امل�س�ؤولية االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ودورها يف
حتقيق الرت�شيد االقت�صادي مع اال�شارة لتجربة �شركة كوندور
�إلكرتونيك بربج بوعريريج
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جامعة طاهري حممد بب�شار

جامعة طاهري حممد بب�شار

ملخ�ص
تويل الدول النامية وال زالت اهتمام ًا بالغ ًا حلوكمة امل�ؤ�س�سات من خالل تفعيل جملة من االجراءات
 مبا يف ذلك امل�س�ؤولية االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية والتي تعمل كمنظومة حتفيزية ت�ساعد،والتدابري
امل�ؤ�س�سات على حتقيق م�ستويات عليا من الأداء يف اطار ا�سرتاتيجية التخل�ص من التبعية املطلقة للرثوة
.الريعية النا�ضبة
ي�ستمد البحث �أهميته من كونه يتعلق باملوارد الب�شرية التي ينظر �إليها الآن على �أنها املفتاح الأ�سا�سي لتحقيق
 يف �أداء الدور املنوط بها يف حتقيق، واملوجهة للدول التي تعاين من م�شاكل اقت�صادية،الرت�شيد االقت�صادي
 وي�ؤكد جل االقت�صاديني �سبب ذلك عدم،التنمية على الرغم من االمكانات واملوارد املتاحة والإ�صالحات املطبقة
.متا�شي نوعية املوارد الب�شرية واال�صالحات االقت�صادية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة بالدول النامية
. االداء االقت�صادي، ادارة املوارد الب�شرية، امل�س�ؤولية االجتماعية، الرت�شيد االقت�صادي:كلمات مفتاحية
Résumé
Les pays en voie de développement une grande importance à la gouvernance des
entreprises a travers de l’activation des procédures actions et des mesures, y compris la
responsabilité de l’administration des ressources humains qui se manifeste comme un
système de motivation qui peut aider l’entreprise à réaliser des bon résultants et d’atteindre les niveaux les plus élevés dans la performance dans le cadre de la stratégie de
se débraser de la dépendance absolue à la richesse rentière non durable .
Cette étude à pour objectif de montrer que la ressource humain représente la clé
principale de la rationalité économique dans la gestion des entreprises surtout dans les
pays qui souffre des problèmes économiques dans l’accomplissement de son rôle dans
la réalisation du développement, malgré les possibilités offertes et les ressources disponibles et les reformes entamés, ainsi que la plupart des économistes confirme la raison
de celle_ ci est du à la non compatibilité de la qualité des ressources humaines avec les
reformes économiques durable dans les pays en voie de développement.
Mots Clé: responsabilité des entreprises, l’administration des ressources humains ,
Performance Economique.
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مقدمة

يف ع�صر العوملة بد�أت املنظمات بالدول النامية تبحث عن �آليات �أكرث �سرعة وت�أثري ًا لي�س فقط على
العوملة لكن عن ت�أثري تطوير الر�أ�س املال الب�شري (االجتماعي) يف حتقيق الرت�شيد االقت�صادي ،ولأن
بلوغ التنمية ال يتحقق �إال باالعتماد على العن�صر الب�شري ،ف�إنه من غري املقبول الوقوف عند الأهداف
االقت�صادية للمنظمة دون حتقيق الأهداف االجتماعية ،مما يحتم �ضرورة �إ�سهام املنظمة بتحمل
م�س�ؤولياتها االجتماعية و تقييم �أداءها االجتماعي ب�صورة م�ستقلة عن �أداءها االقت�صادي ،فبعد �أن كان
االهتمام مركز ًا على كون م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة تتمحور حول �إنتاج �سلع وخدمات مفيدة للمجتمع ومن خاللها
حتقق امل�ؤ�س�سة عوائد جمزية للمالكني ،ات�سعت هذه النظرة ال�ضيقة لتذهب �إىل �أبعد من ذلك وت�ؤكد على
�أن م�س�ؤولية امل�ؤ�س�سة ت�شمل خمتلف املمار�سات االجتماعية التي تقوم بها اجتاه جمتمعها ب�صفة عامة
ومواردها الب�شرية خا�صة ،مما �أدى �إىل ظهور ما ي�سمى بامل�س�ؤولية االجتماعية اجتاه املوارد الب�شرية و التي
ت�ستخدم ك�أداة للرت�شيد االقت�صادي لتلك املنظمات.

اال�شكالية
ومن هذا املنطلق مت بلورت الإ�شكالية الرئي�سية التالية :ما هو دور امل�س�ؤولية االجتماعية لإدارة املوارد
الب�شرية يف حتقيق الرت�شيد االقت�صادي ؟
وعلى �ضوء اال�شكالية الرئي�سية ميكن طرح اال�سئلة الفرعية املوالية:
 ما مفهوم الرت�شيد من منظور اقت�صادي ؟ ما مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية من منظور ممار�سات �إدارة املوارد الب�شرية ؟ فيما تتمثل املمار�سات الإجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ؟ وما هي الآثار املرتتبة عن تلك املمار�سات؟وللإجابة عن اال�شكالية الرئي�سية وكذا الأ�سئلة الفرعية ،مت تق�سيم حمتوى املداخلة �إىل جملة النقاط الآتية:
 مفهوم الرت�شيد من منظور اقت�صادي؛ مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية من منظور �إدارة املوارد الب�شرية ؛ املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ؛ الآثار املرتتبة عن املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ؛ -اال�شارة لتجربة �شركة كوندور �إلكرتونيك بربج بوعريريج.

 -1مفهوم الرت�شيد من منظور اقت�صادي

 1-1يق�صد بالر�شد �أو العقالنية هو �أحد امل�صطلحات الأكرث ا�ستعما ًال يف التحليل االقت�صادي ،لكنه
يحمل معاين متعددة حيث ميكن �إطالقه على �أي �سلوك� ،إذا ما مت �إجنازه يف اطار جمموعة من املبادئ
واملفاهيم املعروفة م�سبق ًا ،بحيث ي�صبح طريق الو�صول �إىل حتقيق هدف ال�سلوك املعنى عملية تقنية

العدد  / 6جوان 2018

39

بحتة (((،لكن امل�شكلة الأ�سا�سية هنا ،تكمن يف حتديد االطار العام للمبادئ واملفاهيم ،التي من خالل مدى
التوافق واالن�سجام معها ،ميكن احلكم على ال�سلوك بالر�شادة �أو عك�سها ،ذلك �أن حتديد هذه الأطر ،عملية
تخ�ضع ملتغريات وعوامل متعددة ،ذات �أبعاد �أخالقية وثقافية وحتى تاريخية ،وهي تختلف من كيان لآخر،
وفق ًا للمذهب االقت�صادي ال�سائد يف املجتمع.
وعليه ف�إن مفهوم العقالنية ،يرتبط بالثقافة ،لذلك ميكن اعتبار النجاح ،مرتبط ًا مبفهوم القيم
والأخالق الفا�ضلة ،فكلما كان ال�سلوك متفق مع املعايري الأخالقية ،كلما كان م�ستوى النجاح عالي ًا ،مثل:
املواقف االيجابية من احلياة والبيئة.
�أما الرت�شيد االقت�صادي فهو يعني « ح�سن التعامل مع الأموال ك�سب ًا و�إنفاقا مما يوحي بان امل�س�ألة ذات
�شقني ،البد من مراعاتهما يف ذات الوقت :العناية ب�أوجه االنفاق والعناية بتح�صيل الإيرادات.
لذلك ف�إن مفهوم الرت�شيد االقت�صادي يتقاطع مع ما ا�ستخدم ب�شكل جديد خالل الثمانينات ،من
طرف املنظمات الدولية ،واملالية ،للمقاربات التنموية واالقت�صادية ،التي ينادي بها البنك العاملي و�صندوق
النقد الدويل ،من خالل مفهوم احلوكمة (.((()Bonne Gouvernance
 2-1ميكن تعريف الرت�شيد االقت�صادي على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ب�أنه « اال�ستخدام الهادف واملنتج لكل
املعارف والو�سائل ،التي توفرها العلوم والتكنولوجيا والتجربة العلمية ،لرفع الأداء االقت�صادي ،بحيث
تتمكن �أ�س�سه من الو�صول �إىل الأهداف املحددة ب�أ�سلوب واع� ،أي توظيف �أمثل للقدرات الب�شرية واملادية
(((
واملالية وللزمن مع ًا.»...
ا�ستناد ًا ملا �سبق ميكن تعريف الرت�شيد االقت�صادي على �أنه « :التحكم يف الو�سائل الب�شرية واملادية
واملالية نحو الزيادة يف االرباح والفوائد».

 -2مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية من منظور �إدارة املوارد الب�شرية
تعرف امل�س�ؤولية االجتماعية ب�أنها الآلية التي يتم مبوجبها حتفيز جميع الأفراد العاملني يف ال�شركة �أيا
كانت مواقعهم فيها على جعل �سلوكياتهم وممار�ساتهم الفعلية تتناغم مع ا�سرتاتيجية ال�شركة الهادفة
ور�ؤيتها يف تعظيم قيمتها امل�ضافة ،ومن ثم حتقيق مبد�أ العدالة والتوازن بني م�صالح الإدارة التنفيذية من
(((
جهة ،وم�صالح الأطراف الأخرى من جهة �أخرى.
 -1حممد فرحي ،تر�ش��يد االنفاق منوذج قيا�س��ي� ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�س��يري،
اجلزائ��ر -اجلزائ��ر��� ،1999 ،ص .285
 -2احلوكم��ة :تعن��ي احلوكم��ة العالق��ة ب�ين جمل���س الإدارة ،امل�س��اهمني و�إدارة ال�ش��ركة وميك��ن كذل��ك �إ�ضافي��ة مراجع��ي
احل�س��ابات الت��ي ت�ص��ادق عل��ى التقريرات ال�س��نوية وال�س��لطات الرقابي��ة ووكاالت الت�صنيف.
نق�لا ع��نMarios, B et Bompoint, Gouvernement d'entreprise et communication Financière,:
économica, Paris- France, 2004, P 105

� -3أحمد طرطار ،الرت�ش��يد االقت�صادي للطاقة االنتاجية ،الديوان الوطني للمطبوعات اجلامعية ،اجلزائر -اجلزائر،
��� ،1993ص .09
 -4عب��د الرحم��ان العاي��ب وبالرق��ي تيج��اين� ،إ�ش��كالية حوكم��ة ال�ش��ركات و�إلزامي��ة اح�ترام �أخالقيات الأعم��ال يف ظل الأزمة
االقت�صادية الراهنة ،ملتقى دويل ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�س��يري ،عنابة -اجلزائر� ،2009 ،ص .4
40
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 -3املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية
ين�صب تر�شيد اال�ستفادة من الطاقات الب�شرية على اجلوانب املادية واملعنوية التي متكن العامل من
�أداء عمله على �أح�سن وجه ،والت�أقلم مع املحيط الداخلي للم�ؤ�س�سة �أو الوحدة �سواء ًا من حيث عالقته مع
زمالئه �أو عالقته بر�ؤ�سائه ومر�ؤو�سيه على حد �سواء ،ق�صد الو�صول �إىل حتقيق �أهداف امل�ؤ�س�سة ب�أعلى
فاعلية و�أق�صى كفاءة ممكنة من جمموعة من املمار�سات خالل:
 1-3ح�سن اختيار العاملني :وميكن اعتبار احل�صول على القوى العاملة الالزمة لبث احلياة يف
املن�ش�أة �أول و�أهم الأن�شطة ،وبطبيعة احلال فاملعرو�ض من الأفراد الأكفاء له ت�أثري على التنظيمات كما هو
احلال للعر�ض من الأموال واملواد والأ�سواق ويت�ضمن احل�صول على القوى العاملة العديد من اخلطوات
كمايلي:
 البحث عن الأفراد امل�ؤهلني ل�شغل الوظيفة. تقييم قدرات املتقدمني ل�شغل الوظيفة ومقارنتها باالحتياجات التنظيمية(((
 اختيار الأفراد ال�صاحلني من بني املتقدمني ل�شغل الوظائف. 2-3مكاف�أة العاملني :من املعلوم �أن املطلب الأول الذي يتطلع �إليه العامل هو �أن ي�ستويف �أجره
العادل للمجهود الذي يبذله ،لذا كانت �سيا�سة الأجور �أهم عن�صر يف ح�سن تدبري املوارد الب�شرية وهي
(((
�أقوى �سالح للتناف�س يف عامل ال�شغل.
كما �أنه لال�ستفادة �أكرث من الطاقات العمالية يرتتب على امل�ؤ�س�سة اتخاذ جملة من التدابري ومن بينها:
 التحفيز :ويتمثل يف ت�سهيالت وت�شجيعات معينة يف �شكل �إمكانات متاحة يف بيئة العامل لغر�ض(((
حتريك دوافعه نحو �سلوك معني وا�ستثارته لتقدمي �أف�ضل ما عنده من قدرات ومهارات يف العمل.
 الرتقية �إىل املراكز االدارية :وميكن التمييز بني نوعني من الرتقية (الرتقية على �أ�سا�ساالقدمية والرتقية على �أ�سا�س اخلربة والكفاءة).
 3-3التكوين والتدريب :تعتمد كفاءة �أي من�ش�أة ب�صورة على مدى جودة برامج التدريب املطبقة
�سواء ًا على العاملني اجلدد قبل ا�ستالمهم ملهامهم �أو العاملني القدامى لتنمية مهاراتهم واال�ستفادة من
النظم والأ�ساليب احلديثة ولتخطيط برامج التدريب ينبغي طرح الأ�سئلة التالية:
 من يجب �أن يتدرب؟ ماهي �أنواع الربامج املنا�سبة للتدريب؟ �أين يجب �أن يتدرب؟(((
 ماهي الو�سائل للتدريب؟ -1عبد الغفار حنفي وحممد فريد ال�صحن� ،إدارة االعمال ،الدار اجلامعية ،اال�سكندرية -م�صر� ،1991 ،ص .620
 -2حممد حم�سن ،التدبري االقت�صادي للم�ؤ�س�سات ،مطابع �ساهل� ،2001 ،ص .60
� -3أحمد طرطار ( ،)1993مرجع �سبق ذكره� ،ص .90
 -4عبد الغفار حنفي وحممد فريد ال�صحن ،مرجع �سبق ذكره� ،ص.629
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 -4الآثار املرتتبة عن املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية

هناك العديد من الباحثني يف جمال ر�أ�س مال االجتماعي((( يتفقون على �أن ممار�سات �إدارة املوارد
الب�شرية ال�سليمة لال�ستثمار فيه يف اطار امل�س�ؤولية االجتماعية ،تتمثل يف ثالثة اجتاهات وهي:
� 1-4إقامة الروابط :ميكن اعتبار اقامة الروابط يف امل�ؤ�س�سة ك�أحد مكونات را�س مال االجتماعي
من خالل قابلية عمال امل�ؤ�س�سة ورغبتهم وا�ستعدادهم اجلاد لتحقيق الأهداف امل�شرتكة ،بفعل العمل
اجلماعي املتما�سك ،ويتطلب ذلك الإح�سا�س ب�أهمية جتاوز التواكل االجتماعي �أو االعتماد على الآخرين
داخل اجلماعة للقيام بالعمل نيابة عن واحد �أو �أكرث ممن يتقاع�سون عنه يف حلظة معينة ،فالروابط
االجتماعية تنطوي على االنتماء واجلذب داخل اجلماعة والعمل التعاوين ،التي تعد من العوامل املهمة
واملعززة للحالة الداخلية للم�ؤ�س�سة.
وبالتايل فالإدارة عندما تريد ت�شغيل تلك الروابط ل�صاحلها ،البد عليها �أن توازن بني م�س�ؤوليتها يف
متثيل الإدارة �أمام العاملني ،ومتثيل العاملني �أمام الإدارة ،ف�ض ًال عن �إظهار االنتماء لهم بهدف احل�صول
على والئهم ،وبالتايل ف�إن امل�ؤ�س�سات التي تقيم را�س مال االجتماعي بدقة ،البد �أن تثبت التزامها احلقيقي
يف االحتفاظ بالعاملني املتما�سكني.
ومن �أجل الو�صول �إىل ذلك تقوم العديد من امل�ؤ�س�سات ب�أمور متعددة جلذب العاملني �إليها والتم�سك
بها ،من بينها :ا�ستخدام و�سائل الت�سلية والرتفيه ،النادي ال�صحي ومركز رعاية الأطفال ،فهي مبثابة
�أماكن تبعث على البهجة وال�سرور ،وتنعك�س �آثارها االيجابية على الأماكن الأخرى يف حياة العاملني ،بحيث
يتيح املجال لتفاعلهم مع بع�ضهم البع�ض ،مما يعمق عالقات ال�صداقة والزمالة احلقيقية التي تخلق
�إح�سا�سها قوي ًا بالتوجه نحو اجلماعية...حيث ت�ؤكد العديد من الدرا�سات ب�أن �أغلب اجلماعات ت�ضعف
ارتباطها وروابطها ،ما مل متنح فر�ص التالقي لأع�ضائها يف فرتات معينة ويف �أماكن خمتلفة.
ن�ستنتج ب�أن �أحد مفاتيح اال�ستثمار الناجح يف را�س مال االجتماعي هو االحتفاظ بالعاملني املتما�سكني،
(((
وت�سخري اجلهود لتحقيق روابط اجتماعية منتجة بينهم.
 2-4تعزيز الثقة :تعترب الثقة من �أركان ر�أ�س مال االجتماعي ،وهي ال�سبب والنتيجة للعمل اجلماعي
الناجح ،وميكن الت�أكيد على �أن مفهومي الثقة وعدم الثقة يتمدد ويتقل�ص تبع ًا لتو�سيع �أو تقليل الروابط
�أو العالقات بني الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات عندما يدخلوا يف �صفقات و�أعمال اقت�صادية ،وقد تظهر
احلاجة �إىل العالقات املتكررة لإثبات م�ستوى الثقة بني الأفراد ،وهذا ما ينطبق القول عليه عندما نقول �أن
العمالة امل�ؤقتة ،قد ال ت�شاع بينها الثقة ب�شكل مقبول ،كما هو احلال بالن�سبة للعمالة الدائمة.
 -1الر�أ�س��مال االجتماعي :ر�أ���س املال االجتماعي يعرف بوظيفته ،على �أنه لي���س كيان ًا واحد ًا ولكن جمموعة متنوعة من
خمتل��ف الكيان��ات ،م��ع وج��ود عن�صري��ن م�ش�تركني� :إنها جميع ًا تت�أل��ف من بع�ض جوانب البنى االجتماعية ،وت�س��هل �أفعال
معينة للجهات الفاعلة� ،س��واء �أكانوا �أ�ش��خا�ص ًا �أو �ش��ركات داخل البنى.
نق�لا ع��ن :فرح��ات غ��ول ،ر�أ���س م��ال الفك��ري يف منظم��ات الأعمال العربي��ة يف االقت�صاديات احلديث��ة ،ملتقى دويل ،كلية
العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري ،ال�شلف -اجلزائر� ،2011،ص .7
� -2س��عد علي العنزي و�أحمد علي �صالح� ،إدارة ر�أ���س املال الفكري يف منظمات الأعمال ،دار اليازوري للن�ش��ر والتوزيع،
عم��ان -االردن��� ،ص .171
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�إذن ميكن اعتبار الثقة على �أنها خا�صية جماعية معتمدة على العالقات بني الأفراد املوجودين يف نظام
اجتماعي ،وت�سمح بالتايل من بناء ثروة حقيقة يف فرق العمل واجلماعات ،وبالأخ�ص �إذا كانت هذه الثقة
قوية وفاعلة التي ت�ستند �إىل الروابط القوية املتما�سكة بني امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها ،والتي ب�إمكانها ال�صمود
�أمام خمتلف العقبات ،وهو ما ميكن قيا�سه مبدى توفر امل�صداقية يف التعامالت وال�صفقات ،ولي�ست الثقة
اله�شة املبنية على امل�صالح ال�شخ�صية واملنافع الفورية ،وعليه على االدارة عدم ترك مربرات ودواعي لعدم
الثقة ،بل البد من توفري ال�شفافية ،وثقة للعاملني يف القاعدة ال�شرعية التي ت�ستند �إليها امل�ؤ�س�سة.
ويف االخري ميكن اال�شارة اىل �أن هناك عدة جوانب مهمة يف بناء الثقة وتعزيزها ،وهي:
 االمتناع عن ممار�سة منط املودة الق�سرية التي ت�ضر بالثقة �أكرث مما تبنيها، االعتقاد اخلاطئ لبع�ض املدراء ب�أن الب�شا�شة �أو اللطف الذي يتميزون به مع العاملني حالة م�سرة(((
ميكن �أن تخلق الثقة لديهم.
 3-4ت�شجيع التعاون :ميثل التعاون �أحد �أهم مظاهر التفاعل االجتماعي ،ليعرب عن مدى اال�سهام
باجلمود ال�شخ�صي وب�إدارة تامة لإكمال االعمال املعتمدة الواحدة على الأخرى ،وتقليل حاالت ال�صراع
كلما كان ذلك ممكن ًا ,وامل�ؤ�س�سات التي متتلك ر�صيد ًا عالي ًا من را�س مال االجتماعي ،هي التي بحوزتها
�ضوابط ومعايري قوية من التعاون ،بحيث يت�آزر العاملون مع ًا عند مواجهة �أي حالة يف ال�سراء وال�ضراء،
ولت�شكل هذه بكلها ميزة تناف�سية لها ي�صعب تقليدها.
ان اال�ستثمار يف را�س مال االجتماعي من خالل ت�شجيع التعاون ،همه جد ًا انطالق ًا من التوظيف
ال�صحيح للأفراد من �أجل بناءه من البداية ،بتق�صي اجتاهات ايجابية لدى املرت�شحني ،مثل التميز بروح
الفكاهة واالهتمام بالعمل اجلماعي ،والتمتع بنتائج العمل التعاوين بد ًال من االجنازات الفردية.
كما ان هناك من اعترب را�س مال االجتماعي منوذج ًا من النماذج النظرية لتف�سري الثقة والتعاون ،كما
كان احلال بالن�سبة ملارتن بالدام ( )Martin Pal damالذي حاول �أن يبني كيف �أن العديد من النماذج
النظرية تف�سر ملاذا يبني النا�س الثقة يف الأخرين وملاذا يتعاونون مع ًا يف �شبكات فوجد �أن النظريات ت�شرح
ال�سلوك التعاوين املوجود يف جميع العلوم االجتماعية ،الأنرثوبولوجيا واالقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية وعلم
(((
النف�س ،علم االجتماع...،الخ.

 -5واقع املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ودورها يف
حتقيق الرت�شيد االقت�صادي ب�شركة كوندور
يتناول هذا اجلزء نبذة عن ال�شركة حمل الدرا�سة «كوندور �إلكرتونيك» ،مع حتليل املمار�سات
االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية وكذا التطرق للأداء االقت�صادي لل�شركة من خالل تطور رقم �أعمالها
وح�صتها يف ال�سوق اجلزائرية.
 -1نادي��ة �أب��و زاه��ر ،حماول��ة لفه��م ا�ش��كالية ر�أ���س امل��ال االجتماع��ي ،جمل��ة عل��وم ان�س��انية ،كلي��ة العل��وم االقت�صادي��ة
والتجاري��ة وعل��وم الت�س��يري ،جامع��ة ب�س��كرة -اجلزائ��ر ،الع��دد .46
 -2غ��ول فرح��ات� ،إدارة ر�أ�س��مال االجتماع��ي يف امل�ؤ�س�س��ات االقت�ص��ادي ،ملتق��ى دويل حول ر�أ�س��مال الفك��ري يف منظمات الأعمال
العربية يف االقت�صاديات احلديثة ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلو الت�سيري ،ال�شلف -اجلزائر� ،2011 ،ص .14
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 1-5بطاقة فنية ل�شركة كوندور �إلكرتونيك
�سيتم تقدمي بطاقة فنية ل�شركة كوندور �إلكرتونيك كما يلي:
 طبيعة امل�ؤ�س�سة :الإنتاج ،التوزيع واال�سترياد؛ ر�أ�س املال االجتماعي (بالدينار اجلزائري)2450.000.000 :؛ القوى العاملة 4000:عامل؛ ال�شكل القانوين� :شركة حمدودة بالأ�سهم ()(((SPA؛ القطاع :خا�ص.(((
يف ال�سابق كانت تعرف مب�ؤ�س�سة «عنرت تراد» ( )Antar Tradeكوندور لإنتاج الأجهزة الإلكرتونية
والأجهزة الكهرو منزلية ،حيث كانت ت�أخذ ال�شكل القانوين ( ((()SARLم�ؤ�س�سة ذات م�س�ؤولية حمدودة.
حت�صلت امل�ؤ�س�سة على ال�سجل التجاري يف �أبريل  2002وانطلق ن�شاطها الفعلي يف فيفري .2003
�أما حاليا فهي ت�أخذ ال�شكل القانوين (� )SPAشركة حمدودة بالأ�سهم ()SPA Condor Eléctronics
يقع مقرها االجتماعي باملنطقة ال�صناعية بوالية برج بوعريريج (اجلزائر) ،وترتبع على م�ساحة �إجمالية
(((
تقدر ب 89700( :مرت مربع) منها ( 37178مرت مربع) م�ساحة مغطاة.
(((

 2-5واقع املمار�سات االجتماعية لإدارة املوارد الب�شرية ب�شركة كوندور الكرتونيك

من �أجل مواكبة ال�شركة لتطور ن�شاطها ،تقوم �سيا�ستها على التوظيف اخلارجي بدرجة كبرية مع اللجوء
للتوظيف الداخلي يف بع�ض الأحيان .حيث متر العملية بثالث مراحل �أ�سا�سية هي:

 1-2-5املمار�سات االجتماعية قبل البدء بالعمل

ب�صفة عامة وقبل القيام بعملية التوظيف ف�إن من مهام وظيفة �إدارة املوارد الب�شرية درا�سة طبيعية هذه
الوظيفة ومتطلباتها من حيث امل�ؤهالت واخلربة واملهارات اخلا�صة ،وت�سعى �إىل ايجاد ال�شخ�ص املنا�سب
للمكان املنا�سب وهي تعتمد على و�سائل عديدة كالإعالن ،املقابالت واالختيار...الخ ،وتعترب هذه الو�سائل
الوجه الذي �ستظهر به امل�ؤ�س�سة ،ولذلك ويف بيئة عرفت ما ي�سمى بامل�س�ؤولية االجتماعية ف�إن امل�ؤ�س�سة
ت�سعى اىل جت�سيد هذا الدور اجتاه املر�شحني واعتماد ال�شفافية والنزاهة يف خمتلف �أن�شطتها.
 -1موقع «�شبكة غرف التجارة وال�صناعة» .www.elmouchir.caci.dz
� -2ش��ركة امل�س��اهمة ( :)SPAتع��رف �ش��ركة امل�س��اهمة يف امل��ادة  592م��ن القان��ون التج��اري اجلزائ��ري (املر�س��وم
الت�ش��ريعي رق��م )93-8 :والت��ي ن�ص��ت عل��ى م��ا يل��ي�« :ش��ركة امل�س��اهمة ه��ي ال�ش��ركة الت��ي ينق�س��م ر�أ���س ماله��ا �إىل �أ�س��هم
وتتك��ون م��ن �ش��ركاء ال يتحمل��ون اخل�س��ائر اال بق��در ح�صته��م وال ميك��ن �أن يق��ل ع��دد ال�ش��ركاء ع��ن �س��بعة».
 -3عنرت تراد هو ا�سم باللغة الإجنليزية ومعناه «عنرت للتجارة».
� -4ش��ركة ذات امل�س��ؤولية حمدودة (���ش.م.م) هي �ش��ركة جتارية تتحدد م�س��ؤولية كل �ش��ريك فيها بقدر ح�صته يف ر�أ���س
امل��ال ،وميك��ن �أن يك��ون له��ا عن��وان ،وتك��ون ح�ص���ص ال�ش��ركاء فيه��ا ا�س��مية ،وال يزيد عدد ال�ش��ركاء فيها عن ع�ش��رين ،وال
يقل ر�أ�س مالها عن مائة �ألف دينار جزائري ( 100000دج).
� -5أنظر اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،19ال�صادرة بتاريخ.2000/04/05 :
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يف حالة وجود ا�ستقالة �أو نهاية مدة العقد ،نقل �أو ترقية �أو تو�سع يف الن�شاط يكون هناك منا�صب
جديدة �شاغرة يعلن عنها امل�س�ؤول املبا�شر ،بعذ ذلك ير�سل هذا الطلب �إىل مديرية املوارد الب�شرية مع كل
(((
املعلومات اخلا�صة به مثل موا�صفات املن�صب ،مدة العمل ،م�ستوى التكوين الأ�سا�سي.

 2-2-5املمار�سات االجتماعية �أثناء العمل

بعد ال�شروع يف التوظيف من طرف املكلف بالتوظيف يتم اتباع اخلطوات التالية:
 يتم الت�أكذ من �صالحية الطلب واملخطط ال�سنوي للتوظيف (امليزانية) ،وكذا التعريف باملن�صب �أوالوظيفة وهو ما ي�سمح بتحديد احتياجات التوظيف.
 التنقيب واال�ستك�شاف ويتم من خالل اللجوء اىل املرت�شحني الداخليني على �أ�سا�س (وجود نظاممعلومات حول املن�صب ،اللجوء �إىل ملفات املوظفني واملربجمة �أليا ،وجود خمطط للمهنة ،نظام التقييم
للعمال �سابق ًا)� ،أو مرت�شحني خارجيني عن طريق (الطلبات املقدمة لل�شركة للتوظيف حيث حتتفظ
بالطلبات حلني احلاجة �إليها ،مكاتب التوظيف ،الإعالن يف اجلرائد).
 يتم اختيار املرت�شحني على �أ�سا�س املوا�صفات املطلوبة ل�شغل الوظيفة ثم تتم الت�صفية ،بعد ذلكيتلقى املرت�شحون اجلواب بالرف�ض �أو القبول ،ويف حالة القبول يتم ا�ستدعاء املرت�شحني.
املرحلة الثانية :يف هذه املرحلة يتم تقدمي ا�ستبيان �إىل املرت�شحني تتعرف ال�شركة من خالله على نوع
ال�شخ�صية التي �ستعمل معهم ،بالإ�ضافة اىل املقابلة حيث يتم �إعالم املرت�شحني بكل ما يخ�ص ال�شركة
واملن�صب وخ�صائ�صه وهي فر�صة للمر�شح للإقناع ب�أفكاره.
بعد املرور بكل املراحل ال�سابقة يتم تقدمي املرت�شحني �إىل امل�س�ؤول املبا�شر ،وبهذا يتم تعيني املرت�شح
ويتم �إدخاله �إىل العمل ،وتدريبه ،وتوفري الظروف املالئمة للعمال كما يتم تعريفه مبنتجات ال�شركة �أو
الوحدة التي �سيعمل بها ومكانتها ون�شاطها وكذا الأمور التي تهم العامل مبا�شرة كالنقل و االطعام...الخ،
بعدها يتم تعيني الأعمال التي يقوم بها...،الخ.
اجلدول رقم ( :)01خمطط التكوين ل�سنة 2015
العنوان
ميدان التكوين
التدريب بالتناوب طويل الأجل (تخ�ص�ص موارد ب�شرية)
كيفية �إعداد نظام لت�سيري احلياة الوظيفية
ت�سيري املوارد الب�شرية GRH
كيفية التحكم يف نظام تقييم �أداء املوارد الب�شرية
كيفية جعل بطاقة املن�صب ،مرجعية الكفاءات

� -1س��عد خمط��اري ،ت�س��يري الكف��اءات ودوره��ا يف حت�س�ين �أداء امل��ورد الب�ش��ري «درا�س��ة حال��ة �ش��ركة كون��دور �إلكرتوني��ك-
برج بوعريريج» ،مذكرة ماجي�ستري ،كلية العلوم االقت�صادية والتجارية وعلوم الت�سيري ،ب�شار -اجلزائر� ،2015 ،ص .117
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الإدارة Management

ما�سرت مهنية يف ت�سيري امل�ؤ�س�سات
�إدارة الوقت
طريقة ( ،)5sتقنية الت�سيري اليابانية
متطلبات معايري ( )2008/SA 8000و()ISO 26000
نظام الت�سيري الذي يراعي ()9001/14001/18001
قواعد �ستة �سيغما ()Six Sigma
معايري اجلودة

امل�صدر :معلومات مقدمة من دائرة التكوين ومراقبة الت�سيري على املوقع الر�سمي لل�شركة.

 3-2-5املمار�سات االجتماعية بعد العمل

ثمة العديد من ال�سبل التي ميكن من خاللها �إنهاء العمل كانتهاء مدة العقد �أو التقاعد �أو اال�ستقالة
�أو اال�ستغناء عن العمل...الخ ،ومهما كانت الطريقة لفعل ذلك ف�إن �شركة كوندور الكرتونيك وكتج�سيد
(((
لدورها االجتماعي اجتاه العمال الذين انهوا عملهم تقوم مبا يلي:
 منحهم مكاف�أة مقابل خدماتهم املقدمة �أثناء عملهم بامل�ؤ�س�سة. منحهم فر�ص للعودة والتوظف من جديد. -منحهم م�ستحقات يف حالة اال�ستغناء عن خدماتهم.

 3-5تطور االداء االقت�صادي ل�شركة كوندور �إلكرتونيك

ميكن �أن نتعرف على م�ستوى �أداء املورد الب�شري لل�شركة ومدى حت�سنه من خالل جمموعة من
امل�ؤ�شرات ،وذلك عن طريق عر�ض لتطور انتاج ال�شركة وكذا رقم �أعمالها ونتيجتها ال�صافية ومقدار
ح�صتها ال�سوقية يف ال�سوق الوطنية.

 1-3-5الطاقة االنتاجية ل�شركة كوندور �إلكرتونيك

اعتمدت �شركة كوندور الكرتونيك �أربع مراحل انتاج ،والتي تعك�س مراحل التطور االنتاجي لل�شركة,
بداية مبرحلة �شراء املنتجات و�إعادة بيعها دون �إحداث تغيري ،ومن ثم تطورت ال�شركة� ،أين �أ�صبحت تقوم
ب�شراء املنتجات مفككة جزئي ًا و�إعادة تركيبها ثم بيعها ،مما �سمح لها ذلك التعرف على بع�ض مكونات
املنتج وكيفية تركيبه ،ويف املرحلة الثالثة �أ�صبحت ال�شركة تقوم ب�شراء املنتج مفككا كلي ًا و�إعادة تركيبه
وبيعه� .أما املرحلة الرابعة فهي مرحلة االنتاج (الت�صنيع) ،حيث �أن �شركة كوندور الكرتونيك �أ�صبحت
ت�صنع �أغلب املكونات ملنتجاتها ،وهذا بف�ضل ال�سيا�سة التي اعتمدتها يف ا�ستقطاب وجذب الكفاءات
اجلزائرية مبختلف التخ�ص�صات.
 -1بن��اء ًا عل��ى معلوم��ات م��ن دائ��رة �إدارة امل��وارد الب�ش��رية نقال عن:عمر تيمجغدين ،دور �إ�س�تراتيجية التنويع يف حت�س�ين
�أداء امل�ؤ�س�س��ة ال�صناعي��ة درا�س��ة حال��ة م�ؤ�س�س��ة كون��دور ب�برج بوعريري��ج ،مذك��رة ماج�س��تري ،كلي��ة العل��وم االقت�صادي��ة
والتجاري��ة وعل��وم الت�س��يري ،ب�س��كرة -اجلزائ��ر��� ،2013 ،ص .90
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فبعدما كانت ال�شركة م�ستورد للمنتجات اجلاهزة �أ�صبحت الأن م�صنع ًا وم�صدر ًا لبع�ض منتجاتها،
وبات يقدر عدد منتجات �شركة كوندور �إلكرتيك ب )215( :منتج جممعة �ضمن ( )05عائالت وهذا ما
يو�ضحه اجلدول املوايل:
اجلدول رقم ( :)02الطاقة االنتاجية ل�شركة كوندور �إلكرتونيك
القدرة االنتاجية/ال�سنة الأنواع
العائلة
الرقم
واملربدات
الثالجات
 300.000وحدة�/سنة  23نوعا
01
أجهزة
ل
ا
الغ�ساالت،
البي�ضاء،
املنتجات
الكهرو منزلية ال�صغرية� ،آلة الطبخ...،الخ  165.000وحدة�/سنة  54نوعا
02
�أجهزة التلفاز واال�ستقبال الرقمي
 1500.000وحدة� /سنة  35نوعا
03
املكيفات الهوائية
 450.000وحدة�/سنة  53نوعا
04
«املنتجات ال�سمراء»� ،أجهزة
االعالم الآيل  1000.000وحدة�/سنة  50نوعا
05
واللوحات الرقمية والهواتف الذكية.
جمموع
 215نوعا
املنتجات
امل�صدر:املوقع الر�سمي لل�شركة ( www.condor.dzاح�صائيات مار�س .)2015
بالإ�ضافة �إىل املنتجات ال�سابقة الذكر يف اجلدول �أعاله ،ف�إن �شركة كوندور �إلكرتونيك تنتج �أي�ضا
الألواح ال�شم�سية من خالل دمج اخلاليا املكون للوح ال�شم�سي وتغليفه من �أجل العزل الكهربائي واحلماية
(((
�ضد العوامل اخلارجية ،هذه التقنية ت�سمح ب�ضمان فعالية اللوح ال�شم�سي ملدة �أكرث �أو ت�ساوي � 25سنة.

 2-3-5تطور رقم االعمال والنتيجة ال�صافية

�إن اعتماد ال�شركة على �سيا�سة قائمة على �سيا�سة التنوع فب املنتجات ذات اجلودة العالية ،و�سيا�سة
تخفي�ض الأ�سعار مقارنة باملناف�سني املحليني ،وتوفر منتجات ال�شركة من خالل نقاط البيع التي تغطي
�أغلب مناطق الرتاب الوطني� ،إ�ضافة العتماد ال�شركة على �سيا�سة ت�سويق مكثفة بحمالت �إعالنية وكذا
م�شاركتها يف �أغلب التظاهرات الوطنية �سواء كانت ثقافية ،ريا�ضية ،اجتماعية...،الخ.
هذه العوامل ال�سابقة الذكر و�أخرى مكنت ال�شركة من التعريف مبنتجاتها وجلب �أكرب قدر ممكن من
الزبائن وهذا ما انعك�س على رقم �أعمالها كما هو مو�ضح يف اجلدول املوايل:
اجلدول رقم ( :)03تطور رقم �أعمال �شركة كوندور ونتيجتها ال�صافية ما بني ()2013-2011
2013
2012
2011
رقم الأعمال (دج)
31777492000.00 21101642000.00 17583977000.00
582656000.00
441042000.00
النتيجة ال�صافية (دج) 573616000.00
امل�صدر� :سعد خمطاري ( ،)2015مرجع �سبق ذكره� ،ص .124

املالحظ من اجلدول �أعاله� ،أن رقم �أعمال ال�شركة عرف تطور ًا ملحوظ ًا خالل ال�سنوات الثالثة
ال�سابقة ،حيث عرف منو ًا بن�سبة  %20ما بني �سنتي  2011و� ،2012أما ن�سبة النمو الأكرب فكانت ما بني
1- SPA Condor Eléctronics: Catalogue des Kits Solaires 2014, Division Energies Renouvelables.
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�سنتي  2012و 2013بن�سبة � ،%50أما فيما يخ�ص النتيجة ال�صافية والتي تعترب امل�ؤ�شر الأهم للو�ضعية
املالية لأي �شركة ،فاملالحظ من ال�شكل �أنها عرفت انخفا�ضا يف �سنة  ،2012مقارنة  ،2011قد يكون
ذلك راجع ًا لأ�سباب خمتلفة ،يف حني �شهدت النتيجة ال�صافية ل�سنة  ،2013ارتفاعا ً كبري ًا مقارنة بن�سبة
 ،2012بلغت ن�سبة. %24

 3-3-5تطور احل�صة ال�سوقية ل�شركة كوندور الكرتونيك

تعترب �شركة كوندور �إلكرتونيك رائدة يف جمالها يف ال�سوق الوطنية ،وهذا ما يتجلى يف ح�صتها ال�سوقية على
امل�ستوى الوطني ،حيث عرفت ارتفاعا م�ستمر ًا خالل ال�سنوات الثالث الأخرية ،كما يو�ضحه اجلدول املوايل:
جدول رقم ( :)04تطور احل�صة ال�سوقية ل�شركة كوندور �إلكرتونك ما بني ()2013 - 2011
ال�سنة
2013
2012
2011
احل�صة ال�سوقية%
40
37
35
امل�صدر� :سعد خمطاري ( ،)2015مرجع �سبق ذكره� ،ص .124
تف�سر هذه الن�سب بقدرة �شركة كوندور �إلكرتونيك على ك�سب ثقة عدد كبري من الزبائن وذلك
باتباعها �سيا�سة تخفي�ض اال�سعار وتقدمي منتجات ذات جودة عالية ،وهذا ما يدل �أي�ضا على تفوقها على
مناف�سيها ،ومن �أهم املناف�سني الذين ين�شطون �ضمن نف�س الن�شاط ل�شركة كوندورLGSAMSUNG,:
FRIGOR, COBRA, GEANT, MAXTOR, ASTON, CRISTOR,IRIS, ENEM
تعليق
ا�ستناد ًا للمعلومات ال�سابقة ميكن ا�ستنتاج ب�أن �أهمية درا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية اجتاه املوظفني
تكمن يف معرفة ما ميكن للم�س�ؤولني على م�ستوى ادارة املوارد الب�شرية فعله من �أجل تنمية وتطوير القيم
و�أخالقيات ال�سلوك املهني للموظفني ،ليكون التنظيم االجتماعي منتع�ش ًا ومزدهر ًا على الدوام ما ي�شجع
على تبني امل�س�ؤولية االجتماعية يف جميع امل�ؤ�س�سات ،مبا فيها �شركة كوندور الكرتويك والتي متكنت رغم
حداثة ن�شاطها مقارنة مبناف�سيها ،من احتالل موقع هام يف ال�سوق الوطنية ،وهي ت�سعى جاهدة اىل تعزيز
تواجدها على امل�ستوى العاملي ،بطموحها اىل احتالل مرتبة مقبولة �ضمن مراتب امل�ؤ�س�سات الرائدة ،وذلك
بفر�ض نف�سها من خالل ت�شكيلة املنتجات املتعددة واملختلفة ،املت�أتية من قدراتها وكفاءاتها الداخلية،
باتباع �آليات امل�س�ؤولية االجتماعية اجتاه مواردها الب�شرية ومما ي�ؤكد ذلك ح�صول امل�ؤ�س�سة على �شهادة
امل�س�ؤولية االجتماعية �سنة  2011نظري ال�ضروف احل�سنة التي توليها ملوظفيها.
خامتة
يف ظل املناف�سة املتزايدة وحتديات العوملة يعترب العن�صر الب�شري ر�أ�س مال ت�ستثمر امل�ؤ�س�سة فيه مبا
ينعك�س على �أداءه املتميز يف مبا�شرة ن�شاطه بكل م�س�ؤولية وكفاءة  ،حيث �أن االلتزام بتطبيق املمار�سات
االجتماعية من طرف �إدارة املوارد الب�شرية تعترب و�سيلة فعالة يف حت�سني الأداء االجتماعي واالقت�صادي
للم�ؤ�س�سة على حد �سواء من خالل تنمية وتطوير القيم و�أخالقيات ال�سلوك املهني للموظفني ،ليكون
التنظيم االجتماعي منتع�ش ًا مما يثري التحدي لدى الفرد وتدفعه �إىل التفكري اخلالق ،وبالتايل القدرة على
االبداع واالبتكار ال�شيء الذي يحقق خمرجات ذات جودة عالية.
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