MCKADI

بسم هللا الرحمان الرحيم

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير
الجمعية العلمية
نادي الدراسات اإلقتصادية
ىاتف/فاكس021 47 75 15 :

رقم احلساب البنكي:
ادلوقع www.clubnada.jeeran.com:
الربيد اإللكًتوينcee.nada@caramail.com:
المقر :ملحقة الخروبة الطابق األول

N° 16-287/60-200 badr bank

علم ـ عمل ـ إخالص
خطة البحث:
مقدمػة
 -Iمفاهيم عامة حول نظام معلومات االجتماعية

 -1-Iتعريف نظاـ معلومات االجتماعية
 -2-Iوظائف نظاـ معلومات االجتماعية
 -3-Iدور قاعدة معطيات ادلوارد البشرية
 -IIهيكلة نظام المعومات االجتماعية

 -1-IIالنظاـ العملي :ادليادين األربعة للمعلومة االجتماعية

-0-

MCKADI

 -1-1-IIتسيَت العتاد و ادلوارد البشرية
 -2-1-IIالتحكم يف ادلناخ االجتماعي ,السلوكات االجتماعية ,و تطوير احلديث االجتماعي
 -3-1-IIتقدير الكفاءة و االستثمار يف التكوين
 -4-1-IIالتحكم يف تكاليف األجور و التكاليف االجتماعية
 -2-IIنظاـ التحكم :ادلستويات اذلَتاكية للقرار
 -1-2-IIادلستوى االسًتاتيجي
 -2-2-IIمستوى التعديل أو الوسيط
 -3-2-IIمستوى التنفيذ
 -3-IIإنشاء نظاـ ادلعلومات االجتماعية
 -IIIمركزية أو المركزية نظام المعلومات و المراقبة االجتماعية ؟

 -1-IIIمركزية ادلعلومات وادلراقبة
 -2-IIIالالمركزية الكاملة للمعلومات وادلراقبة
 -3-IIIالالمركزية اجلزئية :أو احلل الوسط
 -IVتشغيل نظام المعلومات و المراقبة االجتماعية

 -1-IVنظاـ معلومات االقتصادية و نظاـ معلومات االجتماعية
 -2-IVاستخراج و معاجلة ادلعلومات
 -1-2-IVاإلنطالؽ من معلومات الراتب
 -2-2-IVصبع و ذبميع ادلعطيات
 -3-2-IVتصفية ادلعطيات الفائضة
 -3-IVاستغالؿ ادلعلومات القانونية يف لوحة القيادة
 -1-3-IVمعلومات احملاسبة ادلالية
 -2-3-IVمعلومات ادليزانية االجتماعية
 -4-IVادلراجعة االجتماعية
اخلاسبة.

-1-

MCKADI

-2-

مقدمة

إننا نالحظ و نعيش يومياً ربوؿ مفاىيم و فرضيات ميداف التسيَت ,يف حُت أف نظم ادلعلومات
والتسيَت ادلستعملة رباوؿ التأقلم فتشهد ىي األخرى تقلب قواعدىا األساسية .يعد ىذا يف احلقيقة و عمق
األشياء دلعاجلة ادلتغَتات األساسية احملددة للقرار.
ىذه ادلتغَتات ىي :الوقت ,القيمة ,و السلطة ,حيث أف عادة النظر فيها سيؤثر حتماً على التسيَت
االجتماعي .أما خبصوص الوقت :فالفعالية و الكفاءة ) (Performanceينتجاف غالبا عن ربح الوقت يف إصلاز
نفس النشاط ,و لكن أيضا من إمكانيات التأقلم و الليونة ,دبعٌت القدرة على التطور عرب الزمن اليت ذبد
جذورىا يف استعداد استباؽ األحداث و الكوف يف تقدًن " تقدـ عن الوقت" بتطوير اسًتاتيجيات اجتماعية,
التنبؤ بالتحوالت و عدـ ذباىل ادلقاومة الدفاعية ) (Inertieألفراد ادلنظمة.
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نظم التسيَت و ادلعلومات من شأهنا السماح بقيادة ىذه التطورات و تسليح ادلسؤولُت بالوسائل اجلديدة اليت
تأخذ عامل الوقت يف احلسباف كوسائل التخطيط و ترصد احمليط اليت سبكن من احلصوؿ على ادلعلومات آنياً.
بينمػا القيمػة :فال تنتج فقط عن الًتاكم ادلادي ,بل كذلك من الًتاكم الغَت مادي ادلتمثل يف أثر االستثمارات
يف الذكاء ,بعبارة أخرى أصبحت القيمة ذبد معناىا يف أشكاؿ اإلنتاج اليت كانت مهمشة من طرؼ أنظمة
ادلراقبة الكالسيكية ,لذلك ينبغي على نظم ادلعلومات أف تقيم و تعاجل كل من :ادلعارؼ يف كيفية العمل
) ,(Know Nowالطاقات الكامنة للبشر ) ,(Potentiels Humainsو بصفة عامة كل األشكاؿ غَت ادلادية للثروة.
و أخَتاً ,و ليس آخراً ,السلطػة :االنتقاؿ من نظاـ التحكم اذلَتاكي إذل نظم السلطة الالمركزية –اليت تكوف
أحيانا مشتة -يستدعي أقلمة إجراءات متابعة كفاءة األداء و مراقبة ىذا التوزيع اجلديد للسلطة ,كما أف
اقتساـ ىذه األخَتة بُت ادلؤسسة و أعواهنا ) (agentsيف احمليط ,يؤدي إذل اتساع نطاؽ الرقابة إذل درجة استلزاـ
إحداث مراقبة اجتماعية.
و ىنا يكمن اإلشكاؿ ,إذ أف تعقيد العالقات االجتماعية يستدعي معاجلتها بكيفية شاملة ) (Globaleو
ديناميكية و ارتباطية ) (Interactiveيف نفس الوقت .فكيف ذلذا أف يتحقق دوف اإلستعانة بنظاـ ادلعلومات
اإلجتماعي ) (sis؟  1باعتبار أف ادلعلومة االجتماعية ىي ادلغذي الرئيسي الزباذ القرار وهتيئة الرقابة االجتماعية

ضمن الشروط اليت سيتم دراستها يف ىذا البحث ادلتواضع.
 -Iمفاهيم عامة حول نظام المعلومات االجتماعية:

إف ىدؼ نظاـ ادلعلومات أياً كاف ,ىو السماح بتبادؿ ادلعلومات بُت مهاـ قيادة ادلنظمة وسلتلف
أنظمتها الفرعية العملية .بصفة عامة ديكن تعريف نظاـ ادلعلومات كجملة العناصر (من أفراد ,أجهزة
بررليات  ...اخل) اليت تسمح باقتناء ,معاجلة ,االحتفاظ و بث ادلعلومات .و ديكن استخراج إقًتابُت
متكاملُت لكن قابلُت للفصل و يقوماف على ثنائية مفهوـ نظاـ ادلعلومات:
 نظاـ ادلعلومات ىو ىدؼ ) (objectifللتسيَت ألنو حيدد حالة معينة ينبغي الوصوؿ إليها. نظاـ ادلعلومات ىو أداة ) (objetللتسيَت ألنو حيدد سَتورة معينة ينبغي إدارهتا.و النظاـ ادلتكامل للمعلومات ,يتطلب توافر ادلعلومات عن األنشطة الداخلية يف ادلنظمة ,و أيضاً
معلومات عن البيئة اخلارجية احمليطة هبا .و يتمثل نظاـ ادلعلومات يف ثالث أجزاء رئيسية ىػي:

2

أوالً :المدخالت

و ىي البيانات اليت مت إدخاذلا إذل النظاـ و ىي تشمل على بيانات ذبمع داخل ادلنشأة مثاؿ
ذلك أرقاـ اإلنتاج ,ادلبيعات ,ادلصروفات ,األرباح ,العمالة ,ادلخزوف ,ادلشًتيات ...اخل.و بيانات
Système d’information spciale

1

Bernard Martory, contrôle de gestion sociale , Unibert , Paris, 1999 ; P 293.
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خارجية (خارج ادلؤسسة) و ىي تشمل على ظروؼ السوؽ و ادلنافسة و اذباىات ادلستهلكُت ,وكافة
القوانُت ادلتعلقة بالنواحي السياسية و االقتصادية و االجتماعية  ...و ىذه البيانات بيانات تارخيية أو
حاضرة أو توقعات و تنبؤات مستقبلية.
ثانيا :العمليات أو األنشطة

و ىي تلك ادلتصلة بالتعامل مع البيانات و اليت تشمل :التجميع ,التصنيف ,و التحليل,
التداوؿ ,احلفظ و االسًتجاع.

ثالثاً :المخرجات

و تتمثل يف رلموعة التقارير و اإلحصاءات اليت تنتج من العمليات السابقة مثاؿ ذلك نسب
الرحبية ,أرصدة ادلخزوف ,ادلركز ادلارل ,نتائج نشاط اإلنتاج و البيع و التمويل  ...اخل.

 -1-Iتعريف نظام المعلومات االجتماعية:

1

بتجاوز نظاـ ادلفهوـ الوحيد – الذي مت التخلي عنو -ديكن تعريف نظاـ ادلعلومات االجتماعية
كأحد األنظمة الفرعية للمنظمة و الذي يعد ضروري لوظائف "ادلوارد البشرية" و "ادلراقبة" من أجل
األداء اجليد دلهامها .بعبارة أخرى و ببياف أبعاده ,ديكن القوؿ أنو يف نفس الوقت:
 وسيلة لإلتصاؿ الداخلي يف ادلنظمة ,أي أحد أدوات التنسيق ,احملادثة ,و التأثَت على ادلناخاالجتماعي؛
 مساعدة لإلتصاؿ مع احمليط ,مثال بالنشر السنوي دليزانية اجتماعية؛ مساعدة لعمليات التسيَت و بالتارل دلراقبة القرار :إذ تعد ادلعلومة االجتماعية ادلادة األولية للقرارالفردي (كالًتقية ,ادلراقبة ,التعيُت ) ... ,أو اجلماعي (كاالستخداـ ,الفصل ,إعادة التخصص,
ادلسارات ادلهنية  ...اخل).
غَت أف ادلورد البشري الذي ديثلو الفرد ,لو بادلقارنة مع ادلوارد األخرى خصائص زلددة ,فهو ليس ملكية
للمؤسسة و ال يعترب -على األقل من وجهة نظر احملاسيب -كعنصر من ذكتها؛ فادلؤسسة يربطها بالفرد
عقد قابل لإللغاء عند توفر شروط ذلك .ىذه اخلاصية للمورد البشري تعرض قيود على نظم تسيَت ىذه

1

صالح الدين زلمد عبد الباقي ,إدارة ادلوارد البشرية ,الدار اجلامعية للطباعة و النشر و التوزيع ,اإلسكندرية ,2000 ,ص .377
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 -2-Iوظائف نظام المعلومات االجتماعية:

يف األصل ,كانت أسبتة معاجلة ادلعلومات تقتصر على معاجلة التعويضات و مسك سجل خاص
بادلستخدمُت .لكن نظاـ ادلعلومات اخلاص بتسيَت ادلوارد البشرية ) (GRHيتجاوز ىذه الوسيلة "البدائية"
سواءاً يف الوظائف اليت يؤديها أو يف تسيَت ادلعطيات.

1

حيث تستخدـ إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات ادلعاصرة ,و يف سائر مراحل و أنواع نشاطاهتا ,نظم
ادلعلومات دلساعدهتا على إصلاز وظائفها ادلختلفة ,و أىم ىذه الوظائف:
 و ضع اخلطط اإلصبالية و التفصيلية و التنبئية لقوة العمل ,و ذلك دبقابلة حاجات ادلنطقة للقوى
العاملة مع العروض من القوى من داخل ادلنظمة و خارجها ,و إجياد الرصد و عرض البدائل دلعاجلة
الفروقات.
 بناء ملفات شخصية خاصة بكل موظف ,يبُت فيو كل ادلعلومات الضرورية عنو من حيث العمر ,و
اجلنس و احلالة االجتماعية و ادلؤىالت ,و تاريخ االلتحاؽ ,و نوع الوظيفة ,و االنفكاؾ ومقدار
الراتب و الًتفيعات و ادلكافآت و العقوبات ...اخل.
 وضع جداوؿ و ولوائح تفصيلية و إصبالية ,يوضح فيها طبيعة ادلوارد البشرية يف ادلنظمة ,من حيث
متوسط العمر ,و نسبة النوع (اجلنس) ,و معدؿ الشهادات و القدـ الوظيفي ,و حجم و طبيعة
ادلهارات (اإلمكانات) البشرية اليت سبتلكها ادلنظمة.
 وصف كامل جلميع الوظائف ادلتاحة يف ادلنظمة ,مبيناً فيو متطلبات كل وظيفة ,و ادلهمات اليت
سيقوـ هبا شاغل ىذه الوظيفة ,و يف مقابل ذلك جيري حصر ادلهارات و الكفايات ادلتواجدة يف
ادلنطقة ,و مدى مقابلتها مع الوظائف ادلتاحة؛
 تنظيم شؤوف العاملُت اإلدارية و اإلجرائية ,مثل :صكوؾ التعيُت ,و اإلجازات العادية ,و ادلرضية ,و
تسجيل الغيار ,و النقل و الًتفيع ... ,و غَتىا من النشاطات الدورية و الروتينية.
 إجراء البحوث و الدراسات ادلهنية و السلوكية ,باستخداـ قاعدة معطيات ادلوارد البشرية وقاعدة
ادلعرفة إلجراء ىذه البحوث ,مثل مقارنة مستوى األجور مع مستوى ادلعيشة ,أو فحص العالقة بُت
احلوافز اليت تقدمها ادلنظمة و معدالت أداء العاملُت ,أو حساب نسبة تكاليف األيدي العاملة يف

Robert Reix, système d’information et management des organisations, Vaibert, Paris, 1995, P 154.

1
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 -3-Iدور قاعدة معطيات الموارد البشرية:

إف ضماف تسيَت ادلوارد البشرية يستلزـ ادلعرفة الدائمة حلالة ىذه ادلوارد ,ذلذا صلد يف كل
ادلؤسسات سجل (أو قاعدة معطيات) "ادلستخدمُت" الذي يصف سلتلف األفراد ادلأجورين يف ادلؤسسة.
قاعدة ادلعطيات ىذه تشكل زلور دوراف ) (pivotاألساسي لنظاـ معلومات ) ,(GRHفالنشاطات
الرئيسية (التوظيف ,التكوين ,ادلكافئة) تستعمل معطيات ىذه القاعدة و توفر معطيات ذلذه القاعدة
اليت تكوف حسب احلاجة إما يدوية بشكل كامل أو مؤسبتة جزئياً أو كلياً.
نظام المعلومات اليدوي:

يف ظل ىذا النظاـ ربتفظ إدارة ادلستخدمُت بسجالت كاملة عن كل موظف ,و حيتوي ىذا
السجل على معلومات تتعلق خبصائصو الشخصية و تعليمو و خرباتو السابقة و اسم الوظيفة اليت
يشغلها ,و نوع التدريب الذي حصل عليو ,كما تستخدـ أيضاً رلموعة من النماذج و ادلستندات يف
كافة األنشطة اليت سبارسها إدارة ادلستخدمُت (كتخطيط القوى العاملة ,االختيار و التعيُت ,التدريب
والتنمية اإلدارية ,األجور و ادلرتبات ,النقل و الًتقية ,قياس كفاية أو كفاءة العاملُت ...اخل .و من أمثلة
ىذه النماذج و ادلستندات :منوذج استالـ العمل و مناذج قياس كفاية العاملُت...اخل.
نظام معلومات المؤتمت

)(Automatisée

قد ترغب ادلؤسسة يف التحوؿ من قاعدة ادلعطيات السابقة إذل قاعدة معطيات مؤسبتة جزئياً أو
كلياً ,فتستعمل األقراص ادلغناطيسية حلفظ كل ادلعطيات اإللزامية الضرورية لتسيَت ادلستخدمُت ,وديكن
إظهار ىذه ادلعطيات و الوثائق حسب الطلب على شاشة احلاسوب الستجواهبا ) (interrogationو
ذبديدىا.
 1سليم إبراىيم احلسنية ,نظم ادلعلومات اإلدارية ,مؤسسة الورؽ للنشر و التوزيع ,عماف ,األردف ,الطبعة األوذل ,1998 ,ص .322
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تلجأ ادلؤسسة غالباً لقاعدة ادلعطيات ادلؤسبتة نتيجة لتضخم حجم األعماؿ و تعدد األنشطة و
زيادة عدد العاملُت هبا ,حبيث يصبح التعامل مع حركة العمالة يتطلب وقتاً و رلهوداً أكرب ,و أيضاً
نتيجة حلدوث أخطاء يف حالة استخداـ النظاـ اليدوي ,و بالتارل فإف من مزايا النظاـ ادلؤسبت ىي:
تقليل أو اختصار الوقت ,تقليل األخطاء اليت ربدث من جراء تكرار كتابة و استخداـ ادلعلومات,
التخلص من أحجاـ ادلعلومات ادلًتاكمة طواؿ عمر ادلؤسسة و حفظها على األقراص ادلغناطيسية أو
أحسن على األقراص ادلضغوطة.

1

إذل جانب قاعدة ادلعطيات ادلستخدمُت فإف نظاـ تسيَت ادلوارد البشرية يستعمل معلومات أخرى ىي:
 -1معطيات وصفية للوظائف و ادلناصب ,معرفة يف صيغة مؤىالت (إذا كانت قاعدة ادلعطيات
"ادلستخدمُت" ربتوي وصف للمؤىالت فإنو ديكن التقريب بسهولة بُت االحتياجات و ادلوارد
ادلتاحة لتخطيط التوظيف ,التكوين ,التعيُت ,)...الصعوبة الرئيسية تكمن يف وصف ادلؤىالت
اليت تشًتطها الوظيفة ,بكيفية عملية ) (opérationnelleبطرح سؤاؿ :ما ىي ادلعرفة اخلاصة
) (savoir- Faireادلطلوبة؟
-2

كمية كبَتة من ادلعلومات ذات الصبغة القانونية (اجتماعية و جبائية) ,ألف التشريع اخلاص
بتسيَت ادلستخدمُت ج ّد متطور و يف ربوؿ دائم.

2

 1صالح الدين زلمد عبد الباقي ,مرجع سبق ذكره ,ص .380
Robert Reix, opcit, P 156.

2
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 -IIهيكلة نظام المعلومات االجتماعية:

إف عملية إعداد نظاـ ادلعلومات االجتماعية ال ينبغي أف تًتجم يف الوضع العشوائي للجداوؿ و
البيانات و الوثائق ادلتعددة ,دوف خطة مسبقة ,إذ من الضروري توقع خطة تنظيم عاـ بكيفية تسمح:
 تفادي التكرار ) (Redondanceالذي يعرب عن سوء استخداـ اإلمكانيات؛ البحث عن أكرب تنسيق ) (cohérenceبتفادي إنتاج معلومات متناقضة لتوضيح نفس القرار؛ تطوير مالئمة ) (pertinenceادلعلومة ,دبعٌت توافقها مع القرار الذي سيتخذ و مع صاحب القرار.ذلذا الغرض ديكن اقًتاح مصفوفة ) (grilleلتحليل نظاـ ادلعلومات االجتماعية القائم على اقًتاب ثنائي
متمثل يف :ادلستوى اذلَتاكي للقرار ادلتخذ من جهة ,و ميداف التسيَت االجتماعي ادلعٍت من جهة أخرى.
ىذا اإلطار بتمثيل مناطق ادلعلومات ادلوافقة لكل نوع و لكل مستوى من اخليارات االجتماعية.
 -1-IIالنظام العملي :الميادين األربعة التي تحتوي المعلومة االجتماعية

1

مالحظة التطبيقات (ادلمارسات) تظهر أنو من ادلمكن استخراج أربعة مناطق خاصة بالتسيَت
االجتماعي ,أي أف ادلعلومة االجتماعية توجد يف أربعة ميادين شليزة:
 -1-1-IIتسيير العتاد و الموارد البشرية:

يتعلق دبجمل ادلمارسات اليت ترمي إذل وضع "الشخص ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب" وتشمل
التوظيف ,متابعة العتاد ,دديغرافية ادلوارد البشرية ,التسيَت التنبئي للمستخدمُت ,معرفة الطاقات الكامنة و
تنظيم ادلسارات ادلهنية ...اخل.

 -2-1-IIالتحكم في المناخ االجتماعي ,في السلوكات االجتماعية و في تطوير الحديث
االجتماعي:

Bernard Martory, op cit, P 294.

1
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قيادة ادلنظمات يستدعي القدرة على التقدير الدوري لسلوكات األفراد و اجلماعات اليت تعيش
يف وسط ادلنظمة .حيث أظهرت حبوث علم االجتماع و اخلربات ,منذ أكثر من نصف قرف ,أف

االقًتابات ( )approchesاآللية  1فيما خيص ردود فعل مأجورين ,غالبا ما تتوج بالفشل ,ذلذا رباوؿ إدارة
األفراد تقدير تقدـ ادلناخ االجتماعي من خالؿ مؤشرات االختالؿ .و بصفة مكملة أسندت ذلا مهاـ
هتيئة إجراءات اإلتصاؿ الداخلي و تطوير احلديث االجتماعي.
و يف ىذا السياؽ تشَت اخلربات احلديثة يف االتصاالت و ذبارب اجلماعات الصغَتة إذل أف مصدر
ادلشاكل التنظيمية و مشاكل ازباذ القرار ,يكمن يف احملتويات اخلاطئة للمعلومات أو يف التدفق اخلاطئ
للمعلومات يف شبكة االتصاالت التنظيمية ,فتظل مشاكل كثَتة يف ادلنظمات بدوف حل ليس بسبب
صعوبة تنظيم وتوصيل ادلعلومات ,و إمنا بسبب وجود معلومات غَت مرتبطة بالنشاط ادلطلوب ازباذ قرار
بشأنو ,و ىذا ما يدعى باإلزعاجات أو ضوضاء الرسالة.

2

 -3-1-IIتقدير الكفاءة و االستثمار في التكوين:

خالؿ العشرية األخَتة أبدى بوضوح و حبجم كايف بآراء موحدة ) (Unanimeحوا ىذا ادلوضوع:
وىو أف البشر ىم أساس ربسُت كفاءات ادلنظمة ,يبدو إذف من العادي تقدير ىذه تقدير الكفاءة ,ليس
هبدؼ تراكم ادلعرفة ذات صبغة وصفية ,لكن من أجل العمل على ربسينها (الكفاءة).
ىذا االقًتاب للكفاءة يتم يف مستويات سلتلفة :ديكن أف تكوف فردية أو صباعية ,فتتجسد يف رحبية
اإلنتاجية ,ارتفاع الفائض ادلارل ,أو من خالؿ ادلؤشرات العامة للجودة...اخل .لكن مهما يكن,
أصبحت الكفاءة تشكل يف كل مكاف أداة و ىدؼ لتسيَت االجتماعي.
 -4-1-IIالتحكم في تكاليف األجور و التكاليف االجتماعية:

دلعرفة االلتزامات ادلالية اليت سبثلها اليد العاملة ,قيادة سياسة األجور ,إعداد موازنات مصاريف
ادلستخدمُت ... ,كل ىذا يستدعي إنشاء معلومة زلاسبية و مالية مستقلة مقارنة بالنظاـ احملاسيب ادلارل
الكالسيكي.

 -2-IIنظام التحكم :المستويات الهيراكية للقرار

3

 1االقتراب اآللي ) ,(mécanisteعبارة عن فلسفة رباوؿ تفسَت رلمل الظواىر الطبيعية باستعماؿ القوانُت السبب و األثر فقط

(lois de cause à effet).

 2فريد النجار ,إدارة األعماؿ االقتصادية و العادلية ,مفاتيح التنافسية و التنمية ادلتواصلة ,اإلسكندرية  ,1998ص .238
Bernard Martory, op cit, P 295.

3
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رلمل القرارات ادلتخذة يف كال األربع ميادين العلمية ادلعرفة سابقاً ال تنجم عن نفس ادلستوى
اذلَتاكي ,فالدفع الشهري لألجور أو تقرير رفع األجور بالنسبة للسنة ,قياس ادلردودية يف منصب عمل أو
إنشاء نظاـ لتحفيز الكوادر ,ىذه كلها عمليات ذلا شخصيات عملية و لكنها زبص بصفة مؤكدة
مستويات ىَتاكية سلتلفة.
و قد يكوف من العملي يف كثَت من احلاالت ,االحتفاظ بثالث مستويات ىَتاكية لبناء أو ىيكلة نظاـ
ادلعلومات االجتماعية.
 -1-2-IIالمستوى االستراتيجي:

أعلى ادلستويات ,و ىو الذي تؤخذ فيو القرارات الكربى اليت تلزـ الوحدة على ادلدى الطويل ,و
ىو مستوى إدارات :ادلستخدمُت ,ادلوارد البشرية ,العالقات االجتماعية ... ,اخل .التت تشتغل عامة يف
ىذا ادلستوى بالتشاور مع اإلدارة العامة .كما توجد يف ىذا ادلستوى القرارات اخلاصة بتطور العتاد
البشري على ادلدى الطويل ,تنظيم عمليات اإلنتاج ,الظروؼ العامة للعمل ,اسًتاتيجيات ربفيز
) (motivationاألشخاص ,تطوير نظم ادلكافآت.
 -2-2-IIمستوى التعديل أو الوسيط

)(Intermédiaire

ىو الذي تؤخذ فيو القرارات االجتماعية على ادلدى ادلتوسط و اليت تقابل اخليارات التكتيكية
ادلطابقة ) – (conformeعلى األقل يف ادلبادئ -لتلك ادلعموؿ هبا يف ادلستوى االسًتاتيجي .سيتعلق
األمر مثال بتنظيم ضبلة ) (compagneتوظيف ,تقدير تطور الغيابات ) (absentéismeخالؿ السنة ,إنشاء
أدوات دلراقبة كفاءات األطر ,ربديد طريقة حساب العالوات ) (primesادلمثلُت  ...اخل.
 -3-2-IIمستوى التنفيذ

)(exécution

أكثر ادلستويات ال مركزية ,و ىو ادلستوى التسيَت االجتماعي اليومي ) (quotidienكإدماج
توظيف جديد ,متابعة حوادث العمل ,حساب عالوة ربفيزية
مكافآت الشهر ,إعطاء معلومة حوؿ دفًت ) (bulletinالراتب ...اخل.
ادلعلومة جيب أف تكوف موافقة ) (adaptéeيف نفس الوقت دلستوى القرار الواجب ازباذه (مثال
للمستويات الثالث ادلذكورة أعاله) و دليداف اخليارات االجتماعية ادلعموؿ هبا .نظاـ ادلعلومات جيب إذف
أف يكوف مهيكل على أساس مبدأ ادلالئمة ) ,(pertinenceدبعٌت توافق ادلعلومة على مستوى وطبيعة القرار
ادلتخذ.
)d’intéressement

 ,(primeربديد

 -3-IIإنشاء نظام المعلومات االجتماعية:

نظاـ ادلعلومات االجتماعي يغذي كل جزء من اإلطار ) (grilleبادلادة األولية لكل قرار أال وىي:
ادلعلومػة .من ادلنطقي إذف أف يهيكل ىذا النظاـ ) (sisعلى أساس تقاطع التقسيمُت السابقُت.
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 -IIIمركزية أو المركزية نظام المعلومات و المراقبة االجتماعية ؟
إف استعماؿ مصطلحات
أشكاؿ للتنظيم:






)(vocable

1

ادلركزية و الالمركزية يرجع إذل تسمية عامة تغطي ثالث

الشكـل األول :تنظيم السلطـة )(pouvoir؛ حيث تتواجد يف إطار ربوؿ يتجو ضلو التنديد ادلستمر
باألنظمة اذلَتاكية ,البحتة ,و اليت توصف باألنظمة التايلورية .على ىذا األساس جيب على نظم
ادلعلومات و ادلراقبة أف تتأقلم باإلذباه ضلو ال مركزية أكرب,
الشكـل الثانـي :تنظيـم نظام المعلومات و المراقبة؛ مبدئياً ,ىذا النظاـ جيب أف يتم إرساءه
بالتطابق مع تنظيم السلطة ,باخلصوص يف مستواه الالمركزي ,لكن ادلالحظة ادليدانية تبُت وجود
نقص التناسب ) (décalageمع ىذه ادلبادئ؛
الشكـل الثالث :التنظيـم الجغرافي؛ سواءاً يف شكل وحدة تقع يف مكاف معُت ,أو يف شكل

وحدات فرعية ) (sous- unitésمشتة ) (dispersésجغرافياً ,حيث أف تباعد النشاطات فضائيا يدفع
إذل المركزية ادلعلومات و السلطات .رغم ذلك ,فإف الالمركزية ال تشكل طريقة تنظيم مفروضة
بسبب التباعد اجلغرايف ,إذ نالحظ وجود وحدات كربى مشتة جغرافياً ,لكنها سبلك نظم ادلعلومات
و مراقبة اجتماعية جد مركزية.
مع ىذا ,ديكن أف صلد تركيبات ) (combinaisonsبُت سلتلف طرؽ التنظيم ادلعلومات و ادلراقبة
االجتماعية ,ىذه الًتكيبات تقع بُت النماذج "التامة" ) (pursادلعروضة فيما يلي:
 -1-IIIمركزية المعلومات و المراقبة:

يف ىذا التنظيم ,فإف رلمل ادلعلومات ,اليت يتم صبعها من ادلستوى السفلي تصعد إذل ادلستوى
ادلركزي ) (centralضلو إدارة ادلستخدمُت أو مراقبة التسيَت .ىذه ادلعلومات تغذي القرارات اليت تفرض
على الوحدات الالمركزية ,لو مثلنا ىذا النظاـ بتصور ثالث وحدات المركزية (بادلفهوـ اجلغرايف أو تنظيم
السلطة :مصانع ,وحدات كربى ,و حدات ادلوازنات ...اخل.
مثال ):(01

كثَتا من منظمات القطاع اإلداري أو تلك الناصبة عن ىذا القطاع ,تشتغل تبعاً ذلذا النموذج,
بعضها ذات احلجم الكبَت و ادلشتة جغرافياً ,سبلك يف نفس الوقت أنظمة تعمل على رفع ادلعلومات إذل
Bernard Martory, op cit, P 298-301.

1
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مستوى اإلدارة ,و سبلك طرؽ للمراقبة و للقرارات يف ح ّد ذاهتا مركزية .ىذا النوع من التنظيم مفيد
من وجهة نظر سباثل القرارات ادلطبقة على الوحدات ادلشتة ,وىو ما يعمل على العدؿ يف تساوي ادلكانة
) (statutاالجتماعية واألجور.
لكن يف ادلقابل ,ىذا التنظيم خيفي بذور األعراض البَتوقراطية ,نذكر منها :بطئ ) (lenteurالقرارات,
عدـ تناسب اخليارات ) (choixباعتبار أف ادلعلومة منفصلة عن القرار ,خطر استعماؿ رقابة كثَتة
االىتماـ بالتفصيل ) (tatillonneأكثر شلا ىي فعالة ) ,(efficaceغياب تفويض ادلسؤولية لألعواف
) (agentsالالمركزيُت.
 -2-IIIالالمركزية الكاملة

)(totale

للمعلومة و المراقبة:

يف ىذا النظاـ الذي بدوف شك يعاكس سباماً النظاـ السابق ,فإف الوحدات الالمركزية تشتغل
بصفة مستقلة ) ,(autonomeحيث تتخذ قراراهتا تبعا للمعلومات اليت ذبمعها و تعاجلها بإجراءاهتا
اخلاصة يف ىذه احلالة ,فإف دورة إدارة ادلستخدمُت و ادلراقبة يقتصر على ربديد التوجهات الكربى و
على تقدًن النصح للوحدات الالمركزية ,حىت و أنو قد نالحظ حاالت أين يكوف نتيجة عملية الالمركزية
ىي اختفاء إدارات ادلستخدمُت و ادلراقبة و ادلركزية.
مثال ):(02

بصفة عامة فإف ادلؤسسات اليت تقًتب من ىذه الطريقة يف التنظيم ,ىي تلك اليت تعمل يف
القطاعات العالية التخصص ) .(secteur de pointeىذا التنظيم صلده عادةً يف مؤسسات اخلدمات
ادلعلوماتية ) ,(informatiqueاذلندسية ) (ingénierieأو لتقدًن النصح يف ميداف زلدد.
فائدة ىذا التنظيم تكمن يف الليونة ) (flexibilitéالكبَتة للنظاـ القادر على التأقلم السريع مع تغَتات
احمليط ,لذلك من العادي أف صلده يف القطاعات ادلضطربة ,أين جيب أف يكوف تسيَت الكفاءات اخلاصة
للتحوؿ ,على التخصص .بادلقابل فإف نتيجة احلتمية ذلذا التنظيم ىي إدخالو الختالالت توازف ادلنافسة
الداخلية حوؿ مسألة ادلكافآت و ظروؼ العمل خاصةً .لذلك ديكن القوؿ أف ىذا النظاـ قد حيوي
بذور دماره بذاتو ).(autodestruction
 -3-IIIالالمركزية الجزئية أو الحل الوسطي:

ىذا التنظيم ديثل بالنسبة لكثَت من ادلؤسسات مرحلة
ادلراقبة ,حيث يتصف باقتساـ قيادة األنظمة:
 بالنسبة إلدارة ادلستخدمُت و ادلراقبػة؛ ترجع غليها شلارسة اخليارات األساسية الطويلة ادلدى ,مثال
ربديد تطورات العتاد البشري أو منو حجم األجور يف الوحدات الالمركزية .من جهة أخرى تقوـ
)(stade

من تطور نظمها ادلعلوماتية و
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برسم شكل نظاـ ادلعلومات مع فرض ىياكل ) (architecturesشلاثلة ) (homogènesعلى كل
الوحدات الفرعية .فتعيُت مثالً بررلية ) (logicielمعاجلة ادلعلومات ادلستعملة من قبل كل الوحدات
الفرعية؛ شلا جيعل عملية ذبميع ادلعلومات شلكنة.
بالنسبة للوحدات الالمركزية :ترجع إليها اخليارات ادلتوسطة و القصَتة ادلدى و كذلك تقوـ بإعداد
ادلعرؼ
نظم ادلعلومات؛ فمثالً تكفل حبمالت التوظيف و تديرىا ,كما ربدد األجور ضمن اإلطار ّ
بو يف ادلستوى العلوي.

مثال ):(03

ىذه األنظمة تشتغل يف العديد من الوحدات اليت تتميز بتسيَت اجتماعي متقدـ ,كما ىو احلاؿ
مثال يف ادلخابر الصيدالنية اليت تًتؾ استقاللية كبَتة لوحداهتا اإلنتاجية و زبصص للمقر ) (siègeمهمة
اخليارات االسًتاتيجية ,على أساس معطيات اليت تصل دورياً ) (périodiquementإذل ادلركز.

فائدة ىذا التنظيم أنو يضمن سباثل ) (homogénéitéمكانة ادلأجورين ) ,(salariésكما ديكن من احلصوؿ
على اقتصاديات احلجم ) (économies d’échelleيف ادلعاجلة ,باستعماؿ نفس ادلنطق دلعاجلة ادلعلومات.
يبدو إذف أف ىذا التنظيم يشكل مرحلة ملفت لإلنتباه ضمن مراحل تطور نظم التسيَت االجتماعية,
حيث يقع بُت الطرؽ ادلركزية ادلوروثة عن ادلاضي ,و الطرؽ الشديدة الالمركزية اليت دل تصل بعد إذل
مواكبة تطور الذىنيات و احمليط.
 -4-IIIكيفية اختيار نموذج التنظيم األمثل:

طبقاً لألسس ادلعروضة ,كيف يتم اختيار طريقة تنظيم نظاـ ادلعلومات و ادلراقبة االجتماعية ؟
لقد أثبتت ادلالحظة أف ىذه ادلسألة تثار يف مناسبتُت:
 -1عند حدوث تغَتات تكنولوجية يف النظاـ (عادة عند القياـ دبشروع تألية من مستوى أعلى)؛
 -2عند مالحظة اختالالت يف اشتغاؿ النظاـ ,ككثرة ارتكاب األخطاء ,قلة ادلعلومات ادلتاحة و
تأخر وصوذلا ,ضعف اإلنتاجية ...اخل.
و نظراً لتنوع اذلياكل ,ظروؼ احمليط و اإلنتاج ,فإنو ال ديكن اإلجابة على السؤاؿ ادلطروح بتحديد أي
النماذج ىو األمثل ,لكن ديكن وضع ثالث قواعد أساسية لًتشيد لالختيار:
* قاعدة االقتصادية ) :(économicitéتكلفة ادلعلومة ادلنتجة و نظاـ ادلراقبة جيب أف تكوف موازنة
) (proportionnéللقيمة ادلضافة إذل فعالية التسيَت االجتماعي؛
* قاعدة ادلالئمة ) :(pertinenceإنتاج ادلعلومات و مراقبة التسيَت ,جيب أف يتوافقا مع ادلستوى اذلَتاكي
للقرارات و مع ميداف القرار.

MCKADI

- 14 -

* قاعدة الالمركزية ) :(décentralisationكلما كانت الوظيفة االجتماعية ىامة بالنسبة للمنظمة ,كلما
كانت الالمركزية ضرورية الكتساب أكرب ليونة و أوسع تأقلم مع احمليط .و ىذه القاعدة ديكن ترصبتها
بادلفارقة ) (paradoxeالتالية ":كلما كانت "وظيفػة ادلستخدميػن" حيوية ) (vitaleبالنسبة للمؤسسة ,كلما
كانت أدى ذلك إذل اختفائها كوظيفة يف ح ّد ذاهتا لتمارس من قبل كل ادلسؤولُت اذلَتاكيُت".
- IV

تشغيل نظام المعلومات و المراقبة االجتماعية:

1

 -1-IVنظام المعلومات االقتصادية و نظام المعلومات االجتماعية:

دعنا صلعل فاصل تصوري بُت نظاـ ادلعلومات االقتصادية و نظاـ ادلعلومات االجتماعية
للمنظمة .من جهة ,صلد احملاسبة كقاعدة أساسية للمعلومات االقتصادية ,حيث صلدىا يف كل
ادلؤسسات ,إذ تغذي بادلعلومات كالً من النظاـ ) ,(financierاحملاسبة التحليلية ) (analytiqueو تسيَت
ادلوازنات.
ىذا ىو نظاـ ادلعلومات اإلقتصادية ,الذي يعد من أوائل النظم اليت استخدمتها ادلؤسسات يف تسيَتىا
اليومي ,من جهة أخرى صلد قاعدة ادلعطيات "الراتب و ادلستخدمُت" ) (paie – personnelادلوجودة –
على األقل حبد أدىن -يف كل ادلؤسسات إلعداد الراتب الشهري .ىذه القاعدة تغذي نظاـ معلومات
االجتماعية إلنتاج الوثائق اإللزامية (كادليزانية ,و التصرحيات القانونية) و يف حاالت متزايدة االنتشار
إلعداد لوائح القيادة االجتماعية و موازنات مصاريف ادلستخدمُت و زلاسبة ادلوارد البشرية.
 -2-IVاستخراج و معالجة المعلومات:

إف اإلجراءات ادلستعملة يف الوقت احلارل ,تبقي ادلعلومات االجتماعية سلفاة يف كل أضلاء
ادلؤسسة ,نظراً ألف صبع ىذه ادلعلومات و مركزهتا ال يتماف باحًتاـ األوقات احملددة.
 ففي أماكن ) (postesالعمل ,ديكن معرفة أوقات العمل و احلضور و أحياناً مردودية ادلناصبادلنتجة.
 يف ادلصاحل ) ,(servicesديكن التحكم يف توزيع اإلمكانيات ,يف ادلردودية اإلصبالية ,يف تطور العتادالبشري و حىت يف مصاريف التكوين ,و مستوى ادلكافآت ,لكن ىذا يرتبط بدرجة الالمركزية.
 يف ادلستوى ادلركزي ديكن تتبع التدفقات ) (fluxاجملمعة ) (consolidéمن دخوؿ و خروج تكاليفاألجور و التكاليف االجتماعية ,الكفاءات و عمليات التكوين ...اخل.

Barnard Martory, op. cit ; P 302-306.
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و بالتارل ,مبدئياً ديكن احلصوؿ على أي معلومة اجتماعية مهما كانت طبيعتها بشرط أف نقبل بدفع
شبن ذلك ,أما عملياً ,فإف مسألة التكلف و أجل ) (délaiاالستخراج ,ىي بالتحديد اليت تفرض إجراء
تصفية ) (filtrageللمعلومات.
و ديكن ربليل التعامالت مع ادلعلومة االجتماعية عرب وصف العمليات التالية:
 -1-2-IVاالنطالق من معلومات الراتب:

ال ديكن ألي مؤسسة أف تطلق على حتمية ) (obligationاستخداـ نظاـ ادلعلومات لتحديد
أجور العماؿ ,حيث ديكن استخراج معطيات من ىذا النظاـ :ىذه ادلعطيات تتعلق بالعتاد البشري
وتوزيعهم يف اذليكل ,أوقات العمل ,الغيابات ,تكاليف األجور و التكاليف االجتماعية للمستأجر
الواحد ,اخلروج و الدخوؿ ,و بالتارل يتوفر لدى ادلسؤوؿ معلومة ثرية ,و اليت يكفي تصفيتها وربويلها
إذل السجالت األخرى .ادلسألة الوحيدة اليت تطرح ,تكمن يف اجلانب التقٍت :و ىي كيفية استخراج
) (interfaçageمعلومات سجالت ) (fichierالرواتب ,يف ىذا اجملاؿ نالحظ أف أغلبية أنظمة الرواتب
تتصور مسبقاً كيفية خروج ادلعلومات ادلغذية للتسيَت االجتماعي.
 -2-2-IVجمع ) (rassemblerو تجميع ) (consoliderالمعطيات:

بغض النظر عن الراتب ,فإف ادلعلومة االجتماعية تواجد يف كل مكاف ,لذلك جيب على النظاـ
أف يكوف قادراً على استخراج ادلعطيات ادلفيدة لتجميعها فيما بعد .يف رلاؿ ادلراقبة االجتماعية ,ىذه
الضرورة تفرض التدخل ) (l’interventionيف كل من ادلعلومات االجتماعية و يف ادلعلومات االقتصادية و
ادلالية .أبرز مثاؿ ىو ذلك اخلاص بالتكوين :حيث أف مصلحة احملاسبة سبلك ادلعطيات ادلالية ,أما
مصلحة ادلستخدمُت فتتوفر لديها ادلعلومات اإلدارية ,لذلك فإف ضرورة مراقبة مشاريع التكوين تؤدي إذل
القياـ بإعادة معاجلة و ذبميع ادلعلومات الصادرة من كال ادلصلحتُت.
 -3-2-IVتصفية المعطيات الفائضة ):(surabondante

تنتج ادلنظمة يومياً ماليُت ادلعلومات ,و حيتفظ باآلالؼ منها باستعماؿ سلتلف طرؽ معاجلة
ادلعلومات ,ىدؼ أنظمة ادلراقبة ىو فرز ادلئة معلومة اليت تفيد التسيَت االجتماعي ,مث عرضها يف لوائح
القيادة ,و ضرورة الفرز و التجميع تكتسي أكثر أمهية كلما ارتفعنا يف ادلستويات اذلَتاكية ,حيث ديكن
االحتفاظ بثالث مستويات للفرز ادلتتارل ) (progressifللمعطيات:
قػواعػد ادلعطيػات :سبثل اختيار أورل للمعلومات ادلفيدة للتسيَت االجتماعي االقتصادي (socio -
-1
) économiqueباستعماؿ احلوامل ادلعلوماتية اليت تسمح باستغالذلا آلياً .عادة ما يتعلق األمر إما
بقاعدة الراتب و ادلستخدمُت اليت تسمح بإعداد الراتب و متابعة التسيَت االجتماعي ,و أحياناً
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-2

-3

بقاعدة متابعة األوقات ,حيث أف معطيات ىذه القواعد تستعمل مع ادلعطيات احملاسبية و
مراقبة التسيَت.
اجملمعات ) (recueilsاإلحصائية :تشكل فرز أورل للتنسيق بُت قواعد ادلعطيات حسب ادلواضيع
) ,(thèmesمثالً قياـ إدارة ادلوارد البشرية بتحليل مفصل للعتاد البشري حسب اجلنس ,الدرجة,
الوظيفة أو ادلنصب ادلنتمي إليو ...اخل .على أف يكوف ىذا التحليل يف متناوؿ ادلسؤولُت
اذلَتاكيُت ضمن الشبكة الداخلية.
لوائػح القيػادة االجتماعيػة :تساعد على اختيار و عرض ادلعلومات اليت تعد دبثابة مفاتيح الزباذ
القرار ,ىذه اللوائح جيب إذف أف تكوف سهلة القراءة و مالئمة لكل مستعمل ,كما ستحتوي
على جزء من ادلعطيات يف شكل أىداؼ مسطرة و قياس االضلرافات ) (écartsة غالباً ما يًتؾ
يف ىذه اللوائح مكاف التعليق.

 -3-IVاستغالل المعلومات القانونية في لوحة القيادة االجتماعية:

1

من ادلستحيل اقًتاح لوحة القيادة جاىزة االستعماؿ لكل الوظائف ,كما أف االحتياجات اخلاصة
ال ديكن معاجلتها فرعياً ,لذلك قبل إنتاج معلومات جديدة ,جيب البحث يف تلك اليت أنتجت من قبل
إف دل تكن موجودة اليت ضلتاجها ,و ىذا لو فائدتُت:
 -1فائدة االقتصاد ,ألف ادلعلومات إنتاجها مكلف ,حىت و إف كانت ىذه التكلفة غَت معرفة
بوضوح؛
 -2فائدة ادلصداقية ألف ادلعلومات ادلكتسبة يف إطار قانوين متأكد منها و ادلصادر القانونية ىي:
احملاسبة ادلالية ,التسيَت احملاسيب و ادليزانية االجتماعية.
 -1-3-IVمعلومات المحاسبة المالية:

احملاسبة ادلالية (و باخلصوص أحد مقاييسها ,الراتب) ديكن أف توفر العديد من ادلعلومات بتكلفة
تقريبا معدومة و دبصداقية قصوى ,إذ يكفي فتح احلسابات الفرعية الالزمة .فيمكن مثالً اجلمع يف
حسابات منفصلة أعباء ادلستخدمُت حسب نوعهم (إطار إداري ,مهندس ,موظف ,عامل ورشة)... ,
أو حسب ادلصاحل (اإلدارة ,التمويل ,التصنيع ,التسويق ,اخلدمات ,اخلدمات ما بعد البيع .)...أو
كذلك حسب ادلوقع اجلغرايف (ادلقر ,ادلصانع ,ادلخازف ,الورشات) .كما ديكن ربليل األعباء االجتماعية

Dimitri Weiss, les ressources humaines ; édition d’organisation, Paris, 2ème tirage 2000 ; P 676-679.
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 -2-3-IVمعلومات التسيير المحاسبي:

التسيَت احملاسيب ,عندما يكوف موجود ,ديكنو كذلك توفَت معلومات شبينة لتكميل احملاسبة ادلالية
دبؤشرات مادية ,مبدئياً يقوـ التسيَت احملاسيب بتحليل أعباء ادلستخدمُت ,فيسمح مثال حبساب ادلؤشرات
التالية:
 عدد ساعات العمل  /عدد الساعات ادلدفوعة؛ عدد الساعات ادلفوترة لزبائن  /العدد اإلصبارل للساعات ادلدفوعة؛ عدد الوحدات ) (articleادلنتجة  /عدد الساعات ( وىو مؤشر مردودية أو إنتاجية العمل)؛التسيَت احملاسيب يسمح كذلك باجلمع بُت ادلؤشرات ادلادية و ادلؤشرات ادلالية حلساب التكلفة ادلتوسطة
لساعة العمل يف مصلحة معينة ,مصنع أو ورشة ,أو بالنسبة لطلبية أو زبوف معُت.
 -3-3-IVمعلومات الميزانية االجتماعية:

للتذكَت ,ادليزانية االجتماعية كما عرفها ادلشرع يف قانوف العمل ,ىي وثيقة معدة سنوياً يف كل
ادلؤسسات اليت تشكل على األقل ) (300عامل ,إذ يتم عرض ىذه ادليزانية على اذليئات ادلمثلة
للمستخدمُت لتعمل على تلخيص ادلعطيات العددية األساسية ,اليت تسمح بتقدير وضعية ادلؤسسة يف
ادليداف االجتماعي و تسجيل اإلصلازات اليت سبت و قياس التغَتات اليت طرأت خالؿ السنة اجلارية ويف
السنتُت الفارطتُت .و ادليزانية االجتماعية ال تشبو على اإلطالؽ ادليزانية احملاسبية ,حيث تتكوف من سبع
فصوؿ تشمل عدة مؤشرات إلزامية ,و اليت تعاجل على التوارل:
 العمالة :كتوزيع العتاد البشري حسب الشن ,اجلنس ,األقدمية ,ادلؤىالت و اجلنسية ,العماؿ







األجانب ,الرحيل بعزؿ التسرحيات االقتصادية و استقالة البطالة ,الغيابات ,و تقاس بعدد أياـ
التغيب.
التعويضات و األعباء الثانوية ) :(accessoireكحجم األجور حسب طبيعة ادلهنة و حسب اجلنس,
ىَتاكية ادلكافآت ,إصبارل أعباء األجور ,ادلسامهات ادلالية (يف النتيجة و يف رأس ادلاؿ).
ظروؼ الصحة و األمن :كحوادث العمل ,األمراض ادلهنية ,و مصاريف التأمُت.
الظروؼ األخرى للعمل :كمدة العمل ,ربديد و تنظيم الساعات ,مصاريف التنظيم و التحسُت.
التكوين :نسبة حجم األجور ادلخصصة للتكوين ادلتواصل ,عدد ادلًتبصُت ,عدد ساعات الًتبص,
أجازات التكوين.
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العالقات االجتماعية :تشمل تشكيلة اللجنة
تواريخ و مواضيع االتفاقيات ,وجود ىياكل التشاور.
الظروؼ األخرى للحياة يف ادلؤسسة :تتمثل يف اخلدمات االجتماعية و تكلفة اخلدمات التكميلية
األخرى (كاألمراض ,الوفيات ,الشيخوخة).

 -4-IVالمراجعة االجتماعية ) :(audit sos

)(comité

ادلركزية للمؤسسة ,عدد اجتماعاهتا,
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1

يتم إعداد ىذه الوثيقة عرب مراحل ,ففي بادئ األمر يتم مراجعة التطابق مث الفعالية و أخَتا
ادلالئمة االسًتاتيجية.
مراجعة التطابق ):(conformité

تسمح بالتأكد من أف ادلؤسسة -بصفة شاملة و كذلك مأخوذة مصلحة دبصلحة -ربًتـ
القواعد اخلارجية اليت تفرض عليها ,سواءاً كانت قواعد قانونية أو اتفاقية ) ,(conventionnelأو كانت
عبارة عن إجراءات قررت إصلازىا دبحض إرادهتا ,و كذلك االتفاقات اليت أمضتها مع ادلؤسسات
األخرى ,كما أنو ال ديكن بناء شيء قابل للدواـ ) (durableإال دبعرفة أسسو و استقرار ىذه األخَتة,
فإنو ال ديكن للمؤسسة ضماف احلديث مع شركائها االجتماعيُت إال باحًتاـ التزاماهتا مهما كاف
مصدرىا .مث يتم صبع ادلعطيات ادلوجودة يف تقرير مراجعة التطابق مع معطيات ادليزانية االجتماعية
(ادلعرفة مسبقاً) لتكملها عند الضرورة.
من ىاتُت الوثيقتُت تنجم مراجعة الفعالية ) :(efficacitéاليت تقدر مدى صلاح ادلنظمة يف بلوغ أىدافها
ادلسطرة ضمن بعد "ادلوارد البشرية" مثال :ىل العتاد البشري متواجد بعدد كايف ؟ ىل تكوينو كايف ؟ ىل
حضوره كايف ؟ و ىل درايتو للنتائج ادلنتظرة منو كافية ؟
من ىذه الوثائق الثالث تنتج الوثيقة األخَتة و ىي:
مراجعة المالئمة االستراتيجية :أي إذا كانت ادلنظمة بفضل السياسات االجتماعية اليت حددهتا
لنفسها ,قادرة على بلوغ أىدافها القصَتة و ادلتوسطة ادلدى؟
و ىكذا إنتقلنا من فحص االضلراؼ اإلجرائي ادلوجود بُت ما ينبغي أف يكوف ,و ما ىو فعالً ( وىذا
دبراجعة التطابق) إذل فحص االضلراؼ الكمي و النوعي ادلوجود بُت النتائج ادلتوصل إليها و األىداؼ
ادلسطرة (دبراجعة الفعالية) ,للوصوؿ إذل االضلراؼ يف السياسة و االسًتاتيجية احلاضرة و ادلستقبلية.

Dimitri Weiss, op .cit, P 111-113.
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الخاتمة:

نظم معلومات تسيَت ادلوارد البشرية ذلا عالقة وطيدة بآفاؽ تناوؿ مشكل ادلورد البشري يف
ادلنظمة ,إذ أف صلاح ىذه األخَتة مقروف قبل كل شيء بطريقة الدمج بُت جزء مؤسبت يف األعماؿ
الروتينية و جزء يدوي قادر على ضماف اجلودة ,الليونة ) (souplesseو اإلثراء ,يف تسيَت العالقات بُت
األفراد يف ادلنظمة.
و أماـ تعقيد ادلشاكل اليت تواجهها إدارات ادلوارد البشرية فيما خيص نظم ادلعلومات ,فإف تكوين ادلوارد
البشرية ديكن أف يشكل مساعدة معتربة لتهيئة و مواكبة ازباذ ادلسؤولية يف استعماؿ اإلدارة ادلعلوماتية
(األجهزة و الربرليات) بشكل كامل من أجل ربقيق العالية يف شلارسات التسيَت.
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