼبفاىيم اليت عادة ما تتقادـ بفعل عامل الزمن .

 -برامج اإلدارة اإلشرافية :هتدؼ ىذه الربامج إذل تنمية قدرات أفراد اإلدارة اإلشرافية ،من خالؿ

تزويدىم دبا ىو جديد يف ؾباالت اؼبعرفة اؼبختلفة  ،وتأخذ ىذه الربامج أشكاال عدة مثل التدريب يف مكاف
العمل التمرير على الوظائف اؼبختلفة  ،االلتحاؽ ببعض اؼبعاىد اؼبتخصصة ...............اخل .وينحصر
الفرؽ األساسي بينهما و بُت برامج التنمية اإلدارية يف أف ىذه األخَتة هتدؼ إذل تنمية القدرات اؼبتعلقة برسم
مجلة دفاتر بوادكس
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السياسات العامة للمنظمة .يف حيث أف الربامج اإلشرافية هتدؼ إذل تنمية القدرات اؼبتعلقة بكيفية تنفيذ ىذه
السياسات .

 برامج المتدربين االداربين :تعمل ىذه الربامج على اجتذاب خرجيي اعبامعات أو من ىم علىوشك التخرج و إغباقهم بربامج تدريبية غرب رظبية .حبيث ميكن تعيينهم يف وظائف إدارية بعد انتهاء
التدريب ووفقا للشروط اؼبالئمة لكال الطرفُت ،و عادة ما تشمل ىذه الربامج خلفية عامة عن اؼبنظمة  ،و
كذ لك بعض األعماؿ احملددة لزيادة خربات ىؤالء الدارسُت ،كذلك تتضمن ىذه الطريقة إغباؽ كل متدرب
بقسم أو إدارة معينة لتنمية بعض اػبربات اؼبتخصصة فيهم.
 -برامج التثقيف العام:هتدؼ ىذه الربامج إذل تلبية احتياجات األفراد من النواحي االجتماعية والًتفيهية

,أي أهنا برامج مكملة للربامج التخصصية اليت ترتبط بأداء العمل ،هتدؼ برامج التثقيف العاـ إذل التنمية وكل ما
يتعلق بتكوين اؼبواطن الصاحل يف فن الديكور ،التصميم ،األدب ،أشغاؿ الزخرفة ،التصوير ،التمريض ،واإلسعاؼ
األورل ،واغبرؼ اليدوية اؼبختلفة .
 -برامج التكيف :وهتدؼ عادة إذل زيادة قدرة العاملُت على التكيف مع اؼبنظمة اليت يعملوف هبا .

 برامج تنمية المهارات :هتدؼ ىذه الربامج إذل تنمية قدرات األفراد على أداء وظائف ؿبددة ،وىيوظائف عادة ما تتصل بالقياـ بعمليات أو أنشطة ؿبدودة ،ال تتطلب الكثَت من اؼبعرفة الفنية وال تتطلب وجود
ا لنوعيات اؼبختلفة من اؼبهارات ،مثل :رجاؿ البيع ،رجاؿ اػبزينة ،حفظ السجالت ،وعادة ما تأخذ ىذه الربامج
شكل التدريب يف مكاف العمل .
 البرامج التخصصية :هتدؼ ىذه الربامج إذل تنمية قدرات األفراد على أداء وظائف ؿبددة بأنشطة غَتؿبددة نسبيا،ولكنها من نوعية واحدة وعادة ما توجو ىذه الربامج إذل تنمية الكثَت من اؼبهارات الفنية اؼبتخصصة
،مثل :برامج تدريب احملاسبُت ومهندسي ،ضبط اعبودة ،العاملُت بالشؤوف القانونية والعاملُت بشؤوف
األفراد.....

 برامج المهارات السلوكية :هتدؼ ىذه الربامج إذل تزويد اؼبتدربُت باؼبفاىيم األساسية اؼبرتبطة بالسلوؾالبشري وؿبدداتو ،ويرجع السبب يف ذلك إذل أف اؼبعرفة اؼبتخصصة وحدىا ال تكفي لرفع مستوى األداء يرتبط
أيضا بالقدرة على تفهم العنصر البشري القائم بالعمل  ،وال شك أف مثل ىذه الربامج جيب أف توجو إذل كل
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العاملُت باؼبنظمة  ,و خصوصا أولئك الذين يشغلوف مراكز رئاسية و على صبيع اؼبستويات  ،ذلك أف قباح أي
رئيس يف ربفيز مرؤوسيو على األداء اعبيد يرتبط بقدرتو على إحداث التأثَت اؼبطلوب عليهم،و الذي يرتبط بقدرتو
على تفهم أمناطهم السلوكية.
 -4سياسات تنمية الموارد البشرية :تعكس سياسات اؼبوارد البشرية فكر اإلدارة وفلسفتها ،فهي متقدمة وفعالة
بقدر ما تكوف فلسفة اإلدارة وتأخذ باؼبفاىيم اغبديثة يف ـبتلف اجملاالت اؼبتصلة بالعنصر البشري واؼبؤثرة يف
سلوكو وأدائو،واألبعد من النظر إذل سياسات اؼبوارد البشرية بطريقة متكاملة ومن اؼبنظور الشامل ،حبيث تتكامل
ىذه السياسات دبا يؤدي إذل حصوؿ اؼبنظمة على أجود العناصر ودفعها للعمل بأعلى كفاءة.9
فالعنصر البشري اعبيد ربت إدارة وقيادة مناسبة ومناخ عمل جيد البد أف ينتج إنتاجا جيدا  ،وتتحقق جودة
العمل واإلنتاج من خالؿ أسلوبُت مها:11
األسلوب األول :أىم الربامج اليت جيب على اإلدارة إتباعها وتشمل :اإلدارة باؼبشاركة  ،نظاـ االقًتاحات
والشكاوي ,تنفيذ دوائر اعبودة .

األسلوب الثاني:أىم السياسات لتنمية اؼبوارد البشرية تنحصر يف :تصميم الوظيفة،االستقطاب واالختيار اعبيد
التدريب،التطوير اؼبستمر للمناخ التنظيمي.واف سياسات تنمية اؼبوارد البشرية أشبو باغبلقات اؼبتداخلة واؼبًتابطة مع
بعضها البعض ،واف كل جزء من حلقتها متماسك مع اعبزء الذي يسبقو واآلخر الذي يليو  ،ومن ىنا يتبُت مدى
العالقة القوية اليت جيب أف تربط بينها صبيعا ،ربقيق لتنمية بشرية عالية وبالتارل جودة عالية للعنصر البشري .واىم
ىذه السياسات تتمثل فيما يلي: 11زبطيط اؼبوارد البشرية ،ربليل الوظيفة ،االستقطاب ،االختيار ،تنمية اؼبسار
الوظيفي  ،التدريب ،التكوين .

 -5تنمية الموارد البشرية عملية إستراتجية:يتكوف مفهوـ تنمية اؼبوارد البشرية اؼبعاصرة من شقُت اثنُت
12
أساسيُت مها كما يلي:
 -1التدريب والتنمية عملية إستراتجية :ينظر يف الوقت اغباضر إذل التدريب والتنمية على أهنا عملية إسًتاذبية
تأخذ شكل نظاـ فرعي مكوف أجزاء متكاملة  ،وتعمل ضمن نظاـ وإسًتاذبية اكرب ىي إسًتاذبية اؼبنظمة ،
وضمن إطار ودور إدارة اؼبوارد البشرية فيهل ،وتتكوف إسًتاذبية التدريب والتنمية من ؾبموعة ـبططة من برامج
التدريب والتنمية البشرية اؼبستمرة  ،اليت هتدؼ وتسعى إذل تطوير وربسُت أداء كل من يعمل يف اؼبنظمة وتعليمو
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كل جديد بشكل مستمر من اجل مساعدة اعبميع على ربقيق مكاسب وظيفية ومستقبل وظيفي جيد  ،ويف
الوقت نفسو تسعى ىذه اإلسًتاذبية إذل تشكيل بنية ربتية من اؼبهارات البشرية اليت ربتاجها اؼبنظمة يف اغباضر
واؼبستقبل لرفع كفاءهتا اإلنتاجية وفاعليتها التنظيمية باستمرار ،لتحقيق الرضا لدى زبائنها ،حيث يتوقف وجودىا
على ىذا الرضا وكذلك التأقلم والتكيف مع التغَتات اليت ربدث يف البيئة وينعكس أثرىا على نشاط اؼبنظمة يف
اؼبدى القصَت والبعيد ،حيث ربتاج ىذه التغَتات إذل تعليم واكتساب مواردىا البشرية اؼبهارات اعبديدة واؼبتنوعة
الحتوائها والتعايش معها ،فهذه اؼبهارات اعبديدة اليت زبلقها التنمية ،تساعد إذل حد كبَت على زبفيف الضغوط
اليت تشكلها التغي َتات على اؼبوارد البشرية ميكن القوؿ إذا باف التدريب والتنمية كإسًتاذبية  ،تسعى إذل بناء نظاـ
معريف حديث لدى اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمة وتطوير مهاراهتا اغبالية وإكساهبا أخرى جديدة ومتنوعة وتعديل
اذباىاهتا السلوكية لألفضل هبدؼ االستيعاب والتأقلم مع التغيَتات اليت ربدث يف البيئة وتفرض على اؼبنظمة
تبنيها والتكيف معها .

 -2التدريب والتنمية عملية تعلم مستمرة :التدريب والتنمية البشرية كعملية تعلم ـبططة تتكوف من قسمُت :

 التدريب  :عمل ـبطط يتكوف من ؾبموعة برامج مصممة من اجل تعليم اؼبوارد البشرية كيف تؤدي أعماؽبااغبالية دبستوى عارل من الكفاءة من خالؿ تطوير وربسُت أدائهم .

التنمية :عمل ـبطط يتكوف من ؾبموعة برامج مصممة من اجل اؼبوارد البشرية وإكساهبا معارؼ وسلوكياتومهارات جديدة متوقع أف ربتاجها يف أداء مهاـ أو وظائف جديدة يف اؼبستقبل والتأقلم والتعايش مع أية
مستجد ات وتغيَتات ربدث يف البيئة وتؤثر يف نشاط اؼبنظمة .إف التدريب والتنمية يعتمداف على التعلم اؼبستمر
الذي يعترب الركيزة األساسية اليت تقوـ عليها إسًتاذبية تدريب وتنمية اؼبوارد البشرية ويف األخَت ميكن القوؿ باف
التدريب والتنمية كإسًتاذبية وعملية منتظمة يعتمداف على التعلم ويهدفاف إذل بناء معارؼ ومهارات واذباىات
وسلوكيات لدى اؼبوارد البشرية من اجل تطوير وربسُت أدائها اغبارل واؼبستقبلي والتكيف مع التغَتات البيئية
وإحداث مطابقة بُت خصائص اؼبوارد البشرية من جهة وخصائص أعماؽبا اغبالية واؼبستقبلية من جهة ثانية وجعل
أدائها يف حالة ربسن دائم ومستمر.13

-3التدريب والتنمية –استثمار بشري :إف اإلنفاؽ يف ؾباؿ تدريب وتنمية اؼبوارد البشرية ىو إنفاؽ رأظبارل
وحقل استثماري خصب ،فما ينفق فيو ىو ليس بتكلفة إمنا ىو إنفاؽ استثماري لو عائد شانو شاف أي استثمار
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أخر يف اآلالت أو يف برامج التسويق ....اخل فعوائد ىذا االستثمار ىامة جدا تتمثل يف ربسُت اؼبنتج وتقدمي كل
جديد للزبوف للحصوؿ على رضاه وتوسيع حصة اؼبنظمة السوقية دبا يضمن البقاء والنمو .وللداللة على أمهية ىدا
االستثمار ىو أف التدريب والتنمية أصبحتا يف الوقت اغباضر معيارا يقاس بو قباح اؼبنظمات فعندما يرى
اؼبختصوف يف ؾباؿ إدارة اعبودة الشاملة وااليزو لعاـ  2111بندا لالستثمار يف ؾباؿ التدريب والتنمية البشرية يف
موازنتها االستثمارية سيعتربوف ذلك نقطة قوة فيها الف مسالة التعلم اؼبستمر من وجهة نظرمها الذي يسعى
14
التدريب والتنمية إذل ربقيقو ركنا سياسيا فيها.

-6مراحل تنمية الموارد البشرية.

 -1تخطيط االحتياجات التدريبية :إف ىذه اؼبرحلة كثَتا ما يطلق عليها مرحلة التشخيص لتحديد أىداؼ

التدريب  15.وتعرؼ االحتياجات التدريبية بأهنا ؾبموع التغيَتات و التحسينات اؼبطلوب إحداثها يف معلومات
و مهارات و اذباىات العاملُت لقصد التغلب على اؼبشكالت اليت تعًتض سَت العمل  .وربوؿ دوف ربقيق
أىداؼ اؼبنظمة من ناحية و مسايرة متطلبات التقدـ و ربقيق التنمية على اؼبدى االسًتاتيجي للمنظمة من
ناحية أخرى  16.إف عملية ربديد االحتياجات التدريبية تشمل عملية مسح ودراسة للمؤسسة بغرض ربديد
اجملاالت اليت ميكن للتدريب أف يساعد على التطوير ومعاعبة اػبلل.17ويبٌت تقدير االحتياجات التدريبية على
ثالثة ؿباور رئيسية ربليل التنظيم ربليل الفرد ربليل الوظائف .18فالتحليل التنظيمي يهدؼ إذل ربديد النواحي
اؼبتاحة إذل خدمات التدريب يف اؼبنشاة .وربليل العمليات يعٍت ربديد مضموف برامج التدريب أي اؼبوضوعات
الواجب الًتكيز عليها يف برامج التدريب أما ربليل األفراد وذلك بتحديد اؼبهارات واؼبعرفة أو االذباىات اؼبطلوبة
تنميتها يف األفراد.19وىناؾ عدة أساليب لتحديد االحتياجات نذكر منها:21
معدالت األداء و تقارير الكفاءة  :و فيها معدالت اؼبوارد البشرية (معدالت الغياب تقارير الكفاءة معدالإصابات العمل  )......ومعدؿ الزيادة يف اإلنتاج ( اعبودة ,معدالت اإلنتاج ،).....معدالت التكاليف (
معدالت التكاليف ,التكاليف الثابتة ) ،معدالت التسويق و اؼببيعات .
التحليل المتكامل للتنظيم :ربليل األىداؼ  ،الفرد ،األنشطة ،و األعماؿ اعبوانب السلوكية .االستقصاءات و اآلراء و االقتراحات :أراء الرؤساء  ،أراء العاملُت أنفسهم يف مدى كفاءهتم .
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-2تطوير أهداف التدريب و التنمية :تتضمن ىذه اؼبرحلة ربديد األىداؼ الكمية و النوعية و الًتتيب الزمٍت
ؽبا و على ضوء ما مت ربديده من احتياجات يف اؼبرحلة األوذل .إف تلك األىداؼ تتضمن يف اغبقيقة ما الذي
ينبغي ربقيقو من جوانب ترتبط بأداء العاملُت .تشمل ىذه اؼبرحلة أيضا ربديد األىداؼ الفرعية و اليت ىي
سلسلة النتائج اليت تؤدي إذل ربقيق اؽبدؼ األساسي أو األورل 11وىذه األىداؼ تتمثل فيما يلي:12
زيادة معارؼ األفراد و معلوماهتم .تنمية مهارات األفراد .-تعديل و تطوير االذباىات.

-3تصميم البرامج التدريبية  :بعد عملية التعرؼ على احتياجات التدريبية وربديد أولوياهتا تأيت عملية تصميم

الربامج التدريبية اليت تعرب الًتصبة الفعلية لألىداؼ اليت يسعى التدريب اإلداري إذل ربقيقها.13و يف ىذه اؼبرحلة
جبري تصميم الربامج التدريبية للشروع بتنفيذىا فعال.14وحىت ميكن تصميم نظم التدريب الفعالة فانو جيب دراسة
مدى استعداد العاملُت و تقييم مدى تقبلهم للتعليم.واف ذلك التصميم يضم كال من ؿبتوى الربنامج التدرييب
اختيار األساليب التدريبية اؼبدربُت و ذبديد مدة الربنامج و مكانو و جدوؿ تنفيذه.15

-4تنفيذ النشاط التدريبي  :إف مرحلة التنفيذ ىي مرحلة إدارة الربامج و إخراجو إذل حيز الوجود  .و الواقع إف
ىذه اؼبرحلة مرحلة مهمة و خطَتة ,ففيها تتبُت حسن وسالمة التخطيط ،وينعكس فشلها أو قباحها سلبا أو
إجيابا على اؼبرحلة التالية ،وىي مرحلة التقييم.16ويعتمد تنفيذ الربنامج التدرييب بنجاح على عدة عوامل منها :قدرة
اؼبنسق واؼبدربُت،الظروؼ اؼبادية ،وغَت اؼبادية و احمليطة بالربنامج التدرييب .

-5تقييم النشاط التدريبي  :يعد تقييم برنامج التدريب واؼبتدربُت من األنشطة الرئيسية اؼبكملة إلدارة النشاط
التدرييب.17وىو عملية ملزمة للوقوؼ على مدى فعاليتو يف ربقيق غاياتو واألىداؼ اؼبنشودة منو,18.وتقاس بو
كفاية اؼبتدربُت ومدى التغيَت الذي قبح التدريب يف إحداثو فيهم وكذلك تقاس بو كفاية اؼبدربُت الذين قاموا
بتنفيذ العمل التدرييب  .وقد يكوف تقييم النشاط التدرييب يف أثناء تنفيذ الربنامج ,فيحاوؿ منسق الربنامج أو أي
جهة أخرى أف تتابع سلوؾ اؼبتدربُت يف أثناء العمل ,وؿباولة قياس األثر الذي ترتب على تعرض اؼبتدربُت ػبربات
تدريبية معينة.19وشبة مناذج فكرية كثَتة رباوؿ أف تصنف اؼبستويات أو اعبوانب اليت يشملها التقييم ,وأشهر ىذه
النماذج منوذج دونالد كَت كباتريك  ,ويف ىذا النموذج يعرض كَت كباتريك اؼبستويات األربعة اليت يشملها
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مساوي مباركة

التقييم , 21والشكل اؼبوارل يوضح ذلك.ويقصد بردود الفعل إف جييب التقييم عن سؤاؿ مفاده مدى رضا اؼبتدربُت
عن الربنامج واستفادهتم منو إما التعلم فيقصد بو اإلجابة عن سؤاؿ ثاف مفاده ما ىي الفائدة اليت ربققت من وراء
الربنامج التدرييب أي ماذا تعلم اؼبتدربوف من خاللو إما السلوؾ ففيو يحاوؿ التقييم أف جييب عن السؤاؿ التارل ىل
حدثت تغَتات اجيابية يف سلوؾ اؼبتدربُت بعد التدريب وتعرب النتائج عن مدى ربقيق الربنامج التدرييب ألىدافو
بوجو عاـ .21وميكن تقييم اؼبدربُت وكيفية النجاح يف تنفيذ الربنامج التدرييب بعدة أساليب نذكر منها :االستقصاء
23
(22استمارة أو استبياف) ،اؼبالحظة اؼبباشرة

شكل رقم ( )1نموذج كيركباتريك

ردود الفعل

التعلم

نمىرج كيشكيباتشيك في تقييم
انبشامج انتذسيبيت يشمم انجىانب
انتانيت

النتائج

السلوك

المصدر :عبد الباري إبراىيم ذرة زىَت نعيم الصباغ ،إدارة اؼبوارد البشرية يف القرف اغبادي و العشرين :منحى نظمي  ،دار وائل
للنشر ، 2118،ص.331،

كما ميكن توضيح اؼبراحل اػبمسة لعملية التدرب والتنمية يف الشكل رقم ()2
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تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة

قوبع خيرة
سليمان عائشة

-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

مساوي مباركة

الشكل رقم (: )2الخطوات المنهجية إلعداد برامج التدريب والتنمية
1
مشحهت تقذيش
االحتياجاث انتذسيبيت

2
مشحهت تطىيش أهذاف
انتذسيب وانتنميت

3

4
مشحهت تصميم
انبشامج انتذسيبيت

5
مشحهت انتنفيز

مشحهت تقييم
انتذسيب

غايات التعلم
تطىيش انمعاييش
تحذيذ مذاخم وطشق
انتذسيب

انتغزيت انمشتذة

المصدر  :عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب" ،دليل اإلدارة الذكية لتنمية اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمات اؼبعاصرة ،اؼبكتبة العصرية،

،2117ص.

ثانيا:الموارد البشرية ميزة تنافسية دائمة للمؤسسة.

-1تعريف الميزة التنافسية.

ىي أف يكوف لدى اؼبؤسسة ما مييزىا عن غَتىا ويؤدي إذل زيادة رحبيتها ومن اؼبالحظ أف اؼبيزة التنافسية قد
تستمر لوقت قصَت أو تستمر لسنوات عدة.24وتنشأ اؼبيزة التنافسية دبجرد توصل اؼبؤسسة إذل اكتشاؼ طرؽ
جديدة أكثر فعالية من تلك اؼبستعملة من قبل اؼبنافسُت ،حيث يكوف دبقدورىا ذبسيد ىذا االكتشاؼ ميدانياً،
ودبعٌت آخر دبجرد إحداث عملية إبداع دبفهومو الواسع ،25والقدرة التنافسية ىي اؼبهارة أو التقنية أو اؼبورد اؼبتميز
الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمو ؽبم اؼبنافسوف ،ويؤكد سبيزىا واختالفها عن ىؤالء
اؼبنافسُت من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلوف ىذا االختالؼ والتميز ،حيث يحقق ؽبم اؼبزيد من اؼبنافع والقيم
اليت تتفوؽ على ما يقدمو ؽبم اؼبنافسوف اآلخروف.26
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تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة

قوبع خيرة
سليمان عائشة

-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

مساوي مباركة

ومنو ميكن استخالص تعريف للميزة التنافسية كما عرفها مرسي خليل "اؼبيزة التنافسية على أهنا ميزة أو عنصر
تفوؽ للمؤسسة يتم ربقيقو يف حالة إتباعها إلسًتاتيجية معينة للتنافس" .27واؼبيزة التنافسية تنشا نتيجة لعوامل
28
داخلية أو عوامل خارجية.
العوامل الخارجية :تغَت احتياجات العميل أو التغَتات التكنولوجية أو االقتصادية أو القانونية قد زبلق ميزة

تنافسية لبعض اؼبؤسسات نتيجة لسرعة رد فعلهم على التغَتات .التاجر الذي استورد التكنولوجيا اغبديثة
واؼبطلوبة يف السوؽ أسرع من غَته استطاع خلق ميزة تنافسية عن طريق سرعة رد فعلو على تغَت التكنولوجيا
واحتياجات السوؽ .من ىنا تظهر أمهية قدرة اؼبؤسسة وقدرهتا على متابعة اؼبتغَتات عن طريق ربليل اؼبعلومات
وتوقع التغَتات.
العوامل الداخلية :ىي قدرة اؼبؤسسة على امتالؾ موارد وبناء (أو شراء ) قدرات ال تكوف متوفرة لدى اؼبنافسُت

اآلخرين .فاؼبطعم الذي ينتج االيسكرمي دبطعم فبيز وؿببب لدى العميل سبكن من خلق ميزة تنافسية عن طريق بناء
خربات يف إعداد االيسكرمي أو عن طريق استئجار من لديو طريقة فبيزة إلعداد االيسكرمي .االبتكار واإلبداع ؽبما
دور كبَت يف خلق ميزة تنافسية  .ال ينحصر اإلبداع يف أسلوب العمل أو التكنولوجيا اؼبستخدمة واإلبداع يف خلق
فائدة جديدة للعميل .والشكل اؼبوارل يوضح ذلك .

شكل رقم( ) 3عوامل ظهور الميزة التنافسية

ظهىس انميزة انتنافسيت

عىامم داخهيت

عىامم خاسجيت

وجىد قذساث مميزة وخاصت
اإلبذاع في اإلنتاج أو
اإلستشاتجيت أو انتكنىنىجيت

سشعت سد انفعم وانقذسة عهى
استغالل انتغيشاث انخاسجيت

المصدر :عطية صالح سلطاف  ،مرجع سبق ذكره ،ص.316
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تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة
-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

حىت تكوف اؼبيزة التنافسية فعالة ،يتم االستناد إذل الشروط التالية:
حاظبة :تعطي األسبقية والتفوؽ على اؼبنافس.
االستمرارية :ميكن أف تستمر خالؿ الزمن.
إمكانية الدفاع عنها :يصعب على اؼبنافس ؿباكاهتا أو إلغائها.

-2أنواع الميزة التنافسية:منيز بُت نوعُت من اؼبيزة التنافسية:

 -ميزة التكلفة األقل :ميكن ؼبؤسسة ما أف ربوز ميزة التكلفة األقل إذا كانت تكاليفها اؼبًتاكمة باألنشطة

اؼبنتجة للقيمة أقل من نظَتهتا لدى اؼبنافسُت 29،وللحيازة عليها يتم االستناد إذل مراقبة عوامل تطور التكاليف،
حيث أف التحكم اعبيد يف ىذه العوامل مقارنة باؼبنافسُت يكسب اؼبؤسسة ميزة التكلفة األقل ،ومن بُت ىذه
العوامل مراقبة التعلم :حبيث أف التعلم ىو نتيجة للجهود اؼبتواصلة واؼببذولة من قبل اإلطارات واؼبستخدمُت على
حد السواء ،لذلك جيب أال يتم الًتكيز على تكاليف اليد العاملة فحسب ،بل جيب أف يتعداه إذل تكاليف
النفايات واألنشطة األخرى اؼبنتجة للقيمة ،فاؼبسَتوف مطالبوف بتحسُت التعلم وربديد أىدافو ،وليتم ذلك يستند
إذل مقارنة درجة التعلم بُت التجهيزات واؼبناطق مث مقابلتها باؼبعايَت اؼبعموؿ هبا يف القطاع.
 ميزة التميز :تتميز اؼبؤسسة عن منافسيها عندما يكوف دبقدورىا اغبيازة على خصائص فريدة ذبعل الزبوف يتعلقبتنافسيتها.

-3أهمية المورد البشري في تحقيق الميزة التنافسية:يف عاؼبنا اؼبعاصر يصعب أف نتخيل منظمة ما نستطيع أف
ربقق ميزة تنافسية دائمة دوف أف يتوافر لدهبا العنصر البشري الراغب والقادر على ربقيق تلك اؼبيزة
التنافسية,فالربعم من تعدد الوسائل التنظيمية اليت ميكن أف تعتمد عليها اؼبنظمات اغبديثة لتدعيم قدرهتا التنافسية
,إال أف الفكر اإلداري اؼبعاصر قد اخذ دبا ال يدع ؾباال للشك أف تنمية القدرات البشرية و تدعيم رأس اؼباؿ
الفكري ىو أكثر تلك الوسائل فعالية ،وكذالك ميكن توفَت فرص النجاح يف ربقيق أىداؼ اؼبنظمة من خالؿ
إدارة أداء العناصر األساسية اؼبشاركة يف فعاليات اؼبنظمة ويف مقدمتها اؼبورد البشري.وؼبعرفة أمهية اؼبورد البشري يف
ربقيق اؼبيزة التنافسية ميكن مقارنتها مع العناصر التنظيمية التقليدية اليت ربقق نفس اؼبيزة مثل اؼبنتج اؼبتميز أو
التكنولوجيا اؼبتقدمة أو السواؽ اؼبغلقة أو اإلنتاج الكبَت.و دبكن توضيح تفوؽ العنصر البشري على اؼبيزة التنافسية
التقليدية كما يلي:31
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المنتج المتميز  :اؼبصدر األساسي لتحقيق اؼبيزة التنافسية ىو تقدمي منتج(سلعة أو خدمة) تشبع الرغباتاغبقيقية لدى اؼبستهلك وتزداد أمهية اؼبنتج يف ربقيق اؼبيزة التنافسية إذا كاف ىذا اؼبنتج متميزا عن اؼبنتجات
اؼبنافسة.وبالنظر إذل دورة حياة اؼبنتوج قبد أهنا أصبحت قصَتة جدا .وأكثر من ىذا فإننا كثَتا ما نرى بعض
اؼبنظمات اليت زبتصر دورة حياة احد منتجاهتا لتقدـ منتجا جديدا.وستهدؼ اؼبنظمات من وراء ذلك ضماف
التفوؽ على اؼبنافسُت أي أهنا تقتل منتجها قبل أف يقتلو منافس آخر .وأصبحت اؼبنظمات اليوـ مطالبة بتدعيم
نشاط البحوث والتطوير حىت يتسٌت ؽبا ربقيق ميزة تنافسية من خالؿ تقدمي منتجات وخدمات متطورة واف
العنصر البشري ىو العنصر القادر على إحداث التطوير والتجديد يف السلع واػبدمات ومن مت فاف امتالؾ
اؼبنظمات للموارد البشرية القادرة اليت تتصف بروح التجديد واالبتكار سبثل ميزة تنافسية ضرورية للمنظمات
اغبديثة.
-تكنولوجيا اإلنتاج :سبثل التكنولوجيا اؼبتقدمة عنصرا مهما من عناصر ربقيق اؼبيزة التنافسية يف ىذه اغبالة من

خالؿ ما توفره التكنولوجيا من دقة يف األداء وسرعة يف االقباز خاصة يف زمن تسعى اؼبنظمات إذل تطبيق مفهوـ
إدارة الزمن الصفري والذي جيسد الصراع بُت اؼبنظمات والتسابق مع الزمن إلشباع رغبات اؼبستهلك ومن
الطبيعي أف تكوف اؼبنظمة اليت سبتلك التكنولوجيا اؼبتقدمة ىي القادرة على إدارة الزمن الصفري ومن مت ربقيق ميزة
تنافسية على الغَت.غَت أف امتالؾ التكنولوجيا يف حد ذاتو ال ميثل ميزة تنافسية .فاؼبورد الذي يبيع التكنولوجيا
ؼبنظمة ما ميكن أف يبيعها لكل اؼبتنافسُت.واف امتالؾ تكنولوجيا متطورة وحدىا ال يكفي لتحقيق ميزة تنافسية
فمثال ميكن شراء أحدث معمل لتكرير البًتوؿ يف العادل .لكن ؾبرد امتالؾ ىذه التكنولوجيا دوف أف يتوافر
العنصر البشري القادر على إدارهتا وصيانتها وتطويرىا سوؼ جيعل فاتورة التكنولوجيا مرتفعة جدا لدرجة أف
يصبح معها عدـ استخداـ التكنولوجيا األكثر نفعا يف اؼبنظمة .وىنا تتضح أمهية ودور اؼبورد البشري يف تعظيم
االستفادة من التكنولوجيا اؼبتقدمة.
-األسواق المغلقة  :دل تعد ىناؾ أسواؽ مغلقة فالعادل كلو أصبح قرية صغَتة ومن العجب أف األسواؽ أصبحت

تنتقل اآلف إذل اؼبستهلك وليس العكس.فبفعل التغَتات البيئية اليت حدثت خالؿ النصف الثاين من القرف العشرين
خاصة اتفا قيات التجارة العاؼبية ومنظمة التجارة الدولية وغَتىا فكل األسواؽ أصبحت مفتوحة وأصبح التنافس
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تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة
-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

حقيقة واقعة لكل اؼبنظمات إذا ما رغبت يف االستمرار والبقاء يف السوؽ وىنا يظهر أمهية اؼبورد البشري فهو
القادر على تبٍت فكرة اؼبنافسة والتعامل مع متغَتات السوؽ اعبديدة.

اإلنتاج الكبير  :تتحقق اؼبيزة التنافسية من اإلنتاج الكبَت نتيجة الوفرات اليت ربقق نتيجة الكبَت واقتصادياتاغبجم والوفرات اؼبًتتبة عليها غَت أف االفًتاض األساسي يف ىذه اغبالة ىو تشابو رغبات اؼبستهلكُت وأذواقهم
ومع تعقد طبيعة اغبياة وتنوعت رغبات واحتياجات اؼبستهلكُت بشكل مذىل استدعى ذلك أف تتعامل اؼبنظمات
مع ىذا التعقد يف رغبات اؼبستهلكُت بدرجة فباثلة من التعقد التنظيمي وذلك بتقدمي منتجات متنوعة إلشباع
حاجات اؼبستهلكُت اؼبتعددة وتطبيق مفهوـ اإلنتاج اؼبتخصص لكل مستهلك وىنا ميكن النظر لكل مستهلك
على انو سوؽ مستغل .و مثل ىذا التحوؿ يفقد اإلنتاج الكبَت خاصيتو األساسية كميزة تنافسية وبدال من ذالك
يصبح امتالؾ اؼبهارات البشرية اؼبتطورة ىو السبيل ؼبواجهة تعقد رغبات و احتياجات اؼبستهلكُت.
وبنظرة فاحصة للمصادر التقليدية للميزة التنافسية قبد أهنا تفقد أمهيتها النسبية إذا دل يصاحبها مورد بشري
قادر على تعظيم االستفادة من تلك اؼبصادر وزيادة على ذالك فاف قدرة اؼبنافس على تقليد العناصر التقليدية
للميزة تصبح غَت ذات أمهية نظرا الف العنصر البشري ىو العنصر الوحيد الذي ال ميكن تقليده فهو ميزة تنافسية
دائمة  ,واعبدوؿ رقم( )1يوضح دور اؼبوارد البشرية يف ربقيق اؼبيزة التنافسة.

مجلة دفاتر بوادكس

العدد رقم  /03ماي 2015

29

تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة

قوبع خيرة
سليمان عائشة

-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.
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الجدول رقم( : )1دور الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسة.
اؼبيزة التنافسية

دورة اؼبوارد البشرية

1

تقدمي منتج متميز

دورة حياة اؼبنتج قصَتة.
زيادة اغباجة للتجديد واالبتكار.
زيادة أمهية اؼبوارد البشرية يف التجديد واالبتكار.

2

امتالؾ تكنولوجيا متطورة

التكنولوجيا متاحة أماـ اعبميع.
التكنولوجيا اغبديثة تتطلب مهارات متطورة.
العنصر البشري قادر على استيعاب التكنولوجيا اؼبتطورة.

3

التنافس يف األسواؽ اؼبفتوحة

األسواؽ أصبحت مفتوحة وبال حدود.
اؼبنافسة حق مشروع للجميع.
اؼبنافسة من خالؿ رأس اؼباؿ الفكري.

المصدر :عادؿ زايد ،األداء التنظيمي اؼبتميز ،الطريق إذل منظمة اؼبستقبل،ص. 45

-4مبادئ المزايا التنافسية للموارد البشرية .حىت تتحقق اؼبزايا التنافسية للموارد البشرية باؼبنظمات جيب توفر
ؾبموعة من اؼبقومات التالية :

 ضرورة تحقيق قيمة المستهلك  :عن طريق خدمة العمالء وخدمة ما بعد البيع اليت يقدمها ؾبموعة مناؼبوارد البشرية باؼبنظمة أي جيب ضماف أـ العمالء يحصلوف على قيمة من تلك اؼبنظمة وتتحقق قيمة اؼبستهلك
مستوى الصورة الذىنية للمنظمة وقدرهتا على جذب واغبفاظ على العمالة اؼباىرة  .كما أف ىناؾ قيمة للمسؤولية
االجتماعية للمنظمة أماـ الغَت من خالؿ قيمة اؼبستهلك أيضا.31

 الشرط الثاني للميزة التنافسية للموارد البشرية يرتبط بالقدرة على احملافظة على التميز واالنفراد خبصائصخاصة للمنظمة مثل رأس اؼباؿ البشري ( واؼبختلف عن رأس اؼباؿ التمويلي ) ويقاس رأس اؼباؿ البشري باؼبهارات
والقدرات اليت تتمتع هبا اؼبوارد الشربة للمنظمة  .وجيب أف يحقق رأس اؼباؿ البشري أعلى عائد على االستثمار
باؼبنظمة مقارنة باؼبنافسُت.32
مجلة دفاتر بوادكس

العدد رقم  /03ماي 2015

30

قوبع خيرة
سليمان عائشة
مساوي مباركة

تنمية الموارد البشرية من أجل تحقيق ميزة تنافسية دائمة
-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

 -5برامج تحسين تنافسية المورد البشري.
ربتاج إدارات اؼبوارد البشرية يف صبيع اؼبنظمات اغبكومية والعامة واػباصة إذل ضرورة تنفيذ التوجهات
التالية:33
 إعادة ىندسة ظروؼ العمل . ربقيق التوافق بُت العمل اليدوي والعمل اآلرل . إعادة تصميم العمل ( لتحسُت تدفق العمل  ،زبفيض اغبركة غَت الالزمة  ،ربسُت التهوية واإلضاءة ،استخداـاؼبوسيقى والصور اؼبناسبة  ،توفَت ساعات للراحة  ،توفَت اؼبكاتب اؼبناسبة )
 توفَت السالمة اؼبهنية والرعاية الصحية والعالج والدواء . استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت والشبكات واالنًتنيت لتحسُت إنتاجية اؼبوارد البشرية . -ربقيق اإلثراء الوظيفي والتنوع الوظيفي وتطبيق ترتيبات وتوقيت العمل .

ثالثا :واقع تنمية الموارد البشرية في مؤسسة الظهرة بمستغانم

-1تعريف مؤسسة المطاحن الكبرى الظهرة .اؼبطاحن الكربى للظهرة كقطب ىاـ يف الصناعة الغذائية,
وظفت وسائل بشرية وتقنية ىامة جعلتها اليوـ من بُت اكرب اؼبطاحن يف اعبزائر.
اؼبطاحن الكربى الظهرة تأسست من طرؼ اؼبدير العاـ » متيجي «,و بدأت يف أشغاؽبا يف فرباير  2002برأس
ماؿ قدره  0000.000.000دح.و يف  01مارس  2002تفضل رئيس اعبمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتدشُت
اؼبؤسسة  .وىي شركة ذات أسهم يبلغ حاليا رأظباؽبا االجتماعي ب1.737.440.000دج.
تقع يف الغرب اعبزائري يف مدينة مستغازل ,توظف أكثر من  200عامل ,مسَتين من طرؼ فريق متعدد اػبربات
ذو حيوية و كفاءة عالية ,كما تتميز بالًتكيز على النوعية الطبيعية ؼبواردىا األولية واحملافظة على البيئة من
خالؿ صبيع عمليات ربويل القمح اعتمادا على خربة عدة أجياؿ يف ؾباؿ زراعة القمح  ,بإنتاجها اؼبركز خاصة
على الدقبق و السميد  .و ىي تغطي قسطا كبَتا من حاجيات الغرب اعبزائري يف ىذه اؼبنتوجات مع
الطموح للوصوؿ إذل تزعم السوؽ الوطنية مث التصدير إذل بلداف إفريقيا .
-التسمية ،اإلطار القانوين  :اؼبطاحن الكربى للظهرة ىي مؤسسة منفردة دبهاـ ؿبددة )(E.U.R.L
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ب3

اؼبنطقة اعبغرافية  :تقع غرب والية مستغازل ,على الطريق احملوري لصالمندر  ,وىي تبعد عن وسط اؼبدينةكلم .
وحدات اؼبؤسسة  :مطاحن الكربى للظهرة تشغل مساحة مقدرة 1000م ²ؾبزأة بُت جناح إداري الذي يشملاؼبسئولُت على اإلنتاج ,وبناية أخرى لإلنتاج موزعة إذل قطاعات من وظائف ـبتلفة بدوف حواجز فيما بينها .
نشاطات اؼبطاحن الكربى : إنتاج الفرينة ( الدقبق ). إنتاج السميد.إنتاج الكسكس و شيبس . التجارة.-منتوجات المطاحن الكبرى للظهرة :

تنتج اؼبؤسسة منتوجات متنوعة وىي ربمل اسم " السفينة " safinaو ىذه اؼبنتجات تتمثل فيما يلي :
 الفرينة :الدقيق اؼبمتاز  ،الدقيق العادي للعجُت  ،الدقيق للعجُت اؼبطور ،,الدقيق سيكلة سوداء  ،االدقيقصافيتات  ،دقيق فينوازغي ,دقيق البسكويت,
 السميد  :السميد  ،الرفيع الغليظ  ،السميد الرفيع اؼبتوسط ،السميد الرفيع الدقيق ،السميد العادي ،السميدالعادي الصنف األوؿ.
 الكسكسي :الكسكسي الرفيع اػبشن  ،الكسكسي الرفيع اؼبتوسط ،الكسكسي الرفيع الدقيق .أصناف الزبائن للمطاحن الكبرى للظهرة :بائعي اعبملة الصناعيُتاؼبربيُت-اؼبخابز .

 المنافسين نذكر منها :مطاحن مستغازل .مجلة دفاتر بوادكس
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مطاحن سيدي بن ذىيبة دبستغازل .مطاحن عزوز بسيدي بلعباس . مطاحن غليزاف. سيم .أما اؼبنافس القوي فهو منافس ظهر حديثا ،وىي عمر بن عمر يف الشرؽ اعبزائر.
-2سياسات تنمية الموارد البشرية في المؤسسة .

مكانة المورد البشري في المؤسسة .من خالؿ اؼبقابلة اليت أجريناىا مع مدير إدارة اؼبوارد البشرية ,و األسئلةاليت طرحناىا عليو ،تبُت لنا من خالؿ أجوبتو أف اؼبؤسسة تعترب اؼبورد البشري موردا ىاما يف اؼبؤسسة ,و يحظى
باىتماـ كبَت دبا فيهم الكفاءات و أصحاب األفكار والعقوؿ اؼبتميزة  ,وكذلك العماؿ العاديُت الذين يحبوف
ويتقنوف عملهم حيث تقوـ بتكوينهم وربفيزىم ماديا ومعنويا .
سياسة التوظيف في المؤسسة .قبل عملية التوظيف تقوـ اؼبؤسسة بتنبؤاهتا من اؼبوارد البشرية ,حيث تقوـاؼبؤسسة يف هناية شهر ديسمرب بوضع توقعاهتا ،حبيث تقوـ كل مصلحة يف اؼبؤسسة بتجديد احتياجاهتا من القوى
العاملة.بعد ربديد االحتياجات تقوـ اؼبؤسسة بتحديد مواصفات الوظيفة وشاغل الوظيفة وذلك بإنشاء عرض
للعمل ،تقوـ اؼبؤسسة بتوظيف عماؽبا ىن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل لوالية مستغازل ,حبيث تقوـ بإرساؿ
عرض العمل وكل الشروط اؼبتعلقة بالوظيفة ،من مستوى دراسي أو شهادات و السن  ...اخل وعن الوثائق
اؼبطلوبة يف اؼبلف كشهادة اؼبيالد ،صور و شهادة طبية ،السَتة الذاتية ...اخل و تقوـ الوكالة الوطنية لتشغيل
الشباب باإلعالف عن ىذا العرض  .وبعد استقباؿ اؼبؤسسة لطلبات العمل تقوـ بالتصفية األولية  ،و ذلك بإلغاء
صبيع اؼبلفات اليت يوجد فيها نقص يف الوثائق اؼبطلوبة .
وعدىا سبر إذل مرحلة اؼبقابلة ويف بعض األحياف االختبارات إف تطلب ذلك ,أي حسب نوع الوظيفة و بعد
ذلك يتم اختيار الناجحُت وتعيينهم  .تقوـ اؼبؤسسة بإخضاع اؼبوظفُت اعبدد ربت فًتة ذبريبية ،و ىذه الفًتة
زبتلف حسب نوع الوظيفة من أسبوع إذل ستة أشهر ،وبعد الفًتة التجريبية إما يتم التعيُت النهائي و إما الطرد
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 -تقييم األداء في المؤسسة .

خطوات تقييم األداء المتبعة في المؤسسة .إف مديرية اؼبوارد البشرية ىي اؼبسئولة عن تقييم األداء يف اؼبؤسسة.

وذلك كل سنة (أي مرة واحدة يف السنة ) وىي تتبع عدة خطوات .وىذه اػبطوات تتمثل فيما يلي :
ربضَت استمارة التقييم  :استمارة خاصة باإلطارات،وأخرى خاصة بالتنفيذيُت والتشغيليُت،حيث تتضمن كلاستمارة ؾبموعة من اؼبعايَت يقيم الفرد على أساسها .
 تقوـ مديرية اؼبوارد البشرية بإرساؿ استمارات التقييم إذل ـبتلف أقساـ اؼبؤسسة .يقوـ رؤساء األقساـ بتقييم عماؽبم ,حبيث يقيم كل عامل من طرؼ رئيسو اؼبباشر,حبيث أف كل معيار منمعايَت تقييم األداء لو نقطة معينة .
 بعد مال االستمارات يقوـ رؤساء األقساـ ،بإرساؽبا إذل مديرية اؼبوارد البشرية ليتم اؼبصادقة عليها من طرؼمدير اؼبوارد البشرية ،وتسجيل مالحظاتو وذلك حسب النقطة اؼبتحصل عليها كل عامل ،وىذه اؼبالحظات
تتمثل يف  :إعادة توجيو  ،تكوين  ،أداء حسن  ،تشجيع  ،ترقية  ،ربفيز .
 إرساؿ استمارات التقييم إذل اإلدارة العليا ليتم اؼبصادقة عليها أيضا من قبل اؼبدير العاـ .إعداد ملخص للنتائج النهائية لعملية التقييم ،والذي يساعد على تشجيع الكفاءات وتعيُت نقاط الضعفلليد العاملة .
-طريقة تقييم األداء المتبعة في المؤسسة :تتبع اؼبؤسسة بصفة عامة طريقة واحدة من اجل تقييم أداء

إفرادىا ,أال وىي طريقة التنقيط وخيتلف تطبيقها عند اإلطارات و العماؿ اآلخرين ،وذلك يف معايَت التقييم .
يتم تقييم األداء مرة واجدة يف السنة ،حيث يف هناية شهر ديسمرب يتم إرساؿ استمارة التنقيط إذل صبيع مصاحل
اؼبؤسسة لًتد يف هناية السنة .
-تقييم األداء بالنسبة المنفذين:

يتم التقييم على أساس ؾبموعة من اؼبعايَت ,وىذه اؼبعايَت موضحة يف اعبدوؿ التارل :
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-دراسة حالة المطاحن الكبرى "الظهرة"مستغانم.

جدول رقم  : 2معايير تقييم األداء بالنسبة لفئة المنفذين و التشغيليين.
اؼبعايَت

التنقيط

التحكم اؼبهٍت (تنفيذ اؼبهاـ)
اؼبواظبة واالنضباط
اؼبر دودية ونوعية العمل
اؼبسامهة يف بقاء واستمرارية اؼبؤسسة
احملافظة على آالت العمل ومراعاة مبادئ
النظافة واألمن.
التعامل مع اؼبشاكل

12 /……………………..
………………………11/
11/……………………....

ؾبموع النقاط

10/……………………….
09/……………………….
07/………………………..
60/……………………….

المصدر :وثائق خاصة باؼبؤسسة

جدول رقم  :3تصنيفات مستوى األداء لفئة المنفذين و التشغيليين.
النقطة العامة

اؼبالحظة

نوع األداء

من  1إذل 19
من  21إذل 24
من  25إذل 29

إعادة توجيو
تكوين
ربسُت

أداء غَت مرض

من  31إذل 44
من 45اذل 49
من  51إذل 54
من  55إذل 61

أداء حسن
تشجيع
ربفيز
ترقية

أداء مرض

المصدر :وثائق خاصة باؼبؤسسة .
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طريقة التقييم بالنسبة لإلطارات  .يتم تقييم االطارات بنفس طريقة تقييم اؼبنفذين والتشغيليُت ولكناالختالؼ يكمن يف معايَت التقييم واليت ميكن توضيحها يف اعبدوؿ التارل:
جدول رقم  :3معايير تقييم فئة اإلطارات.
اؼبعايَت

النقط

التعامل مع اؼبشاكل
اؼبعارؼ التقنية
تنظيم العمل ونوعيتو
اغبوار وعالقتو مع احمليط

18/………………………….
14/…………………………..
12/…………………………..

ؾبموع النقاط

08/…………………………..
……………………………80/

المصدر :وثائق خاصة باؼبؤسسة .

يتم تقييم فئة اإلطارات بتنقيطو حسب النقطة اليت يستحقها  ,و ذلك حسب كل معيار ليتم اغبصوؿ
على نقطتو العامة اليت تعكس مستوى أدائو  ,وبعد التقييم يتم إرساؿ استمارة التقييم إذل مديرية اؼبوارد البشرية
ليتم اؼبصادقة عليها من طرؼ مدير اؼبوارد البشرية وتسجيل مالحظاتو معتمدا على ما يلي:
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مساوي مباركة

جدول رقم :4تصنيفات مستوى األداء لفئة اإلطارات.
النقطة العامة

اؼبالحظة

نوع األداء

من 1إذل 19
من 21اذل 29
من  31اذل 39

إعادة توجيو
تكوين
ربسُت

أداء غَت مرض

من  41اذل 64
من  65اذل 69
من  71اذل 74
من  75اذل 81

أداء حسن
تشجيع
ربفيز
ترقية

أداء مرض

المصدر :وثائق خاصة باؼبؤسسة .

أهمية تقييم األداء في المؤسسة وعالقتها بالتكوين .إف عملية تقييم األداء يف اؼبؤسسة هتدؼ إذل :
تقييم اؼبردود السنوي لكل فردتشجيع وربفيز وحصر الكفاءات ربديد نقاط الضعف لكل فرد يف اؼبؤسسةوتكمن أمهية تقييم األداء يف استعماؿ نتائجها يف الوظائف األخرى للمؤسسة ,حيث أف عملية تقييم األداء ؽبا
عالقة وطيدة مع صبيع الوظائف كالتوظيف ,ربديد األجور والًتقية...اخل أما عالقة تقييم األداء بالتكوين ,
فبتقييم األداء ميكن ربديد االحتياجات التدريبية للمؤسسة .

التكوين في المؤسسة :إف عملية التكوين يف اؼبؤسسة مهمة جدا حيث تقوـ اؼبؤسسة يف كل عاـ بإعداد الربامج
التكوينية ,فيوجد نوعاف من التكوين يف اؼبؤسسة تكوين داخلي و تكوين خارجي  ,فاؼبؤسسة تعتمد بدرجة كبَتة
عل التكوين اػبارجي فهي تتعامل مع مؤسسات خاصة بالتكوين نذكر منها :

SGS : à Alger
INSIM : à Oran Institut internationale de management.
IGPE : Institut gestion de perfectionnement en entreprise (M. amine) .à Oran.
EGIC : l’école de gestion d’information et de commerce à Oran.
JUREX CONCEIL: à ORAN.
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أما التكوين الداخلي فتلجا اؼبؤسسة إليو يف بعض اغباالت ,كشراء آالت جديدة مثال حيث تشًتي اؼبؤسسة
آالهتا من سويسرا,وىذه األخَتة تقوـ بإرساؿ مدربُت ومكونُت من اجل تعليم العماؿ على استعماؿ اآلالت.
والتكوين يف اؼبؤسسة شامل أي يضم صبيع العماؿ،حىت األمن ،وىو إجباري و ليس اختياري .
خطوات عملية التكوين يف اؼبؤسسة.
يقوـ كل قسم يف اؼبؤسسة بتحديد احتياجاتو التكوينية .
-1
بعد ربديد االحتياجات يقوـ بإرساؽبا إذل مديرية اؼبوارد البشرية .
-2
يقوـ مدير اؼبوارد البشرية بدراستها و اختيار الربامج التكوينية اؼبهمة مث يقوـ بإرساؽبا إذل اإلدارة
-3
العليا لدراستها و اؼبصادقة عليها .
ربديد الربامج التكوينية للمؤسسة و إرساؽبا إذل اؼبؤسسات التكوينية .
-4
تقوـ كل مؤسسة تكوينية بإرساؿ دليل التكوين لديها حيث يتضمن ما يلي  :مدة التكوين
-5
,تكاليف التكوين و السَتة الذاتية للمكوف...اخل
تقوـ اؼبؤسسة بدراسة اؼبلفات واختيار اؼبؤسسات التكوينية.
-6
تقوـ اؼبؤسسة بوضع ـبطط للتكوين يتضمن التكوين نوعو و ىدفو واؼبكاف والزماف.
-7
تقوـ اؼبؤسسة بار ساؿ اؼبتكونُت .
-8
بعد انتهاء مرحلة التكوين وعودة اؼبتكونُت إذل العمل ,تقوـ اؼبؤسسة بتقييم العماؿ .
-9
ومنو ميكن تلخيص عملية التكوين يف اؼبؤسسة إذل اؼبراحل التالية :
مرحلة ربديد االحتياجات التكوينية .
مرحلة زبطيط الربنامج التكويٍت
مرحلة تنفيذ الربنامج التكويٍت التكوين.
مرحلة تقييم الربنامج التكويٍت .
أهداف التكوين في المؤسسة .يهدؼ التكوين يف اؼبؤسسة إذل :

 ربسُت اؼبهارات ورفع الكفاءة اإلنتاجية. تعويض النقص يف ؾباؿ معُت .مجلة دفاتر بوادكس
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 إعادة الرسكلة . -سبكُت العماؿ من التأقلم مع التكنولوجيا اعبديدة.

الميزة التنافسية للمؤسسة .تكتسب اؼبؤسسة ميزة سبيزىا على اؼبؤسسات األخرى اليت جعلتها تواجو منافسة
اؼبؤسسات األخرى يف نفس اجملاؿ .وىذه اؼبيزة تتمثل يف جودة اؼبنتج،سواء ا كاف اؼبنتوج ،ظبيد ،فرينة ،كسكسى
او رقائق .تعود جودة اؼبنتوج إذل كل اعبهود اؼببذولة من طرؼ اؼبؤسسة فهي تقوـ بشراء القمح اللُت والصلب ذو
النوعية العالية حبيث أهنا ال تكتفي بالقمح الذي تشًتيو من اعبزائر  ،حيث تقوـ باالستَتاد من اػبارج .وكذلك
تقوـ بشراء بعض احملسنات وإضافتها إذل القمح لتتحصل على منتوجات ذات جودة عالية  ،و ىذه اؼبواد
تشًتيها من اػبارج وىي غالية الثمن ،وكذلك مراعاة صبيع الشروط من نوعية القمح إذل اؼبنتوج النهائي ،حيث
يقوـ اؼبخرب بتحليل اؼبنتوج إف توفرت فيو صبيع الشروط الواجب توفرىا ,وبعد التحصل على النتائج يتم إرساؽبا
إذل ـبرب دورل و اؼبتواجد يف فرنسا للتأكد من النتائج ,وىو اؼبكتب الدورل للدراسات التحليليةBIPEA.
منتجات السفينة نابعة من أساليب صناعية تتماشى مع اؼبقاييس الدولية العاؼبية  ،تقدـ للمستهلك تشكيلة
عريضة تستجيب الحتياجاتو ،وىي تتصف جبودة عالية وذلك بفضل العناية اؼبتواصلة اثناء اؼبلراحل التصنيعية
34
وىي تتماشى مع مقاييس  ISO9001/2008واؼبقاييس القانونية اؼبعموؿ هبا يف اعبزائر 0774 J.O
فبفضل السياسة اعبد متطورة يف اؼبؤسسة تقوـ بتقدمي منتجات تستجيب ؼبتطلبات العصر يف ؾباؿ االمن الغذائي
و اؼبظهر البيولوجي و اؼبميزات الغذائية........اخل  .وتظهر اؼبهارة التقليدية يف ىذا اجملاؿ يف اختيار القمح اذل
تعبئة الدقيق و السميد اليت عملية التحويل ؼبراقبة صارمة لكي تعطي للمستهلك منتج ذو جودة عالية.
أهمية المورد البشري في تحقيق جودة المنتوج :يلعب اؼبورد البشري دورا مهما يف ربقيق جودة يف اؼبنتج.

وذلك يف صبيع مستويات اؼبؤسسة على مستوى اإلدارة ،على مستوى اإلنتاج أو اؼبخرب ......اخل فهو الذي يقوـ
بالتخطيط ،و اإلنتاج ،والتحليل ،ومراقبة اعبودة ،وشراء القمح ذو اعبودة العالية......اخل  ،ومنو فبدوف اؼبورد
البشري ال تستطيع اؼبؤسسة ربقيق جودة يف منتجاهتا ،وخاصة اؼبوارد البشرية ذات اؼبهارات العالية ،ولتتحصل
اؼبؤسسة على ىذه اؼبوارد تقوـ باالستثمار فيها عن طريق التكوين والتدريب لتنمي مهاراهتا .

أهمية التكوين في تحقيق جودة المنتوج :لتحقق اؼبؤسسة جودة عالية يف اؼبنتج ربتاج إذل موارد بشرية ذات
مهارة وكفاءة عالية ،فاف دل تكن متوفرة يف اؼبؤسسة فتقوـ بتقييم أداء األفراد اؼبعنيُت بذلك واستنتاج النقص
مجلة دفاتر بوادكس
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اؼبوجود فيهم،مث القياـ بإعداد برامج تكوينية من اجل معاعبة ذلك النقص ورفع مهاراتو  ،ليصبح جاىزا ألداء
عملو بإتقاف وكفاءة عالية ،وىنا تكمن أمهية التكوين يف ربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة .

رابعا الخاتمة و تتضمن النتائج
سبثل اؼبوارد البشرية موردا شبينا بالنسبة للمنظمة واصال من األصوؿ اليت سبتلكها اؼبنظمة ,فال ميكنها ربقيق
أىدافها دوف ىذه اؼبوارد,فهي اليت تقوـ بالتسيَت اإلنتاج ،االبتكار واإلبداع ،لذلك من الضروري االىتماـ هبذه
اؼبوارد واالستثمار يف تنمية مهاراهتا ،حىت تكوف قادرة على مواكبة التطورات والتغَتات البيئية اليت تواجهها
اؼبنظمات  ،وذلك لتحقيق أىداؼ اؼبنظمة بفعالية.
بعد االنتهاء من ىذه الدراسة توصلنا إذل :
ميكن ألي مؤسسة بناء ميزة تنافسية والتحسُت من مركزىا التنافسي يف األسواؽ باليات عديدة منها :
 زبفيض التكاليف .
 جودة اؼبنتوج.
 اإلنتاجية .

 االبتكار و اإلبداع .
لتحقيق قباح يف عملية تنمية اؼبوارد البشرية جيب على اؼبنظمة األخذ بعُت االعتبار ما يلي: التعميم على صبيع اؼبوارد البشرية .
 توفَت كافة االحتياجات و اؼبستلزمات للتكوين والتدريب يف اؼبنظمة.

 تقييم اؼبتدربُت و اؼبتكونُت بعد خضوعهم للتكوين و التدريب .
ومن خالؿ كل اؼبقبالت اليت أجريناىا توصلنا إذل:
 أف الشركة مدركة ألمهية اؼبورد البشري يف ربقيقها للميزة التنافسية و لبقائها يف السوؽ .

 تعترب اؼبؤسسة عملية تقييم األداء عملية جد مهمة ،وتعتمد على نتائجها يف الوظائف األخرى.
 هتتم اؼبؤسسة بتكوين مواردىا البشرية  ،حيث تتعامل مع مراكز تكوينية ؿبلية ودولية .
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اؼبؤسسة تعاين من مشكلة ىروب الكفاءات ،أي أف الشركة ال تستطيع احملافظة على مواردىا البشرية ذات
الكفاءة العالية  ،فهي تعترب نقطة ضعف أماـ اؼبنافسُت .ومن كل ىذا ميكننا القوؿ أف تنمية اؼبوارد البشرية ىي
عملية رفع مهارات اؼبورد البشري وتنمية أفكاره.وىذا ما يؤكد صحة الفرضية األوذل .
إف أىم مصدر لتحقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة يتمثل يف موردىا البشري والذي يعترب ميزة تنافسية دائمة
يصعب تقليدىا ،وىذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية .
التوصيات .

 جيب على اؼبنظمات االىتماـ دبواردىا البشرية وتنميتها .
 زبصيص ميزانية مالية للتكوين والتدريب .

 تشجيع اإلبداع و االبتكار.
جيب على مؤسسة اؼبطاحن الكربى زيادة االىتماـ دبواردىا البشرية و وضع خطط و اسًتاتيجيات ؿبكمة
للمحافظة على كفاءاهتا  ،للتقليل من ىروهبا.
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