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  :مقدمة
االقتصادية عموما والجزائرية خصوصا العديد من المشـاكل والعراقيـل التـي    تواجه المؤسسة 

فرضتها عليها بيئة األعمال المتغيرة باستمرار، وهذا نتيجة للثورة التكنولوجية في ميـدان االتصـاالت   

ككل، حيث تحولت العديد من الـدول نحـو    والعالقات التي باتت المحرك االساسي للعولمة االقتصادية

قتصاد السوق بكل ما يتطلبه من تحرير للتجارة الخارجية واالسعار وكذا المنافسة علـى كسـب   نظام ا

أكبر عدد ممكن من الحصص السوقية، وال يقتصر األمر فقط على فتح األسواق أمام المنافسـين بـين   

حاسما  الشركات بل أصبح االبتكار التكنولوجي وقدرة المؤسسات على التحكم فيه واالستفادة منه عامال

في تزايد وتيرة التغيرات في عالم األعمال، وهذا األمر يضع المؤسسات أمام خيارات صـعبة تتطلـب   

زيادة قدرتها على المنافسة من خالل تبني فلسفة اإلهتمام بالعنصر البشري الذي رغـم وجـود اآلالت   

  .يات واألنشطةالمتطورة في أماكن العمل إال أنه يبقى الحلقة األقوى في إدارة مختلف العمل

ويحيلنا هذا التحول للحديث عن دخول المؤسسات االقتصادية الجزائريـة مرحلـة المواجهـة      

المكشوفة والمنافسة غير المتكافئة مع مؤسسات رائدة في السوق، مما يعنـي بأنهـا مطالبـة بتحقيـق     

ا بالشكل الذي يسـمح  مستويات تنافسية عالية بالعمل على تحقيق التكامل واالندماج بين مختلف موارده

  .لها بالبقاء في السوق والحفاظ على مركزها فيه

لهذا قامت الدراسة الراهنة بتسليط الضوء على موضوع استقطاب الموارد البشرية في عالقتـه  

  :بالقدرة التنافسية ولتحقيق هذا المسعى تم تقسيم الدراسة إلى جانبين

جانب الميداني يضم فصلين، بالنسبة للفصـل  فصول، والاربعة   الجانب النظري ويحتوي على 

األول تناولنا فيه مجموعة من العناصر متمثلة في اإلشكالية، أسباب اختيار الموضوع، أهداف وأهميـة  

الدراسة، ثم فرضيات الدراسة والمفاهيم المرتبطة بها وأخيرا الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فعني 

النظرية السوسيولوجية والذي تضمن مجموعة عناصر أساسية تتمثل فـي  بمناقشة القدرة التنافسية في 

 أ



  

 

 

القدرة التنافسية في النظرية االجتماعية عند المدخل الماركسي والبنائي الوظيفي، ثم في نظرية التنظـيم  

والعمل عند اإلدارة العلمية، النموذج الفوردي، مدرسة العالقات اإلنسانية والنمـوذج الحـديث إلدارة   

  .ة الشاملة ثم اإلتجاه التفاعليالجود

أما فيما يخص األبعاد النظرية للقدرة التنافسية فقد تناولنا فيه صورة المؤسسـة مرونـة اتخـاذ    

  .القرار، توظيف التكنولوجيا، التحفيز

أما الفصل الثالث خصص للحديث عن االستقطاب والذي ضم مجموعة عناصـر بـدءا بأهميـة    

عوامل المؤثرة في نجاحه، وأخيرا مصادر ومحددات نجاحه ثـم إدارة  وأهداف االستقطاب، شروطه، ال

والفصل الرابع تناولنا فيه تنافسية المؤسسة الجزائريـة بـدءا بنشـاة وتطـور المؤسسـة       االستقطاب،

و ،ثم مراحل تسييرها وبعض االسس والمبادئ العامة للمؤسسـة االقتصـادية   ،االقتصادية الجزائرية 

ثـم الوضـعية العامـة    ،س اخرا الركائز التي تحتاجها لدعم قدرتها على التنـافس و اخيرا ولي،اهدافها 

أما الجانب الميدان وهو مكمل للفصـل النظـري   .في ظل االنفتاح  االقتصادي   للمؤسسة اال قتصادية

تضمن مجاالت وحدود الدراسـة،  الذي  اإلجراءات المنهجية للدراسة يتعلق ب فتناولنا فيه فصلين األول 

مناقشـة  عنـى ب  ومنهج الدراسة، أدوات الدراسة وأساليب التحليل اإلحصائي، والفصل الثـاني   عينة

وتحليل البيانات التي تناولنا فيه عرض لبيانات، مناقشة الفرضيات، مناقشة نتائج الدراسة فـي ضـوء   

وعرض نتـائج   الدراسات السابقة وفي ضوء النظريات ، ثم االستنتاج العام، وأخيرا تحليل دليل المقابلة

 .وتوصيات الدراسة وأخيرا الخاتمة

  :    وبعد االنتهاء من الدراسة واجهتنا العديد من العراقيل اهمها ما يلي 
 .نقص المراجع المتعلقة بالقدرة التنافسية  -1

ــيع  -2  ــول المواضـــ ــن قبـــ ــالن عـــ ــي االعـــ ــاخر االدارة فـــ .                                  تـــ
  .ص فيهالمؤسسات االقتصادية في والية جيجل اجراء التربعدم قبول اغلب ا-3
  .ضياع الفصل الرابع بسبب صاحب المكتبة -4
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.               قصر مدة اجراء الدراسة-5   

. التعديل الذي لحق بالعنوان في منتصف الدراسة- 6  
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  اإلشكالية -1

اليوم منافسة شديدة على الصعيدين المحلي والعالمي، والتي فرضتها  تشهد المؤسسات االقتصادية

عليها الحركية الدائمة في بيئة األعمال على اعتبار االنفتاح على اقتصاد السوق بما يتضمنه من الحرية 

االقتصادية، المنافسة على غزو األسواق، التحكم في األسعار، وال يتوقف األمر على هذا فقط بل يتعداه 

ى امتالك التكنولوجيا العالية والقدرة على التحكم فيها مع توظيفها بالشكل الـذي يسـمح للمؤسسـة    إل

  .بالحفاظ على مركزها في السوق

يضع المؤسسات أمام خيارات صعبة تتطلب منها إعادة صـياغة اسـتراتجياتها    قد وهذا األمر    

أن البيئة التي تحتضن هذه األخيرة رسـم  بالتركيز على أبعاد حديثة ال سيما التنافسية منها خصوصا و

لها أن تتميز بالتنافس الحر ضمن إطار انتشار ظاهرة العولمة التي المست كافة الميادين، وبناء عليـه  

تجد المؤسسة نفسها مضطرة للتكيف أو الصراع والتنافس ألجل البقاء أو التراجع والزوال وهـو مـا   

المصادر التي تسمح للمؤسسة االقتصادية بتحقيق مركـز   ورد في التراث النظري الذي تناول موضوع

تنافسي يتيح لها الحصول على خيارات متنوعة، وعليه اهتم أغلب المنظرين في هـذا المجـال علـى    

تحليل األسواق والبيئة التنافسية وهو ما جاء في نظرية المقاربة المبنية على الموارد التي تنطلق أساسا 

مح للمؤسسة بتحديد عوامل التفوق والمنافسة وخصوصا مـا تعلـق منهـا    من وجود موارد داخلية تس

بأن السوق هو الذي يفرض على المؤسسـة  ) بورتر(بالموارد البشرية في حين ترى مقاربة الديناميكية 

  .استغالل كافة مواردها وعلى رأسها البشرية في سبيل الحصول على قيمة عالية لمنتوجاتها بالسوق

ختالف القائم بين هذه المقاربات تجدر اإلشارة إلى التسـاؤل عـن مسـتوى    هذا االومن خالل 

  .تنافسية المؤسسات الجزائرية في ظل التطورات القائمة بالسوق

بالنظر إلى واقع المؤسسة االقتصادية الجزائرية تبرز أغلب األوضاع وجود منافسة غير مسبوقة 

 سـيما وأن تقـارير المجلـس االقتصـادي     تواجهها مما جعلها تتخبط في مشاكل وأزمات عديـدة ال 

تشير إلى التراجع الملحوظ للمستوى التنافسي للمؤسسات الوطنية االقتصـادية   2015واالجتماعي لسنة 
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وهو ما كشفت عنه بصورة أوضح األزمة االقتصادية التي أدت إلى تراجع االسعار المحروقات في   )1(

  .)1(اآلونة االخيرة

على المؤسسة الجزائرية إذا أرادت االستمرار وتحقيق هدف البقاء ض من الفرو وفي المحصلة 

أن تعتمد على األساليب الحديثة من تخطيط وإبداع فكري، تطوير أليات ونظم األنتاج، وأيضا اعتمـاد  

وهي عمليات تعتمد بدرجة كبيرة على نوعيـة المـدخالت ال سـيما    . الخ...المعايير الدولية في الجودة

والتكنولوجي على اعتبار أن الدراسات الحديثة في ميدان إدارة األعمـال المعاصـرة     العنصر البشري

تشير إلى أن تحسين مستوى الموارد البشرية يزيد من فعالية وأداء المؤسسة، لكن هذا ال يعني وجـود  

بتكار عناصر بشرية فقط بل يتحتم على المؤسسة تنمية قدراته الفكرية ومنحه مجاال واسعا لإلبداع واال

هذا من جهة، ومن جهة أخرى للمؤسسة خيار البحث الدائم في السوق عن كفاءات عاليـة التخصـص   

وجاهزة للعمل وأيضا العمل على حرمان المنافسين من هذا المورد مما يجعل مـن المنافسـين غيـر    

  .قادرين على تقليدها

  :تاليةالحالية ليستنطق هذه المسالة بالطريقة ال دراستناوعليه جاء سؤال 

  ؟الجزائرية هل الستقطاب الموارد البشرية دور في زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة •

  :ويتفرع عن هذا األخير األسئلة التالية

  ؟الجزائرية هل تؤثر الصورة الذهنية لدى العامل في مستوى تنافسية المؤسسة •

  ؟لجزائرية ا إلى أي مدى تساهم مرونة القرارات في تحقيق مستوى تنافسية للمؤسسة •

  ؟الجزائرية  كيف يؤثر استدخال التكنولوجيا على المستوى التنافسي للمؤسسة •

 ؟  الجزائرية هل تساهم سياسة التحفيز في خلق مستوى تنافسية المؤسسة •

 

                                                
 www.econo;ic    100ص،2015، الجزائـر ،جامعـة الشـلف   ،4العدد ، االزمة االقتصادية مجلة العلوم القتصادية:مودمحمد مح  )1(

/algeri 6.co m  
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  :اسباب اختيار الموضوع-2

تختلف األسباب التي دفعت بنا الختيار هذا الموضوع بالتحديد دون غيره وتتراوح بين مـا هـو   

  :اتي وما هو موضوعي وهي مجملة في النقاط التاليةذ

 :أسباب ذاتية -أ 

        :وتتمثل هي األخرى في مجموعة من النقاط كالتالي

الرغبة الشخصية في اإلطالع على الموضوع قيد الدراسة ومحاولة تسليط الضوء على جوانبه  •

 .المختلفة

 .ظاهرة باخرى  اثارة هذه الظاهرة قيد الدراسة الرغبة في فهم عالقة •

  .لهاتفسير  وجود هذه الظاهرة في المحيط الذي نعيش فيه حيث دفعنا هذا إلى محاولة تقديم  •

 :أسباب موضوعية -ب

  :وتتجلى هذه األخيرة في العناصر التالية

محاولة الكشف عن التطورات الحاصلة في ميدان الموارد البشرية خصوصا تـأثيرات عمليـة    •

 .المؤسسة على مكانة المؤسسة اإلنتاجية بالسوقاالستقطاب المعتمدة في 

 .طبيعة الموضوع المرتبط بمجال التخصص •

االستعداد المعرفي للبحث في موضوع االستقطاب وتأثيراته السلبية أو اإليجابية علـى زيـادة    •

 .الجزائرية  القدرة التنافسية للمؤسسة

 :أهداف الدراسة -3

لتحديد مجموعة من  فيها يسعى صص فإن الباحث تخمهما اختلفت طبيعة الدراسات ومجاالت ال

  :األهداف والغايات التي يريد التوصل إليها، ولعل أهداف دراستنا الحالية تتجلى في النقاط التالية

 .تعيين واختيار الموارد البشرية في المؤسسة التعرف على المواصفات المطلوبة ل -
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الجزائرية وكيفية تعاملها مع مواردها البشرية اللجوء إلى التحقق الميداني لفهم واقع المؤسسة  -
 .في ظل التغيرات السريعة في مجال األعمال

لمسارعة الستقطاب موارد بشـرية  بعض األسباب التي تدفع بالمؤسسة لمحاولة التعرف على  -
 .أكثر كفاءة
شرسة، وبا التالي تاثير ذلـك علـى    تبيان وجود منافسة شرسة تواجهها المؤسسة الجزائرية -

 .ئهااعالية ادف
 .نأمل أن ترقى هذه الدراسة إلى مستوى المساهمة في إثراء المكتبة بمرجع علمي جديد -

 :أهمية الدراسة -4

يعد موضوع االستقطاب من ضمن المواضيع الهامة التي يحاول العديد من الباحثين في مجـال  

ؤسسـات  را هاما فـي حيـاة الم  حيث يلعب دو. اإلدارة واألعمال وإدارة الموارد البشرية االهتمام بها

لمـؤهالت الالزمـة انطالقـا مـن إمكانيـات       بااتتميز العمالة التي واألفراد، و على اعتبار انه يوفر

المؤسسة، خصوصا وأن المؤسسات اليوم أصبحت تواجه تحديات كبرى في ميدان عملها وذلـك مـع   

باعتبارها العصب األساسي فـي   تزايد المنافسة الشرسة حول كسب رهان يتعلق بموارد بشرية متميزة

تحريك كل العمليات اإلدارية والتنظيمية في المؤسسة، وهذا في سبيل حصـول هـذه األخيـرة علـى     

وهذا األمر يستدعي اعتماد المؤسسات على . حصص بالسوق والتكيف مع كل التطورت ا لحاصلة فيه

  .في السوقحفاظ على مكانتها طرق وآليات جديدة في جذب الموارد البشرية المطلوبة في سبيل ال

وانطالقا مما سبق تبرز أهمية هذا البحث السيما وأنه سـيقدم تصـور عـام وواضـح لعمليـة      

بالشكل الذي يساعدنا في إيجـاد صـيغ    إلنتاجيةااالستقطاب في عالقته بالقدرة التنافسية في المؤسسة 

يع القول بأن أهمية هذا البحث تنبع مـن  وعموما نستط. تنفيهابت إمكانية وجود عالقة بينهما أوواقعية تث

، كمـا  اال وهو االستدخال المسـتمر للكفـاءات  كونه يعالج بالدراسة موضوع مهم في حياة المؤسسات 

 افسية للمؤسسة في زيادة قـدرتها  فـي  سنحاول أيضا تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه القدرة التن
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واإللمام بجانب من المشاكل التي تعاني منها المؤسسة في التأقلم والتكيف مع الظروف الحالية للمحيط، 

 .، والتي قد تسمح بفتح آفاق جديدة للبحث والدراسةمجال نشاطها

 :فرضيات الدراسة -5

  :تتمثل فرضيات الدراسة الراهنة في فرضية رئيسية وأربع فرضيات جزئية وهي كاآلتي

 :الفرضية الرئيسية  •

  .الجزائرية لى القدرة التنافسية للمؤسسة يؤثر استقطاب الموارد البشرية ع

 :الفرضيات

  .مستوى التنافسيةعلى في اذهان العاملين   لمؤسسةل الذهنية صورةالتؤثر  - 1
 .لمؤسسةونة اتخاذ القرار في تحقيق مستوى التنافسية لمرتساهم   - 2
 .المستوى التنافسي للمؤسسةعلى  استدخال  التكنولوجيا يؤثر  - 3
  .مؤسسةلل مستوى تنافسيفي خلق  سياسة التحفيزتساهم   - 4

  :تحديد المفاهيم-6

 باعتبار المفاهيم أدوات نظرية مدعمة للبحوث فإنها تساعدنا في نقل أفكارنا إلى الواقع الملموس، 

  :هيم دراستنا الى مفاهيم رئيسية واخرى ثانويةلذلك قسمنا مفا

  :المفاهيم الرئيسية*

  :االستقطاب -6-1

االستقطاب يكمن في قدرة المؤسسة على جذب أفراد ذي '' :بورترصاد من وجهة نظر عالم االقت

، من خالل ما ذهب إليه هذا الباحث يتضح ''كفاءة ومهارة من أجل خلق قيمة مضاعفة وتحقيق الربحية



 االطار الموضوعي للدراسة  ...............................................................  الفصل األول

7 

 

لنا بأنه ركز على دور المورد البشري في تحقيق الربحية، لكن ركز علـى الجانـب المـادي وأهمـل     

  . )1(االجتماعي الجانب

هو البحث عن األفـراد المـؤهلين وجـذبهم لشـغل المناصـب      '':من جهة تعبير رواية حسن 

، نفهم من خالل هذا التعريف أن االستقطاب يتضمن عملية البحث عـن الكفـاءات فقـط    )2(''الشاغرة

  .لتوظيفها لكن يصعب نجاح االستقطاب في حال وجود مناصب شاغرة غامضة المهام

العملية التي يمكـن بهـا   '' ذي قدمه عبد الغفار رضني بأن االستقطاب أما من خالل التعريف ال

  .)3(''جذب طالبي العمل للتقدم للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة ويتم عن طريق اإلعالن الموسع

نفهم بأن االستقطاب يتطلب توفير عمالة من خالل عملية اإلعالن مما يتـيح لـإلدارة انتقـاء      

  .أفضل المترشحين

الستقطاب اجرائيا بقولنا هو عملية تقوم بها ادارة الموارد البشرية تهدف فيهـا للبحـث   نعرف ا

عمالة بنوعيات محددة  من اجل توظيفها بالشكل الذي يحقق للمؤسسة  اهدافها العامة التي وجدت مـن  

  .اجلها

  :الموارد البشرية -6-2

ه التنمية في كل المستويات هي المحور األساسي الذي تدور حول" :روبرت باركرمن وجهة نظر 

 )4(".والوسيلة المحركة للمؤسسة في تحقيق أهدافها
                                                

  .175، ص1997، دار مجدالوي، د ط، األردن، الدعاية واإلعالم والعالقات العامة: محمد جودت ناصر  )1(
  10، بيروت، د س، ص1، مدخل الدار الجامعية، طاستراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةمدخل : سنح ويةار  )2(
  .487، ص1996، 1، الدار الجامعية، اإلسكندرية، طالسلوك التنظيمي وإدارة األفراد: عبد الغفار رضني  )3(

رها في تحقيق الميزة التنافسية مـن منظـور المقاربـة    األهمية اإلستراتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودو :سماللي يحضة )4(
-9مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة، جامعة ورقلة، المركزة على الموارد، 

  .155، ص2004مارس10
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من خالل هذا التعريف نقول بأن باركر حصر الموارد البشرية في عملية التنمية الشـاملة، ولـم   

يحدد ماهية هذه الموارد، كما أنه اعتبرها عنصر من عناصر اإلنتاج التي تحتاجها المؤسسـة لتحقيـق   

  .أهدافها

هي مجموعة األفراد المشـاركين فـي رسـم أهـداف     " :معجم إدارة الموارد البشريةورد في 

 )1(".وسياسات ونشاطات وإنجاز األعمال التي تقوم بها المؤسسة

نستنتج من منظور ما ورد في هذا المعجم بأن الموارد البشرية هي فقط مجموع األفـراد الـذين   

وهم ايضا موارد بشرية تحتاج الـى  وجود افراد غير نشطاء  لكن هذا الينفي ، المؤسسة يعملون داخل

  . فرص عمل

بأن الموارد البشرية مـن الناحيـة اإلجرائيـة كـل األفـراد       السابقين نفهم من خالل التعريفين

المتواجدين في رقعة جغرافية معينة سواء كانوا عمال نشطاء في قطاع معـين أم كـانوا عـاطلين أو    

ن في تحسين الوضعية االقتصادية للبالد في حالة تم استغالل قدراتهم بشكل عمل، ويساهمو نباحثين ع

  .مناسب وعقالني

  :المؤسسة -6-3

وحدة اجتماعية تقام وفق نموذج بنـائي معـين لتحقيـق أهـداف     " :بانها نزتالكوت بارسويرى 

 )2(".محددة

                                                
  .74، ص17شر، ط، مكتبة لبنان للنمعجم إدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين: حبيب الصحاف )1(

  .109، ص2009، عمان، 2، دار المسيرة للنشر، طإدارة الموارد البشرية: خضير كاظم محمود )2(
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الخاصة ونشاطه الذي نفهم من خالل ما ذهب إليه بارسونز بأن المؤسسة بناء اجتماعي له بنيته 

يتم من خالله تحقيق مجموعة أهداف عن قصد، لكنه لـم يحـدد الطبيعـة القانونيـة أو االقتصـادية      

  .والتنظيمية لها 

نسق تعاوني يتكون من عناصر مركبة يتم فيها تعاون األفراد : "للقول بانها ترسبرنارد شيذهب  

  ) 1(".من أجل تحقيق أهداف محددة

هب برنارد إلى نفس ما ذهب إليه بارسونز في كـون أن المؤسسـة تسـعى    في هذا التعريف يذ

لتحقيق أهداف محددة، لكنه ركز على الناحيـة االجتماعيـة فقـط وأهمـل الجوانـب االقتصـادية،       

  .-كاالربحية-تعاون وإنما هناك أهداف أخرى لهاوالمؤسسة ليست وحدة فقط لل....القانونية

المؤسسة إجرائيا بأنها وحدة أو بناء أنشئ بطريقـة مقصـودة    انطالقا هاذين التعريفين نقول عن

من قبل مجموعة من األفراد يتم فيها ممارسة نشاطات محددة من أجل تحقيق غايـات مشـتركة تـم    

  .تسطيرها سلفا

  :القدرة التنافسية -6-4

ـ   " :بانها )OECD(منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعرفها   ي الدرجة التي يمكـن وفقهـا وف

  )2(".شروط سوق حرة وعادلة إلنتاج السلع والخدمات التي تواجه أذواق األسواق الدولية

هي الدرجة التي تحملها المؤسسة، وتسمح لها بإنتـاج  التنافسية  نفهم من هذا التعريف بأن القدرة 

سـواق  حصرت هذه المنظمة المنافسة فـي األ  والسلع المختلفة وتوجيهها لتلبية طلب األسواق الدولية،
                                                

  .44، ص2002، عنابة، الجزائر، 1، منشورات برج باجي مختار، طمؤسسات التنشئة االجتماعية: مراد زعيمي )1(

(2  ) porter.M : The competitive Advantage of nation, harvard business reviews march, pp 73-93. 

http://wwwarab-api.org/develop-1.htim. 

http://wwwarab-api.org/develop-1.htim
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الدولية فقط، لكن المنافسة تكون داخليا ومحليا إضافة إلى الناحية اإلقليمية وأكدت على ضرورة وجـود  

  .ة داخل األسواق في األنظمة الحرة وهومايخالفه الواقعالعدال

هي قوة امـتالك المؤسسـة لإلنتـاج ورأس    " ):WEF(المنتدى االقتصادي العالمي من منظور 

  )1(".ى التحتية التي تدعم استمرارية المؤسسةالمال، التقنية والبن

يركز هذا المنتدى على عنصر القوة الذي تمتلكه المؤسسة والذي يساعدها في تحسـين اإلنتـاج   

ومدى امتالكها لمصادر التمويل، إلى جانب وجود التقنيات والبنى التحتية باعتبارها شروط الستمرارية 

  .المؤسسة

تي هي أساس كل العمليـات  اإلنتاج والمتمثل في الموارد البشرية الأهمل هذا المنتدى أهم عوامل 

  .واألنشطة خصوصا في عصر التكنولوجيا العالية الدقة

  مما سبق ذكره نعرف القدرة التنافسية إجرائيا بأنها

اإلمكانيات المختلفة التي تتوفر عليها المؤسسة والتي تساعدها فـي تسـويق منتجاتهـا وزيـادة     

ل المنافسة الشديدة، ويمكن أن ترجع هذه القدرة إلى األسـعار المنخفضـة الجـودة، أو    مبيعاتها في ظ

  .في السوق هااالبتكار مما يعزز من مركز

  :المؤسسة اإلنتاجية -6-5

تلك المؤسسة التي تمارس نشاط معين من خالله إخـراج منـتج الزبـائن    : "بانها بورتريعرفها 

  )2(".وبمواصفات محددة

                                                
  .100، ص2010، دار عين شمس للنشر، مصر، 4، مجلة إدارة األعمال، العدد الجديد في عالم التدريب: محمد جمال الشاهد )1(

  .102ص :المرجع السابق )2(
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ف المؤسسة اإلنتاجية هي التي تؤدي نشاط ما من أجل إنتاج السـلع وخـدمات   حسب هذا التعري

توجه للزبائن، لكن حسب ما تقوم به المؤسسات ذات الطابع اإلنتاجي ال تقتصر على إنتاج سلع فقط بل 

  .أدوار اجتماعية واقتصادية في آن واحد هاله وظائف أخرى تسويقية، مالية، وغيرها ول

المؤسسة التي تقدم خدمة الزبائن وتحقق من ورائها ربحية عالية هي التـي  : "هابان مورونيرى 

  )1(".تحول مدخالتها إلى إنتاج ذي جودة ونوعية عالية

هي التي تعمل على إنتاج سلع بنوعيات جيدة تقـدم   المؤسسة االنتاجية نفهم من هذا التعريف بأن

التـي  قي األنشطة التي تمارسها المؤسسـة و للزبائن وتساعدها على تحقيق ربحية عالية، لكنه أهمل با

  .تساعدها في زيادة مردوديتهامثل بناء مركز باالسوق والبحث عن اسواق جديدة

من خالل ما أسلفنا ذكره حول القدرة التنافسية نعرفها إجرائيا بأنها قوة المؤسسة علـى منافسـة   

نفسـها بالسـوق    ضدها على فـر ومزاحمة منافسيها بالسوق في نفس المنتج أو غير ذلك والتي تساع

المحلية واألجنبية وذلك من خالل امتالكها لمجموعة من المميزات قد ترجع إلى األسعار المنخفضـة،  

  ....الجودة، أو االبتكار

  :ثانويةالالمفاهيم *

  :)Quality)2الجودة  •

David Garvin " :  الجـودة  الجودة كأداة للتنافسية تتطلب الربط بين النوعية والربحية وبنـاء

  ".كعملية للتخطيط اإلستراتيجي

                                                
، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضـر،  تعزيز تنافسية المؤسسات من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجي: الطيب داودي )1(

  .39، ص2007، 12بسكرة، العدد

  .38، ص2000، عمان، 1، دار وائل، طإدارة اإلنتاج والعمليات: عبد الستار محمد العلي )2(
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من هذا التعريف نستطيع القول بأن الجودة تعبر عن نوعية المنتجات والخدمات المقدمة من قبل 

المؤسسة للزبائن، وهذا راجع إلى مدى قدرة المؤسسة على وضع خطط إستراتيجية تساعدها في دعـم  

  .مكانتها بالسوق

  :)Value Added)1القيمة المضافة  •

ما تحققه المؤسسة من عوائد مادية مختلفـة مـن وراء العمليـات التـي     : "كارل ماركسيرى  

  ".تمارسها

  ".زيادة ثروة المؤسسة ويمكن بها قياس ربحيتها من خسارتها: "هي  ميلتون فريمانفي تعريف 

مـن  القيمة المضافة تتمثل في الثروة التي تحققها المؤسسـة  : نفهم من خالل هاين التعريفين بأن

وراء األنشطة التي تؤديها وهي العنصر المساعد في معرفة ما إذا كانت هـذه المؤسسـة رابحـة أو    

  .خاسرة

  :)2(التنافسية •

هي القدرة على مواجهة القوى المضادة في األسواق التي تقلـل مـن   : "فريد راغب الحلويقول 

  ".نصيب المؤسسة في السوق المحلي والعالمي

تي تمتلكها المؤسسة والتي تسمح لها بمواجهة خصـومها فـي القطـاع    نقصد بالتنافسية القوة ال

  .الواحد وحتى خارج القطاع الواحد والتي تكسبها مكانة باألسواق ومركز هام في بيئة األعمال

 

                                                
  .40، ص2016مارس1، عمان، 7المجلة االقتصادية، العدد لمضافة في االقتصاد،القيمة ا: سعيد الجلبي )1(

، 1997، مصـر،  1، دار المطبوعات الجامعية، ط-مدخل تكاملي–إدارة اإلنتاج والعمليات والتكنولوجية : فريد راغب النجار )2(
  .123ص
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  :)1(الحصة السوقية •

هي ما تحققه المؤسسة من حصة عالية في السوق من خالل أرباحها سعيا منها لمكانـة رائـدة   "

  ".فيه

حصة بالسوق تعني المكانة التي تحتلها المؤسسة في األسواق من خـالل أرباحهـا العاليـة    إذن 

  .والتي تضمن لها البقاء في السوق

  :)2(الميزة التنافسية •

تمتع المؤسسة بقدرة خاصة ناشئة عن امتالكها موردا متميزا : "سعيد فرحات جمعةفي تعريف  

  ". يكون مرشدا أساسيا في اختيار قوتها الدافعة

نقول بأن المقصود بالميزة التنافسية هي القوة التي تدفع بالمؤسسة إلى تدعيم مكانتهـا بالسـوق   

  .والتي تساعدها على منافسة خصومها بالسوق

  :)Selection)3االختيار  •

تلك العمليات التي تقوم بها المنظمة النتقاء أفضل المترشـحين للوظيفـة،   : "هيأحمد ماهريقول  

تتوافر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة، ويتم هـذا االختيـار طبقـا لمعـايير      وهو الشخص الذي

  ".محددة

                                                
في علوم التسيير، جامعة أحمـد بـوقرة، بـومرداس،     ، مذكرة ماجستيردور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية: رحيل آسيا )1(

  .43، ص2010

  .476، ص2000، الرياض، 1، دار المريخ للنشر، طاألداء المالي للمنظمات والتحديات الراهنة: سعيد فرحات جمعة )2(

  .205ص، 2003األردن، -، عمان1، دار المنهل للنشر، ط1، جإدارة النفس البشرية: الصيرفي محمد عبد الفتاح )3(
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نفهم من خالل هذا القول بأن عملية االختيار خطرة ضرورية في المؤسسة يتم بها انتقاء أفضـل  

األفراد الذين يتوفرون على مواصفات محددة من أجل شغل وظيفة ما وذلك يتم وفق خطوات محـددة  

  .ر موضوعيةومعايي

 :الدراسات السابقة -7

تعتبر الدراسات السابقة من أهم العوامل المساعدة في تقديم توضيح لموضوع معين، فهي التـي  

إلى جانب كونها توضح له الطرق واألدوات التي .تساعد الباحث في اختيار الكيفية التي يسير بها بحثه 

  .تساعده في جمع المادة العلمية

  :بعض الدراسات منهاوقد اعتمدنا على 

  :الدراسات الجزائرية -أ

  :)1(الدراسة األولى

دراسة حالة بالمؤسسـة الوطنيـة   " دور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية: "بعنوان رحيل آسيا

للهندسة المدنية والبناء، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمـال،  

مـا مـدى   : ، انطلقت فيها بالباحثة من التساؤل التـالي 2011-2010بومرداس  -جامعة بوقرة أحمد

مساهمة الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية على مستوى المؤسسات؟، وينـدرج ضـمنها التسـاؤالت    

  :الفرعية التالية

 ماذا نعني بالميزة التنافسية؟ وما هي مصادرها؟ -
 ما المقصود بالكفاءات؟ -
 ات بتحقيق المؤسسات للميزة التنافسية؟ما هي عالقة الكفاء -

                                                
بـومرداس،  -، رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة أحمـد بـوقرة  دور الكفاءات في تحقيق الميزة التنافسية: رحيل آسيا )1(

  .9، ص2010-2011
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  :وتمثلت الفرضيات التي اعتمدتها الباحثة في

 .تعتبر الكفاءات مصدر أساسي المتالك المؤسسات للميزة التنافسية -
نقص أهمية االعتماد على الكفاءات من أجل تحقيق الميزة التنافسية من طـرف المؤسسـات    -
 .الجزائرية

ؤسسات الجزائرية بضرورة االستعداد للمنافسة العالمية من خالل وهدفت الباحثة إلى تحسيس الم

السعي الكتساب الكفاءات اإلستراتيجية التي تسمح لها بفرض وجودها في مجال األعمال على الصـعيد  

  .العالمي

 :العينة •

فـي  " الكفـاءات "اعتمدت الباحثة على العينة العشوائية البسيطة باعتبارها تسعى لفهم دور الفئة 

  .يق الميزة التنافسية في المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناءتحق

 :منهج الدراسة •

من أجل تدعيم وإسقاط الدراسة النظرية على واقع " دراسة حالة"اعتمدت في دراستها على منهج 

  .إحدى المؤسسات الجزائرية

 :أدوات جمع البيانات •

د البشرية والمدير العام ورؤساء الوحدات، استخدمت الباحثة المقابالت الشخصية مع مدير الموار

واعتمدت على مجموعة من الوثائق والسجالت المتعلقة باألجور واألرباح التي حققتها المؤسسـة إلـى   

  .جانب االستبيان الذي أجرته على مجموعة من العمال

 :أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة •
البشـرية ومعـدات اإلنتـاج الضـخمة ذات     تعتمد أغلب استثمارات المؤسسة على طاقاتها  -

 .كما تتميز بوجود مشاريع محددة المدة. التكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها
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تسعى المؤسسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف التي تصب في مجملها تحقيق المسـتويات   -
ـ  ى الرفـع مـن   المطلوبة من الجودة لكسب رضا الزبائن وتتطلع المؤسسة انطالقا من هذه األهداف إل

 .حصتها بالسوق وترقية سمعتها محليا وخارجيا
أصبح مفهوم  الكفاءات المرتبط بالموارد البشرية يحتـل مكانـة أساسـية فـي إسـتراتيجية       -

المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التي اتخذت مجموعة من اإلجراءات الالزمة لتقييم كفاءاتهـا  
 .وتطوير مهاراتها للرفع من قدرتها التنافسيةوالتعرف على حاجياتهم لتكوينها 

 .باشرت المؤسسة تبني نظام الجودة الشاملة في إنتاجها قصد إرضاء زبائنها -
 :توظيف الدراسة •

دور الكفاءات في خلق ميـزة تنافسـية   "بعد إطالعنا على هذه الدراسة التي كان محور اهتمامها 

لى عنصر الكفاءات المرتبط بالموارد البشرية التي ، حيث يبرز من خالل العنوان تركيزها ع"للمؤسسة

  .تسعى المؤسسة الستقطابها

وقدمت مجموعة تساؤالت تعبر عن أهمية هذا العنصر في دعم قدرة المؤسسة علـى المنافسـة   

والتميز في األسواق، وهو ما يقترب من عنوان دراستنا الحالية وتختلف في تساؤالتها، ويختلف مـنهج  

ة عن منهج دراستها بحكم طبيعة الموضوع ومكان إجراء الدراسة، لكنها سـاعدتنا فـي   دراستنا الحالي

تحديد أدوات جمع البيانات المتمثلة في المقابلة، االستمارة، السجالت، الوثـائق، إلـى جانـب كونهـا     

  .ساعدتنا في جمع المادة العلمية

  : الدراسات العربية -ب

ارد البشرية ودوره في تعزيز المقدرة التنافسية لعينة مـن  بعنوان تخطيط المو: )1(الدراسة الثانية

، ''مروان محمد النسور ومحمد عواد الزيـادات ''منظمات القطاع الخاص في األردن من إعداد الباحثان 

                                                
تخطيط الموارد البشرية ودوره في تعزيز المقدرة التنافسية لعينة من منظمـات  : محمد الناسور مروان ومحمد عواد زيادات  )1(

  .2010، رسالة دكثوراه، جامعة البلقاء، األردن، خاص في األردنالقطاع ال
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انطلق فيها الباحثان من التسـاؤلين   -األردن-رسالة دكتوراه في العلوم اإلدارية جامعة البلقاء التطبيقية

  :األساسيين

  ا درجة تطبيق األنشطة المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية لتحقيق المقدرة التنافسية؟م-

  ما العالقة اإلرتباطية بين تخطيط الموارد البشرية والمقدرة التنافسية؟-

  :العينة*

عامل سعا من خاللها إلى فهم العالقـة   150اعتمد الباحثان على عينة من المؤسسات مكونة من 

  كانت نوع العينة متعلقة بالعينة الطبقيةبين المتغيرين و

  :أما بالنسبة ألدوات الدراسة* 

  .اعتمد على االستمارة كأداة أساسية في الدراسة إلى جانب المقابلة

  :أما فيما يخص منهج الدراسة فتمثل في*

المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب دراسة حالة من أجل إسقاط الدراسة النظرية علـى الواقـع   

  .لي للظاهرةالفع

  :أهم النتائج التي توصل إليها الباحثان*

  .للموارد البشرية دور كبير في تحقيق المقدرة التنافسية للمؤسسة-

  والقدرة التنافسية) كاالستقطاب(توجد عالقة تأثير متبادل بين التخطيط للموارد البشرية  -

  .ة للمؤسساتيوجد اهتمام كبير بالعنصر البشري في زيادة القدرة التنافسي -

  :الدراسة توظيف*
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مما سبق تناوله عن هذه الدراسة التي كان محور اهتمامنا عملية التخطيط للموارد البشرية فـي  

عالقته بالتعزيز المقدرة التنافسي، حيث ساعدتنا كثيرا في االطالع على بعض النتائج التـي توصـلت   

ضافة إلى استفادتنا من المنهج المعتمد والعينة التـي  إليها لتوظيفها في مناقشة نتائج دراستنا الحالية، باإل

  .ساعدتنا في توظيف هذا النوع من العينات في دراستنا

  :خالصة الفصل

من خالل ما تناولنا في الفصل األول والمتعلق بمشكلة الدراسة الذي تضمن مجموعة العناصـر،  

ضوع منها الذاتيـة والموضـوعية، إلـى    بداية مع إشكالية البحث، ثم األسباب التي دفعتنا الختيار المو

، مع تحديد األهمية التي يكتسبها هـذا   خالل الدراسة جانب تحديدنا لألهداف المراد الوصول إليها من

  .روض الدراسةة فصياغالموضوع، إلى جانب 

وفي األخير تطرقنا لإلطار المفاهيمي للدراسة المتمثل في مفاهيم أساسية وأخـرى مرتبطـة أو   

ة بالموضوع ثم انتهينا إلى تقديم مجموعة من الدراسات السابقة أو المشابهة للموضوع قيـد  ذات الصل

لذلك نستطيع القول بأن هذا الفصـل هـو   . الدراسة في محاولة لإللمام بكل الجوانب المرتبطة بالبحث

  .الذي يساهم في تحديد مسار البحث ونقطة االنطالق األساسية لبناء نظري للموضوع

  
 

 .  



 

 

 

  

 التنافسية القدرة :الفصل الثاني
 السوسيولوجية النظرية في قطابواالست
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  :تمهيد

إن مفهوم التنافسية كمصطلح حديث الظهور قد عرف اهتماما متزايدا من قبل العديد من الباحثين 

في عدة تخصصات، وهذا من أجل تسليط الضوء على ماهيتها في المؤسسة التـي أصـبحت تعـرف    

لكـن  ولعل هذا المفهوم طرح في النظريات السوسيولوجية األولـى  . منافسة شرسة على كافة األصعدة

بصورة ومفاهيم مختلفة والبداية كانت مع البنائية الوظيفية والماركسية، وبعض النظريات األخرى التي 

اهتمت بدراسة التنظيم من أجل فهم أكثر وأشمل لهذه األخيرة التي أصبحت تعرف تطـورات متزايـدة   

  .وتحديات صعبة

ر علمـاء االجتمـاع األوائـل    من منظو" القدرة التنافسية"حيث سنتناول في هذا الفصل مصطلح 

ونظريات التنظيم على وجه الخصوص وذلك من أجل تقريب الصورة العامة للمفهوم لألذهان وجعلهـا  

  .إضافة إلى أننا سنحاول اإللمام باألبعاد النظرية للقدرة التنافسية. أكثر وضوحا

I - في النظرية االجتماعية العامة واالستقطاب القدرة التنافسية: 

غلب منظري علم االجتماع بدراسة التنظيمات في حاالتها المختلفة، فهناك من تناولها مـن  اهتم أ

زاوية أنها تعرف حالة من االستقرار والتوازن، وهناك من اعتبرها بيئة غير مسـتقرة وتتخـبط فـي    

  :الصراعات لذلك سنقدم مقاربات مختلفة تناولت موضوع القدرة التنافسية في التنظيم
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  :)1(لماركسيالمدخل ا -1

 المجتمـع  فـي  السـائدة  القـوة  عالقـات  لفهم كأساس والمادية، الجدلية'' ماركس كارل'' استغل

 وهـذا  ولى،لال عملها قوة عيتب أخرى مقابل في تملك و تنتج ال طبقة وجود على أكد حيث الرأسمالي،

  .معه لالتعام يصعب ومعقد متشابك نظام وجعله المجتمع على كثيرا أثر الطبقي تاوفالت

إلى أن الطبقة العاملة تعاني من االغتراب أو االستيالب في المنتـوج الـذي   " ماركس"كما ذهب 

تعمل على تحسينه للفئة البور جوازية التي تسعى دائما لخلق قيمة مضافة في رأسمالها علـى حسـاب   

وهـذا  . مال تكفي لسـد حاجـاتهم وأسـره   زهيدة الطبقة األولى، التي تعمل في ظروف سيئة وبأجور 

التفاوت الطبقي هو الذي يعرقل مسار نجاح المساواة وحصول الفئة الكادحة على مكانتها ذلك أنها هـي  

  .التي تدفع بالمؤسسة إلى النمو والحصول على مكانة بالسوق

" قوة العمـل "استعمل الماركسيون الجدد مفهوم " كارل ماركس"ومن خالل األفكار التي نادى بها 

الثمن والقيمة، واقترحوا أشكاله الخاصة لالعتراف باألهمية االقتصـادية للمؤسسـات    والتفرقة ما بين

التي تحصل على مركز هام بالسوق من خالل ما تمتلكه من قوة عمل الفئات الكادحة التـي أصـبحت   

تستغلها استغالال مفرطا في مضاعفة ربحيتها، ومنافسة خصومها من البورجوازيين في مقابـل غيـاب   

وفي أغلب األحيان يتم فصلهم من العمل وهو ما لم يكـن يسـمح للعمـال     ،م بالعمال وإهمالهماالهتما

  .باالندماج داخل أماكن العمل وكثرة الصراعات بينهم وأرباب العمل

كما اعتبر الماركسيون بأن السوق الذي يفترض أن يكون شديد المنافسة سوق وهمـي ال توجـد   

التـي  " فقوة العمـل "ة بين العروض والطلبات، وتحقيق أرباح فعلية، فيه عدالة ومساواة تسمح بالموازن

                                                

 .84-82ص-، ص)دس(، األردن، 1دار المسيرة للنشر، ط: الفكر االجتماعي وعلم االجتماع: عبد الباسط عبد المعطي )1(
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يمتلكها العمال والموجودة بالسوق هي سلعة خاصة بالنظر إلى استعمالها واستهالكها في مجال اإلنتاج، 

  .فهي تخلق ربحية للمؤسسة وتساهم في تمركزها بالسوق والحصول على القوة

إلـى أن  " العقـل والمجتمـع  "نظريته الصراعية في كتابـه  الذي تناول " ألفريد وبارتيو"ويذهب 

فـاألولى  : النخبة والعوام: المجتمع الرأسمالي يقوم على الالمساواة والتناقضات التي تقسمه إلى طبقتين

حاكمة تمتلك وتسيطر على كل األنشطة االقتصادية، السياسية واالجتماعية في حين الثانية تعاني مـن  

ضطهاد في أماكن العمل وال تحصل على أدنى حقوقها بالرغم من أنها هي التـي  الفقر واالستغالل واال

وهذا التفـاوت  . تساهم في زيادة أرباح المؤسسة وتحسين مردودها االقتصادي بما تمتلكه من قوة عمل

الطبقي يبرز كثيرا في المؤسسات الصناعية الكبرى التي تشغل آالف العمال دون تأمينات وال رعايـة  

و احترام للذات اإلنسانية وهو ما أثر على المجتمع ككـل أطيافـه وظهـرت فيـه الالعدالـة      صحية أ

  .والالمساواة

بناء على ما تم طرحه في هذه النظرية تقول بأن المؤسسة من منظور الماركسية ليست مستقرة، 

فة، كمـا  بل تعاني من اضطرابات داخلية ساهمت في بنائها ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية مختل

أن المؤسسة من وجهة نظرهم يجب أن تقوم على المساواة والعدالة بين جميـع الفئـات العاملـة بهـا     

ومن خالل بعض المفاهيم التي ذكرت فـي هـذه   . باعتبارها وحدة أساسية في المجتمع تؤثر وتتأثر به

  :النظرية منها

  .ودفائض القيمة، الربحية، المنافسة، القوة، زيادة اإلنتاج والمرد

نقول بأن المؤسسة تحتاج إلى هذه العناصر حتى تكون مكانتها الخاصة في السوق وتحافظ علـى  

نشاطه فيه خصوصا وأن المنافسة في وقتنا الراهن أصبحت صعبة تتطلـب العديـد مـن األسـاليب     

  .المستحدثة لتحسين وضعيتها وصورة مشروعها أمام مختلف فئات المجتمع
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 )1( :يالمدخل البنائي الوظيف -2

مع باقي المنظرين البنائيين الوظيفيين بمسألة استمرارية التنظيمات فـي  " بارسونز تتالكو"اهتم 

المجتمع، لكن كانت هناك اختالفات في هذه التحليالت والتفسيرات المتعلقة بكيفية محافظة المؤسسـات  

ظـروف  ووقـائع    على بقائها في األسواق والمحيط الذي تعمل فيـه، وهـذه االختالفـات أطلقتهـا    

أربعة شروط فـي سـبيل تحقيـق    " بارسونز"وإيديولوجيات واختالفات في وجهات النظر، حيث وضع 

  :ذلك، وهي

وذلك من خالل عملية حشد الموارد المادية والبشرية لتحقيق األهـداف    :التكيف أو المالئمة -
 .المسطرة
لحصول عليها عـن طريـق   ويتطلب هذا الشرط تعبئة الموارد التي أمكن ا :تحقيق األهداف -

نقطة قوة للتنظيم فـي مواجهتـه   " بارسونز"التوافق وتدخل ضمنها مسألة اتخاذ القرارات التي اعتبرها 
 .لباقي التنظيمات المنافسة

ويكون ضمن نطاق التبادل بين الوحدات الداخلية أو األنساق الفرعية التـي تعمـل    :التكامل -
 .كبر لزيادة مردوده االقتصاديعلى خلق التماسك بين مكونات النسق األ

وهي العملية التي تتصل بالتكامل بين التنظيم واألنماط العليا من القيم الثقافية ويـتم   :الكمـون  -
ذلك عن طريق توافق أهداف التنظيم مع أهداف النسق االجتماعي األكبر في سبيل تحقيق القدرة علـى  

 .مواجهة الضغوط الخارجية واالستمرار في أداء عمله

من خالل هذه المرتكزات والشروط نستطيع القول بأن بارسونز شأنه شأن كل مفكري المدرسـة  

البنائية الوظيفية قد تناول فكرة التنظيمات، تعني منظور االسـتقرار والثبـات، حيـث ينبغـي علـى      

التنظيمات حسبه أن تعمل على تطبيق هذه الشروط األربعة بهدف الحصول على مكانـة تسـمح لهـا    

  . قوتها على التنظيمات األخرى وتضمن بنائها في بيئة األعمالبفرض 

                                                
  .63، ص1999، اإلسكندرية، 1، الدار الجامعية للنشر، طإدارة األعمال: محمد فريد الطحن )1(
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كما ذهب إلى هذه التنظيمات قد تعرف في فترات معينة وجود خلل فيء إحدى وظائفها وأنساقها 

الفرعية والتي تؤثر بصورة مبائرة على النسق األكبر، ولكن حتى تقضي على هذا األخيـر عليهـا أن   

  :يتضع في االعتبار تحقيق اآلت

 .إشباع رغبات األعضاء باعتبارهم العنصر الفعال في تحريك العملية اإلنتاجية •
 .االهتمام بمنظومة القيم التي تحرك سلوك أعضائه •
مواجهة الضغوط التي تؤثر على سيرورة نشاط األنساق الفرعية وذلك بوضعها فـي النسـق    •

 .القيمي األساسي

حاول إيجاد نظرية خاصة بالتنظيمات والتـي   من خالل ما ذهب إليه بارسونز نستخلص بأنه قد

المتمثلة في الشروط األربعة السالفة الذكر، وأكد بأن قوة التنظيمات واستمراريتها تكمن " AGIL"سماها 

  .في قدرتها على حشد الموارد، اتخاذ القرارات المناسبة في سبيل ضمان استمرارية وثبات التنظيم

ـ  روبرت "وفي نفس السياق طرح  فكرة المعوقات الوظيفية التي تعتـرض التنظيمـات   " ونميرت

وتعرقل مسار نجاحها واستمراريتها، حيث يرى بأن تحقيق األهداف يرتبط بمدى مطابقته للقيم السـائدة  

  .في المجتمع وتناسبه على نحو كامل

يجابـا  ويرى بأن المعايير والقواعد السائدة وأنماط السلوك المرتبطة بها وظائف التنظيم تـرتبط إ 

لتحقيق غاياته، ومن هذه الفكرة أكد بأن التنظيمات تعرف حالة من االستقرار والتي تـؤثر علـى أداء   

على أن هذه المعوقـات التـي   " ميترون"عمالها وبالتالي على قوة المؤسسة في مواجهة منافسيها، وأكد 

المؤسسـة أمـام فئـات    تعرفها بالتنظيمات تؤثر بشكل مباشر على مسار اتخاذ القرار وتحسين صورة 

   .المجتمع المختلفة خصوصا إذا كانت تمتلك مخزون المهارات
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من خالل ما تم تناوله حول القدرة التنافسية من منظور البنائية الوظيفية أو مـا يطلقـون عليـه    

 راراالسـتق  بالمكانة االجتماعية للمؤسسة، نجد بأن أغلب منظريها اهتموا بدراسة التنظيم من منطلـق 

، كما ذهبوا إلى أن التنظيمات عليها بتحقيق االستمرارية من خالل اعتماد مجموعـة معـايير   لثباتاو

تعرف حالة من التغير والديناميكية نتيجة للتطورات التي أصبحت تعرفها المؤسسات خصوصـا مـع   

ـ  . تزايد حدة المنافسة على استغالل السوق بكل موارده ع هـذه  فالتنظيم البد أن يسعى لتكييف نفسـه م

 .التغيرات حتى يضمن لنفسه البقاء في محيط األعمال

II - في نظريات التنظيم واالستقطابالقدرة التنافسية: 

اهتم معظم منظري التنظيم والعمل بالتنظيمات والمؤسسات على اختالف نشـاطها، باعتبارهـا   

مؤسسة وإمكانياتها فـي  جزء ن المجتمع تؤثر به وبكل ما يحيط به، حيث تناول بالدراسة فكرة قدرة ال

  .خلق التنافس والتميز في الخدمات والمنتوجات المقدمة كل حسب تصوراته

  :وسنحاول تقديم بعض النماذج عن هذه النظريات

  )1( :اإلدارة العلمية -1

من أبرز ممثلي هذه النظرية، حيـث قـدم مجموعـة مـن التفسـيرات      " فريد يريك تايلور"يعد 

يـة  ائج بحوث ودراسات ميدانية أجراها في المصانع تساهم في تنظـيم العمل والتصورات القائمة على نت

إلى اكتشاف الطريقة المثلى التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية العمال ، وتوصل من خالل تجاربه . اإلنتاجية

من خالل حساب الحركة والزمن المستغرق في إنتاج قطع معينة، وحسبه هي الطريقة المناسـبة ألداء  

                                                
  .19-18ص-، ص1982، األردن، )دط(، دار القلم للنشر، السلوك التنظيمي: ر حامد أحمدبد )1(
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التي يمتلكها األفراد العاملين مع العمل على تدريبها  الكفاءات والمهـارات واالستفادة أكثر من كل عمل 

  .مهاراتها كلما تطلب األمر وإعادة رسكلة

وتوصل إلى أن هذه الكفاءات ال تظهر إال في حالة وجود نظام للحوافز المادية باعتبـاره آليـة   

بتطبيـق مـا    التحفيـز ض تكاليف اإلنتاج، واهتم إلى جانب مناسبة لزيادة الكفاية اإلنتاجية للعمال وخف

توصلت إليه العلوم في تنظيم وتسيير شؤون العاملين ودعم اإلدارة العليا في المصـانع بالقـدرة علـى    

التحكم فيهم بما يخدم أهدافها هذا إلى جانب اهتمامه المتواصل بتحديد األفراد المؤهلين واالستفادة مـن  

وهذا من خالل المراقبة الصارمة وتقييم األداء ألنه يساعد المؤسسة فـي  . تهم األدائيةإمكانياتهم ومهارا

الفرد المناسب من المتقدمين لطلـب   طريق اختيارتحديد الفئات العمالية المتميزة وهذه العملية تتم عن 

ين للمؤسسـة  فإذا حقق األفراد العامل. الوظيفة وإخضاعهم للرقابة من طرف المشرفين المباشرين للعمل

في المنتوج  فإنه يتلقى مكافآت وعالوات لقاء ذلك، أما  الجودةأعلى إنتاجية وبأقل التكاليف مع ضمان 

إذا صادف وحدث العكس مما تتوقعه المؤسسة فإنه سيتعرض للعقاب سواء بالخصـم مـن األجـر أو    

زه ماديا مـن أجـل زيـادة    العامل كسول وال يعمل إال إذا تم تحفي" تايلور"الفصل التعسفي ألنه حسب 

كفايته اإلنتاجية التي تساعد التنظيم على تحقيق مردودية عالية وربحية تسمح له بتحقيـق القـوة فـي    

السوق ومنافسة باقي المؤسسات للحصول على الموارد المتاحة فيه واستغاللها بالشكل الذي يحقق لهـا  

  .ل إليها العلمالتكيف مع البيئة التي تعرض أحدث التكنولوجيا التي توص

نستطيع القول بأن التنظيمات حسبه تحتاج إلى توظيـف العنصـر   " تايلور"انطالقا مما ذهب إليه 

البشري ذو الكفاءة والمهارة من أجل تحقيق النجاح واالستمرارية لكنه ركز كثيرا على العوائد الماديـة  

  .في إثارة دافعية األفراد التي أحيانا ال تعتبر محفز لبعض الفئات
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 )1( :النموذج الفوردي -2

كإشارة لـنمط معـين فـي اإلنتـاج داخـل       Fordismeشاع النمط الفوردي أو لفظة الفوردية 

هذا النموذج باعتباره من رواد صناعة السيارات بأمريكـا مـن أجـل    " هنري فورد"المصانع، واقترح 

الحربين العـالميتين تحديـدا   حيث عمل خالل فترة ما بين . تطوير منافسة باألسواق المحلية والخارجية

م على تبني نمط معين في تطوير اإلنتاج، وكان التحفيز المـادي وسـيلة مهمـة لزيـادة     1914عام 

مردودية مصانعه، واهتم بتحديث طرق العمل وإدخال العمل بالسلسلة من أجل تحسين جودة منتوجاتـه  

  .والمحافظة على الزيادة في صناعة السيارات

على تحسين أوضاع العمال في أماكن العمل وخارجها وحافظ على موارده وفي سبيل ذلك عمل 

المهرة وذو الكفاءة والخبرة لفترات طويلة تفاديا للوقوع في مشكالت توقف العمل وضعف المردوديـة  

والخسارة في رأس المال، وفي سبيل تحقيق هذه الحاجات عمل على تطبيق القوانين التي تهتم بتـوفير  

  . مراقبة أجهزة الحماية األمنية والوقاية من حوادث العمل السكن، الصحة،

على عقلنة اإلنتاج ومواكبة التطورات التقنية واستغالل العلم في زيادة الـوتيرة  " فورد"لذلك ركز 

اإلنتاجية وتحقيق التميز من أجل التصدي للمنافسين ودعم القدرة على اتخاذ القـرارات بشـكل مـرن    

إلى جانـب  " فورد"كما اهتم . وإرضاء الزبائن بالجودة المقدمة في المنتوجات يسمح له بمواصلة العمل

  .ذلك بزيادة روح والء عماله بالتعامل الحسن معهم من خالل توفير مناخ عمل يتالئم مع إمكانياتهم

للعديد من المشاكل، خصوصا بعد أن أصبح العمال يشعرون " فورد"تأسيسا على ما سبق تعرض 

داخل العمل وخارجه نتيجة تدخل اإلدارة في شؤون حياتهم الخاصة، وبـدأت بـوادر    بأنهم محجوزين

                                                
  .25المرجع السابق، ص )1(
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التراجع في اإلنتاج تظهر شيئا فشيئا واستمر العمال في استغاللهم لساعات طويلـة فـي العمـل مـع     

  .الضغوط المتواصلة

يـادة  لكن بالرغم من هذه النقائص إال أن تجربته كانت برهان واضح على اهتمامه بتحقيـق الز 

ودعم قدرته على منافسة خصومه والدليل أن مصانعه ما تزال إلى حد اليـوم تواصـل عملهـا وفـي     

  .الزيادة

 )1( :مدرسة العالقات اإلنسانية -3

، حيث كانـت توجـه   "إلتون مايو"م مع 20نشأت هذه المدرسة في نهاية الثلث األول من القرن 

لسابقتها التايلورية، وحاول من خاللها تغيير الطـرق   جديد تناول العمل داخل التنظيمات برؤية مغايرة

المثلى في العمل والتخفيف من الضغوط التي كان يتعرض لها العمل داخل المصانع بتطبيقه للعالقـات  

  .االجتماعية بين العمال، هدفها الوصول إلى أقصى مردودية وكفاءة مالية في ظروف عمل مناسبة

باالهتمام والتقدير واالحترام هو األساس الذي ينبغي أن تضـعه  بأن شعور العاملين " مايو"وأكد 

  .اإلدارة في الحسبان وذلك من أجل الوصول إلى إنتاجية مالية وأداء أفضل لعمالها

العمال ال يتم وفق العائد المادي باعتبار العمال بشر فهم بحاجـة   تحفيزإلى أن " مايو"كما ذهب 

هم ومعرفة آرائهم وتوجهاتهم، وهذا من شأنه أن يساعد المؤسسـة  إلى االهتمام أكثر واإلحساس بمشاكل

التـي   اتخاذ القراراتفي تحقيق التميز في األداء، إلى جانب ذلك دعا إلى ضرورة إشراك العاملين في 

في تحقيق أهدافها وخلق مكانة لها بالسـوق،   قدرة المؤسسةتهمهم في تحديد وتيرة اإلنتاج، ألنه يدعم 

كلما شعر باالحترام والتقدير كلما إزداد والءه للمؤسسة وبالتالي مردوديـة  " مايو"ي عند فالعنصر البشر

                                                
رسالة دكتوراه، كلية العلوم االقتصـادية،   مدخل إدارة الجودة الشاملة لتحسين القدرة التنافسية في قطاع التأمين،: خالد خطيب)1(

  .21، ص2011-2010جامعة وهران، الجزائر، 
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عالية في اإلنتاج لذلك على اإلدارة أخذ آرائه بعين االعتبار والعمل على دعم روحه المعنوية وتحفيـزه  

  )1( .على بذل قصارى جهده لخدمة المؤسسة باعتباره جزءا منها

  )2( :ارة الجودة الشاملةالنموذج الحديث إلد -4

إلى االهتمام بالعنصـر البشـري    -باعتباره حديث النشأة–في هذا النموذج " ويليام أوشي"يذهب 

الذي أصبح المحرك الفعال في نجاح المؤسسة، فاألفراد لديهم مخزون مهاري كبير والقـدرة الكافيـة   

وذلك من خالل إدخـال عنصـر    ه،جودتعلى تحقيق نمط تعاوني متميز من أجل تحسين اإلنتاج وزياة 

  .التكنولوجيا في العمل باعتباره ميزة العصر الحالي

كما اعتبر األفراد هم العناصر الفعالة في إنجاح التنظيم واالرتقاء به إلى مراتب التنافسية وذلـك  

فعلـي مـع   ال يتم إال من خالل السماح له بالعمل بحرية مع الرقابة الذاتية وتقييم دقيق وعادل ألدائه ال

  .تحمله للمسؤولية الكاملة على ما يحققه من نجاح أو فشل

من أكثر النماذج الهادفة إلى تحقيق التفـوق والتميـز   ) TQM(وبذلك تعتبر إدارة الجودة الشاملة 

الشديدة على الموارد المتوفرة في السوق، حيث تسعى إلى توفير الجودة  المنافسةفي ظل سوق تحكمه 

  .وجات والخدمات وإرضاء الزبون، إلى جانب خفض تكاليف اإلنتاج وتحسين نوعيتهوالنوعية في المنت

وتهدف هذه اإلدارة من خالل مجموعة من المعايير إلى االرتقاء بـاألداء العـالي أي تحسـين    

الربحية وزيادة الحصص بالسوق، مع تغيير وتعديل فـي آليـات العمـل وتكييفهـا مـع التطـورات       

  .القدرة التنافسية للمؤسسةادة مستوى التكنولوجية من أجل زي

                                                
، 1999، بيروت، 1دار النهضة العربية للنشر، ط ،)النشأة والتطورات الحديثة(علم االجتماع الصناعي : عبد اهللا عبد الرحمان )1(

  .112ص

  .25المرجع السابق، ص  )2(
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أحد أهم العوامل المسؤولة عـن   الكفاءاتالعنصر البشري ممثال في الموارد و" أوشي"كما اعتبر 

وتنمية مهاراته مع توفير منـاخ عمـل    تحفيزهامتالك المؤسسة ميزة تنافسية، لذلك فإن التركيز عليه و

ئز األساسية في إدارة الجودة الشاملة، وبالنظر إلى هـذا  إيجابي يدعم روحه المعنوية يعد من بين الركا

إلـى أن  " بـورتر "فإن ضعف الكفاءات وفقدانها يعتبر سببا في فشل آليات التسيير بالمؤسسة، ويذهب 

الموارد البشرية أساس التنافسية وهي المسؤولة عن خلق القيمة المضافة للمؤسسة مما يكسـبها ميـزة   

  )1(.وقدرة على المنافسة

ن خالل ما تم بناءه في هذا النموذج نقول بأن القدرة التنافسية من منظوره تنشأ بفضل امـتالك  م

المؤسسة للموارد البشرية الكفوءة وذات الخبرة والمهارة، فهي التي تعمل على تحسين نوعية اإلنتـاج  

جعلها محط أنظـار  وتحافظ على استمرارية العملية اإلنتاجية، مما يحقق للمؤسسة ميزة تنافسية عالية ت

  .المنافسين

لذلك نقول بأن عنصر الجودة غير كافي لتحقيق التميز بل هناك عناصر أخرى أكر فعالية تسمح 

  .للمؤسسة بالنمو والتطور خصوصا الرأسمال البشري الذي أصبح هو المصدر الجديد للتميز

  )2( :االتجاه التفاعلي -5

إلى اإللمام بالعالقـات التفاعليـة   " هومانز ججور" يذهب أنصار هذا االتجاه السلوكي ومن بينهم

داخل التنظيم باعتبارها الميكانيزم األساسي لتحقيق نمو وقوة التنظيم لمواصـلة نشـاطه، وأكـد بـأن     

العنصر البشري ليس كائن مادي فقط كما رسمه التايلوريون وأتباعه الكالسيكيين، وإنما األفراد داخـل  

                                                
  .10، ص2000، القاهرة، 1، دار الفكر للنشر، طإستراتيجية الموارد البشرية: ترجمة، الخزامى عبد الحكيم: أشوك شاندا )1(

، جامعة الملك سعود، المجلد الحادي عشر، العدد األول، ، مجلة كلية اآلدابالمكانة المهنية ودوافع العمل: طلعت ابراهيم لطفي )2(
  .99، ص1984السعودية، 
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هدف تحقيق حاجات داخلية، لذلك فهم بحاجة إلى االهتمام والتفاعل مـع  التنظيم يسلكون سلوك معين ب

" هومانز"باقي األفراد داخل التنظيم وال يمكنهم العمل بمعزل عن بعضهم البعض، فالتفاعل على حسب 

هو الميزة األساسية التي تساعد المؤسسة في تحقيق ربحية عالية ذلك أن األفراد كلما أحسوا باالهتمـام  

  .عن آرائهم وأفكارهم كلما كان ذلك حافزا لزيادة إنتاجيتهم وعبروا

المتعلق بكيفية تطوير العمـل وتحسـين    بصناعة القرارفعلى المؤسسة أن تهتم بإشراك األفراد 

نوعية المنتوجات المقدمة للزبائن وذلك لكسب رضاهم ودعمهم، وأشار أيضا إلى ضـرورة القضـاء   

ات اإلدارية المختلفة والسماح بالحوار والتفاعل وتكـوين عالقـات   على الحواجز الفاصلة بين المستوي

، Interactionاجتماعية بين جميع أعضاء المؤسسة بفهم منطـق األفـراد والمتمثلـة فـي التفاعـل      

باعتبارها عناصر تشير إلى االعتماد المتبادل بـين   Activities، واألنشطة Sentimentsاإلحساسات 

ية داخل المؤسسة وزيادة روح الوالء لدى العمـال تجـاه أهـداف التنظـيم     جوانب العالقات االجتماع

  .باعتبارهم جزء فاعل داخله

نقول بأنه ركز كثيرا على عنصر التفاعل في فهم سلوك العـاملين  " هومانز"انطالقا من تحليالت 

وحده ال يكفـي   واعتبره العامل الرئيسي في تحقيق أهداف التنظيم وزيادة مردودية أفراده، لكن التفاعل

لفهم سلوك األفراد بالشكل الواضح، وتحقيق المؤسسة ألهدافها على المدى القريب والبعيـد فـي ظـل    

زيادة المنافسة بين المؤسسات إلى جانب القدرة التي تشهدها األسواق في المـوارد المختلفـة لزيـادة    

  .الطلب بين التنظيمات المختلفة

 :يةاألبعاد النظرية للقدرة التنافس -6

، التحكم التكنولوجي، القدرة علـى  التحفيزتختلف األبعاد النظرية لللدراسة الراهنة، وتتراوح بين 

اتخاذ القرارات بمرونة وسالسة، إلى جانب صورة المؤسسة في أذهان العاملين وذلـك فـي عالقتهـا    

  .للمؤسسة التنافسيةبزيادة 
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  :وسنحاول توضيح هذه األبعاد كاآلتي

  )1( :صورة المؤسسة -1

إن المقصود بصورة المؤسسة السمعة التي تخلقها لنفسها في بيئة األعمال من خالل مـا تحققـه   

من إنجازات حيث تعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة في عملية التوظيف واسـتقطاب المـوارد البشـرية    

لمؤسسة ومـن  المطلوبة، كما تعتبر بالمفهوم الدقيق عن الصورة الذهنية التي يحملها األفراد عن هذه ا

بينها وطريقة تعاملها مع األفراد سواء كانوا عاملين بها أم مترشحين أو زوار وعمالء، طبيعة وجـودة  

خدماتها ومنتوجاتها مقارنة مع أسعارها، إلى جانب مشاركتها في األنشطة االجتماعية والمحليـة التـي   

اإلضافة إلى كيفية تعاملها مع خصومها تدعم نشر قيمها ومبادئها بين أفراد المجتمع الذي تتواجد فيه، ب

  .في األسواق وطرق تعاملها مع القوانين واللوائح التنظيمية

ما عامل جذب أو طـرد لألفـراد   ‘لذلك فالصورة التي يكونها األفراد عن تلك المؤسسة تعتبر إ

مركزهـا   الذين ترغب في استقطابهم أو الذين تم استقطابهم وصاروا عاملين بها، وهذه السمعة تـدعم 

 .بالسوق وتحسن من وضعيتها االجتماعية

  )2( :مرونة اتخاذ القرارات -2

تعتبر عملية اتخاذ القرار عملية رشيدة تتبعها المؤسسات من أجل تحسين وضعيتها االقتصـادية،  

وتنطلق من استراتيجية تطوير القرار نحو تطبيق وتقييم النتائج، وهـي مـن أهـم مكونـات العمليـة      

ينظر إليها بأنها نشاط مستمر يوظف النظام السلوكي من خالل كل المعلومات المتاحـة  اإلدارية، حيث 

عن الظروف واألوضاع المحيطة بالمؤسسة وتؤثر القرارات في بـاقي العمليـات األخـرى، ويـرى     

  .بأن تركيب النظم اإلدارية يتحدد بالطريقة التي تعمل بها القرارات" جريفت"

                                                
  .121، ص)دس(، بيروت، 1الدار الجامعية للنشر، ط ،مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشرية: راوية حسن )1(

  .144، ص1993، اإلسكندرية، 1المكتب العربي الحديث للنشر، ط ،تنظيم وإدارة األعمال: عبد الغفار الحنيفي )2(
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لقرار ضرورة حتمية للمؤسسة يتم من خاللها اختيـار بـديل مـن    بأن اتخاذ ا" نرونبسو"وريى 

البدائل المتاحة من أجل تحسين وضعية المؤسسة خصوصا وأنها بحاجة لتكييف نفسها مع التطـورات  

المتسارعة في أنظمة العمل مما يستدعي وجود قيادة تمتاز بالحكم والفطنة في اتخاذ القرارات السـليمة  

  .سسةالتي تصب في صالح المؤ

ويرى أحمد الكردي بأن اتخاذ القرار بالمؤسسة يتطلب إنشاء مركز وحدة أو دعم للقرار المتخـذ  

من أجل تطبيقه بصورة مناسبة وذلك عن طريق جمع البيانات ودراسة الظروف المحيطة به ومراجعة 

  .قالقرارات السابقة قبل اتخاذ القرار الجديد، ألنه تساعد المؤسسة في كسب رهانات السو

  )1( :التحكم التكنولوجي -3

أصبحت التكنولوجيا تؤثر بشكل مباشر في إنتاجيـة المؤسسـات، خصوصـا مـع التطـورات      

المتسارعة في التقنية، وتطور اإلبداع التكنولوجي، يعتبر أحد القوى األساسـية فـي تشـكيل المحـيط     

طوير وتحسـين اإلنتـاج    التنافسي للمؤسسة، حيث يؤدي التحكم التكنولوجي وتوظيف التكنولوجيا في ت

وإلى اكتساب األفراد بالمؤسسة مهارات عالية وكفاءة مما يجعلهم محط أنظار باقي المؤسسات المنافسة 

  .التي تسعى الستقطابهم بكل الطرق المتاحة

وقد أصبحت التكنولوجيا اليوم بديل أساسي في إحداث أنشطة جديدة وزيادة جودة المنتوج ممـا  

  .لمؤسسة وكفاية عمالها اإلنتاجيةيضاعف من مردودية ا

كما أن اكتساب التكنولوجيا في عصرنا الحالي من قبل الموارد البشرية والتحكم فـي تسـييرها   

يحقق للمؤسسة ميزة تنافسية عالية ويخفف من تكاليف إنتاجيتها وتحقيق النمو االقتصادي، حيث يؤكـد  

ميزة التنافسية للمؤسسة حتـى وإن كـان   بأن التكنولوجيا هي مصدر من مصادر ال Moron" مورون"

                                                
  .9، ص2010، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، تنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التطورات االقتصادية: كربالي بغداد )1(
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القطاع الصناعي في مرحلة اإلشباع األمر الذي يتطلب منها بذل جهود مضاعفة الكتسابها بشكل تـام  

  .والتحكم الدقيق فيها إذا أحسنت المؤسسة استغاللها

  )1( :التحفيز -4

يطلق على أنظمـة  يعد التحفيز من أهم المحاور التي تهتم بها المؤسسات المعاصرة، وهي كل ما 

التعويضات المباشرة من رواتب وأجور، عالوات ومنها المعنوية المتعلقة بالترقيـة، المكافـأة، تقـدير    

  .جهود العاملين

إن المؤسسة الناجحة هي التي تعرف كيفية استغالل كفاءة وخبرة عمالها حيث تعمل على وضـع  

م، ويتم التركيز من خالل التحفيـز علـى أهـم    نظام حوافز فعال وقادر على التأثير إيجابيا في دافعيته

الحاجات التي تحرك السلوك الفردي والجماعي داخل المؤسسة بالشكل الذي يزيد من مـواالة األفـراد   

  .للمؤسسة ومساعدتها على تحقيق النمو واالستمرار

ا بالشكل فأهم عوامل اإلنتاج بالمؤسسة حاليا العنصر البشري لذلك تبنى عليه ركائز إستراتيجياته

الذي يزيد من ربحيتها ويساهم أيضا في تكوين صورة لدى العمال عـن المؤسسـة وعـن إمكانياتهـا     

المختلفة، كما يعمل التحفيز على اختالف أنواعه المادي والنفسي واالجتماعي للعمال وخلـق الرضـا   

ن العمـل، تحسـين   الوظيفي لديهم وبالتالي القضاء على المشاكل اإلدارية كالتغيب، الصراعات، دورا

  ...صورة المؤسسة

إلى أن األفراد يحاولون إشباع حاجاتهم المختلفة وهذا يكـون عـن طريـق    " ماسلو"حيث يذهب 

فيرى بأن األفراد يختلفون في تحقيق حاجاتهم وهذا األمر البد أن تهتم " ماكليالند"التحفيز المناسب، أما 

                                                
  .120، ص2009، الكويت، 1دار النور للنشر، ط ،دورة طرق وأساليب تحفيز األفراد :محمد نائف )1(
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إلى أن  Rinforcementا ذهب مؤيدو نظرية التدعيم به المؤسسة إذا أرادت تحقيق النجاح والتميز، كم

  )1( .التدعيم الذي يتلقاه األفراد يعتبر عامل محفز على زيادة األداء

   

                                                
  .122المرجع السابق، ص )1(
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  :خالصة الفصل

عمدنا في هذا الفصل إلى تسليط الضوء على مفهوم القدرة التنافسية من وجهـة نظـر علمـاء    

دث عن األبعـاد النظريـة المرتبطـة بالقـدرة     االجتماع عامة، وعلماء التنظيم خاصة، إلى جانب التح

التنافسية باعتبار هذا المتغير هام جدا في حياة التنظيمات فهو يعمل علـى تحقيـق صـورة واضـحة     

  .للمؤسسة أمام الزبائن على اختالف أصنافهم

ومن خالل هذه التحليالت التي قدمها هؤالء المنظرين نستطيع القول بأن المؤسسات تحتاج إلـى  

نفسها مع التطورات المتسارعة في بيئة األعمال ألن ذلك من شأنه أن يحـافظ علـى وجودهـا     تكييف

  .ومكانتها

كما أن حدة المنافسة التي بين المؤسسات تدفع بها إلى المسارعة لفرض سيطرتها على األسواق 

صـورتها  من خالل اعتماد طرق وآليات مختلفة منها ما هو مادي ومنها ما هو بشري، وهذا ما يدعم 

أمام فئات المجتمع المختلفة إلى جانب زيادة قدرتها على التحكم في التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الـذي  

  .يساهم في زيادة ميزتها التنافسية

  

  



 

 

 

  االستقطاب حول أساسيات :الفصل الثالث
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  :تمهيد

تسعى المؤسسة دائما لتحقيق أهدافها والتطور لزيادة إنتاجها لذا تبحث دائما عن أفضل الحقـول  

ا من قدرات مواردها البشرية وهذا ال يتحقق بقدرتها علـى اسـتقطاب أحسـن    لتحقيقها، وذلك انطالق

الموارد وأكثرها فعالية، وهذه العملية تتطلب البحث عن أفراد بمواصفات وخصائص محـددة تتماشـى   

مع متطلبات الوظيفة، كما يمثل االستقطاب الطاقات البشرية والمهارات والكفاءات التي تحتوي عليهـا  

  .المؤسسة

د خصصنا هذا الفصل للحديث عن االستقطاب باعتباره خطوة مهمة في إدارة الموارد البشرية وق

مهما كانت طبيعة نشاطها، محاولين بذلك تناول مجموعة عناصر بداية بأهمية وأهداف االستقطاب، ثم 

 شروطه وأهم العوامل المؤثرة فيه، ثم تناولنا بالدراسة مجموعـة المصـادر المعتمـدة فـي عمليـة     

  .االستقطاب، وفي األخير تحدثنا عن محددات نجاحه وكيفية إدارته

 :أهمية االستقطاب -1

إن عملية االستقطاب تسبق االختيار والتعيين وهنا تبرز أهميتها من حي أنه يسعى إلى استقطاب 

يـة هـذه   العمالة المناسبة وبالمواصفات المطلوبة واألعداد الكافية ولعل أهم هذه النقاط التي تبـرز أهم 

  )1( :العملية

االستقطاب حلقة وصل بين تخطيط الموارد البشرية واالختيار، فهو يساعد كثيرا فـي اختيـار    •

 .األفراد المؤهلين

يؤثر على إنتاجية المؤسسة حيث أنه كلما كان األفراد المستقطبين ذو كفاءة وخبرة كان أدائهـم   •

 .جيد وبالتالي أداء جيد ومردودية عالية

                                                
  .118، ص2008، األردن، 1دار أسامة للنشر، ط إدارة الموارد البشرية،: فيصل حسونة )1(
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وجهود األنشطة المرتبطة بالموارد البشـرية التـي تلحـق االختيـار والتعيـين       تقليل نفقات •

  )1( :كالتدريب، وإلى جانب هذه األهمية يمكن أن نضيف نقاط أخرى منها

 .توصيل رسالة المؤسسة للمترشحين واعتبارها المكان المناسب لهم للعمل وتطوير حياتهم •

 .هو الخطوة األولى في بناء قوة العمل الفعالة •

  .بمقدار كفاءة عملية االستقطاب تتحدد فعالية المنظمة •

 :أهداف االستقطاب -2

هناك مجموعة من الغايات التي يتم السعي لتحقيقها من وراء عملية االستقطاب ولعل أهمها مـا  

  )2( :يلي

 .تحديد مجموعات العمل أو األفراد الذين يمكن االستعانة بهم لسد الشواغر •

ؤسسة االستخدامي أمام الرأي العام، وتزويد سـوق العمـل بالوظـائف    إبراز وتسويق دور الم •

 .والشواغر الواعدة التي يمكن توفيرها للمتواجدين في السوق

 .الكشف عن المميزات والخصائص التي تنفرد بها المؤسسة عن سواها •

كسب ثقة المرشحين الساعين وراء الوظائف الشاغرة سواء تم توظيفهم أم ال وذلـك بالكشـف    •

 .عن الجوانب التوظيفية اإليجابية أمامهم، واالستفادة من رأيهم مستقبال

  )3( :باإلضافة إلى هذه النقاط، هناك أهداف أخرى لالستقطاب هي •

                                                
  .226، ص1993، 1، مؤسسة المدنية للنشر، طإدارة الموارد البشرية: مدني عبد القادر عالقي )1(

، 2002، بيروت، لبنـان،  1، دار النهضة العربية للنشر، طإدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي: حسن إبراهيم بلوط )2(
  .163-160ص-ص

  .82، ص)دس(، األردن، 2، عالم الكتاب الحديث للنشر، طإدارة الموارد البشرية: مؤيد سعيد السالم )3(
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اإلسهام في زيادة عملية االختيار من خالل التركيز على استقطاب األفراد المناسبين واختيارهم  •

 .وتقليل عدد المتقدمين غير المؤهلين

 )1( .فعالية المنظمة من خالل زيادة معدالت االستقرار للعمالة وتكوين أفراد مؤهلينزيادة  •

 :شروط االستقطاب -3

تختلف شروط االستقطاب والمواصفات الواجب توفرها في االفراد المستهدفين بهذه العملية تبعـا  

  )2( :للوظائف الشاغرة ونشاط المؤسسة وعموما تتلخص شروطه فيما يلي

مؤهالت والمهارات والمعرفة والخبرة والسمات الشخصية المطلوبة فـي الشـخص   مجموعة ال •

 .المناسب لشغل الوظيفة

" إلليـك رودجـر  "وهناك طرق تستخدم في وصف هذه األمور وأشهرها خطة النقاط السـبعة   •

، حيث يجب أن تكون هـذه المهـارات والمـؤهالت    "لمونرو فرازر"ونظام التدرج الخماسي 

  .في الشخصوالخبرة مطلوبة 

البد أن تكون هناك موارد بشرية راغبة وقادرة على العمل وفق نظام محدد بالنوعية والكميـة   •

 .المحددة

يجب تحديد بعض السمات السلوكية أو الكفاءات المطلوبة توافرها في الشخص المتقدم لشـغل   •

وجـود إطـار    الوظيفة، إذ يشترط أن يعمل بفعالية وعليه عندما تتحدد هذه الكفاءات البد مـن 

  .عمل لتحديد هذه الكفاءات

                                                
، عمان، 1، دار وائل للنشر، طد البشرية في القرن الحادي والعشرينإدارة الموار: عبد الباري إبراهيم درة وزهير نعيم الصباغ )1(

  .216، ص2008

  .65، ص2006، القاهرة، 2، دار الفاروق للنشر، طإدارة الموارد البشرية: باري كشواي )2(
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 :العوامل المؤثرة في االستقطاب -4

تتأثر عملية استقطاب الموارد البشرية بجملة من العوامل بعضها يتعلـق بالمنظمـة، والـبعض    

  )1( :اآلخر بالبيئة والمحيط الخارجي ويمكن ذكر هذه العوامل في النقاط التالية

 :سمعة المؤسسة -أ

  :سة تعبر عن سمعتها، وما تتميز به من مزايا جاذبة للموارد البشرية منهاإن صورة المؤس

 .عمليات الترقية والنقل الوظيفي •

 .الضمان االجتماعي للعمال والتأمينات المختلفة •

 .األجور والرواتب المحفزة على العمال وبذل مجهودات أكبر •

 .الموقع المالئم والسليم للمنظمة •

 .ل أو الطرداستمرارية العمل وعدم الفص •

 :الظروف االقتصادية -ب

تلعب دورا فاعال في عملية االستقطاب، ففي المناطق التي يزيد فيها عرض القوى العاملة بسبب 

نسب البطالة المرتفعة فيها، تقل المنافسة بين المنظمات، عكس المناطق التي يقل عرض العمـل بهـا   

  .اقيلحيث تعرض فيها المنظمات العديد من الصعوبات والعر

  )2( :االتجاهات االجتماعية السائدة -ج

إن طبيعة المجتمع واختالف اتجاهات أفراده تلعب دورا أساسيا في استقطاب المنظمات للمـوارد  

إذا كان لمجتمع ما نظرة سيئة اتجاه وظيفة معينة أو مجموعـة وظـائف   : البشرية التي تحتاجها فمثال

                                                
  .161حسن إبراهيم بلوط، مرجع سبق ذكره، ص )1(

  .93، ص2009، عمان، 2دار المسيرة للنشر، ط، إدارة الموارد البشرية: خضير كاظم وياسين كاسب الخرشة )2(



 تقطابأساسيات حول االس  ............................................................  الثالثالفصل 

42 

 

يرة للعمال سوف يصطدم بجملة من الصعوبات تحول دون داخل منظمة معينة، فإن استقطاب هذه األخ

  .حصولها على ما تحتاجه من الموارد البشرية

 :مصادر االستقطاب -5

تختلف مصادر االستقطاب باختالف طبيعة نشاط المؤسسة واآلليات المعتمدة مـن طرفهـا فـي    

ه الخاص وعناصر ذلك، ويمكن حصر االستقطاب في مصادر داخلية وأخرى خارجية ولكل منهما دور

  )1( :الفرعية وهي كاآلتي

 :المصادر الداخلية -أ

  :وتنقسم بدورها إلى

 :النقل الوظيفي -

ويتم بين الوظائف المختلفة للمنظمة من خالل تغيير الموقع الوظيفي لموظف ما من مكان آلخر، 

، ويستخدم غالبا فـي  حيث يساعد على نقل األفراد المناسبين بالمؤهالت الكافية لشغل الوظائف الشاغرة

  .غياب المصادر الخارجية

 :الترقية -

وتقوم على تحريك العاملين بالمؤسسة من مواقع إدارية دنيا إلى عليا، حيث تعتبر بمثابة مكافـأة  

  .للموظفين لقاء والئهم وأدائهم المتميز في مختلف األنشطة والمهام المكلفين بها

                                                
(1  ) William .Glueck : personnel , (Business publication inc.1982), p246, Also Ronald Schuler : 
personnel and human ressources managment, (west publishing company 1981), p122. 

:09h. ; 100150233/2016/10/2/8-www.htimal/tital/yahoecnomic  
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 :األفراد السابقون -

واغر من الوظائف، إال أن المؤسسة التي سبق لها وأن خبرت أداء وإنتـاج  يتم من خالل سد الش

االفراد الراغبين بالعودة للعمل، تلجأ إلى استقطابهم لحاجاتها إلى خبراتهم ومهاراتهم فـي األداء ممـا   

  .يساعدها كثير على تخفيف تكاليف توظيف أشخاص جدد

 :مزايا هذه المصادر -

  :هذه المصادر ونذكر منها هناك مزايا تنتج عن استخدام

 .تحقيق إخالص ووالء للعاملين بالمنظمة •

 .إزالة عدم الرضا عن الوظيفة الحالية ورفع معنويات العمال •

 .تخفيض التكاليف واألعباء المالية المترتبة عن جذب عمالة جديدة •

 .المحافظة على سرية العمل بالمؤسسة •

 :عيوب هذه المصادر -

  :ادر الداخلية حيث نجملها فيتختلف عيوب استعمال المص

 .قد تكون أكثر مهارة وحيوية في األداء حجب مصادر خارجية •

 .حدوث سوء اختيار لألفراد المراد ترقيتهم من شأنه قتل الروح المعنوية •

قلة عدد األفراد الذين يقدمون طلبات العمل للمؤسسة بسبب الصورة الذهنية التـي يحملونهـا    •

  .عنها

 :ةالمصادر الخارجي -ب

  )1( :تلجأ إليها المؤسسة الخارجية وتنقسم إلى
                                                

( 1 )  Dwivedi R.S : manpower managment, new delhi, prentice hall of india private, limted, 1984, 
p102 . 
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 :Abvertisingاإلعالن  •

يعتبر أكثر الوسائل استخداما الستقطاب األفراد، حيث يتم من خالل اإلعـالن عـن الوظـائف    

الشاغرة بالمؤسسة عبر الجرائد والمجالت، إضافة إلى مواقع التواصل االجتماعي وشبكة االنترنيـت،  

شر معلومات عن المؤسسة ونوعية الوظائف ومواصفات الوظيفة وشـروطها حتـى   ويتم في اإلعالن ن

  .يتعرف طالب الوظيفة قبل تقديم طلب اإللتحاق

 :Enployment Agenciesمكاتب العمل  •

توجد مكاتب توظيف حكومية أو خاصة تتكفل بأخذ عروض العمل وطلباته وتدرسها ثم تقتـرح  

  .ها يتم تسجيل طالبي العمل بكل مؤهالتهمعلى المؤسسات اختيار ما يناسبها، وفي

 Schools and unireersities: المدارس و الجامعات •

أصبحت األعمال والوظائف في الوقت الحاضر أكثر تعقيدا، وأدت إلـى زيـادة الطلـب علـى     

خريجي الجامعات والمدارس الفنية والتقنية، وأدى هذا إلى حرص المؤسسة علـى تكـوين عالقـات    

  .لمحيط الخارجي للحصول على طلبهامستمرة مع ا

 :Leassingالتأجير  •

يتم هذا في فترات النشاط، حيث يتم مقابلة االحتياجات قصيرة األجل من خالل تشـغيل أفـراد   

بالساعة أو اليوم، وشاع استخدامه في المكاتب اإلدارية، حيث تحصل المؤسسة على فرد مدرب وفـي  

  .مة خصوصا مع زيادة التكاليف والتأمينات والمعاشنفس الوقت تجنب نتائج توظيفه بصفة دائ

 :مزايا المصادر الخارجية -

  )1( :تتلخص المزايا المتوخاة من اللجوء إلى هذا األسلوب في
                                                                                                                                                   

www.economic and managment/schools/thtml/10005012Lindia 2016L12L5 ; 9 :30h. 

  .125-124ص-، ص2003، عمان، 1، دار وائل للنشر، طإدارة الموارد البشرية: خالد الرحيم الهيتي )1(
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 .االستعانة بخبرات وأفكار وأساليب عمل جديدة نتيجة جذب عمالة جديدة •

 .إحداث تغيير بالمؤسسة •

 .انتقاء أفراد يتمتعون بالدافعية والحماس •

 .ساهم في تحقيق إنتاجية أعلىي •

 :عيوب المصادر الخارجية -

  )1( :نحدد أهم عيوب هذه المصادر فيما يلي

 .حاجة الفرد المعين من مصدر خارجي لفترة زمنية للتكيف مع أوضاع المنظمة •

 .تحميل المنظمة تكاليف تدريب العاملين الجدد وتهيئتهم للعمل •

 .مالئمة الفرد لكل من الوظيفة والمنظمة عدم القدرة على التنبؤ بدرجة كافية بمدى •

 .نشر الشعور بعدم الرضا بين العاملين •

  )2( :وفي التالي سنحاول عرض نموذج حول طلب استخدام

   

                                                
  .219مرجع سبق ذكره، ص: عبد الباري إبراهيم ذرة وزهير نعيم الصباغ )1(

  .173مرجع سبق ذكره، ص: خالد عبد الرحيم الهيتي )2(
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  نموذج طلب استخدام

  صورة شمسية                                       

  

  :تعليمات

 :يجب اإلجابة على كل األسئلة - 1
 :إملء النموذج بخط اليد - 2

  ...............):اللقب(إسم الشهرة :.............. إسم طالب الوظيفة كامال

  :.........البلدية:........... مكان الميالد: ...../......./...... تاريخ الميالد

  :............الجنسية............ أنثى/ ذكر: الجنس

ــة  ــم البطاق ــية: (رق ــة/ الشخص ــدار ):...........العائلي ــان اإلص :........... مك

  :...../....../.......التاريخ

  ......:.....اإلصدار

  :................رقم الهاتف:........... العنوان الحالي:................. عنوان اإلقامة

  .......مطلق.....أرمل.....أعزب............متزوج:.................الحالة االجتماعية

  ....).......نهائيا، أدى الخدمة، مجندا/ معفى، معفى مؤقتا: (التجنيد

  ال....     نعم: لهمهل لديك من تعو

  هل تربطك قرابة بأحد موظفي المؤسسة؟ نعم       ال



 تقطابأساسيات حول االس  ............................................................  الثالثالفصل 

47 

 

 :محددات نجاح االستقطاب - 7

ما يزال االستقطاب الناجح يشكل تحديا هاما، حيث ينتج بصورة أساسية عن ضـيق ومحدوديـة   

العمل، حيث ينحصر السوق في قلة األفراد األكفاء مقارنة بالوظائف الشاغرة ومن بين محـددات  سوق 

  )1( :نجاح عملية االستقطاب نذكر ما يلي

 .فعالية مصادر االستقطاب •

 .المراجعة الدورية •

 .التنوع في العمالة •

 .توقيت االستقطاب •

 .قانونية االستقطاب •

 .االحتفاظ بالموارد المستقطبة •

ز فعالية االستقطاب في تحقيق أهدافه بسهولة بغض النظر عن مصادره، أما التنوع في حيث تبر

فيساعد في ضخ دماء جديدة وأفكار من سوق العمل، وفيما يتعلـق   Diversified work forceالعمالة 

يـة ال  بتوقيته فبد معرفة االحتياجات التوظيفية والتنبؤية وبعد تحديد عدد األفراد المطلوبين بفتـرة زمن 

أشهر، أما عن قانونية االستقطاب فهو وسيلة لبلوغ التعيين أو التوظيـف   Lord 3" لورد"تتعدى حسب 

  .وتفشل هذه الوسيلة إذا تعارض معها القانون الذي يرعاها

                                                
، 2002، بيروت، لبنـان،  1، دار النهضة العربية للنشر، طإدارة الموارد البشرية من منظور إستراتيجي: حسن إبراهيم بلوط )1(

  .189-187ص-ص



 تقطابأساسيات حول االس  ............................................................  الثالثالفصل 

48 

 

 :إدارة االستقطاب -8

هناك خطوات جديدة في إدارة الموارد البشرية للسـير قـدما فـي إدارة عمليـات االسـتقطاب      

ن المعلوماتية أصبحت تفرض  نفسها على المؤسسة، ومن بين الخطـوات المعتمـدة فـي    خصوصا أ

  )1( :االستقطاب بالطرق الحديثة ما يلي

نجد بأنها انتقلت في االستخدام اليدوي إلى اآللي واعتمدت على ما سـمي بـإدارة نظـام سـير     

تـع هـذا النظـام    ، بحيث ابResunisc human skills managment systemالمهارات البشرية 

  :الخطوات التالية

 Optical characterورمـوز بصـرية    Adnanced scanningاستخدام إدارات متطورة  •

recognition  وصور تكنولوجيةImaging theclmologies   للحصول على صور أصـلية

 .عن السير الذاتية وتحويلها مباشرة إلى برامج الكمبيوتر

 .لذاتية فيما سمي بنك المعلومات الدقيقة والمحددةإدخال بعض المعلومات حول السير ا •

للـدخول بسـرعة لبنـك     Instanton lincoccessاالستعانة بالكومبيوتر الشبكي المبـرمج   •

 .المعلومات في اللحظة المناسبة

  .من خالل هذه العملية تستطيع المؤسسة أن تحقق ميزة تنافسية عالية في ظل التكنولوجيا المتطورة

   

                                                
  .190-189ص ص: المرجع السابق )1(
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  :لخالصة الفص

يمكن أن نقول بأنه يعتبر خطـوة  " باالستقطاب"من خالل ما تطرقنا إليه في هذا الفصل المتعلق 

مهمة تعتمدها المؤسسة كآلية من أجل الحصول على موارد بشرية أكثر كفاءة ومهارة تسـاعدها فـي   

طاب تحقيق أهداف وبالتالي تحسين وضعيتها المالية واالجتماعية على حد سواء، حيـث أصـبح اسـتق   

الموارد البشرية الرهان الذي اشتدت عليه المنافسة، والمؤسسة المتفوقة على كافة األصعدة هـي التـي   

لها القدرة على اختيار مواردها بالنوعيات الخاصة لذلك فالتركيز على جذبها وتحفيزها مع توفير بيئـة  

  . لتميزعمل إيجابية يعتبر من أهم ركائز اإلدارة المعاصرة التي تسعى لتحقيق ا

لذلك نقول بأن عملية االستقطاب ليست سهلة بالنظر إلى الصعوبات التي تعتـرض المسـؤولين   

  .والقائمين على هذه العملية، ويضعهم أمام تحديات عديد تتطلب منهم الدقة في االختيار

  

  

  

  

  

   

                                

   



 

 

 

تنافسية  :الفصل الرابع

 المؤسسة االقتصادية الجزائرية
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  :تمهيد

ساسية في بناء اقتصاد أي دولة، حيث يستند االهتمام بهـا  تعتبر المؤسسة االقتصادية الركيزة األ

إلى التطورات الحاصلة في النشاط البشري في مختلف الجوانب باعتباره العنصر الرئيسـي المحـرك   

لكل عملياتها، ففي العقود األخيرة تزايد االهتمام بها خصوصا في ظل الظروف والتغيـرات الحاصـلة   

افسة بين المؤسسات حول تحقيق الزيـادة فـي األسـواق والمؤسسـة     في مجال األعمال واشتداد المن

االقتصادية الجزائرية ليست بمنأى عن عذه التطورات حيث أصبحت تشـهد العديـد مـن التحـوالت     

االقتصادية التي أدت إلى ظهور تحديات ورهانات كثيرة أمامها إلى جانب تحـديات أخـرى فرضـتها    

ظم المعلومات السريعة، مما يجعل من البيئة التي تنشـط فيهـا   ظروف العولمة وتطور التكنولوجيا ون

المؤسسة الجزائرية غير مستقرة تسودها المنافسة الحادة نتيجة االنفتاح على السوق وظهور مؤسسـات  

وشركات أجنبية مستثمرة في البالد، وأمام هذه التحديات تسعى المؤسسـات الجزائريـة إلـى تعزيـز     

حواذ على حصص سوقية لتحقيق االستثمار وعلى ضوء هذه التحديات تجـدر  قدراتها التنافسية واالست

بنا اإلشارة إلى نشأة وتطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية، مراحل تسييرها، أسسها ومبادئها وأهدافها 

  .وأخيرا بعض الركائز المدعمة لقدرتها التنافسية

 :نشأة وتطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية -1

ت المؤسسات الجزائرية أثناء فترة الحكم العثماني التي لم تكن تسـمى مؤسسـة وإنمـا    لقد ظهر

تشـيد   1980دواوين وبيوت مال وقواعد عسكرية وصناعية، ولكن مع قدوم الفرنسيين شهدت حقبـة  

عدة مؤسسات صناعية بالشمال على حساب الجنوب واهتمت بالجانب اإلداري واالقتصـادي كثيـرا،   

، وخضعت المؤسسة االقتصادية الجزائرية من 1962ية حصولنا على االستقالل سنة واستمرت إلى غا

عرفـت   1988ذلك الوقت إلى عدة إصالحات وتطورات مست جوانب عدة من نشاطها، وفـي سـنة   
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إصالحات وتعديالت عديدة مست قراراتها التسييرية وكانت نتيجة منطقية لتغيرات سياسية وإدارية من 

  .تصادأجل النهوض باالق

وأصبح بذلك القانون يفصل في حق ملكية رأس المـال وصـالحية اإلدارة وتسـييرها وباتـت     

المؤسسة االقتصادية بذلك شخصية معنوية متميزة عن الدولة وتعتبر هذه الخطوة األولى النسحابها من 

تطهيـر  التدخل في التسيير وكلفت بذلك صناديق المساهمة، حيث رصدت الدولة مبالغ مالية ضـخمة لل 

  )1( .مليار دج400ما يزيد عن  1994المالي للمؤسسات بلغت سنة 

وهي خطوة سابقة لخوصصة المؤسسات فيما بعد، وأصبحت بعدها الشركات القابضة هي التـي  

لها حق ملكية مساهمات الدولة بدل صناديق المساهمة، وهدفها تسيير مجموعة المؤسسات في القطـاع  

هـي التـي تعمـل علـى تسـيير      ) SGP(شركات تسيير المساهمة أصبحت  2002الواحد وفي سنة 

  )2( .المؤسسات وهذا ما يؤكد على عدم االستقرار في تحديد طرق معينة لتسييرها

  )3( :مراحل تسيير المؤسسة االقتصادية الجزائرية -2

مرت المؤسسة االقتصادية الجزائرية منذ حصولها على االستقالل بعدة أنمـاط للتسـيير بـدءا    

لتسيير الذاتي الذي أعقب االستقالل مباشرة والذي لم يدم طويال نظرا لظهور قرار التأميم الذي نجـم  با

، وامتدت هذه المرحلة إلى غاية السـبعينات  1965عنه التحول نحو مؤسسات وطنية كبرى خالل سنة 

شـتراكي فـي   انتقلت الجزائر إلى مرحلة جديدة من التسيير وهي مرحلة التسيير اال 1971ومع بداية 
                                                

  .92، ص2003، الجزائر، 1، دار هومة للنشر، طعالقات العمل في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: رشيد واضح )1(

، مذكرة ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنـة، الجزائـر،   تسيير المؤسسات التي تواجه صعوبات: يع رونيةعبد السم )2(
  .14، ص)2003-2004(

، 1، ديوان المطبوعـات الجامعيـة للنشـر، ط   )1980-1962(التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط : عبد اللطيف أشنهو )3(
  .207، ص1982الجزائر، 
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محاولة منها لبعث الديموقراطية في التسيير، ولكن تعرض هذا النمط إلى الزوال لعوامل عـدة دفعـت   

بالمؤسسات االقتصادية إلى البحث عن نمط جديد والمتمثل في إعادة الهيكلة بنوعها من أجل مراجعـة  

ألف مليـار  31الدولة حوالي االختالالت االجتماعية واالقتصادية التي عرفتها المؤسسات والتي كلفت 

دج لكن دون تحقيق نمو اقتصادي، مما استدعى البحث مرة أخرى عن طريقـة جديـدة تتوافـق مـع     

والتي عجلت بها عوامل خارجـة عـن    1989سياساتها والمتمثل في استقاللية المؤسسات خالل فترة 

اللها المؤسسة ليبراليـة  وحاولت من خ 1986وسنة  1982نطاق الدولة منها األزمة االقتصادية سنة 

  .تامة لالقتصاد الوطني

مما سمح لها بالتمهيد نحو الدخول في اقتصاد السوق، وأخيرا عرفت عملية خوصصـة ألغلـب   

  .مؤسساتها التي استمرت إلى غاية يومنا هذا

ونستطيع القول بأن هذه المراحل تعتبر مراحل انتقالية صعبة عرفتها المؤسسة الجزائريـة ممـا   

يرا على نشاطها االقتصادي وجعلها تعرف تراجع ملحوظ في قدرتها على التنـافس مـع بـاقي    أثر كث

  .المستثمرين األجانب

  )1( :أسس ومبادئ المؤسسة االقتصادية الجزائرية -3

إن المبادئ واألسس التي تقوم عليها المؤسسة االقتصادية الجزائرية تنبع من ثقافتهـا وهويتهـا   

  :ما يليولعل أبرز هذه المبادئ 

 :المبدأ القانوني -أ

فقـرة  ( 3اعترف المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية للمؤسسة االقتصادية العامة في المـادة  

  :تنص على أن 1-88من القانون ) 3

                                                
  .59، ص)دس(، الجزائر، 1، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر، طتنظيم القطاع العام في الجزائر: الصغير بعلي محمد )1(
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المؤسسات العمومية االقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليهـا قواعـد القـانون    "

  ...."ق والتمتع بااللتزاماتالتجاري وبالتالي اكتساب الحقو

 :المبدأ اإلداري -ب

سعيا منها لتدعيم استقاللية المؤسسات العمومية لجأ المشرع إلى الحـد مـن مظـاهر التـدخل     

  .الخارجي في الشؤون الداخلية للمؤسسة حي منحها الحرية في اإلدارة وتسيير شؤونها

  :المبدأ االقتصادي -ج

بكيفية تحافظ على خصـائص التخطـيط وخاصـة الطـابع     يكمن في ضبط الوتيرة االقتصادية 

اإللزامي على منح المؤسسة المزيد من السلطات والصالحيات في المجـال االقتصـادي تماشـيا مـع     

طبيعتها ودورها كضرورة االلتزام واتباع قواعد اإلدارة االقتصادية بالمحافظة على الميزان االقتصادي 

 .وتحقيق الفائض النقدي

  :لماليالمبدأ ا -د

يتحقق بالتطهير المالي وتجديد وضع رأس المال االجتماعي للمؤسسة مع األخذ بعين االعتبـار  

الصافية والرصيد المتداول الذي يسمح بترتيب هذه المؤسسات ويكون رصـيدها المـالي االجتمـاعي    

  .%50بنسبة أقل من 

  )1( :أهداف المؤسسة االقتصادية الجزائرية -4

  :ية في المؤسسات إلى جملة من األهداف منهايرمي مبدأ االستقالل

 .بحث أشكال وتنظيم وتسيير جديدة للمؤسسة •

                                                
  .58-57المرجع السابق، ص ص )1(
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تحسين فعالية المؤسسة سواء على مستوى النمو الخاص أو مساهمتها في التنمية االقتصـادية   •

 .واالجتماعية

 .تطوير المنافسة عن طريق التوزيع الفعال للموارد وزيادة اإلنتاج •

 .خل الدول في التسيير وأخذ كامل الحريةتحديد حد أدنى من تد •

 .تعزيز االستقاللية بخلق نظام جديد للعالقات بين البنك والمؤسسة •

 .تبسيط نشاط المؤسسة وتنظيمه بالشكل الذي يدعم مكانتها بالسوق •

الركائز التي تحتاجها المؤسسات االقتصـادية الجزائريـة لـدعم قـدرتها علـى       -5

   :)1(التنافس

  :سسة االقتصادية الجزائرية التميز والمنافسة عليها باالعتماد على الركائز اآلتيةحتى تحقق المؤ

 .وضع نظام حيائي وشبه حيائي على نشاط المؤسسة يكون محفز وفعال •

 .االعتماد على تسهيالت مصرفية مثل التمويل الذاتي •

 .الرفع من الكفاءات التسيرية من خالل برامج التدريب •

الصغيرة والمتوسطة الذي أصـبح بـديل للمؤسسـات الضـخمة ذات     التوجه نحو المؤسسات  •

 .التكاليف الباهضة والقدرة التنافسية المتناقصة

 .العمل على اكتساب تقنيات اإلنتاج المتطورة المبنية على التكنولوجيا المتطورة •

 .التوافق بين السياسة االقتصادية العاملة للدولة بتأهيل المؤسسة االقتصادية •

ذه الركائز تستطيع المؤسسة الجزائرية كسب قدرة علـى مواجهـة خصـومها فـي     من خالل ه

  .األسواق

                                                
  .100، ص2010، الجزائر، 5، مجلة العلوم اإلنسانية، العددتطور المؤسسة االقتصادية الجزائرية: عبد الرحمان بن عنتر )1(
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 :في ظل االنفتاح االقتصادي الوضعية العامة للمؤسسات الجزائرية -6

إن سرعة التطورات الحاصلة في المحيط الدولي أثرت بشكل مباشر على معظـم اقتصـاديات   

  . آن واحد وبدرجات متفاوتةالدول المتقدمة والسائرة في طريق النمو في 

وبما أن الجزائر هي جزء من تلك الدول نجد أن اقتصادها طرأت عليه عدة تحوالت منها انفتاح 

ونتيجة لذلك اتخذت عدة إجراءات في جميـع  فـي   . السوق الوطنية على المنافسة المحلية والخارجية

تكيف منها تبني برنامج لتصـليح مسـار   الميادين لمسايرة تلك التطورات المتسارعة، ومحاولة تحقيق ال

اقتصادها الوني خصوصا بعد اإلخفاقات التي عرفتها خالل فترة األلفينات، هـدفها تحريـر التجـارة    

الخارجية واالنتقال إلى اقتصاد السوق تدريجيا وهذا التوجه أدى إلى ظهـور منافسـة شرسـة علـى     

ا التحول أثر كثيرا علـى المنافسـة الوطنيـة    المؤسسات الجزائرية وفي كل المجاالت االقتصادية وهذ

أحيانا باإليجاب وأحيانا أخرى بالسلب، حيث وحسب اإلحصائيات التي يقرهـا المجلـس االقتصـادي    

واالجتماعي في كل نهاية سنة، أظهرت تقاريره تراجع ملحوظ في الطلب على المنتجات الجزائرية إلى 

خصوصا مع تزايـد األزمـة    2016وبداية  2015في القطاعين العام والخاص لسنة  %40و 37%

االقتصادية وهذا ما أثر على حجم المبيعات في األسواق، وهـذا نتيجـة لـنقص تنافسـية المؤسسـة      

الجزائرية مقارنة مع األجنبية والعربية، إلى جانب جودة المنتوجات التي تعرف نـوع مـن الـرداءة    

  .مقارنة باألسعار المرتفعة لها

ليص حصصها باألسواق، ألن أغلب المنافسين يركزون على الجودة العاليـة  وهو ما يزيد من تق

 )1( .واألسعار المعقولة كاستراتيجيات لزيادة الطلب على المنتجات المقدمة من طرفهم

                                                
، منشورات دار الثقافـة،  10، المجلة االقتصادية، العددتنافسية المؤسسات الوطنية في ظل التحوالت االقتصادية: ادكربالي بغد )1(

  .105، ص2015الجزائر العاصمة، 
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حسـب   108فإن الجزائر تحتـل المرتبـة   ) WEF(وحسب تقارير المنتدى االقتصادي العالمي 

بالواليـات المتحـدة األمريكيـة     HERITAGEدرها معهد تضيف مؤشر الحرية االقتصادية التي أص

فـي  " دافوس"، إضافة إلى تقارير المنتدى االقتصادي الدولي )CID(وبالتعاون مع مركز التنمية الدولية 

بلجيكا فإن الجزائر تفتقر إلى المعايير األساسية في بناء تنافسيتها العالمية منها نقص األسـواق الماليـة   

، تذبذب اإلنفاق الحكومي واستمرار الدولة في دعم المؤسسـات، غيـاب توظيـف    )البورصة والبنوك(

التكنولوجيا بصورة فعالة رغم المبالغ المالية التي تنفقها الحكومة على اسـتيراد التكنولوجيـا، غيـاب    

 )1( .المرونة في سوق الشغل

شـهد تراجعـا   نخلص مما سبق قوله بأن الوضعية االقتصادية ألغلب المؤسسات الجزائريـة ت 

ملحوظا وذلك باالستناد إلى التقارير المقدمة من منظمات دولية متخصصة، فاالنفتـاح علـى اقتصـاد    

السوق دفع بالمؤسسات في الوضع الراهن إلى تحديد إمكانياتها وتقييمها لتحديد قدرتهاا التنافسـية وإن  

من جديـد فـي سـبيل اإلسـتجابة     تبنى سياسة التكيف المحيط بإمكانه إعطائها القدرة على االنطالقة 

للتطورات الجديدة في عالم األعمال، ولتبني استراتيجيات عمل فعالة على المؤسسـات الجزائريـة أن   

تعمل على تحديد الفرص المتاحة باألسواق والتخلص من التحديات والعراقيل الموجود مع ضبط نقـاط  

رة تنافسية أكبر في مواجهتها للمنافسـين  قوتها وضعفها، وهو ما من شأنه أن يساعدها على امتالك قد

في جميع المجاالت، لذلك فتنافسية المؤسسة تكمن في قدرتها على إنتاج منتجـات ذات جـودة عاليـة    

  .وبأسعار معقولة

مع االهتمام بالعنصر البشري والعمل على تدريبه وزيادة قدراته اإلبداعية واألدائية فـي سـبيل   

تجنب الزوال من األسواق، وتجدر اإلشارة هنا إلـى أن المؤسسـات   تحسين الجودة وضبط التكاليف ل

                                                
، 5، مجلة العلوم اإلنسـانية، العـدد  الجديد المؤسسة االقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ االقتصادي: عبد الرحمان بن عنتر )1(

  .65، ص2014ائر، الجز



 تنافسية المؤسسة االقتصادية الجزائرية  ............................................  الفصل الرابع

58 

 

خصوصا في القطاع الخاص تسعى جاهدة لتوظيف التكنولوجيا واستحداث أساليب العمل الجديـدة فـي   

حين ال تزال المؤسسات العمومية محافظة على أساليب العمل التقليدية، دون أن ننسـى تـأثير محـيط    

على زيادة القدرة التنافسية وهو ما يتطلب تدخل الدولة من أجـل جعلـه    العمل الذي يعتبر غير مشجع

  .أكثر مرونة
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  :خالصة الفصل

من خالل ما سبقنا ذكره في هذا الفصل نستطيع القول بأن المؤسسات الجزائرية أصبحت تتلقـى  

ـ    ب ضغوط كبيرة وتحديات صعبة خصوصا مع تزايد انتشار العولمة التي جعلت مـن األسـواق تلته

وضاعفت من أعداد المنافسين، ففي ظل هذا الوضع الجديد وجدت مؤسساتها نفسها أمام عراقيل عديدة 

  .بمؤسساتنا إلى التراجع عن الدخول لألسواق العالمية والتنافس فيها

وهذا بفعل عوامل عديدة ومتداخلة مع بعضها، لكن بالرغم مـن وجـود هـذه العراقيـل إال أن     

تكييف نفسها والتركيز على الوصول إلى البيئة التنافسـية والحصـول علـى    المؤسسات تحاول جاهدة 

مكانة وحصص سوقية فيها باالعتماد على استراتيجيات مناسبة وعلـى رأسـها االهتمـام بمخـزون     

  .مواردها البشرية

  

   



 

  

 

  

اإلجراءات : الفصل الخامس

  المنهجية للدراسة
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  :تمهيد

فيه الدراسـة   بعد االنتهاء من الجانب النظري للدراسة، انتقلنا إلى الجانب الميداني الذي اجريت

والمتمثل في الشركة اإلفريقية للزجاج من بين كل المؤسسات الوطنية في مدينة جيجل، وإسقاط ما تـم  

جمعه في الجانب النظري على واقع هذه المؤسسة كنموذج لمعرفة مدى اهتمامها باسـتقطاب المـوارد   

االعتماد على مجموعة مـن   البشرية ودوره في زيادة أو خفض قدرتها التنافسية في األسواق، سنحاول

الخطوات المنهجية بدءا بتحديد حدود ومجاالت الدراسة، ثم عينة الدراسة، والمنهج المعتمد في ذلـك،  

وبعض األدوات التي ساعدتنا في تنظيم المعطيات الميدانية من وثائق وسجالت، المقابلـة واالسـتمارة   

  .وأخيرا أساليب التحليل اإلحصائي المعتمدة 

  : ت وحدود الدراسةمجاال -1

  : تمت هذه الدراسة في إطار حدود مكانية وزمانية خاصة بالمؤسسة محل الدراسة وهي كاآلتي

  : المجال المكاني -أ

وهـي  " -بالطـاهير –الشركة اإلفريقية للزجـاج  "ويتمثل في المكان الذي أجريت فيه الدراسة الميدانية 

برأس مـال قيمتـه    1982، نشأت سنة )eda-spa(شركة عمومية ذات طابع اقتصادي باسهم مستقلة 

عبارة عن مركب صناعي  enava 1997دج، وكانت قبل تسميتها الحالية  سنة  500.000.00حوالي 

تابع للتسيير المركزي بالمديرية العامة للمؤسسة الوطنية للزجاج والمـواد الكاشـطة بمدينـة وهـران     

كلم عن  3كلم عن مناء جن جن،  5وتبعد بحوالي  هكتار، 18وتتربع حاليا على مساحة قدرها حوالي 

  : كلم عن مدينة جيجل ومرت خالل تطورها بمراحل ثالث هي 15مطار فرحات عباس و

  ):1987-1982(مرحلة النشأة * 

بعد طلب من الشركة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة بوهران في إطار السياسة التطويرية لصـناعة  

في السبعينات بدراسة للمواءمـة حـول الموقـع    ) pelki ngton(مختص  الزجاج قام مكتب إنجليزي
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المناسب للشركة، وبناءا على دراسته أبرمت الشركة الوطنية للصناعات الكيميائية عقـد إنجـاز مـع    

وذلك من اجل إنجاز وحدة الزجـاج المسـطح بـين سـنتي      1982سنة ) tchnip(الشركة الفرنسية 

، وخالل 1987باب مالية وتقنية، وانطلق فعليا في اإلنتاج في أوت ، لكنه شهد تأخر ألس1982-1986

  :مدة إنجاز هذه الوحدة داخل الشركة اإلفريقية اهتمت ثالث شركات وطنية بمتابعة أشغال اإلنجاز

  مراقبة اإلنجاز): snic) :1982-1984شركة  -

  متابعة األشغال): epic )1984-1986شركة  -

واهتمت باالستغالل للمـوارد األوليـة إلنتـاج    : 1986روع في ماي استلمت المش: enavaشركة  -

  الزجاج

  ):1996 -1987(مرحلة التوسع * 

  : تم تسطير برنامج توسيع الوحدة إلى وحدات جديدة تشمل إنجاز وحدات جديدة لصناعة الزجاج في

ألسـالك األمـن،   ويتمثل في زجاج السيارات األمامية : إنجاز وحدة جديدة للزجاج األمني بالشركة -

وانطلقت في اإلنتاج سنة  blinde ، زجاج مسقع trempe، زجاج مقاوم fouilleteالزجاج المصفف 

  .وحدة سنويا 200.000بكميات قدرت ب  tamglass تحت تدخل الشركة الفنلندية  1992

  : ومن أهم زبائن الشركة بالنسبة لزجاج السيارات في 

 snviبرويبة شركة صناعة السيارات والشاحنات * 

  enmtp شركة صناعة عتاد األشغال العمومية بقسنطينة * 

  : trempeوالزجاج المقاوم  fevillete  إنجاز وحدة للزجاج المصفف  -

  : ومن بين زبائن الشركة في هذا النوع نجد

بـالجزائر،   eplaبالجزائر العاصـمة وشـركة    acvorسيدي موسى،  ecm: شركات البناء مثل * 

  .زي وزوبتي enieو

  :انجاز وحدة جديدة للزجاج السائل -
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المطبوع، األجور الزجاجي، األكواب التـي أنجـزت مـن طـرف شـركة      : خطوط لإلنتاج 3تضم 

bassesambre  واآلجر الزجـاجي فـي   1994البلجيكية، حيث انطلق انجاز الزجاج المطبوع سنة ،

ـ  وفر التجهيـزات واكتمـال المشـروع    نهاية نفس السنة أما األكواب فلم ينطلق لنفس األسباب رغم ت

س / طـن  12000ولمواجهة هذه المشكلة تم استغالل األخزان إلنتاج مادة السيليكات الصودا بطاقـة  

  : ومن أهم زبائن الشركة

  لصناعة المنظفات enadشركة  -

   henkel شركة هنكل  -

  gspih و vor شركة النسر -

  : انجاز وحدة إنتاج ومعالجة المواد األولية-

رمـل السـيليس،   : إنجاز هده الوحدة لمعالجة المواد األولية المسـتخدمة فـي إنتـاج الزجـاج مثـل     

 dolomie (12000(س والـدلومي ب  /طـن  30.000حيث تقدر وحدة رمل السيليس ب ...الدولومي

، أنجزت هذه الوحدة مـن طـرف   )fuld spath(، الفلد سباط )calcaire(س إضافة إلى الكالكير /طن

  .وقف تمويل هذه الوحدة من طرف الدولة 1994سنة، وفي سنة  bassambr شركة 

  : وباإلضافة غلى هذه الوحدات تم إنجاز مشاريع جديدة منها

  :مشروع تجديد طرف الزجاج المسطح* 

بعد سبع سنوات من النشاط نظـرا لعـدم تـوافر     1994توقف خزن الزجاج المسطح عن اإلنتاج سنة 

للتطور التكنولوجي الذي عرفته الصناعة الزجاجية تم التخلي نهائيـا عـن   غالف مالي لتجديده ونظرا 

  ) float(عملية تجديده أمال في الحصول على شراكة تمكن من إنجاز مشروع زجاج الفلوت 

  : 28hمشروع الزجاج المقعر * 
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وهو تابع لوحدة الزجاج السائل ورغم وجود كل التجهيزات فغن عمليـة انطالقـه تغيـرت ألسـباب     

مرتبطة أساسا بالنجاعة باعتبار طاقة إنتاجه تفوق طاقة إستعاب السوق المحلي، إضـافة غلـى كثـرة    

  المنافسة في هذا المجال 

   BOROSILICATEمشروع الزجاج الحراري * 

  .، لكنه لم ينطلق ألسباب مالية وتجارية %  80وصلت نسبة إنجاز هذا المشروع إلى حدود 

  :1997مرحلة االستقالل منذ 

حيـث أصـبح لـديها ذمـة ماليـة       1997أخذت الشركة استقالليتها عن الشركة األم بوهران جانفي 

  :وشخصية معنوية مستقلة وهدفت خاللها الشركة إلى

تلبية حاجيات وطلبات االقتصاد الوطني من مواد الزجاج في قطاع البناء، قطاع التركيب وصـناعة   -

  .السيارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلية

السهر على إعطاء الوجه الحضاري للشركة من خالل استعمال تقنيات حديثة تتالئم مـع متغيـرات    -

  .العصر

  .العمل على تقدير المنتجات وإدخالهما في منافسة السوق الدولية -

  .تحسين وتطوير منتوجات الشركة وتوسيع شبكة توزيع -

  :االهداف العامة للشركة

  :ى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منهاتهدف الشركة اإلفريقية للزجاج إل

 .تنمية صناعة الزجاج بالجزائر •

 .تلبية حاجيات وطلبات االقتصاد الوطنية في مواد الزجاج وقطاع البناء •

 .تلبية حاجيات قطاع الصناعة وتركيب السيارات، قطاع الصناعة الكهرومنزلية •

 .مواكبة التطور التكنولوجي في تطوير اإلنتاج •

 .طوير المنتوجات وإدخالها للسوق الخارجيةالعمل على ت •
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 .تحسين رأسمال الشركة •

 .وضع سياسة تجارية فعالة القتحام السوق الوطني والدولي •

 .ترقية السوق الوطني •

 .تدعيم إنتاج الزجاج بفتح ورشات عمل جديدة في مختلف أرجاء الوطن •

  :أهمية الشركة

يات الدول بسبب االستعماالت المتعددة لهذه المادة تلعب صناعة الزجاج الدور الفعال في تطوير اقتصاد

، )عسـكرية، مدنيـة  ( التي تدخل في عدة نشاطات صناعية منها قطاع البناء، صناعة زجاج السيارات 

الصناعات الكهرومنزلية وتبرز أهمية الشركة بصفة عامة وصناعة الزجاج بصفة خاصة من الناحيـة  

تطوير بعض األنشطة التجارية غذ تعتبر مجاال جاذبـا للزبـائن   االقتصادية واالجتماعية أثر كبير في 

، تعتبر الشركة الممـون الرئيسـي لعـدة    )كبر حجم مساحتها(والعمالة الخاصة في قطاعها الجغرافي 

  .شركات منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة

  :البنية التنظيمية للمؤسسة

  ة من االعلى إلى أسفل تتضمن مجموعة من األقسام والوحداتتبني المؤسسة تنظيما على بنية هرمي

يشرف على جميع المصالح بالمؤسسة، يترأس المجالس اإلداريـة، يهـتم بوضـع    : المدير العام -اوال

السياسات العامة للمؤسسة، إبرام الصفقات مع الموردين المحليين واألجانب، تمثيل الشركة في المحافل 

  .مصادقة على الوثائقوالمناسبات الدولية، ال

مسؤولة عن ضمان خدمات اإلدارة المديرية، استقبال البريد الخاص بالمديرية العامة، : السكرتارية -1

  .ترتيب الوثائق في خزائن األرشيف، تحرير المراسالت

يساعد المدير في تسيير مختلـف األعمـال   : مساعد المدير المكلف بالتدقيق ، التسيير والمراقبة -2

ى المهام المتعلقة بعمليات المراقبة الدورية او بطلب من اإلدارة العامة، إنجاز مختلف التقـارير،  ويتول
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تحضير مخططات المالية، إنجاز النشاطات اليومية، الشهرية، الثالثية، السنوية، الحرص على اللقاءات 

  .المبرمجة بين المدير العام مختلف الهيئات األخرى

يهتم بالدراسات المتعلقـة بـالمنتوج والنمـو    : لمكلف بالبيئة، األمن، الجودةمساعد المدير العام ا -3

اإلنتاجي، تطبيق سياسة الجودة بالشركة، تسهيل عمل باقي األقسام، تطبيق مقاييس المطابقـة الدوليـة   

  . R43لمنتجات الزجاج األمني المتمثلة في معيار 

م الجودة والنوعية ويعمل على إيجاد الوسائل وهو المسؤول عن تطبيق نظا  :مسؤول إدارة الجودة -4

لضمان المراقبة التقنية للجودة، التعريف بالمشاكل المتعلقة باإلنتاج وطرق نظام الجودة، السـهر علـى   

  .اإلجراءات المتعلقة بشهادة الجودة والتجديد الدوري لها

رير للمسؤول المعني عن كل وهو المسؤول عن تعليمات التسيير، مراقبة وتقديم التقا: مدقق داخلي -5

  .أخطاء وعيوب المنتوج، التحقيق في المنتوج، إنشاء برامج التدقيق لنظام المراقبة الداخلية

هو مسؤول عن نشر شؤون الشركة بالتنسيق مع المدير العام، إمضاء الوثـائق  : نائب المدير العام -6

  .ار القرارات المتعلقة بمصالح الشركةالخاصة بالموظفين، العمل بالتنسيق مع جميع المديريات، إصد

مسؤول عن تسيير ملفات المنازعات ويتولى أيضا مهام تحويل الملفات إلـى  : المكلف بالمنازعات -7

المحامي المستشار للشركة، متابعة مختلف القضايا الخاصة بالمنازعات، تمثيل المؤسسة أمام الجهـات  

  السترجاعهااإلدارية، تكوين ملفات خاصة بديون المؤسسة 

يعمل تحت اإلشراف المباشر للمديرية العامة بحيث يضع مخططـات البيـع ،   : المسؤول التجاري -8

التسويق، يضع االسترتيجية الخاصة بهما وذلك بالتنسيق مع باقي المـديريات، تمثيـل الشـركة أمـام     

  .الموردين والزبائن، التفاوض بخصوص االتفاقيات التجارية

يقوم باعداد المخططات التسويقية بحيث يقـوم بدراسـة السـوق، المنافسـة،     : مسؤول التسويق -9

االشعار، الجودة، طرق التوزيع، حضور التظاهرات والمعارض والملتقيات للتعريف بمنتجات الشـركة  

  .وكسب الزبائن الجدد
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  مشكلة من قسم اإلسناد، المشتريات، الصيانة، الضروريات: مديرية اإلمداد والصيانة: ثانيا

يقوم بشراء المواد األولية وقطع الغيار الصناعية من السوق المحلية والدولية وضـمان  : القسم األول-

  .الخدمات المرتبطة بها كالتامين، الجمركة والنقل

ينقسم غلى فرع الصيانة الميكانيكية وفرع الصـيانة الكهربائيـة ويهتمـان بإصـالح     : القسم الثاني -

، صيانة العتاد والتجهيزات، تسيير مخزونات قطع الغيار والمواد األولية األعطاب المختلفة في المصنع

  وكذا المنتوجات الجاهزة

تقوم بمتابعة نشاط المحاسبين، الميزانية المالية، اإلشراف على توفير : مديرية المالية والمحاسبة: ثالثا

  .يل الشركة وتكاليف اإلنتاجاللوازم المالية اإلدارية، وإعداد تقارير شهرية وتحليلها، تسيير مداخ

  : تنقسم إلى ثالث وحدات هي: مديرية االستغالل: رابعا

ينتج بها الزجاج المطبوع الموجه للبناء ووكالء معتمـدين وخـواص بطاقـة    : وحدة الزجاج السائل*

س /طـن  12000الصلب بطاقة إنتاج قـدرها  /س، ومنها سليكات الصودا/طن 15000نظرية تقدر ب 

  س /طن 12000دا السائل بوسليكات الصو

  : وتتشكل من فرعين: وحدة الزجاج األمني*

وحدة مـن الزجـاج االمـامي    45.000م سنويا و 80.000بطاقة انتاج قدرها : فرع الزجاج المورق*

  للسيارات 

وحدة من زجـاج السـيارات    2000.000م سنويا و15000بطاقة إنتاج تعادل : فرع الزجاج المنقوع*

  الجانبي والخارجي 

وهي وحدة تقوم باستغالل الرمل ومعالجته بالغسيل والتصفية : وحدة معالجو وإنتاج الموارد األولية* 

وكذا باقي المواد التي تدخل في صناعة الزجاج والسليكات كالكالكير، الدلومي، الفلد سباط بطاقة إنتاج 

  س /طن  60.000تقارب 



 اإلجراءات المنهجية للدراسة  .......................................................  الفصل الخامس

68 

 

سة الشركة بخصوص شؤون الموظفين والعمال مـن  تهتم بانجاز سيا: مديرية الموارد البشرية: خامسا

، تصنيف مناصب العمل، االهتمـام بالوضـعية االجتماعيـة    ...تكوين ، تدريس توظيف، سياسة أجور

 : والشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي الخاص بهذه المديرية...للعاملين الصحية، النقل، الترقية، 

  

  

  

  

  

  

   

  ةمديرية الموارد البشري: المصدر

... تقوم بالتوظيف، الترقية، النقل، التقاعد، المسار المهنـي، األجـور   : مصلحة الموارد البشرية -1

مراقبة العطل السنوية االستثنائية وتطبيق العقوبات القانونية بوجود مخالفات، المشاركة في اقتـراح أي  

  .مشروع للنظام الداخلي للمؤسسة، متابعة عملية التقييم

يعمل تحت إشراف رئيس مصلحة الموارد البشرية، يتـابع تنظـيم الملفـات    : دمينمسير المستخ -2

  .الخاصة بالعمال ، متابعة عملية التنقيط اليومية

يسهر على تطبيـق القـوانين وإعـداد بعـض الخـدمات      : مسؤول األجور والخدمات االجتماعية -3

عي والضـرائب، المحافظـة   االجتماعية، حساب األجور وأعداد تصريحات لصندوق الضمان االجتما

  .على الجداول السنوية لألجور، إعداد تقارير حول وقوع أي حادث عمل واإلبالغ عنه

  :المجال البشري -ب

 مدير الموارد البشرية

 األمانة رئيس مصلحة الموارد البشرية

ــور   ــؤول األج مس

 والخدمات االجتماعية

مراسل الضمان  مسير المستخدمين

 االجتماعي
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يتمثل هذا المجال في عدد األفراد العاملين بالمؤسسة التي أجريت بها الدراسة الميدانية والمتمثلة 

ء كانوا موظفين إداريين أو عمال تنفيذ في مواقع سوا -جيجل –في الشركة اإلفريقية للزجاج بالطاهير 

  :عامال موزعين على مستويات وظيفية مختلفة وهي كاآلتي 220اإلنتاج، حيث يبلغ عددهم حوالي 

 عامال 190عدد العمال الدائمين حوالي  •

 .عامال 24عدد العمال المتعاقدين بنسبة  •

 عمال 6عدد العمال بعقود عمل محددة المدة بحوالي  •

 .عمال 10: بالنسبة لعدد اإلطارات في مديرية الصيانة والدعم بـأما  •

 .عمال 10عدد اإلطارات في مواقع اإلنتاج يقارب  •

 .عمال 8اإلطارات في اإلدارة العامة حوالي  •

 عمال 4: عدد أعوان التحكم في اإلدارة العامة •

 عمال 9: أعوان التحكم في مواقع اإلنتاج •

 عمال 9ية الصيانة والدعم بالنسبة ألعوان التحكم في مدير •

عامال حسب إحصائية  170أما بخصوص عمال التنفيذ في كل من المستويات الثالث السابقة فيقدر بـ 

  .2017فيفري 

  :نياالمجال الزم -ج

أشـهر بـدء    4المقصود به المدة التي استغرقت إلنجاز هذه الدراسة الميدانية والتي قـدرت بحـوالي   

وصوال إلى مرحلة جمع المادة العلمية من الميدان من وثائق وسجالت متعلقة بمرحلة المالحظة األولية 

لطبيعة نشاط المؤسسة، مختلف وحداتها وإداراتها إلى جانب وثائق متعلقة بـأجور عمالهـا واألربـاح    

المحققة، واستثمرت عملية تنظيم وترتيب المعلومات إلى غاية أوائل شهر فيفري، ثم مـع نهايـة هـذا    

الشروع في إجراء المقابالت الميدانية والتي دامت حوالي أسبوع في نفس الشهر، فمع بدايات الشهر تم 

شعر مارس تم توزيع اإلستمارة التجريبية على مجموعة مـن األفـراد العـاملين بالمؤسسـة، وتـم      
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استرجعاها لمعرفة األخطاء والصعوبات التي واجهها المبحوثين في نوعية األسـئلة المتضـمنة فـي    

ستمارة وفي نهاية شهر مارس ودخول شهر أفريل قمنا بالرجوع إلى الميدان لتوزيع اإلستمارة فـي  اإل

أيام من توزيعها بسبب  5مفردة، وتم استرجعاها بعد  88شكلها النهائي على عينة الدراسة المكونة من 

ـ   ة دامـت  ضيق وقت العاملين وتخوف بعضهم من تقديم اإلجابات دون أن نسى بأن الدراسـة النظري

أشهر بدءا بوضع عنوان للدراسة وجمع مختلف الوثائق والمعلومـات المتعلقـة بموضـوع     3حوالي 

  .البحث من الكتب والمجالت وشبكة األنثرنث وغيرها

  :عينة الدراسة -2

قبل تحديد العينة، يتكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع العاملين والموظفين في الشـركة اإلفريقيـة   

عامال حسب سجالت إدارة الموارد البشرية في الشـركة، ونظـرا لعـدم     220لبالغ عددهم للزجاج وا

العينة العشـوائية الطبقيـة   تجانس المجتمع األصلي في ميدان الدراسة لذلك اختارت الدراسة اعتماد 

 اإلطارات، عمال التنفيد، اعوان التحكم، حيث هنـاك : ، حيث تم تقسيم المجتمع إلى طبقات هيالبسيطة

اختالفات كبيرة بين هذه الفئات الثالث من حيث مستواها الوظيفي، معدل األجور، سنوات خبرتها فـي  

المجال، طبيعة المهام الموكلة لها، إضافة إلى اختالف في القدرة على اإلنجـاز فهنـاك فئـات تمتـاز     

دات البحث وفـق  بالمهارة العالية، والتحكم الكبير في عملها وهناك عكس ذلك، وتم الحصول على مفر

  :العملية الحسابية التالية

  : ثم نتبع الطريقة الثالثية %40نأخذ عشوائيا 

220  =n  100ـــ %  

)x( 40؟ ــــ  

  .مفردة x 40% 100  =88 220إذن 

  :وقد تم  اختيار مفردات العينات الفرعية عن طريق القرعة حيث أخذنا من العينة االولى الممثلة بـ

  :عمال الطريقة الثالثية التالية وطريقة القرعة حصلنا علىبعد است: اإلطارات -
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 %100ـــ  28

  .11ـ ̃ x 40% 100 =11.2 28ـــ  40ــ  x) ؟(
  

مفردة وهو ما يتطـابق   11حصلنا على ’السابقة   طريقة الوحصلنا على حجم هذه العينة بعد استخدام 

ال في هذه الفئة، ثم وضعنا في صـندوق  مع الطريقة الثالثية، حيث أن إعطاء أرقام لجميع هؤالء العم

، وقمنا بالسحب العشوائي حتى  استوفينا العـدد المطلـوب، وكانـت    28إلى  1الكريات المرقمة من 

  .15، 9، 6، 1، 10، 12، 2، 3،5، 7: األرقام التي تم سحبها من الصندوق كاآلتي

  :باتباع  الطريقتين السابقتين حصلنا على: أعوان التحكم -
22X 100%   

  40ـــ  x=) ؟(

22 X 40% 100  =8.8  ̃ 9ـ.  

  :وبعد استعمال القرعة بنفس الطريقة األولى تحصلنا على األرقام التالية

 3 ،5 ،9 ،6 ،7 ،17 ،19 ،21.  

  : باستعمال نفس الطريقتين تحصلنا على: عمال التنفيذ -
170X 100%   

  40ـــ  x=) ؟(

170 X 40% 100  =68.  

  :قرعة تحصلنا على مجموعة األرقام التاليةبعد استعمال طريقة ال

1 ،30 ،15 ،20 ،7 ،9 ،5 ،11 ،14 ،25 ،23 ،17 ،27 ،18 ،19 ،2 ،4 ،13 ،8 ،35 ،33 ،

34 ،50 ،47 ،55 ،47 ،49 ،53 ،51 ،56 ،26 ،44 ،40 ،15 ،60 ،63 ،70 ،69 ،100 ،86 ،

99 ،95 ،1 ،135 ،125 ،129 ،144 ،169 ،165 ،160 ،158 ،157 ،163 ،164 ،33 ،3 ،6 ،

101 ،52 ،30 ،168 ،12 ،96 ،36 ،46 ،128.  
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فردا وهو ما تم توضيحه من خـالل الطريقـة    88وهكذا تحصلنا على العينات الفرعية والتي تساوي 

  .الثالثية

  : منهج الدراسة -3

من خالل ما أسلفنا ذكره في الجانب النظري واعتمادنا على مجموعة من الدراسـات السـابقة،    

تكونت لدينا قناعة بأن أنسب مـنهج  عية التي قمنا بها في ميدان  الدراسة إلى الدراسة االستطالإضافة 

وذلك من أجل تسليط الضوء على الجوانب  ''المنهج الوصفي التحليلي''يمكن اعتماده في هذه الدراسة 

  :ت منهااول في هذا اإلطار توظيف هذا المنهج لعدة اعتباراحالغامضة من مشكلة الدراسة، وسن

  .المنهج الوصفي من اكثر المناهج استخداما في ميدان علم االجتماع  -

  .يساعد كثيرا في وصف الظاهرة كما هي في الواقع.-

  .طبيعة الموضوع قيد الدراسة.-

  :أدوات الدراسة -4
  :لمساعدة في جمع المادة العلمية من ميدان الدراسة وهي كاآلتي ا اعتمدنا على مجموعة من األدوات

  :المقابلة -4-1

مـع مجموعـة مـن    * المفتوحة الشخصـية *نظرا لطبيعة موضوع الدراسة اخترنا المقابلة   

، في سبيل الكشف عـن الحقـائق ذات الصـلة    وبعض المبحوثين اإلطارات المسيرة للشركة والمدراء

التطـورت  بموضوع البحث وتقديمها كسند لدعم أسئلة االستمارة، وساعدتنا كثيرا في معرفة مختلـف  

التي عرفتها المؤسسة خالل مراحل مختلفة، وكان دليل المقابلة هو األداة المساعدة فـي ذلـك حيـث    

  .تضمن مجموعة من األسئلة

  :السجالت والوثائق -4-2
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اعتمدنا على هذه الوثائق والسجالت من أجل مقارنة حول الوضعية االقتصادية للمؤسسـة فـي   

على الهيكل التنظيمي للمؤسسة، واإلطالع على سجالت أربـاح   سنوات مختلفة، وساعدتنا في الحصول

الشركة وكشوف الرواتب إضافة إلى منشورات تتعلق بطرق التوظيف واالختيار واالستقطاب وكيفيـة  

  .تعامل المؤسسة مع مختلف كفاءاتها البشرية

  :االستمارة -4-3

رنا على االستمارة كأداة مكملة إلجراء البحث الميداني وقع اختيااالزمة من أجل جمع المعطيات 

لما تم جمعه من خالل السجالت والوثائق وكذا المقابلة مع ضرورة اإلشارة إلى أننـا قـد اسـتخدمنا    

، والسبب في ذلك يرجع لكون أهداف دراستنا الحالية تتطلب الحصول علـى  ''ليكرت الخماسي''مقياس

تتعلق بدراسـات  (في الشركةو المسؤولين تحصل من خالل آراء العاملين  معطيات ذات طبيعة خاصة 

  :وهو ما يوفره لنا هذا المقياس ويترجم كاآلتي) الرأي

  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة

  درجة1  درجة2  درجة3  درجة4   درجة5

  :محاور وهي5سؤاال موزعين على  41وتضم االستمارة حول 

  ).8-1(والذي عدد أسئلته من '' لمبحوثينالبيانات الشخصية ل'': بعنوان: المحور األول -1

-9(من  االسئلة ويضم عدد'' الصورة الذهنية للمؤسسة ومستوى التنافسية'': بعنوان: المحور الثاني -2

18.(  

وعدد أسـئلته مـن   '' مرونة اتخاذ القرار ومستوى تنافسية المؤسسة'': المعنون ب : المحور الثالث -3

)19-25.(  

ويضـم عـدد   '' التكنولوجيا للمؤسسة ومستوى تنافسـيتها استدخال  '': ذي عنوانهال: المحور الرابع -4

  ).33-26(أسئلته من 
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-34(الذي يقاس باألسئلة من '' نظام التحفيز بالمؤسسة ومستوى تنافسيتها'' : بعنوان: المحور الخامس

41.(  

إلى جانب إعادتنا للنظر فـي  وقمنا بصياغة أسئلة هذه االستمارة بناء على إشكالية الدراسة وفرضياتها، 

أسئلتها من خالل المقابالت مع بعض المبحوثين واستطالع آرائهم خالل المرحلة االستطالعية للبحـث  

استمارة تجريبية على مجموعة من المبحوثين، وطلـب مـن الرجـوع بعـد فتـرة       30وقمنا بتوزيع 

ستمارة مقسمة على مستويات وظيفيـة  ا 100الستالمها نظرا للقول بضيق الوقت، واستعملنا في النهاية 

استمارة على العمال من اإلطـارات أمـا    27استمارة على العمال من أعوان التحكم و 22مختلفة منها 

السـباب   استمارة100استمارة فقط من أصل 88استمارة فوزعت على عمال التنفيذ، وتم استرجاع 51

  .تتعلق بطبيعة العمل

في أسئلة االستمارة من حيث الصياغة، طبيعة ونوع األسـئلة،   وذلك بعد أن قمنا بإعادة النظر 

  .عدد األسئلة الموجودة في كل محور

  :الخصائص السيكومترية لألداة -5

هـي  في الصدق والثبات و اعتمدت الدراسة الحالية على أساليب مختلفة للتحليل اإلحصائي تتمثل

  :موضحة كاآلتي

 Valiityالصدق -أ

التأكد من تناسبها مع أهداف الدراسة تم عرضها في الدراسة و: األداة التحقق من صدق محتوى 

  البداية على مجموعة من المحكمين في مجال تخصص علوم التربية، وعلم االجتماع العمل و التنظيم، 

سالمة الوضوح و وبمراجعة من المشرف تم إبداء اآلراء من حيث قياس العبارة من عدمه،

  .اللغة، الصياغة اللغوية
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لى اقتراحاتهم أجرينا تعديالت على بعض األسئلة لتصبح أكثر مالئمة، ومن أمثلة األسـئلة  وبناء ع    

 :يلي ما الصدق الظاهريالتي تم صياغتها من خالل 

  العبارة بعد التصحيح      العبارة قبل التصحيح      

 .تبني الشركة سياسة إدانو الجودة الشاملة

خيل تؤثر علـى  تعرف الشركة تراجع في المدا

 .معدل األجور

تعتقد بوجود وظائف بالمؤسسة ال تساعد علـى   

 .تحسين قدرتها التنافسية

تعتمد اإلدارة على التخطيط المستمر الستقطاب 

 .االفراد الجدد

 تعمل الشركة على تلبية طلبات الزبائن

ليست بحاجة إلجراء تـدريب جديـد لتحسـين    

 .المردودية عن طريق اآلالت

اعات دورية لتحديد نوعيـة اللقـاءات   تقام اجتم

  .المطلوبة

 .تم حذفه ألنه ال يخدم الموضوع

تعتمد المؤسسة على نظام تحفيـز مشـجع علـى     

 . اإلبداع

ــى    ــة عل ــدرة المؤسس ــق ق ــا يعي ــاك م هن

 ).خارجيا/داخليا(المنافسة

تعتمد اإلدارة علـى آليـات جديـدة فـي تـوفير      

 .الكفاءات

ائن في مراجعـة  تراعي الشركة ردود و أفعال الزب

 .الجودة

 .تم حذفه ألنه متكرر بصيغ مختلفة

  .تم حذفه ألنه متكرر

 .و من خالل  هذا التقييم تبين بأن األداة صالحة إلى حد ما للدراسة

  :صدق المحتوى-ب

" لوشـي " في هذا النوع تم حساب صدق كل بند بصيغة منفردة وفق المعادلة اإلحصـائية اقترحهـا    

   :ق الموجود بين الفقرات و هي كاآلتيلمعرفة مدى االتسا

n1_n2/n 

  .عدد المحكمين الذين يرون بأن البند يقيسn1:حيث
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n2 عدد المحكمين الذين يرون بأن البند ال يقيس.  

 nالعدد اإلجمالي للمحكمين.  

  مجموع معامالت صدق كل البنود: أما الطريقة المعتمدة في حساب صدق االختيار كالتالي

  عدد البنـود                                                             
  

  رقم العبارة

  

  رأي المحكمين

  

  قيمة الصدق

  

  رقم العبارة

  

  رأي المحكمين

  قيمة 

  الصدق

    ال يقيس  يقيس      اليقيس   يقيس   

09   4  0  1  25           4  0      1  
10   4  0  1  26   3  1      0.5  
11   4  0  1  27   3  1     0.5  
12   4  0  1  28   4  0      1  
13   4  0  1  29   4  0       1  
14   4  0  1  30   4  0      1  
15   4  0  1  31    4  0      1  
16   4  0  1  32   3  1     0.5  
17   4  0  1      33   4  0      1  
18   4  0  1        
19   3  1  0.5        
20   2  2    0        
21   3  1  0.5        
22   3  1  0.5        
23   4  0  1        
     24         

  
 4  0  1  
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  :و بتطبيق العملية الحسابية التالية   

0.65 )=األسئلة( مجموع معامالت صدق كل البنود =   .     

  عدد البنـود             

بنـاء علـى معادلـة     0.65<0.60: انطالقا من النتائج الموضحة في الجدول توصلنا إلـى أن : ومنه

  .لحة للدراسةاالستمارة صادقة إلى حد ما و صا: السابقة فإن Lausheلوشي

 Reliabiltyثبات االستمارة  -ج

يعد الثبات من متطلبات أداة الدراسة و لقياسه اسـتخدمنا برنـامج الخدمـة اإلحصـائية للعلـوم          

 ألفاكرونباخالستخراج معامل االتساق الداخلي  (spss)االجتماعية

(Cronboach-Alpha) يالنتائج موضحة في الجدول التالو:  

  قيمة ألفاكروبناخ   األبعاد        

  0.86  الصورة الذهنية للمؤسسة

  0.89  مرونة اتخاذ القرار

  0.84  إستدخال التكنولوجيا

  0.81  سياسة التحفيز-4

وبالتالي نقول  0.84/ 0.86/0.89/0.81من خالل النتائج في الجدول أعاله تراوحت قيم ألفا بين

الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عاليـة، ممـا يجعلهـا     بأن معامالت الثبات تُظهر بأن األداة المستعملة في

  :صالحة للدراسة، هذا بالنسبة لالستمارة النهائية، أما االستمارة التجريبية فكانت قيم الثبات كاآلتي

  قيمة ألفاكروبناخ  األبعاد          

  0.86  الصورة الذهنية للمؤسسة-1

  0.74  مرونة اتخاذ القرار-2
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  0.82  استدخال التكنولوجيا-3

  0.76  سياسة التحفيز-4    

تراوحت بين ) ألفاكرونباخ(و من خالل هذه المعطيات نقول بأن قيم ألفا  

  .وبالتالي أداة الدراسة صالحة 0.86/0.74/0.82/0.76
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  خالصة الفصل

تناولنا في هذا الفصل مجموع اإلجراءات المنهجية المعتمدة في الدراسة بدءا بمجـاالت وحـود   

ثم عينة الدراسة، متمثلة في العينـة العشـوائية الطبقيـة    ) المجال المكاني، البشري، الزماني( الدراسة 

بعدها مجموع األدوات التي تم من خاللها جمع المادة العلمية من الميدان، منهـا الوثـائق والسـجالت    

  .المقابلة واالستمارة، وأخيرا منهج الدراسة والخصائص السيكوميترية ألداة الدراسة



 

 

 

 

حليل ت: الفصل السادس

  ومناقشة البيانات
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  : تمهيد

بعد االنتهاء من مرحلة ضبط اإلجراءات المنهجية المعتمدة في الدراسة الحالية، سنقوم في هذا   

الفصل األخير بعرض المعطيات التي تم جمعها خالل الدراسة الميدانية وحتـى النظريـة، ثـم تقـوم     

ضـيات والدراسـات   بمناقشة فرضيات الدراسة، بعدها سنحاول مناقشة نتائج الدراسة في ضـوء الفر 

السابقة باستعمال كل المالحظات ودليل المقابلة إضافة إلى الوثائق والسجالت مع االستمارة ثم عـرض  

اخر المطاف ثم عـرض   صيات في النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية وتقديم بعض التو

  .اسةالخاتمة وقائمة المراجع ومجموعة المالحق المعتمدة في هذه الدر
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  :عرض البيانات -1

  :المبحوثينعرض بيانات -ا

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس ):1(الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار  الجنس

  74%  65  ذكر

  26%  23  أنثى

  100%  88  المجموع

في مقابـل   %74يتضح لنا من خالل الجدول أعاله أن اغلب المبحوثين من جنس الذكور بنسبة  

إناث  من العامالت في اإلدارة وهذا راجع لطبيعة النشاط اإلنتـاجي للمؤسسـة الـذي ال     %26نسبة 

يناسب  مع الطبيعة الموروفولوجية والخصوصية الثقافية في المحيط الذي تتواجد به الشركة لكن مـع  

  .ذلك أصبحت تعرف الشركة في اآلونة األخيرة تزايد عدد النساء العامالت بها

  .يمثل توزيع أفراد العينة حسب السن ):2(الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار  السن

  34%  3  25أقل من [

]25-30]  22  %25  

]32-35]  17  %19  

]35-40]  11  %13  

40-45]  9  %10.22  

]45-50  18  %20.4  

  90%  8  فما فوق 50من [
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  100%  88  المجموع

ثين ترتكز نسبتهم في الفئـات العمريـة   يبين لنا التحليل اإلحصائي لمتغير السن أن معظم المبحو

بينما باقي الفئات تعرف انخفاض ملحوظ ويعكس هذااعتماد الشـركة علـى عنصـر     50إلى  25من 

في حين تعتمد على كبار السن فيما يتعلق بـالخبرة  . الشباب الذي يتميز بالحيوية والنشاط الذي تحتاجه

  .واللجوء إليها وقت األزماتوالمعرفة الجيدة بكل ما له عالقة بنشاط المؤسسة 

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي: 3الجدول رقم

   %النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

 %1  1  دون المستوى

  %3.4  3  ابتدائي

  %16  14  متوسط

  %21.5  19  ثانوي

  %18.1  16  معاهد متخصصة

  %40  35  جامعي

  %100  88  المجموع

تعود إلى فئة الجـامعيين   %40البيانات الموضحة أعاله في الجدول نالحظ أن نسبة من خالل  

بأعلى نسبة مقارنة مع الفئات األخرى وما يمكن استخالصه من هذا التفاوت أن المؤسسة تركز كثيـرا  

على أصحاب الشهادات والمؤهالت العلمية التي تساعدها في توسيع نطاق تعامالتهـا مـع الجمهـور    

خصوصا مع تزايد المنافسة على الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والتي أصـبحت شـبه    الخارجي

منعدمة بسوق العمل، باإلضافة إلى توجهات الشركة نحو استدخال تكنولوجيا جديدة تتطلب اسـتقطاب  

  .موارد بشرية بنوعيات معينة تتماشى مع احتياجاتها
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  .حسب المستوى الوظيفييوضح توزيع أفراد العينة  :4الجدول رقم 

  %النسبة المئوية  التكرار  المستوى الوظيفي

  %56  49  عامل تنفيذ

  %24  21  عون تحكم

  %20  18  إطار

  %100  88  المجموع

أن النسبة الغالبة ترجع إلـى عمـال التنفيـذ     )4 (تبين لنا اإلحصائيات السابقة في الجدول رقم 

ك أنه من المعروف أن هذه الشـركة تعمـل فـي مجـال      مقارنة مع الفئتين المتبقيتين، ذل %56بنسبة

صناعة أنواع  جديدة من الزجاج المستعمل في مختلف المجاالت وتتعامل مع فئات واسعة من المجتمع 

لهذا تحتاج إلى أعداد كبيرة من عمال التنفيذ في مواقع اإلنتاج باعتبارهم يقومون بالزيادة في معـدالت  

اج عملية مترابطة ومتداخل المهام والعمل فيها على شكل سلسلة كما قـال  اإلنتاج، كما أن صناعة الزج

يتطلب مشاركة مجموعة كبيرة من العمال، هو األمر الذي جعل من الفئة الغالبة هـي  '' هنري فورد''به

  .فئة عمال التنفيذ

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية: 5الجدول رقم

  %النسبة المئوية  التكرار  الحالة العائلية

  %51  45  أعزب

  %47  41  متزوج

  %2  2  مطلق

  %0  0  أرمل
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  %100  88  المجموع

من أفراد العينة هم من فئة  %51اعتمادا على المعطيات الموضحة في الجدول نالحظ أن نسبة  

ـ    %47العزاب في مقابل  ا من المتزوجين وانطالقا من هذا نستنتج بأن العمال األقـل ارتباطـا والتزام

لديهم القدرة على بدل المزيد من الجهود عكس المرتبطين بسبب مسـؤوليتهم المختلفـة وفـي غالـب     

بذل المجهودات الكافية لزيـادة المـردود، لهـذا      األحيان ال تكون لديهم الرغبة في تقديم إمكانياتهم و

  .مما يساعدها في التميز تحتاج الشركة أكثر للفئات الحيوية التي توكل إليها مهمة زيادة معدالت اإلنتاج

  :يوضح توزيع أفراد العينة حسب األقدمية في العمل :6الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  األقدمية في العمل

  35%  31  سنوات5أقل من 

  20%  18  سنوات10إلى أقل من  5من 

  12%  10  سنة 15إلى أقل من  10من 

  8%  7  سنة20إلى أقل من 15من 

  25%  22  فما فوق 20من 

  100%  88  المجموع

أقـل   (انطالقا من المعطيات الموضحة في الجدول نالحظ بأن فئة العمال الذين خبرتهم في العمل

فما فوق متقاربة في نسبتها، والسبب في ذلك التفاوت يرجع إلى كون  20 (ومن )10سنوات إلى 5من 

اإلنجاز وتبذل مجهودات كبيـرة فـي   المؤسسة تحتاج إلى إدخال طاقات بشرية جديدة لها القدرة على 

سبيل تحقيق أهدافها ، لكن مع ذلك تحتاج إلى التدريب باالعتماد على المعلومات التي بحـوزة العمـال   

القدامى واالستفادة من مهاراتهم واكتساب المعرفة الكافية للقيام باألعمال المختلفة، وهذا ما صرح بـه  
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حيث أكد بأن العمال الجدد بحاجـة  .الل المقابلة الشخصية مسؤول الموارد البشرية في المؤسسة من خ

  .للتعلم أكثر من العمال ذوي الخبرة واألقدمية في الشركة

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب األجر: 7الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  األجر

  3.4%  3  دج 15000أقل من 

  35.2%  31  دج25000إلى 15000من 

  5%  44  دج35000إلى 25000من 

  7%  6  دج40000إلى 35000من 

  2.2%  2  دج45000إلى 40000من

  2.2%  2  فما فوق 50000من

  100%  88  المجموع

إلى أقل مـن  25000تمثل فئة من  %50أن نسبة  7تبين لنا الشواهد الموضحة في الجدول رقم 

الضـئيلة وقـد   دج، مقارنة بالنسب 25000إلى  15000ترجع لفئة من  %35.2دج في مقابل 35000

يرجع ذلك إلى كون الشركة تدفع أجور العمال حسب القوانين التي  تفرضها الدولة دون إعادة تغييرها 

وفق الظروف السائدة  داخل  اماكن  العمل وانطالقا من كشوف األجور التي قدمها لنا مدير المـوارد  

م من اختالف المهـارات، المـؤهالت   البشرية تبين بأن األجور متقاربة جدا بين  الفئات الثالث، بالرغ

  .العلمية، والمسارات المهنية وهذا يبرز لنا بأن العدالة في توزيع األجور مغيبة بالشركة

  .يوضح توزيع أفراد العينة حسب نوع العقد: 8الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار  نوع العقد

  CTA  12  %14عقد محدد المدة 
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  68%  60  عقد دائم

  18%  16  قدعمل بالتعا

  100%  88  المجموع

نالحظ من خالل هذه المعطيات أن أعلى نسبة ترجع للعمال بعقود عمل دائمـة بالمقارنـة مـع    

الفئتين المتبقيتين ونستنتج من ذلك بان القوانين المنظمة لعالقة العمل بالشركة مالئمة إلـى حـد مـا،    

يسمح لها باالستفادة من توظيف قـدراتهم   باإلضافة إلى أن الشركة تسعى إلدماج عمالها بالشكل الذي

  .في العمل ومساعدتها على توطيد عالقتها بالجمهور الخارجي فيما يتعلق بجعلها مكان جذب للعمالة

  : عرض البيانات العامة -ب

  .يمثل مكانة المؤسسة في السوق: 9الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  32%  28  موافق بشدة

  28.4%  25  موافق

  15.9%  14  محايد

  14.7%  13  معارض

  9%  8  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية كما هو موضح في الجدول مقارنة واضحة فمن جهة نسبة كبيرة 

نسـبة  (جيدة إلى ممتـازة   -في عالقتها بالمحيط السيما الزبائن-من العمال تعتقد أن صورة المؤسسة

، وهذا ربما رأي العمال البسطاء في عالقتهم بالمستهلكين مباشرة على اعتبـار منتـوج   )%28و 21%
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ربما تتعامل ) 4الجدول رقم %18(الشركة له قيمة استهالكية كبيرة، في حين ترى فئة أخرى أقل عددا 

  .رهممع الوسطاء والتجار والمهنيين رأي مخالف تماما وهذا راجع للقيمة السوقية للمنتوج من جهة نظ

  

  .يمثل اهتمام الشركة بإرضاء رغبات الزبائن: 10الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

 10%  9  موافق بشدة

  40%  35  موافق

  19%  17  محايد

  21%  19  معارض

  10%  8  معارض  بشدة

  100%  88  المجموع

علـى  (العمـال  من خالل ما هو موضح في الجدول أظهرت النتائج أن هناك نسبة كبيرة مـن  

تهتم بآراء زبائنها وتعمل على تحسـين  ) كنتيجة لسياستها التنافسية(أن المؤسسة ) األغلب عمال التنفيذ

، ال ترى بأن للمؤسسة صورة جيدة لدى المحيط، غير أنهـم  )%10و %40نسبة (نوعية المنتوج وسعره

  .جارية المتبادلةيستندون في هذا الرأي على وجهة نظر الزبائن في إطار المعامالت الت

  .يمثل االنطباع المكون عن المؤسسة وطلب العمل بها: 11الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  17%  15  موافق بشدة

  20.4%  18  موافق

  22%  19  محايد
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  30.6%  27  معارض

  10%  9  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

نسـبة  (ن توزع للقيم، حيث يرى أكثر العمال يتضح من خالل نتائج الجدول أعاله وجود منطقتي

أن الشركة ال تبعث على االستقرار خصوصا وان مدخولها ضعيف مقارنة مع بـاقي  ) %10و 30.6%

، في حين يعتقد الـبعض األخـر بنسـبة    )04(الشركات األخرى، وهذا بالرجوع إلى نتائج الجدول رقم

ق بالنظر إلى الثقة في المنتوج الـذي تقدمـه   بأن الشركة لها مكانة مرموقة في السو) %20.4و 17%(

للزبائن والمتعاملين  معها كما أنها  رغم ذلك استمرت في مجال عملها فـي ظـل وجـود المنافسـة     

  .الشرسة

  .يمثل اإلقبال على منتوج المؤسسة من طرف فئات المجتمع: 12الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  9%  8  موافق بشدة

  35%  31  موافق

  25%  22  محايد

  15%  13  معارض

  16%  14  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

انطالقا من النتائج الموضحة في الجدول يؤكد أغلب المبحوثين بوجـود كثـرة الطلبـات علـى     

وهذا بالنظر إلى اهتمامها بتكـوين عالقـات جيـدة مـع زبائنهـا      ) %35و %9نسبة (منتجات الشركة

وهذا باالرتكـاز  ) %16و %15نسبة (حين يرى البعض األخر عكس ذلك تماما باألسعار والجودة، في
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على احتكاكهم ببعض فئات المجتمع في إطار التبادالت التجارية أو استطالع آراء عمالئها بخصـوص  

  .النوعية

  

  .يمثل التوظيف بناءا على طلب المؤسسة لنوع التخصص الذي يمتلكه العامل: 13الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  كرارالت  العبارة

  17%  15  موافق بشدة

  47%  41  موافق

  10%  9  محايد

  18%  16  معارض 

  8%  7  معارض بشدة

  100%  88  ع      المجمو

النسـبة  (تظهر النتائج  المدونة في الجدول وجود مفارقة كبيرة، حيث يذهب أغلـب المبحـوثين  

راجع إلى سعي الشركة لكسب رهـان   وهذا.بانه تم توظيفهم بناء على نوع التخصص ) %17و 47%

السوق بتوظيف كفاءات بشرية مميزة تسمح لها بالحفاظ على ثقة زبائنها في نوعية المنتوج، في حـين   

بان هـذا راجـع    )%8و  %18نسبة (يعتقد البعض األخر وعلى األغلب هم من فئة اإلطارات المسيرة 

كثر عمالها ال تتناسـب تخصصـاتهم مـع    لضعف سياسة الشركة المتعلقة باالتوظيف خصوصا وأن أ

  .طبيعة المهام التي يقومون بها وهذا بالرجوع لمستوى أدائهم من خالل نتائج التقييم الدوري لألداء
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  .يمثل تاثير جو العمل على التنويع في المنتوج: 14الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  8%  7  موافق بشدة

  31.8%  28  موافق

  25%  22  يدمحا

  25%  22  معارض

  10.2%  9  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

يوضح لنا الجدول أعاله وجود اختالف واضح بين النسب حيث أجمع المبحوثين على أن المناخ 
العام للشركة ساعد كثيرا في عملية تنويع المنتوجات وهذا بالرجوع إلـى الثقافـة المشـتركة للعمـال     

، في حـين يرجـع الـبعض    )%8و %31.8نسبة (ارهم ينتمون إلى نفس البيئةوالتفاعل المستمر باعتب
األخر التنويع إلى المهارة التي يمتلكها العمال وقدرتهم على اإلبداع وهو ما يوضح مدى كفاءة الموارد 

  .البشرية المستقطبة للشركة

  .يمثل جودة منتوج المؤسسة في السوق: 15الجدول رقم
 %لمئويةالنسبة ا  التكرار  العبارة

  6.8%  6  موافق بشدة 

  24%  21  موافق

  27.2%  24  محايد

  25%  22  معارض

  17%  15  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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تبين لنا المعطيات الموضحة في الجدول أن النسب تتوزع بشكل مختلف، حيـث يـرى أغلـب    

 %25نسبة (لمطلوبة دولياالمبحوثين بأن منتوجات الشركة ال ترتقي إلى درجة تحقيق الجودة بالمعايير ا

وهذا باالستناد إلى تراجع معدالت البيع في الفترة الحالية بسبب ظهـور أنـواع جديـدة مـن     ) %17و

في حين يذهب رأي أخر إلى القول بأن منتوج .الزجاج  في السوق وعلى األغلب هم من فئة اإلداريين 

وهذا باالرتكـاز علـى   ) %6.8و %24نسبة (الشركة يعرف استهالك واسع من قبل الجمهور الخارجي

  .تعامالت العمال البسطاء مع العديد من المستهلكين والذين يستهلكونها كثيرا

  ).داخليا وخارجيا(يمثل المعوقات التي تقف أمام قدرة المؤسسة على المنافسة : 16الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  27.2%  24  موافق بشدة

  40%  35  موافق

  15.9%  14  ايد مح

  14.7%  13  معارض

  2.2%  2  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

توضح النتائج المدونة في الجدول أن النسب متفاوتة إلى حد ما، حيث أكـد معظـم المبحـوثين    

وجود معيقات كثيرة تواجهها الشركة خصوصا ما تعلق منها  با ستدخال تكنولوجيا حديثة تتطلب جذب 

، في حين يعتقد الـبعض  )%27.2و %40(ل عليها وأرقام الجدول توضح ذلك كفاءات متخصصة للعم

مستندين في ذلك على النجاح الـذي مـا تـزال    ) %2.2و  %14.7(األخر برأي مخالف لذلك بنسب 

تحققه الشركة في السوق المحلية من خالل التجديد المتواصل لكل العمليات واألنشطة  التي تقـوم بهـا   

  ).ت جديدة تتماشى  مع التطورات الحاصلة في بيئة العملفي إطار تبني توجها(
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  .يمثل التعريف بمنتوج المؤسسة: 17الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  8%  7  موافق بشدة

  30%  26  موافق

  25%  22  محايد

  20%  18  معارض

  17%  15  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

ه توجد فروق واضحة، حيث يعتقد أكثـر المبحـوثين بـأن    يتضح لنا من خالل توزيع القيم بأن

تقريب صورة المؤسسة للمستهلكين أمر ال بد منه على اعتبار وجود ثقة متبادلة بين العمال واالدارة و 

فعالية العملية االتصالية التي تسمح بتبادل المعلومات بين جميع أعضاء الشركة حول األهداف العامـة  

  .المراد تحقيقها

، أما البعض األخر فيـرى بـأن   )%8و %30(كدت النسب الموجودة في الجدول على ذلك وأ   

الشركة تفتقر إلى أساليب الترويج الكافية لتعزيز مكانة العالمة التجارية ومصـداقيتها لـدى الجمهـور    

  ).%17و %20( الخارجي وربما هذا الرأي من المقربين من اإلدارة بنسب

  .المؤسسة  على كفاءاتهاالبشرية في تحسين قدرتها التنافسية يمثل اعتماد: 18الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  20%  19  موافق بشدة

  35%  30  موافق

  12%  10  محايد
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  14%  12  معارض 

  19%  17  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

ف في توزع النسب، انطالقا من نتائج الدراسة الميدانية يتضح لنا من خالل الجدول وجود اختال

حيث يرى أغلب المبحوثين بأن الشركة تعتمد على إدخال كفاءات محلية تتحمل المسؤولية في ترسـيخ  

فـي   -مجال اإلبداع والتميز في الجودة واألسـعار -الصورة الحسنة للشركة في ذهن المستهلكين في 

من منطلـق غيـاب نظـام     حين ترى فئة أخرى بأن الشركة ال تساعد على جذب العمالة واستقرارها

  ).%19و %14(التحفيز العادل وهذا بنسبة

  .يمثل االستشارة في اتخاذ قرارات تتعلق بتحسين نوعية العمل: 19الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  9%  8  موافق بشدة

  23%  20  موافق

  18%  16  محايد

  27%  24  معارض

  23%  24  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

 %9( بالرجوع إلى نتائج الجدول جاءت النسب مختلفة، حيث يذهب بعض المبحـوثين بنسـبة   

إلى القول بوجود تشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة أساسا بتحسين نوعيـة العمـل، وهـذا    ) %23و

األداء،  باالرتكاز على خبرة كفاءاتها البشرية واستغالل اقتراحاتها بالشكل الذي يزيد من قدرة الميز في

وقد تكون هذه الفئة من اإلداريين في حين أكدت فئة أخرى تكون أقرب من العمـال البسـطاء بنسـبة    
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على كثرة الشكاوي المقدمة لإلدارة حول نوعية وسائل العمل في ظل وجود صعوبات ) %23و 27%(

-في المواد األولية وجود مواد كيميائية ضارة بالصحة-الحرارة العالية لألفران(كبيرة في إنتاج الزجاج

  ...).الضجيج العالي

  .يمثل خسارة المؤسسة بسبب قرارات غير صائبة: 20الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  26%  23  موافق بشدة

  46%  40  موافق

  16%  14  محايد

  10%  9  معارض

  2%  2  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

سائر متكررة وهذا حسب ما أدلى به أغلب المبحـوثين  في أغلب األحيان تتعرض الشركة إلى خ

، وقد يعود ذلك إلى تراجع الطلب على منتوجات الشركة بسـبب نقـص   )%46و%26(بنسب قدرت ب

معيار الجودة والسعر في المنتوج، أما بالنسبة لفئة أخرى ربما هم من اإلدارة العامة للشركة ترى بـأن  

لتحسين صورتها لدى الزبائن والمتعاملين باالرتكـاز علـى    الشركة تعتمد سياسة ناجعة كهدف أساسي

  ).15(صمود المؤسسة رغم العراقيل التي شهدتها في اآلونة األخيرة وهذا بالرجوع إلى الجدول رقم 
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  .يمثل سياسة التخطيط الستقطاب الموارد البشرية الكفوءة: 21الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار   العبارة

  19%  17  ةموافق بشد

  22%  19  موافق

  6%  5  محايد

  33%  29  معارض

  20%  18  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

جاءت إجابات المبحوثين مؤكدة في أغلبها اعتماد إدارة الموارد البشرية علـى آليـات جديـدة    
وهـذا باالعتمـاد علـى    ) %19و %22(والستقطاب كفاءات متخصصة وكانت النسب دالة على ذلك 

المادية والمعنوية معا، انطالقا من سياسة الشركة الهادفة إلى تقوية مركزها التنافسي بالسـوق،  الحوافز 
على غيـاب  ) %33و %20(بتوظيف خبرة هذه الكفاءات أما من جهة أخرى أكد البعض األخر بنسب 

جور رغـم  آليات التحفيز المشجعة الستذخال الموارد البشرية الفعالة استنادا على وجود معدل ثابت لأل
  .االختالفات القائمة بين العمال

  .يمثل تغيير سياسة المؤسسة حسب التطورات التي يفرضها السوق: 22الجدول رقم  
 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة 

  6%  5  موافق بشدة

  27%  24  موافق

  17%  15  محايد

  37%  33  معارض

  13%  11  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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رضه في الجدول يتضح لنا وجود اختالفات في وجهات النظر بين المبحـوثين  من خالل ما تم ع

حيث يرى األغلبية منهم بأن سياسة الشركة لم تتغير منذ التحاقهم بها، وهذا في اعتقادهم راجع ألقدمية 

الشركة في مجال عملها، وتعاملها بتخوف مع التطورات الحاصلة بسبب وجود منافسـين أكثـر قـوة    

باعتبارهم األقـرب   %27و %6بنسبة ) 4الجدول رقم  %18(حين يرى ما يقارب عددهم  بالسوق، في

من التعامالت اإلدارية، حيث تسعى الشركة إلى التكيف مع التطورات الجديدة باالعتماد علـى وضـع   

  .نظام إدارة متكامل وفعال

  .يمثل الحرية في استقطاب الكفاءات من خارج المؤسسة: 23الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  رةالعبا

  18%  16  موافق بشدة

  32%  28  موافق

  19.3%  17  محايد

  16%  14  معارض 

  14.7%  13  معارض بشدة 

  100%  88  المجموع

انطالقا من المعطيات أعاله يتضح لنا وجود اختالف بين النسب، من جهة يؤكد أكثر المبحـوثين  

شؤون توظيف الكفاءات، وهذا باالرتكـاز علـى وجـود    بأن الشركة ال تمنحهم الصالحية للتدخل في 

في حين ترى .قوانين رسمية منظمة إلجراءات التوظيف وتخوف الشركة من التعرض للمشاكل مستقبال

اعتماد الشركة عليهم في إطار البحـث  ) %32و %18كما جاء نسبها موضحة في الجدول (فئة أخرى 

المبادرة لدى عمالها وترسيخ الثقافة السـائدة داخـل   عن أفضل الكفاءات حرصا منها على تنمية روح 

  .الشركة في أذهانهم
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  .يمثل عدم مالئمة األسعار الحالية للمنتوج: 24الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  20%  18  موافق بشدة

  34%  30  موافق

  11%  10  محايد

  10%  8  معارض

  25%  22  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

أغلب المبحوثين على أن األسعار التي وضعتها الشركة للمنتوج غير مناسبة تمامـا وهـذا   أجمع 
، حيث يعتقد هؤالء بأن منتوج الشـركة يمتـاز   )%34و %20(من خالل النسب الموضحة في الجدول

بالجودة الحالية استنادا على تفاعالتهم المتكررة مع المستهلكين للمنتوج وكثرة اسـتهاالته فـي جميـع    
على اعتبار وجـود عـدم   ) %25و %10بنسبة (نشطة، أما بالنسبة لفئة أخرى فهي ترى عكس ذلك األ

توافق بين المدخالت والمخرجات ومواصلة الشركة كسب رضا الزبائن بغض النظـر عـن تحقيقهـا    
  .ألرباح كبيرة

  .يمثل مراعاة اإلدارة ردود أفعال الزبائن في مراجعتها لجودة المنتوج: 25الجدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  10%  9  موافقبشدة

  40%  35  موافق

  14.7%  13  محايد

  19.3%  17  معارض

  16%  14  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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انطالقا من النتائج الموضحة في الجدول نالحظ أن النسب متفاوتة، حيث يعتقد أغلب المبحـوثين  

ائن من خالل النوعية والسعر والوقت المستغرق فـي اإلنتـاج   بأن الشركة تهتم كثيرا بتوظيف آراء زب

للحيلولة دون تحول هؤالء إلى منافسين واإلبقاء على صورتها الحسنة لدى الجمهور الخـارجي عامـة   

فيعتقد بأن الشركة ) %16و %19.3(أما بعض المبحوثين والذين تمثل نسبة إجاباتهم من خالل الجدول 

االعتبار مرتكزين في ذلك على نظرة الزبائن للشركة في إطار المعـامالت   ال تأخذ رأي الزبائن بعين

  .التجارية

  .االعتماد بفعالية القرارات اإلدارية بالمؤسسة: 26الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  24%  21  موافق بشدة

  24%  21  موافق

  22%  19  محايد

  8%  8  معارض

  22%  1  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

اعتمادا على ما هو موضح في الجدول جاءت النسب مختلفة، حيث تـرى الفئـة ذات النسـب    

بأن القرارات التي تتخذها الشركة في مجملها تمتاز بالفعالية خصوصا وأنهـا قديمـة   ) %24و 24%(

األخـرى   النشأة ويثقون في مصداقيتها ذلك ربما هم من العمال القدامى في الشركة، أما بالنسبة للفئـة 

فتخالفها الرأي، حيث ترى بأن أغلب قرارات الشركة غير ناجعة باالستناد لتعرض الشركة لإلفـالس  

  .في أكثر من مرة والسبب راجع لعدم تغيير سياسة الشركة وغياب التشاركية في صنع القرارات
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  .يمثل فرصة التدريب بالخارج لزيادة مهارة التحكم باآلالت: 27الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  رةالعبا

  11.3%  10  موافق بشدة

  11.3%  10  موافق

  9%  8  محايد

  28.4%  25  معارض 

  40%  35  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

من خالل معطيات الجدول نالحظ تمركز القيم بشكل كتفاوت، حيث يـذهب أغلـب المبحـوثين    

، معتمدين فـي إجابـاتهم علـى اسـتمرار     إلى القول بغياب فرص التدريب داخل الشركة %40بنسبة 

اإلدارة العليا القول بعدم توافق قدراتها المالية مع متطلبات التـدريب خصوصـا وأنـه مكلـف جـدا      

ترى بأن الشـركة تهـتم كثيـرا    ) %11.3و %11.3(بالخارج، أما الفئة المتبقية والتي تقدر نسبتها ب 

ركة الوطنية الوحيدة التي ما تزال مستمرة فـي  خصوصا وأنها هي الش–بالتطوير المتواصل للكفاءات 

  .الذي وضعته ضمن أولوياتها -نشاطها بوالية جيجل

  .يمثل إدخال المؤسسة آالت متطورة بمواقع اإلنتاج خالل سنوات عملها: 28الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  15.9%  14  موافق بشدة

  43%  38  موافق

  5.6%  5  محايد

  14%  12  معارض 
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  21.5%  19  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

توضح لنا نتائج الجدول وجود تباين كبير بين النسب حيث يؤكد أغلب المبحوثين حرص الشركة علـى  

حيـث يثبـت ذلـك    ) %15.9و %43بنسب (إدخال آالت متطورة لمواقع اإلنتاج خالل سنوات عملها 

جديدة من الزجاج وبأسعار مناسـبة، أمـا بالنسـبة لبقيـة      اهتمام الشركة بإرضاء زبائنها بإنتاج أنواع

وهذا حسبهم يرجع إلى تأخر الشركة في إدخـال  ) %21.5و %14(المبحوثين فيرون عكس ذلك بنسبة

  .تكنولوجيا جديدة مقارنة بظهورها في الجزائر

  يمثل قدرة العامل على التحكم في التكنولوجيا: 29الجدول رقم 

 %ة المئويةالنسب  التكرار  العبارة

  7%  6  موافق بشدة

  42%  37  موافق

  17%  15  محايد

  20.4%  18  معارض

  13.6%  12  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

 %42(تشير النتائج الموضحة بالجدول أعاله إلى وجود تفاوت ملحوظ في النسب، حيث أجمع حـوالي  

دة وذلك بالنظر إلى مسـتواهم التعليمـي    على امتالكهم القدرة الكافية للتحكم في التكنولوجيا الجدي) 7%

وتقبلهم التجديد في وتيرة العمل، أما بالنسبة للفئة المتبقية ) %40و %18.1بنسبة  3الجدول رقم (العالي

هذا حسبهم راجع لعدم تقبلهم لفكرة إحـالل اآلالت مكـانهم   ) %13.6و  %20.4نسبة (ترى عكس ذلك

  ).عملخصوصا وأنهم يؤدون جزئيات صغيرة في ال(
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  .يمثل الصعوبات المرتبطة بنوعية وسائل العمل: 30الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  18%  16  موافق بشدة 

  42%  37  موافق

  15%  13  محايد

  18%  16  معارض

  7%  6  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

صـعوبات متعـددة   وجود ) %17و %42(أدلى أغلب المبحوثين من خالل نتائج الجدول بنسبة 

ترتبط بوسائل العمل فأغلب األحيان ال تتالءم خبرة العمال مع نوع الوسيلة التي يعملون بها مما يـؤثر  

هم، في حين يرى البعض منهم بعدم تلقي آية صعوبات مرتبطة بوسائل المعتمدة في العمل، تعلى إنتاج

يدة إلى جانب تلقيهم بعض التوجيه مـن  وهذا باالستناد على قدرتهم على التحكم في تقنيات العمل الجد

  .قبل المسئولين وهذا ما من شأنه توفير االستقرار الوظيفي

  يمثل عدم الحاجة للتدريب لتحسين المردودية: 31الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  7%  6  موافق بشدة

  15%  13  موافق

  17%  15  محايد

  45%  40  معارض

  16%  14  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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 %45(نالحظ من توزيع المعطيات أعاله أنه يوجد تفاوت كبير بين النسب، حيث أجمـع حـوالي  

على حاجاتهم الكبيرة للتدريب ألنه في اعتقادهم يساعد على تطوير كفاءتهم اإلنتاجية بـالنظر  ) %16و

لبعض األخر إلى مخالفة هذا إلى اعتماد الشركة على آالت جديدة أكثر تطورا من سابقتها، كما يذهب ا

إلى التأكيد بأن الشركة تحـرص  ) %15و %7(الرأي باعتبارهم ربما الفئة المستفيدة من التدريب بنسبة 

على التحسين المتواصل في مجاالت الكمية والنوعية من خالل االلتزام بتوفير فرص متكافئة لتـدريب  

أكثر تكيفـا  ) التدريب(جعلها من خالل هذا الجانب العاملين والعمل على تطوير مهاراتهم بالشكل الذي ي

  ).تدريب األفراد عن دون زيادة التكاليف(مع التغير التكنولوجي 

  .يمثل اعتماد المؤسسة على اإلبداع التكنولوجي في إنتاج أنواع جديدة من الزجاج: 32الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  2%  2  موافق بشدة

  30%  26  موافق

  17%  15  محايد

  27%  24  معارض

  24%  21  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

يتبين لنا من خالل الجدول أعاله أن معظم المبحوثين يعتقدون بأن الشركة تعتمد فعـال علـى عمليـة    

اإلبداع التكنولوجي في إطار إنتاج أنواع جديدة من الزجاج وهذا قد يرجع إلى جاهزية الشركة للدخول 

نافسة مع الخواص وتعزيز مركزها بالسوق وهذا باالرتكاز على اإلقبال الكبيـر علـى منتـوج    في الم

) %24و % 27(الشركة من خالل االحتكاك المباشر مع المتعاملين من قبل هذه الفئـة، أمـا نسـبتهم    

مر وعلى األغلب هم من العمال البسطاء، يعتقدون بأن الشركة ما تزال تنتج نفس أنواع الزجاج هو األ
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الذي يثبت غياب اإلبداع التكنولوجي مستندين في ذلك على آراء المستهلكين مـن خـالل تعـامالتهم    

  .اليومية معهم

  .يمثل تعامل المؤسسة مع خبراء أجانب لتعزيز قدرتها التكنولوجية لتحسين الجودة: 33الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة 

  15%  13  موافق بشدة

  27.2%  24  موافق

  3.4%  3  محايد

  32.9%  29  معارض

  21.5%  19  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

نالحظ من خالل توزيع المعطيات في الجدول أن النسب جاءت متفاوتة، حيـث يـرى بعـض    

المبحوثين بأن الشركة ال تتعامل مطلقا مع األجانب في إطار تبادل الخبرات المدعمـة لقـدرتها علـى    

سيتها بل تستدعيهم في حالة حاجتها للتركيب أو الصيانة لبعض القطع، وهذا بسـبب  زيادة مستوى تناف

يعتقدون بأن الشركة سـبق  ) %27.2و %15(اعتماد الشركة على خبرة كفاءتها المحلية فقط، في مقابل 

خصوصا فـي  –لها االستفادة من خبرة بعض الشركات الفرنسية واأللمانية في تطوير العملية اإلنتاجية 

وهذا باالرتكاز على حرص الشركة على التطوير المسـتمر لتقنيـات    -ال الجودة والدقة في العملمج

  العمل
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  .يمثل اهتمام المؤسسة بتغيير نمط اإلنتاج بإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواقع اإلنتاج: 34الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  11%  10  موافق بشدة

  38%  33  موافق

  12.5%  11  محايد

  21.5%  19  معارض

  17%  15  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

يتضح لنا من خالل المعطيات الواردة في الجدول تفاوت النسب، حيث أكد اغلب المبحوثين بـان  

الشركة تولي العناية بتغيير نمط إنتاجها من خالل تبني التكنولوجيا الحديثة وهذا فـي إطـار تبادلهـا    

المتعاملين المؤهلين في مجال التحكم في التقنيات الجديدة وااللتزام بتقديم الجديد إلرضـاء  للخبرات مع 

  .الزبائن

صرحوا بعدم وجود أي نوع من التجديـد  ) %17و %21.5(أما البعض األخر بنسبة ما يقارب  

بداع الـذي  في التكنولوجيا ذلك بإسنادهم على االكتفاء بإنتاج نفس أنواع الزجاج بسبب غياب عنصر اإل

  .تتحكم فيه الكفاءات
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  .يمثل تلقي التقدير على ما يقدمه العمال من مجهودات للشركة: 35الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  3.4%  3  موافق بشدة

  11.3%  10  موافق

  16%  14  محايد

  44.3%  39  معارض

  15%  22  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

د فروق متفاوتة حيث يرى أكثر المبحوثين بأنهم ال يحصلون على أي نوع يمكن أن نالحظ وجو

من التقدير لقاء ما يبدلونه من مجهود، وهذا ربما يدل على غياب االتصال الفعال بين العمال و االدارة 

فيرون بأن المجهـود  ) %11.3و %34(أو ربما وجود تفاهم بين  االدارة والعمال، أما بالنسبة المتبقية 

ذي يبدلونه سمح لهم بالحصول على التقدير الكافي مما يزيد من شعورهم بالرضا واالسـتقرار فـي   ال

  .العمل ويدفعهم للتميز أكثر في األداء

  .يمثل عدم تناسب األجر مع المردود: 36الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  51%  45  موافق بشدة

  24%  21  موافق

  6%  5  محايد

  10%  9  معارض

  9%  8  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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انطالقا من النتائج الموضحة في الجدول نستنتج بأن معظم المبحوثين اعتبروا أن معدل األجـر  

ضعيف وال يتناسب مع مجهوداتهم، وهذا باالستناد على تراجع مداخيل الشركة بسبب ضعف اإلنتاجية 

فتـرى  ) %9و %10(أما الفئة التي تقدر نسبتها بحـوالي   التي تتحكم في توفير السيولة المالية للشركة،

بأن األجر مناسب لمردودها وهذا حسب مستواهم الوظيفي والمهام التي يقومون بها أو ربما هم من فئة 

  .األقل ارتباطا ومسؤولية من الذين لديهم أسر 

  .يمثل الحصول على عالوات لقاء الزيادة في معدل األرباح: 37الجدول رقم

 %النسبة المئوية  التكرار  بارة الع

  3%  3  موافق بشدة

  17%  15  موافق

  7%  6  محايد

  26%  23  معارض

  47%  41  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

توضح لنا النتائج المدونة في الجدول أن النسب متفاوتة بشكل ملحـوظ، حيـث اجمـع معظـم     

لمعدالت الربحية، وهذا إذ دل على شـيء  المبحوثين على أنهم ال يتلقون أية عالوات نظير مضاعفتهم 

وعلـى  ) %17و %3(يدل ربما على غياب العدالة التنظيمية في الشركة، أما الـبعض األخـر بنسـبة    

األرجح هم فئة العمال المؤهلين بالشركة يرون بأن الشركة تمنحهم عالوات معتبرة لقاء تميـزهم فـي   

ام التقييم لهذا تستطيع تحديد نظام لتوزيع العـالوات  األداء، لكن نستطيع القول بأن الشركة تتعامل بنظ

  .على العاملين
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  .يمثل اهتمام اإلدارة برفع الروح المعنوية: 38الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  14.7%  13  موافق بشدة

  4.5%  4  موافق

  2.2%  2  محايد

  40%  35  معارض

  38.6%  34  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

بالنظر إلى الجدول أعاله نالحظ وجود اختالف واضح بين النسب، حيث أجمع أغلب المبحوثين 

على عدم وجود اهتمام من طرف اإلدارة برفع الروح المعنوية لهـم، وهـذا   ) %38.6و %40(بنسبة 

انطالقا من انعدام التفاهم بين اإلدارة والعمال مما يؤثر سـلبا علـى معـدالت الرضـا واالسـتقرار      

فترى بأن إدارة الشركة تسعى لتوفير جو عمـل مالئـم   ) %4.5و %4.7(وظيفتين، أما النسبة ما بين ال

  .يسمح لهم بالشعور باالنتماء ويدفعهم للعمل أكثر على تدعيم صورتها أمام الجمهور الخارجي

  ).رعاية صحية/إطعام/نقل(يمثل الحصول على خدمات اجتماعية : 39الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  رالتكرا  العبارة

  3%  3  موافق بشدة

  25%  22  موافق

  13%  11  محايد

  32%  28  معارض

  27%  24  معارض بشدة

  100%  88  المجموع
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تبين لنا النتائج المدونة في الجدول أنه يوجد تفاوت ملحوظ بين النسب، وأكد معظـم المبحـوثين   

وديتها االقتصادية وضعف معدل الربحيـة،  بان الشركة ال توفر الخدمات الكافية بالنظر إلى تراجع مرد

  ).رغم أنه من المعروف أن توفير الخدمات االجتماعية منصوص عليه في االتفاقية الجماعية(

النقـل،   -إلى وجود خدمات جماعية كافية) %25و %3(في حين يذهب البعض األخر بنسبة   

مواردهـا البشـرية، كمـا أن العمـال      اإلطعام، الرعايا الصحية، ألنها تساعد الشركة في اإلبقاء على

  .القدامى بالشركة أكدوا على وجود اهتمام كبير من قبل الشركة يرضي العاملين لديها

  .يمثل لألجور الحالية دور كبير في توظيف كفاءات جديدة: 40الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  5%  4  موافق بشدة

  7%  6  موافق

  9%  8  محايد

  34%  30  معارض

  45%  40  معارض بشدة

  100%  88  المجموع

تبين لنا النتائج أعاله أن النسب متفاوتة حيث أجمع جل المبحوثين على أن األجور الحالية ليست 

عامل جذب للكفاءات الجديدة من سوق العمل، وهذا راجع لعدة قدرة الشركة على دفع الزيـادات فـي   

معاش، وهذا يلقي عبئا أخر على إدارة الموارد البشـرية مـن   األجور تتناسب مع الوضع االقتصادي ال

الجـدول رقـم    %18(حيث عدم قدرتها على دفع العاملين وحفزهم للتميز أكثر في العمل، أما حوالي 

من المبحوثين يرون بأن الوضعية االقتصادية للشركة مستقرة تسمح لها بجذب عمالة مميزة مـن  ) 04

استقرار للعمالة بالشركة مقارنة مع الشركات األخرى، واسـتمرارها   سوق العمل بدليل وجود معدالت

  .في توظيف الموارد البشرية
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  .يمثل دور الحوافز في استقرار معدالت اإلنتاج: 41الجدول رقم 

 %النسبة المئوية  التكرار  العبارة

  1.1%  1  موافق بشدة

  12.5%  11  موافق

  18.1%  16  محايد

  36.3%  32  معارض

  32%  28  ةمعارض بشد

  100%  88  المجموع

تشير المعطيات في الجدول إلى وجود تباين كبير في النسب، حيث أكد أغلب المبحـوثين بـأن   

الحوافز غير موجودة في المؤسسة وهذا قد يرجع إلى انخفاض مردودية المؤسسة ونقص المبيعات في 

ن الشركة بسـبب ضـعف العائـد    الفترة الحالية وتشير بعض الوثائق إلى أن بعض العمال استقالوا م

المادي، كما أشار البعض األخر إلى أن المؤسسة تعتمد على التحفيز بشكل كبير وهذا يتضح من خالل 

تقديم المنح للعمال لتحفيزهم على بذل المزيد من المجهودات، كما أن الشركة ما تزال تعـرف إقبـال   

  .كبير لطلبات العمل

  :مناقشة الفرضيات -2

  :نتائج الفرضية األولىمناقشة  -2-1

تأثير الصورة الذهنية لدى العامـل علـى مسـتوى    ''من خالل المعطيات التي تم جمعها حول   

توصلنا إلى أن عمال الشركة اإلفريقية للزجاج يعتقدون بأنها تمتلك صـورة حسـنة   '' تنافسية المؤسسة

مجهودات لإلبقاء علـى هـذه   لدى جمهورها الخارجي هو األمر الذي سيشجعهم على بذل المزيد من ال

  :كاالتي القيمة ويتضح ذلك من خالل االستنتاجات المتعلقة بالفرضية الجزئية األولى
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من المبحوثين تؤكد أن الشركة مكانة كبيرة في السوق المحلية وهو ما يزيد مـن   %30ظهرت نسبة  -

  .حظوظها في التوسع مستقبال

بإرضاء زبائنها بالشكل الذي يسمح لها بتكـوين صـورة    أكد المبحوثين على أن الشركة تهتم كثيرا -

  .إيجابية لديهم

تؤكد بأنهم كونوا انطباعا مسبقا عـن الشـركةلاللتحاق   ) %20.4(جاءت نسبة معتبرة من المبحوثين  -

  .بالعمل بها

منتوجاتها من قبل الجمهـور  يتضح بأن الشركة تعرف إقباال كبيرا على ) 12(الجدول رقم  من خالل -

  .%35خارجي بنسبة ال

يتضح بأن الشركة تعتمد على التوظيف حسب معيـار   من اجابات المبحوثين %47انطالقا من نسبة  -

  .نوع التخصص

  .المنتوجالتنويع في  في الشركةداخل  مؤكدة على تأثير جو العمل  %31.8جاءت نسبة  -

  .ودة كبيرةأكد معظم المبحوثين على أن المنتوج الذي تقدمه الشركة يمتاز بج -

من أغلبية المبحوثين وجود عراقيل في العمل تعيق الشركة على المنافسة لـذلك   %40أظهرت نسبة  -

  .تحاول إزالتها

من المبحوثين مؤكدة على استفادة الشركة من خبرة  كفاءتها البشرية فـي إطـار    %35جاءت نسبة  -

  .تحسين القدرة 

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية -2-2

لنظر إلى ما تم جمعه حول مرونة اتخاذ القرار بالشركة وعالقتها بالقـدرة التنافسـية مـن    با   

  :خالل المعطيات الميدانية وجود فعالية القرارات اإلدارية إلى حد ما وهذا ما سنوضحه كاألتي

من نتائج الفرضية األولى وجود تشاركية في اتخاذ القـرارات المرتبطـة أساسـا     %23أثبتت نسبة  -

  .تحسين نوعية العمل إلى درجة معتبرة ب
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من المبحوثين مؤكدة على تعرض الشركة للخسارة بسبب قرارات غيـر صـائبة،    %46جاءت نسبة -

  .لكن هذا ال يبين فعال بسبب الخسارة األول ضعف القرارات

  .من المبحوثين مؤكدة على وجود تخطيط واضح الستقطاب الكفاءات %27جاءت نسبة  -

ن المبحوثين بوجود تغيرات جديدة تتعلق بالسياسة العامة للشركة بـالنظر إلـى تطـور    م %27اقر  -

  .السوق

من المبحوثين بوجود حرية منحتها لهم اإلدارة العليا في شق استقطاب كفـاءات جديـدة    %32أجمع  -

  .من سوق العمل

ضعها اإلدارة العليا إال أنه رغم إجماع أكثرية المبحوثين بعدم مالئمة األسعار الحالية للمنتوج التي ت -

  .ال يمكن أن نجزم فعال بمثل هذه اإلجابات باعتبارها آراء متناقضة

من المبحوثين على اهتمام اإلدارة بآراء زبائنها حول مراجعة جودة المنتوج المقدم لهـم   %40أجمع  -

  .وهذا حسب السياسة العامة للشركة في هذا الشأن

وهي نسبة مقبولة إلى حد ما بفعاليـة القـرارات اإلداريـة     %22سبة من خالل إجماع المبحوثين بن -

  .بالمؤسسة

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة -2-3

من خالل نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة  باستدخال التكنولوجيا الحديثة وعالقتها بزيادة مستوى 

تقنيات حديثة في مجال عملهـا ممـا    تنافسية المؤسسة اتضح بأن الشركة اإلفريقية للزجاج تعتمد على

  :يسمح لها بالحصول على ميزة تنافسية كبيرة في السوق الوطنية، وجاءت النتائج التالية موضحة لذلك

على نقص فرص التدريب بالخارج في سبيل زيادة مهارة التحكم  %40أجمع بعض المبحوثين بنسبة  -

  .رية المتبعة غير فعالة في هذا اإلطارفي اآلالت، لكن ذلك ال ينفي بأن اإلجراءات اإلدا

  . من المبحوثين اقتناء الشركة آالت متطورة لمواقع اإلنتاج قبل الفترة األخيرة %43أكد  -
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من العمال بأنهم يمتلكون القدرة الكافية في التحكم في اإلنتاج بإسـتدخال تقنيـات جديـدة     %42أقر  -

  .للشركة

م يتلقون صعوبات متعلقة بنوعية وسائل العمل، لكـن بـالنظر   من المبحوثين بأنه %42أثبت حوالي  -

  .للظروف األخرى في العمل أكدوا بأنها مناسبة تماما

من العمال في الشركة على اعتمادها لعنصر اإلبداع التكنولوجي في انتاج أنـواع جديـدة    %30أكد  -

  .من الزجاج

انـب فـي إطـار تعزيـز قـدرتها      مؤكدة على تعامل المؤسسة مع خبراء أج %27.2جاءت نسبة  -

  .التكنولوجية في مجال تحسين الجودة

من المبحوثين بان الشركة تهتم كثيرا بتغيير نمط اإلنتاج وذلك باعتمادهـا علـى    %38أقر حوالي  -

  .تكنولوجيا حديثة في مواقع اإلنتاج

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -2-4

بدور التحفيز في زيادة مستوى تنافسية المؤسسة إلى  تشير نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة  

وجود خلل في نظام الحوافز وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الشركة في بناء مركز لها بالسوق المحلية 

  :ويبرز هذا التراجع من خالل االستنتاجات التالية

مونه مـن مجهـوذات   من العمال على أنهم ال يتلقون أي نوع من التقدير على ما يقد %44.3أجمع  -

  .للشركة

من المبحوثين بأن معدل األجور التي يتحصلون عليها ال تتناسب مـع مـردودهم    %51أقر حوالي  -

  .العام

من المبحوثين مؤكدة على عدم حصولهم على أية عالوات لقاء الزيادة في معـدل   %41جاءت نسبة  -

  .الربحية
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برفع روحهم المعنوية في العمل رغم حاجتهم لهـا   من العمال بأن اإلدارة ال تهتم %40أكد حوالي  -

  .في ظل الصعوبات التي يواجهونها في العمل

من المبحوثين على أن الخدمات االجتماعية المقدمة لهم غير كافية في ظـل الوضـعية    %32أجمع -

  .المتردية للشركة

مل محفز فـي اسـتقطاب   من العمال إلى القول بأن األجور الحالية بالشركة ال تعتبر عا %45يذهب  -

  .كفاءات جديدة من سوق العمل

من أغلبية المبحوثين بأن الحوافز المعتمدة فـي الشـركة ال تسـاعدهم علـى      %36.3يرى حوالي  -

  .االستقرار في العمل

  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة -3

ـ  ي تناولـت موضـوع القـدرة    تناولنا في الجانب النظري للدراسة الراهنة بعض الدراسات الت

التنافسية للمؤسسة، والتي ترتبط بالموضوع ارتباطا مباشرا، وسنحاول في هذه الدراسة من خالل نتائج 

  .الميدانية المقارنة بين ما توصلت إليه بعض الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية

ءات في تحقيق الميزة دور الكفا: "ونشير في هذا الصدد إلى أول دراسة آلسيا رحيل تحت عنوان

، حيث توصلت في دراستها إلى الدور الكبير الذي تلعبه الكفاءات في تحقيق ميـزة تنافسـية   "التنافسية

اهتمام الشركة بإرضاء زبائنها من خالل تبني نظام الجودة الشاملة، وكذلك للشركة، أيضا توصلت إلى 

  .اتجية المؤسسةتوصلت إلى احتالل مفهوم الكفاءات مكانة أساسية في استر

اعتماد الشركة اإلفريقيـة للزجـاج علـى كفاءاتهـا     : من خالل هذه النتائج ترى دراستنا الحالية

البشرية المحلية في تعزيز مركزها بالسوق من خالل االهتمام بتوفير مختلف الظروف الالزمة للحفـاظ  

الل التركيـز علـى الجـودة    عليها، كما توصلت إلى وجود اهتمام كبير من قبل الشركة بزبائنها من خ

  .والسعر
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" أما بالنسبة للدراسة الثانية التي قام بها مروان محمد النسور ومحمد عواد الزيـادات بعنـوان   

لعينة من منظمات القطـاع الخـاص فـي    " تخطيط الموارد البشرية ودوره في تعزيز القدرة التنافسية

د البشرية فـي تحقيـق المؤسسـة للقـدرة     األردن، حيث توصل الباحثان إلى وجود دور كبير للموار

التنافسية، وهو ما توصلت إليه دراستنا الراهنة في إطار الفرضية األولى التـي تـرى بـأن مسـتوى     

تنافسية الشركة تحققه الموارد البشرية الفعالة، كما ذهب الباحثان إلى القول بوجود عالقة تأثير متبـادل  

ظمات القطاع الخاص، وهو ما تأكد في دراسـتنا مـن خـالل    بين االستقطاب والقدرة التنافسية في من

  .النتيجة العامة التي بنيناها انطالقا من نتائج الفرضيات الجزئية

وفي األخير نقول  بأن الدراسات السابقة ساعدتنا كثيرا في فهم الموضوع قيد الدراسة باالعتمـاد  

  .على الخطوات المنهجية التي وظفت في كلتا الدراستين

  :ناقشة نتائج الدراسة في ضوء النظرياتم -4

اعتمدنا في الجانب النظري للدراسة على مجموعة من النظريات في علـم االجتمـاع عامـة      

والعمل والتنظيم خاصة، والتي تناولت موضوع تنافسية المؤسسة، حيث تذهب الماركسية للقـول بـأن   

الستغالل قوة عملهم للزيادة في أرباحـه،  النظام الرأسمالي يعمل على تزييف الوعي العمالي، ويسعى 

وهذا من منطلق وجود تعارض بين طبقتين في المجتمع مالكة لوسائل اإلنتاج، وأخرى كادحة ال تملـك  

سوى قوة عملها، حيث تسعى الطبقة األولى إلى تعظيم أرباحها وكسب تأييد فئات المجتمع، فـي حـين   

  .تبقى األخرى تحت هيمنتها

اجات  العامة على دارستنا فإن النتائج جاءت مؤكدة على وجود وعي عمالي ومن خالل االستنت

كافي يسمح لهم باختيار العمل الذي يناسبهم باعتبارهم أحرار في ذلك والمؤسسة ليست مكان الصراع 

  .الطبيعي كما قال كارل ماركس بل هي مكان لتبادل المعلومات والخبرات في سبيل تحقيق  الربحية
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للنظرية  البنائية الوظيفية فترى بان المؤسسة شبكة من العالقات االجتماعية  أما بالنسبة

باعتبارها جزء من نسق أكبر بحيث أن استمرارها كما يعتمد على مدى التوافق واالنسجام بين 

أعضائها، وتذهب أيضا إلى توزيع أدوار األفراد داخل النسق المؤسساتي بما يخدم األهداف العامة له، 

إن الصورة الخارجية للمؤسسة وقدرتها التنافسية من منظور هذا التحليل تتحقق من خالل تأدية ومنه ف

  .األنساق الفرعية للدوار يشكل تحقيق توازن واستقرار النسق العام داخل المؤسسة

ونفهم من خالل هذا الطرح بأن دراستنا الحالية توصلت إلى وجود عالقة تبادلية بين الدور  

ه العمال داخل الشركة وتحقيقها للمكانة المرموقة في السوق على اعتبار وجود تبادل الذي يقوم ب

  .لألدوار بين مختلف الوحدات بالشركة

ومن خالل ما تطرقت إليه بعض نظريات علم اجتماع التنظيم والعمـل، والبدايـة مـع اإلدارة    

فعال يسمح لـه بتحقيـق أهدافـه    العلمية التي ترى بان جذب األفراد للتنظيم يتطلب وضع نظام تحفيز 

العامة، في حين ترى مدرسة العالقات اإلنسانية بوجود تأثير كبير للعالقات االجتماعية داخل التنظـيم  

على مردودية العمال، وهذا بالنظر إلى اعتبار الفرد كائن اجتماعي يتأثر ويـؤثر فـي محـيط عملـه     

أما من جهة نظر النموذج الفـوردي فيعتقـد بـأن     باالهتمام والتقدير الذي يتلقاه من خالل مجهوداته،

العامل كائن اقتصادي تتأثر مردوديته بوجود حوافز مادية عالية وخدمات اجتماعية كافية، فكلما حصل 

العامل على الزيادة في األجر كلما انعكس ذلك على أدائه والعكس صحيح، في حـين يـرى االتجـاه    

طار العمل بالمؤسسة تعمل على خلق نوع من التفـاهم واالحتـرام   التفاعلي بأن العالقات المتبادلة في إ

  .بين أعضاء التنظيم ويبرز ذلك واضحا في المجهود العام الذي يبذلونه

أما من وجهة نظر إدارة الجودة الشاملة كمدخل حديث فترى بـأن التركيـز علـى العنصـر       

حيث يساعد المؤسسة في تحقيق الجـودة  البشري واالهتمام به يعزز من قدرته على التميز في األداء، 

  .في المنتوج واألداء معا
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وبناءا على االستنتاجات العامة للنظريات السابقة في علم اجتماع العمل والتنظيم يتضح لنا من   

خالل الدراسة التي قمنا به وجود تقارب نوعا ما في الشائع التي توصلنا إليها والمسـلمات األساسـية   

ث تقول بأن للحوافز المادية والمعنوية تأثير كبير في زيـادة المردوديـة اإلنتاجيـة    لهذه النظريات حي

كما أن للجانب العالئقي أو اإلنساني دور كبير فـي   -محل الدراسة-للعمال وهذا ما تفتقر إليه الشركة

الكبيـر   إحساس العمال بالتقدير مما يزيد من روحهم المعنوية في العمل، وفيما يتعلق بتوفير االهتمـام 

والتركيز على التفاعالت الجيدة مع مختلف أعضاء التنظيم وجود تأثير متبادل فيما بينها بالشكل الـذي  

يحقق للعمال نوع من الراحة وبالتالي العمل على زيادة المردود وهو ما ينعكس إيجابا علـى الصـورة   

  .العامة للشركة

  :االستنتاج العام -5

عليها من ميدان الدراسة بعد معالجتها وتحليلها، التوصل إلـى   سمحت لنا المعطيات التي تحصلنا

مجموعة نتائج مرتبطة بموضوع الدراسة الراهنة والتي أثبتت وجود اختالفات واضحة بين الفرضيات 

  :التي انطلقنا منها ونوردها حسب المحاور التالية

ة متميز للشركة وتبين ذلك مـن  تساهم الصورة الذهنية للمؤسسة لدى العامل في بناء مستوى تنافسي -1

خالل معطيات الفرضية األولى التي تحققت باإليجاب، حيث بين وجود داللة إحصائية بين المتغيـرين  

  .من خالل إجابات المبحوثين) مستوى التنافسية-الصورة الذهنية(السابقين 

خالل نتائج الفرضـية   يؤدي مسار اتخاذ القرار بالشركة إلى خلق تنافسية للشركة، ويتجلى ذلك من -2

-اتخاذ القـرار (الثانية التي تحققت هي األخرى وثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين 

  .وذلك من منظور أغلب المبحوثين ) مستوى التنافسية
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تبين لنا المعطيات التي تم جمعها حول الفرضية الثالثة وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـين     -3

لتكنولوجيا للشركة ومستوى تنافسية الشركة، وتحققت هي األخرى باالرتكاز على ما أدلى به استدخال ا

  .المبحوثين

من خالل معطيات الفرضية الرابعة المتعلقة بالتحفيز وعالقته بتنافسية المؤسسة، عدم وجود داللة  -4

ى مـا صـرح بـه أغلـب     إحصائية بين المتغيرين وبالتالي لم تتحقق هذه الفرضية وذلك باالستناد عل

  .المبحوثين

الشـركة  (اعتمادا على االستنتاجات السابقة تجدر اإلشارة إلى أن المؤسسة الجزائرية العمومية   

ما تزال بعيدة كل البعد عن المعايير الحديثة التي تنظم عالقات العمل داخل ) نموذجا-اإلفريقية للزجاج

حققته بعض الشركات الرائدة في السوق المحليـة،   الشركة تعرف نوع من الجمود وهذا مقارنة مع ما

كما أنها تفتقر إلى سياسة تحفيزية فعالة تسمح لها باالختيار الدقيق للكفاءات المتميزة من سوق العمـل  

  .في ظل احتدام المنافسة بين المؤسسات 

  :تحليل دليل المقابلة -6

ة المقابلة تحصلنا على مجموعة مـن  بعد القيام بجمع المعلومات من ميدان الدراسة من خالل أدا

مسؤول الموارد البشرية، : النتائج انطالقا من اإلجابات التي قدمها لنا بعض المسئولين في الشركة منهم

مسؤول الجودة، مندوب المبيعات، المسؤول التجاري، مسؤول الماليـة والمحاسـبة، نسـتخلص بـأن     

ة في مجال اهتمامها بخلق صورة حسنة بالسوق المحلية الشركة اإلفريقية للزجاج تعتمد إستراتيجية فعال

تؤثر على القيم التي يحملها األفراد سواء العاملين بها أو الذين تسعى الستقطابهم للعمل بهـا، وأكـدت   

إجابات مسؤول المبيعات بأن منتوج الشركة يشهد إقبال كبير من طرف العديد من فئات المجتمع وهـذا  

  .لتي تباع في مدة زمنية قصيرةمن خالل كثرة الطلبات ا
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وجاءت إجابات المسؤول التجاري مؤكدة على وجهة النظر األولى، حيث يؤكد بـأن الشـركة     

تحقق أرباح كبيرة من وراء كثرة طلبات الزبائن، وهذا باالستناد على الحسابات المالية المدونـة فـي   

دة إلى القول بأن المنتـوج يمتـاز بجـودة    التقارير، أما فيما يتعلق بجودة  المنتوج يذهب مسؤول الجو

عالية في السوق وهذا من خالل التعامالت التجارية مع المتعاملين والمهنيين في نفس المجال، وكثـرة  

  .استعمال الزجاج في مختلف الصناعات األخرى

يسـمح  وبالنسبة للمسار الذي يتخذ فيه القرار بالشركة أجمع المسئولين بأنه فعال نوعا ما ألنه    

لها بتحقيق التكيف في ظل التطورات المشاركة في البيئة المحيطة بالشركة، وتعتمد فيه على المرونـة  

  .والتجديد خصوصا ما تعلق منها بالتخطيط الستقطاب الكفاءات من سوق العمل

وفي محاولتنا لمعرفة مدى اعتماد الشركة على استدخال التكنولوجيـا أكـد مسـؤول الماليـة       

ة بأن الشركة تهتم كثيرا باقتناء تقنيات جديدة تساعدها على االبتكار فـي صـناعة الزجـاج    والمحاسب

وبالتالي كسب حصص سوقية كبيرة، من جهة أخرى أقر مسؤول الجودة بالدور الكبيـر الـذي أدتـه    

التكنولوجيا الجديدة في الشركة من خالل تعزيز القدرة اإلبداعية للشركة بإنتاج أنـواع مختلفـة عـن    

  .األنواع القديمة

أما بخصوص طبيعة سياسة التحفيز المعتمدة في الشركة أكد مسؤول الموارد البشرية بأنه فـي    

السنوات الماضية كانت تحقق الشركة ربحية كبيرة نظرا لكثرة الطلبات من جميع الفئات، حيث كانـت  

نة األخيرة تقلصت األرباح وهو تتقاسم أرباحها مع عمالها لكن بعد تراجع الوضعية االقتصادية في اآلو

ما انعكس سلبا على نظام الحوافز، كما أكد مسؤول المالية والمحاسبة على وجود ديون كبيـرة علـى   

، وهذا بسبب سياسة الدولة التي انعكس سـلبا علـى الشـركة    2017، وبداية 2016الشركة في فترة 

  .عديدةباعتبارها وطنية تابعة للدولة وهو ما أدى إلى ظهور مشاكل 
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نستنتج مما سبق وجود تقارب بين آراء المسئولين والعمال البسطاء وحول ما هو موجود فعال   

في الشركة لهذا نقول بأن الشركة اإلفريقية من وجهة نظر عمالها لم ترتقي بعد لمصـاف الشـركات   

  .الرائدة في السوق

  

  :عرض نتائج وتوصيات الدراسة -7

لميدانية التي أجريناها بخصوص موضوع القدرة التنافسـية فـي   من خالل الدراسة النظرية وا  

  :عالقته باستقطاب الموارد البشرية خرجنا بمجموعة نتائج والمتمثلة في

  .عدم االهتمام بالموارد البشرية داخل الشركة بالشكل الذي يسمح لهم باالندماج داخل أماكن العمل -

  .ضعف معدالت األجور -

  .لبعث روح اإلبداع داخل الشركة غياب التحفيز الكافي -

  .جديدة للشركة....ضعف القرارات اإلدارية المتعلقة بجذب  -

دعم استدخال الشركة للتكنولوجيا الجديدة إال أنها ما تزال تواجه الكثير من العراقيل في تكييفها مـع   -

  .التطورات الجديدة في سوق العمل

م الجمهور العام، لكن ذلك ال يكفيها لتعزيـز مركزهـا   تعتمد الشركة كثيرا على تحسين صورتها أما -

  .بالسوق

  :أما بالنسبة لبعض التوصيات التي نقترحها على المؤسسة فهي كاألتي  

  .االهتمام يجعل القرارات أكثر مرونة في شق استقطاب الكفاءات المتخصصة -

  .التركيز على رفع الروح المعنوية للعاملين وتقدير مجهوداتهم -

  .دة هيكلة  بعض الوحدات بالشكل الذي يتالءم ونشاط الشركةإعا -

  .العمل على توفير فرص متكافئة لتدريب العاملين -
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  .تبني ثقافة الجودة وتطبيق فلسفة التحسين المستمر بالمؤسسة -

  .العمل بأسلوب التشاركية في صنع القرارات بالشكل الذي يعزز من والء العاملين -

  :النتيجة العامة -8

وجود عالقة بين استقطاب المـوارد البشـرية   '' مما سبق ذكره نخلص إلى نتيجة عامة مفادها  

وذلك من خالل االستنتاجات التي تـم جمعهـا مـن الفرضـيات الجزئيـة       ،''والقدرة التنافسية للشركة

ة وعلى العموم يمكـن القـول بـأن الشـرك    . k2وانطالقا من نتائج  وبالرجوع إلى الدراسة الميدانية 

اإلفريقية تسعى جاهدة لتوفير ظروف عمل أحسن لعمالها رغم تلقيها لصعوبات كبيرة في سبيل تحقيـق  

  .ذلك 
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  : خالصة الفصل

إن ما يمكن قوله في خالصة هذا الفصل هو أننا قمنا فيـه بالعمـل علـى عـرض مختلـف        

ليل هذه المعطيـات وتقـديم   المعطيات والنتائج المتعلقة بها في جداول، مع حساب النسب المئوية مع تح

-اسـتمارة (استنتاجات عامة بالنظر إلى الرصيد المعرفي الذي تم جمعه من خالل أدوات جمع البيانات 

، ثم اعتمدنا على هذه التحليالت في مناقشة الفرضيات الجزئية للدراسـة، ثـم   )سجالت ووثائق-مقابلة

ضافة إلى الدراسات السابقة واعتمدنا علـى  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات والنظريات، باإل

إجابات بعض المسئولين في تحليل دليل المقابلة، وفي األخير قمنا بعرض النتائج العامة للدراسة وتقديم 

  .بعض التوصيات وأخيرا عرض النتيجة العامة للدراسة
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ية المؤسسات ال سـيما  انطلقت هذه الدراسة من خالل فكرة سائدة في ميدان العمل أال وهي تنافس

  .في ظل الوضع االقتصادي الذي أصبح مفتوحا

وبتوظيف للمفاهيم المأخوذة من التراث النظري السوسيولوجي، وبعض القراءات الحديثة الـذي  

مـن خـالل   ) التنافسـية (يعرضها علم االجتماع التنظيم اتجهت الدراسة الحالية إلى فهم هذه الظاهرة 

ة للمؤسسة وهي مسألة االستدخال والتحسين المستمر لمواردهـا المختلفـة ال   ربطها بأحد أبعاد الحداث

سيما البشرية منها والذي يطلق عليها في ميدان علم االجتماع التنظيم وحتى الفروع المجاورة له تسمية 

االستقطاب الذي حاولت الدراسة الكشف عنه من خالل الدراسة الميدانية بالشركة اإلفريقيـة للزجـاج   

ذي دامت حوالي ثالثة أشهر تقريبا خرجنا فيها بمجموعة من االستنتاجات أبرزها وجود اسـتدخال  وال

مستمر للتكنولوجيا الحديثة في العمل والعمل على توظيفها بالشكل الذي يحقق للشركة التميز وهذا مـن  

فـي السـوق    خالل التركيز على مجهوذات الموارد البشرية، إضافة إلى امتالك الشركة مركز تنافسي

المحلية من وجهة نظر أغلب عمالها على اعتبارها شركة قديمة النشأة ولها خبرة طويلـة فـي مجـال    

  لذلك نقترح بعض االمور منها.عملها

صعوبة إجراء الدراسة المقارنة بين الشركة الوطنية اإلفريقية للزجاج وبعض المؤسسات التي دخلت  -

أوجه نظر للباحثين الجدد إلى االهتمـام بهـذا الجانـب فـي      حديثا للسوق في ظل اقتصاد السوق لهذا

  .دارساتهم الالحقة على مقارنة  الوضعية االقتصادية الجديدة للمؤسسات الجزائرية

ضيق الوقت الذي اثر كثيرا على مسار الدراسة التي من المفترض ان تلم بجوانب عديدة بموضـوع  -

  .القدرة التنافسية

رات الفعلية للظروف الجديدة التي يعرفها االقتصاد الوطني على التوجهات صعوبة الكشف عن التأثي -

  .الجديدة للشركة 
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  :دليل المقابلة): 2(الملحق رقم 

اعتمدت الدراسة الحالية على دليل المقابلة الذي تضمن مجموعة من األسئلة الرئيسية التي قمنا   

دانية، وتم إنجاز المقابلة الشخصية التي شخصيا بصياغتها من خالل مجموعة من المعطيات المي

  :استعملنا فيها طريقة تدوين إجابات المبحوثين واألسئلة التي تم طرحها قمنا بتقسيمها إلى محاور هي

  .إستراتيجية الشركة الموجهة نحو خلق مكانة بالسوق وتمثلها في أذهان عمالها:  المحور األول

  .سوق الوطنيةفعال كونت الشركة لنفسها مركزا بال - 1
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  .كفاءات متميزة في سبيل تحقيق ذلك
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  .التي تعرضها الحكومة

عتماد على التخطيط المسبق لوضع قرارات جديدة تتماشى مع التغيرات الجديدة يتم اال - 3
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Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 88 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 88 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.867 33 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 88 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 88 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.896 10 

 



  

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 88 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 88 100.
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a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.844 8 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 88 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 88 100.

0 

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

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 88 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 88 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.813 8 

 

 

Corrélations 

 
ا

 الستمارة
 الصورة

 للمؤسسة الدھنیة
 مرونة

 القرار إتخاد
 ادخال

 وجیاالتكنل
سیا

 التحفیز سة

 Corrélation de االستمارة
Pearson 1 .605** .803** .62

3** 
.5

97** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .00
0 

.0
00 

N 8
8 88 88 88 88 

 الصورة
 للمؤسسة الدھنیة

Corrélation de 
Pearson 

.
605** 1 .363** -

.040- 
-

.031- 

Sig. (bilatérale) .
000  .001 .71

2 
.7

73 

N 8
8 88 88 88 88 

 إتخاد مرونة
 القرار

Corrélation de 
Pearson 

.
803** .363** 1 .48

7** 
.3

13** 

Sig. (bilatérale) .
000 .001  .00

0 
.0

03 

N 8
8 88 88 88 88 



  

 

 

 ادخال
 التكنلوجیا

Corrélation de 
Pearson 

.
623** -.040- .487** 1 .4

34** 

Sig. (bilatérale) .
000 .712 .000  .0

00 

N 8
8 88 88 88 88 

 Corrélation de التحفیز سیاسة
Pearson 

.
597** -.031- .313** .43

4** 1 

Sig. (bilatérale) .
000 .773 .003 .00

0  

N 8
8 88 88 88 88 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

Corrélations 

 
 الصورة

 للمؤسسة نیةالدھ

 الصورة
 للمؤسسة الدھنیة

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 88 

VAR0000
1 

Corrélation de 
Pearson .640** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
2 

Corrélation de 
Pearson .729** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
3 

Corrélation de 
Pearson .790** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
4 

Corrélation de 
Pearson .782** 



  

 

 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
5 

Corrélation de 
Pearson .786** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
6 

Corrélation de 
Pearson .727** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
7 

Corrélation de 
Pearson .591** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
8 

Corrélation de 
Pearson .747** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0000
9 

Corrélation de 
Pearson .743** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0001
0 

Corrélation de 
Pearson .660** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

 

 

Corrélations 



  

 

 

 
 مرونة

 القرار إتخاد

 مرون   ة
 القرار إتخاد

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 88 

VAR00
011 

Corrélation de 
Pearson .536** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
012 

Corrélation de 
Pearson .705** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
013 

Corrélation de 
Pearson .797** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
014 

Corrélation de 
Pearson .576** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
015 

Corrélation de 
Pearson .720** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
016 

Corrélation de 
Pearson .745** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
017 

Corrélation de 
Pearson .807** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR00
018 

Corrélation de 
Pearson .669** 



  

 

 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

Corrélations 

 
 ادخال

 التكنلوجیا

 ادخ  ال
 التكنلوجیا

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 88 

VAR0
0019 

Corrélation de 
Pearson .437** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0020 

Corrélation de 
Pearson .611** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0021 

Corrélation de 
Pearson .682** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0022 

Corrélation de 
Pearson .589** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0023 

Corrélation de 
Pearson .579** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0024 

Corrélation de 
Pearson .759** 



  

 

 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0025 

Corrélation de 
Pearson .688** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

Corrélations 

 
 سیاسة

 التحفیز

 سیاس  ة
 التحفیز

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 88 

VAR0
0026 

Corrélation de 
Pearson 

.655*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0027 

Corrélation de 
Pearson 

.756*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0028 

Corrélation de 
Pearson 

.643*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0029 

Corrélation de 
Pearson 

.620*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0030 

Corrélation de 
Pearson 

.714*

* 



  

 

 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0031 

Corrélation de 
Pearson 

.663*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0032 

Corrélation de 
Pearson 

.654*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

VAR0
0033 

Corrélation de 
Pearson 

.618*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 88 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

  
   



  

 

 

 

Unidirectionnel 

 

Descriptives 

   المتوسطات

 
M
oyenne 

E
cart 
type 

Erre
ur standard 

Intervalle de confiance à 
95 % pour la moyenne 

M
inimum 

M
aximum 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

الص    و
 الدھنی   ة رة

 8 للمؤسسة
3.
1000 

.
96906 

.103
30 2.8947 3.3053 1.

00 
4.
80 

 مرونة
 8 رارالق إتخاد

2.
7358 

.
86071 

.091
75 2.5534 2.9182 1.

00 
4.
88 

 ادخال
 8 التكنلوجیا

2.
6981 

.
86190 

.091
88 2.5154 2.8807 1.

00 
4.
57 

 سیاسة
 8 التحفیز

2.
4190 

.
88896 

.094
76 2.2307 2.6074 1.

00 
4.
25 

Tota
l 52 

2.
7382 

.
92474 

.049
29 2.6413 2.8352 1.

00 
4.
88 

 

Test d'homogénéité des variances 

   المتوسطات

Statistique 
de Levene ddl1 ddl2 Sig. 

.979 3 348 .403 

 

ANOVA 

   المتوسطات

 
Somme 

des carrés ddl 
Carré 

moyen F Sig. 

Intergrou
pes 20.626 3 6.875 8.55

9 .000 

Intragrou
pes 279.532 348 .803   

Total 300.158 351    

 



  

 

 

 

Comparaisons multiples : 

Variable dépendante:   المتوسطات   

Différence significative de Tukey   

(I) 
 المحاور

(J) 
 المحاور

Différence 
moyenne (I-J) 

Erreur 
standard ig. 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 الص  ورة
 للمؤسسة الدھنیة

 ن   ة مرو
 7130. 0154. 037 13511. *36420. القرار إتخاد

 ادخ    ال
 7507. 0532. 016 13511. *40195. التكنلوجیا

 سیاس   ة 
 1.0298 3322. 000 13511. *68097. التحفیز

 مرون   ة 
 القرار إتخاد

 الص  ورة
 -0154.- -7130.- 037 13511. *-36420.- للمؤسسة الدھنیة

 ادخ    ال
 3865. -3111.- 992 13511. 03774. التكنلوجیا

 سیاس   ة 
 6656. -0320.- 090 13511. 31676. التحفیز

 ادخ    ال
 التكنلوجیا

 الص  ورة
 -0532.- -7507.- 016 13511. *-40195.- للمؤسسة الدھنیة

 مرون   ة 
 3111. -3865.- 992 13511. -03774.- القرار إتخاد

 سیاس   ة 
 6278. -0698.- 167 13511. 27902. التحفیز

 سیاس   ة 
 التحفیز

 الص  ورة
 000 13511. *-68097.- للمؤسسة الدھنیة

-
1.0298- -.3322- 

 مرون   ة 
 0320. -6656.- 090 13511. -31676.- القرار إتخاد

 ادخ    ال
 0698. -6278.- 167 13511. -27902.- التكنلوجیا

*. La différence moyenne est significative au niveau .05. 

  
   



  

 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

2.7 االستمارة
614 

.587
72 88 

 الدھنیة الصورة
 للمؤسسة

3.1
000 

.969
06 88 

 إتخ  اد مرون  ة
 القرار

2.7
358 

.860
71 88 

2.6 التكنلوجیا ادخال
981 

.861
90 88 

2.4 التحفیز سیاسة
190 

.888
96 88 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 الدھنیة الصورة
 للمؤسسة

3.1
000 

.969
06 88 

VAR00001 3.6
136 

1.44
184 88 

VAR00002 3.1
477 

1.39
407 88 

VAR00003 3.3
864 

1.40
141 88 

VAR00004 2.9
773 

1.36
439 88 

VAR00005 3.0
227 

1.30
408 88 

VAR00006 3.2
273 

1.30
188 88 

VAR00007 3.3
182 

1.27
347 88 

VAR00008 2.8
295 

1.29
740 88 

VAR00009 2.7
045 

1.34
898 88 

VAR00010 2.7
727 

1.33
673 88 

 

Statistiques descriptives 



  

 

 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 مرون   ة
 القرار إتخاد

2.7
358 

.860
71 88 

VAR00
011 

3.1
591 

1.32
947 88 

VAR00
012 

2.6
932 

1.20
686 88 

VAR00
013 

2.8
182 

1.30
027 88 

VAR00
014 

2.8
977 

1.27
793 88 

VAR00
015 

2.7
841 

1.12
902 88 

VAR00
016 

2.5
455 

1.23
091 88 

VAR00
017 

2.5
568 

1.18
281 88 

VAR00
018 

2.4
318 

1.29
362 88 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 ادخ ال 
 التكنلوجیا

2.6
981 

.861
90 88 

VAR
00019 

2.4
886 

1.20
339 88 

VAR
00020 

2.9
659 

1.29
054 88 

VAR
00021 

2.8
750 

1.21
118 88 

VAR
00022 

2.7
159 

1.25
898 88 

VAR
00023 

2.6
705 

2.29
303 88 

VAR
00024 

2.6
705 

1.22
916 88 

VAR
00025 

2.5
000 

1.29
544 88 

 



  

 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 سیاس ة 
 التحفیز

2.4
190 

.888
96 88 

VAR
00026 

2.6
932 

1.33
355 88 

VAR
00027 

2.3
977 

1.35
222 88 

VAR
00028 

2.4
091 

1.51
344 88 

VAR
00029 

3.0
227 

1.68
139 88 

VAR
00030 

2.1
818 

1.25
529 88 

VAR
00031 

2.1
136 

1.17
866 88 

VAR
00032 

1.9
773 

1.10
357 88 

VAR
00033 

2.5
568 

1.29
418 88 

 

   



  

 

 

 )الثبات( ة التجريبيةالخاصة باالستمار spssجداول : 3الملحق رقم 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 29 96.7 

Exc
luea 1 3.3 

Tot
al 30 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.865 36 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 29 96.7 

Exc
luea 1 3.3 

Tot
al 30 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.747 10 

 

 



  

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 30 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 30 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.826 9 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 30 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 30 100.

0 

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

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

.765 9 

  
   



  

 

 

  

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observati
ons 

Vali
de 30 100.

0 

Exc
luea 0 .0 

Tot
al 30 100.

0 

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

 

Corrélations 

 
ا

 الستمارة
 الصورة

 للمؤسسة الدھنیة
 مرونة

 القرار إتخاد
 ادخال

 التكنلوجیا
سیا

 التحفیز سة

 Corrélation de االستمارة
Pearson 1 .656** .847** .75

9** 
.5

27** 

Sig. (bilatérale)  .000 .000 .00
0 

.0
03 

N 3
0 30 30 30 30 

 الصورة
 للمؤسسة الدھنیة

Corrélation de 
Pearson 

.
656** 1 .511** .23

9 
.0

16 

Sig. (bilatérale) .
000  .004 .20

4 
.9

34 

N 3
0 30 30 30 30 

 إتخاد مرونة
 القرار

Corrélation de 
Pearson 

.
847** .511** 1 .51

5** 
.2

68 

Sig. (bilatérale) .
000 .004  .00

4 
.1

52 

N 3
0 30 30 30 30 

 ادخال
 التكنلوجیا

Corrélation de 
Pearson 

.
759** .239 .515** 1 .3

65* 

Sig. (bilatérale) .
000 .204 .004  .0

47 

N 3
0 30 30 30 30 



  

 

 

 Corrélation de التحفیز سیاسة
Pearson 

.
527** .016 .268 .36

5* 1 

Sig. (bilatérale) .
003 .934 .152 .04

7  

N 3
0 30 30 30 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 
 الصورة

 للمؤسسة الدھنیة

 الصورة
 للمؤسسة الدھنیة

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 30 

VAR0000
1 

Corrélation de 
Pearson .567** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR0000
2 

Corrélation de 
Pearson .571** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR0000
3 

Corrélation de 
Pearson .636** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR0000
4 

Corrélation de 
Pearson .485** 

Sig. (bilatérale) .007 

N 30 

VAR0000
5 

Corrélation de 
Pearson .691** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 



  

 

 

VAR0000
6 

Corrélation de 
Pearson .735** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR0000
7 

Corrélation de 
Pearson .541** 

Sig. (bilatérale) .002 

N 30 

VAR0000
8 

Corrélation de 
Pearson .571** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR0000
9 

Corrélation de 
Pearson .455* 

Sig. (bilatérale) .012 

N 30 

VAR0001
0 

Corrélation de 
Pearson .328 

Sig. (bilatérale) .082 

N 29 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 
 مرونة

 القرار إتخاد

 مرونة
 القرار إتخاد

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 30 

VAR00
011 

Corrélation de 
Pearson .629** 

Sig. (bilatérale) .000 



  

 

 

N 30 

VAR00
012 

Corrélation de 
Pearson .427* 

Sig. (bilatérale) .019 

N 30 

VAR00
013 

Corrélation de 
Pearson .663** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
014 

Corrélation de 
Pearson .809** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
015 

Corrélation de 
Pearson .564** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR00
016 

Corrélation de 
Pearson .635** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
017 

Corrélation de 
Pearson .749** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
018 

Corrélation de 
Pearson .635** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
019 

Corrélation de 
Pearson .684** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 



  

 

 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

Corrélations 

 
 ادخ   ال

 التكنلوجیا

 ادخال
 التكنلوجیا

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 30 

VAR00
020 

Corrélation de 
Pearson .609** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
021 

Corrélation de 
Pearson .754** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR00
022 

Corrélation de 
Pearson .589** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR00
023 

Corrélation de 
Pearson .563** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR00
024 

Corrélation de 
Pearson .334 

Sig. (bilatérale) .071 

N 30 

VAR00
025 

Corrélation de 
Pearson .547** 

Sig. (bilatérale) .002 

N 30 

VAR00
026 

Corrélation de 
Pearson .760** 

Sig. (bilatérale) .000 



  

 

 

N 30 

VAR00
027 

Corrélation de 
Pearson .567** 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR00
028 

Corrélation de 
Pearson .612** 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

 

Corrélations 

 
 سیاسة

 التحفیز

 سیاسة
 التحفیز

Corrélation de 
Pearson 1 

Sig. (bilatérale)  

N 30 

VAR0
0029 

Corrélation de 
Pearson .231 

Sig. (bilatérale) .220 

N 30 

VAR0
0030 

Corrélation de 
Pearson 

.552*

* 

Sig. (bilatérale) .002 

N 30 

VAR0
0031 

Corrélation de 
Pearson 

.722*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR0
0032 

Corrélation de 
Pearson 

.710*

* 



  

 

 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR0
0033 

Corrélation de 
Pearson 

.790*

* 

Sig. (bilatérale) .000 

N 30 

VAR0
0034 

Corrélation de 
Pearson 

.571*

* 

Sig. (bilatérale) .001 

N 30 

VAR0
0035 

Corrélation de 
Pearson .377* 

Sig. (bilatérale) .040 

N 30 

VAR0
0036 

Corrélation de 
Pearson .304 

Sig. (bilatérale) .103 

N 30 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 
(bilatéral). 

 

Descriptives 

 المتوسطات

 
M
oyenne 

E
cart 
type 

Err
eur 

standard 

Intervalle de confiance à 95 
% pour la moyenne 

M
inimum 

M
aximum 

Bor
ne 

inférieure 
Borne 
supérieure 

ال
 الدھنیة صورة

 0 للمؤسسة
3.

3641 
.
64293 

.11
738 

3.12
40 3.6041 1.

50 
4.

50 

مرو
 إتخاد نة

 0 القرار
3.

2222 
.
78730 

.14
374 

2.92
82 3.5162 1.

89 
4.

78 

ادخا
 0 التكنلوجیا ل

3.
3259 

.
70932 

.12
950 

3.06
11 3.5908 1.

56 
4.

56 



  

 

 

سیا
 0 التحفیز سة

2.
1583 

.
62105 

.11
339 

1.92
64 2.3902 1.

13 
3.

50 

To
tal 20 

3.
0176 

.
84812 

.07
742 

2.86
43 3.1709 1.

13 
4.

78 

Test d'homogénéité des variances 

 المتوسطات

Statistique de 
Levene 

dd
l1 

d
dl2 Sig. 

.793 3 1
16 

.50
0 

 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

3.0 االستمارة
501 

.491
03 30 

 الدھنیة الصورة
 للمؤسسة

3.3
641 

.642
93 30 

 إتخاد مرونة
 رارالق

3.2
222 

.787
30 30 

3.3 التكنلوجیا ادخال
259 

.709
32 30 

2.1 التحفیز سیاسة
583 

.621
05 30 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 الدھنیة الصورة
 للمؤسسة

3.3
641 

.642
93 30 

VAR00001 3.8
000 

.924
76 30 

VAR00002 3.8
333 

.949
89 30 

VAR00003 3.5
000 

1.04
221 30 

VAR00004 3.3
000 

1.17
884 30 



  

 

 

VAR00005 3.2
667 

1.33
735 30 

VAR00006 2.8
000 

1.27
035 30 

VAR00007 3.1
333 

1.30
604 30 

VAR00008 3.3
333 

1.18
419 30 

VAR00009 3.4
333 

1.10
433 30 

VAR00010 3.2
069 

1.08
164 29 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 ونةمر
 القرار إتخاد

3.2
222 

.787
30 30 

VAR00
011 

2.9
667 

1.09
807 30 

VAR00
012 

3.1
000 

1.09
387 30 

VAR00
013 

2.9
000 

1.32
222 30 

VAR00
014 

3.5
667 

1.25
075 30 

VAR00
015 

3.7
333 

1.11
211 30 

VAR00
016 

3.4
333 

1.16
511 30 

VAR00
017 

3.3
000 

1.20
773 30 

VAR00
018 

2.9
667 

1.27
261 30 

VAR00
019 

3.0
333 

1.40
156 30 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 



  

 

 

 ادخال
 التكنلوجیا

3.3
259 

.709
32 30 

VAR
00020 

3.1
000 

1.15
520 30 

VAR
00021 

3.2
333 

1.13
512 30 

VAR
00022 

3.2
333 

1.04
000 30 

VAR
00023 

3.1
333 

1.27
937 30 

VAR
00024 

3.3
667 

1.27
261 30 

VAR
00025 

3.0
333 

1.06
620 30 

VAR
00026 

3.5
000 

1.27
982 30 

VAR
00027 

3.4
333 

1.10
433 30 

VAR
00028 

3.9
000 

1.44
676 30 

 

Statistiques descriptives 

 
Mo

yenne 
Ecar

t type N 

 سیاسة
 التحفیز

2.1
583 

.621
05 30 

VAR
00029 

3.1
667 

1.55
549 30 

VAR
00030 

2.7
333 

1.70
057 30 

VAR
00031 

2.2
000 

1.21
485 30 

VAR
00032 

2.2
000 

1.03
057 30 

VAR
00033 

2.1
333 

1.10
589 30 

VAR
00034 

1.8
000 

1.12
648 30 

VAR
00035 

1.5
333 

.860
37 30 

VAR
00036 

1.5
000 

.731
08 30 



  

 

 

 

   



  

 

 

 k2قياس العالقة بين المتغيرين باستخدام ): 4( الملحق رقم

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.6 88 ستجابات

136 
1.44

184 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 25.
182a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.1 88 ستجابات

477 
1.39

407 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 1.6
59a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.79
8 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

 



  

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.3 88 ستجابات

864 
1.40

141 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 22.
114a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.9 88 ستجابات

773 
1.36

439 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 23.
023a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

الا
3.0 88 ستجابات

227 
1.30

408 1.00 5.00 



  

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 16.
659a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
2 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.2 88 ستجابات

273 
1.30

188 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

  تجابات 

Khi-deux 19.
273a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
1 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.3 88 ستجابات

182 
1.27

347 1.00 5.00 

  

  

 

 



  

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 13.
250a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.01
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.8 88 ستجابات

295 
1.29

740 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 10.
523a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.03
2 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.7 88 ستجابات

045 
1.34

898 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 11.
545a 



  

 

 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.02
1 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.7 88 ستجابات

727 
1.33

673 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 7.0
00a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.13
6 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.1 88 ستجابات

591 
1.32

947 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 3.3
64a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.49
9 



  

 

 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.6 88 ستجابات

932 
1.20

686 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 13.
250a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.01
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.8 88 ستجابات

182 
1.30

027 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
السا
 تجابات

Khi-deux 5.7
50a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.21
9 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6  

  



  

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.8 88 باتستجا

977 
1.27

793 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 10.
523a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.03
2 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.7 88 ستجابات

841 
1.12

902 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 24.
841a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 



  

 

 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 

اال
2.5 88 ستجابات

455 
1.23

091 1.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 12.
568a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.01
4 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.5 88 ستجابات

568 
1.18

281 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 19.
841a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
1 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 



  

 

 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.4 88 ستجابات

318 
1.29

362 1.00 5.00 

Tests statistiques  

  

  

  

  

 
االس

 تجابات

Khi-deux 17.
909a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
1 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.4 88 ستجابات

886 
1.20

339 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 27.
568a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 



  

 

 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.9 88 ستجابات

659 
1.29

054 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 15.
750a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
3 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.8 88 ستجابات

750 
1.21

118 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 32.
568a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.7 88 ستجابات

159 
1.25

898 1.00 5.00 

Tests statistiques 



  

 

 

 
االس

 اباتتج

Khi-deux 22.
114a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques 

VAR00023 

N Valid
e 88 

Man
quant 0 

Moyenne 2.4
432 

Ecart type 1.1
7305 

 

VAR00023 

 
Fréqu

ence 
Pource

ntage 
Pourcent

age valide 
Pourcent

age cumulé 

V
alide 

معار
 21.6 21.6 21.6 19 بشدة ض

معار
 63.6 42.0 42.0 37 ض

 75.0 11.4 11.4 10 محاید

 95.5 20.5 20.5 18 موافق

 موافق
 100.0 4.5 4.5 4 بشدة

Tota
l 88 100.0 100.0  

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 



  

 

 

اال
2.4 88 ستجابات

432 
1.17

305 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 35.
295a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.6 88 ستجابات

705 
1.22

916 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 33.
477a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.5 88 ستجابات

000 
1.29

544 1.00 5.00 

Tests statistiques  

 
االس

 تجابات



  

 

 

Khi-deux 24.
159a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.6 88 ستجابات

932 
1.33

355 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 13.
477a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
9 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.3 88 ستجابات

977 
1.35

222 1.00 5.00 

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 27.
795a 



  

 

 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.4 88 ستجابات

091 
1.51

344 1.00 5.00 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 28.
023a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
3.0 88 ستجابات

227 
1.68

139 1.00 5.00 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 20.
636a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 



  

 

 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.1 88 ستجابات

818 
1.25

529 1.00 5.00 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 32.
455a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.1 88 ستجابات

136 
1.17

866 1.00 5.00 

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 37.
909a 

ddl 4 



  

 

 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
1.9 88 ستجابات

773 
1.10

357 1.00 5.00 

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 48.
364a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
0 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Mo

yenne 
Ecar

t type 
Mini

mum 
Maxi

mum 

اال
2.5 88 ستجابات

568 
1.29

418 1.00 5.00 

 

  



  

 

 

 

Tests statistiques 

 
االس

 تجابات

Khi-deux 18.
364a 

ddl 4 

Sig. 
asymptotique 

.00
1 

a. 0 cellules (0.0%) ont 
des fréquences théoriques 

inférieures à 5. La fréquence 
théorique minimum d'une cellule 

est 17.6. 

  
   



  

 

 

  عدد عمال الشركة اإلفريقية للزجاج): 05(الملحق رقم 

EFFECTIF GENERAL  

FEVRIER 2017  

 

Total general administratio

n 

Maintenanc

e et soutien 

production   

e m  c e m  c e m  c 

190  04  04  08  60  09  06  83  08  08  parmanent 

24  01  /  /  11  /  02  08  /  02  Duree determinee 

06  02  /  /  01  /  02  /  01  /  CTA 

220 07  04  08  72  09  10  91  09  10  TOTAL 

 

   



  

 

 

   

 نموذج التحليل

استقطاب الموارد  القدرة التنافسية

البشرية

 المؤشرات

الصورة الذهنية 

للمؤسسة
 مسار اتخاذ القرار

 إستدخال التكنولوجيا

 سياسة التحفيز

 مستوى التنافسية

 مستوى التنافسية

 مستوى التنافسية

 مستوى التنافسية

 نموذج التحليل): 06(الملحق رقم 



  

 

 

  ملخص الدراسة

قته بالقـدرة التنافسـية للمؤسسـة    استقطاب الموارد البشرية في عال*تناولت الدراسة موضوع 

وقد تمحورت اشكالية البحث حول القدرة التنافسية للمؤسسة ودور االستقطاب في رفعها او *.الجزائرية

  :ويطرح في االشكالية التساؤل التالي .خفضها 

  وقدرة المؤسسة على المنافسة؟ هل توجد عالقة بين استقطاب الموارد البشريةالمؤسسة -

  :  ية فيما يليعؤالت الفروتتمثل التسا

  على مستوى التنافسية ؟)اذهان العاملين (هل توثر الصورة الذهنية للمؤسسة -

  هل تؤدي مرونة اتخاذ القرار الى زيادة مستوى التنافسية ؟ -

  كيف يؤثر استدخال التكنولوجيا في تحقيق مستوى تنافسي للمؤسسة؟  -

  هل يؤثر التحفيز على مستوى التنافسية؟ -

الذي ساعدنا في جمع اكبر عدد من البيانات  المنهج الوصفي التحليليستعملنا في هذه الدراسة ا

اما االدوات التـي وظفناهـا فقـد تمثلـت فـي      ،ووصفها بالشكل الذي يسمح لنا بفهم اكثر للموضوع 

االفريقيـة   بينما يتمثل مجتمع الدراسة فيكل عمال الشركة.المقابلة وكذا االستمارة ، السجالت والوثائق

اسـتمارة   100ووزعت ، عامال وموظفا باستخدام العينة العشوائية الطبقية88بحيث تم اختيار ،للزجاج 

بالنسبة لنتائج الدراسة اكدت بوجود عالقة بين استقطاب المـوارد البشـرية   . فقط  88لكن استرجعنا 

بصياغتها مـا عـدا الفرضـية    حيث اكدت على ذلك الفرضيات التي قمنا ، والقدرة التنافسية للمؤسسة 

  . spssكما استعملنا برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية  الرابعة 

.            وفي االخير ماتزال هذه الدراسة  بحاجة للدم من باقي جوانبها االخرى                         
abstract 



  

 

 

thetopic of this study is about *polarity of human resources and its 

relationship to compititive competence in algerian institutions *,this study 

was concerned with the competitive of the institution and the role of polarity 

,either in increasing or dicreasing it .this case study included the maine 

question : 

*is there any relation between polarity of human resources and the 

competitive competence of the institution ? the sub questions are : 
1-does the reputition of the istitution effect the employees level of 

competing ? 
.2- does the flexibility of decisions making lead to increase the level of 

copmeting ? 
.3- how does adobting of the technology effect in achieving level of competing 

to institutions ?. 
4- does motivation effect in the level of competing ?.  in this study we are 

based on tge use of descriptive analytic approach witch helped us to collect 

large number of data ,and describe it in away that allow us to understand more 

about thetopic.concerning  the tools we appleid , it composed of 

documents and registers ,intervie and questionnaire.whereas,the population of 

study are the employees of the *african company of glass*we have shoosed 88 

employee and laborer using –stratum random sampling -.100 questionnaires 

were given ,but we got back only 88.about the findings it confirmed that there 

was a relation between polarity of human resources and competitive of the 

institutions .which the hypothesis have made and formulated confirmed accept 

for the fourth  one . also we use spss. 

.at the end ,this study still need support from its other sides .  


