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تمهيد:

يسمى باقتصاد
ّ
إف التطور اليائؿ لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ  TICقد ّأدى إلى ميبلد اقتصاد جديد ّ
المعرفة  knowledge economyنظ ار لمدور الكبير و الحيوي الذي تمعبو المعرفة – بالمفيوـ االقتصادي –
في توليد الثروة ورفع معدالت النمو.
ففي ظؿ اقتصاد المعرفة ،وسعي إدارات المؤسسات االقتصادية و منيا المؤسسات المصرفية لمواجية
المنافسة المحتدمة وتحقيؽ الميزة التنافسية ،أصبح لمعنصر البشري المتمثؿ في الموارد البشرية يحتؿ أىمية
كبيرة في اىتماـ مختمؼ المؤسسات المصرفية مف خبلؿ زيادة االستثمار البشري الذي يعد مف بيف األىداؼ
الرئيسة لبرامج التكييؼ الييكمي وتييئة البيئة المناسبة المحفزة عمى النمو االقتصادي لمواكبة ركب العولمة.
وىكذا غدت تنمية الموارد البشرية ،وايجاد أنظمة حوافز مادية ومعنوية وادخاؿ وتفعيؿ نظـ المعمومات اإلدارية
داخؿ المصارؼ ليست ضرورة ممحة فحسب ،وانما شرطاً أساسيا لمديمومة واالستم اررية وتحقيؽ إنتاجية عالية
في صناعة العمؿ المصرفي مف خبلؿ السعي نحو تحسيف مستوى الخدمات والمنتجات المصرفية  ،لمواجية
التطورات المتسارعة في ىذه الصناعة عالمياً.
ونظ اًر لدخوؿ المصارؼ ألفية جديدة أصبح لزاماً عمييا إيجاد تصور جديد لمستوى األداء المطموب مف
الموارد البشرية ،وبالتالي البد مف تركيز جؿ اىتماميا عمى نوعية العامميف لدييا ومستوى أداءىـ وكفاءتيـ بتنمية
قدراتيـ وتعزيز روح المبادرة لدييـ.
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 -1إقتصاد المعرفة و االقتصاد المبني عمى المعرفة:
لقد نشأ تداخؿ كبير بيف مجموعة مف الظواىر والعمميات ،ومف ثـ بيف المفاىيـ التي استخدمت لمتعبير
عنيا .و مف ىذه المفاىيـ :اقتصاد المعرفة ،االقتصاد المبني عمي المعرفة ،االقتصاد الجديد ،االقتصاد ما بعد
الصناعي ،االقتصاد الرمزي ،اقتصاد المعمومات ،رأس الماؿ البشري ،الثقافة المعموماتية أو ثقافة المعمومات،
التقنية الرقمية ،الفجوة المعرفية ،الفجوة الرقمية ،التجارة االلكترونية ...إلخ.
في تقديري أف تحديد ما ىو المقصود بإقتصاد المعرفة كفيؿ بفض ىذا االشتباؾ ،أو عمى األقؿ فيو كثير مف
التوضيح .و اقتصاد المعرفة ىو االقتصاد الذي تحقؽ فيو المعرفة الجزء األعظـ مف القيمة المضافة.

و

معنى ذلؾ أف المعرفة  ،في ىذا االقتصاد تشكؿ مكونا أساسيا في العممية اإلنتاجية كما في التسويؽ ،ومعني
ذلؾ أيضا أف النمو يزداد بزيادة ىذا المكوف .ومعني ذلؾ مرة ثالثة أف ىذا النوع مف االقتصاد إنما ينيض عمى
أكتاؼ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ ،باعتبارىا المنصة األساسية التي منيا ينطمؽ.
ىذا التعريؼ يسمح بالتمييز بيف نوعيف مف ىذا االقتصاد ىما:
أ .إقتصاد المعرفة  :وىو االقتصاد الذي يقوـ عمي المعمومات مف األلؼ إلي الياء ،أي أف المعمومات ىي
العنصر الوحيد في العممية اإلنتاجية ،والمعمومات ىي المنتج الوحيد في ىذا االقتصاد ،والمعمومات
وتكنولوجياتيا ىي التي تشكؿ أو تحدد أساليب اإلنتاج وفرص التسويؽ ومجاالتو .وربما يقصد بالمعمومات ىنا
مجرد األفكار والبيانات .وربما تشمؿ البحوث العممية والخبرات والميارات ،وكبلىما صحيح .الميـ أف ىذا الشكؿ
مف االقتصاد ىو نفسو اقتصاد المعمومات أو االقتصاد الرمزي وىو نفسو االقتصاد ما بعد الصناعي.
ب .االقتصاد المبني عمي المعرفة  :وىو الذي تمعب فيو المعرفة دو ار في خمؽ الثروة .لكف ذلؾ ليس بجديد،فقد
ظؿ لممعرفة دو ار قديما وميما في االقتصاد .لكف الجديد ىو أف حجـ المساحة التي تحتميا المعرفة في ىذا
االقتصاد أكبر مما سبؽ وأكثر عمقا مما كاف معروفا .بعبارة أخرى قديما كانت المعرفة تستخدـ في تحويؿ
الموارد المتاحة إلي سمع وخدمات وفي حدود ضيقة .اآلف في ىذا النوع مف االقتصاد لـ يعد ىناؾ حدود لدور
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المعرفة في تحويؿ ىذه الموارد ،بؿ وتعدت في دورىا كؿ حدود ،وأصبحت تخمؽ موارد جديدة وال تكتفي بتحويؿ
الموارد المتاحة فقط.
وعمى ذلؾ فإف المعرفة ىي محور إقتصاد المعرفة الذي يتضمف ما يمي:
 االىتماـ بالبحث العممي واإلبداع واالبتكار بما ُيساعد عمى توليد المعارؼ المفيدة في شتى
المجاالت.
 العمؿ عمى نشر المعارؼ مف خبلؿ التعميـ والتدريب واإلعبلـ مف أجؿ بناء اإلنساف الذي يتمتع
بالمعارؼ والميارات والقدرات التي تمكنو مف العمؿ بفاعمية واقتدار ،وتدخؿ في ىذا اإلطار مسألتا
محو األمية المعموماتية ،والتأىيؿ الرقمي المعموماتي.
 التركيز عمى ضرورة استخداـ المعارؼ والميارات والقدرات عمى أفضؿ وجو ممكف بما يدعـ عطاء
المجتمع ويعزز تطوره.
 توفير بيئة تفاعمية مناسبة تحث اإلنساف عمى المساىمة فيما سبؽ ،وتُظير إمكاناتو ،وتشجعو عمى
العطاء ،وتبرز في ىذا المجاؿ ميزة التنوع اإلنساني في المواىب والقدرات التي تشمؿ نواحي عممية
تطويرية ،وأخرى مينية تنفيذية ،وثالثة اقتصادية وادارية ،وغير ذلؾ.
 تأميف بنية تق نية مناسبة ال يقتصر اىتماميا عمى الخدمات األساسية لممجتمع فقط ،بؿ عمى الرعاية
البلزمة لتحفيز العمؿ المعرفي ،واإلنجاز المادي الذي يستند إليو ،كما ىو الحاؿ فيما ُيعرؼ
«بحاضنات التقنية».
 التركيز ،في إطار البنية التقنية سابقة الذكر ،عمى بنية التقنية الرقمية المعموماتية ،بما في ذلؾ
تقنيات االتصاالت والحاسوب واإلنترنت.
ج-الخصائص األساسية القتصاد المعرفة :
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خبلؿ التطور االقتصادي الطويؿ كاف التغير في العامؿ األساسي لئلنتاج ىو المحدد األكثر تأثي ار و
تحكما في ىدا التطور  ،ففي االقتصاد الزراعي كانت األرض ىي عامؿ اإلنتاج الرئيسي  ،و في االقتصاد
الصناعي كاف رأسماؿ و نموذجو الممثؿ لآللة ىو عامؿ اإلنتاج الرئيسي  ،في حيف أف المعرفة ىي عامؿ
اإلنتاج الرئيسي في االقتصاد الجديد اقتصاد المعرفة  ،ليصبح اقتصاد المعرفة ىو القطاع الرابع في االقتصاد
الجديد .
إف اقتصاد المعرفة بمضامينو و معطياتو و تقنياتو  ،يتسـ بالعديد مف الخصائص و السمات
األساسية و التي منيا ما يأتي:
 االستخداـ الكثيؼ لممعرفة العممية و المعرفة العممية و بالذات المتطورة منيا عالية المستوى في عمـاالقتصاد و في أداء نشاطاتو وفي توسعو و نموه .
 الموارد الضخمة و اإلمكانات الكبيرة التي يتـ إستخداميا في المجاالت المعرفية العممية منيا سواء تمؾالمتصمة بالبحوث العممية و التطوير التكنولوجي  ،و الذي تقوـ بو المشروعات االقتصادية و بالذات في الدوؿ
المتقدمة  ،و كذلؾ الموارد الضخمة و اإلمكانات الكبيرة التي يتـ استخداميا في االستثمار في المعرفة و التي
مف خبلليا يتحقؽ اإلنتاج المعرفي غير المادي و غير الممموس و الذي بواسطتو تبرز منتجات معرفية جديدة،
وتوليد وسائؿ و أساليب معرفية جديدة و استخداميا في عمـ االقتصاد .
 إف مضاميف اقتصاد المعرفة و معطياتو و تقنياتو تحقؽ عائدا مرتفعا لبلستثمار ،و بالذات مف خبلؿاإلرباح المرتفعة التي تحقؽ لو في ظؿ ظروؼ احتكارية أو شبو احتكارية  ،و التي تجعؿ منو اقتصادا ال
تنافسيا بحكـ الموارد و اإلمكانات الضخمة التي تحتاجيا النشاطات االقتصادية التي تؤدي في إطار اقتصاد
المعرفة و التي تجعؿ ممارستيا مقصورة عمى عدد محدد مف المشروعات.
 إف النشاطات التي تؤدي في إطار اقتصاد المعرفة تحقؽ قيمة مرتفعة  ،خاصة و أف مدخبلت ىدهالنشاطات و بالذات المادية تكاد تختفي و تقتصر عمى المدخبلت المعرفية ،كنشاطات البحث التي تستيدؼ
تطوير البرمجيات الحاسوبية .
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 خضوع اقتصاد المعرفة لقانوف تزايد العوائد  ،أي تناقص التكاليؼ حيث أف إنتاج معرفة جديدة يقود إلىإمكانات إلنتاج معرفة جديدة أخرى  ،و ىكذا تستمر عممية انتاج المعرفة بشكؿ متزايد و متسارع .
د -عوامل ظهور إقتصاد المعرفة
تكوف اقتصاد المعارؼ مف خبلؿ ظاىرتيف مف جية الميؿ الكبير لزيادة الدور االقتصادي لممعارؼ و مف جية
أخرى الحدث التكنولوجي المميز المتمثؿ في تطور وانتشار التكنولوجيات الجديدة لئلعبلـ و االتصاؿ.
و قد نتج عف تفاعؿ ىاتيف الظاىرتيف ،مرحمة اقتصادية تميزت باالنخفاض المعتبر في تكاليؼ ترميز ،نقؿ و
اكتساب المعػارؼ و ارتفاع متزايد في عممية تخريجػيا( ،) l’externalitéكما تميزت أيضا بزيادة دور و أىمية
األنشطة المكرسة لئلبداع خاصة داخؿ المؤسسة .وكنتيجة لذلؾ فإف العديد مف العوامؿ قد تغيرت سواء عمى
مستوى المؤسسة أو محيطيا ،كسرعة التغير التكنولوجي سرعة اإلبداع و مصادره ،تغير بعض العوامؿ المحددة
لمتنافسية...
أوال – الميل الكبير لزيـادة الـدور االقتصادي لممعارف
خبلفا لما كاف سػائدا خبلؿ القرف التاسع عشر ،مف تمويؿ و تدعيـ لمنمو االقتصادي بنسبة كبيرة مف
طرؼ رأس الماؿ المادي ( ،) le capitale tangibleفإنو خبلؿ القرف العشريف أصبح ىذا النمو يدعـ و يموؿ
شيئا فشيئا مف طرؼ رأس الماؿ البلمادي ( ،) le capitale intangibleحتى أصبح ىذا النوع مف رأس الماؿ
المصدر األساسي لمتطور و زيادة اإلنتاجية و تحسيف القدرات التنافسية لممؤسسات .و قد كاف ىذا التطور نتيجة
لمدور و ا ألىمية المتزايدة لممعارؼ التي تطور مف خبلليا نوع جديد مف المنظمات تعتمد عمى رأس الماؿ
المعارفي كعامؿ فعاؿ في تطورىا و تحسيف تنافسيتيا ،و عنصر ميـ يجب إدراجو ضمف استراتيجياتيا.
فمف خبلؿ دراسة قامت بيا منظمة التعاوف والتطوير االقتصادي  OCDEشممت  19دولة ،بينت أنو خبلؿ
 % 35 ،1997مف القيمة المضافة لقطاع المؤسسات كانت مف القطاعات المرتكزة عمى المعارؼ نتيجة لمميؿ
الكبير لزيادة الدور االقتصادي ليا والذي تجسد مف خبلؿ ثبلث مظاىر:
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 1زيادة نسبة رأس الماؿ البلمادي
 2انتشار الصناعات المكثفة بالمعارؼ
 -3زيادة نسبة العماؿ ذوي الكفاءات المرتفعة
ثانيا – انتشار التكنولوجيا الجديدة لإلعالم و االتصال ( )LES NTIC
ما يميز اقتصاد المعارؼ عف المراحؿ االقتصادية األخرى ىو ذلؾ التفاعؿ القوي بيف ىذه المرحمة و التطور
اليائؿ لمتكنولوجيات الجديدة لئلعبلـ واالتصاؿ .فالعبلقة بيف تطور اقتصاد المعارؼ و تطور les NTIC
أصبحت بدييية ،بالرغـ مف أف تطورles NTIC

ليس بالجديد ،حيث نبلحظ بداية تطورىا منذ سنوات

الخمسينيات تقريبا ،إال أف تأثيرىا عمى االقتصاد كاف نتيجة لتسارع تطورىا منذ سنوات التسعينيات " ،ففي
المراحؿ االقتصادية السابقة لـ يكف ىناؾ أي ترابط بيف تزايد اإلنتاجية و تطور  ،les NTICغير أنو خبلؿ
مرحمة اقتصاد المعارؼ ظيرت ىذه العبلقة ،و ىذا ما توضحو الدراسة التي قاـ بيا كؿ مف Jacque Mairesse,

 Jusuf koyoly, Gilbert cetteحيث تبرز ىذه األخيرة مساىمة  les NTICفي تطور اقتصاد المعارؼ).
فبانتشار  les NTICوجد اقتصاد المعارؼ قاعدة مبلئمة أدت إلى تعزيز التعاوف بيف األنشطة المكثفة
بالمعمومات و إنتاج و نشر التكنولوجيا الجديدة و ىذا ما أدى إلى :
 تحقيؽ نتائج معتبرة في مجاؿ تخزيف و تبادؿ المعارؼ و المعمومات ،المجاؿ الرئيسي القتصادالمعارؼ.
 ساعدت  les NTICعمى بروز و تطور ميف جديدة (كالتجارة اإللكترونية). دفعت المؤسسات إلى تبني نماذج جديدة لمتنظيـ مف خبلؿ االستغبلؿ الجيد لنشر و توزيعالمعارؼ و المعمومات.
 /3التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية
مازالت تحوالت البيئة التنافسية الجديدة تفرض المصارؼ ضرورة البحث عف أ نجع األنظمة التسييرية التي تمكنيا
مف االستثمار الفعاؿ لمختمؼ الموارد ،والكفاءات الداخمية وا لتعرؼ عمى نقاط القوة الستغبلليا و تحديد مجاالت
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الضعؼ بغية معالجتيا ،ويعتبر نظاـ التسيير االستراتيجي أ حد أىـ اإلسيامات التي مازاؿ الباحثوف في حقؿ
االستراتيجية يؤكدوف عمى فعاليتو  ،و دورىا في تمكيف المصارؼ مف تحقيؽ ميزة تنافسية .ضمف ىذا اإلطار
سنتناوؿ بالتحميؿ مفيوـ التسيير االستراتيجي و مستوياتو ،و أىميتو ومعوقات تطبيقو في المؤسسة االقتصادية.
أوال :مفهوم التسيير اإلستراتيجي
ييدؼ التسيير االستراتيجي إلى المواءمة بيف أىداؼ المصارؼ مف جية ،و متغيرات البيئة الداخمية و التنافسية
مف جية أخرى عمى أساس إمكانياتيا و طاقاتيا مف جية أخرى  ،بحيث انصب اىتماـ الباحثيف و المسيريف عمى
األنظمة التسييرية التي يمكف لممصرؼ مف خبلليا تحقيؽ ميزة تنافسية ،كما أصبح اىتماميـ منصبا عمى األسواؽ
والبحث عف أنسب الطرؽ لموصوؿ إلييا ،األمر الذي دفع باتجاه تحميؿ البيئة المحيطة لمعرفة القيود والفرص
المتاحة واغتناميا  ،و ىو ما أصطمح عميو بالتحميؿ االستراتيجي الذي يعتبر عامبل ساىـ بشكؿ مباشر في التحوؿ
نحو التسيير االستراتيجي.
مف المفيد في البداية تعريؼ التخطيط االستراتيجي  ،ذلؾ أف تطوره مفاىيميا و تاريخيا أدى إلى بروز ما يعرؼ
بالتسيير االستراتيجي سواء عمى مستوى الدراسات والبحوث أو عمى مستوى التطبيقات في مجاؿ األعماؿ.
أ -تعريف التخطيط االستراتيجي:يعرؼ التخطيط اإلستراتيجي عمى أنو ذلؾ النظاـ المتكامؿ ) (La planification stratégiqueالذي يتـ مف
خبللو " تحديد رسالة المؤسسة في المستقبؿ  ،وأىدافو  ،والتصرفات البلزمة لتحقيؽ ذلؾ  ،والجيود الموجية نحو
تخصيص الموارد  ،إنو يعتبر عممية تنبؤ لفترة طويمة األجؿ وتوقع ما سيحدث  ،وتخصيص الموارد في نطاؽ الزمف
الذي تحدده الخطة مف أجؿ بموغ األىداؼ المرسومة  .ويعد التخطيط االستراتيجي أحد مداخؿ ممارسة وظيفة
التخطيط حيث يتميز ىذا النوع مف مداخؿ التخطيط بأنو يربط البيئة الخارجية بالبيئة الداخمية وليس العكس ،أي أف
نقطة البداية تكوف مف البيئة الخارجية.
وتبرز أهمية التخطيط اإلستراتيجي لممؤسسة كونو يساعد عمى:
تحديد مجاالت أعماؿ وأنشطة المصرؼ ،وتعييف مجاالت تميزىا في المستقبؿ وفؽ طبيعتيا وأىدافيا؛7

توقع تغيرات البيئة فضبل عمى أنو يشكؿ نظاـ إنذار مسبؽ المصرؼ ؛تحديد وظيفة كؿ مستوى مف مستويات المصرؼ ؛تطوير وتنمية مجاالت التميز والتنافس المستقبمية المصرؼ.ب -مفهوم التسيير االستراتيجي:يعد التسيير االستراتيجي امتدادا طبيعيا لتطور نظاـ التخطيط اإلستراتيجي  ،إذ تتمثؿ اإلستراتيجية كعممية في اتخاذ
الق اررات المتعمقة بنمو المصرؼ  ،و ربحيتو في األجؿ الطويؿ  ،و تحقيؽ تؾ يفيا مع البيئة المحيطة ،ولقد تعددت
التعاريؼ المقدمة لمتسيير االستراتيجي  ،و تباينت حسب وجيات نظر الباحثيف ،إذ يعرفو" كوتمر "بأنو" عممية تنمية
وصيانة العبلقة بيف المؤسسة و البيئة التي تعمؿ فييا مف خبلؿ تنمية  ،أو تحديد غايات  ،أو أىداؼ واستراتيجيات
نمو ،وخطط محفظة األعماؿ لكؿ العمميات ،أو األنشطة التي تمارسيا ىذه المؤسسة ،أما" تومبسوف "فيعرؼ
التسيير االستراتيجي بأنو" رسـ االتجاه العاـ المستقبمي لممؤسسة وغايتيا عمى المدى البعيد ،واختيار النمط
االستراتيجي المبلئـ في ضوء متغيرات البيئية الداخمية والخارجية ثـ تنفيذ اإلستراتيجية وتقويمو .و ىو أيضا عممية
اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية وتنفيذىا ،وتكوينيا ،وفف ،وعمـ تكويف الق اررات الوظيفية وتنفيذىا ،وتقويميا بما يمكف
المؤسسة مف بموغ أىدافيا  ،ذلؾ أف الق اررات واألفعاؿ التي يتـ توظيفيا في صياغة االستراتيجيات وتنفيذىا تمكف
المؤسسة مف امتبلؾ ميزة التفوؽ التنافسي  ،وتحقيؽ التبلؤـ بيف المؤسسة وبيئتيا التنافسية كما يعرفو" داليد "بأنو "
عمـ و فف صياغة  ،تطبيؽ ،و تقديـ الق اررات الوظيفية المختمفة التي تمكف المؤسسة مف تحقيؽ أىدافيا".
بينما يعرفو" أنسوؼ" بأنو":تصور المؤسسة عف عبلقتيا مع المحيط حيث يبرز ىذا التصور العمميات التي يجب
تقويميا عمى المدى البعيد ،والذي يجب أف تذىب إلييا والغايات التي يجب تحقيقيا.
وضمف ىذا اإلطار يمكف تعريفو بأنو تمؾ الق اررات طويمة األجؿ الخاصة بالتنبؤ والتنظيـ

والقيادة والتنسيؽ

والمراقبة المرتبطة بعممية تخصيص الموارد بالمحيط الخارجي ،فالتسيير االستراتيجي عبارة عف عممية اتخاذ ق اررات
بناءا عمى معمومات و وضع األىداؼ واإلستراتيجيات والخطط و البرامج الزمنية والتأكد مف تنفيذىا .كما يمثؿ أيضا
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عممية اتخاذ الق اررات المتعمقة بتخصيص و إدارة موارد المؤسسة مف خبلؿ تحميؿ العوامؿ البيئية بما يعيف المؤسسة
عمى تحقيؽ رسالتيا و الوصوؿ إلى غاياتيا وأىدافيا المنشودة.
مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يتضح تركيز الباحثيف في تعريفيـ لمتسيير االستراتيجي عمى عناصر أساسية ىي:
تحديد رؤية المصرؼ ورسالتيا وأىدافيا اإلستراتيجية؛تحميؿ البيئة الداخمية والبيئة التنافسية والتنبؤ باتجاىاتيا المستقبمية؛اختيار البديؿ اإلستراتيجي المناسب لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية؛وضع اإلستراتيجيات الوظيفية ألنشطة المصرؼ المختمفة ،التسويؽ ،الموارد البشرية....الخ؛إعداد نظـ الرقابة اإلستراتيجية وتقييـ نظـ األداءوبناءا عمى ما سبؽ فإننا نخمص إلى تعريؼ التسيير االستراتيجي بأنو النظاـ الذي يمكف المؤسسة مف تحديد
صورتيا المستقبمية ،و بناء أىدافيا االستراتيجية مع ضماف األداء الفعاؿ مف خبلؿ الدقة في التنفيذ و المتابعة
المستمرة.
جـ -مسار االستراتيجية والتسيير االستراتيجي:بالنظر إلى طبيعة االرتباط الموجود بيف مصطمح االستراتيجية والتسيير االستراتيجي فقد أشار كؿ مف" كاسترو
و"لورينو "و"طارندو ") ")(J.l castro, F guérin, j.lauriolوجوراف ولوريوف إلى أف التطور التاريخي
لمصطمح االستراتيجية والتسيير االستراتيجي تجسد) ( lorino ,Tarondeauمف خبلؿ نموذج " ىارفارد".
إذ يذكر ىؤالء الباحثوف بأف تطور الفكر االستراتيجي يرجع إلى سنوات الستينات التي عرفت الصياغة األولى
إلستراتيجية المصرؼ ولنظاـ التسيير االستراتيجي كنموذج فكري وعممي انبثؽ أساسا مف محاضرات السياسة
العامة التي كانت تمقى في مدرسة " ىارفارد "إلدارة األعماؿ مف طرؼ األساتذة " ليرف ،وكريستنسف ،وآندروز و
قات  ".بحيث يكمف مضموف تمؾ السياسة في التنسيؽ بيف مختمؼ وظائؼ المؤسسة بغية تحقيؽ اليدؼ
االستراتيجي المحدد ،وفي معالجة نقاط الضعؼ و استثمار نقاط القوة لدى المؤسسة مقارنة مع منافسييا ،ويقوـ
نموذج تمؾ المدرسة عمى كؿ مف التشخيص الداخمي والخارجي ،وتشكيؿ االستراتيجية وتنفيذىا وعمى الرغـ مف
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االنتقادات التي وجيت ليذا النموذج إال أنو يبقى شائع االستعماؿ خاصة في خطوطو العريضة ،صياغة دقيقة
وأكثر تطو ار ) Bruce Hendersonبينما تميزت سنوات السبعينات باقتراح " بروس أندرسوف إلستراتيجية تستند
إلى قوانيف اقتصادية  ،كمنحنى الخبرة المأخوذ مف فكرة اإلنتاج بالمقارنة إلى مجموعة التكاليؼ بالمؤسسات ،وكاف
مف نتيجة ذلؾ الخروج بخبلصة حوؿ تأثير الحصة النسبية لمسوؽ  ،مف خبلؿ ربط االحتياجات المالية لممؤسسة
بنمو نشاطاتيا ،وبالتالي الفصؿ بيف المردودية وتدفقات رؤوس األمواؿ.
فقد شيدت سنوات الثمانينات تقديـ" مايكؿ بورتر " نموذجو ىيكؿ الصناعة  ،و الذي يسمح بتقييـ مدى جذب قطاع
نشاطي مع اقتراح ثبلث استراتيجيات أساسية )السيطرة بالتكاليؼ ،التمييز  ،والتركيز (والتي يفترض فييا أف تمنح
لممؤسسة خصوصية تنافسية دائمة ،كما ىو الشأف بالنسبة لسمسة القيمة التي يمكف االستناد إلييا الختيار
اإلستراتيجية األساسية .في حيف تميزت مرحمة التسعينات بفترة قطيعة مع المبادئ التقميدية التي لـ تعد ناجعة ،فكؿ
مف منحنى الخبرة واالستراتيجيات األساسية واألنظمة التنافسية لـ تعد كافية لشرح فشؿ المؤسسات ،حيث توصؿ
الباحثوف إلى أف نفس العمميات اإلستراتيجية ال تؤدي بالضرورة إلى نفس النتائج ،وبالتالي ظيرت نماذج جديدة ،
وأصبح التركيز أكثر عمى الموارد الداخمية و الكفاءات مثؿ نموذج القصد االستراتيجي القائـ عمى تحميؿ نجاح
المؤسسات اليابانية بسبب تركيز اىتماميا عمى الموارد الداخمية كقاعدة لتحسيف التنافسية.
ولقد مر التسيير االستراتيجي بأربع مراحؿ نعرضيا عمى النحو التالي:
ج1-

مرحمة التوجه بالتخطيط طويل المدى  :ويطمؽ عمى ىذه المرحمة" الفترة الخافتة " في دراسات و

ممارسات التسيير االستراتيجي لعدـ وضوح معالمو الرئيسية ،إذ كاف التركيز في السابؽ عمى اتخاذ ق اررات ذات
التأثير الواسع عمى المؤ سسات ،و التي كانت تتخذ مف طرؼ اإلدارة العميا دوف تدخؿ المستويات الوظيفية ،كما
برزت الجيود االستراتيجية في ىذه المرحمة في العمؿ عمى تحقيؽ النمو الداخمي وكذا تنويع المنتجات ...إلخ ،و مف
ثـ بدأت استجابة المؤسسات لمتغيرات المواقؼ التي تواجييا وبالتالي إجراء عمميات تخصيص لمموارد التنظيمية.
ج  2-مرحمة التوجه االستراتيجي المحدود  :تميزت ىذه المرحمة بظيور التحميؿ البيئي ،و اختيار البديؿ
االستراتيجي المناسب النتياز الفرص و تجنب المخاطر ،إضافة إلى التطبيؽ االستراتيجي مع رقابة تمؾ الخطوات
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وتقييميا  .كما شيدت ىذه المرحمة وضوح الرؤيا لماىية االستراتيجية مع تحديد خطواتيا الرئيسية ومزايا بنائيا عمى
المدى البعيد.
ج 3-

مرحمة التوجه البيئي  :في ىذه المرحمة تركز االىتماـ عمى تحميؿ عناصر البيئة المحيطة سواء

الداخمية أو الخارجية خاصة البيئة التنافسية  ،إذ تعد أحد أىـ العوامؿ المؤثرة في وضع استراتيجية المؤسسة ،بحيث
تميزت البيئة بمحدودية وبساطة عناصرىا و استقرار نسبي في تغي ارتيا ،إال أنو ا ما لبثت أف أصبحت أكثر
ديناميكية و تعقدا .ومع زيادة درجة تعقد العوامؿ ،والمتغيرات ،و عدـ استقرار البيئة  ،تطمب األمر تحميبل دقيقا
لمصناعة التي تنتمي إلييا المؤسسة مع تحميؿ المنافسيف لتحديد نقاط قوتيـ وضعفيـ ،و ىذا ما يساعد عمى بناء
است ارتيجية تمكف المؤسسة مف التعامؿ مع تمؾ المتغيرات المختمفة ،ضمف نطاؽ التسيير االستراتيجي.
ج 4-

مرحمة التوجه االستراتيجي المتكامل )التسيير االستراتيجي :ضمف ىذه المرحمة ركزت المؤسسة

عمى تسيير واستغبلؿ مواردىا بكفاءة وفعالية تيدؼ الى تحقيؽ ميزة تنافسية ،وأىـ ما يتصؼ بو ىذا التوجو المميز
مايمي:
-

أصبحت اإلستراتيجية تعبر عف التصور العاـ الذي يجب أف تكوف عميو المؤسسة و تسعى لتحقيقو مف خبلؿ

وضوح رؤيتيا المستقبمية وتحديد رسالتيا و بناء غاياتيا وأىدافيا بوعي وادراؾ لعناصر التأثير المتعددة؛
 التركيز عمى مقومات مبدأ االستراتيجية دوف الدخوؿ في التفاصيؿ؛ أف االستراتيجية وسيمة تحقؽ تماسؾ التنظيـ داخميا وتحديد وجيتو خارجيا؛ زيادة أىمية التسيير االستراتيجي بتحديد عناصر القوة و الضعؼ ،والفرص و المخاطر ،إضافة إلى أف التسييراالستراتيجي ال يقتصر عمى المؤسسة الكبيرة الحجـ بؿ يمارس أيضا في المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
إف العديد مف الباحثيف اليوـ يعتبر أف البعد االستراتيجي في التسيير يعد أحد العوامؿ الرئيسية التي ساعدت
المؤسسات عمى تحقيؽ ميزة تنافسية في ظؿ البيئة التنافسية العالمية الجديدة ،بالنظر إلى أف البحث في ميداف
اإلستراتيجية اتجو بشكؿ دقيؽ في عقد التسعينات مف القرف العشريف إلى مسائؿ التسيير اإلستشرافي واالىتماـ
االستراتيجي ،و إلى المؤسسات التخيمية (االفتراضية) ،عمى ىذا األساس فإف الرؤية االستراتيجية لممؤسسة ال تترجـ
11

مف خبلؿ فكرة مستقبمية ضبابية ،و إنما تتعمؽ بالقدرة التسييرية لممسيريف عمى تجنيد الموارد و بناء االستراتيجيات
المستقبمية لممؤسسة وكذا بالتفكير حوؿ ما ستكوف عميو البيئة التنافسية في المستقبؿ.
ثانبا -أهمية الموارد البشرية النوعية:ومما سبؽ يتبيف أف الموارد البشرية تمثؿ أىمية استثنائية في عمؿ النشاطات االقتصادية  ،وتنميتيا و تطويرىا
و بالذات في ظؿ اقتصاد المعرفة  ،ذلؾ ألف الموارد البشرية ىي التي تؤدي الدور االيجابي الوحيد في القياـ
بذلؾ .
و يمكف التدليؿ عمى دور اإلنساف في القياـ بالنشاطات االقتصادية عموما و النشاطات اإلنتاجية خصوصا ،
وبالذات عندما تتطور نوعية اإلنساف بتوفير المعمومات و المعارؼ و الميارات لو عف طريؽ التعميـ الذي يسيـ
في دلؾ  ،ىدا الدور الذي يتأكد مف خبلؿ مايمي :
 تجربة الدوؿ المتقدمة في مسار تطورىا التاريخي تثبت أف التطور النوعي لمواردىا البشرية ،ومف خبلؿتطورىا تعميميا و ثقافيا و اجتماعيا ،كاف أساسا و سابقا لتطور نشاطاتيا االقتصادية.
 إف التطور المستمر و المتسارع في مضاميف التطور و معطياتو في الدوؿ المتقدمة يستند عمى التطور فينوعية الموارد البشرية مف خبلؿ تطور التعميـ و البحث العممي و التطوير التكنولوجي  ،و بالذات مف خبلؿ
تطور التقنيات المتقدمة في المجاالت المختمفة،
و التي يتضمنيا اقتصاد المعرفة و االرتباط مع تقنيات المعمومات و االتصاالت و الحاسوب و االنترنيت و
غيرىا .
 إف تجربة الدوؿ التي تعرضت منشأتيا االقتصادية و االجتماعية لمدمار في الحرب العالمية الثانية و كذلؾرأسماليا المادي  ،تثبت أىمية مواردىا البشرية في إعادة تعمير ما دمرتو الحرب.
 تجربة الدوؿ المتقدمة التي استطاعت تحقيؽ التطور و التقدـ فييا دوف أف تتوفر لدييا القدر الكافي مفالموارد الطبيعية  ،تثبت ىي األخرى و تؤكد أىمية الموارد البشرية  ،و دورىا الحاسـ في عمؿ االقتصاد و
تطوره .
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ثالثـا -أهمية ومتطمبات التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية:تزداد الحاجة إلى االىتماـ بالتسيير االستراتيجي لمموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية  ،بسبب أوال ازدياد
الوعي بأىمية الموارد البشرية كأصؿ أساسي مف أصوؿ المؤسسة ،فالمؤسسات بحاجة إلى ابتكارات و جودة شاممة
توفر ليا ميزة تنافسية  ،وىو ما تمتمكو و تصنعو الكفاءات البشرية  ،مما زاد مف أىمية التركيز عمييا مقارنة بأصوؿ
ّ
المؤسسة المالية و التكنولوجية ،وثانيا بفضؿ زيادة الحاجة إلى كفاءات تحسف استخداـ تكنولوجيا المعمومات ،
فالمؤسسات في ظؿ العولمة ال تعاني مف فقر في المعمومات  ،بؿ صعوبة تشغيميا  ،وتحميميا  ،و توظيؼ الكميات
الضخمة و السائمة منو  ،بسبب سرعة تغير البيئة التنافسية  " ،لذلؾ يجب النظر إلى األصوؿ البشرية عمى أنيا
أصوؿ إستراتيجية يجب تسييرىا بعناية فائقة  ،وأف تكوف جزءا أساسيا ومكمبل لمتسيير االستراتيجي ،ويعتمد نجاح
المؤسسة في تحقيؽ أىدافيا إلى جانب تسييرىا لؤلصوؿ األخرى عمى حسف تسييرىا لمموارد البشرية.
وتتجمى أهمية التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية ،بسبب تحديات البيئة الداخمية ومنيا
اتجاىات العامميف السمبية المؤثرة عمى تطوير األداء التنافسي ومنيا:
 انخفاض رضا األفراد عف األجور والمزايا الممنوحة لعدـ قدرﺗيا عمى تمبية االحتياجات الضرورية؛ شعور األفراد بقمة المعمومات المتاحة ليـ في بيئة العمؿ والبلزمة لتنمية ميا ارﺗيـ وتحسيف أدائيـ؛ الشعور المتزايد لؤلفراد بعدـ األماف الوظيفي بسبب نقص الميارات نتيجة استخداـ تكنولوجيات المعمومات؛ االعتقاد المتزايد لؤلفراد بعدـ استغبلؿ وتوظيؼ قد ارﺗيـ بشكؿ كامؿ و فعاؿ؛ شعور األفراد بعدـ وضوح وعدالة تطبيؽ معايير تقييـ أدائيـ ،وعدـ ارتباط األداء المتميز بالحوافز المكافئة؛ الطمب المتزايد مف العامميف لممشاركة الفعالة في تقديـ االقتراحات ،واتخاذ الق اررات المرتبطة بعمميـ وأدائيـ؛ الطمب األجنبي الكبير عمى العمالة المتخصصة مف قبؿ المؤسسات دولية النشاط ،وتقديميا إغراءات كبيرةالستقطابيـ نحو الخارج.
كما تتوقؼ قدرة المؤسسات االقتصادية عمى تبني االتجاه االستراتيجي في تسيير مواردىا البشرية ،عمى إمكانية
تطوير بيئة داخمية تحقؽ ما يمي:
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 أف تكوف الموارد البشرية عنص ار أساسيا ضمف الق اررات االستراتيجية والتشغيمية؛ ضرورة ارتباط الق اررات المتعمقة بالموارد البشرية باحتياجات األداء الفعمي؛ التكامؿ بيف الموارد البشرية وبقية الموارد المالية والتكنولوجية؛ تكامؿ سياسات الموارد البشرية ( االستقطاب ،والتدريب ،والتجييز...الخ ) وتدعيـ بعضيا؛كما يتطمب تطبيؽ المفيوـ التسيير االستراتيجي لمموارد البشرية ،عمى مدى إدراؾ المؤسسة ألىمية التغيرات
الضرورية في بيئة الموارد البشرية وىي:
 تغيير قيـ واتجاىات العامميف المرتبطة بالعمؿ ،برفع درجة والئيـ لممؤسسة وأىدافيا وزيادة دافعيتيـلمعمؿ ،مف خبلؿ تنمية أسس التعامؿ العادؿ ،وتحسيف أخبلقيات وسموكيات العمؿ ،مع محاولة تفجير
قدرات العامميف ،وتحسيف ميا ارﺗيـ تحقيقا لؤلماف الوظيفي ،وتنمية روح االلتزاـ واالبتكار لدييـ،كتنمية
نظاـ حوافز يمبي توقعاﺗيـ واحتياجاﺗيـ المشروعة؛
 تغيير طبيعة ميارات مديري الموارد البشرية ،إذ مف الضروري إلنجاح إستراتيجية المؤسسة التنافسية تطويرميا ارﺗيـ التخطيطية ،والتسويقية...الخ ،لتحسيف قد ارﺗيـ عمى التعامؿ مع االختبلفات الفردية؛
 تطوير دور وظيفة الموارد البشرية في االىتماـ بقضايا تسيير العامميف  ،و حؿ مشاكميـ إلى المش اركةالفاعمة في صياغة األىداؼ ،ووضع االستراتيجيات دوف االقتصار عمى التنفيذ فقط.
ثالثا  -معوقات االستراتيجية التنموية لمكفاءات البشرية في المصارف :
إف العنصر البشري أساسي في كؿ تنظيـ ميما كاف نوعو أو الغرض مف إنشاءه و ىو ضروري أكثر بالنسبة
لمبنوؾ إذ يمثؿ رأس ماليا الدائـ  ،و البنوؾ التجارية في كثير مف البمداف العربية و إف توفرت عمى ىذه
الكفاءات و الموارد البشرية البلزمة إال أنيا تعاني مف قمة مر دوريتيا و ضعؼ فعاليتيا و انعداـ روح المبادرة
و الخمؽ و اإلبداع لدييا و عميو فإننا نسجؿ المعوقات المرتبطة برسـ استراتيجية تنموية لمكفاءات في المؤسسات
المصرفية ضمف إطار اقتصاد المعرفة في البمداف العربية فيما يمي :
أ -ضعف التكوين القاعدي :14

مما يبلحظ عمى الكفاءات البشرية في المصارؼ العربية عادة أنيا تعاني مف ضعؼ في التكويف القاعدي الذي
أخذوه مف المعاىد المختمفة و التي ال تعرؼ الشيء الكثير عف تسيير المصارؼ مما يحتـ عمييا إعادة تكوينيا
الشيء الذي يحمميا تكاليؼ جديدة إضافية في الوقت و الجيد و الماؿ .

ب -بطئ عممية التأهيل و الرسكمة :اف احتياج الكفاءات البشرية في المصارؼ العربية إلى تأىيؿ مستمر و رسكمة دائمة ىو شيء ضروري لزيادة
مردودىا و تفعيؿ أعماليا  ،لكف ىذا األمر ال نراه في واقع ىذه المصارؼ حيث تعاني كفاءتيا البشرية مف
بطئ عممي ة التأىيؿ و طوؿ المدة ما بيف الرسكمة و األخرى الشيء الذي يجعميا دائما تتعامؿ باألساليب و
الطرؽ التسييرية القديمة و ال تتطمع عمى الجديد في ىذه المجاؿ .
جـ -عدم وجود المحفزات و كثرة المشاكل المهنية :إف عدـ وجود المحفزات مثؿ الراتب الجيد و الترقية المستمرة و التكفؿ بالشؤوف االجتماعية لمكفاءات البشرية
في المصارؼ العربية يجعميا تسأـ مف و ظائفيا و ال تؤدييا عمى أكمؿ وجو ممؿ يعود بالضرر
عمى المصرؼ كذلؾ كثر المشاكؿ المينية الحقيقية منيا و المفتعمة تؤدي إلى النتيجة نفسيا .
د -غياب الثقافة المصرفية لدى الكفاءات البشرية :ونعني بالثقافة المصرفية جممة المعارؼ و المعمومات و النظريات و األخبار المتعمقة بالتسيير العقبلني و
الحديث لممصارؼ مما يجعميا دائما تتطمع نحو المزيد مف التقدـ و العصرنة و ثقافة مثؿ ىذه ال نجدىا عادة
لدى الكفاءات البشرية المسيرة لممصارؼ العربية و التي تكتفي بتنفيذ أعماليا و القياـ بو ظائفيا بشكؿ روتيني و
آلي خاؿ مف روح اإلبداع و عقمية االبتكار و نفسية التجديد و رغبة التطوير و ىدؼ التحسيف .
في ظؿ ىذه المعوقات يمكف لممؤسسات المصرفية تدعيـ استراتيجياتيا التنموية مف خبلؿ العمؿ عمى
التركيز عمى التقاط التالية:
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 -1عمؿ المصرؼ عمى استقطاب العناصر البشرية الذيف يمتمكوف ميارات وخبرات كافية في مجاؿ
التخطيط والتنظيـ والرقابة لشغؿ المواقع اإلدارية الميمة إضافة إلى العناصر البشرية مف ذوي الميارات الفنية
والتقنية في مجاالت األعماؿ المختمفة.
 -2امتبلؾ المصرؼ نظاـ معمومات لمموارد البشرية يمتاز بالدقة والحداثة وسرعة التنفيذ يميزه عف
المصارؼ المنافسة.
 - 3ضرورة أف يولي المصرؼ اىتماماً كبي اًر باألفكار والمعالجات التي يقترحيا العامموف المتميزوف
لمعالجة مشكبلت العمؿ.
 - 4امتبلؾ المصرؼ شبكة إلدارة تقنيات معمومات الموارد البشرية المحوسبة تمكنيا مف تنفيذ خططيا
وبرامجيا الخاصة بالموارد البشرية بكفاءة وفاعمية.
 - 5اىتماـ المصرؼ بأداء الزبائف ومقترحاتيـ وتفضيبلتيـ في تقديـ خدمات جديدة واجراء تحسينات عمى
الخدمات المقدمة إلييا واالستغناء عف غير المعقوؿ منيا.
 - 6تشجيع المصرؼ روح اإلبداع واالبتكار لدى العامميف لديو.
 - 7تشجيع المصرؼ عمى إقامة الحمقات النقاشية بيف الموظفيف الستثمار طاقاتيـ الفكرية.
رايعا  -نتائج استراتيجية تنمية الكفاءات البشرية:
إف تطبيؽ اإلستراتيجية تنموية لمكفاءات البشرية في المؤسسات المصرفية في ظؿ اقتصاد المعرفة
يمكف أف تجمب لممؤسسات المصرفية العديد مف االيجابيات أىميا فيما يمي :
* /رفع القدرات التسييرية و زيادة الفعالية التنظيمية لمكفاءات البشرية .
* /زيادة المؤىبلت البشرية المعرفية و تدعيـ الخبرات التطبيقية .
* /التكيؼ المستمر مع المحيط المصرفي الذي يوصؼ بالتعدد في المكونات و التجدد فبي الطموحات .
* /تقوية المزايا التنافسية لمكفاءات البشرية أماـ القدرات و الكفاءات األجنبية .
* /إزالة المعوقات الذاتية و الموضوعية منيا أماـ المصارؼ لبلندماج في منظومة االقتصاد الدولي .
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وال يمكن للمؤسسات المصرفية من التمتع بايجابيات هذه اإلستراتيجية التنموية إال من خالل تدعيمها
بالمتطلبات التالية:
 االىتماـ بموضوع الموجودات المعرفية والفكرية والتوسع في الدراسات والبحوث المتعمقة بيا بالشكؿ الذي
يمكف مف استثمار تمؾ الموجودات استثما اًر يساىـ في تعظيـ الموجودات المادية.
 إعطاء جيود التنمية البشرية والتدريب مضمونا استراتيجيا يمبي احتياجات تنمية طاقات اإلبداع والتعمـ
المؤسسي في جانب وقيمة رأس الماؿ المعرفي لممجتمع ومؤسساتو في جانب ثاف.
 عدـ التفريط برأس الماؿ الفكري ألنو يمثؿ ثروة كبيرة ليا تسيـ في زيادة قيمتيا السوقية.
 تنشيط أداء عممية استقطاب رأس الماؿ الفكري ،وكذلؾ صناعتو مف خبلؿ إسناد المواقع اإلدارية الميمة
في المصارؼ إلى األشخاص مف ذوي الميارات والخبرات المتقدمة واألفكار اإلبداعية ألف ذلؾ سيساعد
عمى:
أ -المحافظة عمى استقرار الكادر وعدـ التفريط بو لممنافسيف.
ب -القضاء عمى حاالت اإلحباط الوظيفي وزيادة المساىمات اإلبداعية.
ج -خمؽ حالة منافسة بيف العامميف الرتقاء السمـ الوظيفي.
د -زيادة الفرص االبتكارية واإلبداعية التي مف شأنيا تطوير خدمات مصرفية مف خبلؿ تنشيط خبراتيا مع
الخبرات األكاديمية لمجامعات.
ىػ  -تأسيس وحدة تنظيمية في المصارؼ المبحوثة باسـ (إدارة المعرفة) ىدفيا تنظيـ مدخبلت وعمميات
ومخرجات رأس الماؿ الفكري.
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