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  :ملخص الدراسة  

ع زيادة جودة تعترب إسرتاجتية التكوين و التأهيل كإستثمار يسمح للمؤسسة  بزيادة مهارات و إنتاجية القوى العاملة لديها م 
منتاحاهتا و خدماهتا  و الميكن فصل إسرتاجتية التكوين عن إسرتاجتية العامة للمؤسسة ألهنا تساهم يف حتقيق األهداف 
اإلسرتاجتية  العامة للمؤسسة  ،كذلك    التكوين و تأهيل   املوارد البشرية يف املؤسسة يهدف إىل السماح  للموظفني 

أصبح  تكوين املوارد البشرية  عامال أساسيا  ألن غريات  التكنولوجيا  للقيام بأدائهم مبهارة ، و  بالتكيف مع التطورات و الت
البد من  العمل على تكوينه  بأساليب متطورة و األهتمام به و التخصيص له ميزانية كافية من أجل اإلستثمار  فيه و  ال 

ة من أهم الركائز األساسية   جيب على املؤسسة  حتديد اإلحتياجات و بإعتبار  املوارد البشرية واحد،   ميكن اإلستغناء عنه
تكوينهم   حسب حاجة كل فرد  و ذلك  لزيادة قدرة الفرد و رغبته يف العمل مع تطوير معارفه اليت جتعل مهامه أكثر 

 .سهولة

The training and qualification strategy is considered as an investement that 
allows the institution to increase the skills and productivity of its workforce 
while increasing the qualité of its products and services, and training strategy 
can not be separated from the general strategy pf the institution because it 
contributes to achieving the general strategic objective of institution  ، the 
training and qualification of humain resource in the institution aims to allow  
employees to adapt to development and technological changes to perform their 
perdormance with skill ans because the formation of human  resource has 
become a basic factor that must be worked on forming it using advanced 
methods and attention it and the attention to it and the allocation  has a 
sufficient budget in order to invest in it  and it can not be dispensed with 
considering human ressource as one of the most basic pillars the institution must 
define the needs and configure them accoording to the needs of each individual 
in order to increase the individuals ability and desire to work while devolloping 
his knowldge that makes tasks easier .  
 

.ن ، إعداة تأهيل ، إسرتاجتية التكويإدارة املوارد البشرية ، تنمية املوارد البشرية ، تأهيل املوارد البشرية  :الكلمات المفتاحية  
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 :  المقدمة العامة
 حتتل  إدارة املوارد البشرية يف عاملنا املعاصر مستوى عايل من اإلهتمام  بإعتبارها األساس الذي يضمن حسن سري املوارد

تعتمد كفاءة املنظمة على حسن إستثمار مواردها و على األخص املوارد البشرية و العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة حيث  
البشرية اليت تتحكم يف باقي املوارد و يف طريقة إستخدامها  فحىت املنظمات اليت لديها موارد متقدمة من التكنولوجيا ورأس 

جيعله  ما ألنه هو الذي يقوم باإلستغالل األمثل للموارد املتوفرة يف املؤسسة وهذا وارد بشرية  املال ال ميكن أن تديرها بدون م
 على جيمعون فهم ذلك  يف املستخدمة واملعايري األمهية درجة اختلفت  وان واملفكرين الباحثني خمتلف من كبري باهتمام حيظى
 .والتجديد  اإلبداع يف الفعال دوره

البشرية للمؤهالت العلمية و اخلربات الالزمة  للعملية اإلنتاجية احلديثة ال ميكن أن يتم إال بواسطة توفري  إن إكتساب املوارد
وهلذا جند أن الإلسرتاجتية اليت يتبناها خمتلف املسريين  للتطورات لتطوير  قابلة كوهنا  التعليم و التكوين هلذه املوارد البشرية
 أمهية أكثر جمال وميثل البشرية املوارد لتسيري آداة التكوينإسرتاجتية التكوين و تأهيل ألن   السريعة  حول العنصر البشري  هي

 وتطوير  مشكلتهم ومعاجلة بالعمل اإللتحاق عند األفراد كفاءة لبناء أساسية ضرورة باألداء و إلرتقاءو االوظيفي  للتأهيل
 األهداف على التعرف على العاملني املتسارعة  ويساعد علوماتيةامل املستجدات مع التجاوب من ومتكينهم املختلفة قدراهتم

 .التنظيمية 
التكوينية  خمططات وطرق تشخيص يتطلب وتطويرها  منوها  استمرارية وضمان أهدافها حتقيق منظمة يف أي فنجاح وبالتايل

سرتاجتية التكوين و التأهيل و دورها  يف تنمية  إدارة املوارد البشرية  هلذا سنقوم بدراسة حملاولة التعرف على واقع إ مستوى على
غليزان كنموذج  –بوادي رهيو   ORSIMاملوارد البشرية يف املؤسسة  مت  إختيار شركة الصناعات امليكانيكية و لواحقها 

 .لدراسة ميدانية 
 . إشكالية البحث: أوال 

يتمثل دور إسرتاجتية التكوين و التأهيل يف  تنمية  و  فيماذا: يف ضوء ما سبق تتلخص اإلشكالية الرئيسية للبحث فما يلي 
 .و كيف يتم ذلك ؟ يف املؤسسة  تطوير أداء املوارد البشرية  

 :إنطالقا من هذه اإلشكالية تتفرع األسئلة التالية 
  ماذا نعين بإسرتاجتية التكوين ؟ -
 رية  يف املؤسسة  ؟مامدى تأثري إسرتاجتية التكوين و التأهيل على أداء املوارد البش -
 أداء العمال  ؟ من  حتسن يف املؤسسة و كيف  لعملية  التكوينة ا ية سري كيف -
 ماهو دور  إدارة املوارد البشرية  يف املؤسسة ؟ -
 تأهيل  املوارد البشرية ؟ ماهي أمهية  -
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 ؟   ORSIMماهو واقع  إسرتاجتية التكوين و التأهيل فيي املؤسسة اإلقتصادية  -
 : الفرضيات العامة : نيا ثا

عن ى أدائهم رفع مستو ل عن طريق  إكتساهبم مهارات جديدة املوارد البشرية  أداء  على جتية التكوين و التأهيل سرتاتأثر إ  -
 .  يف حميط املؤسسة و التكيف معها   التغريات واكبة مل   فعالة وينية مج تكبراطريق 

 : لجزئية الفرضية ا
 .و إكتساب مهارات جديدة   زيادة قدرات األفراد و معارفهم  على تكوين هو العملإسرتاجتية ال - 
 .التكنولوجيا   إسرتاجتية التكوين لتنمية قدرات و مهارات عماهلا و ذلك ملواكبة التطورات  ORSIMتطبق شركة  - 
 :أسباب  إختيار الموضوع : ثالثا  

 :يرجع إختيارنا هلذا املوضوع لألسباب التالية 

مة و املؤسسة الصناعية بصفة اجلزائرية بصفة عا أمهية املوضوع خاصة مع التحوالت االقتصادية اليت تشهدها املؤسسة -
 .خاصة

 . ع التكوين يف املؤسسة اجلزائرية دراسة واق -

 . ؤسسةتزيد االهتمام يف اآلونة األخرية بعملية التكوين والدور الذي يلعبه يف حتسني أداء العامل داخل امل -

 . توسيع معارفنا حول موضوع التكوينالرغبة يف تنمية و  -

 .االجتاه امللحوظ يف املؤسسات االقتصادية خاصة حنو استغالل املوارد البشرية من أجل حتسني أداءها -

 .ابلية املوضوع للبحث و الدراسة  ق -

 .أهمية البحث : رابعا 

 ؤسسة معرفة أمهية إدارة املوارد البشرية يف امل -

 .معرفة واقع إسرتاجتية التكوين يف املؤسسة و مامدى أمهيتها بالنسبة للمورد البشري و املؤسسة  -

 .تقدمي دراسة حالة  عن املوضوع إسرتاجتية التكوين و التأهيل يف املؤسسة  -

 .التكوين أنواع حماولة إعطاء نظرة عن مفهوم إسرتاجتية التكوين و  -

 .أمهية أكثر  إلسرتاجتية التكوين و تأهيل مواردهاإلعطاء    ORSIMات و التوصيات للشركة تقدمي بعض اإلقرتاح -
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 أهداف الدراسة : خامسا 

 .لتعرف على إدارة املوارد البشرية و دورها يف املؤسسة    -

 .إسرتاجتية التكوين  و أنواع  عرفة مفهومم  -    

 . التأهيل على أداء املورد البشري  حتليل و دراسة أثر إسرتاجتية التكوين و -    

و مامدى تطبيقها يف املؤسسة  مراحل العملية التكوينية  اهلدف من البحث هو التعرف على  إسرتاجتية التكوين -
ORSIM    و برناجمها التكويين . 

 .  ORSIMمعرفة الربنامج التكويين املعتمد من طرف املؤسسة اإلقتصادية  -     

  .  يف تنمية املوارد البشريةسرتاجتية  التكوين دور إفة معر     -      

 :البحث  وأدوات منهج

 دراسة يف الوصفي املنهج     على اإلعتماد مت طرحها مت اليت األسئلة على جنيب ولكي البحث هذا  إىل الوصول أجل من
 جوانب خمتلف ولتدعيم  حالة دراسة منهج إىل إضافة و التأهيل يف تنمية املوارد البشرية  التكوين دور إسرتاجتية  موضوع
 .و ماجسرت و ماسرت  دكتورة مذكرات  ، الكتب يف املتوفرة املراجع على اإلعتماد سيتم املوضوع

 :حدود الدراسة 

 مقرها العريب بن مهيدي    ORSIMمت الدراسة يف  شركة الصناعات امليكانيكية و لواحقها  :الحدود المكانية  -

 .ية غليزان وادي رهيو وال

 . 26/62/2626إىل  62/2626/ 62متت  الدراسة يف الفرتة  :الحدود الزمنية  -
 :الدراسات السابقة 

  ختصص إدارة  ذكرة خترج لنيل شهادة املاجسرت يف العلوم التجارية جامعة وهرانم : عبد القادريحياوي  ب الالط دراسة
فرع  –دراسة  حالة مؤسسة سونالغاز  ملستخدمني و أثره على اإلنتاجية تكوين ا دور، بعنوان  2619املوارد البشرية سنة 

 كانت   اجملتمعالوسيلة األمثل إلزدهار   موارد البشرية بشكل عام بإعتبارها هبدف  معرفة األمهية البالغة لل ،   -أدرار 
ة مستوياته و زائرية و ذلك من خالل معرفدور تكوين املستخدمني و أثره على اإلنتاجية يف املؤسسة اجل: كالتايل   شكالية اإل

 :هل لتكوين  املستخدمني أثر على إنتاجية املؤسسة فكانت نتائج البحث كالتايل تقيمه للعمال و 
إعتبار املولرد البشرية كإستثمار يستدعي التخطيط هلا ووضع أهداف على املدى القصري و البعيد مما يزيد من إنتاجية الفرد   -

 . ل و املنظمة كك
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املقاييس املستخدمة لتقييم فعالية الربامج التكوينية غري كافية ، حيث أنه يصعب حتديد كل ما استوعبه العامل من الربنامج  -
 .التكويين من خالل إمتحانات و تقارير يقوم بإعدادها العامل يف هناية الربنامج 

ب أو ألية من أليات اإلستثمار يف العنصر البشري  فعالة و تركز مؤسسة سونالغاز بكثرة على التكوين و إعتباره أهم أسلو  -
 . الزمة لتحسني أداء العامل و كلما توفرت هذه األليات من تدريب و حتفيز و صيانة كلما إجتهت املنظمة حنو حتقيق الفعالية 

 بعنوان    2615نة سئر جامعة اجلزا املاجسرت ،ختصص تنظيم املنامجنت  لنيل شهادة   :  فة يحيو دراسة الطالب بوخن ،
لدى فئة الشبه  دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية اإلستشفائية  و أثره على أداء العاملني يف املؤسسة اإلستشفائية التكوين 

حماولة تقصي و تتبع أثر التكوين على أداء العامل شبه طيب كفاعل إجتماعي و التعرف على حقيقة ووعي  هبدف  الطيب 
إىل أي :   طرح اإلشكالية التالية مت ه الطبيي بعملية التكوين و أثرها يف صقل معارفه و حتسيم مهاراته و بذلك  العاملني شب

سسة اإلستشفائية لدى فئة شبه طيب أضهرت النتائج املتوصل إليها أن التكوين حد يؤثر التكوين يف حتقيق فعالية األداء يف املؤ 
الشبه طبيني و حيقق نوع من الرضا النسيب عن العمل كما يساهم بشكل متفاوت يف حتقيق  يرتك أثر إجيايب على أداء الفاعلني

احلراك املهين التصاعدي باملؤسسة لكن ليس بالقدر الكايف  و هو مايربز  بعض مظاهر عدم الرضا خاصة  مايتعلق بنظام 
 .  احلوافز و األجور

  قسم علم النفس ، جامعة  دكتورة يف علم النفس  العمل و التنظيم أطروحة لنيل  :دراسة الطالب حمر العين عبد القادر
، بعنوان واقع التكوين و عالقته بتطوير كفاءة املوارد البشرية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،  2612، سنة 62قسنطينة 

لتكوين يف املؤسسات هبدف التعرف على على واقع ا  دراسة تطبيقية بثالث مؤسسات صغرية و متوسطة بوالية جيجل 
الضغرية و املتوسطة من خالل التوسع يف مضمونه نظريا و دراساته ميدانيا يف املؤسسات الثالث و كذلك التعرف على 

مت طرح اإلشكالية موضوع الكفاءات  و التعرف على إجراءات تنظيم دورات تكوينية  يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة 
ت داللة إحصائية بني  واقع تنظيم الربامج التكوينية اليت ختصصها املؤسسات الصغرية و املتوسطة هل توجد عالقة ذا: التالية 

 : ملواردها البشرية و بني  تطور كفائتهم  كانت النتائج كالتايل 
ختلف أمهية التكوين كرهان إسرتاجتي  بالنسبة للمؤسسات ككل و الصغري و املتوسطة بصفة خاصة ملا يضمنه من تلقني مل -

رية لألداء الفعال ملختلف النشاطات و املناصب داخل املؤسسات و كونه  املعارف و املهارات و السلوكات املطلوبة و الضرو 
 .كذلك إحدى الدعائم اليت تقوم عليها مماراسات تطوير كفاءة املوارد البشرية 

ريقة و كيفية أداء العمل يف هذه املؤسسات و بساطة ووضوح مضمون و حمتوى النشاطات التكوينية إلرتباطها املباشر بط -
اليت يغلب عليها اجلهد العضلي و اليدوي يف التعامل مع خمتلف األالت و متيز الكفاءات اليت تقوم عليها تلم املناصب بكوهنا 

   .يومية و متكررة مما يسمح للتكوين بتطوير الكفاءات الالزمة للقيام هبا  
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 :تقسيم البحث 
حمتوى هذه املذكرة تنقسم إىل ثالث فصول الفصل األول و الثاين ميثالن القسم النظري حيث يضم كل فصل فيما خيص 

   اجلانب النظريفيتكون من فصل يتكون من مبحثني  مبحثني و بالنسبة للقسم التطبيقي
نمية  و تأهيل املوارد البشرية ت إدارة املوارد البشرية و وظائفها املختلفة و درها يف  تعرف على اخمصص ل :ول الفصل األ

و أمهية  أما املبحث الثاين ملعرفة ماهية تأهيل املوارد البشرية و أساليب التأهيل  و ذلك بتعريف إدارة املوارد البشرية  املؤسسة 
 . املوارد البشرية  دور إدارة املوارد البشرية يف تأهيل لنصل يف هناية الفصل  إىل حتديد تأهيل العمال  و 

أنواع التكوين  و  و التكوينمفهوم إسرتاجتية   ينقسم إىل مبحثني قمنا ضمن هذا الفصل باحلديث عن: لفصل الثاني ا
 خمصص  لكيفية حتديد اإلحتياجات  التكوينية  و الربامج التكوينية  يف املؤسسة أما املبحث الثاين  املختلفة  أساليب التكوين

 .  تكوين يف تنمية املوارد البشريةإسرتاجتية ال و دور  و معرفة أمهية
عن طريق   ORSIM ل الدراسة حم ة الصناعي ؤسسةاملتعريف ب قمت  لة املبحث األول  دراسة حا : الفصل الثالث

  بحث الثاين امليما خيص ف .ها دارة املوارد البشرية فيو دور إيف بطبيعة نشاطها و هيكلها التنظيمي مع ذكر أهدافها عر ت
التكوينية املعتمدة    ماهي املراحل   بإجراء مقابلة  مع رئيس مصلحة التكوين ملعرفةجتية التكوين  و ذلك  بتحليل إسرتا تقم

و  لعمالة  املكونة هبا ،اذكر  الربنامج التكويين و حتليل الداخلية للمؤسسة  و ذلك ب ثائق جمموعة الو  بتحليل وكذلك قمنا  
 و املواضيع  املنجزة   و الربنامج التكويين املتيعو عدد العمال املتكونني  سة سنويا معرفة ميزانية التكوين اليت ختصصها املؤس

 .بعد ذلك ذكرنا دور إسرتاجتية التكوين و التأهيل يف املؤسسة 
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 . و تأهيل الموارد البشرية  إدارة الموارد البشرية :  ول لفصل األا

أن  بسبب دورها الفعال يف كافة العمليات اإلنتاجية  إهتمام كبري يف عاملنا اليوم  ، و ذلكحتظى املوارد البشرية ب :تمهيد  
ا من املوارد حتياجاهتإل املنظمة  الصناعات و اخلدمات التكنولوجية أدى إىل تغريات ملموسة يف حتديد تطورات السريعة يف جمال 

ها و ذلك من أجل حتقيق رسالتها  وارد البشرية و املادية و املالية و غري إىل العديد من املحتتاج  املنظمة ألن  ذلك البشرية و 
أهم الركائز اليت طويرها و حتفيزها ألهنا من تتقوم إدارة املوارد البشرية بتوفري املهارات و الكفاءات البشرية و تدريبها و تكوينها و 

أهم عنصر من العناصر  العملية اإلنتاجية يف املنظمة و ألنه ية واردها البشر امل ألن ذلك و أهدافها  تساعد املنظمة على حتقيق 
 و حمركا جوهريا جلميع العناصر املسامهة يف حتقيق اإلنتاجية و الرحبية من خالل التوجيه و القيادة للموارد املادية املختلفة   يعترب

يضمن أهنم اجلدد  ال  اإلختيار اجليد للعاملنيفإن  إلدارة املوارد البشرية وظائف خمتلفة من بينها اإلختيار و توظيف و بذلك 
لذلك تقوم  إدارة املوارد  ية ال ميكنهم القيام بأعماهلم العال ل  ذو كفاءة أعماهلم بنجاح  من اليوم األول ، حىت العما ن سيؤدو 

و هذا ما تأهيل املوارد البشرية    دور إدارة املوارد البشرية  يف ظهريهنا  على ماجيب القيام به هم بير تدو  البشرية بتأهيلهم 
لبشرية  و  الوظائف املختلفة هلا و  مفهوم تنمية املوارد البشرية  املبحث األول يشمل إدارة املوارد ا عليه يف هذا الفصل  سنتعرف

 .املوارد يف املؤسسة تأهيل املوارد البشرية  و دور إدارة املوارد البشرية يف تأهيل  أما املبحث الثاين يشمل مفهوم و أمهية 

  ماهية  إدارة الموارد البشرية المؤسسة : المبحث األول. 

 .مفهوم إدارة الموارد البشرية : المطلب األول 

  تعددت التعاريف اخلاصة بإدارة املوارد البشرية بتعدد األراء و اإلجتاهات ، ومل يستقر تعريفها  :تعريف إدارة الموارد البشرية
امع صاحل لكل زمان و مكان ، بل بالعكس هناك العديد من التعاريف كانت قد تأثرت بالفرتة الزمنية و على تعريف واحد ج

املكانية و عليه سنحاول مجع ما أمكن لنا من التعاريف لنصل يف األخري إىل حماولة إستخالص تعريف إجرائي جيمع بعض 
 .العناصر املشرتكة بني خمتلف اإلجتاهات و املدارس 

 ملوارد البشرية هي جزء من اإلدارة ككل يعين بشؤن األفراد العاملني من حيث التأهيل و التدريب و تطوير الكفاءات و  إدارة ا
كذلك وصف أعماله ، وهي من جهة أخرى جذب و إستقطاب و تنمية األفراد الذين ميتلكون املواهب الالزمة للمنظمة لكي 

بشرية هي اإلدارة أو جزء من إدارة املنظمة اليت من مهامها البحث عن األفراد و ختطيط تتنافس يف بيئة متغرية ، و إدارة املوارد ال
اإلحتياجات البشرية ، مث تقوم باإلستقطاب و اإلختيار و التعيني و التدريب و تنمية املهارات و تضع هيكل أو نظام للمرتبات 

 .و األجور 
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 ة اإلدارية املتضمنة لعدد من الوظائف و األنشطة و التطبيقات اليت متارس إدارة املوارد البشرية هي ذلك اجلانب من العملي
ألجل إدارة العنصر البشري املوجود بطريقة فعالة و إجيابية ، و مبا يؤدي إىل حتقيق مصلحة املنظمة و مصلحة العاملني و 

 .  1املنظمة املختلفة   مصلحة اجملتمع ككل ، و ترتبط وظائف و أنشطة املوارد البشرية مباشرة بإسرتاجتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 12،13، ص 2611الطبعة األوىل  ، برج الكيفان اجلزائر ، دار األمة للطباعة و الرتمجة و التوزيع  ، " إدارة املوارد البشرية :" الدكتور  نور الدين حاروش  -  1 
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 . الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني 

م إدارة املوارد البشرية بالقيام مبختلف األنشطة الوظيفية املتعلقة بالعاملني يف املنظمة إذ أهنا ال ختتلف عن الوظائف اليت تتس
متارسها اإلدارات الوظيفية األخرى من حيث املهام اإلدارية كالتخطيط و التنظيم و التحفيز و الرقابة إن إدارة املوارد البشرية 

 :  التخصصية املتعلقة باألفراد العاملني يف املنظمة واليت تتضمن مايلي يرتكز إهتمامها  يف

و يتعلق هذا النشاط يف حتديد اإلحتياجات املطلوبة من القوى العاملة يف املنظمة وفقا لطبيعة : تخطيط الموارد البشرية   -1
 .النشاطات املراد إجنازها يف املنظمة 

ط هذا النشاط بتحليل الوظائف و تصنيفها و حتديد الواجبات و املسؤوليات لكل و يرتب: تحليل و تصنيف الوظائف  -1
 .مستوى وظيفي معني يف املنظمة 

 و يرتبط هذا النشاط بتحديد سبل اإلختيار و التعيني للموظفني من: نظام اإلختيار و التعيين  -1

     لذلك خالل إجراء عمليات التعيني و اإلختيار و املقابالت و الشروط االزمة

و يتم من خالل ذلك تصميم أنظمة األجور املتعلقة بكل مستوى و ظيفي معني ،  :تصميم نظام األجور و الحوافز  -2
 .إضافة لتحديد احلوافز املادية و تامعنوية على مستوى الفرد أو اجلماعي للعاملني يف املنظمة 

ر حنو حتسني و تطوير املهارات لذى األفراد العاملني يف و يتم من خالل ذلك السعي بإستمرا: إعداد خطة التدريب  -1
 .املنظمة من خالل وضع الربامج التدريبية و التكوينية املالئمة هلم 

و يتم وفق ذلك وضع ظوابط إدارية و تنظيمية لتقومي األداء املنجز للعاملني وفق قواعد و  :تصميم نظام تقويم األداء  -6
 .العدالة و املساواة يف التقومي العام  لألداء  الفردي  أو اجلماعي للعاملني لديهم  ثوابت تنظم من خالهلا أسلوب

 .و تقوم هذه املرحلة املهمة بوضع الضوابط للرتقيات و النقل للعاملني يف املنظمة:  وضع نظام الترقية و النقل  -7

ط نظم السالمة املهنية و الصناعية و الرعاية الصحية و و هتتم هذه الوظيفة بالقيام بوضع الضواب: صيانة و رعاية العاملين  -3
 . اإلجتماعية للعاملني يف املنظمة
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هتتم هذه الوظيفة بوضع ضوابط تقدمي اخلدمات اإلجتماعية و الثقافية و الرتفيهية و كافة : تقديم الخدمات للعاملين  -4
مل من الثقة و املودة و األخاء و غريها من الضوابط ذات أمهية التسهيالت اليت تسهم يف حتسيني أجواء العالقات السائئدة بالع

 . 1 يف خلق الوالء و اإلنتماء للمنظمة 
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 .أهداف  إدارة الموارد البشرية : المطلب الثالث 

يتفق أغلب الباحثني على أن أهداف إدارة املوارد البشرية هي أهداف املؤسسة  :  أهداف إدارة الموارد البشرية في المؤسسة 
هلا من حتقيق أهدافها املتعلقة بإدارة املوارد كذلك و لكي تتمكن هذه األخرية من حتقيق أهدافها اإلنتاجية و اإلقتصادية البد 

البشرية سواء كانت وظيفية أو تنظيمية مثل جذب املوارد البشرية املؤهلة ، احلفاظ على املوارد البشرية ، زيادة حتفيز املوارد 
 . لعمل البشرية ، حتسني جودة حياة العمل ، تأمني اإلطار القانوين و إحرتام القانون ، و زيادة إنتاجية ا

فمن خالل الوظائف اليت متارسها إدارة املوارد البشرية ، ميكن أن نستنتج اهلدف األساسي هلذه اإلدارة و ايل تسعى إىل حتقيقه 
وضع إسرتاجتية موارد بشرية وفق متطلبات و إحتياجات تنفيذ و إجناز اإلسرتاجتية احلالية و املستقبلية للمؤسسة ، لتسهم " وهو 

توفري قوة بشرية ذات مستوى عال من الإلنتاجية  حبيث تكون قادرة على ضمان حتقيق املؤسسة ألعلى مستوى من خالهلا  ب
 : تتمثل هذه األهداف يف " من األداء و اإلجناز ، من أجل ضمان جناخها و بقائها و منوها 

شرية مع املوارد املادية اليت متتلكها يتم حتقيق الكفاءة اإلنتاجية من خالل دمج املوارد الب:تحقيق الكفاءة اإلنتاجية  . أ
املؤسسة هبدف حتقيق اإلستخدام األمثل هلذه املوارد جمتمعة و اليت تسمى باملدخالت ، و على إعتبار أن املورد البشري هو 

عنه  و على مستوى أدائه و كفاءته يتوقف حسن هذا اإلستخدام الذي ينتج...( مواد ، أالت ، تكنولوجيا ) الذي يستخدمها 
بالكميات و املواصفات املطلوبة و بأقل تكلفة ، فاملورد البشري هو املسؤل عن حتقيق اإلنتاجية ، ( سلع و خدمات ) خمرجات 

من خالل تعظيم املخرجات و ختفيض تكلفة املدخالت هنا يربز دور إدارة املوار البشرية من خالل ماتقوم به من الوظائف و 
ي موهال ، مدربا و حمفزا و لديه والء و إنتماء للعمل و املؤسسة ، و اليت تصبح من خالله قادرة مماراسات جتعل املورد البشر 
 .على األداء بإنتاجية عالية 

إن الكفاءة اإلنتاجية و حدها ال تكفي لتحقيق النجاح و املنافسة و البقاء : تحقيق الفاعلية في األداء التنظيمي ب  . ب
 من خالل إستخدام كفء  للموارد املتاحة ( أقل تكلفة + مواصفات + كمية ) عالية  للمؤسسة ، فتحقيق خمرجات بكفاءة

، جيب أن يكون مبستوى عايل من اجلودة ، هبدف حتقيق الرضا لدى عمالء املؤسسة ، أي أن يليب املنتج أو ( املدخالت ) 
 مة اجليدة ليسا من وجهة نظر املؤسسة ، و لكن من اخلدمة املقدمة للزبائن إحتياجاهتم  ورغباهتم وتوقعاهتم ، فاملنتج أو اخلد

مالت توعية للموارد البشرية حول أمهية مسألة اجلودة ورضا حبوجهة نظر الزبون و هنا يربز دور إدارة املوارد البشرية بقيامها 
ألخرية يف حقل املناقسة الزبون ، و أن خدمة العمالء و حتقيق رضا لديهم هي مسؤولية كل من يعمل يف املؤسسة ، فبقاء هذه ا

  1. السوقية يتوقف على هذا الرضا لذلك فاجلميع  مطالب خبدمة  عمالء  املؤسسة 

 
طيف  ، جامعة فرحات عباس س 2612،   سراج وهيبة ، إسرتاجتية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يف املؤسسة اإلقتصادية ،  مذكرة لنيل شهادة املاجسرت   -1

 .  21.  26ص  
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 : يمكن بلورة أهداف إدارة الموارد البشرية على النحو التالي 

 احلصول على األفراد األكفاء للعمل يف خمتلف الوظائف من أجل إنتاج السلع  -1

 .أو اخلدمات بأحسن طرق و أقل التكاليف 

 . ت وفق  املعايري الكمية و النوعية احملددة سلفا اإلستفادة  القصوى من جهود العاملني يف اإلنتاج السلع أو اخلدما – 2

 حتقيق إنتماء ووالء األفراد للمنظمة و احملافظة على رغبتهم يف العمل فيها و زيادهتا كلها كلما أمكن ذلك  – 3

 .تنمية قدرات العاملني من خالل تدريبهم ملواجهة التغريات التكنولوجبا و اإلدارية يف البيئة  -9

 .روف عمل جيدة متكن العاملني من أداء عملهم بصورة جيدة ، و تزيد من إنتاجيتهم و مكاسبهم املاديةإجياد ظ -5

 .إجياد سياسات موضوعية متنع من سوء إستخدام العاملني و تتفادى املهام اليت تعرضهم لألخطار غري الضرورية  -0

فرص التقدم  و الرتقي يف املنطنة عندما يصبحون مؤهلني كما يتوقع العاملني أن جيدوا فرص عمل جديدة و أن تتاح هلم   -2
 .لذلك 

 2 .كما يتوقع العاملني وجود ضمانات إجتماعي و صحي جيد   -2

 

 

 

 

 

 

 

 
،    2619شر و التوزيع ،  صار العلمي للنالطبعة األوىل  ، عمان األردن ، دار اإلع" إدارة املوارد البشرية يف املنشأت السياحية و الفندقية : " الدكتور محزة العلوان و أخرون   - 1

 .  03ص
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 .تنمية الموارد البشرية : المطلب الرابع 

   هي عملية زيادة املعرفة و املهارات و القدرات للقوى العاملة القادرة على العمل يف  :تعريف تنمية الموارد البشرية
ليت وضحتها عملية تقييم األداء هبدف حتسني مجيع اجملاالت و اليت يتم حتفيزهم و تدريبهم بغرض سد الثغرات ا

 .   1مستوى كفائتهم ، كما هتتم بتوفري شروط العمل الصحية و إجراءات السالمة جلميع العاملني باملؤسسة 
  إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا مبا يتفق و إحتياجات اجملتمع ، على "  :تعرف تنمية الموارد البشرية بأنها

 . للموارد الطبيعية ، فضال عن زيادة طاقاته و جهوده دة معرفة و قدرة اإلنسان يزداد و يتطور إستغالله أساس أنه بزيا
  زيادة عملية املعرفة و القدرات و املهارات للقوى العاملة القادرة على العمل " و يقصد أيضا بتنمية الموارد البشرية

 .  2 " يف ضوء ما جيري من إختبارات خمتلفة يف مجيع اجملاالت و اليت يتم إنتقاؤها و إختيارها 

 :الوظائف األساسية لعملية الموارد البشرية :  1الجدول رقم  

 تحسين بيئة الموارد إدارة الموارد البشرية تنمية الموارد
 التكوين  -
 التدريب  -
 التعليم -
 التطوير -

اإلستقطاب ، اإلختيار ، التعيني ، تقيم 
 .العاملة  األداء ، ختطيط القوى

 .اإلثراء الوظيفي  -
 .التوسع الوظيفي  -
 .التطوير الوظيفي  -

 

 

 

 

 

جملة البحوث و جامعة باجي خمتار عنابة ،  حممد كرمي فتيحة ، دور إدارة اجلودة الشاملة يف تنمية املوارد البشرية ددراسة ميدانية باملؤسسة املينائية سكيكدة ،   -1 
 www.asjp.criest.dz     . 116ص   2612 ، 10دالدراسات اإلنسانية العد

عة الدكتور حيي فارس باملدية  الدكتورة هادف حيزية ، إسرتاجتيات تكوين و تنمية املوارد البشرية كمدخل فعال يف زيادة القدرة التنافسية للمنظمات اإلقتصادية ، جام  -2
  www.asjp.criest.dz.         60 ص
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إن تنمية املوارد البشرية و احلاجة إليها أصبحت الشغل الشاغل إلدارة املوارد البشرية ، و : د البشرية أسباب تنمية الموار  -1
هذا يف ظل التحديات  احلالية و اليت ال ميكن التحايل عليها أو جتنبها ، لذا فإن أهم و أبرز األسباب اليت سامهت يف بناء 

 : ت هي كالتايل احلاجة إىل تنمية املوارد البشرية يف املؤسسا

 .زيادة تعقد الوظائف من حبث مكوناهتا و مهاراهتا ، و ظهور وظائف ذات نوعيات خاصة و معقدة أو الوظائف املفتوحة  -

حتسني مهارات و قدرات و معارف املوارد البشرية  للحفاظ على مستويات األداء املخططة ، و توجيه املوارد البشرية  -
 .ائفهم ااجلديدية و تعريفهم بوظ

 . توفري الدافع الذايت للموارد البشرية لزيادة كفاءهتم و حتسني إنتاجيتهم كما و نوعا  -

 .هتيئة الفرص للموارد البشرية لإلرتقاء إىل وظائف ذات مسؤوليات أكرب  -

األول يف محاية و إستقرار هتيئة املوارد البشرية ملواجهة املتغريات احمليطة باملؤسسة يف جماالت متعددة ، و جعلها خط دفاع  -
 . املؤسسة 

على املؤسسة يف عدة جماالت ، كعوملة اليد العاملة و هتيئة املوارد البشرية ملواجهة التحديات اليت يفرضها احمليط اخلارجي  -
ملختلفة ، مبا هلا إنتشار املساحات التنافسية بني السلع و اخلدمات املنتجة و ذات املواصفات و األحجام و املزايا و النوعيات ا

   .  3 من تصاميم و جتهيزات و تركيبات و تشغيالت متنوعة 

 

 

 

 

 

 

 
 32، ص  مرجع سبق ذكره  ة ، سراج و هيبة ،مذكرة لنيل شهادة املاجسرت ،  إسرتاجتية تنمية املوارد البشرية كمدخل لتحسني األداء املستدام يف املؤسسة اإلقتصادي – 3
. 
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 يل الموارد البشريةتأه: المبحث الثاني 

 .تأهيل الموارد البشرية  فهوم: المطلب األول 

تطلق كلمة التأهيل  إجرائيا يف العلوم الرتبوية و اإلجتماعية بصفة عامة على احلاالت اليت تكون فيها  :تعريف  التأهيل   - 
ة سابقة حىت يف حددها األد ى يف ماهو عمليات التأهيل املتخصص موجهة لصاحل  أفراد و عينات خالية متاما من معرفة أو خرب 

إلستكمال شروط القيام أو إتقان نشاط ...( مهنة ، خربة مهنية ، حرفة ، قدرة ، مهارة ، معرفة ) مستهدف للتأهيل و مقصود 
و األفراد حبيث الميكن القيام به أو إتقانه يف حده األد ى ، إال بإكساب العينة أ...(  معريف ، مهين ، إداري مؤسسي )معني 

 .املستهدفني بالتأهيل ، مستوى معني و حمدد من املعرفة و املهارة ، حبسب سقف أهداف التأهيل الالزم للنشاط 
كمصطلح للتداول األكادميي فيطلق على اإلسرتاجتيات املستهدفة تغري سلوكات  األفراد العاملني بغرض   :إعادة التأهيل  -

لعمل أو السلوك لسبب من األسباب ، جعلهم ذلك الفقدان عاجزين جزئيا أو كليا عن إستعادة ما فقدموه من بعض مهارات ا
اإلستمرار يف أداء وظائفهم ، مما يستدعي التدخل املنهجي اإلداري ملساعدهتم على جتاوز ذلك العجز ، برتقية أدائهم الوظيفي 

 . 1اجلزئي و تظهر هذه الصيغة من التأهيل يف التجاريب امليدانية  
يعترب تأهيل العاملني اجلدد مبثابة تقدمي للموظفني اجلدد للمنظمة ككل و للوحدات اليت : تعريف تأهيل العاملين الجدد  -

سيعملون فيها  ، و للو ظائف و األعمال اليت سيؤدوهنا باإلضافة إىل هذا فإن التأهيل هو عبارة عن جهود إلنظمام العاملني 
كن أن يقال أن األمر هو عربة عن التطبيع اإلجتماعي للعاملني اجلدد مع أنظمة العمل و اجلدد و دجمهم يف املنظمة كما مي

 معايري األداء و الشكل اإلجتماعي للعاملني اجلدد مع األنظمة العمل و معايري األداء و الشكل اإلجتماعي السائد يف 
 .  2 املنظمة

قدميه على الوظيفة اجلديدة و ذلك من خالل تأهيله عمليا و بعد إختيار املوظف اجلديد يكون على املنظمة مسؤولية ت -
و حيتوي هذا الربنامج على على ملف كامل حيتوي على . إحتماعيا و نفسيا و بتم ذلك من خالل برنامج منظم ورمسي 

املنتجات و اخلدمات اليت معلومات عن تاريخ  الشركة ، وتطورها ، وتنظيمها ، و هيكل اإلدارة فيها ، و أنظمة العمل ، 
و أنظمة األجور و مزايا و خدمات العاملني ، و حقوق وواجبات املوظف ، و مماراسات احلضور و الغياب و السلوك  تقدمها ،

 ويقوم  كما حيتوي تقدمي املوظف إىل رئيسه املباشر ، .داخل العمل ، كما حيتوي الربنامج على تدريب على الوظيفة ذاهتا 
 
 

 

 
 .  31، ص 2612عمان ، دار أسامة للنشر و النوزيع  ، الطبعة األوىل ،  -،  األردن" تأهيل املوارد البشرية قدميا و حديثا  : "دكتور العريب بلقاسم فرحايت  - 1    

 .  320ألوىل ، ص اإلسكندرية ، الطبعة ا –، الدار اجلامعية " الدليل العلمي يف إختيار املوارد البشرية :  "  أمحد ماهر  -2     
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بتقدميه للزمالء و املرؤوسني ، مع شرح كامل للبيئة اإلجتماعية احمليطة بالوظيفة ، و العالقات و األعراف السائدة يف  األخري
العمل ، مع شرح واقعي و فعلي للمشاكل املتوقعة و كما ترى فإن هذا التأهيل يلعب دورا مهما يف تكييف املوظف اجلديد مع 

 .3ال خيدع أو يصدم يف عمله اجلديد و حىت يتأهل لكيفية التعامل مع املواقف اجلديدة  وظيفته اجلديدة وحىت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  531  اإلسكندرية  ،   ص  -،   الدار اجلامعية   2619، الطبعة الثالثة " إدارة املوارد البشرية :" الدكتور أمحد ماهر  -3
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 .ة أساليب تأهيل الموارد البشري:المطلب الثاني 

ترى منظمات اليوم أن إمتالك تكنولوجيا املعلومات و اإلتصاالت يف املنظمة أمر مهم جدا و ذلك للتغلب على الصعوبات اليت 
باإلتصاالت أو إنتقال املعلومات تواجه املنظمة والسيما فيما يتعلق بأداء األعمال اإلدارية مبختلف أشكاهلا سواء كانت تتعلق 

ا ، لذا فإن إمتالك هذه التكنولوجيا يتطلب وجود موارد بشرية مؤهلة إلستخدام هذه التكنولوجيا حيث هجر مة أو خااخل املنظد
أن الغاية من تأهيل املوارد البشرية هي تعظيم املنفعة للمنظمة و األفراد من خالل إستخدام األساليب التكنولوجيا  احلديثة يف 

 . (ربة العلمية ، التطور اإلداري التعليم ، التدريب ، التمكني ، اخل: ) تتمثل يف ب ن تأهيل املوارد البشرية  بأساليالعمل ، و ميك

هو املمارسة العلمية اهلادفة إىل مساعدة األفراد على إكتساب املعرفة و هذه املمارسة هي جمموعة من النشاطات  :التعليم  -1
سابقا كان تركيز على تلقني املعلومات أما   األن فالتعليم هو  و اخلربات املوجهة أو املخطط هلا ، فالتعليم هو نشاط املعلم و

بإجتاه إجياد فرص و ظروف حتمل املتعلم على إكتساب اخلربات العلمية و العملية مدفوعا بدوافع ذاتية ، ويتم توفري التعليم 
م هو الطريقة األساسية لتطوير املهارات و لغرض تأهيل األفراد لتوسيع قدراهتم على التعلم و حتقيق األداء املستقبلي ، إن التعلي

 .  اإلمكانيات و القابلية عند األفراد و هو وسيلة إتصال أساسية تسيطر عليها اإلدارات 

إن التدريب هو حماولة حتسني أداء األفراد يف الوظيفة احلالية اليت يؤدها أو بأحدى الوظائف املرتبطة هبا و هذا   :التدريب  -1
 يري تغريات يف معارف  أو مهارات أو مواقف أو سلوكيات معينة يعين إجراء تغ

إن التمكني هو إعادة توزيع السلطة داخل املنظمة و توفري احلصانة للموظفني و جعل املوظفني أكثر حرية  :التمكين  -1
د على أن التمكني للقيام بعملهم و ذلك من خالل السماح للموظفني يف األسهام يف عملية صنع القرار حيث أتفق العدي

يساعد املنظمة يف حتسني أدائها و توفري املزيد من الفرص لتطوير أنفسهم ، و يعرف بأنه عملية تأهيل العملني يف حتديد أهداف 
عملهم الشخصي و مسؤولية إجنازه و إختاذ القرارت  يف جماله و معاجلة املشكالت اليت تواجههم يف إطار املسؤولية املوكلة إليهم   

 .يعرف التمكني بأنه منح األفراد العاملني القوة و احلرية و املعلومات لصنع القرارات و املشاركة يف إختاذها  و

إن وصف الوظيفة هة تعريف الوظيفة يف ضوء حمتوياهتا و نطاقها و برغم تعدد األشكال وصف  :الوصف الوظيفي  -2 
و حتديد األدوات و املعدات  األعباء و املسؤوليات الوظيفية الوظيفة فإن وصف الوظيفة ميكن أن يتضمن معلومات عن 

املستخدمة يف أداء الوظيفة هو عبارة عن وصف متكامل للوظيفة يتضمن تعريف الوظيفة ، املسؤليات ، و متطلبات شاغل 
 .الوظيفة 
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فة و تتضمن حتديد ااملعارف و  أما بالنسبة لواصفات الوظيفة فتعين بأهنا وصف املتطلبات الشخصية الالزمة لشغل الوظي 
املهارات و القدرات الشخصية الالزمة ألداء الوظيفة بشكل متميز و تتمثل مواصفات احلد األد ى من املواصفات الواجب 

  توفرها فيمن يشغل الوظيفة

لم ، و رغم أن الرتكيز إن اخلربات العلمية تعرف على أهنا جمهدات إجيابية حتث الفرد على حتفيز التع: الخبرات العلمية  -1
على التطوير من خالل اخلربات الوظيفية ترتكز على املدراء إال أن األفراد أيضا قد يتعلمون من اخلربات العلمية و من أجل 

إكساب الفرد خربة أوسع يف جمال عمله فقد تستند إليه واجبات إضافية و حرية أكرب يف إختاذ القرارات و غالبا مامت إستخدام 
لطريقة مع ذوي املهن الرفيعة أو العاملني ذوي املهارة العالية يف جمال معني و تستخدم اخلربات العملية يف تطوير الفرد و هذه ا

 . للنجاح يف العمل جيب أن يوسع املوظفني من مهاراهتم  أي جيب أن جيربوا على تعلم مهارات جديدة 

يتم من خالله إحداث تغريات خمططة يف جمموعة من املعاجلات السلوكية  التطوير اإلداري هو النه الذي: التطوير اإلداري  -6
و األساليب اإلدارية و الفنية الفاعلة يف املنظمات و تعبئة كل اإلمكانيات املادية و اإلمكانيات البشرية ملواجهة التحديات و 

التطوير اإلداري يعرف على أنه نظام ممارسات األفراد املواقف املعقدة اليت تتسم هبا تأدية هذه املنظمات لوظائفها املتطورة ، إن 
 .  1الذي حتاول املنظمات بواسطته ضمان توفري املوظفني املؤهلني و احملفزين يف مواقف معينة و يف الوقت املناسب  
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 :  ارد البشرية أهمية تأهيل المو : الث  المطلب الث

ف ممارسات تأهيل العاملني اجلدد فقط إىل تزويد املوظف اجلديد مبعلومات عن كيفية مماراسته لوظيفته اجلديدة ، بل ال هتد
هتدف أيضا إىل ربط املوظف اجلديد وجدانيا باملنظمة ، و فيما يلي األهداف اليت ميكن حتقيقها من خالل تأهيل العاملني 

 .اجلدد 

يشعر أنه يعمل يف بيئة ودية و أنه مرحب به من إدارة املنظمة ومن فريق عمله و  وجعله: الترحيب بالموظف الجديد  .1
 . زمالئه 

و من أمثلتها سياسات شئون العاملني : تزويد الموظف الجديد بكافة البيانات و المعلومات الالزمة ألداء العمل  .2
 . ة أداء العمل اليت يتمتع هبا ، و كيفية إستخدام اإلمييل و طريق_و املزايا و اخلدمات 

وذلك من حيث ماضيها و حاضرها و أهدافها و ثقافتها و : تعريف الموظف بالمنظمة بصفة عامة و سريعة   .3
 .توقعاهتا من املوظف اجلديد ، و األنشطة الرئيسية فيها ، و اإلدارة العليا فيها ، وهيكلها التنظيمي و سياساهتا

هزا يف البدء بأداء عمله بشكل مقبول و تعريفه بتوقعات املنظمة لكي يكون جا: تدريب مبدئي للموظف الجديد   .9
 .فيه و بطريقة التصرف داخل العمل 

و يساعد ذلك على تكيفه السريع مع  :خلق إنطباع جيد لدى الموظف الجديد عن المنظمة و القسم و الوظيفة  .5
ىل بناء مشاعر سلبية لدى املوظف بأنه ظروف  العمل و ظروف املنظمة و اخلطأ يف خلق هذا اإلنطباع اجليد يؤدي إ

 .غري مطلوب و غري هام يف املنظمة ، األمر الذي قد يؤدى إىل ترك املوظف اجلديد لعمله 
وذلك من خالل منعه من الوقوع يف أخطاء العمل وو يعترب املوظف   :خفيض تكلفة بداية العمل للموظف الجديد  .0

من زمالئه األقدم منه ، وعن طريق تدريب املوظف اجلديد على كيفية أداء اجلديد غري مدرب على وظيفته و أقل كفاءة 
 .رؤسني و العمالءالعمل و أسلوب إستخدام األجهزة و التجهيزات أو أسلوب التعامل مع الزمالء ز الرؤساء و امل

، كما أن  ذلك أنه يعاين من اخلوف من الفشل يف العمل: تخفيض ضغوط العمل التي يشعر بها الموظف الجديد  .2
زمالئه يف العمل قد خيفون عنه معلومات هامة ، أو يقومون خبداعه و الرتحيب به بإستهزاء أو خبداع  ، ووجود نظام 
 جيد لتأهيل املوظف اجلديد يساعده على التكيف مع كل هذه الظروف اجلديدة عليه أو ختفيض ضغوط و توترات 

 . املرحلة األوىل من العمل و التكيف معها 
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ذلك ألن هناك كثريا من الوظائف اليت تعاين من عدم التحديد و عدم  الوضوح : تكوين توقعات واقعية عن العمل  .2
يف املهام و اإلجراءات و السلوك املطلوب فيها ، األمر الذي يؤدي إىل أن املوظف اجلديد يكون توقعات غري واقعية 

من خالل حتديد واضح و تفصيلي ملا هو مطلرب يف عمله ،  عن العمل ، و تساعد برامج التأهيل املوظف اجلديد
  1 . وكيف يتعامل مع كافة األطراف املرتبطة بعمله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  322،  322دكتور أمحد ماهر ، الدليل العلمي يف  إختيار املوارد البشرية ،  مرجع سبق ذكره ، ص  – 1    
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 .بشرية في تأهيل الموارد البشرية دور إدارة الموارد ال: المطلب الرابع 

إدارة املوارد البشرية ـ و اإلدارة العليا ، و الرئيس املباشر لكل موظف : تقع مسئولية تأهيل العاملني اجلدد علة عدة أطرف وهي 
 .ملوارد البشرية جديد ، و الزمالء و املوظف اجلديد نفسه و أهم هذه األطراف املسئولة عن التأهيل املوظف اجلديد هي اإلدارة ا

و حبث أن إدارة املوارد البشرية هي أول جيهة يتعامل معها املوظف اجلديد فإن أول مواجهة بينهما هي مواجهة هامة ميكنها أن 
تكون جتربة طيبة و مقبولة للموظف اجلديد بينهما ، وعلى العكس ميكن أن تكون هذه املواجهة كارثية لكل من الطرفني  ، و 

ة إدارة املوارد البشرية بالتحقيق من أن قرار التعيني سليم من الناحية الرمسية و اإلجرائية  ، مث إخبار املوظف اجلديد تبدأ مسئولي
بتاريخ ووقت حضور إىل املؤسسة إلستالم العمل و يف هذا التاريخ و الوقت تكون إدارة املوارد البشرية على إستعداد لإلستقبال 

 .  1 الكامل للموظف اجلديد 
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 :خاتمة الفصل 

ظنا من خالل هذا الفصل أن إدارة املوارد البشرية ذات أمهية يالغة نسبة لدورها الفعال يف تنمية و تاهيل املوارد البشرية ألن الح 
و إعطائها أمهية   تنمية املوارد البشرية   عليها  جيب أهدافها  ق املؤسسة أهم مورد من موارد املؤسسة فلتحقرية هي املوارد البش
ق جمموعة  تأهيل العمال عن طريدور يف دارة املوارد البشرية وراد البشرية كما ذكرناها و إلمية منهناك عدة أسباب لت كبرية ألن 

أما الفصل الثاين سنتطرق إىل معرفة ماهية إسرتاجتية  املوظف اجلديد مع املنظمة و تعريفه هبابط لر  األساليب املختلفة  وذلك 
 . التكوين و دورها يف تنمية املوارد البشرية 
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 .ماهية إستراتجية التكوين : المبحث األول 

يف تنمية قدرات و مهارات  العمال لدوره  و ذلك   مار للموارد البشريةبإسرتاجتية التكوين ألهنا إسثهتتم املمؤسسات    :تمهيد 
من   تكوين، يعترب  الألن التكوين يسعى إىل زيادة مهارات األفراد ألداء عمل  و إكتساب معارف جديدة   ،  يف املؤسسة 

املهارات اليت هلا عالقة بعمل  لقدرات واألنشطة اليت ترفع القدرات و املهارات للعاملني وذلك ألن التكوين يركز على زيادة ا
بعرض تعريف إسرتاجتية التكوين و و نتناول أساليب عملية التكوين  املختلفة  و أنواع  سنتعرف يف هذا الفصل   و هلذا .دد حم

لتكوينية و التكوين  و معرفة أمهية التكوين بالنسبة للمؤسسة و الفرد و املبحث الثاين معرفة مؤشرات حتديد اإلحتياجات ا
 . مسؤولية التكوين و معرفة دور إسرتاجتية التكوين يف تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة 

 .مفهوم إستراتجية التكوين :  المطلب األول 

ولكنها األن تستخدم يكثرة يف " يعود  أصول الكلمة إىل التعبري العسكري   : تعريف اإلستراتجية  : الفرع األول  .1
إخل   و حديثا أخذت هذه الكلمة معىن خمتلف  .....فة مثل اإلسرتاجتية اإلقتصادية ، اإلسرتاجتية العسكرية السياقات خمتل

 . صارت مفصلة اإلستخدام لدى املؤسسات املعاصرة خاصة تلك اليت تتمتع باملبادرة و الريادة يف جمال نشاطها 
 وضع األهداف و اخلطط و الربامج الزمنية و التأكد من تنفيذ هي عملية إختاذ قرارات بناء على معلومات و  :  اإلستراتجية

 . " اخلطط و الربامج  احملددة 
  هي مسار أو مسلك أساسي ختتاره املؤسسة من بني عدد من املسارات البديلة املتوفرة لديها لتحقيق أهدافها  : اإلستراتجية

 هم ، و ذلك على ضوء توقعات املؤسسة خلطط و مسارات من تتعامل مع
   هي عملية إختاذ القرارت املتعلقة بتخصيص و إدارة املؤسسة من خالل حتليل العوامل البيئية ميا يساعدها  :اإلستراتجية

 .  1 على حتقيق رسالتها و الوصول إىل غاياهتا و أهدافها املنشودة  
ال الذي يعين الكثري من الوسائل ، و يفرتض يف إطار تسيري املوارد البشرية يعد التكوين اجمل  :مفهوم التكوين الفرع الثاني  .1

أن حيقق الكثري من املتطلبات أيضا ، فهو من سبل حتقيق القابلية للتشغيل بالنسبة للفرد و التنافسية بالنسبة للمؤسسة  ، و 
تلك الربامج املعدة " ه التكوين بشكل عام يعين التعلم و أو تطوير  املهارات أو اإلرتقاء إىل املستوى املطلوب و ميكن تعرفه بأن

 " .حتقيقها يف املهنة املمارسة بشكل مستمر لكون هذا األخري ال ميلك نقطة هناية  لتسهيل التعلم أي النجاحات 
  التكوين هو العملية اليت من خالهلا تتمكن املؤسسة من احلصول على املعارف الضرورية ألفرادها بشكل دائم  لتمكنهم من 

 .  2  هام املوكلة إليهم و من مث حتقيق  أهداف املؤسسةحقيق جناحات يف امل

 
،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم  يف علم اإلجتماع ،  ختصص تنمية املوارد البشرية ،  بودوح غنية ، إسرتاجتية التكوين املتواصل يف املؤسسة الصحية و أداء املوارد البشرية  – 1

 . 29،  23ص ،  2613 سنة  -بسكرة  –جامعة حممد خيضر 
 . 92ص  2613عمان  ،    -الطبعة األوىل   ،  دار  أسامة لنشر و التوزيع األردن " تسيري  املوارد البشرية : " مساعيل حجازي و أخرون الدكتور إ  -1
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  التكوين هو عملية تعلم سلسلة املربمج أو جمموعة متتابعة من التصرفات احملددة مسبقا . 
 ة تستهدف إجراء تغيري دائم نسبيا يف قدرات الفرد مما يساعده على أداء الوظيفة أفضل و يتمثل التكوين يف التكوين هو عملي

جمموعة من الوظائف املخططة مسبقا و اليت تستهدف تزويد العمال باملعارف ، املهارات ، املواقف و التصرفات اليت تتمكن من 
الفعالية فيها ، و هو عملية خمططة يف إطار اإلسرتاجتية العامة للمنظمة و له تسهيل إندماجهم يف املنظمة و من حتقيق أهداف 

 ,  3عدة أشكال تكوين نظري أو تطبيقي ، داخلي أو خارجي ، دوران يف ميدان العمل على عدة وظائف 
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  :التكوين  إستراتيجية تعريف : الفرع الثالث  .1
 و يتعلق بتنمية  فيما املدى البعيد على املؤثرة هتدف على إختاذ القرارات اإلسرتتيجية عملية بأهنا التكوين عرف إسرتاتيجيةت 

 الكفاءات و القدرات و املدخل الرئيسي   و املعارف و لمهارات ل مدمى إمتالكهم و املنظمة يف أداء العاملني  تطوير
 .قبلية واألهداف اليت جيب حتقيقهااملست حتدد الرؤية  اليت و للمنظمة التكوين هي اإلسرتاجتية العامة  إلسرتتيجية

  بطريقة  أداء الوظيفة على يساعد مما قدرات الفرد يف نسبيا دائم تغيري تستهدف إجراء  التكوين هي  عملية إسرتاجتية 
 ، حمددة مهام أو مهمة بأداء املهارة املتعلقة و يتزود  األفراد من خالله باملعرفة   أنه   إجراء منظم على البعض يعرفه و أفضل 

غيري ما يف املعرفة و املهارات و اإلجتاهات أو السلوك فهو قد يعين ت تغيري إلحداث أداء باعتباره إليه النظر ميكن  إن التكوين 
 .يعرفه العاملون يف كيفية أدائهم  العمل أو أمناط تصرفاهتم مع املشرفني و الزمالء و الزبائن 

 نظمات و تطوير مهاراهتا مكن القول أن التكوين  كإسرتاجتية يسعى لبناء نظام معريف حديث لدى املوارد البشرية يف امل
و التأقلم مع التغريات اليت حتدث يف البيئة و تفرض على املنظمة ، و إكتساهبا معارف أخرى جديدة قصد إستيعاب احلالية

: تبنيها و التكيف معها ، و منه ميكن إعتبار أن مفهوم التكوين يف املنظمات املعاصرة يتكون من شقني أساسيني و مها 
 .   9التكوين كمفهوم  هو عملية  إسرتاجتية ، و كعمل خمطط فهو عملية تعلم خمططة مستمرة  

 بأهنا عملية هتدف إىل إختاذ القرارات اإلسرتاجتية املؤئرة على املدى  البعيد فيما يتعلق بتنمية و " عرف إسرتاجتية التكوين ت
تطوير  أداء العاملني يف املنظمة و مدى إمتالكها للمهارات و املعارف و الكفاءات و القدرات و املدخل الرئيسي إلسرتاجتية 

 .  5العامة للمنظمة و اليت حتدد الرؤى املستقبلية للمنظمة و األهداف اليت حتقيقها  التكوين هي اإلسرتاجتية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 
املنظمات ، جامعة أحممد بوقرة ختصص تسري ،  أطروحة شهادة الدكتورة  شرياف وحيدة ، الوصول إىل الكفاءات البشرية عن طريق تكامل إسرتاتيجي التحفيز و التكوين    - 9 

    260 - 262ص  ،   2610س  ، سنة بومردا

   2615، جوان    2عدد ، جملة رؤى إقتصادية ، جامعة الشهيد  محه خلضر الوادي ، اجلزائر  ، ال" أثر إسرتاجتية التكوين على تطور املؤسسات اإلقتصادية " روشام بن زيان ،      -5 
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 . التكوين  إستراتجية  أساليب : ثاني المطلب ال

يعرف أسلوب التكوين بأنه الطريقة اليت تستخدم لنقل املادة التكوينية من املكون إىل املتكونني بصورة تنتج األثر املطلوب و من 
لعملية التكوينية فأنه من األفضل إتباع أكثر من أسلوب لنقل املادة التكوينية و يعترب إختيار  أجل حتقيق هدف من أهداف ا

أساليب التكوين من أهم اخلطوات يف العملية التكوينية  ككل  وذلك ألن اإلختيار الناجح لألسلوب  التكوين ميثل جزءا هاما 
ئم ميكن إثارة إهتمام املتكونني و تفاعلهم اإلجيايب ، و مسامهتهم يف جناح العملية التكوينية ، فمن خالل أسلوب تكوين مال

سب أو الفعالة يف الربنامج التكويين مما يؤثر بإجيابية على أدائهم فيما بعد و تراعي املؤسسات يف إختيار أسلوب التكوين املنا
 :هي عوامل ال من أهم هذه املفاضلة بني أسلوب وأخر  

 . اطها حجم املؤسسة و طبيعة نش -

 .أهداف العملية التكوينية  -

 .نوع الربامج التكوينية  -

 .مدى مالئمة األسلوب للعملية التكوينية و األفراد املتكونني   -

 . القاعات و األجهزة و املعدات االزمة : إمكانية توافر التسهيالت املادية للعملية التكوينية مثل  -

 . عدد املتكونني يف العملية التكوينية -

 . 1مدى مالئمة الوفت و املكان لكل أسلوب تكويين  -

تأيت احملاضرة يف مقدمة األساليب التكوينية بإعتبارها إتصاال مباشرا من جانب واحد أو يف شكل تفاعل : حاضرات مال -  1
رتابطة و مث إعدادها و تنظيمها بني احملاضر و املشاركني حيث يقوم احملاضر فيها بتقدمي جمموعة من املعارف النظرية و األفكار امل

مسبقا ، حبيث تتناييب مع مضمون و األهداف  التكوين ، هتدف احملاضرة إىل إكساب املشارك معارف جديدة و متنوعة 
 . بإعتبارها عرض للمعلومات و املعارف على عدد كبري من املشرتكني 

خيص مشكلة و موقف ما جيمع بني الشرح و املناقشة ، وهو عبارة عن عرض متثيلي قصري لتجسيد و تش: تمثيل األدوار  -1
 يقوم األفراد بأداء أدوارهم بالتعامل مع تلك املشكلة و مواجهتها من خالل السلوك الفعلي كما لو كانت حقيقية ،حيث 

 

 
يل شهادة دكتورة يف تسيري منظمات  ، جامعة أحممد بوقرة   بومرداس ،     مهدي مراد ، أثر التغريات على الوظيفة التكوين يف املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية ، مذكرة خترج لن- -1

 .                                      111، ص   2612
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مرحلة التحضري ، لعب الدور و سلوكاته يستخدم هذا األسلوب عادة لتطوير : و يتم هذا األسلوب على ثالث خطوات هي 
لتفويض ، حيث يسمح للمجموعة بتبادل األفكار و املناقشة و اإلستجاية ملختلف املواقف كما لو  املتكونني يف حمال القيادة ، ا

 . كانت حقيقية

و يعتمد هذا األسلوب على قيام املكون بعرض موقف معني أو موضوع حمدد يكون مستمد من الواقع  :العصف الذهني  -1 
م بصور سريعة و دون تردد حيث يعتمد هذا األسلوب على العرض املهين و يطلب من املتكونني تقدمي أرائهم و إقرتاحاهت

 .السريع لألفكار و األراء و يساهم يف حترير املتكونني من اجلمود و تشجيعهم على املشاركة  

يعتمد هذا األسلوب على جتميع عدد من األفراد املختصني يف جمال معني ملناقشة مواضيع حمددة حبيث :  المؤتمرات  -2
ل األعضاء األراء حول املواضيع املطروحة للنقاش و بالتايل فكل عضو بإمكانه أن يطلع على أفكار و خربات غريه يف يتباد

املؤمتر ال يوجد مكون بل يوجد رئيس املؤمتر الذي يتوىل توجيه املناقشة حلث األعضاء على الرتكيز على موضوع املناقشة و 
 . ؤمتر إصدار توصيات وهي عالج لبعض املواضيع اليت طرحت إحرتام الوقت و عموما يصاحب إنتهاء امل

تستخدم هذه الطريقة بصفة أساسية يف تنمية معارف و مهارات : التكوين بإستخدام الحاسب األلي و األنترنت  -1
سائل  املتكونني حيث تستخدم تقنيات احلاسب األيل يف شرح و توضيح املادة التكوينية ، و قد تتضمن هذه إستخدام الو 

املتعددة مبا فيها شرائط الفيديو  ،أقراص و رسومات خمتلفة لتجلب إهتمام و تكون اإلستفادة فعالة كما أن هناك بعض 
املواضيع تتطلب املتابعة حيث يقوم احلاسب األيل حبصر جمموعة األخطاء اليت وقع فيها املتكون و كيفية تصحيحها لذلك جيب 

 .  2ة و املعلومات دقيقة وواضحة تسمح بزيادة الفهم و اإلستيعاب   أن تكون املواضيع منظمة و مصنف

تستخدم هذه الطريقة إلكساب مهارات حتليلية ،حيث يواجه املشارك مواقف عملية يطلب منه حتليلها : دراسة الحاالت  - 6
تأثري على  السلوك املستقبلي للمتدرب و  ،  إخناذ القرار املناسب و إختيار أسلوب  العالج وهلطه الطريقة فوائد كثرية ملا هلا من

 .املتكون  

طريقة تصلح إلكتساب املشارك يف التكوين مهارات  للتشخيص و التحليل و التعامل مع  :المحاكاة و المباريات  - 7
 .مواقف معينة  حيث يطلب منه القيام بأنشطة متثل الواقع احلقيقي لوظيفته 

 .   3للتكوين و التطوير و هي هتتم بإنضاج معارف و قدرات حتليل العمال وسيلة ( : ورشة العمل )الندوة  -3

 

 
، مل و التنظيم  ، جامعة قسنطينة م النفس العمحر العني عبد الرزاق ، واقع التكوين و عالقته بتطور كفاءة املوارد البشرية يف املؤسسة الصغرية و املتوسطة  ، أطروحة دكتورة يف عل -2  

 . 93، 92،  ص    2612 سنة 

 .  160، 165نفس املرجع السابق  ، ص ،" إدارة املوارد البشرية : " الدكتورة  محداوي وسيلة    -3
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 .أنواع إستراتجية التكوين:  لثالث المطلب ا

o  حسب مرحلة التوظيف: 

ه اجلديد و تؤثر املعلومات حيتاج املوظف اجلديد إىل جمموعة من املعلومات اليت تقدمه إىل عمل: توجيه الموظف الجديد   -1
اليت حيصل عليها املوظف اجلديد يف األيام و األسابيع األوىل من عمله على أدائه و إجتاهاته النفسية لسنوات عديدة قادمة  و 

 .هتدف برامج تقدمي املوظفني  اجلدد للعمل إىل العديد من األهداف منها الرتحيب بالقادمني اجلدد    

ترغب املنظمات أحيانا يف تقدمي التكوين يف موقع العمل وليس يف مكان أخر حىت تضمن كفاءة : لعمل التكوين أثناء ا -1
أعلى للتكوين ، حينئذ تشجع و تسعى املنظمات إىل أن يقوم املشرفون املباشرين فيها بتقدمي املعلومات و التكوين على مستوى 

اءة مامل يكن املشرف مدربا س هناك ضمان أن التكوين سيتم بكففردي للمتكونني  و يعاب هذا النوع من التكوين أنه لي
 .ماهرا

حينما تتقادم معارف و مهارات األفراد ، على األخص حينما يكون هناك : التكوين بغرض تجديد المعرفة و المهارة  -1
املثال حينما تتدخل نظم أساليب عمل و تكنولوجيا و أنظمة جديدة ، يلزم األمر تقدمي تكوين املناسب لذلك و على سبيل 

املعلومات احلديثة و أنطمة الكمبيوتر يف أعمال املشرتيات و احلسابات و األجور و املبيعات حيتاج هذه األعمال إىل معارف 
 .جديدة متكنهم من أداء العمل بإستخدام أنظمة جديدة

إحتمال كبري إلختالف املهارات و املعارف احلالية تعين الرتقية و النقل  أن يكون هناك : التكوين  بغرض الترقية و النقل  -2
و هذا اإلختالف أو الفرق مطلوب . للفرد و ذلك عن املهارات و املعارف املطلوبة يف الوظيفة اليت سريقى أو سينقل إليها 

 .التكوين عليه لسد هذه الثغرة يف املهارات و املعارف 

للشركة يف ترقية أحد عمال اإلنتاج إىل وظيفة مشرف أي ترقية العامل من وميكن تصور نفس األمر حينما تكون هناك  رغبة   
 .الوظيفة  فنية إىل وظيفة إدارية و هذا الفرق يربر التحاق العامل بربنامج تكويين عن املعارف و املهارات اإلدارية و اإلشرافية 

o  أنواع التكوين حسب نوع الوظائف : 

هذا النوع باهلارات اليدوية و امليكانيكية يف األعمال الفنية  و املهنية ومن أمثلتها أعمال يهتم :  التكوين المهني و الفني  -1
 .الكهرباء و التجارة و امليكانيكا و الصيانة و التشغيل و غريها 
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 ويتضمن هذا التكوين معارف و مهارات على وظائف أعلى من الوظائف الفنية و املهنية و تشمل :التكوين التخصصي  -1
عادة األعمال  احملاسبية و املشرتيات و هندسة اإلنتاج و املعارف و املهارات هنا التركز كثريا على اإلجراءات الروتينية وإمنا تركز 

 .على املشاكل املختلفة و تصميم األنظمة و التخطيط هلا  ومتابعتها وإختاذ القرار 

هارات اإلدارية و اإلشرافية  الالزمة لتقلد املناصب اإلدارية أي ويتضمن هذا التكوين املعارف و امل :التكوين اإلداري  -1
اإلشرافية أو الوسطى أو العليا وهي معارف تشمل العمليات اإلدارية من التخطيط و تنظيم و رقابة و إختاذ القرار و توجيه و 

 .حتفيز و إدارة مجاعات العمل و التنسيق و اإلتصال 

o  أنواع التكوين حسب المكان: 

قد ترغب الشركة يف عقد براجمها داخل الشركة سواء مبدربني من الداخل أو خارج  الشركة : التكوين داخل المؤسسة  -1
وبالتايل يكون على الشركة تصميم الربامج أو  دعوة مدربني  للمسامهة يف تصميم الربامج مث اإلشراف على تنفبذها ، وهناك نوع 

التكوين يف موقع العمل و يف هذا النوع من التكوين يقوم الرؤساء املباشرون للعاملني أخر من التكوين الداخلي هو مايسمى ب
 .بتزويدهم باملعارف و املهارات االزمة ألداء العمل أو اإلشراف على القيام بعض العاملني القدامى ذوي اخلربة هبذه  املهمة   

جزءا من نشاطها التكويين  خارج املؤسسة  ذاهتا  ، تفضل بعض الشركات أن تنقل كل أو  :التكوين خارج المؤسسة  -1
وذلك إذا كانت اخلربة التكوينية و التدريبة و أدوات التكوين متاحة بشكل أفضل خارج الشركة و رمبا خارج الدولة و ميكن 

 :اإلستعانة يف التكوين اخلارجي  إما  بشركة خاصة ، أو اإلحتاق بالربامج احلكومية  

 على أي شركة تسعى إىل التكوين اخلارجي بواسطة مكاتب أو شركات تدريب و : ن الخاصة شركة التكوي  -أ 

تكوين خاصة أن تطمئن على جدية التكوين و أن تفحص مراكز التكوين ، و أن تقوم بتقييم مثل هذه املكاتب و الشركات 
 .اخلاصة 

من خالل  الغرف الصناعية و التجارية وهي عادة  تقوم الدولة أحيانا  بدعم برامج التكوين وذلك:  برامج حكومية  -ب
 . 1برامج تركز على رفع املهارات و املعارف يف جماالت هتتم هبا الدولة  
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   .التكوين  إستراتجية  أهداف: المطلب الرابع 

لتكوين قائما على أساس تكوين العمال فقط دون حتديد أهداف معينة ، يكون من الصعب تقييم نقاط القوة عندما يكون ا
 : لربنامج التكويين ، و عليه ميكن إدراج بعض األهداف األساسية اليت ميكن أخذها بعني اإلعتبار عند إعداد الربنامج التكويين 

ادئ اليت جيب أن تكتسب من خالل برنامج التكوين ، كالتكوين املهين تتضمن مب :األهداف التوجيهية و اإلرشادية  -1
الذي خيتص بتعليم العمال املهارات املهنية املطلوبة ألداء عمل معني و يرقيهم من درجة عمال عديني إىل عمال مهاراة ، كما 

بني األداء الفعلي لألفراد العاملني ،  يضمن أداء العمال بفعالية و يضيق الفجوة بني معايري األداء الذي حيدده الرؤساء  و
بإلضافة إىل تكوين املسؤولني بتعلمهم أصول و مبادئ اإلدارة و أنواع القيادة و أساليب اإلشراف و التوجيه و أسس العالقات 

  .اإلنسانية  

تنظيمية و اإلدارية يف رفغ تتجلى يف مدى التأثري الذي سيحدثه التكوين على النواتج ال:  األهداف التنظيمية و اإلدارية -2
الكفاءة اإلنتاجية للفرد و العامل عن طريق إتاحة الفرص أمامه ، خاصة عند تغيري و تطوير أساليب العمل حىت يكون أكثر 

املاما و إهتماما بالعمل مما يقلل من دوران العمل و الغياب و حوادث العمل اليت حتدث بسبب نقص كفاءة األفراد العاملني ، 
  . اض كفائتهم و مهاراهتم الفنية ، و عدم قدرهتم على التالؤم و التكيف مع التغيريات اليت تطرأ على املؤسسةإخنف

تتجلى يف ترغيب الفرد العامل يف عملية توفري الدافع الذايت لزيادة ككفاءته و حتسني إنتاجه كما  :أهداف النمو الفكري  – 1
ملؤسسة   و سياساهتا ، و أمهية عمله و مدى فعاليته يف حتقيق أهداف املؤسسة ، و و نوعا من خالل عمله و إدراكه ألهداف ا

هنا يهدف التكوين إىل تلقي الفرد العامل مهارات و معلومات أكثر عن العمل الذي يعطيه شعور داخلي باألمن و األمهية ، و 
 قومات تؤهله للرتقي للمناصب العليا كما تعطيه فرصة لتحسني مستواه املادي جتنيده مب

التكوين من أجل تنويع اليد العاملة يهدف التكوين يف هذا من بني األهداف التكتيكية ر : األهداف ذات بعد تكتيكي  -2
مما ينفع  ى مستوى املناصب األخرى ليه أو علاإلطار إىل جعل املستخدم متنوع األشغال سواء على مستوى املنصب املخول إ

 . الفرد بالدرجة األوىل و املؤسسة بالدرجة الثانية 

وإن إنتاج املعرفة أو ظهور حصيلة جديدة من املعارف و العلوم ترير القيام بربامج تكوينية تستهدف تقدمي  :أنتاج المعرفة  -5
حتمية أدائهم للمهام و تطويرها كنتيجة  يؤدي إىل حتسني طريقةأحداث ما وصل إليه التقدم العلمي  و توسيع معارف العاملني 

1 .  
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  :و تتمثل أيضا أهداف التكوين في 

حتتاج املنطمة إىل تطوير طاقات أفرادها على كل املستويات لتحسني مستوى :  تنمية المعارف و الكفاءات و المهارات  -
 .  أدائهم

ي إىل رفع مستوى إنتاجية ين من أهم الوسائل اليت تؤدحيث يعترب التكو : رفع مستوى إنتاجية و مردودية المنظمة  -
 .املنظمة

فالتكوين يؤدي يف املدى الطويل إىل الضغط على التكاليف بتقليل من  :اإلقتصاد في التكاليف و تقليل المخاطر  -
 .األخطاء 

ي إألى حتسني جودة حيث يؤثر التكوين على طريقة العمل مما يؤد: رفع مستوى جودة منتجات  و خدمات المنظمة  -
 .املنتج النهائي أو اخلدمة و إىل حتقيق امليزة التنافسية 

 .ويكون ذلك باملعرفة اجليدة لإلجراءات و األساليب العملية املختلفة : تحسين فعالية أساليب العمل  -

 .و الوحدات  حتسني العالقات بني أفراد يف خمتلف املستويات و حتسني اإلتصاالت التنظيمية بني اإلدارات -

 .رفع مستوى أداء العمل رضاءه و ثقته و إعرتافه باملنظمة  -

يتم برجمة عملية تكوينية للتعريف هبياكل ، و منتجات و خدمات املنظمة  :توجيه العمال الجدد و إدماجهم في المنظمة  -
 .و خمتلف مصاحلها و مسؤليتها 

 . 2حتسني التكيف مع التغريات و حتسني بيئة العمل  -

املساعدة على التأقلم مع الوظائف جديدة عن طريق تعلم طرق و تقنيات جديدة ، و أقلمة املعارف املتوفرة لدى األفراد مع  -
 .هذه األخرية لتمكنهم من التحكم فيها 

 .تغيري السلوك اخلاص بالفرد أو سلوك اجلماعة كتطوير مستوى العالقات اإلنسانية  -

 . 3مردودهم   متكني األفراد من حتسني -

 

 
 .  161، 166مرجع سبق ذكره ،  ص "  إدارة املوارد البشرية : "  الدكتور  وسيلة محداوي – -2

 .   56،  94مرجع سبق ذكره ، ص"  تسيري املوارد البشرية : " دكتور إمساعيل حجازي  -3
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 . تنمية الموارد البشرية  إستراتجية التكوين في  دور  :  المبحث الثاني 

 .مراحل العملية التكوينية :  لمطلب األول ا

متر العملية التكوينية بأربعة مراحل هي مراحل وضع خطة التكوين العامة و مراحل تصميم الربنامج التكويين و مرحلة التنفيذ و 
 مث التنظيم مث التنفيذ  مث مرحلة التقييم و متابعة نتائج التكوين  هذه املراحل البد أن متر بالتتابع الزمين املذكور فالتصميم أوال

التقومي و املتابعة حيث ال يعقل أن تبدأ عملية التنفيذ بدون أن تسبقها عملية التقييم  أو أن تبدأ عملية التقومي قبل عملية 
 . 1 التصميم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مراحل العملية التكوينية  : 1 -1لشكال 

 .   2   959ص مصدر أمحد ماهر إدارة املوارد البشرية   

 
 . 129، جامعة العلوم التطبيقية ، دار وائل للنشر  ص  2616،الطبعة األوىل " إدارة املوارد البشرية : " الدكتور حمفوظ أمحد جودة  - 1

 . 959دكتور أمحد ماهر  ، إدارة املوارد البشرية ،  نفس املرجع السابق ، ص   -2

 تقييم كفاءة التدريب

 تقييم المتكونين  -

تقييم إجراءات  -

 البرنامج

تقييم نشاط  -

 التكوين 

 

 تنفيذ برامج التكوين

 الجدول الزمني  -

 مكان التكوين  -

المتابعة اليومية  -

 للتكوين 

 :تصميم برامج التكوين 

مووضوعات وأساليب  -

 التكوين 

 مساعدات التكوين  -

 ميزانية التكوين ، المدربون 

 :التكوين تحديد إحتياجات 

 اإلحتياجات  -
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 :ت التكوينية   المرحلة األولى  مرحلة تحديد اإلحتياجا 

يعرب عن اإلحتياجات التكوينية بأهنا التغيريات املطلوب إدخاهلا على سلوك الوظيفي للفرد و أمناط أدائه و درجة كفاءته عن 
طريق التكوين و يعترب حتديد اإلحتياجات التكوينية أمرا يف غاية األمهية حيث أن التحديد الدقيق هلذه اإلحتياجات جيعل 

 : ين نشاطا هادفا و لتوفري الدقة عند حتديد اإلحتياجات التكوينية جيب أن نلم بألبعاد األتية النشاط التكوي

 .حليل املوقع التنظيمي الذي تبدو فيه احلاجة للتكوين أي اإلدارة و القسم من املنظمة الذي يعاين احلاجة إىل التكوين  -

يتضمن التكوين و ذلك لدراسة و حتديد ماذا جيب أن يتعلم الفرد  و ذلك من أجل حتديد ماذا: حتليل األعمال أو الوظائف  -
 .حىت ميكن أن يؤدي عمله بكل كفاءة ممكنة

و ملعرفة احتياجات التكوينية حتليل األفراد و ذلك ملعرفة املراد تكوينهم وحتديد املهارات و املعرفة و اإلجتاهات املراد حتسينها  -
 :يتم حتديدها  من خالل 

 وسعية للمنظمة يف املستقبل و ماحتتاج إليه من خربات و مهارات لتنفيذها اخلطط الت. 
  نتائج حتليل الوظائف و ما توصلت إليه من حتديد املهام الوظيفية و متطلبات شغلها و مقارانتها مع اإلمكانات املتوفرة

 .حاليا لدى املوظف ملعرفة مدى حاجة الفرد للتكوين   
 األالت الفنية العاملني على هذه األساليب   تريد إدخاهلا للمنظمة إذ يتطلب ذلك تكوين أساليب العمل اجلديدة اليت

 .اجلديدة املراد إدخاهلا لإلنتاج إذ يستدعي إدخاهلا أيضا تكوين العاملني على كيفية إستخدامها 
 ها  وذلك لزيادة مقدرهتم و  أراء العاملني نفسهم و ذلك بسؤاهلم عن النواحي اليت يشعرون أهنم حباجة إىل التكوين في

 .كفائتهم  
 1 إجراء إختبارات للعاملني ملعرفة مستوى أرائهم و ماذا إذا كان بعضهم حباجة للتكوين .  
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تأيت مرحلة تصمبم الربنامج التكويين بعد حتديد اإلحتياجات : مرحلة  تصميم البرامج التكوينية : المرحلة الثانية  
 : التكوينية و تتضمن مرحلة تصميم  مايلي 

أن و يقصد هبا وضع حمتوى التكوين الذي جيب :  حديد الموضوعات التكوينية أو وضع محتوى خطة التكوين ت - 1
تشتمل عليه برامج التكوين و يتم هذا من خالل التعرف على املشاكل اليت حتدث يف املنظمة و من مث تعمل على حتديد ماجيب 

 .  1   عمله لتجاوز هذه املشاكل

تم األهداف التكوينية لكل برنامج هي النتائج اليت ترغب املنظمة يف الوصول إليها حيث ب:  تحديد األهداف التكوينية  - 1
تصميمها و إقرارها مقدما و ترتبط هذه األهداف باإلحتياجات اليت مت تقييمها و حتديدها مسبقا  ميكن تقسيم هذه األهداف 

 :إىل أربعة جمموعات 

ألجل احملافظة على معدالت الكفاءة و حتسيني مستويات األداء عن طريق :    أهداف تتعلق بالمعلومات و المهارات  -   
 .ن باملعارف و املهارات و القدرات الضرورية تزويد املتكو 

 .مرتبطة بإجتاهات املتكون و جعلها إجيابية  :  أهداف سلوكية -   

 .تنطوي على السعي إلحداث تغيري يف النمط التقليدي لألداء  :أهداف إبداعية  -   

إليها كما يراعي أيضا أن تكون قابلة  ويراعي عند وضع األهداف التكوينية أن تكون هذه األهداف عملية أي ميكن الوصول
 .للتقييم أي ميكن قياسها ، و أن تنسجم مع سياسات املنظمة و نابعة منها 

تعد حمتويات الربامج ذات أمهية قصوى يف أي برنامج تكويين و املقصود هبا املواضيع اليت سيتم التكوين : محتوى البرامج  -1
نية التكوينية و بالتايل فهي تتضمن كل ماسيتم حتضريه من مواضيع املادة التكويعليها و اليت حتدد يف ضوء اإلحتياجات 

 .أو على شكل مقاالت و حبوث     POWERPOINT موضوعة على شرائح يف برنامج 

مد يف هذه اخلطوة يتم حتديد أساليب التكوين املناسبة لكل برنامج من الربامج التكوينية و يعت  :تحديد أساليب التكوين  – 2
 إىل حتسنيأسلوب التكوين املناسب على عدة عوامل أمهها اهلدف الذي يسعى التكوين إىل حتقيقه  ، فالربامج اليت هتدف 
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األساليب اليت تتبع يف الربامج اليت هتدف إىل تعديل اإلجتاهات كما أن املهارات الفنية تتطلب أساليب تكوينية قد ختتلف عن 
 .للمستوى الوظيفي دورا يف حتديد أسلوب التكوين  املناسب 

يستعمل تكوين اإلطارات )  فاألساليب اليت تتناسب تكوين املديرين قد ال تنسجم مع الربامج اليت تقدم للموظفني األخرين 
 ( .العمال البسطاء الذي جيري بصفة عامة يف موقع العمل  أساليب خمتلفة عن تكوين

من أهم عوامل جناح الربنامج التكويين يف الوصول إىل األهداف هو إختيار املدرب ألنه هو الذي يقع : إختيار المدربين  -1
املنظمات عملية إختيار من النجاح  يف هذا اخلصوص وذلك إلقتصار بعض . عليه الدور األساسي يف إيصال املعلومة و فهمها 

املدربني على مواضفيها مبا يف ذلك مدير التدريب و التكوين ، مدير   املوارد البشرية و كبار املديرين ، حيث ال يوجد 
خمصصات مالية لتعني مديرين من اخلارج و إذا مسحت املوازنة بإختيار مدربني من اخلارج عند عدم توفر اخلربة الداخلية املطلوبة 

 . إختيار املدربني اخلارجيني يتطلب نوعا من احلرص و العناية فإن 

 .تنفيذ البرنامج التكويني : المرحلة الثالثة    

يف هذه املرحلة يقع الدور الرئيسي على عاتق منسق كل برنامج من الربنامج  التكوينية فهو الذي يكون مسؤوال بشكل مباشر 
 :شاطات التالية عن عمليه التنفيذ وتتضمن هذه املرحلة الن

جيري منسق الربنامج اإلتصاالت الالزمة حلجز قاعة التكوين سواء داخل املنظمة أو خارجها مراعيا  :ترتيبات المكان  -
املساحة املطلوبة وفق عدد املشاركني و األساليب التكوين املستخدمة وجيب اإلشارة هنا إىل ضرورة إتصال املنسق باجلهات 

 . نظمة أو خارجها  ألجل تأمني املكان    املعنية سواء يف امل

من الضروري التأكد من وجود مساعد األيضاح السمعية و البصرية  : توفير مساعدات اإليضاح السمعية و البصرية  -
التأكد من صالحياهتا لإلستعمال أن للمساعدات دور جيد يف هذا اجملال إذ أهنا تساعد على عرض املوضوع بشكل أكثر 

 .كما أهنا تشجع على الرتكيز و املشاركة الفعلية بالنسبة للمتكونني   وضوحا ،  

يقوم منسق الربنامج بإتصال باملدربني و املتدربني  و إبالغهم بالتفاصيل املتعلقة بالربامج :   اإلتصال بالمدربين و المتدربين -
 .التكوينية من حيث وقت بدء الربامج و إنتهاءه 

الغياب  وتوزيع املادة التكوينية على املشاركني يف الربنامج ، اإلهتمام بكشف احلضور : التكوينية مراقبة سيير العملية  -
و توزيعها على املشاركني ،كتابة التقرير النهائي عن سيري العملية   للتأكد من حضور املتكون ، جتهيز إستمارات تقومي الربنامج

 .     2التكوينية الذي مت تنفيذها 
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 : تقييم البرنامج التكويني  ة رابعالمرحلة ال  
من الضروري أن تقوم املنظمة بتقييم  برامج التكوين للتأكد من حتقيق أهدافها املسطرة خمتلف مسبقا و ميكن  إجراء التقييم  

 :بإستعمال عدة طرق أمهها 
وهي طريقة شائعة يف أغلبية املنظمات تقوم على تصميم إستمارة لتقييم خمتلف اجلوانب اخلاصة  :أراء المشاركين  -

إخل وهو أسلوب بسيط و سهل التنفيذ إال أنه ال يقيم الربنامج التكويين ...بالتكوين كاحملتوى، املدة ،أمهية املوضو، املكون 
 . بدقة كما أن أراء املشاركني تكون خمتلفة و غري موضوعية

يتم التأكد يف هذه احلالة من تغيري سلوك املشارك سواء باكتساب مهارات حمددة و يتم مالحظة  :تغيير  في السلوك  -
 .سلوك املشاركني و تقييمه سواء  بتوجيه  بعض األسئلة هلم و لرؤسائهم  

و ميكن  فرتة و مقارنته باألداء السابق يقوم املسئول يف هذه  احلالة بتقييم أداء املشارك بعد  :التكوين المحقق فعال    -
 تطبيق هذا األسلوب يف حالة الربامج اليت هتدف إىل تزويد املشارك مبعارف و مهارات حمددة تنعكس مباشرة على أداء

 .   3العامل  
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 .يد اإلحتياجات التكوينية و مسؤولية التكوين  مؤشرا تحد: المطلب الثاني 

إن حتديد احلاجات التكوينية بدراسة حاجة كل فرد يف املنظمة للتكوين و : .مؤشرات تحديد اإلحتياجات التكوينية .1
 التدريب ، من خالل الكشف عن جوانب الضعف فيمن مت تعيينهم حاليا ، أو الذين هم يف املواقع األخرى يف املنظمة ، و

 : ميكن القول أن حتديد اإلحتياجات التكوينية يتم من خالل دراسة ثالث جمموعات من املؤشرات وهي 

و ( سلعة أو  خدمات) حيث البد من دراسة كفاءة أداء املنظمة املتمثل مبعدالت اإلنتاجية : مؤشرات األداء التنظيمي  -
 . إستخدام املوارد البشرية من حيث تكوين و حركة هذه املوارد معدالت إستغالل اإلمكانية املتاحة و التجهيزات و مؤشرات 

إن حتليل أداء األفراد العاملني و دراسة مكوناته تعد خطوة حنو التحقق من حتسني األداء التنظيمي  :مؤشرات أداء العاملين  -
 .األداء  سيكون من خالل املوارد البشرية ،  هذا املؤشر يتطلب أداء األفراد العاملني و مكونات

ذتعترب هذه اخلطوة من أدق خطوات حتديد إحتياجات التكوين ، ففيها يتم حنديد األفراد  :مؤشر حاجات األفراد للتكوين  -
الدين حيتاجون إىل تنمية قدراهتم و يف  هذه اخلطوة يتم قياس إستعداد األفراد و قدراهتم احلالية يف جمال القدرات املطلوبة للعمل  

 : ميكن حتديد .ستويات األداء اخلايل يالقدرات و اإلستعدادات يف خمتلف مهام العمل  و مبقارنة م

جوانب األداء اليت يشوهبا قصور ، لكن الفرد ميلك القدرات الالزمة هلا عندئذ ال تكون هناك حاجة إىل التكوين، و  -
 . العوامل اخلارجية احملددة لألداء  ينبغي توجيه الدراسة حنو اجلوانب الدافعية للفرد ، أو حبث ظروف العمل ، و

الالزمة  هلا كما ال ميلك ( املهارات أو املعلومات ) وانب األداء اليت يشوهبا قصور و ال ميلك الفرد  القدرات ج -
اإلستعدادات اليت متكنه من إكتساب هذه القدرات ،  يف هذه احلالة الميكن عالج األمر بتكوين الفرد حيث الميلك 

 . ت الالزمة لذلك اإلستعدادا
   جوانب األداء اليت يشوهبا قصور ، و ال ميلك الفرد القدرات الالزمة هلا ، و لكنه ميلك ااإلستعدادات اليت متكنه من                  -

إكتساب تلك القدرات عندئذ فقط تكون هناك جدوى من التكوين ، حيث تشري اإلستعدادات إىل إمكانية تنمية 
 1 .  الالزمة لرفع مستوى األداء قدرات األفراد 
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 :على عاتق كل من تقع مسؤولية التكوين  :مسؤوليات التكوين .1

تدريبهم ، كما أنه مسؤول عن وضع ليعترب مدير كل إدارة مسؤوال عن حتديد عدد العاملني لديه  : مدراء اإلدارات    -
 .الربامج التكوينية و التدريبية الالزمة هلم وتقدمي تقرير دوري إىل إدارة املوارد البشرية يوضح فيه مدى تقدم املتكون يف التكوين 

يكون املشرف الذي يطلب منه التكوين املوظفني مسؤوال عن القيام هبذه املهمة ، إما مسؤولية شخصية أو أن : شرفون الم  -
م املوظفني  مدير إدارته يبني فيها مدى تقدتقارير دورية إىل ت إشرافه كما أنه مسؤول عن تقدمييتم التكوين و التدريب حت

 .اليت تواجهها العملية التكوينية ككل  املتكونني و املتدربني و يشرح الصعوبات

تعترب هذه اإلدارة مسؤولة عن متابعة أداء املتكونني و تقييم تقدمهم و التأكد من أن العملية : إدارة الموارد البشرية   -
رة املوارد البشرية رفع التكوينية أو التدريبية تسيري حسب الربنامج املعد سابقا و اجلدول الزمين احملدد هلا  ، كذلك من مسؤولية إدا

 . 2تقارير إىل اإلدارة العليا كلما دعت احلاجة إىل ذلك 
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 .ين في المؤسسة أهمية إستراتجية التكو : المطلب الثالث 

تكمن أهية التكوين يف تزويد العاملني مبهارات ترتقي بأدائهم إىل  مستوى أفضل  من خالل حتقيق األهداف املسطرة ، عن 
التكوين يوفر للمنظمة فئة متميزة من املواضفني تستطيع اإلستفادة منهم يف زمن املنافسة و  طريق حتسني أداء  األفراد العاملني 

لتكنولوجيا السريعة و املتواصلة ، األمر الذي يضمن إستمرارية املنظمة يف خدمة شرحية املستهدفة و طاملا أن التطور التحوالت ا
 : الوظيفي  هدف يسعى إليه مجيع العاملني  و تتتجلى أمهية  التكوين يف  ثالث مستويات  هي 

 .للمؤسسة  األمهية بالنسبة -1

 .فرد األمهية بالنسبة لل -2

 .مهية بالنسبة لتطور العالقات األ -3

 : أهمية التكوين بالنسبة للمؤسسة  - 1

من بني الفوائد اليت حيققها التكوين للمؤسسة ، زيادة اإلنتاجية و األداء التنظيمي ، إذ أن إكساب  األفراد املهارات و  -
و تقليص الوقت الضائع و املوارد املادية املستخدمة  املعارف االزمة ألداء وظائفهم يساعدهم يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم بكفاءة

كما يساعد التكوين يف خلق إجتاهات إجيابية لذى األفراد العاملني حنو العمل و املنظمة و يؤدي إىل توضيح .يف اإلنتاج 
 السياسات العامة هلا ، و بذلك يرتفع مستوى أداء العاملني عن طريق معرفتهم ملا تريد املنظمة  

وين أيضا يبعث على جتديد املعلومات و حتديثها مبا يتوافق مع التغريات املختلفة يف البيئة حيث أن التكوين يساعد على لتك -
مواكبة التطورات التكنولوجيا املتسارعة   ، فمن نتائج التقدم التكنولوجي إنتشار و إستعمال األالت احلديثة و املعقدة مما 

  .  1ها على إستعمال و صيانة كل ماهو جديد من األجهزة احلديثة  يوجب على املؤسسات تكوين موظفي

 .حيسن العالقات بني اإلطارات و مرؤسيهم و يساعد على التطور التنظيمي   -

 . يسهل تطوير العمال بالنسبة للرتقية من الداخل  -

 .حيسن فعالية املؤسسة يف إختاذ القرارات و حل املشاكل  -

 

 

 
 .  54، ص 2612،   62دور التكوين يف تطوير الكفاءات ،  مذكرة لنيل شهادة املاجسرت   ، جامعة اجلزائر  عجموط مليكة ، -1
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 . يسهل تطوير العمال بالنسبة للرتقية من  الداخل  -

 .يسهل تطوير مهارات القيادة و حتفيز العمال  -

 .  2 يساعد على التكيف مع التغريات خاصة  -

 : اد العاملني و يتجلى ذلك من خالليلعب التكوين دورا مهما بالنسبة لألفر :  لنسبة ألفراد العاملين أهمبة التكوين با  -1 

لكفاءة املطلوبة و على أكمل مينح التكوين لعمال  إي مؤسسة مهارات و معارف متكنهم من أداء واجبتهم ومهامهم  با -
 .وجه

 .هم دون احلاجة إىل معني ميكن األفراد من حتسني قرارهتم وحل مشاكلهم بأنفس -

 .وير و التميز و الرتقية يف العمليعمل  التكوين على تطوير و تنمية الدافع لألداء  ويقوم بإتاجة الفرص أمام األفراد للتط -

 ,يساعد التكوين على جتنب أو التقليل من أخطاء العاملني و حوادث العمل  -

 . و يقوي متاسكهم داخل املؤسسة  يعمل على تنمية روابط اإلتصال بني العمال ، -

أما فيما يتعلق  مبجال تطوير العالقات اإلنسانية أو اإلجتماعية فإن :  أهمية التكوين في تطوير العالقات اإلنسانية  -1
 : أمهية التكوين يف هذا اجملال تتجلى فيمايلي

 .تنمية أسلوب التفاعل اإلجتماعي بني األفراد العاملني  -

 .ر الثقة بني اإلدارة و العمال تثمني أواص -

 .يساهم التكوين  يف تنمية و تطوير عملية التوجيه الذايت خلدمة املؤسسة  -

  يعمل على تسهيل توجيه األفراد اجلدد أو املرقني   -

 

 

 

 
،    جامعة احلاج خلضر  2615جوان  2ة ،  جملة  اإلقتصاد الصناعي ،  أستاذة  سهيل  زغدود  ، إسرتاجتية التكوين و دورها يف تنمية املورد البشري داخل املؤسسة اإلقتصادي – 2

  ..criest.dz www.asjp،      2626أفريل  15.     200باتنة  ص 
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 .يسطر إجتاها واضخا أو مسارا معينا للمؤسسة تسيري عليه على املدى العام  -

 .يضمن إمكانية احلياة للسياسات و النظم و اإلجراءات  -

عامة فلقد زاد إهتمام بالتكوين و أعترب أولوية يف السياسة العامة للمؤسسة و األفراد العاملني ، فمثال تبدوا أمهية  و بصفة
التكوين بالنسبة للموظفني ذو اخلربة السابقة أو حديث اخلربة على نفس الدرجة من األمهية   ، فالعامل الذي ليس له خربة من 

لشغل وظيفة معينة قد ال ميتاز بقدرات و مؤهالت ضرورية ألداء اجليد ، و هنا بالتحديد  حيث أنه ملتحق حديثا باملؤسسة 
تربز أمهية التكوين يف إستمالة للقدرات املطلوبة عالوة على تكيفه و تأقلمه مع الظروف و األوضاع القائمة باملؤسسة ، و عليه 

 .   3يكون التكوين مساندا و مدعما  لقدرات املوظف  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  .  119  - 112ص  .  2619حيياوي عبد القادر ، دور التكوين املستخدمني و أثره على اإلنتاجية ، مذكرة لنيل شهادة املاجسرت ، جامعة وهران ،   -3
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 . دور إستراتجية التكوين في تنمية الموارد البشرية في  المؤسسة : المطلب الرابع 

دور مهم يف تطوير الكفاءات البشرية و جتديد و ترسيخ الثقافة التنظيمية  اليت تعترب من أهم إلسرتاجتية التكوين يف املؤسسة  
 :النقاط اليت تضيف القوة و تنافسية للمنظمة من خالل مايلي 

يسمح التكوين باكتساب الكفاءات و تطويرها من خالل حتقيق التنمية : دور التكوين في تطوير الكفاءات البشرية  -1
حيث ال يقتصر على مستوى إداري معني و ذلك من أجل تطوير أرائهم و أفكارهم و رفع مستواهم و قدراهتم ملواجهة  الشاملة

التغريات املستقبلية بفعالية و جناح ، و احلقيقة أن معظم املنظمات و املدراء حاليا أكثر واقعية من حيث إعطاء التكوين  أمهية 
املدراء و املفكرين بأن ركائز التنمية اإلدارية و مفاهيمها احلديثة و أن الكفاءات الفردية و  بالغة و خاصة بعد إقتناع الكثري من

اجلماعية تكتسب من خالل أساليب و طرق التكوين املختلفة و ليس باخلربة و حدها و قد تظهر أثار التكوين على مستوى 
 :تنمية كفاءات الفرد من النواحي التالية 

 يؤثر التكوين على مستوى الذايت و الشخصي للفرد من حيث زيادة معرفته الضمنية : ية األصلية تنمية الكفاءة الفرد
 .و الصرحية و معلوماته و بالتايل زيادة الثقة بالنفس 

  يساهم التكوين يف زيادة الرضا الوظيفي لألفراد بالتايل زيادة الوالء و اإلنتماء للمظمة :إرتفاع الروح المعنوية. 
 نتيجة إلكتسابه اخلريات و املهارات اجلديدة و التجديد و اإلبتكار بعد : كون فرصة للتقدم و الترقية إعطاء الم

إطالعه على كل جديد يف حقل عمله من أجل مواجهة التغيريات  املستقبلية دون أي مقاومة  و بالتايل زيادة الكفاءات اليت 
 ى تساعده على إجناز مهامه املهنية و نشاطات يومية أخر 

  ناء نتيجة املنح املقدمة له قبل و أثيعمل التكوين على زيادة دخل الفرد بشكل عام ، و ذلك  :إكتساب كفاءت تقنية
و بعد التكوين مما يرفع من مستوى معيشته و إشباع حاجاته ، هذ بدوره يؤدي إىل تركيز الفرد على التقنيات  الالزمة ألداء 

 .بط إرتباطا وثيقا باملكانة القانونية اليت يشغلها الفرد مهام املنصب املوكل له و اليت ترت
  يسمح التكوين بتنمية الوعي الوظيفي عند العاملني و بالتايل زيادة تفهم لإلجراءات و  :تنمية الكفاءات اإلنسانية

زيادة القدرة على السياسات املتبعة  يف املنظمة مبا يسهل من عملية تطبيقها و يسرع يف إجناز العمل و أيضا يؤدي إىل 
 . العمل بفعالية و تنمية العالقات مع املسؤولني و أفراد اجلماعات بالتايل حتسن اجلانب السلوكي للفرد 

  يسااهم التكوين بتطوير الكفاءات من خالل األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها من  :تحقيق األهداف المسطرة
يكتسبها املتكونني و متثل موردا مهما لبناء كفاءة األفراد و ميكن أن تصاغ  أهداف بيداغوجية و اليت تتمثل فيي املعارف اليت

 هذه األهداف من خالل القدرة  على القيام باملهام  أو حمتوى املعارف نفسها أو تطوير الوعي و أهداف الكفاءات اليت 
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كتسبوها من التكوين و تصاغ هذه األهداف تشري  إىل الكفاءات اليت يشكلها املتكونني من املزج و جتديد املوارد اليت إ
بالقدرة على التطبيق العملي للنشاط باإلضافة إىل أهداف التأثري اليت تتمثل يف الـتأثريات على أداء املنظمة  تتمثل أن تصاغ 

 .مؤشر اجلودة و مؤشر جناح املشروع : من خالل مؤشرات مثل 
ب التكوين دورا مهما يف نقل و ممارسة األفكار و الفرصيات األساسية يؤد: تأثير التكوين على الثقافة التنظيمية   -1

املوجودة ، فالتكوين و الثقافة مرتبطان بدقة و يعزز كل منهما األخر ، وكل منط من األمناط الثقافة التنظيمية يعود إىل أحد 
 : أشكال  ممارسة التكوين ، و تنحصر تلك األمناط فيمايلي 

 ويكون إحرتام األنظمة و اإلجراءات ضروريا و توصيف املهام دقيقا ، و احلركية بني مراكز :  ةثقافة التنظيم الترقي
العمل حمددة بدقة تيعا للنجاح يف املسابقات أو لألقدمية ، و تقود تلك السمات إىل تنمية التكوينات اخلاصة جدا و 

 .(الرتقية ، النقل ) ية الداخلية التكوين مرتبطا باحلركاملستخدمة بشكل مباشر يف سيلق النشاط املهين للمتكونني ، و يكون 
  يوجه هطا النمط لقيم التجديد ، التغيري و التطوير ، تكون املشكلة املركزية فيه تكييف  ( :التنمية ) ثقافة التجديد

فعلية لقدرات العاملني و املوارد البشرية بشكل دائم مع بيئة املنظمة و أهدافها ، األمر الذي يرتجم تكوين موجه للتنمية ال
مسامهتهم يف التغيري ، حيث يكون الربنامج التكويين مرنا و يتمتع بقليل من القياسية للتطوير تبعا حلاجات املنظمة و 

مواجهة تنامي النشاطات ، و يطلب التكوين يف اخلارج خاصة يف اجلامعات و مراكز البحث العلمي ليتناسب مع خمتلف 
                                                                                                                               1.  فالتكوين يكون مفتوحا و مشوليا فعاليات املنظمة ، 
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 لكفاءات إلستعناء عنها يف عملية تطوير و تنمية اكوين و سيلة هامة ال ميكن للمؤسسات االت إسرتاجتية تعترب  :خاتمة الفصل 
يف   و ذلك  بتحديد إحتياجاهتا مبحاولة تأمني حصول املؤسسة على املوارد البشرية تم إدارة املوارد البشرية هتواردها البشرية امل

 إسرتاجتيةألن  أهداف   الوقت املناسب و كذا احملافظة على قوة العمل يف تناسق  مستمر مع متطلبات األداء و ظروف املؤسسة
 . إهداف اإلسرتاجتية العامة للمؤسسة  التكوين من 

إسرتاجتية التكوين تعين بناء معارف جديدة و تنمية مهارات العاملني ألداء العمل و هناك أنواع خمتلفة للتكوين  كما تطرقنا هلا 
للتكوين يف هذا الفصل  التكوين حسب مرحلة التوظيف ، حسب نوع الوظيفة ، و أنواع حسب املكان  و يتم حتديد احلاجة 

فإن احلاجة للتكوين تظهر عند وجود تكنولوجيا   على مستوى الفرد عند إخنفاض أدائه أو ترقية أو نقله أما على مستوى املنظمة
و عليه  فإن إسرتاجتية بناء على ذلك يتم حتديد اهلدف من التكوين جديدة و  جديدة أو تغيري يف املنتج أو عمليات إدارية

خصائص شخصية و مهارات و  من تتوفر فيها املواصفات الصحيحة على املوارد املوارد البشرية اليتالتكوين هتدف للحصول 
معارف ، فضال عن إمتالك القدرة على التقدم الوظيفي و التطور املستقبلي يف املهارات و املعارف ، لذلك فإن هذه اإلسرتاجتية 

درات التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية  ، و تؤكد على ضرورة تكوين هيكل تركز على أمهية املوارد البشرية يف بناء و تنمية  الق
   .ئمة إلحتياجاهتا  املوارد البشرية األكثر مال
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 .  Orsimمؤسسة الصناعات الميكانكية و لواحقها تعريف  :المبحث األول 

 : تمهيد 

ىل إدارة املوارد البشرية و أمهية تأهيل املوارد البشرية و فس د أن تطرقنا يف القسم النظري إيف الفصل األول إىل مدخل  إبع 
إىل معرفة مامدى تطبيق يف تنمية املوراد البشرية  سنقوم من خالل هذا الفصل التطبيقي التكوين إسرتاجتية دور  الفصل الثاين إىل 

 و لواحقها عات  امليكانكية اصنالوطنية  لل يةإلقتصاديف املؤسسة ا  تأهيلالواقع إسرتاجتية  التكوين و  إلسرتاجتية التكوين  و
Orsim     قمنا يف هذا الفصل بتقدمي نظرة عامة حول مؤسسة ، غليزان وادي رهيوOrsim   للتعرف عليها و املهام اليت

 ية التكوينية فيها و و معرفة كيفة سيري العملو خمتلف  املهام اليت تقوم هبا  تقوم هبا و حتديد موقع إدارة املوارد البشرية فيها 
و من أجل ذلك قمنا بإجراء تربص ميداين  مواردها البشرية قدرات  تنمية إسرتاجتية التكوين يف  ها دور  و فعاليتها  معرفة

 : باملؤسسة إعتمدت على 

 . مقابلة مسوؤل مصلحة التكوين  -

 د على الوثائق الداخلية للمؤسسةاإلعتما -

   .  ORSIMسة  تعريف المؤس:  المطلب األول 

من أهم فروع املؤسسة حيث جند أن ختصصه يشمل إنتاج    ORSIMيعترب فرع:   ORSIMتعريف مؤسسة   .1
دينار جزائري تقع  750.000.000و هي شركة ذات أسهم يبلغ رأس ماهلا , اللوالب و الرباغي و التحكم يف مبيعاهتم 

الرابط بني اجلزائر و  69الية غليزان على الطريق الوطين رقم  الوحدة على مستوى الغرب اجلزائري بدائرة وادي رهيو و 
 : مقسمة كما يلي   ²م  129266م و يرتبع على مساحة قدرها  566وهران و يبعد عن وسط املدينة مشاال حوايل 

 .    ²م  3306خمزون املادة األولية   -    

 . ²م  2266املصنع    -     

 .  ²م 1662ة خمزون املادة الكميائي   -    

 .   ²م  1366ورشة األدوات   -    

 .              ²م 42991ورشة إنتاج اللوالب    -    

 .  ²م  4066اجلزء املخصص لإلدارة   -    

 .  ²م 12926ورشة إنتاج الصنابري   -    
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, ة اليد العاملة املؤهلة ذات اخلربة كما متتلك املؤسس, اله ذات تكنولوجيا عالية ملواكبة التطورات  204حيتوي املركب على 
عمال ذات عقود ما قبل  56عمال مؤقتني ،  162, عامل دائم  361    2019حيث بلغ عددهم يف شهر سبتمرب لسنة 

 .متمهن   99التشغيل ، 

 :مايلي       O R S I Mو معىن كلمة  

                  
 (:ORSIM)شركة   مهام .1

تتمثل هذه املهام         هام من أجل احلفاظ على مسعته احمللية واإلقيليمة وكذا اخلارجية، لتحقيق التنافس يقوم فرع أورسيم بعدة م  
 :يف 

استغالل كافة الوسائل املتاحة استغالال سلميا واستخدام األدوات الالزمة استخداما ناجحا من أجل حتقيق األهداف  -
 .املرجوة وحتقيق التنسيق بني خمتلف الوظائف

 .تخطيط للتنمية وفقا جملال للنشاط املتبع حتت إشراف اهليئة الوطنيةال -
 .إعداد وحتقيق املخططات السنوية واملومسية لإلنتاج والتسويق -
 .تنظيم دراسات علمية وعملية على التسويق، ومتابعة التطورات احلاصلة والطارئة -
 .ضمان التموين املنظم باملواد األولية للوحدات اإلنتاجية -
 .رة وتطوير استعمال التكنولوجيا احلديثة يف كل الوظائف  مساي -

 

 

 

 

 

OR  oued rhiou  

S socite 

I industriel 

M mecanique  
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 : (ORSIM)أهداف شركة   .1
 .احملافظة على الكثري من الزبائن، وذلك بإرشادهم وتوجهيهم والتعريف باملنتجات يف السوق -
 .تلبية رغبات وحاجيات الزبائن والسعي إىل معرفة أراءهم وانتقاداهتم -
 .وفق املقاييس املعتمدة دوليا، واحملافظة على مكانتها يف األسواق العامليةالسعي وراء تطوير املنتوج  -
 .حتقيق اخلطة املسطرة، واحملافظة على استقالل املؤسسة -
 .االستمرارية والبقاء يف السوق -
 .العمل على تقدمي منتوج ذو جودة عالية وسعر معقول -
  .احلفاظ على مكانة املؤسسة يف السوق -
 .حتقيق أقصى ربح  -

 : Orsimمنتاجات شركة :  1-1لشكل ا
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 (  ORSIM ) أورسيم  الهيكل التنظيمي : المطلب الثاني 

 .الهيكل التنظيمي : 1-1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 الرئيس المدير العام

التنظيم و قسم  قسم الشراءات

 اإلعالم األي

قسم المالية و 

 المحاسبة 
قشم مراقبة  المديرية التجارية

 العمليات
قسم البحث و 

 التطوير

المديرية 

 الصناعية

 مراقبة التسيير

 أمينة سر المكتب 

 مساعد التدقيق 

/ مصلحة الوقلية 

 النظافة و األمن 

قسم المواردالبشرية و 

 اإلمدادات

مصلحة 

الحسابات الكبيرة 

 و الصغيرة

مصلحة إدارة 

 المبيعات

 إطار قانوني 

مكلف  بالتكوين 

بالتكوين    

 اإلمداد 

مسؤول تسيير 

 الموارد البشرية

ألرشيفإطار في ا  

اإلمدادات  لومسؤ  

 مهندس في المناهج -

 في المناهج تقن سامي

 ممثل الشرق

الغرب ممثل  

 ممثل الوسط

 مصلحة المخبر -

رئيس مصلحة  -
 المخبر و علم القياس

 إطار في القياسات -

تقني سامي المراقبة  - 
 .الفيزيائية 

تقني سامي في  -
مرلقبة الفيزيائية و 

 الكميائية 

 إستقبال

تقني في مراقبة 
 اإلستقبال 

مصلحة المحاسبة 

 التحليلية

 الموارد البشرية 

 مصلحة تسيير الخزينة

 رئيس مصلحة

. محاسب الخزينة  

. إطار مالي   

 

 تسويق

 أمينة  المكتب 

رئيس  -

 المصلحة 

 مسير المخزن

إطارات مكلفة  أمين الخزن

 باألجور

 مسير العقارات

 عون اإلستقبال

 أعوان الصيانة

إدارة اإلنتاج إ  

ميدان نشاط 

  الدعم إستراتيجي

ميدان نشاط 

 إستراتيجي الوالب 

ميدان النشاط 

اإلستراتيجي 

ات الناقصة المناج  

ميدان النشاط 

اإلستراتيجي 

 المنتاجات الخاصة 

إطارات في 

 الشراءات

 إدارة الشراءات 
مهندس في 

اإلعالم األلي و  

 تسيير الوثائق

إطار في شبكة 

األلي و اإلعالم 

 نظام

 المعلومات 

 إطار المحاسبة العامة 

رئيس مصلحة  -  

إطار في المحاسبة  -
.العامة    

محاسب  -  
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من املهام واملسؤوليات اليت ختتلف من مؤسسة إىل إن اهليكل التنظيمي هو عبارة عن جمموعة  :لهيكل التنظيمي ا 
أخرى، فكلما كانت املؤسسة كبرية كلما تعقدت املهام واألعمال، مما يؤدي إىل إجياد هيكل تنظيمي أكثر مرونة من أجل 

ل تسهيل العمل وتقسيمه بطريقة جيدة، وكذا حتديد املسؤوليات خىت ال يكون هناك تداخل، وبذلك تسهيل مراقبة العم
، حيث يتميز مبد تدرج الذي حيدد العالقات حنو اإلجتاهات األربعة األعلى و  األسفل و اجلانبني و قد يظهر على  ومتابعته

و شرح مهام كل  من منصب    ORSIMو هلذا الغرض سوف نعرض اهليكل التنظيمي لشركة . أساس التلسل القيادي 
 :حيث ينقسم إىل

إن املدير العام هو املسؤول على تسيري املؤسسة بأكملها  :) (DIRECTION GENERALالمديرية العامة  .1
على كل اهليئات تعمل على حتقيق األهداف من بينها املديريات و األقسام والدوائر و املصاحل  وهي اهليئة اليت تشرف 

 .املسطرة بالتعاون مع املديريات األخرى للمؤسسة 
تعمل على استقبال :    ) (SECRETAIRE DE DIRECTION GENERALأمانة المديرية  .1

 .الربيد الوارد و تسجيل كل الوثائق الصادرة و الواردة 
السهر على وقاية ومحاية و امن املؤسسة و مراقبة أجهزة  : ( SERVICE SECURITE )  مصلحة األمن  .1

 .املطافئ و السهر على احرتام النظام الداخلي للمؤسسة من طرف اجلميع 
السهر  على  مراقبة  :  )  (DIVI. CONTROLE OPERATIONLLEليات قسمة مراقبة العم .2

   :مصاحل    3البضاعة  كما  و  نوعا  عند  االستقبال  و  مراقبة  عملية  اإلنتاج  و  توجد هبا 
 . مصلحة االستقبال و أدوات القياس -
 .مصلحة مراقبة التصنيع   -  
  .  املخرب  -  
تدير و تتابع احلوار :   (D. RESSOURCES & LOGISTIQUES )قسمة الموارد و اإلمدادات .1

االجتماعي و تقوم  باإلشراف على متابعة التحضري و املفاوضات مع النقابة كما تسهر على مراعاة ترتيب االتفاقيات 
 :رتنيالتنظيمية  و التشريعية و إعداد خمطط التكوين املستخدمني املطابق إلسرتاجتية الشركة و هلذه القسمة دائ

تدير املصاحل البشرية و كل الوسائل اخلاصة باملؤسسة و تضم هذه القسمة رئيس الوسائل و :   دائرة الموارد البشرية .أ 
املشاركة يف التعريف بالسياسة املالية للشركة و املوارد مكلف باحملافظة على اجلو االجتماعي خاصة بعالقتها مع النقابة و 

  :التالية ضمان مراعاهتا و تضم املصاحل 

 .ن مصلحة المستخدمي   - 1

 . مصلحة التكوين   - 1

 



 

 52 

تشرف على ملفات التامني و على مسؤولية احلفاظ على املكاتب و الوسائل األخرى  :دائرة الوسائل العامة  .ب 
 .املوجودة باملؤسسة وضع قوائم للحاجيات و تسليمها للموردين جللب املستلزمات من مكاتب الغيار  

تقوم باإلشراف على خمتلف برامج السلع احمللية و املستوردة  : (DIVISION ACHAT) ريات مشتقسمة ال .6
 : بأقل تكلفة و يف األوقات احملددة و بالكمية و النوعية املطلوبة و تنقسم إىل

 . مصلحة الشراءات احمللية  -أ          

 . مصلحة الشراءات اخلارجي -ب          

تسهر على تسيري شبكة اإلعالم :  (Div. Organisation&informatique)االلي قسمة التنظيم و االعالم .7
 166البحث و السرعة يف التنفيذ فالشركة تستعمل حوايل ,اآليل و تطوير ثقافة املعلومات داخل املؤسسة لتسهيل العمل 

 .برامج بلغات خمتلفة   60حاسوب من أنواع خمتلفة   و تستعمل الشركة 
تسهر على إدارة شؤون اإلنتاج و كذا الدوائر  :(   INDUSTRIELE  DIRECTION (عية لمديرية الصناا .3

 :التابعة له و املتمثلة  يف  
تعمل على استقبال الربيد الوارد و تسجيل كل الوثائق الصادرة و الواردة من املديرية العامة و  :   أمانة المديرية -

مليادين اخلاصة بنشاطات العمل وتنظيم االجتماعات من السري احلسن توجيه قرارات املدير الصناعي إىل الدوائر و ا
  . داخل املؤسسة 

 ( D.A.S   Boulonnerie )ميدان النشاط االستراتيجي إلنتاج اللوالب  -

DEMAINE D ACTIVITE STRATIGIE                ( D.A.S ) : 

 . ( D.A.S Ferroviaire )  لمنتجات السكك الحديدية  ميدان النشاط االستراتيجي  -
 :التالية   و يشرف على الدوائر   (D.A.S  Soutient )المساعد الصناعي و مسؤول العالقات  -

 Département  Ordonncement )    ( دائرة اإلعداد -
  ) Méthode ) Département املناهج دائرة  -
 )    ( Département Maintenancesة دائرة الصيان  -
   ( Département Outillage)األدواتدائرة  -

يعترب اجلانب اإلداري احد املقومات  : ( DIRECTION COMMERCIALE )المديرية التجارية  .9
 و قد أثبتت اخلربة الطويلة و واقع التجربة التطبيقية أن البعد التجاري كان , األساسية للنشاط الذي تزاوله املؤسسة احلديثة 

  :النجاح و الفشل للمؤسسة  و هلا عالقة مباشرة مع الزبون  و تتكون هذه املديرية مندائما احملدد الرئيسي لكثري من حاالت 
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تعمل على استقبال الربيد الوارد و تسجيل  (:   SECRETAIRE DE DIRECTION) أمانة المديرية -
امليادين اخلاصة كل الوثائق الصادرة و الواردة من املديرية العامة و توجيه قرارات املدير التجاري إىل الدوائر و 

بنشاطات العمل و التصدير و اإلسرتاد و التنسيق بني املدير و رؤساء املصاحل وتنظيم االجتماعات من اجل السري 
   .احلسن داخل املؤسسة 

 (  Assistant Exportations ) مسؤول التصدير   -
 (  Chef de Département des Ventes) رئيس دائرة البيع  -
   Chef Dép Ges: Stocks & Magasins) )   المخزون و المخازن رئيس دائرة تسيير  -

 DIRECTION DES FINANCES ET CONTROLE DE )لمديرية المالية و مراقبة التسيير  .14
GESTION )  

  ( DEPR . CONTROLE DE GESTION)دائرة مراقبة التسيري  -
 (DEPR . FINANCES ET COMPTABILITE)دائرة املالية و احملاسبة  -
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 .المؤسسة  إدارة الموارد البشرية في :  المطلب الثالث  

تدير و تتابع احلوار االجتماعي :   (D. RESSOURCES & LOGISTIQUES )قسمة الموارد و اإلمدادات
و  و تقوم  باإلشراف على متابعة التحضري و املفاوضات مع النقابة كما تسهر على مراعاة ترتيب االتفاقيات التنظيمية 

 :التشريعية و إعداد خمطط التكوين املستخدمني املطابق إلسرتاجتية الشركة و هلذه القسمة دائرتني

تدير املصاحل البشرية و كل الوسائل اخلاصة باملؤسسة و تضم هذه القسمة رئيس الوسائل و :   دائرة الموارد البشرية .أ 
املشاركة يف التعريف بالسياسة املالية للشركة و مع النقابة و  املوارد مكلف باحملافظة على اجلو االجتماعي خاصة بعالقتها

  :ضمان مراعاهتا و تضم املصاحل التالية 
تشرف تسيري شبكة العمال و القيام بوضع الرواتب هلم و متابعة التسيري اإلداري و : مصلحة المستخدمين    -1 

 :على  التوايل  مناصب هم  3و تضم (  صندوق الضمان االجتماعي  )  الضرائيب 
 رئيس مصلحة املستخدمني  -
 مسري  األجور -
  املراسل  االجتماعي -

ملوارد ا ألجور و السهر على مراعاة  تسيريبإدارة امللفات الفردية للتكوين و خمتلف فئات ا متقو  :مصلحة التكوين  - 1    
 .البشرية و املشاركة يف االجتماعات مع النقابة  

و التكفل باملرتبصني الذي طريق , رتبصني و متابعة عملهم و كذا عقود العمل احملدد األجل ضمان اإلشراف على امل -
 .التنصيب  

عداد خمططات التكوين للمستخدمني يف الشركة و ضمان املتابعة للمشاركة يف إعداد قوائم ملناصب العمل و ضمان متابعة إ -
 .تطور أعمال التكوين  

على ملفات التامني و على مسؤولية احلفاظ على املكاتب و الوسائل األخرى  تشرف : دائرة الوسائل العامة  .ب 
 .املوجودة باملؤسسة  وضع قوائم للحاجيات و تسليمها للموردين جللب املستلزمات من مكاتب الغيار  

ئل االتصال مثل مراقبة تسيري خمازن  املادة األولية املوردة لتجنب نفاذها يف املخازن و السهر على سالمة خمتلف وسا  -
 .اهلاتف ، الفاكس ، التلفاكس 
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ضع احلاجات اف على تسيري مرائب السيارات ، و ضمان تنظيف البنايات و املساحات اخلضراء يف الشركة و اإلشر    -
 .الدورية و توجيه السائقني الذين لديهم مهام خارج املؤسسة  

     .لكهرباء و كذا إعداد  امليزانية للدوائر و تقدميها للسلطة السلمية  متابعة حاالت االستهالك و تنظيم فواتري الغاز و ا  -

 : 1419 -1413-1417تصنيف العمال لسنوات رقم  ال :  1-1 الجدول

 1417 1413 1419 
 92 52 92 اإلطارات
 22 22 20 تقنيون
 120 120 102 منفذون

 361 365 241 المجموع 
 سةالوثائق الداخلية للمؤس: المصدر 
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 .دور إدارة الموارد البشرية في المؤسسة :   المطلب الرابع 

هذه األدارة يف مساعدة املؤسسة على بلوغ أهدافها و ذلك باملبادرة إىل تقدمي الدعم بشأن كافة اجملاالت اخلاصة يتمثل دور 
ارات األدارة بشأن  العاملني و العالقات بينها و باملوارد البشرية و اهلدف الرئيسي هنا هو التأكد من فاعلية و توجهات و قر 

بينهم و يشمل هذا الدور أيضا هتيئة بيئة تساعد العاملني على أفضل إستخدام لقدراهتم مما حيقق مصاحلهم مع مصاحل 
يت ختلفها املؤسسة يف أن واحد إذ يتوقع من اإلدارة أن تصمم و تطور سبل اإلفادة من الفرص اليت تظهر بالسوق ، أو تلك ال

إدارة املؤسسة مثل إحتياج السوق ملنتج معني أو جناح املؤسسة يف جعل السوق يتقبل و يقتنع بفكرة منتج جديد يف أي من 
هاتني احلالتني يتطلب إستغالل الفرص بإنتاج املنتج اجلديد ، تدبري لبعض العناصر البشرية من ختصصات و قدرات معينة ، و 

تساهم بنجاح يف إخراج هذا املنتج بشكل جيد إىل السوق و حسب الطلب و هذه املهمة مهمة  هتيئة هذه العناصر ألهنا
 .   إدارة املوارد البشرية 
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 .  ORSIMواقع إستراتجية التكوين و التأهيل في المؤسسة : المبحث  الثاني  

 .مفهوم  و أنواع إستراتجية التكوين  في المؤسسة :  المطلب األول 

هدف التكوين باملؤسسة إىل تنمية و حتسني أداء األفراد يف خمتلف مستواياهتم التنظيمية  من خالل إكتساهبم خربات و ي
و من  لزيادة مقدرة الفرد على العمل مهارات جديدة تزيد من قدرهتم على حتسني أداء عملهم ، فالتكوين يعترب الوسيلة األجنح

 .إلنتاجية يف املؤسسة زيادة امث حتسني مستويات األداء و 

 : مفهوم التكوين و التأهل :  1الفرع 

  يتمركز التأهيل يف جوهره على عمليات التأقلم و التكييف مع األخرين يف العمل أي أنه عبارة عن أنشطة : االتأهيل
 .م لألفراد لتمكهم من إستعادة قدراهتم على األداء يف  بيئة  عمل جديدة  تقد

  أنوارع التعليم  اليت يتالقاها العمال  من قيم و مهارات و ثقافات جديد و أفكار و معلومات يعين كل  : التكوين
 .عامة و ذلك عن طريق برنامج تكويين إلكتساب مهارات جديدة 

 :  ORSIMأنواع التكوين في مؤسسة  :  1الفرع 

داخلية متخصصة ذات خربة  اتعلى الكفاء Orsimيف هذا النوع من التكوين تعتمد مؤسسة   :التكوين الداخلي  .أ 
 .يكون داخل املؤسسة أو مستفيدة من دورات تكوينية من قبل و يقصد هبذا  النوع من التكوين بالتكوين الفوري و 

يتم داخل املؤسسة أو على معاهد و مدارس خاصة لتكوين عماهلا    Orsimتعتمد مؤسسة   :التكوين الخارجي    .ب 
النوع من التكوين  على متخصصني و معاهد التكوين خارج املؤسسة أو إستقطاب كفاءاة خارجها ا تعتمد املؤسسة يف هذا 

داخل املؤسسة يف حالة وجود عدد أكرب من  العمال اليت تريد املؤسسة  ا عماهلتخصصني من خارج املؤسسة لتكوين م
 .  بغرض تقليل التكاليف و ذلك  تكوينها 

و كتساب مهارات جديدة  إل عطاء العمال الذي يغلب عليهم التقدم التقين إعادة التكوين هبدف إ  :تكوين الرسكلة  .ج 
 .جتديد معارفهم 
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 :  ORSIMمؤسسة في العملية التكوينية مراحل  : المطلب الثاني  

يقوم املسؤول املكلف مبصلحة التكوين بتحديد اإلحتياجات التكوينية و ذلك بإجتماع  : إعداد اإلحتياجات الكوينية  -1
 : ؤساء األقسام حيث مع ر 

يكلف رئيس مصلحة  التكوين روؤساء األقسام بعملية مجع عماهلم لتحديد العمال الذين هم يف حاجة للتكوين مع  -
 .حتديد األولويات األول باألول 

ة املوارد دراسة و حتليل طلب التكوين الوارد من الدوائر اإلدارية باملؤسسة و املصاحل التجارية التابعة هلا مع مصلح -
 .البشرية 

بروؤساء األقسام ، حيث يقوم  كل رئيس بتحيد   ORSIMبعد ذلك مسؤول مصلحة التكوين مبؤسسة  جيتمع -
 .  مع موضوع التكوين   األفراد املراد تكوينهم

 : المخطط التكويني للمؤسسة  -1 

 حيث تطبيقه يف السنة املوالية تم املوافقة عليه و ليهو عبارة عن برنامج سنوي يتم إعداده كل هناية سنة : البرنامج التكويني 
بتحديد مواضيع التكوين و األساليب و اخلرباء الذين سيقمون بتدريب و يتم  تقوم املؤسسة بإعداد امليزانية السنوية للتكوين 

يف التكوينية  عند تكوين العمال و كذلك حتديد مكان التكوين داخل املؤسسة أو خارجها ، و كذلك  تقوم  مبعاجلة املصار 
 :عداد امليزانية السنوية حتتاج  إىل معاجلة املصاريف التكوينية  اليت تتمثل يف إ

 . حتديد بدقة ووضوح األهداف  النشاط  التكويين  -
 .لتكوين  لالقيمة املالية املخصصة  -
 .عناوين التكوين املعروضة من طرف املدارس و مراكز التكوين  -
 . التكوين  حتديد أماكن  -
 .حتديد مدة التكوين  -
 حتديدد املواضيع و حمتويات املادة التكوينية -
 ..( .أساتذة التكوين و غريهم )مصاريف املستخدمني  -
 ...( .مصاريف النقل ، اإلقامة ) مصاريف العمال يف حالة التكوين خارج الشركة  -
 .د و املعاه ين يت تدفعها املؤسسة ملراكز التكو مصاريف ال -
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بعد أن يتم وضع الربنامج التكويين يف صورته النهائية تأيت مرحلة تنفيذ الربنامج  :متابعة البرنامج التكويني تنفيذ و  –  1
كما . التكويين ، و يتم هذا من خالل تلقي املتكونني املادة التكوينية سواء يف شكل تعليم أو متهني يف املراكز املتعاقد معها 

ة من خالل تتبع حضور املتكونني إل مراكز التكوين حيث أن حضور املتكونني إجباري و أي يتم متابعة تنفيذ الربامج التكويني
 . غياب غري مربر يعاقب عليه 

تعترب هذه املرحلة مهمة لكوهنا توضح مدى جناح الربنامج التكويين بالنسبة :  :تقييم عملية التكوين  في المؤسسة  -2
 :   Orsimقييم باملؤسسة للعمال املتكونني متر عملية التكوين الت

 . و يتم عن طريق الرئيس املباشر أو إدارة التكوين ملعرفة العمال الواجب خضوعهم للتكوين  :التقييم قبل التكوين  -1

عند هناية دورة التكوينية للعمال ، يقوم رئيس مصلحة التكوين  يكون هذا التقييم  مباشرة  : التقييم الفوري   -1
و قياس درجة إستيعاب   جمموعة األسئلة ملعرفة  مدى حتقيق األهداف املسطرة للربنامج حتتوي على إستمارة بتقدمي  

 . إكتساهبم   للمعلومات املطلوبة   و للمادة التكوينة املتكونني 

طريق  شهرين  يتم تقييم  العمال عن بعد هناية التكوين مبدة  :  التقييم بعد مدة شهرين من البرنامج التكويني  - 1 
حيث يقوم رئيس مصلحة  التكوين بإعطاء ملباشر ملعرفة مدى فعالية و تطبيقه يف مستوى عمل املتكون ، الرئيس ا

 .إستمارة  حتتوي على جمموعة من األسئلة و املالحظات  تتعلق  بتقيم العامل و ذلك ملعرفة  تطور مهارته   
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 . هيل المعتمد في المؤسسةبرنامج التكوين و التأ: المطلب الثالث   

و ذلك عن طريق حتليل الربنامج التكويين للمؤسسة  ملدة ثالث   Orsimحتليل النشاط التكويين باملؤسسة اإلقتصادية 
 .سنوات  ملعرفة  عدد األفراد الذي مت تكوينهن و مقارنة بإمجايل العمال 

 :  1419-1417لفترة ل  Orsim تحليل اإلحتياجات التكوينية للمؤسسة اإلقتصادية   .1

جناح برنامج التكون يف املؤسسة يتوقف على أمهية حتديد اإلحتياجات التكوينية  اجلدول التايل ينب لنا تطور نسبة العمال 
 .الذي مت تكوينهم 

 .  2614- 2612تطور عدد العمال املتكونني مقارنة بإمجايل العمال للفرتة  :(  1-1 )   رقمالجدول 

 اتالسنو         
 عدد العمال

2612 
 

2612 2614 

  361 244 241 إمحايل عدد العمال 
 191 261 150 عدد العمال املتكونني 

النسبة  عدد العال 
 املتكونني

54,24%  02,2%  90,29%  

 من إعداد الطالبة بناء على و ثائق من طرف املؤسسة :المصدر 

 .لعمال تطور عدد املتكونني مقارنة بإمجايل ا :  2-1الشكل 

 

 .من إعداد الطالبة باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق  :المصدر 
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عامل  و بذلك بلغت نسبة  150عامل باملؤسسة و قد مت تكوين  241بلغ  2612نالحظ أن عدد العمال يف سنة  -
 و عليه  %  02,2ة عامل أي بنسب 261بلغ عدد العمال املتكونني  2612أما يف سنة     % 54,2للعمال املتكونني  

مقارنة مع سنة  % 90,2عامل  أي نسبة  191مت تكوين  2614و يف سنة   2612فإن النسبة مرتفعة مقارنة بسنة 
 .املؤسسة  ت اإلحتياجو ذلك راجع  يف عدد العمال  املتكونني ،نالحظ تراجع  2612

 :   ORSIMميزانية التكوين في مؤسسة  .1

 :  1419 -1417الميزانية المخصصة للتكوين لسنوات  : (  1-1) رقم  الجدول               

 السنوات            
 البيان        

2612 2612 2614 

 للتكوين ميزانية 
 (دج) 

253.053.266 210.212.566 120.412.466 

 191 261 150 عدد العمال المتكونين

 .املؤسسة  الداخلية  من إعداد الطالبة بناء على وثائق مصدر

من سنة إىل أخرى و  من خالل اجلدول يتبني أن ميزانية التكوين غري ثابتة فتارة ترتفع و تارة تنخفض و هذا :التحليل 
خاصة يف   2614و   26102كانت مرتفعة  مقارنة بسنة   2612يف سنة  خاصة  بشكل ملحوظ و متفاوت بشكل كبري

أما فيما  .اإلختالف  يف عدد األفراد املتكونني يف كل سنة إخنفضت بشكل كبري و يرجع سبب هذا التغيري إىل  2614
 :يتم حساهبا على الشكل التايل  ORSIMخيص املوارد املالية اليت ختصص لعملية التكوين يف مؤسسة 

 

 

 

 

 

 

  

الكتلة األجرية اإلجمالية = الموارد المالية المخصصة للتكوين خالل السنة 
 .  4041× مال خالل السنة للع
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 : 2614لسنة   Orsim عدد العمال املتكونني مبؤسسة   : (2 -1 )  الجدول رقم

 النسبة عدد العمال  المعطيات 
  %90,29 191 العمال المكونين

  % 53,15 106 كونينمالعمال الغير ال
  % 166 361 المجموع

 . Orsimالوثائق الداخلية للمؤسسة : المصدر 

 :و ميكن توضيح اجلدول يف الشكل التايل 

 : 2614لسنة   ORSIMعدد  العمال املتكونني مبؤسسة   : (1-1) الشكل

 

 .  3يات اجلدول رقم باإلعتماد على معط: المصدر 

عامل أي نسبة  191قامت بتكوين   Orsimيتضح لنا أن املؤسسة   5-3 و الشكل رقم 9-3دول رقم من خالل اجل
و هذا   % 53،15من جمموع العمال و هي نسبة جيدة مقارنة بعدد العمال الغرب متكونني  اليت بلغت  % 90,29

 . إلحتياجات املؤسسة راجع 
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 :  1419لسنة   Orsim تحليل العمالة المكونة حسب الهيكلة للمؤسسة   : ( 1-1)   الجدول رقم

 عدد العمال النسبة  تخصص
Management  32  %20,45 إدارة 

Industrielle    31  %21,42 الصناعيالقسم 

  DRH  2  %9,40  املوارد البشرية قسم 

Commerciale    0  %9,25 التجاري القسم 

 ة العملياتاقبمر قسم 
contrôle opérationnel 

12،23% 25 

DFCG    املديرية املالية و مراقبة  التسيري 
 

2،23%  9 

Pole de soutien 3،59%  5 

HSE      الديرية املركزية للصحة و األمن و
 السالمة و البيئة 

12,23%  25 

 191  %166 اجملموع
 .  Orsim وثائق الداخلية لمؤسسة : المصدر 

. 2614سنة   Orsimوؤسسة  العمال املكونني حسب اهليكلة مل :(6-1) لشكل رقما

 

 .  5 -3اإلعتماد على معطيات اجلدول رقم ب :المصدر 
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يتبني لنا أن تكوين العمال مشل مجيع الوظائف باملؤسسة و أن أكرب شرحية من  ( 5-3) من خالل اجلدول رقم : حتليل 
   %  27بلغت النسبة حيث  32حيث بلغ عدد العمال املتكونني   اإلدارة ى مستوى  قسم عل العمال  اليت تتلقى التكوين

قسم  الصناعي حيث بلغ مستوى الو الشرحية الثانية كانت على    ، هذا إلحتياجات املؤسسة لتكوين يف قسم اإلداري و 
  % 12,33بنسبة  25املتكونني  لعمليات  بلغ عدد العمالقسم مراقبة ا ، على  مستوى  % 22بنسبة   31 عددهم 

 .   %12.2 بنسبة 25، وعلى مستوى مصلحة األمن بلغ عدد العمال املتكونني  

و الذي يشمل  على مستوى اإلدارةو ذلك إلحتياجاهتا الكبرية  يف هذا الفسم  تقوم املؤسسة بتكوين العمال بنسبة كبرية  -
لتطوير قدراهتم على إدارة و متكني و ( مديري املستقبل ) رات املستقبل أو إطا رين يتكوين اإلطارات  و ذلك لتعليم املد

ألنه يشمل قسم اإلنتاج  هلذا تقوم املؤسسة بتكوين  تنظيم الفريف يف املؤسسة و كذلك تقوم بتكوين يف القسم الصناعي 
 . العمال يف جمال تطوير اإلنتاج 

عمليات اإلنتاج و إعادة تصميم العمليات التجارية يف إنتاج السلع و أما قسم مراقبة العمليات و ذلك لتصميم و مراقبة  -
اخلدمات و ذلك لتأكد من ناحية إستخدام األمثل للموارد و تلبية متطلبات العمالء و تشرف كذلك على ختطيط و التنظيم 

طوير العاملني على و ذلك  لتنمية و ت  % 12، 33و هذا مايربر نسبة  و اإلشراف يف سياقات اإلنتاج و التصنيع 
 .  اإلستعمال السليم لتقنيات العمل احلديثة 

بعمل خطة لتكوين العمال بشكل جيد فيما خيص جماالت األمن و السالمة املهنية لتفادي   ORSIMتقوم املؤسسة   -
تزام عماهلا و مواجهة حوادث العمل  حيث تقوم بدورات تكوينية خاصة مبجال األمن و السالمة املهنية  حىت تضمن إل

اخلطرة و  بإستعمال و سائل و أدوات األمن و الوقاية اليت توفرها هلم ، و زيادة و عيهم بضرورة احلذر عند تأدية األعمال
زيادة الوعي لدى العمال بأمهية العمال يف جمال األمن و السالمة  ، أهيل عدد كبري من ، ت  %12، 23هذا مايربر نسبة

 . جمال عملهم خطري  وقاية أنفسهم  خاصة و أن

 

 

 

 

 



 

 65 

  . ORSIMدور إستراتجية التكوين في المؤسسة :  رابع المطلب ال

إسرتاجتية التكوين هي ركيزة أساسية يف نشاطها و هو يهدف إل رفع مستوى مهارات و معارف مواردها البشرية من أجل 
نتاجية  و هنا  يأيت  دور إدارة املوارد البشرية يف إجياد تطوير كفاءة  أعماهلم املهنية و املسامهة يف حتسني األداء و زيادة اإل

بر  البشرية  د وار املتنمية و حتسني قدرات و أداء سرتاجتية التكوين يف تمثل دور إاسبة إلحتياجات العمال  يبرامج تكوينية من
تاجية و رفع من مستوى أداء و ذلك من خالل إكتساهبم مهارات جديدة تزيد من قدراهتم على أداء و زيادة اإلناملؤسسة  

يف التنافسية   على أمهية املوارد البشرية يف بناء و تفعيل القدراتاملؤسسة  تركز   و ذلك من خالل برامج تكوينية   العمل
 :و هي ركيزة أساسية يف إسرتاجتية الؤسسة ألهنا تضمن  ORSIMاملؤسسة اإلقتصادية 

 .املردودية اجليدة  -  

 . لدى الزبائن و العمال حتقيق الرضا  -  

 . بإشراك العمال يف التطوير   Orsimتقوم املؤسسة   -  

  يهدف التكوين يف املؤسسة الصناعية امليكانكيةOrsim   يف : 
 .تلبية إحتياجات مواردها البشرية املتمثلة يف اليد العاملة املؤهلة  -
 . املهنية هلم تكييف العمال يف مناصب عملهم من أجل الرتقية اإلجتماعية و  -
 .تنمية قدرات و مهارات مواردها البشرية للتأقلم مع املتغريات اخلارحية و الداخلية للمؤسسة  -
 . زيادة الكفاءة املهنية للعمال   -
 .حتسيني مستوى العمال األكفاء و اإلطارات السامية   -
 ايرة التطور  جتديد املعارف التقنية و التكنولوجيا قصد احملافظة على طاقات العمل و مس  -
 . تضع مؤسسة أورسيم إسرتاجتية تكوينية إلتاحة الفرص لعماهلا الغري املتكونني   -
 . تلبية إحتياجات املتعلقة مبواردها البشرية  املؤهلة يف التخصصات  املهنية املختلفة الالزممة لتسيري املؤسسة   -
 . يث النوعية و اجلودة و مدة اإلجناز للمنتجأن تكون للمؤسسة هلا صدى و إهلام يف السوق الوطنية خاصة من ح -
 . تعزيز و ختفيف أعباء املؤسسة من خالل ختفيض التكاليف -
 البحث عن أسواق خارجية عن طريق استثمارات أجنبية باليد العاملة الوطنية؛ -
 ’’الزبون هو امللك‘’ الزبون حمور اهتمامات الشركة حتت شعار  -
 .عن طريق حتسني توجهات العاملنياستقطاب و احملافظة على الكفاءات  -
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 : خالصة الفصل 

عن اإلشكالية مهمة جدا تتعلق بدور إسرتاجتية التكوين و دورها يف تنمية املوارد البشرية مت  لقد جاءت هذه الدراسة إلجابة
هيو وكان اهلدف من التعرض يف هذا الفصل  مليدان الدراسة و هو املؤسسة الصناعية امليكانيكية و لواحقها غليزان وادي ر 

هذه  الدراسة هو إبراز دور إسرتاجتية التكوين  يف تنمية املوارد البشرية و مامدى أمهيتها يف حتسيني أداء العاملني  ورفع 
إنتاجيتها داخل هذه املؤسسة  حيث إعتمادنا يف هذه الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي  بناءا على ما مت دراسته يف 

تسعى  من أجل حتسني أداء موارده البشرية  و حتقيق أهدافها و غاياهتا ،   ORSIMضح لنا أمن مؤسسة هذا الفصل يت
و  ذلك بالنظر ألمهية التغريات يف حميطها اخلارجي اليت  تفرض عليها ضرورة التكيف و ذلك ملواكبة التطورات املختلف و  

عطي أمهية و إعتبارا كبريا ملواردها االبشرية و أن جتعلها أن  ت  ORSIMالتكنولوجيا  منها  ، لذلك كان على مؤسسة 
  .  أوىل إهتمامها ، و أن تساهم يف جعل و ظيفة تنمية املوارد البشرية من الوظائف اإلسرتاجتية هلا 
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 :ة خاتمة  عام

يرها حيتاج إىل أساليب خمتلفة  و لكفاءات و تطو لكن إكتشاف ا  تعترب املوارد البشرية واحدة من أهم الركائز األساسية 
الثاين قمنا بعرض  مهامه أكثر سهولة و إتقانا لذلك العمل مع تطوير معارفه اليت جتعل  زيادة قدرة الفرد و رغبته يفل ذلك 

مور تكوين من األأصبح الإسرتاجتية التكوين و دورها يف تنمية املوار البشرية حيث  أمهية تأهيل املوارد البشرية و تعريف 
تسعى الضرورية يف شىت امليادين و خاصة التكنولوجيا و اخلدمات احلديثة اليت شأهنا رفع مستوى كفاءات  املؤسسة و هلذا 

 ها البشرية من خالل تقييم أدائهم و تساعدها على تطوير معارف موارداملؤسسات إىل اإلستثمار يف املوارد البشرية   و 
هذا ماجيعل الفرد أكثر إتقانا لعمله و أكثر سرعة و إحتياجات  األفراد و املؤسسة    و تصميم برامج تكوينية تتماشى مع

إلسقاط ماجاء يف الفصلني قدمت  و  مهارات جديدة   ه ما يزيد من كفاءته  و قدراته يف العمل و إكتسابو هذا  مردودية 
 املبحث األول من هذا الفصل     ORSIMيف الفصل الثالث دراسة ميدانية على مستوى أحد املؤسسات اإلقتصادية 

و  تعريف هبيكلها التنظيمي ، أما يف املبحث الثاين فقمت مبعرفة واقع ها التطرق إىل خمتلف مهام مت تعريف املؤسسة و  
 يف تكوين عماهلا  و كذلك حتليل إسرتاجتية التكوين يف املؤسسة و ذلك بالتعرف على خمتلف أنواع التكوين اليت تعتمدها 

 . عرفة برناجمها التكويين املعتمد و  عدد العمال اليت مت تكوينهم و امليزانية املخصصة لذلك   ؤسسة ملوثائق امل

 : إختبار الفرضيات  (1

 : الفرضية األولى 

تأثر إسرتاجتية التكوين على حتسني أداء األفراد من جهة و رفع من إنتاجية املؤسسة من جهة أخرى وذلك عن طريق جمموعة 
لربامج حيث تقوم املؤسسة بتحديد إحتياجاهتا و تصميم برنامج تكويين مناسب  حسب إحتياجات كل فرد و حتقيق ا

 . أهداف املؤسسة  و هذا ما أكدته الفرضية األوىل 

  : الفرضية الثانية 

هي عملية تستهدف  وسسة إسرتاجتية التكوين هي تلك اجلهود اإلدارية اليت هتدف إىل حتسني قدرة الفرد على العمل يف املؤ 
أداء األفراد الوظيفة   بطريقة أفضل ، و هي إجراء منظم لتزويد إجراء تغيري دائم نسبيا يف قدرات الفرد مما يساعد على 

 .   بأداء مهمة أو مهام حمددة   األفراد باملعرفة و املهارات املتعلقة
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 : الفرضية الثالثة  

اهلا لتكيف مع التطورات و مواكبة التكنولوجيا و ذلك  بالبحث عن كل ماهو بتكوين   عم     ORSIMتقوم مؤسسة 
تقوم بتشجع مواردها البشرية على تقدمي إقرتاحاهتم من أجل   Orsimفمؤسسة . جديد يف جمال الصناعات امليكانكية 

 .  ة و هذا مايؤكد الفرضية الثالث الدخول يف الربنامج التكوين  و ذلك لرفع من مستوى كفائتهم

 .نتائج الدراسة  (2

و اليت تتضمن يف ثناياها إجابات عن التساؤوالت املطروحة  يف من خالل دراسة اجلانب النظري و التطبيقي  نلخص نتائج 
 .إشكالية الدراسة 

اعد اهلدف من إسرتاجتة التكوين و هو تنمية معلومات األفراد و تطوير مهاراهتم و قدراهتم و تغيري سلوكهم و هذا مايس -
 . كفاءهتا و زيادة فعاليتها املؤسسة على رفع  

و ذلك للتغريات املتسارعة يف مجيع اجملاالت منها ية املوارد البشرية ضرورة حتمية يف الوقت الراهن أصبحت تنم -
 . التكنولوجية  و اإلدارية و هذا ما جيعل املؤسسات تدرك أمهية تنمية املوارد البشرية 

البشرية يف املوارد ين تساهم يف  حتسني أداء العمال  و تنمية قدراهتم و ذلك عن طريق تفعيل مشاركة إن إسرتاجتية التكو  -
 .الربامج التكوينية و التدريب 

 . إن إسرتاجتية التكوين تساهم يف حتسني إنتاجية املؤسسة  -

تكوينه على أساليب جديدة يته و تنم يف أي منظمة فأنه من الضروريغناء عن املورد البشري تمبا أن ال ميكن اإلس -
 .تساعده على العمل 

 . حتديد اإلحتياجات  التكوينية ، الربنامج التكويين ،  تنفيذ الربنامج التكويين و تقم : مراحل  9تتم عملية التكوين على  -

 .يف تنمية مواردها البشرية تعتمد على إسرتاجتية التكوين و التأهيل    ORSIMإن مؤسسة -

 .  و إخنفاض ميزانية التكوين  اض يف عدد العمال امللتحقني بالدورات التكوينيةإخنف -

اضهرت الدراسة امليدانية  أنه يوجد نوعني من  عملية التقييم بعد األنتهاء مباشرة من التكوين و بعد مدة ملعرفة مدى  -
 .جناح الربنامج لتكويين  

تعد إسرتاجتية حديثة و ترقى ملتطلبات الفرتة احلالية فهي تبحث   ORSIMإن إسرتاجتية التكوين اليت تتبعها مؤسسة  -
 . عن كل ماهو جديد يف جمال التكنولوجيا 
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 . العمالتكوين جرية للعمال مليزانية من الكتلة األ  % 1ختصص ما يعادل   ORSIMإن مؤسسة   -

 .   يشمل مجيع  الوظائف باملؤسسة    ORSIMالتكوين يف مؤسسة    -

 . وم املؤسسة يتكوين عماهلا  عند ظهور مناصب و مسؤوليات  و تقنيات  جديدة   ملعرفة كيفية تأدياهتا تق -

بعملية تأهيل  العمال اجلدد ألهنا و سيلة أساسية و مهمة لعملية إدماج املوظفني اجلدد مع   Orsimتقوم املؤسسة  -
 .  مهامهم اجلديدة 

 املؤسسة هي السعي حنو إكساب العمال معلومات جديدة خصوصا عند دخول من بني أهداف إسرتاجتية التكوين يف -
 .تكنولوجيا جديدة 

و مردودية و  تسعى املؤسسة إلكتشاف قدرات مواردها البشرية و العمل على تنميتها لإلستفادة منها و ذلك لزيادة يف  -
  .  إنتاجية املؤسسة

 Contrat de احلساسة و ذلك عن طريق  عقد الوفاء   بتكوين العمال يف املناصب  Orsimتقوم مؤسسة  -
fiedalité    و ذلك لضمان بقاءه يف املؤسسة  . 

شرفوا يف حالة التكوين الداخلي لي ربة من داخل املؤسسة على رؤساء و مشرفني  ذاوي اخل   Orsimتعتمد مؤسسة   -
    .عملية التكوينية   على ال

 .هين ا مع مناصبهم  و تعديل سلوكهم املر تكيفتسعى مؤسسة على جعل عماهلا أكث-

تقوم املؤسة بإعطاء األولوية  و املساواة بني املوظفني و ذلك مبراعات صاحب احلاجة اليت تعطى له األولوية للدخول يف  -
 . التكوين األول باألول 

للباحث أن تقدم  من خالل البحث الذي مت تقدميه و بعد تسجيل خمتلف املالحظات ، ميكن  .التوصيات  (1
  :التوصيات   التالية

 . اإلهتمام و اإلستثمار يف  املوارد البشرية  بإعتبارها واحد من ركائز األساسية  لتحقيق املؤسسة ألهدافها  -

أن تأخذ بعني اإلعتبار كافة العوامل يف البيئة الداخلية و اخلارجية و التأقلم مع هذه    ORSIMعلى املؤسسة    -
 .  التغريات

أن تنظر إىل إسرتاجتية التكوين على أهنا عملية مستمرة و إستثمار يتطلب التجديد و    ORSIMالبد على مؤسسة  -
 . التحسني و املتابعة بصورة دائما 
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     .لذلكتدرك أمهية تكوين العمال و ذلك بزيادة عدد العمال املتكونني و ختصص ميزانية أكرب  مؤسسة أنجيب على  -

  .املؤسسةإنتاجية  أجل حتسنيمن  و ذلك ن أجل تشجيع العمال على التكويناحلوافز املادية و املعنوية متقدمي  -

 .توفري اإلمكانيات املالية الالزمة إلجناح إسرتاجتية التكوين  و  على املؤسسة زيادة يف عدد العمال امللتحقني بالتكوين -
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