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  :تمهيد    

إن املؤسسات االقتصادية اليت القت جناحا يف ممارسة أنشطتها ، تلك التــي استطـاعت حتقيق نتائج   

مذهلة من حيث اجلودة والنوعية ورقم األعمال ، واستطاعت العديد منها أن جتتاح حدود بلدا�ا وأقاليمها 

  .اجلغرافية

األخـرية يرجع الفضل فيه إىل اˡهودات  املبذولة من قبل  فكل هذا النجاح والنتائج احملققة من قبل هذه

  .طاقا:ا البشرية

إن االهتمام بإدارة املوارد البشرية يف مجيع املؤسسات بصفة عامة سواء كانت عمومية أو خاصة،اقتصادية 

  .أو اجتماعية ،أصبح الشغل الشاغل بالنسبة للمسؤولني واملسريين يف املؤسسات 

ة إدارة املوارد أساسية يف أي منظمة وهي كذلك الوظيفة اليت تسبق الوظائف فقد أصبحت وظيف

.                                                                                                         األخرى

بة للمؤسسة ووظائفها األساسية ، وعليه فقد استعرضنا يف هذا الفصل مفهوم إدارة املوارد البشرية وأمهيتها بالنس

  .وأهدافها والتحديات اليت ستواجهها ،وخصائصها وتنميتها يف املؤسسة
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  مقدمة في إدارة الموارد البشرية : المبحث األول 

وظيفة اإلنتاج، التوزيع، (إن إدارة املوارد البشرية وظيفة مهمة و دعامة من الدعامات األساسية -   

اليت تقوم عليها أية مؤسسة، و تعترب هذه الوظيفية فرعا من فروع اإلدارة الشاملة اليت :تم  بالعاملني  و ) املالية

  .يق أهداف ختدم املؤسسة ومصاحل اˡتمعحتفيزهم و رفع روحهم املعنوية و تبقى دائما واقفة لتحق

  التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: المطلب األول 

: أهم املراحل التارخيية اليت مرت dا إدارة املوارد البشرية من منتصف القرن التاسع عشر حىت وقتنا احلاضر

                                                                  : مرحلة العبودية و نظام الرق: المرحلة األولى 

عندما ساد اˡتمع اإلنساين القدمي نظام الرق، كان تعامل املنظمات مع اإلنسان والعاملني الذين حتتاجهم العمل  

فنظام الرق هو باألساس، نظام يسمح إلنسان ما أن يشرتي إنسانا آخر و يبيعه و يستخدمه  . كأي وظيفة شراء

.                                                                                      رتي ويبيع و يستخدم أية حاجة أخرى كما يش

لذلك، ال حتتاج املنظمة اليت تعمل يف جمتمع يسوده هكذا نظام إىل وظيفة مستقلة إلدارة املوارد البشرية، 

.                                                                      ء أي شيء مادي أخرفاهتماماته تصبح مشاdة الهتمامها بشرا

علما بأن نظام الرق انقرض، و ألكثر دول العامل، منذ مئات السنني، و لكن بقيت بعض أفكاره إىل فرتة أخرية، 

كما استمر كنظام رمسي يف بعض . تذكرأي استمر النظر إىل اإلنسان باعتباره مورد متوفر و بدون قيمة أو حقوق 

و لكنه كان حمصورا بفئة معينة من األفراد، هم السود الذين مت اختطافهم من . الدول كالواليات املتحدة مثال

إفريقيا لبيعهم يف الواليات املتحدة، وكان استخدامهم كقوة عاملة يف الزراعة، أما يف القطاعات االقتصادية 

  . 1مة حترتم حرية اإلنسان وحقوقهاألخرى، فقد سادت أنظ

  
                                                           

 .28-27ص  -ص 2004الطبعة الثانية  -األردن -البشرية و إدارة األفراد دار وائل للطباعة و النشر عمانسعاد نائف برنوطي، إدارة املوارد  -1
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                                                The industrial revolutionتطور الثورة الصناعية : المرحلة الثانية 

لقد  تطورت احلياة الصناعية تطورا كبريا منذ ظهور الثورة الصناعية، فقبل قيام الثورة الصناعية، كانت الصناعات 

لقرن الثامن عشر و ما قبله حمصورة يف نظام الطوائف املتخصصة، و كان الصناع ميارسون صناعتهم  اليدوية منذ ا

  :عدة ظواهر أمهها  1يف منازهلم مستخدمني  يف ذلك أدوات بسيطة و قد صاحب ظهور الثورة الصناعية 

  .التوسع يف استخدام اآلالت و إحالهلا حمل العمال  - 

 .، و تقيم العمل ظهور مبدأ التخصص - 

 .جتمع عدد كبري من العمال يف مكان العمل و هو املصنع  - 

 .إنشاء املصانع الكربى اليت تستوعب  اآلالت اجلديدة  - 

و من جهة إدارة املوارد البشرية، كانت الثورة الصناعية مبثابة البداية لكثري من املشاكل اليت تواجهها  إدارة 

الثورة الصناعية أدت إىل حتقيق الزيادات الصناعية أدت إىل حتقيق زيادات هائلة يف املنشآت فبالرغم  من أن 

اإلنتاج و تراكم السلع و رأس املال، إال أن العامل أصبح ضحية هذا التطور، فقد كان ينظر إىل العامل باعتباره 

.                           املسلعة تباع و تشرتى بعد أن اعتمدت اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادها على الع

كما تسببه نظام املصنع الكبري يف كثري من املشاكل يف جمال العالقات اإلنسانية من خالل نشأة كثري من األعمال 

  . 2املتكررة و الروتينية و اليت ال حتتاج إىل مهارة

:                                                            تطور حركية و ميكانيكية صيانة األفراد: المرحلة الثالثة 

يف بداية الثالثينات تغريت كثري من العوامل السياسية و اليت أدت اىل ظهور تشريعات و قوانني تتعلق باألفراد 

 االختيار والتعيني  ونظام احلوافز وغريها، كما تبلور دور الدولة يف العاملني كتحديد ساعات العمل و األجور و

                                                           
 . 18،ص   2000اإلسكندریة ، الطبعة  –إدارة الموارد البشریة ، دار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع . صالح عبد الباقي  -1
 .20-19ص –ص  -صالح الدين عبيد الباقي، مرجع  سابق -2
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عملية توظيف الوظيفة  و حتليل العمل باإلضافة إىل النقابات املهنية اليت ظهرت يف هذه الفرتة و اليت  

حتسني   كان هلا األثر األكرب يف املفاوضات بني العاملني و أرباب العمل لزيادة األجور و حل مشاكل العمال و

  1ظروفهم

 Scientisie monogement movementظهور حركة اإلدارة  العلمية : المرحلة الرابعة  

من بني التطورات اهلامة اليت سامهت يف ظهور أمهية إدارة املوارد البشرية انتشار حركة اإلدارة العلمية  

 م1890قد حدثت هذه احلركة  من عام  و اليت لقب بأب اإلدارة، و Frederick toylorبقيادة فردريك تايلور 

تقريبا حىت بداية احلرب العاملية األوىل و قد توصل تايلور إىل ما امساه باألسس األربعة لإلدارة و هذه  

:                                                                                                                  2األسس هي 

.                                                                                       التطور احلقيقي يف اإلدارة   - 

                        .                                                                 االختيار العلمي للعاملني- 

                      .                                                االهتمام بتنمية و تطوير العاملني و تعليمهم- 

                                                                 .          التعاون احلقيقي بني اإلدارة و العاملني - 

الحرب العالمية األولى                                                                          : المرحلة الخامسة 

يينهم للتأكد من لقد  أظهرت احلرب العاملية األوىل  احلاجة على استخدام طرق اختبار املوظفني قبل تع

وقد طبقت بنجاح على    Betaو باتا   Alphaصالحيتهم لشغل الوظائف، و من أمثلة هذه االختبارات ألفا 

                                                           
هـ، 2003/1423عمان ، الطبعة األوىل  –ختصص نظم املعلومات اإلدارية، دار صفاء للنشر و التوزيع  -على حممد ربابعة ، إدارة املوارد البشرية -1

 .23ص 
 .20صالح الدين عبد الباقي ، نفس املرجع سابق، ص  -2
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.                                               1آالف العمال قبل تعيينهم  تفاديا ألسباب فشلهم بعد توظيفهم 

النفس، الصناعي، بدأ بعض، املتخصصني يف إدارة املوارد البشرية يف و بتطور حركة اإلدارة العلمية و تقدم علم 

الظهور يف املنشآت للمساعدة يف بعض األمور مثل التوظف و الرعاية االجتماعية والتدريب و األمن الصناعي و 

 ومها و ميكن النظر إىل هؤالء كطالئع أوىل ساعدت على تكوين إدارة املوارد البشرية مبفه. الرعاية الصحية

.                                                                                                          احلديث

و يف  هذه  الفرتة، تزايد االهتمام بالرعاية االجتماعية للعمال، و أنشئت  مراكز للخدمات االجتماعية والرتفيهية 

إنشاء هذه املراكز بداية ظهور أقسام شؤون  املوارد البشرية و لكن اقتصر عمله و التعليمية و اإلسكان  و ميثل 

على هذه اجلوانب السابق ذكرها  و كان معظم األفراد العاملني بأقسام إدارة املوارد البشرية من املهتمني بالنواحي 

  .     اإلنسانية و االجتماعية

  ما بين الحرب العالمية األولى و الثانية    : المرحلة السادسة 

لقد شهدت �اية العشرينات و بداية الثالثينات من هذا القرن تطورا يف جمال العالقات اإلنسانية، فقد 

و قد  « Elton mayo »بالواليات  املتحدة األمريكية بقيادة لتون مايو « Hawthorne »أجريت جتارب هارثون 

.                                نعت  هذه التجارب الكثريين  بأمهية رضاء العامل عن عمله و ضرورة توفري الظروف املناسبة للعملأق

  ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى وقتنا الحاضر: المرحلة السابعة

ألعمال اليت تقوم dا إدارة لقد منت و تطورت إدارة املوارد البشرية يف السنوات احلديثة، واتسع نطاق ا

املوارد البشرية و أصبحت مسدولة ليس فقط عن أعمال روتينية مثل حفظ ملفات العاملني  وضبط حضورهم و 

انصرافهم  بل مشلت تدريب و تنمية العاملني و وضع برامج لتعويضهم عن جهودهم وحتفيزهم وأيضا ترشيد 

                                                           
   22-20ص  -صالح الدين حممد عبد الباقي، مرجع  سابق ،ص -1
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لك من الوظائف اليت تقوم dا إدارة املوارد البشرية يف العصر العالقات اإلنسانية و عالقات العمل و يتضح ذ

  .احلديث

على نواحي تنفيذية  1و مازلت االجتاهات  احلديثة يف إدارة املوارد البشرية تركز على العالقات اإلنسانية 

 مثال ذلك حفظ ملفات و سجالت العاملني و متابعة النواحي املتعلقة dم كضبط  أوقات حضورهم و أن

صرافهم و إجازا:م، و انعكس ذلك على الدور الذي يقوم به مدير إدارة املوارد البشرية و كذلك الوضع التنظيمي 

  .                                                       للجهاز الذي يقوم بأداء الوظيفية يف اهليكل التنظيمي العام املنشأة

:                                                                وارد البشريةمفهوم إدارة الم: المطلب الثاني 

إدارة املوارد البشرية و مفهومها عند بعض املفكرين و منيز هنا بني وجهيت نظر خمتلفني و مها التقليدية و  ملعرفة

                                                                                                          .احلديثة

و .يرى أصحاب النظرة التقليدية أن إدارة املوارد البشرية ما هي إال نشاط روتيين يشمل  الصناعية و االتصاالت

البشرية عبارة عن القانون أو النظام الذي حيدد طرق و   أن إدارة املوارد « Pigros.p »  &« Myres.c »يرى 

تنظيم  معاملة األفراد العاملني  باملنشأة حبيث ميكنهم حتقيق هوا:م و أيضا االستخدام األمثل لقد را:م و 

                .                                                                   2إمكانيا:م  لتحقيق أعلى إنتاجية 

أن إدارة املوارد البشرية تشتمل على عمليات  « Sherman.A »و شريما  « Chruden.H »كما يرى 

أساسية ينبغي أداؤها و جمموعة من القواعد العامة جيب إتباعها، و كذلك جمموعة أدوات و أساليب يتعني 

ة ملدير إدارة املوارد البشرية يف مساعدة املديرين يف إلدارة جمموعات األفراد يف التنظيم، و املهمة الرئيس استخدامها

.          املنشأة و تزويدهم مبا حيتاجون غليه من رأي و مشورة متخصصة متكنهم من إدارة مرؤوسيهم بطريقة أكثر فعالية

                                                           
 .24ص  22الح الدين حممد ععد الباقي، مرجع سابق ص ص -1

 .12نفس املرجع السابق، ص  2-
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باحلصول على إدارة املوارد  البشرية بأ�ا ختطيط و تنظيم و توجيه و مراقبة النواحي املتعلقة  Flippo.Eو يعرف 

األفراد و تنميتهم و تعويضهم و احملافظة عليهم بغرض حتقيق أهداف املنشاة                                      

إدارة املوارد البشرية بأ�ا مسؤولية كافة املديرين يف املنشأة و أيضا  « Smith.G »و« Grant.J »و أخريا يعرف 

صصني يف إدارة األفراد يتباين الكتاب يف حتديدهم ملفهوم إدارة املوارد البشرية، توظيف كما يقوم به العاملني املتخ

ختطيط و تنظيم و توظيف و "فهناك من يستخدم تسمية األفراد و إدار:م يف املنظمة و يعرف إدارة األفراد بكو�ا

  :     1شتمل النشاطات اآلتيةقيادة ورقابة األفراد العاملني يف املنظمة يدرك من التعريف بان إدارة األفراد ت

و يتضمن وضع األهداف و املعايري، تطوير القواعد و اإلجراءات وضع اخلطط وتوقع : التخطيط

  .األحداث املستقبلية

حتديد مهمات و أعمال األفراد العاملني و توزيعهم على األقسام و منحهم الصالحيات  :التنظيم

 الكفيلة بإجناز أعماهلم، عالوة على تنسيق جهودهم لتحقيق أهداف املنظمة 

حتديد نوع األفراد املراد تشغيلهم و استقطاdم و اختيارهم عالوة على وضع معايري األداء و  :التوظيف

 املكافأت و تدريب األفراد العاملنيحتديد األجور و 

 .توجيه األفراد العاملني باجتاه أداء أعماهلم و رفع معنويا:م و زيادة دافعيتهم للعمل :القيادة

وضع املعايري اليت تعكس، حتقيق األهداف كمستويات املبيعات و معايري النوعية ومستويات : الرقابة

 .  يتناسب مع هذه املعايري و اختاذ اإلجراءات الصحيحة عند الضرورةاإلنتاج مث التأكد من أن األداء الفعلي، 

استناد ملا سبق، فإن إدارة األفراد هي اإلدارة املسؤولية عن حتقيق النشاطات أعاله للوصول إىل أهداف 

  . الفرد واملنظمة 

                                                           
   .15صالح الدين حممد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  -1
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من بناء مزاياها  يستخلص مما سبق بأن إدارة املوارد  البشرية هي اإلدارة املسؤولة عن متكني املنظمة

  :1اإلسرتاتيجية و احملافظة عليها و تطويرها من خالل

  .ختطيط واقعي للموارد البشرية - 

 توظيف مالئم للموارد البشرية - 

 تدريب دقيق للموارد البشرية - 

  :   متابعة مستمرة و تطوير للموارد البشرية يف املنظمة لتحقيق املراءات اآلتية - 

  إدارة الموارد البشريةمراءات ): 1(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  
  30مرجع سابق ص  - خالد عبد الرحيم اهلتممي: املصدر

  

  

                                                           
 . 29،نفس المرجع السابق ،صخالد عبد الرحيم اهلتممي -  1

 المنظمة

 الوظيفة

 الجماعة فردال
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يظهر من الشكل بأن إدارة املوارد البشرية و من خالل إجنازها ˡموعة من الوظائف تستهدف حتقيق 

  :نوعني من املراءات هي

  و تتحقق عندما تتمكن املنظمة من التكيف للمتطلبات البيئية: اخلارجيةاملراءات  - 1

و تتحقق من خالل مالءمة الفرد مع الوظيفة، الوظيفة مع املنظمة الوظيفة : املراءات الداخلية - 2

  . 1مع اجلماعات، الفرد مع اجلماعة و اجلماعة مع املنظمة  

  أهداف إدارة الموارد البشرية : لمطلب الثالثا  

تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة و تطوير األفراد تطويرا يليب : ن اهلدف األساسي إلدارة املوارد البشرية هوإ

                              :          رغبا:م و احتياجات املنظمة و ينبثق من هذا اهلدف جمموعة من األهداف يف

بتشغيل لألفراد حسب قدرا:م مع ما يسمح بالتطور والنمو أي تطبيق أهداف اˡتمع  :األهداف االجتماعية

 -                   2طبقا لتشريعات و قوانني العمل و العمال، و خلق جو مريح هلم و محايتهم من األخطار

                  ضمان أن يتوفر للمؤسسة موظفون أكفاء من الناحية االقتصادية و العملية و التنافسية                          

.                                                ضمان كون املوظفني  يفهمون  و ينفذون التزاما:م جتاه املؤسسة - 

ضمان حقيقة أن املؤسسة تقوم بتنفيذ التزاما:ا و مسؤوليا:ا جتاه املوظفني بصورة صحيحة و توفري ظروف  - 

   .                                                                          ممكناعمل، مالئمة هلم كلما كان ذلك 

أي تؤدي وظيفتها بشكل مرتابط مع بقية الفروع يف املنظمة و تقدمي النصح واإلرشاد فيما : األهداف التنظيمية 

 -يتعلق بشؤون األفراد يف املنظمة                                                                                 

و املؤسسة                                             وضع السياسات و اللوائح العادلة اليت حتكم العالقة بني العاملني

                                                           
 .30مرجع سابق، ص  -خالد عبد الرحيم اهليثي 1
 ¹�20 “ 2004، الطبعة األوىل،  24البشرية ختصص نظم املعلومات اإلدارة، مرجع سابق ص علي حممد ربابعة، إدارة املوارد  -2
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:                                                      التنسيق الكامل مع اإلدارات األخرى يف املؤسسة لتحقيق ما يلي - 

  .املشاركة يف توضيح كافة اللوائح و التعليمات والسياسيات اليت تنتهجها املؤسسة للعاملني  - 

قيام  إدارة املوارد البشرية بالوظائف اخلاصة dا و املتعلقة باألفراد العاملني يف : األهداف الوظيفية - 3

   .   املنظمة وفقا حلاجا:ا

                         .           أي إشباع رغبات و حاجات األفراد كو�م عنصرا مهما يف العملية اإلنتاجية :األهداف اإلنسانية - 4

إتباع  املعايري و األساليب األخالقية يف العمل، و العالقات االجتماعية مما يعطي املؤسسة مسعة طبية بني  - 

                                .                                                                1املؤسسات األخرى

مما سبق يتضح أن أهداف إدارة املوارد البشرية تتمثل يف جذب املرشحني و االحتفاظ باجليدين منهم و دفعهم 

  . 2للعمل و تعترب هذه األهداف خاصة بإدارة املوارد البشرية

ذعان القانوين، و حتقيق للوصول إىل أهداف أعم و امشل تتمثل باإلنتاجية و نوعية حياة العمل و اإل

امليزة التنافسية و تكييف قوة العمل، للتغريات البيئية و هذه األهداف كما يصورها  احد الكتاب ترتبط وتتفاعل، 

  :3فيما بينها لتحقيق غايات البقاء و النمو و التنافسية و الرحبية و املرونة و كما يظهرها الشكل التايل

  

  

  

                                                           
 .عمان -حممد فاحل صاحل، غدارة املوارد البشرية، دار احلامد للنشر و التوزيع األردن 1-

 32خالد عبد الرحيم اهلتيمي، مرجع سابق ص  -2
  .32خالد عبد الرحيم اهلتيمي، مرج سابق ص  3
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  نشاطات و أهداف الموارد البشرية): 2(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  .32خالد عبد الرحيم اهلتيمي مرجع سابق ص : املصدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشاطات إدارة  

 الموارد البشریة 

  الخاصة األھداف

  

  الجذب -

 االحتفاظ-

 الدافعیة -

 التدریب-

  األھداف التنظیمیة 

  

  اإلنتاجیة  -

 تحسین حیاة العمل-

 االذعان القانوني-

  المیزة التنافسیة-

 كیفیة قوة العمل-

 

  األھداف العامة 

  

  

  البقاء-

    

   التنافسیة-

 

  النمو-

 

  الربحیة-

  

 المرونة -
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  وظائف إدارة الموارد البشرية والعوامل المؤثرة فيها: المبحث الثاني 

ختتلف أنشطة املوارد البشرية من منظمة ألخرى ، نظرا ألن وظيفة املوارد البشرية من الوظائف املرتبطة   

  .باملنظمة ذا:ا وظروفها ، أي أ�ا متميزة 

وهناك العديد من األنشطة اليت تقوم dا إدارة املوارد البشرية منها ما تقوم dا باالشرتاك مع اإلدارات 

مثل املقابالت الشخصية ، برامج اإلنتاجية والدافعية ، وبرامج التنمية والتدريب ، والتخطيط  األخرى يف املنظمة

  .املهين وتقييم األداء 

  وظائف إدارة الموارد البشرية :  المطلب األول 

تشري وظائف إدارة املوارد البشرية لتلك املهام والواجبات اليت تؤدي سواء يف املنظمات الصغرية أو  

.                                                                                                     ة لتنسيق املوارد البشرية الكبري 

و:تم إدارة املواد البشرية بعديد من األنشطة املتنوعة واليت تؤثر تأثريا ذو داللة على جماالت عديدة للمنظمة ، 

  : 1يوتشمل هذه األنشطة مايل

:                                                                                               تحليل العمل -1

تعين هذه الوظيفة التعرف على األنشطة واملهام املكونة للوظيفة وتوصيف هذه الوظيفة ، وحتديد املسؤوليات امللقاة 

  .من يشغلها  ناسب، وحتديد مواصفاتعلى عاتقها ، وتصميم الوظيفة بشكل م

:                                                                                      تخطيط القوى العاملة  -2

وهو عملية احلصول على العدد الصحيح من األفراد املؤهلني للوظائف املناسبة ويف الوقت املناسب وبطريقة أخرى 

                                                           
    22   1999/2000اإلسكندرية ، الطبعة األوىل،   –حممد حسن ، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع  راوية -1
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ملوارد البشرية هو نظام توافق أو مقابلة عرض األفراد داخليا أو خارجيا مع الوظائف اليت تتوقع فإن ختطيط ا

                                                                                               .املنظمة وجودها 

                                                   :ويتكون ختطيط املوارد البشرية من أربعة خطوات رئيسية وهي 

                                                .حتديد تأثري األهداف التنظيمية على وحدات تنظيمية معينة  -أ

از املطلوب لتحقيق وإجن) الطلب على املوارد البشرية(تعريف املهارات واخلربات والعدد الكلي من األفراد  -ب

                                                                     .األهداف على مستوى املنظمة واإلدارات

.                                           حتديد متطلبات اإلضافية يف ضوء املوارد البشرية احلالية للمنظمة  -ج

  . 1توقعة من املوارد البشريةتنمية خطط تنفيذية ملقابلة احلاجات امل -د

  .يوضح خطوات عملية تخطيط الموارد البشرية ): 1(الجدول رقم                          

 تنميـــــــة اخلـــــطط التنفيذية 

ملقابلة احلاجات املتوقعة 
 .من املوارد البشرية

حتديد املوارد البشرية 
 اإلضافية 

 ـــ املطلوبة يف  ضوء املوارد

 البشرية احلالية

صايف املتطلبات من ( 
 )املوارد البشرية

حتديد وتعريف املهارات 
واخلربات املطلوبة ملقابلة 

 ـــــاألهداف 

الطلب على املوارد ( 
 )البشرية

حتديد تأثري األهداف 
التنظيمية على الوحدات 

 ــــــالتنظيمية احملددة 

  �23» 1999/2000اإلسكندرية ، الطبعة األوىل،   –راوية حممد حسن ، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع  :املصدر 

  

  
                                                           

  .23ص. راوية حممد حسن ، مرجع سابق  -1
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                                                                                            :اإلختيار و التعيين -3

 متثل وظيفة االختيار والتعيني اإلمتداد الطبيعي لوظيفة البحث واالستقطاب للقوى العاملة املناسبة ، وتتضمن هذه

حيث صالحيتهم  لتلك الوظيفة ، وهي :دف إىل  العملية املفاضلة بني األفراد املتقدمني لشغل وظيفة معينة من

وضع الشخص املناسب يف الوظيفة املناسبة وذلك عن طرق حتقيق التوافق بني متطلبات وواجبات الوظيفة وبني 

  .  مؤهالت وخصائص الشخص املتقدم لشغل الوظيفة 

                                                                                    :                                                   تصميم هيكل األجور-4

و:تم هذه السياسة بتحديد القيمة واألمهية النسبية لكل وظيفة وحتديد أجرها وحتديد الدرجات أجور الوظائف ،  

غ النقدي الذي يدفع للموظف أو ويقصد باألجر ذلك املبل.كما :تم هذه السياسة بإدارة سلمية لنظام األجور 

ميثل التكلفة اليت تتحملها األول : العمال لقاء عمله وجهده الذي يبذله يف املؤسسة ، لذلك جند لألجر وجهان 

  1 .            متثل الدخل الذي يتحصل عليه الفرد لسد احتياجاته مقابل جهد والثانيةاملؤسسة ، 

:                                                                                         تصميم أنظمة الحوافز -5

وتعين هذه السياسة مبنح مقابل عادل ألداء املتميز ومتكن العاملني على أدائهم الفردي ، أدائهم اجلماعي ، فتظهر 

ا هناك حوافز على أساس املنظمة ككل ، فيعرف احلافز بأنه مؤثر خارجي احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية ، وأيض

حيرك شعور اإلنسان وجتعله يسلك سلوكا معني لتحقيق األهداف املطلوبة ، أو هو جمموعة الظروف اليت تتوفر يف 

                                    . جو العمل ، ويشبع رغبات األفراد اليت يسعون إىل إشباعها عن طريق العمل 

:                                                                 تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين  - 6

:تم املنظمات مبنح عامليها مزايا معينة مثل املعاشات والتأمينات اخلاصة باملرضى والعجزة والبطالة ، كما :تم 

                                                           
 Î »30 2001الطبعة اخلامسة  –اإلسكندرية  –إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية : أمحد ماهر  -1
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 يف شكل خدمات مالية اجتماعية ، وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت املنظمات بتقدمي اخلدمات للعاملني

                                                           . وغريها

:                                                                                                 تقييم األداء - 7

مات تقريبا بتقييم األداء موظفيها ، ويتم ذلك من خالل أساليب معينة ، وغالبا مايقوم بتقييم :تم كل املنظ

                .ومنه التعرف على أوجه القصور يف هذا األداء . الرؤساء املباشرين بفضل التعرف على كفاء:م 

لني بشكل منصف وعادل جتري مكافآ:م عملية يتم مبوجبها تقدير جهود العام"" كما عرف تقييم األداء على أنه

                                                                                                     "" .بقدر ما يعملون وينتجون

                  :                                                                                    التدريب -8

 يعرب بأنه جهود اإلدارة ، أو التنظيمية اليت :دف إىل حتسني قدرة اإلنسان على أداء عمل معني ، أو القيام بدور

حمدد يف املنظمة اليت يعمل dا ويعرف أيضا بأنه إجراء منظم من شانه أن يزيد من املعلومات واملهارات لتحقيق 

     .هدف معني 

:                                                                                     تخطيط المسار الوظيفي  - 9

فيما خيص النقل والرتقية ، :تم هذه السياسة بالتخطيط للتحركات الوظيفية املختلفة للعاملني باملنظمة وعلى األخص 

                                                                     . والضعف لدى الفرد التدريب وحيتاج هذا التعرف على نقاط القوة
:                                                                                  العالقات مع النقابات  -10

الشكاوي : بات والتطرق ملوضوعات مثلوهي سياسة :تم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العمالية أي النقا

  .والنزاعات العمالية ، التأديب والفصل من اخلدمة 
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:                                                                                 ساعات وجداول العمل -11

ة املنظمة ، ووضع نظام يكفل  وفقا لنظام يناسب طبيع  و:تم هذه السياسة بتحديد ساعات العمل واإلجازات ،

  .كفاءة العمل 

:                                                                                    أمن وسالمة العاملين  -12

 1و:تم هذه األخرية بإجراءات احلفاظ على سالمة العاملني واألمن ، والصحة ، واالجتاهات النفسية السليمة له

  .العوامل المؤثرة في إدارة الموارد البشرية  :المطلب الثاني 

كثريا ما يدور التساؤل حول مدى قوة تأثري العوامل البيئية املوجودة يف جمتمع معني على إدارات املوارد 

تمع تلعب وينبغي التأكيد منذ البداية أن العوامل البيئية لكل جم. البشرية مبختلف املنشآت العاملة يف هذا اˡتمع 

دورا كبريا ومؤثرا يف كافة النواحي املختلفة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية بكافة املنشآت ،وعادة ما تتشكل أهداف 

.                                واهتمامات وممارسات إدارة املوارد البشرية ، حسب طبيعة العوامل البيئة احمليطة 

ة على إدارة املوارد البشرية إىل جمموعتني رئيسيتني واملتمثلتني يف جمموعة العوامل ومتكن تصنيف العوامل البيئي

الداخلية واليت تنبع من بيئة العمل الداخلية للمنشأة ، ومثال ذلك السياسات اإلدارية العامة للمنشأة ، حجم 

  ...)املنشأة وإمكانيا:ا املادية 

                   .سوف نتطرق هلا بالتفصيل خالل هذا املطلبأما جمموعة العوامل اخلارجية وهذه األخرية 

                                                   :مجموعة العوامل الخارجية المؤثرة على إدارة الموارد البشرية 

إن العوامل اخلارجية اليت كان هلا تأثريا حمتمال على إدارة املوارد البشرية عديدة ولكننا سوف نركز على مخسة 

                                                           
  31، نفس املرجع السابق ،ص أمحد ماهر -  1
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العوامل التعليمية ، العوامل االجتماعية العوامل : عوامل رئيسية كان هلا تأثريا جوهريا على إدارة املوارد البشرية وهي

    .                               1ة ، وأخريا العوامل التكنولوجيةالسياسية والقانونية ، العوامل االقتصادي

                                                                                                                                                            :وتتمثل فيما يلي  :العوامل التعليمية / 1

                              .املستوى التعليمي للسكان وللعاملني يف قطاع األعمال ، وكذلك مستوى األمية  - أ

                       .ون مثل هذا التعليم نوعية التعليم املهين الفين املقدم ونوعية املوارد البشرية الذين يتلق - ب

نسبة امللتحقني واملتخرجني من التعليم العايل باجلامعات من جمموع السكان ، وكذلك نسبة املوجود منهم يف  - ج

                                                                                                .قطاعات األعمال 

   .الربامج التخصصية يف اإلدارة ، نوعيتها ، وعددها ، ونوعية وعدد امللتحقني dا -د

                                                                                       :العوامل االجتماعية / 2

للمجتمع ، باإلضافة إىل االجتاهات والقيم إن اˡتمعات قد تعرضت لتطورات كبرية فيما يتعلق بالرتكيبة الطبقية 

.                            السائدة فيه ، وكذلك بأحداث رئيسية غريت من جمريات األمور داخل هذا اˡتمع 

  :                                                                                    ومن أهم هذه العوامل نذكر منها

.                              النظرة للعمل الصناعي واملديرين يف الصناعة ، كذلك املدير ألعمال اإلدارية  - أ

.               النظرة ملفهوم السلطة ، والنظرة إىل املرؤوسني ومدى مفهوم املدير للسلطة والتعاون معه يف العمل  - ب

ؤسسات الصناعية ، أجهزة احلكومة ، املؤسسات التعليمية وقدرة هذا التعاون بني خمتلف املنظمات مثل امل - ج

.                                                                 التعاون يف دفع عجلة الصناعة والتقدم االقتصادي 

واإلدارية واالقتصادية و  تقدير املوارد البشرية الستخدام العلوم والتكنولوجيا احلديثة يف حل املشاكل الفنية -د
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.                                                                                                           االجتماعية 

  . 1 التصنيف االجتماعي يف اˡتمع وقدرة الفرد على االنتقال من مستوى إىل آخر - ه

                                                                                : العوامل السياسية والقانونية / 3

إن القوانني وقرارات احملاكم والقرارات التنفيذية كان هلا تأثريا جوهريا على إدارة املوارد البشرية خالل العقود الثالث 

إىل جمال آخر مقيد "" دعه يعمل  دعه مير "" دأ إن إدارة املوارد البشرية قد انتقلت من جمال حيكمه مب 3األخرية 

                                                                                                         . بالقوانني الفيدرالية 

البشرية يف كل املنظمات ،  إن البعد القانوين كان له تأثريا كبريا على السياسات واملمارسات اخلاصة بإدارة املوارد

فتدخلت التشريعات والقوانني لتحديد دور املنظمات العمالية وحقوقها ، واحلد األدىن لألجور ، واحلد األقصى 

     . لساعات العمل ، وكل السياسات املتعلقة باستقطاب األفراد ، ومقابلتهم واختيارهم وتدريبهم وأمنهم صحتهم

                                                                                               :  العوامل االقتصادية / 4

إن حالة االقتصاد القومي والظروف احمليطة به تؤثر على املوارد البشرية ألن املنظمات تتجه إىل التوسع يف األنشطة 

صها يف فرتات الكساد ، ويتضح هذا كما سنرى من التأثر اخلاصة بإدارة املوارد البشرية يف فرتات الرواج ، وتقلي

الشديد لالجتاهات واملمارسات اخلاصة باألفراد أثناء فرتة الكساد العظيم ، يف الثالثينات وأثناء فرتة الرواج يف 

خر األربعينيات واخلمسينيات والستينيات ، أيضا خالل فرتات الركود االقتصادي منذ منتصف السبعينات وحىت أوا

                                                                                                               2الثمانينيات

وجند من ناحية أخرى ، أن االرتفاع املستمر ملستوى املعيشة يف اˡتمع كان له تأثريا كبريا على املمارسات اخلاصة 

                                                                      .  باملوارد البشرية ، وبالذات من ناحية تطور املداخل املستخدمة لتحفيز العاملني 
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:                                                                                        العوامل التكنولوجية / 5

إن التقدم التكنولوجي الذي حدث يف اˡتمعات ، منذ ما قبل الثورة الصناعية وحىت وقتنا احلايل ، كان مذهال ، 

. حدث خالل القرن املاضي فقط ، بأنه التقدم املرتاكم عرب مخسة آالف سنة السابقة له  فقد وصف التقدم الذي

إن التعقد الشديد الذي يتصف به اˡتمع اليوم وكذلك رقيه يف النواحي التكنولوجية والفنية ، وقد مر عرب طريق 

ومتطلبات املنظمات ، ومن أهم طويل من التطور صاحبته تغريات جذرية يف القوى العاملة كنتيجة لتغري حاجات 

  .   1هذه التغريات التوسع املستمر يف األوتوماتيكية  وزيادة االعتماد  على احلاسوبات االلكرتونية

  .يوضح أهم العوامل الخارجية المؤثرة في إدارة الموارد البشرية): 03(الشكل رقم 

  البيئة الخارجية                                               

  

  

  

  

  

  
  2004/2005مجعي ليندة وأخريات ، سياسة التوظيف يف الوظيف العمومي ، مذكرة خترج لنيل شهادة ليسانس املدية ، السنة 

  . 17ص
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  أهداف إدارة الموارد البشرية والتحديات التي تواجهها :المبحث الثالث 

االقتصاد الوطين وكون هذا املورد مهم يهتم علم اإلدارة بالعنصر البشري ، ويعتربه العامل الرئيسي يف بناء 

بالنسبة للمنظمة ، فكانت الضرورة لوجود إدارة تعمل على تسيريه من أجل جلب أحسن األفراد ليكونوا جديرين 

  .بتحقيق أهدافها 

  أهداف إدارة الموارد البشرية :   المطلب  األول  

جيب على املسؤولني عن إدارة األفراد أن يضعوا يف أذها�م األهداف اليت عليهم أن يعملوا على حتقيقها 

، وتتضمن هذه األهداف تلك املتصلة باˡتمع ككل ، وتلك املتصلة باألفراد العاملني ، وتلك املتصلة باملشروع 

                                                             :                                                   1وهي 

  :أهداف المجتمع / 1

احملافظة على التوازن بني األعمال ، وشاغلي هذه األعمال مبا يؤدي إىل رفع مستوى املعيشي ، أي 

.                                 ص التوازن بني الفرص املتاحة للعمل والطاقة البشرية اليت ميكنها التقدم للحصول على هذه الفر 

مساعدة األفراد يف إجياد أحسن األعمال وأكثرها إنتاجية ورحبية بالنسبة لكل منهم مما جتعلهم سعداء ، ويشعرهم 

  .باحلماس حنو أعماهلم 

متكني األفراد من بذل أقصى طاقا:م ، واحلصول على مقابل هلذا البذل وتوفري كل اإلمكانيات احلديثة 

  .واملستخدمة لتكون يف متناوهلم 

  . تأمني احلماية واحملافظة على القوة العاملة ، وجتنب االستخدام غري السليم لألفراد 
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توفري جو من العمل تسوده حرية احلركة والتعبري ، وختلوا منه اإلكراه واإلجبار ، مما يساعد على حتقيق 

  .  الرفاهية العاملة لألفراد يف اˡتمع 

  :أهداف العاملين / 2

يتوقع األفراد أن جيدوا احسن فرص عمل ممكنة ، وأن تتاح هلم فرص التقدم والرقي عندما يصبحون   

مؤهلني لذلك ، كما يتوقع األفراد أن تتوفر لديهم ظروف العمل اليت متكنهم من العمل املتعاون الفعال الذي يزيد 

  . خوهلم من إنتاجيتهم ، وبالتايل يزيد من مكافأ:م و د

كما يرغب األفراد أن تكون هناك سياسات موضوعة وظروف عمل متنع اإلسراف والتبذير يف الطاقات  

البشرية ، وتتحاشى االستخدام الغري اإلنساين للقوى العاملة وتتفادى املهام اليت تعرض األفراد ألخطار غري 

                       .ستقالل واملعاملة اليت تتفق مع الكرامة اإلنسانية كما يرغب األفراد يف أن تتوفر هلم حرية احلركة واال. ضرورية 

  : أهداف المشروع / 3

يهدف املشرع إىل احلصول على أفراد أكفاء يف سبيل ذلك ، وعليه أوال أن يعرف ما املطلوب القيام به   

عمل باألعمال األخرى  ، أي جيب أن يكون هناك حتديد سابق بواجبات ومسؤوليات كل مركز، وعالقة كل

  .داخل التنظيم الذي يتكون منه املشروع 

وهلذا ميكن حتديد املؤهالت والصفات والشروط اليت جيب توفرها يف من يشغل كل مركز ، مما يساعد  

  .على حتديد مصادر احلصول على األفراد والقيام بإجراءات االختيار واالختبار و التعيني 
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  التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني 

لقد حدثت التغريات الكثرية يف اˡاالت العمل املختلفة يف وقتنا احلاضر ، وقد صاحبت هذه التغريات كثري 

من التحديات والعقبات أمام إدارة املوارد البشرية لتحقيق أهدافها اجتاه العاملني من جهة واجتاه املنشأة من جهة 

                                              :فيما يلي سوف نستعرض بعض من هذه التحديات واملتمثلة فيما يليو   1أخرى

:                                                                     زيادة االعتماد على التكنولوجيا الحديثة / 1

واستخدام احلاسبات اآللية شكل قيدا على إدارة املوارد البشرية ، فسوف الشك أن التطورات احلديثة للتكنولوجيا ، 

تؤدي التغريات امللحوظة يف التكنولوجيا االلكرتونية إىل تغريات جذرية يف أنواع األعمال واملهارات اليت حتتاج إليها 

بل الوظيفي  كما ينتج عن املنشآت ، وسوف تزداد أمهية بعض األنشطة مثل التدريب والتنمية ، و التخطيط للمستق

التوسع يف استخدام التكنولوجيا االستغناء عن بعض العاملني ، والبحث عن فرص العمل األخرى هلم ، لذا ينبغي 

  . على إدارة املوارد البشرية أن تعدل على سياسا:ا اجتاه العمال لتتالءم وتتكيف وفقا للتغريات التكنولوجية

:                                                                           لعاملةالتغيرات في تركيب القوى ا/ 2

لقد لوحظ أن هناك تغري يف تركيب القوى العاملة احلالية ملختلف املنشآت خاصة احلكومية ، ومن هذه التغريات 

كما أن عدد النساء الاليت   جند النساء العامالت ، حيث أصبحت املرأة تنافس الرجل يف العديد من الوظائف ،

لذا . سوف يقومون مبهام اإلدارة العليا يعين أن العديد من النساء لن يكن قادرات على إجياد الناصح املخلص 

فعلى إدارة املوارد البشرية أن تكون مستعدة لتجاوب بتوفري خطط أفضل للمستقبل الوظيفي اخلاصة بالعمال من 

  .جنس آخر 
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    :                                                                    إدارة الموارد البشرية نظم المعلومات في/ 3

لكي تساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املنشآت بطريقة أفضل ، فإ�ا حتتاج إىل نظم معلومات حديثة 

                 . خصص يقدم النصح لإلدارةتشمل على البيانات وخطط إدارة املوارد البشرية يف شكل قسم مت

لذا ينبغي أن يتوفر لإلدارة قاعدة من املعلومات األساسية ، اعتمادا على خدمات احلاسب اآليل ، فالتحدي 

الذي يواجه معظم املنشآت الكبرية احلجم يف الوقت احلاضر هو مقدر:ا على التقدم مبعلومات ذات قيمة لإلدارة 

                                                            .اذ القرارات الرشيدة اجتاه املوارد البشريةتساعدها على اخت

:                                                                         العائد والتعويض المادي للعاملين /  4

أعلى ، وعدم قدرة الكثري من املنشآت على دفع أجور أعلى يؤدي التضخم االقتصادي إىل طلب العاملني أجور 

للعاملني تتناسب مع املستوى هلذا التضخم ، وضعف مستوى األجور وعدم توافر احلوافز االجيابية يعترب عامال 

مؤثرا على مستوى األداء يف الكثري من األجهزة احلكومية ، فقد أدى إىل عدم االنتظام يف العمل والبحث عن 

ل إضافية خارج العمل الرمسي ، وهذا يلقي عبئ جديد على إدارة املوارد البشرية من حيث عدم قدر:ا على أعما

  .1دفع العاملني وحتفيزهم لبذل جمهودا أكرب للعمل

:                                                                                التشريعات واللوائح الحكومية/ 5

إدارة املوارد البشرية يف األجهزة احلكومية ، وكثريا من شركات القطاع العام مل تكن قادرة على إعداد سياسات  إن

للعمالة تتناسب مع ظروف وطبيعة أنشطتها ، وذلك ألن معظم سياسات العمالة حتكمها الئحة العاملني 

جهزة احلكومية ، والئحة العاملني بالقطاع العام بالقطاع العام بالنسبة للعاملني باحلكومة بالنسبة للعاملني باأل

                                                                             .بالنسبة للعاملني بشركات القطاع العام 

ارب ومن ناحية أخرى ، جند أن كثرة املتغريات والتعديالت احلكومية يف قوانني وتشريعات العمل ، يسبب التض
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واملشاكل يف تطبيقها ، ولذلك فإن معيار الكفاءة ملديري املوارد البشرية هو درجة مهار:م وقدرا:م على اإلملام 

.                                                                                  dذه التشريعات واإلجتهاد يف تفسريها 

املوارد البشرية يف املستقبل سوف يتزايد يف درجة صعوبته وتعقيده ، وذلك يتطلب  مما سبق  يتضح أن أداء وظيفة

         . 1املزيد من املتخصصني ذوي قدرات ومهارات لتعمل بإدارة املوارد البشرية

  تنمية الموارد البشرية في المؤسسات:المبحث الرابع 

أصبحت تنمية املوارد البشرية تشكل الشغل الشاغل لبال مدراء املوارد البشرية خاصة بعد  النتائج   

         .امللموسة اليت مت حتقيقها والتغيري امللحوظ الذي عرفته كل من املردودية والكفاءة اليت ختص كل عامل يف املؤسسة 

ية                                                                                مفهوم ودوافع تنمية الموارد البشر : المطلب األول 

المفهوم                                                                                                           : أوال 

أي تداخل مع املصطلحات الشبيهة ملوضوع املوارد  من بني أهم التعريفات اليت تعرف مبعىن واضح وصريح وبدون

:                                                                                              البشرية وجدنا ما يلي 

جه إىل تعرف تنمية املوارد البشرية على أ�ا تنمية الناس بواسطة الناس ومن اجل الناس وتتو :التعريف األول 

حاجات الناس من املأكل وامللبس واملعاش والعلم والعمل ، من هنا فإ�ا ترتكز باملطلق على عقول من خالل 

.                                                     2سعيها املستمر لتفجري طاقات وإبداعات األفراد اإلنتاجية

ة ا�ا زيادة عملية املعرفة واملهارات والقدرات للقوى العاملة القادرة على يقصد بتنمية املوارد البشري: التعريف الثاين 
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  العمل يف مجيع اˡاالت ،واليت يتم انتقاءها واختيارها على ضوء ما اجريا من اختبارات خمتلفة بغية رفع مستوى

 .                                                                       1كفاء:م اإلنتاجية ألقصى حد ممكن

يقصد dا حتسني وتطوير أمناط سلوك األفراد والعمل على تعديل اجتاها:م ومعتقدا:م : التعريف الثالث 

تلك الظروف  وذلك للتكيف مع الظروف املتغرية يف البيئة اخلارجية وجعل األفراد أكثر قدرة على التعامل مع

وذلك بإحداث التوازن بني طبيعة هؤالء األفراد من حيث أهدافهم ودوافعهم وقدرا:م وبني أهداف ووظائف 

.                                                                                                           2وأهداف املؤسسة

تنمية املوارد البشرية هي تنمية اإلنسان باعتباره مورد حىت تتعاظم مسامهته يف :  أما التعريف الذي نتبناه هو

  .وذلك بالتدريب وحتسني جودة حياة العمل .العملية اإلنتاجية 

الدوافع                                                                                                         : ثانيا 

تواجه املؤسسات العديد من تغريات البيئة الداخلية واخلارجية مما يقتضي ضرورة مواكبة هذه التغريات ،حىت 

.   تستطيع احملافظة على بقاءها واستمرار نشاطها ، والذي يتطلب إدارة املوارد البشرية من بينها تنمية املوارد البشرية

   :     3توجد عدة دوافع لتنمية املوارد البشرية

.                         حتسني مهارات األفراد وزيادة قدرا:م ، ورفع مستوى أدائهم وفق معايري األداء احملددة - 1

.                                    توجيه اإلفراد اجلدد بشىت أنواع الوظائف اˡددة هلم وتعليمهم طبيعة األداء املطلوب - 2

رأس املال املعريف أي ما لدى املؤسسة من عناصر بشرية عارفة وماهرة اذ يلعب الدور تزايد مستمر يف أمهية  - 3

                                                           
ماجيسرت ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم مراكشي حممد ملني ،فعالية نظام التدريب يف تنمية املوارد البشرية ، دراسة حالة نفطال وحدة البليدة ، رسالة  1

 . �ò61 2005"التسيري جامعة البليدة 
 . 20096178حممد مسري امحد ، االدارة االسرتاتيجية وتنمية املوارد اليشرية ، دار املسرية للنشر والتوزيع ، االردن  2
 236حسن ابراهيم بلوط،مرجع سابق ،ص 3
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.                                                                                          1األساسي يف جناح األداء

. 2ى العمل لصاحل ذوي املهارات العاليةالتغري التكنولوجي وما يرتتب عليه من حتول يف أمناط الطلب على قو - 4

:يئة اإلفراد ملواجهة حتديات العوملة وشدة املنافسة بني السلع واخلدمات ، ومن مث زيادة احلاجة إىل العمالة - 5

                                                                                                    .        األكفأ 

.                       أصبحت املؤسسة تبحث على العمالة اليت تتصف خبصائص أساسية مثل اإلبداع - 

باإلضافة إىل ماسبق تشكل أمهية تنمية املوارد البشرية إحدى هذه الدوافع ، وتكمن أمهيتها يف النتائج اليت حتققها 

عد الفعالية واألداء مطلبني أساسيني ضمن إسرتاتيجية جماالت تنمية املوارد البشرية والتدريب بشكل خاص حبيث ت

إدارة املؤسسة ،واللذان حيققان عن طريق التدريب ، كما انا احلوافز املادية واملعنوية اليت ترفع مستوى أداء الفرد 

ة واليت تتمثل باإلضافة إىل أمهية الوظائف اليت تؤديها تنمية املوارد البشري. تزداد مع تطوير وحتديث برامج التدريب 

  : 3فيما يلي

.                                                                                               :يئة وتدريب العاملني - 

  .                                                            تصميم وتنفيذ برامج التنمية اإلدارية و التنظيمية  –

.                                                                                   تصميم نظام لتقييم العاملني - 

.                                                                  مساعدة العاملني يف تطوير مهارا:م الوظيفية - 

  .ظيمي بناء فرق فعال داخل اهليكل التن- 

  

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة 17وارد البشرية ، جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة ،العدد علي عبد اهللا ، العوملة وادارة امل 1

 47اجلزائر،ص
 20014721امحد ابراهيم واخرون ، تنمية املوارد اليشرية ،مركز جامعة القاهرة للتعلينم املفتوح ،مصر  2
 20012121وارد البشرية ، مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح ، مصرمصطفى كامل ونفسية حممد ناشري،ادارة امل 3
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  تنمية الموارد البشرية لمدخل :المطلب الثاني 

إذا كان مفهوم تنمية املوارد البشرية هو املدخل احلقيقي خللق امليزة التنافسية ألي مؤسسة ، وإذا كانت 

هناك خصائص وصفات مرغوب توافرها حىت حتقق مسامها:ا اجيابية يف خلق تلك امليزة فان التساؤل يثور حول  

تكوين تلك اخلصائص املرغوبة ، إن اغلب تلك اخلصائص والصفات االجيابية املطلوب توافرها يف املورد كيفية 

البشري تكون عادة مكتسبة من البيئة االجتماعية واحلضارية اليت يعيشها اإلنسان وبالتايل فان اكتساب املورد 

ميكن إخضاعها مجيعا على أساس البشري اخلصائص والصفات املستحدثة تتحقق من خالل أساليب واليات 

االختيار الصحيح للمدخل الذي سوف تتبىن عليه عملية تنمية املوارد البشرية ، ومن بني أهم تلك املداخل جند 

  . 1ومدخل تصميم العمل)املعرفة ،املهارة ، واالستعدادات (مدخل سلسلة واملقدرات 

                                                                                        :   مدخل سلسة المقدرات -1

يشكل اجلهد اإلنساين احد املوارد املتاحة يف املؤسسة ، حبيث تتشكل هذه اجلهود من مهارات ومعارف ودوافع 

دية تساعد يف حتقيق ميزة  تنافسية للمؤسسة  لذلك أصبحت املؤسسات العصرية تويل أمهية كربى للمقدرات الفر 

 يف املوارد البشرية العاملة عندها ، إىل أن تلك األمهية ال تنحصر يف عملية تنمية تلك القدرات) املهارات واملعرفة (

بل االهتمام أيضا بتخطيطها واكتساdا واستخدامها حبيث تشكل تلك اخلطوات جمتمعة مما يسمى يسلسله 

  .  2فيما يأيت توضيح خمتصر لتلك اخلطوات و ) سلسلة املقدرات (املهارات واملعرفة يف املؤسسات 

وذلك من خالل تقدير االحتياجات املستقبلية للمهارات مث مقارنتها مبا : ختطيط املهارات واملعارف - أ

هو متاح لدى املؤسسة ، وتكون النتيجة وجود فجوة من املهارات واملعرفة اليت حتاول املؤسسة سدها ،وعادة ما 

على أساس العدد املطلوب تعيينه واˡاالت اليت حتتاج هلذا العدد ، وقد يأخذ الشكل يتم ترمجة هذه الفجوة 

                                                           
  بتصرف 247- 2001رواية حسن ،مدخل اسرتاتيجي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية ،االسكندرية ،مصر ،الدار اجلامعية للنشر  - 1
 . 4725  2009،االردن ، 1،دار وائل للنشر ،ط والصغيرة المتوسطة األعمال منظمات وإستراتيجية إدارة , الغالبيب منصور حمسن طاهر -  2
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األكثر تعقيدا لتخطيط املهارات يف حسبانه احلراك الداخلي يف املؤسسة ،مثل انتقال اإلفراد من وظيفة إىل أخرى 

العمل اخلارجي ومن بني  تتم من خالل اللجوء إىل سوق:احلصول على املهارات واملعرفة  -ب.  أو ترقيتهم 

التقنيات املستعملة يف اكتساب املهارات جند طريقة استقطاب إفراد جدد على درجة عالية من التعليم واخلربة أو 

شراء خدمات استشارية باللجوء إىل االستشاريني اخلارجيني نظرا للخربات واملهارات املتخصصة اليت يتمتعون dا 

.                                                                                          الدراسات  مثل املستشار اجلبائي ومكاتب

وذلك من خالل التعلم ، تدريب اإلفراد ، التطوير اإلداري وبرامج التدريب املهين : تنمية املهارات واملعرفة  - ج

.                            مجعات العمل ودوائر اجلودة واألشكال الداخلية للتعاون مثل حلقات البحث العلمي و 

حبيث تقوم املؤسسة جبين مثار جهودها يف جمال التدريب واكتساب املهارات ،ويف :توظيف املهارات واملعرفة  -د

هذا السياق تلجا كل مؤسسة إىل الطريقة املثلى لتوظيف مهارات ومعرفة مواردها البشرية وفقا لبعض األهداف 

  .1املعايري اليت حتدها و 

  سلسلة المقدرات   ) : 04( رقم  الشكل                       

  

  

  

 

      . 249رواية حسن ،مرجع سابق ،ص : المصدر                               

                                                           
 . 246رواية حسن ،مرجع سابق ،ص -  1

كتساب المعرفة والمهارات الخارجيةإ

تخطيط المهارات 
 والمعرفة

ستخدام المهارات إ
 والمعرفة

 تنمية المهارات والمعرفة
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:                                                                                              مدخل تصميم العمل-

يشكل تصميم العمل احد أهم املداخل لتنمية املوارد البشرية يف املوئسة وسنستعرض ذلك املدخل من خالل 

.                          يم العمل واألداء التنظيمي باإلضافة إىل االستخدام األمثل للموارد البشرية دراسة عملية تصم

ان عملية تصميم العمل متثل العامل املهم يف الوظيفة وباخلصوص فيما :عالقة تصميم العمل واألداء التنظيمي –

الرتقية ترجع إىل الطريقة اليت صمم dا العمل لذلك يتعلق بالكفاءة املطلوبة حبيث إن جناح عملية االستقطاب أو 

جيب إن تكون هناك معلومات كاملة وهادفة كما جيب إن يكون تصميم العمل ممثل للواقع ويعكسه وهنا ما يشري 

          .                                                                           1إىل أمهية التحليل املعمق للوظائف

شروط فعالية تنمية الموارد البشرية                                                                    : المطلب الثالث 

تواجه إدارة املوارد البشرية عدة حتديات ، خاصة مبا يتعلق بالتطور التكنولوجي الذي يؤدي إىل تغري املهارات 

اج إليها املؤسسة ، مما يعطي طابعا خاصا لعملية التكوين والتنمية للموارد البشرية والقدرات والكفاءات اليت حتت

: وتنشا تنمية املوارد البشرية من رؤية مستقبلية عن قدرات اإلفراد وطاقا:م الكامنة ،وتتطلب توفر الشروط التالية .

.     صائص الفردية واحتياجات النظام تنظيم وظيفة تنمية املوارد البشرية بشكل يسمح بتحقيق التوافق بني اخل- 

.                اجناز األعمال اخلاصة إدارة املوارد البشرية بكفاءة عالية مع وجود متخصصني ذو خربة عالية –

االسرتاتيجي ،اإلداري ، :الربط بني تنمية الفرد واملؤسسة من خالل حتديد احتياجات كل من املستويات 

.                                                  إلسرتاتيجية ملقابلة تلك االحتياجات العمليات ،ورسم اخلطط ا

.                              رؤية مستقبلية واضحة لتنمية الفرد ومدى اهتمام املؤسسة بتنمية مواردها البشرية –

ة واقع التقدم التكنولوجي وتوضيح األسس املتبعة اعتماد سياسة وتبين إسرتاتيجية لتنمية املوارد البشرية مع مراعا–

.                                                                                   لضمان اجناز أهداف تنمية الفرد 

                                                           
 امعة البليدة  ناصر مراد ، تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املصرفية املالية واجلزائرية ،كلية العلوم االقتصادية التسيري والعلوم التجارية ،ج -1



 مدخل إلى إدارة الموارد البشرية               :                                            الفصل األول    
 

34 
 

ناقشة ضمان فعالية تطبيق اخلطط واالسرتاتيجيات وذلك بتوفر مستوى عال من اإلدارة اإلشرافية للمشاركة يف م - 

.                                                                                                          تلك اخلطط 

استمرارية استثمار املؤسسة يف اإلفراد مع متكينهم من التعلم التنظيمي الذي يسمح باستخدام أفكار جديدة –

.                                 مما يؤدي اىل التحسن املستمر ألداء اإلفراد وتوسيع الطاقات واملهارات والقدرات 

.                تبين نظم لالختيار تقوم على استقطاب املواهب والكفاءات العالية والعمل على االحتفاظ dم –

األنشطة الروتينية إىل  االستفادة من تكنولوجيا املعلومات يف تنمية املوارد البشرية ،من خالل حتويل بعض–

  .     1عمليات آلية تتم عن طريق احلاسات اآللية 

االستفادة من جتارب املؤسسات الرائدة يف تبين برامج وسياسات موارد يشريه متطورة مثل متكني –

نوا من ان تنمية املوارد البشرية جيب ان تبدأ بتنمية وتطوير قدرات وكفاءات املديرين حىت يتمك–.     العاملني 

.                                                                                                  القيام مبهامهم على أحسن وجه  

من اجل جناح نظام تنمية املوارد البشرية يف املؤسسة جيب أن تلجأ املؤسسة إىل االستشاري سواء الداخلي او –

 . 2تع من خربة ومعرفة يف البلداناخلارجي وهذا ملا يتم

  

  

  

  

  

                                                           
  26ص ,  1994, مصر , السلوك القيادي وفعالية اإلدارة , طريق شوقي .  -  1
  27،نفس المرجع السابق ،ص طريق شوقي - 2
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  :خالصة 

هدف إىل حتديد إجيابيات املنظمة من يد يمن خالل دراسة هذا الفصل نستنتج أن تسيري املوارد البشرية 

عاملة، و العمل على تأهيلها و تطويرها تطويرا فعاال يعود بالفائدة على املنظمة و أفرادها، و كذلك دعمهم و 

األداء املتميز و املتوافق مع الغدارة الساعية إىل حتقيق النتائج املقصودة، فالعنصر البشري ما ميلكه  حتفيزهم لتحقيق

من مهارات و قدرات و ما يتمتع به من دوافع للعمل هو العنصر السياسي يف زيادة املر دودية و حتقيق الكفاءة و 

  .و هذا ما يتم التطرق إليه يف الفصل الثاين. الفعالية
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 :تمهيد

إن سعي الدول لبناء ذاÆا تنمويا فاهلدف منه هو تغطية حاجات سكا�ا يف خمتلف اجلوانب 

  .وذلك بتوحيد جهود املواطنني واملؤسسات الوطنية احمللية.حلياتيةا

جهود املواطنني واحلكومة لتحسني األحوال االقتصادية و فالتنمية هي العملية اليت تتوحد òا 

وتعترب املؤسسة احمللية الركيزة األساسية للتنمية احمللية فهي تقوم بتوفري وسائل التنمية،كتوفري مناصب .االجتماعية

  .الشغل وامتصاص البطالة ،استغالل الثروات الطبيعية

فصل وذلك بدراسته يف خمتلف اجلوانب كاألهداف ومؤسسة حماجر الغرب خري مثال نتناوله يف هذا ال

اليت أنشأت املؤسسة من خالهلا،واإلسرتاتيجية املنتهجة يف ذلك،وطرق تنفيذيها،كما سنتناول يف هذا الفصل 

  . دراسة وحتليل نتائج املؤسسة ودراسة مؤشراÆا من خالل جدول حسابات النتائج
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  ربتقديم مؤسسة محاجر الغ:المبحث األول 

  .نشأة المؤسسة: المطلب األول

لقد مت إنشاء املؤسسة عن طريق مداولة ا＋لس البلدي سيدي خلضر يف جلسته العادية 

وعني السيد بلميلود خلضر ككاتب  .حتت رئاسة السيد قاضي ميلود بصفته رئيسا للبلدية.04/11/2002ليوم

 ىمام هذه الوضعية وقصد احلفاظ علأf ,ì للجلسة حبضور مجيع أعضاء ا＋لس الشعيب البلدي،وعددهم عشر 

التوازن املايل للبلدية وبعد االستغالل العشوائي للرمال اقرتح السيد الرئيس إنشاء مؤسسة التسيري واالستغالل ملرملة 

  :ضر وفقا لقانون،وال مسياسيدي خل

  138-137املتعلق بالبلدية خاصة املادة  07/04/1990خبتاري خاملؤر 90/80القانونرقم

 املتعلق بعمليات العمل 21/04/1990املؤرخ يف 11/90القانون رقم 

احملدد لشروط إنشاء املؤسسة العمومية احمللية وتنظيمها  19/03/1983املؤرخ يف  83/200املرسوم 

 .ريهايوتس

  :وبعد هذا االجتماع قرر ا＋لس اإلمجاع 

، الكائن مقرها االجتماعي بشارع إنشاء مؤسسة التسيري واالستغالل املقلع الرملي بسيدي خلضر - 

  10.000.000.00رامساهلا.حقاين محو بسيدي خلضر

  .املذكور أعاله 83/200من مرسوم08يطلب من السيد الوايل املصادقة و املداولة وفق األحكام املادة  - 

  :ن تداول ا＋لس الشعيب قصد تنمية املؤسسة واقرتح األمساء التاليةأبعد 



 الغرب محاجر حالة دراسة                   :                                               الثالث الفصل  

 

84 
 

  منجم الغرب - 1

  سيدي خلضر مناجم - 2

  منجم الظهرة- 3

حمجرة "مت اختيار االسم التجاري من إدارة املركز الوطين للسجل التجاري املفوض قانونا وهو 

  .17/12/2002املؤرخ يف  135811مبقتضي شهادة تسجيل رقم"الغرب

  أهداف المؤسسة :المطلب الثاني

الربح أوال حىت يتم البقاء ومواصلة املسرية وضمان لغرض يتم إال إن إنشاء أي مؤسسة ال

االستمرارية،وهذا من ميزات مؤسسة حماجر الغرب، حيث هذه األخرية متون كل مشاريع البالد علي مستوي 

يف بناء القوالب اإلمسنتية واملتاجرة òا،حتقيق التنمية  تساهم اأ�الغرب اجلزائري مبادة الرمال الصاحلة للبناء ،كما 

أساس املقلع  ىوامتصاص البطالة عل %60والبلدية ب %30تجارية املتمثلة يف الداعم املايل الذي متوله الوالية بال

  .جللب اكرب عدد ممكن من الزبائن األوفياء ىاخلاص كما أ�ا تسع

  :أفاق المرملة

  :دراة والتسيري يتصور مستقبال ما يليجملس اإل

  من الرملمراجعة تسعرية املرت املكعب الواحد  -

 مراجعة القانون األساسي للمؤسسة -

 االستثمار يف مواد البناء واملناجم والسياحة -

 .يف الوديان ى، احلصس، اجلباألمحر لامللح، الرميف  ىخر البحث عن املناجم األ -
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 شراء واقتناء بعض األجهزة -

 :الهيكل التنظيمي للمؤسسة:المطلب الثالث 

علي السري احلسن للمؤسسة وعدة مصاحل وكل رئيس مصلحة علي رأس املؤسسة مدير يتويل اإلشراف 

  .يسهر علي تسيري مصلحته طبقا للقانون الداخلي للمؤسسة وتعليمات مدير املؤسسة

املدير مهمته اإلشراف علي السري احلسن للمؤسسة وتطبيق ما يليه ويتداول ا＋لس اإلداري من خالل 

  .السنةجلسات والدورات العادية واالستثنائية خالل 

  :مصلحة المحاسبة

تقوم بتنفيذ وتسجيل كل العمليات املرتبطة بنشاط املؤسسة ومنها تسجيل يومي ملبيعات املشرتيات 

واالستثمارات العمليات املصرفية مع املؤسسات املالية عمليات خمتلفة كتسجيل أجور املستخدمني والعمليات 

 PCN.خطط احملاسيب الوطيناملتعلقة باخلزينة املقدمة إيل املؤسسة وحسب امل

  :مصلحة الموارد البشرية

  .متابعة كل ملفات املستخدمني من تغيبات وحركة العمال من دخول وخروج

 .إعداد عقود العمال، مراقبة النظام العام داخل املؤسسة وفق القانون الداخلي

 .الشهريةالوقوف علي حضور وغياب املستخدمني وإعداد بطاقة احلضور قصد معاجلة األجور 

  .تنظيم املخطط اهليكلي للمؤسسة حيث يتم توضيح كل مصلحة
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  :المقلع 

لى استغالل احملجر الرملي ، وهدا بالتنسيق عالعنصر االساسي يف املؤسسة حيث يرتكز نشاط املؤسسة 

دم مع املصلحة التجارية ، وذلك بتحرير فاتورات ووصوالت الشحن للرمل حيث يتقدم الزبون اىل املقلع ويق

الوثائق املذكورة سابقا اىل املكتب املوجود هناك ،ويتم تزويده بإذن الدخول للمقلع من اجل شحن الرمل حسب 

الكمية الظاهرة يف الفاتورة وبعد ذلك واثناء خروجه من املقلع حيصل على وصل التسليم حيتوي على الكمية 

  .مه مبصلحة مراقبة احلروج والتاريخ وسلعة اخلروج ورقم الشاحنة واسم السائق مث يتم خت

  :التخطيط االقتصادي للمؤسسة :المبحث الثاني 

  تخطيط القوى العاملة في المؤسسة :المطلب االول 

جدول او جمموعة جداول حتدد فيها كل املعلومات الضرورية لتخطيط القوى العاملة  إعدادال بد من 

هذا بغية القيام بالعملية االجنازية وحتقيق و ).التكوينية  معلومات شخصية ،مستوى التعليم ، اخلربة ،الدورات (

  .اهداف املؤسسة على اكمل وجه 

  :فيما يلي  للمؤسسةنلخص تفعيل القوى العاملة  أنوميكن 

.                                                                            ضمان الزيادة الدائمة االجنازية للعمل - 

.                                                                 ختيار املنصب لالفراد واالطراف والقيادة والرتقية إ - 

.                                                  إمداد القوائم التقديرية للرواتب واالجور اليت تدفع للمستخدمني - 

  .العمل داخل املؤسسة االستفادة من التخصص وتقسيم - 
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أي ان املؤسسة تويل إهتمام كبري حلجم العمالة ،تركيب العمالة ،توزيع العاملني حسب املصاحل املختلفة 

  .اليت يضمها اهليكل التنظيمي 

  التخطيط المالي للمؤسسة:المطلب الثاني 

البيانات اليت تشملها كل من بالرتمجة املالية لالرقام او  تقوم التخطيط املايل للمؤسسة من العملية اليت

                                           .             خطة االجناز وخطة القوى العاملة وما حتتاجه من خدمات ومواد خمتلفة  

  :وعليه يتضح ان اخلطة املالية جيب ان تشمل على مايلي 

                                                            .                                   جدول نتائج االعمال 

.                                                                                  جدول امليزانية االعمومية التقديرية  

  .جدول امليزانية التقديرية 

  عالقة المؤسسة مع الهيئات الخارجية:المطلب الثالث 

حيث تقوم هذه الوزارة بتقدمي تراخيص منجمية وإصدار أوامر اجتاه املؤسسة ومن : وزارة الطاقة واملناجم

  .جهة املؤسسة تقوم بإرسال تقارير اجتاه الوزارة

 .من إيرادات املؤسسة %30تتحصل على نسبة : الوالية

 .تصادق على القرارات املتخذة من طرف جملس اإلدارة:الدائرة

من إيرادات املؤسسة وأيضا حتدد املسؤوليات واملهام  %60تعترب هي جملس اإلدارة للمؤسسة وأيضا تتحصل على نسبة :البلدية

 .بالنسبة للمؤسسة

 .هلا عالقة مع املؤسسة بالسجل التجاري:الغرفة التجارية
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 .حيث أن املؤسسة تدفع الضرائب:مصلحة الضرائب

 .اتتتعلق بالتأمين:الضمان االجتماعي

 .تشرتي املؤسسة املواد األولية من املوردين:املوردين

  من اإليرادات املتبقية تأخذها املؤسسة %10يتم التواصل عن طريق املرسالت والتقارير و: مالحظة

  بناء شخصي ملعطيات سابقة:املصدر

  مخطط يمثل عالقات المؤسسة مع الهيئات): 13(رقم  الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الضمان االجتماعي
 

  .بناء شخصي ملعطيات سابقة: المصدر

 الوزارة

 الموردين

 الضمان االجتماعي

 البلدية

 الغرفة التجارية مصلحة الضرائب

 الوالية الدائرة

 المؤسسة
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 محاجر الغرب مؤسسة ب الكفاءات تسيير حقيقة : الثالث المبحث

 حماور حتليل خالل من وذلك   باملؤسسة الكفاءات تسيري وواقع حقيقة معرفة املبحث هذا يف سنحاول

 : التالية احملاور حسب املبحث هلذا دراستنا ستكون لذا  

 الكفاءات من االحتياجات تحديد: األول المطلب

 هذه على التعرف òدف  : البناء نظام يف البدء نقطة الكفاءات من املؤسسة احتياجات حتديد يعترب

  :التالية  الوظائف بتحليل قمنا باملؤسسة ، العملية

 األداء تقييم :والأ

 على احلصول مت و األسئلة من جمموعة طرح مت باملؤسسة أكثر الوظيفة هذه على التعرف òدف

  :التالية اإلجابات

 ؟ العاملني بتقييم مؤسسة حماجر الغرب تقوم هل  :بالسؤال األول يتعلق فيما- 1

 يف العمال أداء تقييم وظيفة أمهية مدى على و عماهلا أداء بتقييم املؤسسة قيام على تؤكد فاإلجابات

 نواحي على التعرف يتم خالله من انه كما األداء لتطوير القرارات من العديد تتخذ أساسها على إذ   ؤسسةامل

 . العاملني قبل من املسجل األداء يف الضعف و القصور

 ؟ التقييم بعملية تقوم اليت اجلهة بتحديد اخلاص للسؤال بالنسبة- 2

 يتم و اإلدارة مسؤول ذلك يف ويتبعه للعامل، املباشر املسؤول هي التقييم على املسؤولة اجلهة أن فتبني

 ألداء العمال توجيه على املباشر الرئيس دوما يشرف احلال بطبيعة   السنة خالل احملققة األهداف وفق ذلك

 حتقيق لغرض اإلدارة مسؤول ذلك يف ويتبعه اجنازها، املراد األعمال نوعية حتسني لغرض بتقييمهم والقيام مهامهم

 .جيد بشكل التقييم من املتوقعة األهداف

 :أن على االتفاق مت فقد التقييم إجراء معايري خيص فيما أما 3-
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 على وكذلك املهام بطاقة يف بالعامل املنوطة املهام أداء نوعية أساس على تتم باملؤسسة التقييم عملية

  .والشهادة املستمر والتكوين اخلربة، أساس

 أساسه على والذي   سنة كل بداية يتم التقييم أن هي اإلجابة كانت فقد التقييم إجراء تاريخ أما 4-

 . الفردي املردود حتديد وأيضا فرد بكل اخلاص التكوين خمطط ينبثق

 بأن البشرية املوارد إدارة مسؤول يرى ؟ التقييم إجراء معوقات أهم هي ما: السؤال خيص فيما و 5-

 لسبب وهذا بذلك، اإلدارة طلب عند التقييم يف املعنيني تراخي يف يكمن مالحظته ميكن الذي الوحيد العائق

 .األخري الثالثي أثناء العمل كثرة

 تقييم عملية فان عليها املتحصل اإلجابة خالل من ؟ التقييم نتائج استخدامات ةهي ملا بالنسبة 6-

 لتكوينهم ختصصه جمال يف كل للعامل امليدانية و اإلدارية املتابعة من متكن   مبؤسسة حماجر الغرب األداء

 .وأمان راحة بكل العمل وسائل استخدام من العامل ومتكني مستمر بشكل وتطويرهم

 خالل من العمال وكفاءة مؤهالت حتسني باملؤسسة يف التقييم نتائج استخدامات حصر ميكن بذلك و

  .والتطوير التكوين برامج

  ؤسسةبالم البشرية الموارد تخطيط :ثانيا

 جممل على حتصلنا امليدانية الدراسة خالل ومن األسئلة من جمموعة نضع أن حاولنا اجلزء هذا إطار يف

  : التالية اإلجابات

 أهم من علمية بطريقة العاملني واختيار البشرية املوارد ختطيط يعترب هل : األول بالسؤال يتعلق فيما 1-

 ؟ بالغة أمهية املؤسسة هلا تويل اليت األشياء

 تسمح علمية أسس على عماهلا واختيار لتخطيط تسعى مؤسسة أي شأن �اشأ املؤسسة أن تبني

 .اإلنتاج وكمية نوعية حتسني سبيل يف حد أبعد إىل منهم باالستفادة
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 مثلى؟ بطريقة األفراد استغالل كيفية البشرية املوارد ختطيط يشمل هل: الثاين السؤال خيص فيما أما 2-

 وتنبؤات تقديرات به نعين والذي التطبيقي الفصل يف تعريفه مت كما البشرية املوارد ختطيط باعتبار

 حتقيق أجل من وذلك املناسب واملكان املناسب الوقت يف ونوعا كما املختلفة األفراد من Æاحتياجاإب املؤسسة

 األخرى هي مؤسسة حماجر الغرب أن كانت ،فاإلجابة للعمال اخلاصة األهداف أو للمؤسسة العامة األهداف

 واملكان املناسب الوقت يف العمل ألداء مثلى بطريقة الكفاءات واستثمار استغالل أفرادها ختطيط وراء من تسعى

 .املناسب

 من واليت البشرية املوارد ختطيط عند التالية النقاط مبراعاة اإلدارة تقوم هل بالتساؤل يتعلق فيما أما 3-

  بينها

 السنوات هذه خالل يف اإلنتاج زيادة �ابإمكا وهل القادمة، السنوات من لعدد املؤسسة أهداف دراسة

 أو املوجودة البشرية املوارد تدريب وأيضا اإلنتاج يف الزيادة ملقابلة البشرية املوارد من املؤسسة احتياجات ودراسة

 التنبؤ املؤسسة على لذلك املستقبل، يف جديدة تكنولوجيا إدخال حالة يف املؤسسة داخل العمالة تقليص

 .املستقبل يف العاملة القوى من باالحتياجات

 التنبؤ يتم خالهلا من واليت املستقبلية األهداف دراسة على املؤسسة تعمل بأن تؤكد فاإلجابة

 التكنولوجيا وحسب مستقبال حتقيقها املراد اإلنتاج يف الزيادة نسبة حسب وذلك العاملة القوى من باالحتياجات

 على واحملافظة السوق يف أكثر صورÆا حتسني زيادة إىل تسعى مؤسسة أي مثل ذلك يف وهي إدخاهلا املراد

 .زبائنها أمام مكانتها

 يتم القوى هل ختطيط املؤسسة بعد يف للعمل األشخاص اختيار عند : اخلاص للسؤال بالنسبة أما 4-

 من أو داخل من العاملة القوى مصادر حتديد   باملؤسسة للوظائف ووصف حتليل إعداد: التالية النقاط مراعاة
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 املرشحني؟ وشهادات أوراق فحص االختيارات واملقابالت، لوضع العلمية الطرق اختيار   املؤسسة خارج

 .االختيار عند الطرق هذه مبختلف تعمل املؤسسة أن على تؤكد فاإلجابات

 األخرية هذه و Æاإدار  إىل تقدم و العمال ونوعية عدد بتحديد تقوم �افإ للعمال احتياجها فاملؤسسة عند

 وشهادات أوراق فحص طريق عن االختيار عملية تواصل و امللفات وتدرس الطلبات وجتمع Æابإعالنا تقوم

 عينوا والوظائف للمهام مت الذي والوصف التحليل مع تتوافق العمال هؤالء مهارات كانت إذا وفيما املرشحني،

 .فيها

 فهي القادمة للفرتة العاملة القوى منÆا باحتياجا والتنبؤ املستقبلية أهدافها حتديد إىل تسعى فاملؤسسة

 يكون ال لكي الفرتة هذه خالل املتوفرة البشرية املوارد حجم مع تتوافق أن جيب واليت إنتاجها املراد الكميات حتدد

 .الوحدة أهداف حتقيق ومنه اإلنتاج عملية يعرقل أن ميكن الذي الشيء, العاملة اليد يف نقص هناك

 اآلن حلد حتليله مت ما خالل من ؟ املؤسسة مستوى على البشرية املوارد ختطيط وظيفة لتقييم بالنسبة 5-

 إليها املنوطة مهامها تؤدي تسيريية وظيفة�ا أ عنها نقول أن ميكن حاجر الغربمب البشرية املوارد ختطيط وظيفة عن

 املكانة هذه إىل وصوهلا يف الفضل له كان ما وهذا سليمة ومناهج بطرق مرسومة سياسة على تتوقف باعتبارها

   .املشرفة

 التعيين و اختيار : ثالثا

 ويف املؤسسة حياة يف احليوية املراحل من تعترب �األ التعيني و االختيار بعملية احلديثة املؤسساتÆتم 

�ا أ كما املؤسسة، يف للعمل املتقدمني األفراد مؤهالت عن بالكشف االختيار عملية تقوم نفسه، الفرد حياة

 العمل مواضيع يف اآلراء وتبادل اآلخر على منهما كل ليتعرف انتهازها والفرد املؤسسة الطرفني لكال ميكن فرصة

 وظيفة تعترب كما أهدافها، وحتقيق املؤسسة مستقبل حتديد يف وأساسيا مهما ادور  الكفء للفرد أن إىل إضافة

 األهداف حتقيق إن إذ   احلديثة للمؤسسات البشرية املوارد تسيري ركائز من أساسية ركيزة  )التعيني( التوظيف
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 القادرين باألفراد املؤسسة تزويد على البشرية املوارد إدارة قدرة مبدى مباشرا ارتباطا يرتبط للمؤسسة اإلسرتاتيجية

مبؤسسة حماجر  الوظيفتني هاتني مكانة عن التعرف ولغرض. التنفيذ موضع التنظيمية االسرتاتيجيات وضع على

 :كالتايل وهي األجوبة على حتصلنا وقد االستمارة هذه إطار يف األسئلة من جمموعة وضعنا الغرب

 الرتقية عند املناسب املكان يف املناسب الشخص اختيار مبدأ حيرتم هل:األول بالسؤال  يتعلق فيما-1

 على يكون باملؤسسة االختيار مبدأ أن هي كانت فاإلجابة ؟ باملؤسسة جديدة مناصب يف األفراد تعيني أو

 ورفع الفرد معنويات رفع إىل يؤدي املناسبللعمل  املناسب الفرد اختيار ألن وذلك اخلربة و الكفاءة أساس

 التنظيم وحدة حتقيق إىل باإلضافة تكلفة وأقل ممكن وقت بأسرع احملددة األهداف إىل والوصول اإلنتاجية الكفاءة

 العاملة، القوى وجتانس

 .للخطر تعرضها ورمبا للوحدة عديدة مشاكل حدوث إىل يؤدي فسوف السليم غري االختيار أما

 املكان املناسب يف املناسب الشخص اختيار òدفالوظائف  حتليل عند: الثاني للسؤال بالنسبة أما-2

 قرار اختاذ يف النقاط هذه جودو  ضرورة هي كانت االجابة و هامة، كانت إذا فيما ملعرفة نقاط عدة وضع مت فقد

 بطريقة وتسجيلها العاملون òا يقوم اليت النشاطات كل حتديد يف النقاط هذه وتتمثل باملؤسسة، فرد أي تعيني

 وحتديد عمله تأدية يف العامل إليها حيتاج اليت واملاكينات اآلالت كل وحتديد التقييم، عملية يف الستعماهلا علمية

 عملي، تدريب برنامج وضع املطلوبة، الوظيفة لتأدية املطلوب التعليم مستوى العاملون، إليه حيتاج الذي األثاث

 تطلب الشروط وهذه .الوظيفة ألداء املطلوبة والعقلية البدنية واملقدرات العاملني لكل املطلوبة اخلربة سنوات عدد

 .هلا املخطط املهام أداء ميكن ال�افبدو  مؤسسة أي يف

  ؟ البشرية الموارد على للحصول الوحدة عليها تعتمد التي للمصادر بالنسبة-3

 مصدرين على تعتمد املؤسسات باقي مثل مثلها الغربمؤسسة حماجر  أن تبني اإلجابة خالل من

 عدة حتديد مت فقد الداخلي املصدر على فباعتمادها اخلارجي أو الداخلي املصدر إما   عماهلا على للحصول
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 عمل الجناز وحتفيزهم احملاجر داخل من العاملني واختيار باحملاجر اإلعالنات لوحة يف مذكرة وضع منها طرق

 والتوظيف اليومية، الصحف يف اإلعالنات كتابة يف فيتمثل اخلارجي املصدر أما جديدة، خربات واكتساب أكثر

 لعمال احتياجها عند املؤسسة أن إىل سابقا اإلشارة مت فكما .املؤسسة يف العاملني أصدقاء أو أقارب طريق عن

 إضافة   اليومية الصحف يف اإلعالنات بنشر األخرية هذه تقوم مث   العليا اإلدارة إبالغ يتم حمددة ختصصات يف

 هذا إىل

 بكل اخلاصة والكفاءة اخلربة أساس على بالتوظيف والقيام املؤسسة يف العمال النضباط فنظرا

 على األفراد هؤالء فيتوفر فعلت وإن واألصدقاء األقارب طريق عن عماهلا اختيار إىل تلجأ ال�ا فإ فرد

 . التوظيف عملية للتشغيل يف الوطنية الوكالة مع تتعامل املؤسسة أن ،كما الالزمة الشروط

 جيتاز هل وظيفة لشغل معني مرشح على االختيار يقع عندما هل:  السؤال الرابع يخص وفيما-4

 مبؤسسة حماجر الغرب على البشرية املوارد مسؤول أكد فقد ؟ الوظيفة لتأدية مهارته لتحديد آخر اراباخت

 باملؤسسة  تعيينه مت عامل فأي   بسنة Æامد وحتدد التجريب بفرتة تسمى و االختبار هلذا املرشح اجتياز ضرورة

 املهام أن على لالطمئنان املهارات ناحية من املختار، الفرد من للتأكد ضروري احلال بطبيعة وهذا املرحلةòذه مير 

  .حيققها أن املمكن من إليه ستوكل اليت

 

 بالمحاجر الكفاءات تنشيط و تفعيل : الثاني المطلب

 من ميكن الذي السليم بالشكل وتسيريهاÆا إدار  ينبغي اليت واألساسية املهمة العناصر من الكفاءات تعترب

 ولن ال وهذا  òا  تعمل اليت للمؤسسة اجلودة من درجة أعلى حتقيق òدفوذلك  لديها، املتاحة الطاقة استغالل

 من بداخلها ما إخراج و Æامهارا من االستفادة و تفعيلها و بتنشيطها القيام و فعالة بطريقة تسيريها دون يتحقق

  .املوايل املطلب يف سنتناوله ما وهذا   كامنة طاقات
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  بالمحاجر العمل جماعية : أوال

 ؟ للمؤسسة مفيدة العمل مجاعية أن تعتقد هل-  1

 مؤسسة حماجر الغرب تشجع  بان و   مؤسسة ألي مفيدة العمل مجاعية أن البشرية املوارد مسؤول أكد

 مجاعية وأن اجلماعي، العمل خالل من حتقيقها ميكن النتائج أحسن بان إلدراكها هذا و اجلماعي العمل على

 رئيسي منهج�ا وأ ممكنة، طريقة بأحسن للفرد املوكلة باألعمال القيام على تشجع مناسبة ظروفا حتقق العمل

 وهذا جيد ومجاعي فردي أداء حتقيق من املؤسسة و ميكن جيد أداء حتقيق ومنه للعاملني مرتفعة إنتاجية لتحقيق

 بعضهم معÆم عالقا يف التحكم وأعوان التنفيذ عمال عند خاصة باملؤسسة امليدانية الدراسة فرتة أثناء لنا تأكد ما

 البعض

 .؟ للمؤسسة جيدا أداء حتقق العمل مجاعية أن تعتقد هل- 2

 العمل مناخ يوفره ملا وذلك للمؤسسة جيدا أداء حتقق العمل مجاعية أن البشرية املوارد مسؤول أكد

 . املؤسسة داخل العمال بني فعال يتوفر أنه الحظنا ما وهذا وحركية وتعاون نشاط من اجلماعي

 ؟ عماهلا به يقوم الذي اجلماعي العمل املؤسسة تقدر هل- 3

 الن   الفردي أو اجلماعي العمل خالل من سواء لعماهلا املؤسسة تقدير البشرية املوارد مسؤول أكد فقد

 يشعره قد العامل جهد عدم تقدير أن ذلك مضاعفة جهود وتقدمي العمل يف للتفاين دافعا هلم يكون التقدير هذا

  .عمله أداء يف وإخالصه عزميته يضعف من مما يبذهلا اليت للجهود وزنا تقيم ال املؤسسة وأن   باإلحباط

 التفكري و

 بالمحاجر الكفاءات مشاركة : ثانيا

 العامل إشراك أن ذلك الناجحة األعمال منظمات مييز ما أهم من واألرباح التسيري يف املشاركة تعترب

 صنعها يف ساهم اليت القرارات هذه لتنفيذ متحمسا جيعله األهداف ووضع القرارات واختاذ التسيري يف الكفئ



 الغرب محاجر حالة دراسة                   :                                               الثالث الفصل  

 

96 
 

 حماور ضمن احملور هذا ذلك، إدراج يف املسؤولية من جزء حيمله مما حتديدها يف طرفا كان اليت األهداف وحتقيق

 احلماس يولد أن شأنه من مما األهداف وحتديد القرارات صنع يف احملاجر عمال مشاركة مدى معرفة بقصد سئلةاأل

 اجتماعية حاجات من املشاركة هلم حتققه ما ومعرفة املسطرة األهداف لتحقيق مضاعفة جهود لبذل واالستعداد

  .والرتقية واالحرتام والتقدير والوالء االنتماء مثل وذاتية

 

 ؟ اإلدارية القرارات بعض التخاذ تهالكفاءا فرصا المؤسسة توفر هل 1-

 هم الذين اإلطارات من لعدد إال   اإلدارية القرارات اختاذ فرص توفر احملاجر أن هي كانت فاإلجابة

 بعض اختاذ املستويات خمتلف يف احملاجر املوجودة كفاءات باقي مشاركة أما   ذلك هلم وحيق اإلدارة جملس أعضاء

 . فقط النقايب التمثيل طريق عن يكون القرارات

 ؟ األرباح في اتهكفاءا تشرك المؤسسة أن هل 2-

 ففي أرباح، حتقيق حالة يف ذلك و األرباح من جزءا اÆكفاءا على توزع املؤسسة بأن اإلجابات تؤكد

 . العمال كافة على منها جزء توزيع يتم أرباح حتقيق حالة

 ؟ التسيير في تهاكفاءا تشرك المؤسسة أن هل 3-

 الكفاءات مشاركة كيفية وملعرفة   التسيري يف Æاكفاءا بإشراك تقوم اجراحمل أن هي كانت فإجابة

 عن أو شخصيا : ذلك يكون هل نعم اإلجابة كانت إذا : السؤال طرح مت النقايب التمثيل طريق عن أو شخصيا

 ؟ النقايب التمثيل طريق

 بعض لنا أكده ما وهذا النقايب التمثيل طريق عن تتم التسيري يف املشاركة أن اإلجابة خالل من لنا فتأكد

 خمتلف اختاذ يف مبشاركتهم وتتم العمال ممثل إىل إضافة النقابة طريق عن تتم املشاركة أن بني حيث املسؤولني

 . للمؤسسة اإلدارية القرارات
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 ؟ املناسبة القرارات بعض باختاذ التصرف يف احلريةÆا لكفاءا املؤسسة توفر هل 4-

 أثناء العمل املناسبة القرارات باختاذ التصرف يف احلرية للعاملني توفر ال املؤسسة أن هي كانت فاالجابة

 يف باالستقاللية يتمتعون ال فهماألفراد  أغلبية خالل من واملالحظ املباشر املسؤول إىل الرجوع من بد ال أي

  .التسيري يف املركزية من نوعا وهناك العمل

 ؟ املؤسسة أهداف وضع يف اÆكفاءا املؤسسة تشرك هل 5-

 هم املؤسسة أهداف وضع حق له الذي وأن األهداف وضع يف اÆكفاءا مجيع تشرك ال املؤسسة إن

  .العليا اإلدارة إطارات من اÆكفاءا

 حاجربالم االتصال و اإلشراف :ثالثا

 العالقة ميس وهو خصوصا كبريا اهتماما البشرية املوارد إدارة هلا تويل اليت املوضوعات من اإلشراف يعترب

 اإلنتاج، عمليات خمتلف إطارها يف يتم أن ميكن اليت الظروف تتحدد أساسها على واليت واملرؤوسني الرؤساء بني

 رئيس بني عالقة ألي ضرورية نراها اليت النقاط من بعض إىل التطرق النموذج هذا خالل من حاولنا الغرض هلذا

 :التايل السؤال إطار يف أغلبها جاءت واليت ومرؤوسيه

 اليت العاملني توقعات وفهم إدراكاجر احمل حتاول هل الفعال واإلشراف لإلنتاج مناسبة بيئة لبناء 1-

 : التالية النقاط خالل من العاملني اجتاه للمشرف اجليد السلوك ختص

 . العمل لفريق املعنوية الروح -

 .العاملني على الكاملة السيطرة بسط عدم -

 .العاملني مع احلميمة العالقات -

 .بالعاملني الضرر إلقاء أو التعامل عدم -

 . العاملني ضعف استغالل عدم -
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 .الوظيفة جو إطار يف العاملني مع اجليدة املناقشة -

                                                                              .املرؤوسني يف الثقة وضع -

                                                                                                  . اجليدة املراقبة -             

 .                                                                          للمرؤوسني بالنسبة اجليد العمل معرفة - 

                                                                                   املناقشات وقبول الصدر سعة - 

                                                             العاملني مشاكل حل يف املناسبة الوسائل استعمال -  

                                                                                      .العاملني وعمل بأداء االهتمام - 

 تنفيذ إطارها يف ميكن بيئة خللق إمكانيات من لديها ما بكل تسعى ؤسسةمل أنا لنا تبني   اإلجابة خالل من

 جو إطار يف العاملني مع اجليدة واملناقشة العمل لفريق املعنوية بالروح االهتمام خالل من احملددة اخلطط خمتلف

 االهتمام إىل إضافة املناقشات وقبول الصدر سعة على بناءا األطراف مجيع تفيد قرارات اختاذ سبيل يف الوظيفة

 معهم محيمة عالقات وبناء م،ò الضرر إلقاء أو التعامل وعدم العاملني على الكاملة السيطرة بسط بعدم

 واالهتمام املرؤوسني يف الثقة كامل وضع وأخريا وجدت إن العاملني مشاكل حل يف املناسبة الوسائل واستعمال

  .ومكافأته اجليد العمل ملعرفة فرتة كل ومراقبته بأدائهم

 ؟ املباشر مسؤوله إىل الرجوع دون حلها بإمكانه هل الصعوبات لبعض العامل مواجهة حالة يف- 2

 إىل الرجوع دون العمل يف تواجههم اليت الصعوبات حل للعمال ميكن بأنه اإلجابة أكدت فقد

 مسؤوليهم

 احلرية من بنوع األفراد هؤالء متتع يعين مما الصعوبات هذه مع التصرف إمكانية لديهم أن أي   املباشرين

 . التصرف يف

 ؟ ممكن غري أو معقد   سهل أمر : اقرتاح أي لتقدمي الدائرة رئيس أو املدير إىل الوصول أن هل 3-
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 على يشددون م�أل   معقد أمر اقرتاح أي لتقدمي الدائرة رئيس أو املدير إىل الوصول هي كانت فاإلجابة

  . املسؤولني إىل بدوره يوصلها وهو املباشر للمسؤول االقرتاح تقدمي أي   اهلرمي السلم احرتام ضرورة

 ؟ العمل يف واحرتام بتقدير حيظون العمال أن هل 4-

 إطار يف يكون واالحرتام التقدير هذا أن و العمل يف رؤسائهم واحرتام بتقدير حيظون م�بأ اإلجابة تؤكد

 . الرتبص الفرتة طوال لنا تأكد و الحظناه ما هذا و املتبادل االحرتام

 ؤسسةبالم التدريب و التنمية : رابعا

 ؟ عماهلا تكوينو  بتدريب اجراحمل تقوم هل-  1

 البشرية ملواردها التنمية و التدريب بعملية ؤسسةامل قيام على البشرية املوارد مسؤول تأكيد كانت فاإلجابة

 التأهيل إعادة و التدريب و التكوين ألمهيةاجر احمل إدارة إدراك بسبب هذا و   مستمرة عملية هي و اÆلكفاءا و

 على منها جزء ضمنية معارف العمال لدى توجد بأنه و   معارف و مهارات البشرية مواردها إكساب يف

 جتاه سياستها تفعيل اجراحمل إدارة من يتطلب الذي األمر هو و   اجلماعي املستوى على أخرى و الفردي املستوى

 . التدريب طريق عن للتنظيم متليكها و املعارف تلك إظهار سبيل يف البشرية املوارد

 ؟ ؤسسةامل عمال يتلقاها اليت التدريب بأنواع املتعلق للسؤال بالنسبة-  2

 يف ذلك يكون و   األجل طويل و األجل قصري بني خيتلف ؤسسةامل يف التدريب أن هي كانت فاإلجابة

  . العامل احتياجات إطار

 محاجرال في بالكفاءات االحتفاظ

  .والرتقية والتقدير االحرتام و التحفيز خالل من اجراحمل بالكفاءات االهتمام و
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  التحفيز : أوال

 للموظفني األرباح من جزءا اجراحمل ختصص وهل ؟ العمل يف اÆكفاءا بتحفيز املؤسسة تقوم هل 1-

 ؟ فيها البقاء على لتحفيزهم أمهية يشكلون الذين

 عدم و بقائهم ضمان اجل من هذا و   اÆكفاءا بتحفز تقوم حماجر الغرب بان هي كانت فاإلجابة

 : التايل السؤال طرح مت التحفيز أشكال وملعرفة   املنافسة للمؤسسات مòهرو 

 العناصر أغلب تشمل احملفزات من مجلة على ؤسسةامل تعتمد للعمال التحفيزي باجلانب يتعلق فيما 2-

 :التالية باحملفزات العاملني إرضاء إىل اجراحمل تلجأ هل : وهو األساسي السؤال صياغة يف طرحت اليت

   . واملرتبات األجور- 

                                                  املسؤولية تفويض   بالرؤساء العاملني عالقات احلوافز،- 

 مجاعية، قرارات اختاذ سبيل يف للمناقشات املتاحة اإلمكانيات املعارف، تطوير التدريب، إمكانيات         

 كل تفريغ عملية خالل ومن العمال أهداف مع املؤسسة سياسة توافق مدى   للعمال الصحي باجلانب االهتمام

  :التايل اجلدول على حتصلنا عليها املتحصل اإلجابات
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  :مؤسسة محاجر الغربب للعمال المقدمة المحفزات أنواع: الشكل رقم          

  نسبة عدم التطبيق  نسبة التطبيقاحملفزات                                 
  /         % 100  املرتبات و األجور

 %60      %40    احلوافز و الرتقيات
     50%    50%  بالرؤساء العاملني عالقات
     70%    30 %  الشخصية العامل حبياة االهتمام

  /         %   100  التدريب إمكانيات
     60 %    40%  املعارف تطوير

     60 %    40%  للمناقشات املتاحة اإلمكانيات
  

  حاجرالم من مستقاة معلومات على بناءا الطالبة إعداد من: المصدر

 املكونة العناصر أغلب تعكسه ما وهو التحفيزية باجلوانب تمÆ فعال ؤسسةامل أن تبني اجلدول خالل ومن

 :احلوافز لقائمة

  .املختلفة الوظائف شاغلي بني النسبية العدالة حتقيق تضمن اليت واملرتبات كاألجور

 على تساعدهم جديدة معرفة أو مهارة اكتساب األفراد يستطيع خالله من والذي التدريب إمكانيات

 .حمددة أهداف حتقيق

   .مناسبة عمل ظروف لتوفري الصحي باجلانب االهتمام

 ما شخص ترقية  مامتت حالة يف و   أقل بنسبة لكن اهتماما هلا تويل اجرفاحمل الرتقيات خيص فيما أما

 ترقية يف اجراحمل إدارة فمواصلة الشخصية العالقات طريق عن تتم ال و الفرد مؤهالت أساس على تتم �افإ

  . اكرب جبهد العمل على العاملني بقية حتفيز إىل يؤدي سوف الطريقة ذهò العاملني
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 العامل حبياة االهتمام   املسؤولية تفويض   بالرؤساء العاملني كعالقات احلوافز لباقي وبالنسبة أخريا

 املوارد تصريح حسب لكن و احملفزات بباقي مقارنة متوسط اهل اهتمامها ؤسسةامل فان املعارف تطوير الشخصية،

 باألخص و لعماهلا أو هلا بالنسبة سواء الكبرية اÆلضرور  نظرا احملفزات من النوع ذاò لالهتمام تسعى ا�فإ البشرية

  . اÆكفاءا

   الوطين املستوى على وحىت احمللي املستوى على سواء حماجر الغرب حتتلها اليت املكانة إىل بالنظر

 منهج تبين املؤسسة من ويستدعي يتطلب ذلك فإن املنافسة، واشتداد العوملة تفرضها اليت التحديات إىل وبالنظر

 وأن   املؤسسة جناح يف احلاكم العنصر تعترب  �األ اÆلكفاءا بالنسبة وباألخص أنشطتها لكل سليم اسرتاتيجي

 قضايا وجعل .وفعالية بكفاءة أهدافها لبلوغ األمثل االستخدام واستخدامها عليها احملافظة على دائم بشكل تعمل

 واملهين الفردي التطوير ملشاريع جديد دفع وإعطاء املؤسسة إدارة اهتمامات صميم يف الكفاءات و البشرية املوارد

   .الفعالة ومكافأة للكفاءات االعتبار وإعادة املؤهالت تنمية مع للعاملني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الغرب محاجر حالة دراسة                   :                                               الثالث الفصل  

 

103 
 

  

  :ة الصخ     

 شخصيته وعلى املسري دور أمهية على يرتكز االقتصادية  املؤسسات يف التسيري أن خلصستن سبق ومما  

 االهتمام إىل يسعى حبيث األفضل حنو تنميته و أداءه حتسني حنو البشري باملورد االرتقاء يف مهاراته و

 اإلجراءات اختاذ مع , إياها فيمنحه الرتقية يستحق كان أن إىل ينظر أن و املؤسسة داخل بوظيفته

 اليت الضرورية

 أو تكوينية و تدريبية دورات طريق عن , مؤسسته يف خربات ذات كفاءات على احلصول له تضمن

 على حتفيزه

  . املسطرة األهداف حتقيق إىل للوصول االجناز

متول جل مشاريع تعترب مؤسسة حماجر الغرب من أهم املؤسسات على مستوى الغرب اجلزائري فهي 

البناء مبادة الرمال الصاحلة للبناء كما أ�ا شرعت يف بناء القوالب اإلمسنتية واملتاجرة òا، و òذا فهي تؤدي إىل 

  .حتقيق التنمية باملنطقة

كما أن املؤسسة شرعت يف البحث عن مصادر رملية جديدة،و هي تلعب دورا كبريا بتوفريها     

  .درجة األوىل إىل االسرتتيجية اجليدة اليت انتهجتهامناصب شغل،وهذا راجع بال
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  :تمهيد 

 اليت اخلربات و املهارات و القدرات معرفة ذلك يلزمها  املؤسسات االقتصادية  داخل الوضع لتسيري 

 إىل والسعي , املتاحة مواردها بني من الضرورية الكفاءات اكتشاف كذلك   «ا العاملني و مسرييها «ا يتمتع

 وهو لiاا هذا يف التسيريية قدراته و املسري دور يفسر ما هذا و والتعلم والتدريب التكوين طريق عن «ااكتسا

 لتنمية األساسية وبوظائفه البشري باملورد االهتمام يستدعي مما , املؤسسات ته«ابشرية  كفاءات لوجود الداعي

8ا وجماال لذلك األساسية املراحل و, تسيريها أهداف مبعرفة بفعالية تسيريها طريق عن البشرية الكفاءات وتطوير

 . الكربى

 أساس على8م مبؤسسا الكفاءات هذه توظيف حيسنوا أن االقتصادية املؤسسات مسريي على بالتايل و

 تسيري إىل للوصول , مبؤسستهم البشرية الكفاءات تسيري نظام لتطبيق أمثل منوذج إتباع و , املعرفة تسيري نظام

 . املؤسسة ألهداف حتقيق ومنه الكفاءات هلذه أفضل
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   البشرية الكفاءات إلى مدخل : األول المبحث

 «ا يبادر اليت واإلسهامات واملتوسطة الصغرية املؤسسات به تنشط الذي احمليط تغريات ظل يف    

 أنه حيث   العاملي لالقتصاد التنظيمي املستوى على خاصة العصر وتطورات حتوالت اثر املؤسسات، هاته مسريي

 اليت املواضيع من إذن فالكفاءات   تطويرها أجل من تسيريها وحسن 8ابكفاءا واستمرارها املؤسسات جناح يرتبط

  . وغريها والتسيري ،اإلدارة النفس علم ميادين يف الباحثني«ا اهتم 

 الكفاءات مفهوم : األول المطلب 

حتديد  جيب إذ , البشرية املوارد بتسيري املتعلقة اإلشكاالت من يعترب عموما الكفاءات مفهوم إن

 . املؤسسة أهداف حتقق اليت الضرورية الكفاءات مع ومقارنتها العاملني «ا يتمتع اليت والقدرات الكفاءات

 بني التفرقة األعمال رجال و املسريين على جيب إذ والفعالية الكفاءة بني املؤسسة إدارة تكون قد و

 ويتجلى اإلدارة فعالية مناقشة عند خاصة التعريف يف أحيانا واختالفها اآلراء لتعدد بالنظر وذلك   املصطلحني

   : التايل يف ذلك

 : الفعالية 1-

 املدير أن يقال و . بنجاح منها يطلب ما تنجز العاملة القوى جعل )ابأ الفعالية تعرف  :)1(تعريف 

 يف الصحيح باألسلوب الصحيحة األعمال اجناز ضرورة إىل الفعالية لفظ ويشرتط  الفعال املدير هو الناجح

 القصري لألجل يف فعالة بطريقة عمله املدير يؤدي أنه هو إليها االنتباه الواجب األمور من ولعل  الصحيح الوقت

  1 الطويل األجل يف فعال غري يكون قد العمل أداء يف األسلوب هذا أن غري ,

  

  

  

                                                           
املهارات اإلدارية ،دار اجلامعة اجلديدة –وظائف اإلدارة –جالل ابراهيم العبد ،ادارة االعمال ،مدخل اختاذ القرارات وبناء املهارات اإلدارة واملديرين  - 1
 . 20  2003،مصر، اإلسكندرية  
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 توصف أهدافها اإلدارة حققت اذفا ألهدافها املنظمة حتقيق مبدى أيضا الفعالية تعرف :  )2(تعريف 

                                                     1.املطلوب بالشكل أهدافها حتقق مل إذا فعالية أقل )اوبأ فعالة إدارة)ابأ

عمل  وضعية تعديل على خصوصية قدرة )اأ على الفعالية "Ingman Granstedt "يعرف  : )3(تعريف

  األهداف بلوغ بدرجة تتعلق الفعالية أن    "M. kalika "يري بينما الفرد أو للمنظمة بالنسبة عائقا بقاءها يشكل

  . 2 للمؤسسة احملددة اخلصوصية

 : الكفاءة 2

 3 : كالتايل وهو اإلنتاج عن يدل فقد , البشرية املوارد عن جماله خيتلف الكفاءة تعريف وهنا

 , املخططة أو القياسية املخرجات إىل )املتحققة( الفعلية املخرجات نسبة تعين:  Efficiencyالكفاءة 

 معياريا اختبارا يعد الكفاءة مؤشر أن أي املخطط اإلنتاج مع الفعلي اإلنتاج تطابق مدى عن الكفاءة تعرب حيث

 : التالية بالعالقة الكفاءة عن التعبري وميكن اإلنتاجية ملؤشر

 أو القياسي اإلنتاج(املخططة  أو القياسية املخرجات / )الفعلي اإلنتاج( املتحققة املخرجات = الكفاءة

 املخطط

 أنه حيث , البشرية املوارد جانب وتشمل اإلنتاج جانب تغفل فهي , للكفاءة اآلتية التعاريف عن أما

  : التايل النحو على وهي ,أوال إليها نتطرق , تعريفها وحماوالت الكفاءات تعريف صعوبات هناك

  

  

  

  
                                                           

  . 268  2003مصر،– اإلسكندريةحممود ،اساسيات االدارة ،مكتب اجلامعي احلديث ، منال طلعت -1
 .  205ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياليل ،مرجع سابق ،ص -2
  2008  ىلاألو ،الطبعة  األردناملال ، دار البداية ، ورأستغيري التقين العمل –نبيل ابراهيم حممود ،حتليل متغريات اقتصادية ،انتاجية والكفاءة  -3

  . 55ص
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  : الكفاءات تعريف صعوبات

 احملاوالت تعدد من بالرغم الكفاءة ملفهوم عليه ومتفق شامل تعريف على الوقوف الدارسني على يصعب

 عوامل إىل الصعوبات هذه ومرد , الفرنسي العمل ألرباب الوطين iلسا عليها أقدم اليت املبادرة بينها من واليت ,

  :1 هي

  . كثرية معان حيتمل الدالالت متعدد مفهوم الكفاءة -

 اختالف إىل حتما يؤدي مما.....) التسويق , اإلنتاج , اإلدارة( الكفاءات تطبيق جماالت تعدد -

 . مضامينها

 . للكفاءات الرتكيبية املستويات تعدد -

 . الكفاءات وتطوير إدارة بقضايا املهتمني املؤلفني لدى النظرية واملقاربات الفكرية املشارب تعدد -

  : الكفاءات تعريف محاولة   

  : وهي تقريبية صورة إىل الوصول حملاولة الكفاءة مفهوم ألجل وردت التعاريف بعض هناك  

  وضعية يف القدرات استخدام هي الكفاءة: AFNOR الصناعية  للمعايري الفرنسية اجلمعية تعريف

 . النشاط أو للوظيفة األمثل األداء اىل التوصل بغية مهنية

  املهنية الوضعيات خمتلف يف للمسؤولية وحتمله للمبادرة الفرد اختاذ هي الكفاءة P.Zarifian :تعريف 

 .تواجهه اليت

 شكل يف , مواردها استخدام أو بذل على املنشأة قدرة هي الكفاءات  Amit et Shoemaker :تعريف

 . حمدد هدف لتحقيق , تنظيمية مسارات باستعمال , اعتياديا مركب

  

  

                                                           
 . 111-110ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياليل ،مرجع سابق ،ص -1
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 وهي , املعلومات على ترتكز , ملموسة غري أو ملموسة مسارات عن عبارة هي الكفاءات أن ويضيفان

 . املنشأة موارد بني معقدة تفاعالت عرب الزمن مبرور وتتطور منشأة لكل خصوصية

  : منها نذكر للكفاءات أخرى تعاريف عدة هناك كذلك

 والسلوكيات واملهارات املعارف من جمموعة)ا بأتعرف   :Les Compétencesالكفاءات  ) :1(تعريف 

  . معني جمال يف بينها فيما مرتبطة وخربات معارف استيعاب طريق عن املكتسبة

 إطار يف املوارد وتنسيق مزج تعبئة، على القدرة )ابأ الكفاءات   " G.Leboterf "يعرف ) :2(تعريف 

 , مجاعية أو فردية تكون أن ميكنها كما , للتقييم وقابلة بهامعرتف وتكون حمددة نتيجة بلوغ عملية حمددة، بغرض

 لتحقيق وتوجيهها احمليط موارد خمتلف فردية ومزجها مع كفاءات تعبئة عملية هي الكفاءات أن القول وميكن

  . 1األداء من حمدد مستوى

 والوضعية , املمارسة واخلربة والعلمية النظرية املعارف مزيج )ابأ الكفاءات  فيعرف  Le Medef  اما 

  .2 وتطويرها تقييمها املؤسسة وعلى «اواالعرتاف  مبالحظتها يسمح الذي الوسط أو اإلطار هي املهنية

دون  املوارد وضياع إهدار إىل تؤدي ال بطريقة األعمال اجناز إىل الكفاءة مصطلح يشري ) :3(تعريف 

  .3 جدوى

  

                                                           
ري الكفاءات عبد احلميد يرحومة ،طالل زغبه ،تدريب وتنمية املوارد البشرية كخيار اسرتاتيجي لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل املداخل احلديثة لتسي -1

 . 21/22/02/2012حول تسيري املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة بسكرة ، األول،مداخلة يف امللتقى الوطين 
،دور تطوير الكفاءات وتنمية املهارات يف حتقيق االداء املتميز باملؤسسة االقتصادية ،مداخلة يف امللتقى الوطين  أمالمهديد فاطمة الزهراء ،قبايلي  -2

 . 21/22/02/2012االول حول تسيري املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة بسكرة ،
 . 19جالل ابراهيم العبد مرجع سابق ،ص  -3
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 العناصر استخدام مسؤولية عليها فاإلدارة , املوارد من االستفادة حسن بالكفاءة يقصد :)4(تعريف 

 بشكل تعلمه تطبيق على الفرد قدرة إىل الكفاءة تشري كذلك بكفاءة أي استخدام أحسن واملادية واملالية البشرية

  .1اآلخرين مع التعامل يف اإلنساين البعد مراعاة ومع , واإلتقان بالدقة يتصف سليم

 : 2يلي كما وهو , للكفاءة وأمشل أوضح مفهوم لتحديد يأيت و : )5(تعريف

وبشكل  , النشاط يف واملالحظة للقياس قابلة وهي حمددة مهام جمموعة تنفيذ على القدرة هي الكفاءة

العمل  يف ) التحلي معارف , العلمية املعارف , املعارف( املوارد ووضع لتجنيد استعداد هي الكفاءة أوسع

ومتغريات  واملهارة املعرفة جمموع إىل الكفاءة مفهوم يشري "Caird "وحسب  , العمل أثناء إال تظهر ال والكفاءة

   : التايل بالشكل ذلك ويدعم معني جمال يف الناجح السلوك ختص اليت الشخصية

  المؤسسة لكفاءة تمثيلية بنية ):05(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 , بسكرة جامعة , وإدارية اقتصادية  أحباث جملة , الكربى iاالتوا املفاهيمي اإلطار , الكفاءات تسيري , صوحل مساح , منصور كمال : المصدر
  .50 ص , 2010 جوان , 07 العدد

                                                           
  . 55حممد الصرييف ،مرجع سابق ،ص -- 1
 2010،جوان 07كمال منصور ،مساح صوحل ،تسيري الكفاءات ،االطار املفاهيمي واiاالت الكربى ،جملة احباث اقتصادية وادارية ،جامعة بسكرة ،العدد  - 2

0750 .  

  المؤسسة لكفاءة تمثیلیة بنیة                                 
  الكفاءة                                            
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 املؤسسة يف املوجودة األساسية املوارد أهم من البشرية الكفاءات تعترب , التعاريف من سبق مما استنتاجا و

 البشري املورد على تنطبق اليت واخلصائص املؤهالت تلك االعتبار بعني أخذا , هلا تعريفا استخالص ميكن وعليه ,

 واملهارات والقدرات املعارف تلك هي إذن البشرية فالكفاءات . واملتميزة األداء العالية واملهارات ذو القدرات

 من النوع هذا وبتوفري , أكثر بفعالية أعماله و واجباته أداء خالهلا من يتمكن واليت ما شخص يف املتوفرة

 الكفاءات تعرف كذلك . السوق يف عالية مكانة واكتساب منافسيها عن التميز املؤسسة تستطيع الكفاءات

 اليت أواملهنة العمل منصب ملتطلبات والناجحة الفعالة االستجابة على واجلماعات األفراد قدرة )اأ على البشرية

     .«ايقوم 

                                                                                                                             البشرية الكفاءات وأنواع خصائص : الثاني المطلب

 : البشرية الكفاءات خصائص /أوال

 من جبملة تتصف جيعلها فذلك , للمؤسسات بالنسبة هاما موردا البشرية والكفاءات املوارد اعتبار إن

  : 1يلي ما يف واملتمثلة , والسمات اخلصائص

خالل  من البشرية والكفاءات للموارد املتباينة فالطبيعة : للمؤسسة القيمة خلق يف املوارد مسامهة - 

 كانوا املستخدمني أن جند ما بقدر فمثال , متباينة القيمة خلق يف مسامهتهما جتعل8م وقدرا 8ممستويا اختالف

 مؤسسة متتلك ما وبقدر , اخلدمة أو للمنتج قيمة من يضيفونه ما يزداد وبالتايل جيدا كان أدائهم ما بقدر أكفاء

  مميزا و قيما البشري املال رأس من رصيدها يكون ما بقدر عالية ومهارات قدرات ذوي جيدين مستخدمني من ما

 , للمؤسسة احملتملني أو احلاليني املنافسني ضمن مميزا أو فريدا يكون أن أي : نادرة املوارد تكون أن - 

 عالية قدرات متتلك تلك فان البشرية املوارد يف (اإلدراكية) الذهنية للقدرات الطبيعي التباين االعتبار بعني أخدا

 . نادرة تكون ما عادة

                                                           
ها يف حتقيق التنافسية ،مداخلة يف امللتقى الدويل حول التنمية مسالل ييحضية ،بالل امحد ،االمهية االسرتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودر  -1

 . 20041015710158،مارس 09/10البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة ورقلة 
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 ما البشرية والكفاءات املوارد تقليد إمكانية يصعب ما أهم إن : للتقليد قابل غري املورد يكون أن جيب - 

 : يلي

 . مغايرة بيئة يف جتسيدها ميكن ال اليت أداءها ومعايري املؤسسة ثقافة طبيعة -

 تداخل بسبب املؤسسة يف خلقها اليت القيمة يف فرد أو كفاءة كل مسامهة مدى بدقة حتديد صعوبة -

  . املختلفة النشاطات

 بسبب القيمة خلق عملية وراء كانت اليت اجلوهرية خبصائصها االجتماعية العالقات تكرار صعوبة -

 . للعالقات االجتماعي التعقيد

 املنتهجة اإلسرتاتيجية مستوى على له مماثل مبورد استبداله إمكانية عدم أي : للتبديل املورد قابلية عدم - 

 . املؤسسة طرف من

 : البشرية الكفاءات أنواع / ثانيا

 جند الكفاءة موضوع حول األحباث ومن , الباحثني من الكثري«ا اهتم  اليت املواضيع من الكفاءات تعد

 لألداء أحسن بتقدير مسحت اليت الكفاءات من األمناط بعض وجد الذي  "MC . Clelland"احباث 

 واألخرى األساسية بالكفاءات توصف ما منها حيث , أبعاد أو فئات مخس على تتوزع العمل واعتبارها أثناء

 :1 ييل ما يف تتمثل وهي , التفاضلية بالكفاءات أمساء فيما تندرج

 هلذه وميكن أعماهلم يف فعالني يكونوا حىت إليها حاجة يف األفراد كل حيث : األساسية الكفاءات 1-

 : وهي والتطوير التكوين طريق عن تكتسب أن الكفاءات

التسويق               : مثل . معني ميدان يف ما شخص عند تكون اليت املعلومات وهي (knowldges) : املعارف 

  . البشرية واملوارد البيع

                                                           
فة والكفاءات براق حممد ، رابح بن الشايب ، تسيري الكفاءات وتطويرها باملؤسسة ،مداخلة يف امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص اقتصاد املعر  1

 . 10243 242)   2004مارس 09/10البشرية ،جامعة ورقلة ،
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  أو عتاد بتنظيم املتعلقة املؤهالت : مثل , ما خربة عن السلوكي التثبيت أي:  (Abilities)املؤهالت 

  . منطقية بطريقة ورشة

  تشمل و املتوسط واألداء املرتفع األداء أصحاب بني بالتمييز تسمح حيث : التفاضلية الكفاءات 2-

 . فريق يف وعضو كقائد لذاته الشخص إدراك : مثل , الذات وصورة والقيم باملواقف وتتعلق : الذات إدراك 

 · . واملبادرة املرونة , كاملثابرة معينة بطريقة السلوك إىل تقود اليت العامة اخلصائص أي : العبقرية صفات

 · . االنتماء أو االجناز دوافع : مثل , السلوكيات عنها تنشأ اليت املتواترة الداخلية القوى هي : الدوافع

 باختالف املختلفة التصنيفات أو األنواع من مجلة حددت , الكفاءات مفاهيم وتباين الختالف فنظرا

  : 1يلي ما يف واملتمثلة , واملعايري االستعماالت

 وجه أحسن على مهامها ألداء منظمة كل حتتاج : المهنية النوعية حيث من الكفاءات تصنيف/ 1

 : وهي الكفاءات من أنواع ثالثة إىل

 تداخالت خالل من ككل املؤسسة تصور على القدرة وتشمل : التصورية أو الفكرية الكفاءات

 متنح التصورات هذه , عناصره بكل اخلارجي باحمليط املؤسسة عالقات إدراك على والقدرة , الوظائف خمتلف

 . اخلصوص وجه على اإلسرتاتيجية أهدافها و للمؤسسة التنموية التوجهات وصياغة فهم يف خاصا أسلوبا املسري

 يف عضوا باعتباره بفعالية العمل على املسؤول قدرة يف وتتمثل : العالقاتية أو اإلنسانية الكفاءات

 ما فهم على القدرة وترتجم , ومعاونيه مبسؤولية وبعالقاته للفرد السلوكي باجلانب تتعلق فهي وبذلك , جمموعة

  .أويقولونه اآلخرون يريده

 وبعبارة التخصص نطاق ضمن تندرج خصوصية معارف يف والتحكم اإلملام تفرتض : التقنية الكفاءات

 يف واقعيا وترتجم , معينة تقنية أو إجراء , ملسار األمثل واالستعمال الفهم على القدرة تتضمن أكثر وضوحا،

                                                           
  ) .131-122(ثابيت احلبيب ،بن عبوا جلياليل ،مرجع سابق ،ص - 1
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 بإجراء املدقق قيام : مثل , خصوصي عمل الجناز الالزمة العمليات أداء من الفرد متكن اليت املتخصصة املعارف

    .املالية للحسابات تدقيق

 : مها الكفاءات من نوعني ومنيز : المختلفة للمهام    مدى حيث من الكفاءات تصنيف/ 2

 ال بشكل خصوصي عمل منصب إطار يف الالزمة التقنية الكفاءات هي : الخصوصية الكفاءات

 الكفاءات من النوع هذا جيعل مما , الكفاءات هذه بتوافر ال«ا املنوطة املهام اجناز من املنصب هلذا معه يتسىن

 . املنظمة يف الفرد يشغلها اليت القانونية باملكانة وثيقا ارتباطا مرتبطا

 كفاءات وهي , املهام من كثرية أنواع الجناز الفرد يستعملها اليت الكفاءات هي : المشتركة الكفاءات

 من متكنه )اأ إال للفرد التدرجي باملوقع ارتباطها عدم برغم الكفاءات هذه و , العمل مناصب كل يف تطبق

 :)ا  تأهيلية لكو  كفاءات تعترب )اأ كما , عمله أداء حتسني

 ؛ أخرى يومية ونشاطات املهنية مهامه اجناز على الفرد تساعد 1-

 ؛ أخرى معارف لتحصيل ومرتكزات قاعدة الفرد متنح 2-

 . التغريات مع التكيف على الفرد قدرة تدعيم 3-

 له متييز ألنه ومجاعية فردية إىل تصنيفها مت وقد : الحيازة ومستوى سعة بحسب الكفاءات تصنيف/ 3

 : التايل النحو على وهي , التكوينية الربامج وتصميم بإعداد األمر يتعلق عندما سيما ال والعملية الفكرية أمهيته

 تعاريف عدة هناك حيث , املؤسسة أفراد من فرد كل كفاءة عن تعرب وهي : الفردية الكفاءات / أوال

 :                                                                                         بينها من الفردية الكفاءات حول

 مهيكلة وسلوكيات عمل قدرات , معارف جمموعات هي الفردية الكفاءات: P. Gilbert et M. Parlierتعريف  

 . معينة وضعية ويف معني هدف وفق
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  وصل حلقة )ابأ تعرف كما , معني نشاط يف مقبولة علمية معارف هي:  Alian Meignantتعريف   

 ميتلكها اليت فاملعارف , حمددة معينة ملهام احلسن األداء أجل من عليها املتحصل واملهارات الفردية بني اخلصائص

 . 1واملمارسات كاخلربات العمل يف واملعارف والتعلم بالتكوين املكتبية للمعارف حوصلة هي الفرد

 املشاكل اجتاه الفرد مسؤولية تأكيد و الفردية املبادرة أخد منها املقصود الفردية للكفاءات أخر تعريف

  . 2 املهنية الوضعيات ضمن تواجهه اليت واألحداث

 األويل التكوين طريق عن الفرد حيوزها اليت املؤهالت كل هي الفردية الكفاءات فان التبسيط وبغرض

 حمددة أهداف الجناز املهين نشاطه يف يستعملها واليت , الشخصية والتجارب املهنية التجربة , املتواصل التكوين,

 .فعالة وبصورة

 ونظرا , أهداف وذات مهيكلة بشرية كمجموعة املنظمة طبيعة حبكم : الجماعية الكفاءات / ثانيا

 لالهتمام الفردي اإلطار جتاوز يستدعي الكفاءات وحتديد حتليل فان , التنظيمي للنشاط اجلماعية للصبغة

 . اجلماعية الكفاءات يف يتمثل أعلى مبستوى

 املهارات , الكفاءات من فريدة تركيبة هو بل الفردية للكفاءات جتميع جمرد ليست اجلماعية والكفاءات

 أثر بفعل وذلك الفردية الكفاءات مجع عن املرتتبة النتيجة نتيجتها تفوق املنظمة أفراد لدى املتوفرة والقدرات

  . للفاعلني اجلماعية الديناميكية عن الناجم عةiمو ا

 الوصول عملية لتسهيل الفردية الكفاءات تعاون خالل من الكفاءات هذه تنشأ : الجماعية الكفاءات

 وتراكمها بتطويرها وتسمح للمؤسسة جيدة موارد بإنشاء اجلماعية الكفاءات تسمح حيث , احملددة النتائج إىل

                                                           
  . 09د فاطمة الزهراء قبايلي امال ، مرجع سابق ،ص مهدي -1
ول مسامهة ابراهيم عاشوري ،محزة غريب ،حنو الرفع من كفاءة ادارة املوارد البشرية من منظور تسيري الكفاءات ،مداخلة يف امللتقى الوطين االول ح -2

 . 2012فيفري  22/23تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسة ،جامعة بسكرة ،
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 وتطورها املؤسسة بقاء يتوقف أساسها على ألن , احملورية بالكفاءات كذلك الكفاءات هذه وتسمى,

 . 1«اأوانسحا

 حتديد وميكن بينها والتآزر بالتعاون تتسم اليت الفردية الكفاءات جمموع هي : اجلماعية الكفاءات كذلك

                       . 2والصراعات اجلماعي التعلم , األعضاء بني التعاون درجة خالل من الكفاءات من النوع هلذا مؤشرات

 بالنظام بدءا , اجلماعية أو الفردية الكفاءات تطوير على تعمل عوامل عدة وجود استخالص ميكن 

 . باملؤسسة انتهاءا و , التكوين ومراكز العايل التعليم مبؤسسات مرورا , الكفاءات لتشكيل أساسية كنواة الرتبوي

 اإلسرتاتيجية الكفاءات إدراج ميكن , األخري التصنيف حسب الكفاءات أنواع إىل التطرق وبعد

  : وهي املؤسسة داخل الكفاءة تطوير يف تساهم األنواع هذه أن اعتبار على التنظيمية والكفاءات

 : الدور حيث من الكفاءات تصنيف/4

                                                                                        لمحوريةت ا الكفاءا / أوال 

 , معينة منتجات ختص ثانوية تكون فقد , نشاطها يف توظفها اليت املهارات من انطالقا املؤسسة تقييم يكونو 

 . احملورية بالكفاءات تسمى اليت و هلا األساسية باملهنة تتعلق أساسية تكون وقد

 منفعة تقدمي من املؤسسة متكن اليت القدرات و املهارات حزمة هي البشرية الكفاءات : )1(تعريف  

  . 3للزبون حقيقية

 بني بالتنسيق يتعلق فيما خاصة للمنظمة مجاعي تعلم نسق نتيجة هي احملورية الكفاءات: )2(تعريف

  . 1 التكنولوجيا من األمناط ملختلف إدماج و اإلنتاج أنشطة خمتلف

                                                           
  . 10مهديد فاطمة الزهراء ،قبايلي امال ،مرجع سابق ،ص -1
 . 06ابراهيم عاشوري ،محزة غريب ،مرجع سابق ،ص -2
مداخلة يف امللتقى الوطين االول حول تسيري املهارات ومسامهته يف . حنو صعوبة تقليد امليزة التناسية :صدوقي عقيلة ،غموض الكفاءات احملورية  -1

 . 21/22/02/2012ة يسكرة ،تنافسية املؤسسات ،جامع
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 تنظيم و ختطيط من هلا بد ال الكفاءات من املرغوبة األهداف حتقيق إىل املؤسسة وصول أجل من و

  :2 ييل ما احملورية الكفاءات إدارة تشمل ¹ �8اإدار  من بد وال وتقييم

 الكفاءة بني ختلط ال أن وجيب حمورية كفاءات من املؤسسة متلكه ما حتدد أن جيب : االكتشاف -

.                 واحد منتج يف وليس جمال من أكثر يف تطبيقها ميكن اليت القدرات على الرتكيز جيب كذلك , واملهارة احملورية

 إما , جيد مكان يف األداء لتحسني قائمة حمورية كفاءات توظيف حالة يف ويكون : االكتساب          -

 صغرية مهارات ثراء طريق عن كفاءات باكتساب أو اآلن من حمددة سنوات بعد حتتاجها اليت الكفاءات بتحديد

 . فريدة حمورية كفاءات لتشكيل البعض مع بعضها وصهر

 . عاملي مستوى ذات جديدة حمورية كفاءات لبناء سنني 10 إىل حتتاج قد : البناء -

 . املؤسسة داخل آلخر قيم من احملورية الكفاءات حتريك مبعىن :النشر -

  . خططك يكشف أو التمويل سوء بسبب احملورية كفاءات ختسر ال : احلماية -

       "Les Compétences Stratégique " :اإلستراتيجية  الكفاءات / ثانيا

 الكفاءات حتديد جيب إذ البشرية املوارد بتسيري املتعلقة اإلشكاليات من يعترب عموما الكفاءات مفهوم إن

 , للمؤسسة اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق يتطلبها اليت تلك مع ومقارنتها العاملون «ايتمتع  اليت والقدرات

 , التنافسية بيئتها مع املؤسسة تكيف يف تساهم مل ما اسرتاتيجي طابع ذات تعد ال فالكفاءات

 ما والعالقات , الروتينية 8اوعمليا 8اوتكنولوجيا , الزمن عرب املرتاكمة الكفاءات من جمموعة مبثابة تعترب فاملؤسسة

  : 3هي للموارد أنواع ثالثة من انطالقا اإلسرتاتيجية الكفاءات تنمية ميكن حيث البشرية مواردها بني

 .)  ... , املباين , التكنولوجيا , املعدات( املادية املوارد -

                                                                                                                                                                                     
يف حتقيق امليزة التنافسية ،مداخلة يف امللتقى الوطين االول حول تسيري ) املهارات احملورية (كمال منصوري ،اهلام منصوري ،مسامهة مهارات القطب   -2

 . 21/22/02/2012املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة بسكرة ،
 .نفس النرجع السابق  -3
 . 140مساليل حيضية ،مرجع سابق ،ص -1
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 .)  ... , الكامنة  الطاقات , املعرفة , املهارات , القدرات(  البشرية املوارد -

 .)  ... , الرقابة , التنسيق نظام , اهليكلة( التنظيمية املوارد -

 من الفردية الكفاءات بني ما تكامل خلق «ا يتم اليت الطريقة من تأيت اإلسرتاتيجية الكفاءة فان أخرى وبعبارة

 اعتربا. مجاعية كفاءات بالضرورة تعد اإلسرتاتيجية الكفاءات أن على يؤكد مما , معينة تنسيق آليات خالل

  بالنسبة أما Prahalad et hamel وهي مركزية كفاءات أو أساسية كفاءات , اإلسرتاتيجية الكفاءات

 تصور ويشري , النهائي للمنتوج املضافة القيمة يف تفسريية بطريقة تساهم اليت والتكنولوجيات املهارات من توليفة

  1 املؤسسة ضمن مجاعي تعلم شكل فهي , املوارد يف مضروب املؤسسة قدرات إىل اإلسرتاتيجية الكفاءة

 البشرية املوارد منها خاصة املؤسسة موارد توجيه املسريين من يتطلب اإلسرتاتيجية الكفاءات تسيري وعليه

 األخرى املؤسسات يعيق مما املعينة اخلدمات و للمنتجات قيمة أقصى إلضافة , منتقاة قطاعات حنو 8اجمهودا و

  . خمتلفة و تفوقهم القطاعات هذه كانت إذا خاصة , التقليد و املماثلة املناورة عن املنافسة

 : التنظيمية الكفاءات / ثالثا

 يف تصنيفات يدرجون الكفاءات مبوضوع املهتمني الباحثني بعض جند حيث , تدرجيية بنية حتت وتندرج

 مستويني يشمل و خاص إطار يف موضوع التصنيف هذا حبيث , الكفاءة أمهية درجة حبسب تدرجيي ترتيب شكل

  :2التوايل على مها

 به يقصد الذي الكفاءات لتدرج التنظيمي املستوى جند حيث : التنظيمي الصعيد على )1 المستوى

 أمسته قد و املنظمات من غريها اىل بالنظر نفسها املنظمة منظور من الكفاءات "C. Dejoux " بالكفاءات ترتيب

 : يلي كما تعرف واليت , التنظيمية

                                                           
 . 54كمال منصوري مساح صوحل ،مرجع سابق ،ص   -2
  . )134-131(ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياليل ،مرجع سابق ،ص  -2
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 والتغريات األعمال ببيئة تتعلق كفاءات وهي , املؤسسة بكفاءات أيضا وتسمى : التنظيمية الكفاءات

 التغريات هذه مع التعامل يف كبرية مرونة إجياد بيئتها يف احلاصل التغري ظل يف األعمال فمنظمات , فيها احلاصلة

  واجلماعية الفردية 8مكفاءا وتطوير وزيادة 8مإبداعا إلبراز لألفراد iالا فسح بغية الرمسية اإلجراءات من والتقليل

 . 2 بيئتها يف التكيف على املنظمات هذه رة قد بزيادة يسمح األمر هذا

 فلقد , حميطها مستوى على حتدث اليت للتغريات االستجابة مبدى للمؤسسة التنظيمية الكفاءات ترتبط وقد

 يف مركزية هناك تكون حيث , مستقر حميط يف العاملة املؤسسات يالئم ميكانيكي تنظيم وجود الدراسات أكدت

 حميط يف تعمل اليت املؤسسات يالئم عضوي وتنظيم , والقواعد لإلجراءات كبرية رمسية درجة وهناك القرار أخد

 املميزة الكفاءات : مثل خمتلفة تسميات الكفاءات هلذه و الالمركزية ،و  باملرونة واملتميز ومعقد مستقر غري

 و األصلية الكفاءات , اجلوهرية الكفاءات , الديناميكية الكفاءات , املركزية الكفاءات , األساسية الكفاءات,

 : التايل النحو على تصاعدي بشكل الكفاءات هذه "Eric Lamarque " ترتب

 بصفة و معني قطاع يف ما نشاط ملمارسة إلزاميا املنظمة حتوزها كفاءات هي : القاعدية الكفاءات) 1

 عادية

 وهي , دائمة تنافسية مزايا حيازة بغرض تطورها أو املنظمة تكتسبها كفاءات هي : املميزة الكفاءات) 2

 . واحد نشاط قطاع ختص

 تسمح و خمتلفة مهن يف تستعمل و , للتقليد قابلة )اأ غري مميزة كفاءات هي: اجلوهرية الكفاءات) 3

 . متعددة أسواق باقتحام

 بغية املستخدمة الفئات لتمييز مرجعيا إطارا التدرج هذا يشكل و : الفردي الصعيد على )2 المستوى

 اقرتح حيث , البشرية للقدرات امثل استغالل و اجتماعي استقرار إحداث " Atkinson " الذي التايل النموذج
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  : التايل الشكل يف املوضح و , الوظيفية العالقة و الكفاءة نوع بني يربط

  . الوظيفية والعالقة الكفاءة نوع بين يربط نموذج) :  02( شكل رقم 
  

 
  
  
  
  
  
  

  130 ص , سابق مرجع , اجلياليل عبو بن , احلبيب ثابيت : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                        عالقة العمل                               نوع الكفاءة                      

  

  المدة محدد غیر أساسیة                                  عقد كفاءات     

  

  ثانویة                                       مناولة كفاءات      

  

 مؤقت مھمة                                عقد غیر كفاءات      



 البشریة  تتسییر الكفاءا:                                                               الفصل الثاني 
 

52 
 

 البشرية الكفاءات متطلبات : الثالث المطلب

 لوجود ورية ضر متطلبات تعد هي و , املؤسسة يف البشرية املوارد لدى تتوفر أساسية عناصر ثالثة هناك

 : التايل الشكل يف ممثلة هو و كفاءات

 البشرية الكفاءات متطلبات) :05(الشكل رقم                            
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

 الملتقى في مداخلة , اإلسرتاتيجية القيادة لوحة باستخدام البشرية الكفاءات تسيري , درويش عمار , لشالش عائشة:المصدر 
 , 2بسكرة جامعة , المؤسسات تنافسية في مساهمته و المهارات تسيير , البشرية الموارد تسيير األول حول الوطني

  05ص2012فيفري 223
 تركيب الكفاءة وبالتايل , للمؤسسة التنظيم تغيري عن فصله ميكن ال واجب الكفاءة أن نستخلص ومنه

 تعد فهي ,حمدد نشاط واقعية يف عمل متارين خالل منا تظهر قد اليت السلوكيات و املهارات , املعرفة من

  : يلي كما الثالثة العناصر هذه ونعرف , البشرية للكفاءات متطلبات

  
  
  
  

  الكفاءةمتطلبات 

 السلوك

SAVOIR ETRE 

  المعرفة

SAVOIR 

 اتالمھار

SAVOIR FAIRE 
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 (savoir ) :المعرفة  تعريف

 للمؤسسة يسمح مرجعي إطار يف املندجمة للمعلومات املهيكل يف اiموع املعرفة وتتمثل :)1(تعريف

  . 1 بعضها يف ومتناقصة جزئية , خمتلفة تفسريات عرب , خصوصي سياق يف 8اعمليا واجناز 8انشاطا بقيادة

 الذي والوحيد املسيطر واملورد , األساسي االقتصادي املورد املعارف تعترب : "دروكر بوتر "ل ) :2(تعريف

  . 2 تنافسية ميزة يعطي

 مشكلة أو جانب أو واقع أو حبالة ترتبط واملعرفة , والتعلم اإلدراك , الفهم تعين املعرفة : (3 ) تعريف

 من بكل مباشرة عالقة ذات املعرفة فإن ولذلك«ا ،واملتصلة  عنها املتوفرة واملعلومات البيانات إىل واستنادا معينة

 . 3 املعرفة إىل الوصول تتيح اليت البيانات واملعلومات

 ( savoir faire ) :المهارات  تعريف

 لدا , معني إطار يف متارس , وخربات وسلوكيات وممارسات ملعارف مزيج )اأ على عرفت: )1(تعريف 

  . وتطويرها وتقييمها حتديدها املؤسسة على

 تأدية من متكنهم واليت أواiموعة للفرد واجلسدية الفكرية القدرات جمموعة هي املهارات  :)2(تعريف

  . 4 وجه أحسن على عملهم

 

  
  

                                                           
  . 117ثابيت احلبيب ،بن عبوا جلاليل ،مرجع سابق ،ص  -1
شرية ،تسيري الطيب الداودي ،االمني حلموس ،ادارة املعرفة كمدخل لتسيري املوارد البشرية ،مداخلة يف امللتقى الوطين االول حول تسيري املوارد الب -2

 . 2012فيفري  22/23املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة بسكرة ،
  . 32ص.نفس املرجع السابق  -3
قييم اداء العاملني يف حتديد االحتياجات املهارية ،دراسة حالة مستشفى الشهيد عاشور زيان،مذكرة ماسرت غري منشورة ختصص عشور زيان ،دور ت -4

 3  2010/2011تسيري املوارد البشرية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،اجلزائر ،
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 األداء لضمان مؤسسات حتتاجها واملكتسبة الفطرية القدرات من جمموعة هي املهارات :  )3(تعريف 

   . املستمرة والتنمية التطور , للتغيري قابلة وهي , الفعال

 )اكو  الضمنية املعرفة خاصة , املعرفة أنواع مجيع على األول املقام يف تعتمد املهارات تلك وعليه    

 عنصرين على أساسا ترتكز املعرفة وهذه , األول املسؤول ره باعتبا املؤسسة داخل البشري بالعنصر مباشرة املرتبطة

  :1مها أساسني

 عقول لدى املتوفرة النوعية والكفاءات الذهنية القدرات يف يتمثل والدي : الفكري المال الرأس / أ

 ؛ تطويرية وعمليات أحباث من البشرية العقول هده أنتجته وما«اأصحا

 باملؤسسة العاملني طرف من حتصيلها مت اليت التجارب من الرتاكم ذلك هي : الشخصية الخبرة / ب

 . املهنية8م حيا خالل من قضوها اليت العمل فرتة طوال

 ( savoir être) :السلوك  تعريف

 واملتعلمة الوراثية أو املكتسبة والنظرية والالشعورية الشعورية العوامل فيها تتدخل معقدة ظاهرة هو السلوك

 . ذلك إىل وما واملزاجية الصحية واحلالة واالقتصادية االجتماعية أوالعوامل

 : التايل الشكل يف موضحة هي و , أبعاد البشرية الكفاءات ملتطلبات أن نستنتج ومنه

  

  

  

  

  

                                                           
  163د بن عيشاوي مرجع سابق ،ص امح - 1
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  البشرية الكفاءات متطلبات أبعاد )06(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  119 ص , سابق مرجع , اجلياليل عبو بن , احلبيب ثابيت معطيات على بناءا الطالبة إعداد من : المصدر                        
  

 البشرية الكفاءات تنمية : الرابع المطلب

 وتطوير حتسني يف يساهم والذي , للمؤسسة بالنسبة االستثمارات وأغلى مورد أهم البشري العنصر يعترب

 مبؤسسته العاملني األفراد قدرات بتنمية املؤسسات مسريي قيام ذلك يف األساسي الدور ليكون , تنميته و األداء

 .العمل على وحتفيزهم

 , متزايد باملؤسسات البشرية املوارد وتطوير بتنمية االهتمام أصبح لالقتصاد اجلديد املفهوم تطور مع و

 خالل من البشرية 8مكفاءا تطوير فيمكن , واملتوسطة الصغرية باملؤسسات املوارد هاته يف التحكم لسهولة ونظرا

 من ذلك و , االتصال , التحفيز , التكوين طريق عن تكون قد التنمية هذه عناصر وأهم , الكفاءات هذه تنمية

 . جناعتها من الرفع كذا و حتسينه أو املؤسسة أداء من الرفع وبالتايل , الثروة خلق وهو أال اهلدف حتقيق أجل

 . التنمية هلذه األساسية والعناصر , البشرية الكفاءات تنمية مفهوم إىل نتطرق وبالتايل

 الكفاءة

 معرفة سلوكیة معرفة علمیة معرفة عملیة

 بیانات معلومات مواقف سلوك دافعیة مھارات یدویة ھویة تقنیات
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  : يلي أمهها ما من نذكر , البشرية الكفاءات لتنمية مفاهيم عدة هناك : البشرية الكفاءات تنمية مفهوم

 الكفاءات تنمية أخرى بعبارة 8مكفاءا قاعدة لتنمية املنشاة قبل من املتخذة اإلجراءات هي :)1(تعريف 

 عليها تتوفر اليت الكفاءات أداء مستوى رفع يف تساهم اليت النشاطات و الوسائل و الطرق من املزيج ذلك هي

 . 1املنشأة

 حتتاجها اليت واملهارات بالقدرات األفراد تزويد)ا أ على الكفاءات تنمية تعرف كذلك : )2(تعريف 

 نطاق يكون و املستقبل يف يشغله الذي العمل و للموظف احلايل العمل على تركز فهي , املستقبل يف املؤسسة

  . 2 العمل جمموعة كل التنمية

  : كالتايل باختصار إليها نتطرق أن ميكن و : البشرية الكفاءات لتنمية األساسية العناصر أهم

 أمهية حيتل فهو , الكفاءات عن للحصول األوىل الدرجة التكوين يعترب : البشرية الكفاءات تكوين)1

 املتابعة و والتنفيذ التخطيط يف فائقة عناية يتطلب أساسي عنصر يعد لدلك التنمية عملية يف قصوى

  . املنشود اهلدف حتقيق لضمان

 : بينها من نذكر تعاريف عدة للتكوين قدمت قد و

 إىل تؤدي اليت املهارات و املعلومات من مبجموعة األفراد تزويد إىل يهدف خمطط نشاط هو : )1(تعريف

  .3  عملهم يف األفراد أداء معدالت زيادة

 واجلماعات العاملني األفراد يف مقصودة تغريات إحداث إىل يهدف خمطط نشاط هو : )2(تعريف 

  . 4 الالزمة والسلوكيات واملهارات واخلربات باملعلومات بتزويدهم العاملة

                                                           
 6،مرجع سابق ،صفاطمة الزهراء مهديد ،امال قبايلي  -1
ري الكفاءات عبد احلميد برحومة ،طالل زغبة ،تدريب وتنمية املوارد البشرية كخيار اسرتاتيجي لتحقيق امليزة التنافسية يف ظل املداخل احلديثة لتسي -2

 . 2010،مداخلة يف امللتقى الوطين االول حول تسيري املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة ورقلة ،فيفري 
 .  211  1999امحد ماهر ،ادارة املوارد البشرية  ،الدار اجلامعية االسكندرية ،مصر ، -3
 . 1216 20032منال طلعت حممود ،اساسيات يف علوم االدارة ،املعهد العايل للخدمة االجتماغية ،مصر  -4
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 : كالتايل وهي التكوين ألنواع تقسيمات عدة ك هنا : التكوين أنواع

 : إىل وينقسم : املتدربني لألفراد وفقا التكوين أنواع -أ

 بغرض به سيقوم الذي العمل على حدى على فرد كل تكوين يتم أنه به يقصد و : الفردي التكوين -

 مستوى حتسني و أدائه تعديل لغرض حاليا به يقوم الذي العمل على تكوينه أو العمل«ذا  و8يئته للقيام إعداده

 نفسه بتكوين املتكون يقوم أن مبعىن ذاتيا يكون قد والتكوين, ما جانب من معارفه و معلوماته لزيادة األداء هذا

 يف عادة التدريب من النوع هذا ويكون و املرتقب أو احلايل العمل رئيسه يكون كأن آخر شخص مبعرفة يقوم أو

 . أعلى لعمل لرتقيته متهيدا أخر لعمل نقله أو جديد عمل يف الفرد تعيني بداية

 مدرب جمموعة كل بتدريب يقوم جمموعات يف املتدربني جتميع يتم أن مبعىن : الجماعي التكوين -

 العمل بيئة خارج أو العمل موقع ويف العادية العمل بيئته يف يتم قد اجلماعي والتدريب , الواحد الوقت يف واحد

  . العمل موقع غري يف

  : 1 التالية األشكال يأخذ و : التدريب فيه يتم الذي للمكان وفقا التكوين أنواع - ب

 يف للمتدرب العملية بشرح املدرب أو املشرف يقوم حيث تقليديا يتم و : العمل موقع في التكوين -

 ؛ املدرب إشراف حتت بتنفيذها املتدرب يقوم مث العادي العمل موقع

 تدرييب مركز أو معهد يف يقوم الذي التدريب من النوع ذلك هو : خارجية جهة بمعرفة التكوين -

 وتنظيم إعداد و ختطيط مسؤولية تقع التدريب من النوع هذا ويف , االستقالل صفة وله املنشأة يتبع ال خارجي

 . خارجها مكان ويف املنشأة إدارة عن منفصلة جهة التدريبية الربامج تنفيذ متابعة و وتنسيق

 : 1  التالية األشكال ويأخذ : التوظيف مرحلة حسب التكوين أنواع - ج
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 اجلديد عمله إىل تقدمه املعلومات من جمموعة إىل حيتاج حبيث : الجديد الموظف بتوجيه التكوين -

 ؛ املستقبلية و احلالية, النفسية اجتاهاته و أدائه على تؤثر حبيث

 التدريبات أعلى كفاءة يتضمن فردية بصفة و العمل موقع يف التكوين بتقدمي : العمل أثناء التكوين -

 ؛ ومهاراته املدرب قدرات على يتوقف ما وهو

 و معارف تقادم عند مناسب تكوين تقدمي ضرورة : والمهارة المعرفة تجديد بغرض التكوين -

 ؛ ثانية جهة من جديدة أنظمة و تكنولوجيا و عمل أساليب ظهور و جهة من األفراد مهارات

 و املهارات الختالف احلالة هذه يف بالتكوين القيام يستوجب و : النقل و الرتقية بغرض التكوين -

  ؛ الثغرات تلك سد«دف  الفرد إليها ينقل أو سريقى اليت الوظيفة نظريا8ا يف عن احلالية املعارف

  : 3  التالية األشكال يأخذ و : الوظيفة نوع حسب التكوين واع أن – د

 يهدف حبيث متخصص عمل ملزاولة املتخصصة املهارات و اخلربات يشمل : التخصصي التكوين -

 مشاكل ملواجهة اإلمكانيات توفري و أعماهلم أداء لضمان أعلى مبستوى املهارات هذه تنمية إىل التدريب هذا

 ؛ العمل متطلبات و

 العامة اإلدارية و املتماثل الطابع ذات األعمال على التكوين يشمل : التقني و المهني التكوين -

 انتظام على مؤسسة أي كفاءة تتوقف حبيث واملهنية الفنية األعمال يف امليكانيكية و اليدوية باملهارات املتعلقة

 . التiاا هذه يف العمل

 و املعارف من املطلوبة االحتياجات تغطية التدريب هذا ويتضمن : القيادي أو اإلداري التكوين -

 تكوين أنواع اىل التطرق وبعد. املستويات مجيع يف اإلدارية املناصب لتقلد الالزمة اإلشرافية و اإلدارية املهارات

 . التكوين ذلك خطوات نعرض , البشرية الكفاءات
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 : وهي, خطوات عرب التكوين عملية متر و : التكوين خطوات

 ؛ التدريبية االحتياجات حتديد- 1
 ؛ التدريب برنلمج تصميم- 2
 . التدريب برنامج تنفيذ- 3
  . التدريب كفاءة تقييم- 4

  : 1التايل الشكل خالل من التكوين خطوات نوضح أن ميكن و
   البشرية الكفاءات لتدريب التكوين خطوات) : 07(الشكل رقم                     

  
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
     

  320 ص , سابق مرجع , ماهر أمحد : المصدر                                                 
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 هناك يكن مل إذا كاف غري التدريبية بالدورات املؤسسات فقيام : البشرية الكفاءات تحفيز) 1

 التحفيز مفهوم إىل نتطرق وعليه , البشرية الكفاءات تنمية لتحقيق ,8م طاقا كل وجتنيد للعاملني حتفيزية عمليات

 . أنواعه و

  :1 يلي ما جند التحفيز تعاريف بني ومن : التحفيز مفهوم

 . معني عمل أداء على حلثهم لألفراد اإلدارة تقدمها اليت املغريات هي احلوافز : )1(تعريف 

 إال احلافز ما و مشرتكة أهداف لتحقيق مواصلته و , تقويته و األفراد سلوك توجيه بالتحفيز يقصد : ) 2(تعريف

  . اإلشباع«ا يتم  اليت األداة و , لإلشباع وسيلة

  :2 وهي احلوافز ألنواع تصنيفات عدة هناك : الحوافز أنواع

 : واملعنوية املادية احلوافز -أ

   األرباح يف واملشاركة املكافآت , السنوية الزيادات , األجور منها , النقدية احلوافز يف تتمثل : املادية احلوافز -ب

 من املنظمة تقدمه وما , الشكر رسائل , واالمتنان الشكر , الرتقية بفرص متمثلة فهي : املعنوية احلوافز- ج 

 . بالعمل االستقرار ختلق ضمانات

 : االجيابية و السلبية احلوافز -ب

 واحلرمان التوبيخ أو اإلنذار , الراتب من اخلصم أو بالعقاب التهديد يف متمثلة وهي : السلبية احلوافز -

 . العالوة من

 والرتقية والكفاءات كالعالوات أشكاهلا وعلى , املادية احلوافز يف متمثلة وهي : االجيابية احلوافز -

 . األرباح يف واملشاركة

 : واجلماعية الفردية احلوافز - ج
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 . وإنتاجه الفرد بني املباشرة العالقة حتديد ميكن حينما للفرد تعطي حوافز وهي : الفردية احلوافز -

 الفرد عمل بني املباشرة العالقة حتديد ميكن ال حينما للجماعة تقدم حوافز وهي : اجلماعية احلوافز -

 . اجلماعة نتائج على يتوقف الفردي العائد وأن , مجاعيا العمل يكون كأن , اجلماعة وعمل

 العمل وحتقيق أفرادها بني القائم التعاون على املنضمة جناح يتوقف : البشرية الكفاءات اتصال )2

 حيث , اإلدارة خالل من العمل جلماعة اهليكل وتشغيل بناء يف البشرية الكفاءات اتصال دور وميثل  اجلماعي

 . ببعض بعضهم التنظيم أعضاء كل تربط شبكة أنه على لالتصال يشار

 . االتصال كفاءة إىل وصوال , وقنواته وأنواعه لالتصال مفهوم إعطاء وميكن

 نذكر التعريف هذه بني ومن , االتصال لعملية حمدد تعريف وضع حول اآلراء تعددت : االتصال مفهوم

  :1يلي ما

 واحلقائق , واآلراء األفكار يف واملشاركة املعلومات نقل أي , املعلومات توصيل عملية هو : )1(تعريف 

 ؛ املرسل دهن يف تدور كما املستلمة املعلومات جلميع املتلقي فهم يضمن بشكل

 يف األفراد من األقل على طرفني بني األفكار أو احلقائق ؟أو املعلومات أو البيانات نقل هو : )2(تعريف 

 معا املستقبل و املرسل يدركها و داللة هلا رمزية إشارات على اعتماد أو مكتوبة أو شفوية رسائل طريق عن املنظمة

  . 1أكثر أو شخصني بني األفكار و املعلومات تبادل عن عبارة هو : )3(تعريف          

  :2 يلي ما إلى وتنقسم : االتصاالت أنواع

 من وتتم املنظمة حتكم اليت القواعد اطار يف يتم الذي االتصال به يقصد و : الرمسية االتصاالت -أ

 : وهي أساسية اجتاهات ثالثة على ويشمل , الرمسي التنظيمي البناء حيددها اليت املسارات و القنوات خالل

                                                           
  . 32امحد ماهر ، مرجع سابق ،ص - 1
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 ويتضمن , مرؤوسيهم إىل الرؤساء من يتجه الذي هو و : )أسفل إىل أعلى من ( اهلابط االتصال -

 ... التعليمات و األوامر و القرارات عادة

 من يليهم ما على املرؤوسني إجابة عادة يتضمن و : )أعلى  إىل أسفل من ( الصاعد االتصال -

 . العاملني اقرتاحات و شكاوى تتضمن كما, رؤسائهم

 تبادل و جهودهم بني التنسيق«دف  الواحد اإلداري املستوى موظفي بني يتم و : األفقي االتصال -

  املعلومات

 احملددة الرمسية املسارات خارج االتصاالت من النوع هذا حيدث : الرمسية غري االتصاالت - ب

 . املنظمة يف لالتصاالت

 : وهي متعددة قنوات خالل من االتصال ويتم : االتصال قنوات

  الشفوية اخلطابات أو الرمسي العرض , احملادثات , اهلاتف أو , لوجه وجه يتم و : الشفوي االتصال -

 ...التقارير , املذكرات , اخلطابات أبرزها من متعددة أشكال على يشمل و : املكتوب االتصال -

 . املنتشرة الفروع ذات الكبرية املنظمات يف كبرية بدرجة وتستخدم

 و , االلكرتونية االتصاالت وسائل عرب املكتوب االتصال من خاص نوع وهو : االلكرتوين االتصال -

  . األداء يف الكفاءة و بالسرعة تتميز

 : مها بعاملني تقاس السليمة اإلنسانية العالقات مناخ وتدعيم بناء يف اإلدارية االتصاالت كفاءة إن

 الوقت يف املعنيني األفراد إىل وصوهلا و 8اجود ومدى التنظيم أرجاء يف املتدفقة املعلومات كمية -

 . املالئم

 مجيعا التنظيم ومستويات ألجزاء تغطيتها و االجتاهات مجيع يف االتصاالت تدفق -
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 و آرائهم و األفراد اجتاهات على املؤثرة العالقات تشكيل يف البشرية الكفاءات اتصال أمهية تنبع وعليه

 .8م وقرارا8م رغبا على تؤثر كما , العمل و اإلدارة إىل8م نظرا

 املؤسسة يف البشري املورد تسيري عند استغالهلا ويتم األساسية العناصر هذه املسريين أمام توفر لماكف

  . ممتازة بشرية كفاءات لديهم يتحقق منه و , املعارف و القدرات تنمية يف يسامهون هنا , بفعالية

 البشرية الكفاءات لتسيير المفاهيمي اإلطار : الثاني المبحث

 األداء حتسني و تطوير يف احلاسم العنصر وهو والتطوير للتنمية األساسي اهلدف البشري العنصر يعترب  

 املبحث هذا وضمن . وغريها التوظيف   تكوين طريق عن الفرد تطوير بأنشطة يقوم حيث   املؤسسة داخل

 جماالت وكذا الكفاءات لتسيري األساسية املراحل وأهم تسيريها أهداف و الكفاءات لتسيري املفاهيم نوضح

  .تسيريها

 مقاربتها و البشرية الكفاءات تسيير مفهوم : األول المطلب   

 : البشرية الكفاءات تسيير مفهوم / أوال

 : 1يلي ما منها نذكر البشرية الكفاءات لتسيري التعاريف بعض هناك

 حتسني على قدرة أكثر ليكون البشري املورد سلوكيات و مهارات يف التأثري هو :)1(تعريف 

 ؛ احمليط يف احلاصلة التطورات مع عوائده،والتكيف

 األكفاء املوظفني من كايف بعدد االحتفاظ و وجتنيد وتطوير جلذب خاصة عملية هي : )2(تعريف 

 .؛ النمو وضمان األهداف لتحقيق

 حيث   العمودي من أكثر أفقي تكامل بتطبيق مرتبط ناجح كفاءات تسيري حتقيق أن القول ميكن و

 الكفاءات هذه تكون أن جيب أذ   املؤسسة مهمة مع البشرية الكفاءات تكيف عن العمودي التكامل يف نبحث
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 املوارد تسيري أنشطة خمتلف تكيف عن فنبحث األفقي التكامل يف ،أما معينة بطريقة ومطورة منظمة و خمتارة

 البشرية املوارد تسيري أنشطة كل تصبح أي   التكيف هلذا مثلى وسيلة تكون هنا الكفاءات و بينها فيما البشرية

  : 1 التايل الشكل يوضحه ما هو و الكفاءة حول تتمركز

 
  الكفاءات محور تمركز أنشطة الموارد البشرية ) :08( الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

 55 ص , سابق ،مرجع صوحل مساح   منصوري كمال : المصدر                      
 : البشرية الكفاءات تسيير مقاربة / ثانيا

 االستجابة على البشرية املوارد لقدرة ذلك  / بسيطا يعد ،مل تتضمنه ما و البشرية الكفاءات مدلول إن

 العصر ظروف حسب متداخل و شامل مفهوم ذات أصبحت بل   الوظائف ملتطلبات الفعالة

                                                           
،جامعة بسكرة ، جوان 7االطار املفاهيمي واiاالت الكربى ،جملة احباث اقتصادية وادارية ،العدد :مساح صوحل ،تسيري الكفاءات  كمال منصوري،- 1

2010  .  

 الكفاءات

 مكافأة وتحفيز

 ترقية ونقل

 توظيف واختبار

 تكوين وتدريب

 تقييم القدرات اتصال داخلي

 تسيير المعارف
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 ،الداعي االنسجام على عاتiمو ا و الفرد قدرة على تتوقف الكفاءات ،أصبحت العوملة تطورات و

 املوارد تسيري و اإلسرتاتيجية مبفاهيم الرتباطها ذلك 65 التسيري نظام ضمن حمورية مكانة حتتل جعلها الذي

 تسيري إىل التكنولوجية احلافظة تسيري من االنتقال يف تساهم املفاهيم بتلك الكفاءات عالقة فهم حيث  البشرية

  : 1هي مقاربات وفق الكفاءات حافظة

 و املعارف جممل يف التسيريية املقاربة نظر وجهة من الكفاءات تتمثل : للكفاءات التسيريية املقاربة - 1

 ظروف ظل اخلربات يف و املعارف تلك استغالل قدرة على و   الزمن عرب املرتاكمة اجلماعية و الفردية اخلربات

 العلمية املعرفة أو ( املهارات و املعرفة يشمل   رأمسال من متكونة الكفاءات تصبح املنطق هذا ،فمن خمتلفة مهنية

  . والسلوكيات )التصرف حسن و

 وضعية أي أمام عالية االستغالل و للتعبئة الكفاءات جاهزية تكون أن تفرتض التسيريية املقاربة إن 

 للعامل املهنية للوضعيات مالزمة و متطورة أداة تعد املنظور هذا وفق الكفاءات فإن بالتايل و    حمتملة وظيفية

 توفري أي الفعل على بالقدرة مقرونة تكن مل ما ناقصة أو غائية الكفاءات تبقى هذا رغم    ملهامه أدائه أثناء

 القدرة وليدة تكون ،اليت الفعل على الرغبة    بفاعلية العمل من البشري العنصر متكن اليت التنظيمية البيئة

   للمؤسسة التحفيزية

 و اخلربة و للمعرفة امتالكها بسبب البشرية املوارد من كل مسؤولية تعد متكاملة كمنظومة الكفاءات إن

 . التحفيزية املنظومة و املناسبة التنظيمية البيئة توفري مسؤولية عليها تقع اليت اإلدارة

 الكفاءات تكوين عملية أن ترى نظريتها ،اليت احملورية الكفاءات مقاربة هناك التسيري جمال يف كذلك

 عملية يف التخصص ،ليتماملستقبل يف أساسية تعد اليت للكفاءات أويل انتقاء عملية عرب تتم احملورية أو املتميزة
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 من انه ،رمباالبعيد املدى على املستهدفة اإلنتاج ألنظمة أمهية ذات اعتبارها ميكن اليت العناصر إنتاج

 يف اجلودة و اإلبداع حتفز إسرتاتيجية بصياغة تقوم أن املؤسسة ،فعلى للمؤسسة متيزا متنح كفاءات إجياد الصعوبة

  .1 الوظيفية األنشطة و التسيريية األنشطة خمتلف

 التدريب بني املستمر التفاعل وليدة الكفاءات تكون العلمية املقاربة منظور من: العلمية املقاربة- 2

 و الدائم ،فبالتفاعل اإلجيايب التفاعل تعظيم على املؤسسة وقدرة   التكنولوجية و التنظيمية السريورة و   اجلماعي

   مجاعية بل فردية ليست املقاربة هذه حسب فالقدرة متيز ذات كفاءات لدينا يتحقق املكونات تلك املستثمرين

 .املتاحة التكنولوجية يف التحكم و السيطرة على اiموعة قدرة : مثل   متغرية و نسبية بل مطلقة ليست و

 بصعوبة املتسمة التنظيمية و   العلمية و املعرفية القدرات تلك فيها تتحدد و : اإلسرتاجتية املقاربة- 3

 أخرى بكفاءة أو حديثة تنظيمية بابتكار أو جديد تكنولوجي بنمط تعويضها أو املنافسني طرف من تقليدها

 .«ة مشا

 و توظيفها و الكفاءات استقطاب على قادرة تكون ن عليها , املسطرة أهدافها املؤسسة لتحقق ومنه

 أفضلية أثر من لالستفادة العاملني «ا و املسريين بني التعاون و التبادل ضمان وكذا , عليها احلفاظ و تنميتها

 ببناء القيام يف هنا املسري دور ليظهر , والتميز التفوق أساس تعترب اليت اجلماعية املهارات بناء مث من و جتميعها

 . عليها للمحافظة ومحايتها الكفاءات عن والدفاع , باملؤسسة البشري املورد واستغالل تكثيف,

  

        

 

  

  
                                                           

 . 164سماللي یحضیة ،مرجع سابق ،ص  -1
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  البشرية الكفاءات تسيير أهداف : الثاني المطلب

  :1 مايلي يف تتمثل و األهداف بعض هناك

 . املؤسسة أهداف بتحقيق تسمح اليت البشرية الكفاءات استقطاب و جلذب مناسبة علمية أسس وضع

 .  إسرتاتيجيتها بتجسيد تسمح اليت املستقطبة وحىت   العاملة اليد من احلالية املؤسسة احتياجات حتديد

 . إليها املسندة الوظائف مع تتناسب الكفاءات أن من وبالتأكيد   البشرية للكفاءات توزيع أفضل وحتقيق ترقية

 . للتحفيز نظام أنسب وحتديد   األفضل حنو 8اقياد بغرض الكفاءات أداء تقييم من التمكن

 . باالنتماء العامل فيحس   هلا والئهم زيادة إىل يؤدي مما املؤسسة أفراد بني قوية ارتباط ثقافة خلق

  .اخلارج من الكفاءات جبلب اخلاصة التكاليف بتخفيض يسمح مما املؤسسة يف االبتكار و اإلبداع فرص زيادة

 البشرية الكفاءات لتسيير األساسية المراحل : الثالث المطلب

  :2التالية اخلطوات يف البشرية الكفاءات لتسيري األساسية املراحل تتمثل

 توزيع   األعمال كهرم لكمية املؤشرات خالل من :باملؤسسة البشرية املوارد هليكل جيدة معرفة 1-

 من ملواردها )الكيفية( النوعية املؤشرات كذا و املنافسني مع ذلك مقارنة و األجور مستوى   التكوين مستويات

 ؛ املؤسسة لكفاءات وسجل وضع أجل من   الكفاءات موازنات و التقييم أنظمة خالل

 من ميكن مبا واضحة اإلسرتاتيجية النظرة أن ويفرتض   أساسي عنصر وهو :املستقبلية األعمال توقع 2-

 . )التوظيف( املستهدفة للوظائف قوائم ووضع الكفاءات من احتياجات إىل التوجهات هذه ترمجة

 بني حلركية ا و التكوين و التوظيف خمططات وضع ميكن ذلك من انطالقا :املخططات وضع 3-

                                                           
يف  لشالشة عائشة ،درويش عمار ،تسيري الكفاءات اليشرية باستخدام لوحة القيادة االسرتاتيجية ،دراسة حالة مؤسسة االمسنت بين صاف ،مداخلة -1

 .  2012فيفري21/22امللتقى الوطين االول حول تسيري املوارد البشرية ،تسيري املهارات ومسامهته يف تنافسية املؤسسات ،جامعة بسكرة ،
تصاد براق حممد ،رابح بن الشايب ،تسيري الكفاءات وتطويرها باملؤسسة ،مداخلة يف امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اق -2

 .  09245 09244 2004مارس  10/09املعرفة والكفاءات البشرية ،جامعة ورقلة ،
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 من وليس  الكفاءات لتسيري األساسية العمل أساليب أهم الثالث املخططات هذه وتعترب  الوظائف

  : التالية العتبارات املخططات هذه وضع السهل

 و إضافية أعباء حتمل يتم ال حىت التوظيف بعملية تقوم أال فإمنا   التوظيف بسياسة يتعلق ما يف -

  ؛ مستقبلهم حبماية يقوموا حىت الكفاءات بتوظيف يقومون املسؤولني أن أو اجلديدة النشاطات انتظار

 الذي و للتسيري اجلديدة الطرق اكتساب بني التوازن يوجد أن فيجب   التكوين خمطط خيص يف أما -

 ؤسسة امل يفيد الذي للمستقبل التكوين ثانية جهة من و املستعملة للتقنيات الفردي و اجلماعي التكوين يفرتض

  ؛ مستقبال اجلديدة الوظائف يف

 املؤسسات يف خاصة تنظيمها يصعب األحيان من كثري يف املناصب بني احلركية فمخططات   أخريا -

 مهمة حوافز وجود من فالبد الكبرية للمؤسسات بالنسبة أما   ضعيف الدورات معدل حيث املتوسطة و الصغرية

 و للمهام الروتيين اجلانب وتقلل االبتكار و اإلبداع روح إجياد يف كثريا تساهم احلركية هذه اعتبارات ،على لذلك

 من املعلومات تطور و املرسلة و الضمنية و األساسية املعلومات تسيري تشمل األخرية املرحلة يف و . الوظائف

 وحل القرارات اختاذ لتسهيل وذلك   املنظمات كل داخل مال رأس ضمن إدراجها و الكفاءات تقسيم أجل

 . 1 باملؤسسة التوظيف يف جدري حتسني كذلك املشاكل

 أحسن يف «ااكتسا املؤسسة تود اليت الكفاءات أحسن لضمان هو لبعضها املكملة املراحل من واهلدف

 أو املؤسسة يف ضروريا تدخل اليت التغريات رغم   املؤسسة يف استخدامها جيب اليت ) املهنية(العملية الظروف

  . املشروع

  

  

                                                           
1 -Benjamin chaminade .op .cit.p215  
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 البشرية الكفاءات تسيير مجاالت : الرابع المطلب

 عمليات إىل حباجة هي كما تقييمها خالل من متابعة و حمكم تسيري إىل حباجة البشرية الكفاءات إن

 لتسيري الكربى من اiاالت غريها و العلمية اجللسات و والتدريبية التكوينية الدورات على باالعتماد تطوير

  :1التالية العناصر خالل من إليها نتطرق اليت و الكفاءات

 لتسيري األوىل املراحل أحد الكفاءات مواصفات إعداد وميثل : الكفاءات مواصفات إعداد- 1

 وذلك   الوظيفية األداءات أحسن عل احلصول أجل من املطلوبة الكفاءات توضيح على يقوم حيث الكفاءات

 الكفاءات لتحليل عديدة طرق توجد حيث للكفاءات حتليل عملية هناك تكون بالتايل و النظام هذا تطبيق عند

 مذكرات حتليل   الكفاءات استمارات اجلماعية و الفردية املقابالت   امليدانية املالحظة بينها من لذلك الضرورية

 النتائج يعطي أن جيب التحليل و )) ....املهنية الكفاءات بطاقات( الكفاءات بطاقات   الوظائف مسؤويل

  :التالية

  .املهمة  و األساسية للكفاءات شاملة نظرة - 

  .الكفاءات  خالل من السلوك املؤشرات وصف -  

 جماالت وأحد الكفاءات تسيري مراحل من هامة مرحلة الكفاءات تقييم ميثل : الكفاءات تقييم 2-

 تقنيات تطوير أجل من التقييم يكون و الكفاءات القوة يف و الضعف جوانب يوضح ألنه الكفاءات تسيري

  .3 اجلماعية الكفاءات وجداول التقييم مبراكز املتواجدة البشرية املوارد خالل من باملؤسسة التسيري

 : نذكرها الكفاءات لتقييم املستعملة األدوات بعض وهناك

 بوضع للمسري تسمح وهي   واملتوسطة الصغرية املؤسسات يف جيري حيث : السنوية النشاط مقابلة

 يف الرائدة املؤسسات على فإنه لذلك كالسيكية الطريقة هذه أصبحت وقد للعمال السداسية أو السنوية النقطة

                                                           
  ) . 65-58(اح صوحل ،مرجع سابق ،صكمال منصوري ،مس- 1
3- Benjamin chaminade .op .cit.p217.p218 
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 بتكوين هلم يسمح مما للنشاط السنوية املقابالت استعمال يف اآليل اإلعالم أدخلت قد الكفاءات تسيري جمال

 . الكفاءات تطوير و التكوين يف املشاركة بني مهم ارتباط

النصائح  هلم تقدم و الفريق أعضاء لكفاءات الدوري بالتقييم للمسئولني وتسمح : الميدانية المرافقة

 بفضل احملققة التطورات بفحص وتسمح حمددة كفاءات مرجعية على فيها ويعتمد   التطوير على 8مومساعد

  .  سليم غري يكون قد املسري حكم أن يف تظهر للمرافقة السلبيات بعض وهناك. التكوين

 وثائق كملزمة وهي اإلجيايب التقدم يف مهمة مكانة تأخذ الكفاءات مرجعية إن : الكفاءات مرجعية

 يف للمنظمات املفيدة الكفاءات جمموع يوضح منبع وتعد   للمؤسسة املتاحة التسيري برامج ضمن البشرية املوارد

 أخد أجل من املطلوبة الوسيلة هي الكفاءات مرجعية آخر ومبعىن   املستوى وتنمية الستكمال املستقبل و احلاضر

 للمؤسسة النهائية الكفاءات حتليل و معرفة أجل من القدرات و املنح و الضرورية الكفاءات االعتبار عني يف

 احلقيقية الضرورية الكفاءات و األعمال إدارة ألجل املطلوبة الكفاءات يشمل ملجأ هو أخرى بصفة   وتسيريها

  . 1الداخلية املتباعدات أداة)ا أ كذلك األعمال أجور بوضوح

 من تنجز و املهين الفرع يف العمل منوذج لكل الضرورية الكفاءات جبرد تسمح أداة)ا أ   كذلك تعرف

 إبراز وأخريا األساسية العمل مناذج حتديد مت املهن ملختلف قائمة بإعداد املكلفني العمل حركية عن املسؤولني قبل

 . جيد بشكل األعمال هذه مبزاولة الضرورية الكفاءات

 

  

                                                           
1-   .p218217,Benjamin chaminade .op .cit.p   
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 من اليت التقييم عملية)ا بأ تعرف حيث التقييم يف املستعملة املنهجية عن وتعرب : التقييم مركز طريقة

 التقنيات من متكامل جمموع يستعملون الذين املقيمني من العديد قبل من عةiمو ا أو الفرد يقيم خالهلا

 تقييم حيسب و . املستعملة التقنيات من مهم جزء وصيانة   للتقييم كقاعدة السلوكيات مالحظة أو احملاكاة:مثل

 : التالية العالقة خالل من الكفاءات التباعدات

 احلقيقية الكفاءات + املكتسبة الكفاءات = التباعد تقييم

 وا8ا كفاء زيادة أجل من املؤسسة طرف من تبنيه جيب سلوك أو موقف هو : الكفاءات تطوير 3-

  . 2 التطور إمكانيات اكتشاف

  : 3 التالية النقاط يف نربزها حيث , الكفاءات تطوير عن النامجة املزايا بعض هنا لiاا هذا ويف

 املعرفة على ترتكز للعمل جديدة أشكال ظهور بفعل أساسي إنتاجي كمورد الكفاءات أمهية تربز -

 على فأكثر أكثر تعتمد بل , العمل وقوة املادي االستثمار فقط ترتبط ال العمل إنتاجية جعل مما , واملهارة اخلربة,

 ؛ لإلنتاجية إسرتاجتية موارد إىل والكفاءة املعرفة حيول ما وهو , املادية غري املوارد

 املؤسسة على الزما أصبح , للتأكد الغموض وكثري التغريات سريع , التقلبات شديد حميط ظل يف -

 ؛ السريع الفعل رد على القدرة حيازة

 ومعاجلة حتليل يف املهارات من عالية درجة إىل املسريون حيتاج , معلومايت بتضخم يتسم سياق يف -

 ؛ والصائبة السليمة رات القرا الختاذ املعطيات

 التعلم يف بالرغبة تتسم جديدة تنظيمية ثقافة خلق من املعارف وإدارة الكفاءات تطوير سياسة متكن -

 على املنتمني أو للمنظمة املنتمني األفراد بني فيما بتلقائية والتنسيق والتعاون واملعارف املعلومات تقاسم , املستمر

 . عةiمو ا لنفس األقل

                                                           
  . 245براق حممد ،رابح بن الشايب ،مرجع سابق ،ص - 1
 . 218ص,217ثابيت احلبيب ،بن عبو اجلياليل ، مرجع سابق ،ص -2
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 األساسني املعرفة حاملو أن ومبا8ا وكفأ البشرية املوارد وتنمية تطوير تستدعي املتسارعة احمليط تغريات إن

 حديثة بأساليب ( الكفاءات) املورد هذا وتطوير صيانة ضرورة ستدعي ذلك فإن   عماهلا هم املؤسسات يف

 : نذكر األساليب هذه بني من ،حيث

 اإلدارة و واملرونة املشاكل وحتليل املقابلة تقنيات على يعتمد وقد : الكفاءات على املرتكز التكوين 1-

 مالحظة على قادرين ومشاركني مكونني قبل من التكوين من النوع هذا يستعمل كما   الفرد على املرتكزة

 القرار قدرة مثال الكفاءة نفس تطوير هو واجبهم معاونني من املشاركني هؤالء جمموعة تتكون حيث الكفاءات

 ؛ خمتلفة نقاط تطوير هو واجبهم معاونني من أوتتكون

 واالقرتاحات، النصائح يقدم كخبري يظهر املدرب السابق ففي : الكفاءات على املرتكز التدريب 2-

 بطرح املدربني يقوم كذلك   بأنفسهم احللول لإلجياد األفراد وحيفز يشجع املساعدة، و التعليمات   الدروس وكذا

 العالقات فهم وحياولون السلوكيات يالحظون فهم الكفاءات مدربو أما   التعلم عملية يف األفراد ويرافقون األسئلة

 : منها الشروط بعض توفر جيب الكفاءات صيانة أجل ومن. التعلم على وحتفيزهم للكفاءات الداخلية

 الكفاءات لدى املكتسبة باملوارد العمل يف لوضع الفرصة تعطي بطريقة عمل وضعيات تنظيم 1-

 . ..... )عملية ،معرفة معارف(

 . الكفاءات تقوية أو بتعميق تسمح وين تك أعمال وتنظيم توقع 2-

 . املؤسسة خارج أو داخل الكفاءات حول االتصال تسهل إجراءات التنفيذ يف وضع 3-

 . املؤسسة داخل الكفاءات وطلبات عروض مبتابعة يسمح برنامج استعمال 4-

 . العلمية الطرق و الكفاءات تشكيل عملية تبين تشجيع 5-

 . العمل وضعيات يف األداءات و املهنية الوضعيات تسيري حول التكوين لنتائج دورية تقنيات حتقيق 6-

 . الكفاءات صيانة عمليات حول اليقظة جداول ومتابعة حتضري 7-
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 . للكفاءات الدورية الصيانة حتقيق ،إجراءات العمل يف وضع 8-

 . للكفاءات مهنية موازنات حتقيق 9-

 بتسيري اخلاصة األفراد تطوير و لشرح املؤسسات ملجأ الكفاءات رواتب متثل : الكفاءات رواتب- 4

    احلالية املؤسسة احتياجات رد ألجل وتطويرها الكفاءات جلميع املسريين يضعه التطبيق وهذا الكفاءات

  .1 املستقبلية

 التقييم وعمليات   الوقت مع تتقدم خدمات وتقدمي القدرات أن فكرة على مؤسسة كانت الرواتب إن

 باملؤسسات العمل صيغ لكن   الوظيفة مسؤولية مبجاالت متعلقة و للقياس قابلة ألهداف بالنسبة تفقد كانت

 أعضاء أن إىل باإلضافة بعد عن والعمل الفريق يف كالعمل جديدة مفاهيم انبثقت بذلك و مرونة أكثر صادرت

 يف8م وقدراا8م كفاء يوضح يشكل للقياس خيضع ،وأعماهلم املسؤوليات ويتقامسون األهداف يتابعون الفريق

   2العمل

  : التايل يف العمال رواتب على املؤثرة العوامل بعض تلخيص وميكن

 انتشر ولقد املؤسسة وثقافة قيم    العمل سوق   الفرد كفاءات   الفرد من خدمات تقدمي على ،القدرة الوظيفة

 يتوقع حيث   السابقة العوامل على ومؤسسة متوافقة أجريه سياسة وهو الكفاءات أساس على الرواتب مصطلح

 : يلي ما يف الكفاءات أرفاق

 . القاعدي األجر -

 ؛ والتعويضات العالوات : مثل األجر من املتغري اجلزء -

  . التأمينات : مثل احملتملة امليزات -

 

  
                                                           

1- Benjamin chaminade .op .cit.p345  
2- celilde dejou .les copetence au cœur de lentreprise .OP,CIT ,P129 
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 بالمؤسسات البشرية الكفاءات :الثالث المبحث

 القدرات توظيف أمهية نوضح ,لتسيريها املفاهيمي واإلطار البشرية الكفاءات على تعرفنا بعدما

 الكفاءات هذه توفرت وان, املؤسسات يف البشري املال الرأس و املعارف استغالل و األنظمة بتحسني والكفاءات

 البشرية الكفاءات وتطوير لتنمية الدولية السياسات ولعل , والنمو التميز من مستويات حتقيق إىل نتوصل

 , البشرية الكفاءات من مستوى حيقق والذي , املهين التكوين نظام بتطوير اهتمت اليت و اجلزائرية باملؤسسات

 الستفادة توظيفها و«ا استقطا طريق عن الكفاءات هذه استغالل واملتوسطة الصغرية املؤسسات فبإمكان

  .  8انذر  مشكل تتفادى ولكي , الكفاءات هذه حتملها اليت اخلربات و املعارف من

 

 النمو لتحقيق أساس بالمؤسسة البشرية الكفاءات توظيف و استقطاب : األول المطلب

 : البشرية الكفاءات استقطاب / أوال

 م القيا وقبل التميز من مستوى هلا حتقق اليت البشرية املوارد من 8ااحتياجا بتحديد املؤسسة قيام بعد

 و البحث على االستقطاب عملية تنطوي حيث .«ا استقطا و عنها البحث طرق إىل تلجأ , توظيفها بعملية

  . 1املنظمة يف بالعمل لاللتحاق األفراد واستمالة جذب

 املختلفة العمليات أو املراحل من مجلة وهو العمالة جذب عملية بداية بأنه االستقطاب يعرف كما

 التمييز فيمكن االستقطاب مصادر عن أما  2 باملنظمة الشاغرة الوظائف لشغل املالئمني املرشحني عن للبحث

 خارجها أو املنظمة داخل من ومها املنظمة إليها حتتاج اليت الكفاءات و األفراد الستقطاب أساسيني مصدرين بني

  :3  يلي ما الداخل من االستقطاب مصادر أهم ومن,

                                                           
  . 67 ص , 2004 , مصر , اإلسكندرية اجلديدة اجلامعة دار , البشرية الموارد إدارة , بالل إمساعيل حممد -1
 . 141 ص , سابق مرجع , ماهر أمحد -2
 .143 ص , السابق المرج نفس -3
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 متكاملة خطة بوضع املؤسسة فتقوم القيادية الوظائف بعض شغل يف الرغبة حالة يف تكون و : الترقية -

 أن بد ال إذ العليا إىل الدنيا الوظيفة من للتقدم إتباعها الواجب واإلجراءات الطرق فيها تبني للرتقية

 شغل يف الرغبة عند عادة املصدر على االعتماد يتم حيث . لنجاحها وعادة موضوعية أسس على الرتقية ترتكز

  . 4القيادية و اإلشرافية الوظائف

 يف التوازن خلق قصد آخر إىل فرع أو أخرى إىل وظيفة من الفرد نقل يتم : الوظيفي والتحويل النقل -

  . األفراد عدد حيث من املنظمة إدارة

 يف منهم الراغبني خاصة باملنظمة العمل هلم سبق الذين األفراد توظيف يتم إذ : السابقون الموظفون-  

 . أبنائهم توظيف أو أخرى مرة العمل

«ا  يقصد وقد , البشرية املوارد من8ا باحتياجا املنظمة متد اليت املصادر تلك هي اخلارجية املصادر أما

 :1 أمهها من و   العمل سوق

 و باملدارس املباشر االتصال على أساسا تقوم طريقة وهي : والجامعات المعاهد و المهنية المراكز -

 ؛ العملية اخلربة تنقصهم الذين و حمددة بواصفات اخلرجني على احلصول«دف  اجلامعات و املعاهد

 فيها يعرض مؤسسة ألي العمل طالب يرسلها اليت الطلبات يف تتمثل : للمؤسسة مباشرة التقدم -

 ؛ شخصي طريق عن أو الربيد طريق عن إرساهلا يتم و , قدراته و مؤهالته فيها يذكر و للعمل استعداده و رغبة

 الوظائف بعض لشغل األفراد جلب يف املساعدة يف ختتص خاصة وكاالت هي : االستشارية المراكز -

 ؛ خاصة قدرات و مهارات تتطلب لبيت اإلدارية الفنية

 بصالحية النقابة تلتزم حيث , الكفاءات عن البحث إجراءات توفر اليت و : العمالية النقابات -

 . الوظائف من الدنيا املستويات خيص و التزامه و العامل
                                                           

  . 78 ص , سابق مرجع , بالل إمساعيل حممد -1
 57 ص , سابق مرجع , ماهر أمحد  -2
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 للتقدم األفراد الستقطاب استخداما الوسائل أكثر من اإلعالن يعترب حيث : واالنترنيت اإلعالن -

 االنرتنيت شبكة أما , اإلعالن لنشر املناسبة الوسيلة اختيار على األسلوب هذا فاعلية تتوقف و الوظائف لشغل

 االلكرتوين بالتوظيف يعرف ما وهو أمهية األكثر أصبحت حيث احلاضر الوقت يف اخلارجية املصادر صدارة فتحتل

 طرق إىل تلجأ فقد , املوارد هذه بانتقاء تقوم أن عليها, والكفاءات البشرية املوارد توظيف املؤسسة تريد ملا.

 السبيل االستقطاب أنه إال , املهين املسار متابعة و التعيني ,كاالختيار االستقطاب إىل إضافة أخرى تسيريية

 مسريي فبإمكان , املؤسسات يف البشرية للكفاءات األساسية مصادره إىل التطرق بعد خاصة للكفاءات األمثل

 املراكز طريق عن لديها املتوفرة القدرات تطوير على لتساعدهم إليها اللجوء واملتوسطة الصغرية املؤسسات

  . توظيفها ذلك بعد ليتم8م مؤسسا إىل الكفاءات استقطاب و جلب على 8مملساعد و , مثال االستشارية

 النمو لتحقيق أساس بالمؤسسة البشرية الكفاءات توظيف / ثانيا

 األنظمة حتسن مل إذا, جدوى بدون ون تك البشرية القدرات تنمية و تكوين سبيل يف املبذولةiهودات ا كل

 و للكفاءات املنتظمة اهلجرة هي ذلك يف القضايا أهم و , فعال بشكل البشرية الطاقات استغالل و توظيفها

 أخريا و بفعالية واستخدامها املعرفة إنتاج شروط كذلك ,الغربية الدول باجتاه عموما النامية الدول من األدمغة

  : 2يلي فيما القضايا هذه وسنوضح , البشري املال رأس كفاءة

 مهددا خطرا الكفاءات هجرة أو األدمغة هروب ظاهرة تشكل : )احلاد النزيف( الكفاءات هجرة) 1

 من و , الكفاءات هده تكوين يف حتملتها اليت النفقات حيث من هلا مزدوجة خسارة و النامية ملستقبل اiتمعات

 احلاد بالنزيف وصفها لدرجة أكرب حبدة الظاهرة هده العربية تعاين اiتمعات حيث منها االستفادة نقص حيث

 . النمو استعادة و النهوض يف إفشال ملعوما8ا األساسية و األمة إلمكانيات إهدار من عنها يرتتب ملا,

                                                           
  ) . 254- 250( ص,سابق مرجع, اجلياليل عبو بن , احلبيب ثابيت -1
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 تطور اiتمع مدى على هاما مؤشرا املعرفة إنتاج و اكتساب ميثل: بفعالية واستخدامها املعرفة إنتاج) 2

بها االنتفاع يتم مل قوة مصادر متثل كامنة وكفاءات بقدرات تتمتع النامية الدول أن جند ولدلك ,اقتصادياته ومنو

 مؤهلة عاملة يد ووجود يعترب فمثال , للنمو مهما أمرا واستخدامها الكفاءات هده تنمية تعترب و, كاف حنو على

 .املتعددة االحتياجات وتلبية االستثمار جذب و املنافسة على القدرة لتعزيز ضرورية مسألة مدربة و

 , خطريا يا حتد املادي املمال رأس ضعف و الفرد إنتاجية اخنفاض يشكل : البشري املال رأس كفاءة) 3

 :منها عوامل عدة إىل راجع االخنفاض وهذا , النامية البلدان معظم يف النمو تقييد إىل أدى حيث

 . اإلنتاجية اخنفاض - 

  .الفرص تكافؤ و للكفاءة التعليمي النظام افتقار -
 

 بالمؤسسة البشرية الكفاءات الستثمار مدخل المعرفة تسيير : الثاني المطلب

 املعرفة على املتضمن املؤسسة موارد أهم البشرية الكفاءات و املوارد يف ممثال البشري العنصر يعترب

 :1يلي  ما خالل من ذلك ويظهر , وتسيريها

 اهلادفة التكنولوجيات و التنظيم أساليب من جمموعة وهو املعرفة لتسيري وشامل واسع مفهوم إعطاء ميكن

 مال رأس شكل يف جمسدة املعرفة و املؤسسة يف املعارف حتويل و استعمال ,نشر , ختزين , تنظيم, مجع , خللق

 .ما جمال يف اخلرباء أو املعاونني طرف من حمصلة جتربة و فكري

 :2 هي و املعرفة لتسيري األساسية األبعاد نستخلص التعريف هذا بتحليل و

                                                           
 على املرتكزة املقاربة منظور من , التنافسية امليزة حتقيق يف ودورها الكفاءات و البشرية للموارد اإلسرتاتيجية األمهية , أمحد بالل , حيضيه مساليل -1

ورقلة  جامعة , البشرية الكفاءات و المعرفة اقتصاد في االندماج وفرص البشرية التنمية حول الدولي الملتقى في مداخلة , املوارد
 ) .160-158(200410مارس 09/10 
 .331 ص, 1999 , مصر, اجلامعة شباب مؤسسة, البشرية الموارد تنمية و األفراد وظائف إدارة, النجار فريد -2
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 الكفاءات إىل ومنه الضمنية املعارف إىل يتعدى بل, الظاهرة باملعارف فقط ختص ال املعرفة تسيري إن - 

 . األساس هذا على املولدة

  معينة قيمة ذي فكري مال رأس شكل يف جمسدة معطيات على يرتكز تسيرييا نظاما املعرفة تسيري يعد - 

 هناك أنه كما معينة اإلسرتاتيجية أهداف و لتوجيهات يستجيب هادفا نظاما يعترب املعرفة تسيري إن - 

 و النامية الدول يف خاصة االقتصادية املؤسسات تفقده ما أهم و, املعرفة اقتصاد يف للكفاءات كبري اندماج

 ,اقتصاد املعرفة  يف اإلجيايب االندماج متطلبات مع يتالءم الذي للتسيري اجلديد النموذج ذلك خاصة بصفة اجلزائر

 طرح املنتجات سرعة من يرفع و التكاليف من يقلل املتجددة و املتولدة املعرفة استخدام أن على "Duffy"ويؤكد 

 واملنتجات , العوائد املبكرة حيقق وبالتايل أوال األسواق إىل يصل الكبري اإلنتاج, أن حيث األسواق يف اخلدمات و

  : منها خصائص جبملة تتصف املعرفة على املبنية األعمال خالل من املؤسسات تنتجها اليت

 ؛ للعمالء ومنفعة قيمة ذات -

 ؛ املتخصصة للمنتجات الستخدامه كنتيجة مهاراته و قدراته بزيادة للعميل تسمح -

 . طبيعتها حبكم سريع و فوري بشكل القرار اختاذ من العميل من العميل مكن -

 هلا يتيح الذي األمر, البشرية 8الكفاءا اخلربة امتالك خباصية املعرفة على املعتمدة املؤسسات تتميز كما

 قياسه ميكن ولكن, ملموس غري منتجا تعد اليت االبتكارات و األفكار تسوق فهي , متميزة بطريقة8ا منتجا نشر

 . واسع نطاق على وتسويقه

  :1 يلي ما املعرفة على املعتمدة املؤسسة يف للكفاءات السلوكية اخلصائص أهم ومن    

 و للذكاء املركبة التفاعالت على األعمال أداء يف التوازن حتقق كاملة لسلطات املعرفة عمال حيازة -

 ؛ االبتكار

                                                           
  ) .263-260(ص, سابق مرجع, اجلياليل عبو بن,احلبيب ثابيت - 1
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 حل يف8ا خرب  حبكم واالبتكار التجديد على قدرة أكثر املعرفية الوظائف يف العاملة الكفاءات تعترب -

 .القرار اختاذ ومهارات املشكالت

 . الذايت اإلجناز يف متميزة ورغبة ذاتية بدوافع املعرفية الوظائف يف الكفاءات متتع -

  . العمل أساليب اختيار حرية املعرفة وظائف يف للكفاءات يتوفر أن جيب -

 )المؤسسة في البشرية الكفاءات لتسيير نموذج ( البشري المورد دور تفعيل : الثالث المطلب

 فعال لتسيري مناذج تعد األداء تقييم و التكوين و التنمية و التوظيف مسار و البشرية للموارد التخطيط إن

 تنمية و استقطاب يف التنظيمية املسامهة ميثل كما   املؤسسة بكفاءات خيتص الذي و   البشرية للموارد

 و فعالة وسيلة البشرية املوارد إسرتاتيجية من جيعل الفردية الكفاءات ذج منو فإن عليه و   البشرية الكفاءات

 .باملؤسسة املوارد خلق يف تساهم مالئمة

 فقد ... اإلبداع و التميز حتقيق يف مجاعي و فردي بشكل يسهم فكري مال رأس تعترب فالكفاءات

 عقول يف الكامنة املعرفة و العلم على املرتكز التكنولوجي اإلبداع على معتمدا الدولية األسواق يف التنافس أصبح

 معرف بظهور يسمح مبا املؤسسة يف البشرية املوارد كفاءات اندماج حتقيق فيجب , البشرية الكفاءات

 عليه و . اجلماعية و الفردية التدريبات و اخلربات خالل من مرتاكمة و متاحة مهارات و قدرات بتثمني و جديدة

 املسؤولية مينح الذي التنظيمية و التسيريية الكفاءة و القدرة حمور يف يوضع البشرية الكفاءات تسيري منوذج

 الكفاءات لبناء مدخال و   املهارات و القدرات خلق يف يساهم مبا   التنظيمي السلم امتداد على للمسريين

  .           1الضرورية

 لتسيري منوذج بإنشاء تقوم أن املؤسسات على , البشرية الكفاءات تسيري منظور من البشري املورد دور ولتفعيل
 لتسيري عام بشكل منوذج نوضح وعليه , نشاطها طبيعة و 8ااسرتاتيجيا و أهدافها مع يتناسب مبا , الكفاءات
 :التالية املراحل يف يتمثل الذي و , الكفاءات

                                                           
  .10 ص   سابق مرجع   حيضيه مساليل - 1
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 : الكفاءات تخطيط :األولى المرحلة

   أهدافها حتقيق من متكنها اليت و نوعا و كما البشرية الكفاءات من املؤسسة احتياجات حتديد طريق عن وذلك

 : خالل من هذا و للتطوير حتتاج أيها و جللبها حتتاج اليت الكفاءات حتديد تستطيع ومنه

 . اخلارجية و الداخلية للبيئة اإلسرتاتيجي التشخيص -

 . الشغل سوق يف توفرها مدى و الكفاءات باحتياج التنبؤ -

 . للكفاءات التوعية و الكميات يف االحنراف حتديد -

 : الكفاءة مرجعية إنشاء : الثانية المرحلة

 القدرات و الوظائف بدراسة تسمح حبيث   الوظائف ملمارسة املتطلبة للكفاءات قائمة بإنشاء وذلك

 .....التدريب   التوظيف سياسة متطلبات مع الكفاءات لضبط قاعدة متثل و للمؤسسة البشرية

 : الجديدة الكفاءات ودمج استقبال : الثالثة المرحلة

 : 1 اآليت إتباع املؤسسة على جيب فعاال االستقبال ليكون

 . اجلديد عمله حميط يف للموظف املهين و االجتماعي الدمج تعزيز و تسهيل -

 . بعمله املتعلقة املعلومات على وله حص و لتساؤالته إجابات على باحلصول للموظف السماح -

 . به املنوطة املسؤوليات و األدوار و مبهامه املتعلقة املتطلبات جيد بشكل يفهم املوظف من التحقيق -

  .8ا  صور  و مسعتها تطوير يف يساهم و باملؤسسة يتعلق املوظف جلعل السعي -
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 :  خالصة   

 تسيري إىل تطرقنا كما وتنميتها أنواعها , البشرية الكفاءات مفهوم على الفصل هذا خالل من تعرفنا

 وتوظيف استقطاب إىل وصوال , الكربى 8اوجماال األساسية مراحلها ,أهدافها , مفاهيم من البشرية الكفاءات

 ما بسبب عميقة حتوالت تعيش اليوم املؤسسات أن نستخلص وعليه , االقتصادية املؤسسات يف الكفاءات هذه

 احملافظة أجل من اليقظة ضرورة يفرض الذي األمر وهو , املستويات مجيع وعلى مكوناته بكل حميطها يف جيري

 احمليطة «ا التغريات ضل يف للمؤسسة بالنسبة األساسية النجاح عوامل بأنواعها الكفاءات وتعترب , مكانتها على

 أو الكفاءات ندرة يفرض ما وهو , املؤسسة هياكل مستوى على الالزمة التغريات تواكبه ال أن ميكن الذي و

 . التسيري يف ضعف يعكس مما , البشري املال رأس يف ضعف تعاين املؤسسة فتصبح 8اهجر 

 الذي الرتبوي بالنظام بدءا تطويرها على تعمل كثرية عوامل فهناك , نوعها كان مهما الكفاءات و

 و املهين التكوين ومراكز العايل التعليم مبؤسسات املرور خالل من الكفاءات لتشكيل األساسية النواة يشكل

 تسيري تطبيق مصدر بدورها متثل املؤسسات وهذه , األفراد فيها يعمل املؤسسات االقتصادية اليت بباقي إنتهاءا

 وبالتايل الستثمارها املعرفة وتسيري الكفاءات لتوظيف و كاستقطاب أنشطة عدة تتحقق حبيث , الكفاءات

 من الرغم وعلى , والنمو التميز حتقيق من تتمكن , البشرية الكفاءات على توفرت وأن االقتصادية  فاملؤسسات

 يف نقص مشكل تعاين فهي كفاءات إىل احلاجة أمس يف املؤسسات هذه أن إال املهين التكوين نظام تطوير

 مسريي بدور االهتمام األمر استدعى لدى, كفاءة وجود عن تعرب اليت املهارات ذات القدرات و املؤهالت

 . املوايل الفصل يف التطبيقية الدراسة ستربزه ما وهذا املؤسسات هذه مشكل حل يف املؤسسات
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 عامة خاتمة                            

 
 :عامة خاتمة  

 دور "وهو أال البشرية، املوارد بتسيري واملتعلقة حداثة املواضيع أحد معاجلة البحث هذا خالل من حاولنا لقد
 تلك هي البشرية الكفاءات أن إال توصلنا البحث خالل فمن ."ملؤسسةأهداف ا حتقيق يف الكفاءات تسيري

 هدف حتقيق بغية امليدان يف واملستعملة وا䑐سدة الفرد ميتلكها اليت والسلوكات املهارات، املعارف، من التوليفة
 اهتمام من هاما حيزا متثل أصبحت إذ للمؤسسة، واألساسية اإلسرتاتيجية املوارد أهم أحد متثل ／اأ كما معني،

 تعترب كانت اليت األوىل الفرضية أن القول إىل قادنا ما وهذا والفعالية، النجاعة من أعلى مستوى حتقيق يف الراغبني
   .صحيحة تنافسية مليزة املؤسسة المتالك أساسيا مصدرا الكفاءات

 التسيريية النظم أفضل انتقاء على املؤسسة وقدرة البشرية للكفاءات واجليد الفعال التسيري بأن لنا اتضح كما
 تنافسية ميزة واكتساب ومهارات ومعرفة قدرات ذات وكفاءات موارد من متلك ما تثمني من متكنها واملرنة احلديثة
 الفرضية صحة يؤكد ما وهذا الكفاءات جودة على املبين العاملي واالقتصاد الشرسة املنافسة مواجهة من متكنها
  .الثالثة

 ينبغي اليت واألساسية املهمة العناصر من تعترب البشرية الكفاءات بان استخالص ميكن سبق ما خالل من
 الختالف مصدر أهم باعتبارها لديها املتاحة الطاقة استغالل من ميكن الذي السليم بالشكل وتسيريها إدارÚا

  .للقيمة املنشئة احلقيقة الثروة متثل اليت املعارف امتالك على والقادر املالك الوحيد األصل أل／ا غريها عن املؤسسة
  :البحث نتائج :أوال
 املطروحة التساؤالت على اإلجابة إىل توصلنا والتطبيقية منها النظرية املوضوع جوانب ألهم التطرق خالل من

  :يلي فيما املسجلة النتائج إبراز ميكن حيث
 من ميكنها بشكل املؤسسة قبل من فيها املتحكم والكفاءات املوارد من حافظة ／اأ على للمؤسسة النظر ميكن -

 .تنافسيتها وخدمة وفعاليتها اÚكفاءا تعزيز ومنه Úااسرتاتيجيا وتنفيذ إعداد يف عليها االعتماد
 على حتدث اليت التغريات ملختلف باالستجابة هلا تسمح اليت باملرونة تتميز مل إن معىن هلا ليس الكفاءات -

  .استقرارها وعدم تعقدها ودرجة العامل يشهدها اليت السريعة التحوالت ظل يف خاصة احمليط، مستوى
 املتميزة، واملعارف والكفاءات املهارات ميتلك الذي البشري العامل هو املنافسة حتقيق يف احلاسم العامل إن -

 التنافسية البيئة تشهدها اليت التحوالت ظل ففي املناسبني، والتوجيه التحفيز البشرية املوارد إدارة من يلقى والذي
 امتالكها مبدى مرهون املستدام التنافس على احلصول يف املؤسسات جناح وأصبح البشرية الكفاءة أمهية زادت

  .املستمرين والتحسني اإلبداع على تساعدها اليت والقدرات واملهارات املعارف على تتوفر واليت املتميزة لكفاءاتل
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 املستويات حتقيق على جمملها يف تصب اليت األهداف من جمموعة حتقيق إىلمؤسسة حماجر الغرب  تسعى -

 السوقية حصتها من الرفع إىل األهداف هذه من انطالقا الشركة وتتطلع الزبون، رضا لكسب اجلودة من املطلوبة
 اجلودة من املالئمة املستويات وضمان الزبائن إرضاء طريق عن الشركة مسعة ترقية على تعمل كما   األسواق وغزو

 .املطلوبة
 إدراك بسبب وهذا تسيريها، وبطريقة البشرية Úالكفاء كبريا اهتماما تويل أصبحت ؤسسةامل هذه أن اكتشفنا -

 توفري إىل تسعى فهي فعالة، بطريقة سري إذا حيققه أن ميكن الذي والعائد البشري العنصر أمهية إىل مسؤوليها
  .البشرية لكفاءاÚا واملالئمة املناسبة العمل بيئة
 تعترب حيث العامة املديرية طرف من املركزية العتماد نظرا التوظيف عملية يف كبرية صعوبات تواجه املؤسسة -

 .القرارات اختاذ يف املباشر املسؤول األخرية هذه
 :واالقتراحات التوصيات -ثانيا
 بنائها على وتعمل الفكرية األصول يف املتمثلة البشرية Úاوطاقا Úاقدرا وفعالية أمهية املؤسسة تدرك أن -

 .حتققها اليت التنافسية املزايا طريق عن التفوق لتضمن التقليد من ومحايتها وتفعيلها
  هعلي احلفاظ جيب مورد فهي ，ا االهتمام جيب بل وكفى، كمورد اعتبارها يف يقتصر ال بالكفاءات االهتمام -

 .الفكرية والتغذية والتشجيع واالهتمام التدعيم إىل حباجة واملبدع املفكر العقل وأن خاصة اتهومراع
 تتميز مقيدة بيئة يف عملت إذا أمثل استخداما استخدامها ميكن ال واإلبداعات لإلبتكارات العالية القدرات -

 .الكاملة اإلبداعية بالطاقات للتصريح املناسب اجلو توفري من البد وإمنا القرارات، اختاذ يف بالبريوقراطية
 .املعلومات وتدفق لتحسني وسيلة باعتباره الرمسي غري االتصال تشجيع -
 االختالف هذا من واالستفادة واملعارضة املختلفة النظر وجهات عن بالتعبري والسماح االختالف حتمل -

  .جديدة وأفكار آراء على احلصول يف التنظيمي والصراع
 املواهب إبراز يف تمثلةامل احلاجات من جمموعة تلبية إىل يؤدي قد املؤسسة تسيري يف للمشاركة الفرصة إتاحة -

 .منها تستفيد أن للمؤسسة ميكن واليت األفراد ，ا يتمتع اليت واإلمكانيات والقدرات
  .الفشل هو للنجاح الطريق أن ذلك واإلبداع املبادرة وروح الفشل وتشجيع واخلطأ للحرية جمال توفري -
 

  :الدراسة آفاق :ثالثا
 الكفاءات تسيري يرتكه أن ميكن الذي الدور على التعرف على املرتكزة حبثنا إشكالية معاجلة حماولتنا رغم
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 البحث إىل حباجة تزال ال اليت النقص جوانب من العديد لنا ظهرت حتقيق  أهداف املؤسسة على البشرية

  :والدراسة
 .املؤسسة يف للمعرفة االسرتاتيجي التسيري -
 .التنافسية وامليزة الفكري املال رأس -
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  ا أوالنا منـالحمد � حمدا یوافي ما تزاید من نعم، والشكر على م                                   

    ینـالفضل والكرم، الصالة والسالم على نبیھ محمد سید الخلق أجمع                              

  ھ الكریم وأنـذا العمل خالصا لوجھـنسأل هللا عز وجل أن یجعل ھ                              

  .یوفقنا لما یحبھ ورضاه                                                     

  ن هللا أن ندخلـم ونطلب مانا الكرتذلقد كتبنا ھذه المذكرة بفضل أسات                              

  ى ـمن صل"  علیھ وسلم وإیاھم ومن قرأ ھذا الكتاب في قولھ صلى هللا                             

  "علي في كتاب لم تزل المالئكة تستغفر لھ ما دام اسمي في ذلك الكتاب                             

  : إلى يقدم بأخلص تشكراتأتو                                                    

  شكر أھذا كما  يفي عمل تنيي ساعدتال ة قبایلي الحاجةالمشرف ةاألستاذ                             

  على كل ما بذلھ معنا  میلودخاصة السید  مؤسسة محاجر الغرب عمال ل ــك                            

  الخالصة إلى كل من  يراتكشت. ومساعدة وتقدیم التوجیھات ن جھدـم                            

  ثانیة ماستر إدارة    وم التسییر سنة ـإلى كل طلبة علومن قریب أو من بعید  يساعدن                         

  ھ ـأ عینـنا ولمن تطـنا ولمن ساھم في تعلیمـوبارك هللا ل واقتصاد مؤسسة                

  ـذكرتنام                                                   

  

  أحمد                                                                

  

  

  

  



  
                   

  :أھدي ھذا العمل المتواضع                
          

 ، إلى كل فكر خالص تواق إلى العلم ومن أجل العلم وكفى ·

 إلى الحكمة والمعرفةإلى كل نفس عظیمة تواقة  ·

   .خفى إلى كل عقل حصین تواق إلى البحث عن الحقیقة فیما بدى ومـا ·

  :إلى من قال فیھما ربي عز وجل 

  "واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا "         

  إلى من حملتني ووضعتني وكانت سندي في الوجود وتولتني بالحب والرعایة إلى مفتاح         

  .وحسبي لفظ أمي" أمي " الیة ي حیاتي الغــر فـى الشدائد والسراج المنیــالصبر عل        

  ى أحلى كلمة یرددھا لساني إلى أجمل كائن عرفتھ عیوني إلى أنقى وأقوى حب أحسـإل        

اوات ـھا السمـا جنة عرضـهللا أسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یجعل عاقبتھم رحمھي ـھ قلبي أبـب        

  .وم العرض على رب العالمینواألرض وأن یكتب أجر ھذا العمل في میزان حسناتھما ی

  يــإلى الشموع التي أضاءت لي مشواري إخوتي وأخواتي األعزاء حفظھم هللا ووفقھم ف        

  ت الصعاب وساعدني ولـو بكلمة طیبةي لحظاـن وقف معي فـى كل مــطلب العلم  إل         

   .من أملك لھ مكانة في قلبيي النجاح والخیر في دراستي، إلى كل ـإلى كل من أحب ل             

  .قبایلي الحاجةإلــى التي قاسمتني عبء ھذا العمل المتواضع 

  .إلــى كل األصدقاء والصدیقات بدون استثناء

  .أحمد  إلــى كل من یعرف

  

  * أحمد* 
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 عامة مقدمة                              
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 :عامة مقدمة
  

 كنتيجة والثقافية االجتماعية االقتصادية، السياسية، املستويات خمتلف على جذرية وتطورات تغريات العامل عرف
 خمتلف على الكبري األثر التغريات هذه وديناميكية لسرعة كان ولقد الت،اا خمتلف يف العوملة أفرزته ملا

 عدوانية تكون ما كثريا وسريعة عميقة حتوالت متيزه مفتوح عاملي نظام يف تنشط اليوم أصبحت اليت املؤسسات
 . املؤسسات هذه استمرارية و بقاء تستهدف ومفاجئة
 يفرض مما التغريات هذه عن مبعزل تبقى أن للمؤسسات ميكن ال اجلديد النظام هذا فكرة من انطالقا
 اكتساب ضرورة على التأكيد مع منافسيها على التفوق قصد تنافسية مزايا الكتساب اجلاد السعي عليها

 مع خاصة بفقدانه مهددة تبقى �اأ إال تنافسي متيز حتقيق من متكنت وان حىت ألنه الدائمة التنافسية األفضلية
 .املنافسة اشتداد

 و إمكانيات من لديها ما على فقط يتوقف يعد مل املؤسسات يف األداء فاعلية حتقيق ن، فاالتغريات هذه ظل ويف
 على املؤسسات بقدرة و أساسية بدرجة التنظيمية بالفعالية تتحدد إمنا و تنظيمية و ،بشرية مادية سواء موارد

  .خاصة بصفة البشرية ．اكفاء ومن عامة، بصفة املختلفة اإلمكانيات و املوارد من االستفادة تعظيم
 حتسن أن املؤسسات من يتطلب الذي ،األمر املؤسسة وجناعة ألداء أساسيا حمددا يعد الكفاءات فتسيري

 واملسامهة املعرفة و املهارات و القدرات ذات البشرية املوارد من النوع هذا جذب و للكفاءات األمثل االستغالل
 .ا．امهار  و مواهبها تفجري يف

 :التالية اإلشكالية طرح ميكننا سبق ومما
 ؟ ملؤسسةا اهداف حتقيق يف البشرية الكفاءات تسيري مسامهة مدى ما  

 :الفرعية األسئلة من مجلة التساؤل هذا ضمن ويندرج
 البشرية؟ بالكفاءات املقصود ما - 
  البشرية؟ الكفاءات تسيري مفهوم هو ما - 
  ما مدى ارتباط تسيري املوارد البشرية بالكفاءة ؟ - 
  ؟مبؤسسة حماجر الغرب  الكفاءات تسيري واقع هو ما -
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 :الفرضيات :ثانيا
 صياغة ميكن سابقا املطروحة التساؤالت عن اإلجابة وحماولة اإلشكالية، متييز أجل ومن السابق العرض ضوء يف

 :اآليت يف تلخيصها ميكن واليت صحتها اختبار و للمناقشة طرحها دفö التالية الفرضيات
 .لنجاح املؤسسات وحتقيق اهلدف املطلوب أساسيا مصدرا الكفاءات تعترب - 1

 .البشرية．ا وكفاءا مواردها خالل من حتقيقه إىل مؤسسة كل تطمح اسرتاجتيا هدفاالتنافسية  تعترب-  2
 .ختاذ القرار املناسب ا و املؤسسة أداء حتسني يف الكفاءات تسيري يساهم- 3
 :البحث أهمية :ثالثا
 :يلي ما منها نذكر اعتبارات عدة إىل نتيجة البحث هذا أمهية تأيت

 ملواجهة االستعداد من ملؤسسةا ميكن خاصة بصفة الكفاءات وتسيري عامة بصفة املوارد تسيري حسن 1-
  .حتدث اليت التطورات و التغريات

 وبالرغم واإلدارة، التسيري ميدان يف كبريا اهتماما وتالقي لقيت اليت املواضع أكثر من الكفاءات تسيري يعترب 2-
 .والتجديد للبحث جمال هناك مازال أنه إال البشرية املوارد تسيري نظريات أسس على طرأ الذي التطور من

 لتحقيق جوهرية كأداة الكفاءات تسيري بأمهية املؤسسات مسريي حتسيس يف البحث هذا يساهم أن ميكن 3-
 .التفوق و التميز
 ذات بشرية طاقات على توفرها رغم اجلزائرية الوطنية املؤسسات معظم كون نتيجة البحث هذا أمهية ترجع وأخريا
 .استغالهلا حتسن ال ا�أ إال عالية ومؤهالت قدرات
 :البحث أهداف :رابعا
 حقيقة يف خيرج ال البحث هذا من الغرض فان األساسية واالفرتاضات البحث موضوع مشكلة حتديد على بناءا
  :التالية األهداف لتحقيق حماولة كونه عن األمر

  .مبؤسسة حماجر الغرب  البشرية الكفاءات و املوارد تسيري طبيعة على التعرف/ 1
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 .للمؤسسة تنافسية ميزة حتقيق يف البشرية والكفاءات املوارد بتسيري االهتمام أمهية عن علمي دليل تقدمي/ 2
 عن مسؤولة هي وهل اجلديد االقتصاد يف التفوق عوامل أهم كأحد الكفاءات تسيري دور من التأكد حماولة/ 3

 التنافسية؟ امليزة حتقيق
 املتعلقة والدراسات البحوث جمموعة إىل تضاف جديدة إضافة إىل البحث هذا خالل من األخري يف ونطمح

 يف هلا نتعرض مل اليت املسائل و النقاط حول البحوث من مزيد إلجراء لغرينا خطوة تكون أن نأمل باملوضوع،كما
  .حبثنا هذا 
 :الموضوع اختيار أسباب :خامسا

 .به املتعلقة املفاهيم على التعرف و املوضوع هذا على أكثر اإلطالع يف رغبيت - 
 حساب التكنولوجيةعلى و املالية املوارد أولوية تقدمي ،مع البشرية بالكفاءات اجلزائرية املؤسسات اهتمام ضعف - 

   .والفكري البشري املال الرأس يف االستثمار
 :سابقة دراسات : سادسا

 االقتصادية، للمؤسسة التنافسية امليزة على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد اإلسرتاتيجي التسيري أثر 1-
 مساليل الباحثة إعداد من 2004 اجلزائر جامعة التسيري علوم يف دولة دكتوراه أطروحة واملعرفة، اجلودة مدخل
 . التنافسية امليزة مصادر أهم من واملعرفة اجلودة أن على حبثها يف ركزت قد و حيضية
 شهادة لنيل مقدمة رسالة – املؤسسة يف الكفاءات عامل– التنافسية امليزة حتقيق يف املوارد تسيري دور 2-

 مجيع دراسة على حبثها يف ركزت وقد عائشة، سليمان الباحثة إعداد من 2011 التسيري علوم يف املاجستري
  .البشرية الكفاءات عامل االعتبار بعني األخذ مع املؤسسة موارد

 :البحث في المتبع المنهج :سابعا
 وإثبات اإلشكالية تساؤالت على واإلجابة جوانبها أبعادها، وحتليل البحث، موضوع إشكالية دراسة أجل من

 اجلانب يف والتحليلي النظري اجلانب يف الوصفي املنهجني على باالعتماد الدراسة متت الفرضيات، صحة
  .اö واإلملام باملوضوع املرتبطة واملقاربات واألدوات املفاهيم أهم إلبراز التطبيقي

 :البحث تقسيمات :تاسعا
 مدخل الدارة املوارد البشرية  األول الفصل يف تناولنا فصول ثالثة إىل البحث قسمنا املوضوع هذا معاجلة أجل من
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 الثاين املبحث يف بينما املؤسسة يفمفهوم وتطور ادارة املوارد البشرية  األول املبحث يف وضحنا إذ
 .الكفاءات تسيري إىل الثالث املبحث خصصنا حني يف الراهنة، التحديات مواجهة يف الكفاءات أمهية
مدخل اىل الكفاءات  مفاهيم األول مبحثه يف تناولناالبشرية  الكفاءات تسيري بعنوان كان الثاين الفصل أما

 أما للمؤسسة التنافسية امليزة لدراسةاالطار املفاهيمي للكفاءات البشرية  الثاين املبحث خصص حني يف  البشرية 
 . حتقيق اهداف املؤسسة يف البشرية الكفاءات تسيري مسامهة إىل فيه فتطرقنا الثالث املبحث

 .ؤسسة حماجر الغرب بسيدي خلضر مب البشرية الكفاءات تسيري واقع بدراسة فتعلق التطبيقي الفصل أما
 الكفاءات تسيري واقع بعنوان فكان الثاين املبحث أما الدراسة، ميدان باملؤسسة التعريف األول املبحث يف تناولنا

  .مؤسسة حماجر الغرب بسيدي خلضر يف
 . إليها املتوصل النتائج أهم فيها سنعرض عامة، خبامتة الدراسة هذه ناوختم 

  

  

  

 


