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، هو ذلك  إن أبرز ما أحدثته التغريات والتوجهات العاملية من تأثريات جذرية يف مفاهيم اإلدارة احلديثة    
عتباره شريك وليس ا، و  وتوظيفها يف جماالت العمل األنسب له ستثمار قدراته وطاقاتهاهتمام باملورد البشري ، و اال

 زيادة ويف اليوم املؤسسة تطوير يف حموريا دورا البشري العنصر حيتل حيث، جمرد أجري ميثل تكلفة على املنظمة 
 املسار على الضوء تسلط اجملال هذا ومن املؤسسة ، يف العمل مناحي مجيع على أثر من األمر هلذا وما ، اإلنتاج

 .اإلدارية الدراسات يف هاما حمورا اجمال هذا أصبح حيث ، الوظيفي

 عليه يطلق و ، البشرية املوارد إدارة جمال يف احلديثة املصطلحات من املهين أو الوظيفي املسار مصطلح يعترب
 جهة من الفرد بني التوافق إحداث إىل هتدف اليت الوظائف أحد هي و ، الوظيفي املسار وتنمية ختطيط كذلك

 .أخرى جهة من يشغلها اليت الوظيفة وبني

 عاملة قوة تكوين إىل يؤدي للتقدم الفرص وإتاحة الوظيفي املسار وتطوير بتخطيط اإلدارة قبل من االهتمامإن 
 املؤسسة يف هلم املتاحة الوظيفية الفرص على إطالعهم طريق عن العاملني حتفيز أي ، العمل يف راغبة و منتجة

 عكس على ، العمل دوران معدل من يقلل و الوظيفي االستقرار حيقق و اهب ارتباطا أكثر جيعلهم هذا و مستقبال
و عندما نتحدث عن مستقبل املوارد البشرية يف املؤسسة  .الوظيفي والتطوير بالتخطيط تمهت ال اليت املنظمات

فنحن نتحدث عن الطموحات الوظيفية اليت ميكن أن حتققها هذه املوارد على مدى خدمتها ، بداية مبرحلة 
التوظيف و هتيئة املوظف اجلديد لعمله و اعطاءه فرصة للتدريب و التعرف على الوظيفة بشكل جيد ، كما أنه 

تها من خالل القرقية و النقل و غريه ، ميكن مالحظة و اكتشاف الفروق بني الفرد و الوظيفة و اليت ميكن معاجل
 .إىل مرحلة خروج العاملني من املؤسسة حيث ميتد تنمية املسار الوظيفي 

 :اإلشكالية : أوال 

 :و مما سبق سوف يتم طرح اإلشكالية التالية

 تسيير المسار الوظيفي ؟ملية عما عالقة نظام األجور و المكافآت ب 
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 :األسئلة الفرعية : ثانيا 

  :الفرعية سئلةاأل من جمموعة الرئيسية اإلشكالية حتت وتندرج

  ؟ماذا نعين  بنظام األجور و املكافآت 
 ماذا نعين باملسار الوظيفي ؟ 
  يف اجلامعة ؟املسار الوظيفي يف حتفيز العاملني ما هو واقع تسيري 

 :الفرضيات : ثالثا 

 :تتمثل فرضيات الدراسة يف 

 ؛ حمفزكافآت مأجور و  نظام وجود مبدى الفرد استقرار يرتبط 
 ؛ فعال وظيفي مسار سياسة تطبيق عدم إىل األوىل بالدرجة راجع أهدافها حتقيق يف املؤسسة فشل 
  ادية أكثر من املعنوية املتحفيزات الباستخدام حياة مهنية مالئمة للموظف تعمل اجلامعة على توفري. 

 :أهمية الدراسة : رابعا 

 املنظمة يف اسقراتيجي شريك البشري الذي هو عنصر أساسي و للمورد احلالية النظرة من البحث أمهية تتمثل    
املنظمة براز قدرة إخالل  من الدراسة أمهية حتديد ميكن لذلك . مالئمة عمل بيئة حتقيق يف لاالفع دوره عن فضال
 .توفري اجلو املالئم للموظف يف حياته املهنية على 

 :التالية االعتبارات خالل من املوضوع هذا أمهية تنبع

 إبراز دور و أمهية املسار الوظيفي يف حتفيز العاملني يف اجلامعة و كذا مسامهتها يف رفع روحهم املعنوية  
 ؛ و مستوى أدائهم 

  ؛ هذا النوع من املواضيعمبثل املسامهة يف إثراء املكتبة اجلامعية 
  من اجملاالت اهلامةقلة األحباث و الدراسات يف هذا اجملال الذي يعترب. 
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 :أسباب اختيار الموضوع : خامسا 

 :وتباينت أسباب اختيار هلذا املوضوع بني ذاتية وموضوعية منها

 امليول الشخصي للموضوع ؛ 
 املؤسسات اجلزائرية بأكرب قدر ممكن من الدراسات و األحباث املقيدة و الواقعية من أجل  إفادة

 .التحسني و لقد انتبهنا أنه ال ميكن حتقيق أهدافها دون اهتمامها بالعنصر البشري
 توسيع احلاصل العلمي يف هذا اجملال ؛ 
 املوضوع جديرا بالدراسة و ينسجم مع التخصص. 

 :أهداف البحث  :سادسا 

 التعرف على املسار الوظيفي بصفة عامة و إبراز أمهية و أهدافه و دور كل فرد الفرد و املؤسسة فيها؛ 
 التعرف على مدى اهتمام اإلدارة باحلياة الوظيفية للعاملني يف اجلامعة ؛ 
 التعرف على مدى مسامهة األجور و احلوافز يف تطوير و تنمية الفرد و حتديد رضاه. 

 :المنهج المتبع : بعا سا

 :فرضت علينا طبيعة املوضوع استخدام املناهج التالية

 استعملنا يف اجلانب النظري كل من املنهج الوصفي و التحليلي ، و ذلك لشرح حماولة حتليل بعض 
 عالقة نظام األجور و املكافآت يف تسيري املسار الوظيفي  يفاألفكار 

  النظري  على منهج دراسة احلالة من أجل تقريب و إسقاط اجلانبأما اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا
 :يف ذلك على جمموعة من الوسائل تتمثل يف  واعتمدنا مستغامنلوالية  اجلامعةواقع ، يف ال أرض  على

 مت االعتماد على:  يف اجلانب النظري: 
 ؛ صلة باملوضوع اليت هلا املسح املكتيب لكل الكتب و اجملالت و املذكرات و خمتلف املصادر و الوثائق 
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 على االعتماد مت :التطبيقي اجلانب يف: 

 .الشخصية املالحظات 1- 

 املوضوع لتعلق هذا و عليهم أسئلة بطرح ذلك و ، املسؤولني و املوظفني بعض مع الشخصية املقابالت 2-
 قرب عن الفرد مع احلديث خالل من إال معرفته ميكن ال الذي و االجتماعي و النفسي باجلانب

 . الدراسة حمل باملؤسسة اخلاصة الوثائق -3

 :تقسيمات البحث : ثامنا -

      عامة مقدمة سبقتهم لنيفص إىل البحث هذا تقسيم مت فرضياته اختبار و البحث إشكالية على لإلجابة    
       النظري اجلانب من إليها املتوصل النتائج بأهم متبوعا الدراسة حول عام ملخص حتوي عامة خامتة تلتهم و
 .املدروس املوضوع كأفاق لتكون املواضيع بعض اققراح إىل باإلضافة توصيات تقدمي و التطبيقي و

 أسباب فيه يتناول حبيث الوظيفي املسار نظام األجور و املكافآت و عالقته بتسيري بدراسة األول الفصل يهتم
 . الوظيفية حياته خالل الفرد اهب مير اليت املراحل أهم و الوظيفي باملسار االهتمام

 تناولنا حيث ،ا فيه الوظيفي املسار واقع ملعرفة ،مستغامن  لواليةاجلامعة  لدراسة ثاينال الفصل خصصنا حني يف
 . احلالة دراسة منهجية عرض مع الدراسة حمل باملؤسسة التعريف
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 تمهيد 

تعرب إدارة املوارد البشرية نقطة البداية لتسيري وتطوير املسار الوظيفي باعتباره األساس لتحديد حجم العمالة      
احلالية كما و كيفا ، واالحتياجات املتوقعة يف املستقبل لوضع معظم برامج األفراد اليت حتدد مسار اخلدمة لكل 

    والذي يعرب عن جمموعة الوظائف اليت ميكن أن يتدرج فيها املوظفون  فرد خالل حياته الوظيفية يف املؤسسة ،
أو ينتقلوا إليها يف ضوء ذلك ميكن القول بأن املسارات تسمح لكل فرد من حتديد طموحاته الوظيفية اليت 

رات وظيفية تتناسب مع نوع املهارات والقدرات اخلاصة به ، وذلك يف ضوء ما حتدده إدارة املوارد البشرية من مسا
 .تنظيمية متعددة ومتنوعة  عرب هيكل املؤسسة التنظيمي 

و حيتل موضوع املسار الوظيفي أمهية خاصة لدى مجيع العاملني ، نظرا للتطورات اجلديدة يف بيئة العمل واليت 
اهليكلة ، ويعكس  مشلت التغريات يف أمناط احلياة وهيكل القيم وتركيبة القوى العاملة والتغريات التكنولوجية وإعادة

ذلك أحد التحديات اجلديدة وغري املتوقعة اليت جيب أن تتعامل معها اإلدارة يف جهودها حلشد واستغالل مواردها 
 .البشرية لغرض احلفاظ على وضعية املؤسسة يف السوق 

جور و العالقة اليت و نظام األ البشرية املوارد إدارة أمهية توضيح الفصل هذا سيتم يف السياق هذا إطار يف و     
 : التالية املباحث يضم الفصل وهذا املؤسسة يف تربطهم باملسار الوظيفي

 مدخل إىل إدارة املوارد البشرية ؛ :المبحث األول 

 ماهية نظام األجور و املكافآت ؛ :المبحث الثاني 

 تسيري املسار الوظيفي؛ :المبحث الثالث 

 .جور و املكافآت باملسار الوظيفي و اآلثار النامجة عنه عالقة تسيري نظام األ :المبحث الرابع 
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 مدخل إلدارة الموارد البشرية : المبحث األول    

ال يوجد اتفاق بني الكتاب فيما خيص إدارة املوارد البشرية ، ومن مث فقد اختلفت التعاريف املعطاة هلذا      
النظرية احلديثة يف جمال علوم التسيري قد أعطوا هذا املفهوم املفهوم ؛ غري أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن أصحاب 

أمهية كربى ، فبعدما كان أصحاب النظرية التقليدية ينظرون إىل هذا املفهوم من زاوية ضيقة تنحصر يف كونه فقط 
وظائف نشاطا روتينيا خيتص بأمور ال تأثري هلا على إنتاجية املؤسسة ، أصبحت إدارة املوارد البشرية إحدى ال

الرئيسة يف املؤسسة وهلا نفس أمهية الوظائف األخرى ، نظرا للدور اإلسرتاتيجي الذي يؤديه العنصر البشري يف 
 .ة التأثري على حتقيق أهداف املؤسس
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 ماهية المورد البشري : المطلب األول     

املشتغلني ،  فئة :فئات ثالثة تضم هي و ما بلد يف يعيشون الذين األفراد مجيع "البشرية  املوارد مبفهوم يقصد     
 املوارد :التايل النحو على البشرية املوارد معادلة وضع ميكن و العمل ، قوة عن اخلارجني فئة العاطلني ، و فئة

 . 1"العمل قوة عن اخلارجون + املتعطلون + املشتغلون  = البشرية 

ماعات اليت تكون يف وقت معني ، و خيتلف هؤالء األفراد فيما جمموع األفراد و اجل" كما تعرف على أهنا       
بينهم من حيث تكوينهم ، خربهتم و سلوكهم ، اجتاهاهتم ، و طموحهم كما خيتلفون يف وظائفهم ، مستوياهتم 

 2".اإلدارية  و يف مساراهتم الوظيفية 

        ، بشرية غري أخرى و بشرية موارد إىل االقتصادية الكتابات البشرية يف املوارد تقسم "تعريف آخر يف و     
 اجلزء إىل تشري اليت و االقتصادية البشرية املوارد يف األوىل تتمثل : رئيسيتني جمموعتني إىل البشرية املوارد تنقسم و

 اجملتمع يف القانونية و االجتماعية الظروف تسمح و العمل يف الرغبة و القدرة ميلك الذي البشرية املوارد من
 نشاط بأي يقوم ال الذي اجلزء إىل تشري اليت و اقتصادية الغري البشرية املوارد يف الثانية اجملموعة تتمثل و بتشغيله ،
 التباعد و التقارب عالقات توضيح ميكن اجملتمع ،فإنه يف السكان اىل تشري البشرية املوارد ان حيث و اقتصادي

 ما و العاملة القوة يف منها يدخل ما كذلك و اقتصادية الغري و صاديةاالقت البشرية املوارد من كل و السكان بني
  3 "يدخل ال

     كل جهد علمي منظم يبذل من أجل تعظيم االستفادة من املوارد البشرية اليت متتلكها" كما عرفت على أهنا       
 الوضع احلايل إىل الوضع املستهدف مبا يضمن االرتقاء باملستوى املهاري و املعريف للعنصر البشري من املنشأة ، و

                                                             
 .11ص، 6002، 1،دار الوفاء للطباعة ،البحرين،الطبعة "إدارة الموارد البشرية"أسامة كامل،حممد الصرييف، -1
  .10،اجلزائر،ص 2،6002،جملة الباحث،العدد "أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةتحليل "الداوي الشيخ،-2
 .26،ص  6002، 1،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية،الطبعة "مدخل لتحقيق الميزة التنافسية:ةرد البشرياالمو "مصطفى حممود أبو بكر، -3
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 .1" بصورة مستمرة  و 

بصفة دائمة أو مؤقتة ، و ميكن  -السكان  –كل من يعيش على أرض الدولة " كما يقصد باملوارد البشرية       
 6.للدولة أن تستخدمه يف جماالت اإلنتاج أو اخلدمات 

خمزون اسرتاتيجي تشتمل على القدرات واملهارات اليت رأس مال بشري وفكري و " كما تعترب املوارد البشرية       
 3".اسرتاتيجي منظور وفق تسيريها جيب

 جرى والذين ومرؤوسني رؤساء املنظمة يف ميلون الذين الناس مجيع" اهنأ على البشرية املوارد تعريف ميكن كما      
 وتوحد وتضبط توضح اليت, ظيميةالتن ثقافتها هي مظلة حتت وأعماهلا وظائفهم كافة ألداء ,فيها توظيفهم
وتنفيذهم  مهامهم أداء تنظم اليت واإلجراءات والسياسات واألنظمة اخلطط من السلوكية ، وجمموعة أمناطهم
 من البشرية املوارد تتقاضى ذلك ولقاء املستقبلية إسرتاجتيتها وأهداف رسالتها حتقيق سبيل ، يف املنظمة لوظائف
   4".واألجور الرواتب يف مثلتت متنوعة تعويضات املنظمة

متثل مزجيا من املعارف ، املهارات ، الكفاءات ، املوارد البشرية  " و من التعاريف السابقة نستنتج أن      
 املؤسسة من أجل حتقيق أهدافها ، كما أن هذه املوارد ختتلف من مؤسسة إىل أخرى من ، تستخدمها واالجتاهات

 . يف مستويات عناصر املزيج أعالهحيث اخلصائص مبقدار التباين 

 :تعريف القوى العاملة  -1

 و الذي ترتاوح أعمارهم بني احلد األدىن( السكان ) ذلك اجلزء من املوارد البشرية " القوى العاملة  هي      

                                                             
اإلبداع املؤسسي وتنمية املورد البشري  ،امللتقى الدويل حول"بدا  المسسسي وتنمية المورد البشري في المنمما  يير الحووميةاإل"أمساء رشاد، -1

 .10،ص  6011ماي  11يف املنظمات غري احلكومية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،جامعة البليدة،
،  1،املنظمة العربية للعلوم اإلدارية للنشر،القاهرة،الطبعة "العاملة في الدول المتقدمة تطور مفهوم تخطيط القوى"منصور أمحد منصور، -2

 .42،ص 1112
        ، املــلتقى العلـمـي الـدويل حـول األداء املتمـيز للمـنظـمـات "تسيير المعرفة وتحسين األداء التنافسي للمسسسة االقتصادية"،حيضيه مساليل -3

 .1،ص 600مارس  02-01احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، و احلكومات، كلية 
 . 11،ص  6002، 1الطبعة دار وائل للطباعة النشر،عمان ، األردن،،"-بعد استراتيجي-إدارة الموارد البشرية"عمر وصفي عقيلي، -4
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ة احلد األعلى لسن العمل ، و تتوافر لديهم القدرة على العمل ، إىل جانب الرغبة يف هذا العمل و البحث عن و
 1" .أو املمارسة الفعلية له 

 :  العالقة بين الموارد البشرية و القوى العاملة  1-1-

القوى العاملة تعترب جزء من املوارد البشرية فهي متثل األفراد العاملني يف املؤسسة و ميكن توضيح العالقة بني      
 :املوارد البشرية و القوى العاملة يف الشكل التايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .24ص  ،مرجع سبق ذكره،مصطفى حممود أبو بكر - 1



 ظام األجور و المكافآت و عالقته بتسيير المسار الوظيفيالفصل األول                          ن
 

 
06 

 العالقة بين الموارد البشرية و القوى العاملة:  1-1الشول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، ،الدار اجلامعية للنشر"مدخل لتحقيق الميزة التنافسية:البشري المورد"مصطفى حممود أبو بكر، :المصدر

 .22،ص 6002،  1اإلسكندرية،الطبعة 
 

 .سنة  62-12لعمل من تشريع اآلخر مابني ختتلف حدود سن ا*  
 .و األمراض املزمنة أو املستعصية  العاهاتكذوي ** 

 مثل الطلبة يف املراحل الدراسية و نزالء السجون و املؤسسات الصحية*** 
 .بدون أجر ، و العاملون بأجر أو سواء العاملون حلساهبم أو حلساب غريهم**** 

 السكان

 خارج سن العمل *في سن العمل

 قوى بشرية يير قادرة على قوى بشرية قادرة على العمل
 **العمل

قادرة و يير باحثة و يير رايبة 
 ***في العمل

 قادرة و رايبة في العمل

 ****مشتغلون متعطلون
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 :خصائص الموارد البشرية  -2

لك حسب تطور مستوى معارفهم ، كفاءاهتم ، ذختتلف خصائص املوارد البشرية من منظمة إىل أخرى ، و      
 . 1 قدراهتم و مقدار توافر هده العناصر لدى األفراد

  وهي جمموعة معلومات متحصل عليها و اليت تساعد على فهم ما حييط باإلنسان من  :المعارف
 ؛طبيقية تنقسم إىل معارف نظرية و ت أشياء و

  هي املعرفة العلمية و التقنية اليت تطبق على شكل إجراءات أو قرارات أو أوامر رمسية  :المعرفة النمرية
 ؛لتسيري املنظمة  تصدر

  و هي اخلربة املتحصل عليها و ال ميكن احلصول عليها إال من خالل التكوين  :المعرفة التطبيقية
 ؛صية العامل و مدى قدرته على االستيعاب العمل ، فهي مرتبطة بشخ املباشر يف مكان

   فهي قدرة الفرد على  ، املهارة هي مقدرة ذهنية أو عقلية مكتسبة أو طبيعية يف الفرد :المهارا
و ميكن معرفة مهارة الفرد من خالل قياس قدراته .بشكل معني ذلك للقيام بعمل مطلب منه التصرف

اكبة متطلبات العمل املطلوبة و خصائصه و طرق تطبيقه بالوظيفة من خالل قدرته على مو  قبل القيام
 ؛ كوسيلة للتحفيز و كذلك تقييم العامل للعمل كم تعمل

  جتمع الكفاءة بني املعارف النظرية و التطبيقية و املهارات و اخلربات املرتاكمة لألشخاص :الوفاءة 
 ؛ احملصلني عليها حيث تنمو تتطور أفكار الشخص مع الوقت

 و ، األحاسيس  ،ميكن تعريف املواقف على أهنا خمتلف االعتقادات  :القيم  ، التصرفا ،  المواقف
املستمدة من التجارب السابقة فهي متثل أحاسيس تعرب عن شخصية الفرد حبيث تؤثر  األفكار املسبقة

 .على سلوكه و تصرفه 

                                                             
1
البشرية،كلية العلوم  املوارد رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص تسيري ،"حقيق الميزة التنافسيةلتية مدخل تنمية الموارد البشر "،قوبع خرية - 

 . 2 -2 :ص ،  6011-6010االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية،جامعة تلمسان، 
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  ظيمية للمؤسسة حبيث توجه نشاطه يفو القيم تتميز بالذاتية و املوضوعية فهي تدخل يف تكوين الثقافة التن
 .العمل 

 

 

 

 مفهوم إدارة الموارد البشرية و أهميتها: المطلب الثاني      

 .سوف نقدم فيما يلي إىل جمموعة من التعاريف املختلفة للموارد البشرية 

 :مفهوم إدارة الموارد البشرية  -1

تنمية قدرات و مواهب للعاملني من أجل حتقيق أهداف أهنا هتتم ب" تعرف إدارة املوارد البشرية على أهنا      
املشروع ، و عليها فإن مسؤولية إدارة األفراد هي هتيئة الظروف املالئمة لتحفيز العاملني على خلق جو من 

 . 1"التفاعل و التعاون و التنسيق بني األهداف اخلاصة باألفراد و األهداف العامة للشركة

     طيط و تنظيم و توجيه و مراقبة النواحي املتعلقة باحلصول على األفراد و تنميتهمخت" كما تعرف على أهنا      
 6" .و تعويضهم و احملافظة عليهم بغرض حتقيق أهداف املنشأة 

هي ذلك اجلانب من العملية اإلدارية املتضمنة لعدد من الوظائف و األنشطة و " و يف تعريف لفيصل حسونة      
صلحة مإجيابية ، و مبا يؤدي إىل حتقيق  ارس ألجل إدارة العنصر البشري املوجود بطريقة فعالة والتطبيقات اليت مت

 مصلحة اجملتمع ككل ، و ترتبط وظائف و أنشطة املوارد البشرية مباشرةاملنظمة و مصلحة العاملني  و 
  3" .باسرتاتيجيات املنظمة املختلفة 

                                                             
 .26،ص  6001،  1 الطبعةاإلسكندرية،،مؤسسة شباب للنشر،"إدارة الموارد البشرية"عبد اهلل حسني جوهر،- 1
2
 .320،ص 6001،  6،دار حامد للنشر،عمان،الطبعة"(النمريا ،العمليا  اإلدارية،وظائف المنممة: )مبادئ اإلدارة الحديثة"حسني حرمي، – 
 . 2، ص  6002،  1،عمان،دار أسامة للنشر و التوزيع،الطبعة "إدارة الموارد البشرية"فيصل حسونة، – 3
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العاملة باملؤسسة ، و يشمل ذلك عملية ختطيط القوى العاملة استخدام القوى " و يف تعريف آخر هي     
باملؤسسة ، االختيار ، التعيني ، تقييم االداء ، التنمية ، التعويض ، املرتبات ، العالقات الصناعية ، و تقدمي 

لعاملة ، حتليل التنظيم ، ختطيط القوى ا: اخلدمات االجتماعية و الصحية للعاملني و هي تشمل الوظائف التالية 
 . 1"التدريب

هي جمموعة  الفعاليات  التخطيطية  و  التنظيمية  و  الرقابية  املتعلقة  بتهيئة  العاملني   للجهاز " كما        
 .6"احلكومي و استخدامها و رفع كفاءهتم و حتديد حقوقهم و واجباهتم للنظم و التشريعات و اللوائح املعدة

 تساعد املدراء على استقطاب و اختيار و تدريب و تطوير األعضاء يف املنظمة ووظيفة إدارية " كما أهنا       
 .3" هتتم بالبعد اإلنساين يف املنظمات 

تعترب ادارة املوارد البشرية نشاط اداري مستغل عن وظائف االدارة االخرى "و يف تعريف آخر لنظمي شحادة      
ص كما هو موضح من امسها بالعنصر البشري على وجه التحديد و و احلكمة يف ذلك ان ادارة املوارد البشرية ختت

هذا بدوره جيعل هلذه االدارة موقع موقع مميز يف اهليكل التنظيمي للمنشاة و ذلك اهنا ختتص باحلصول على تعاون 
 .4"االفراد و الوصول اىل االهداف و النتائج من خالل جهود االخرين

إدارة املوارد البشرية تتضمن جمموعة األنشطة اليت ختتص بالعنصر " أن  و من التعاريف السابقة نستنتج     
البشري يف املؤسسة من ختطيط ، توظيف ، اختيار ، تدريب ، حتديد الكمية والنوعية الالزمة من العمال ، 

 .يةوالبحث عن اإلطارات املؤهلة من اليد العاملة ، مبا حيقق االستخدام األمثل و الفعال للموارد البشر 

 

                                                             
1

-12،ص ص  6002، 1 ،الطبعةالدار اجلامعية،اإلسكندرية،"اإلتجاها  الحديثة في إدارة الموارد البشرية"مد عبد الباقي،صالح الدين حم -
12. 

2
 .11،ص  6002، 1كنوز املعرفة للنشر،األردن،الطبعة ،دار"إدارة الموارد البشرية"زيد منري عبوي، -

3
 .62، ص  6002،  1الكتاب األكادميي،عمان،الطبعة  ،مركز"و مجتمع المعلوما تنمية الموارد البشرية في ظل العولمة "بوحنيه قوي، -

  .4،ص  6000،  1 الطبعة،عمانللنشر، صفاء،دار "إدارة الموارد البشرية"نظمي شحادة و آخرون، - 4
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 : التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية  1-1

   وقد ،" نضوجها و منوها ، تكوينها " مراحل نوضح لكي فرتات ثالثة إىل البشرية املوارد إدارة قسمت      

 : 1و هي البشرية املوارد إلدارة ومشوال وتعقيدا رقيا أكثر بربنامج تطورها مراحل من مرحلة كل جاءت 

 : لتووينا مرحلة -أ

  عام  فقبل ، القرن العشرين بداية قبل البشرية املوارد بإدارة اخلاصة األنشطة بتلك التكوين سنوات ترتبط     
 الصناعات يف باألفراد اخلاصة األنشطة يف بأخصائيني االستعانة فيها مت حاالت وجود من بالرغم م  و1100
 النواحي و ، التدريب و الصناعي واألمن ، األداء توياتمس حتديد و ، التعيني عملية يف للمساعدة اخلاصة
 تطبيق يتعدى ال كان األفراد عن املسؤول أن القول وميكن . قليال كان األخصائيني هؤالء عدد أن إال ، الصحية

 . اليومية املشكالت معاجلة يف واملتمثلة مهامه خالل من هذا و التشريعات

 األساسية اللبنة تضع بدأت مؤسسات تأسيس مت و قوانني صدرت ، شرع التاسع القرن أواخر يف أنه جند و
 بطريقة غالبا حيدث كان األنشطة هذه تنفيذ لكن و ، البشرية املوارد إلدارة عام بقبول حظيت برامج لتنمية

 . العملي الواقع يف عشوائية

 : النمو مرحلة  -ب 

  و م 1900 عامي  بني الفرتة يف البشرية املوارد إلدارة العملي  و  النظري التطور يف ، النمو فرتة حدثت     
   " لألفراد املعيشة شؤون أخصائي أو االجتماعي بالسكرتري " يسمى ما بظهور احلقبة هذه بدأت فقد م1946

 يف اهب القيام أمهية و ، األفراد بإدارة اخلاصة األنشطة وضرورة بشرعية املتزايد باالعرتاف أيضا املرحلة هذه تتميز و
 يف اإلنسانية و االجتماعية باجلوانب تتعلق سياسات اقرتاح تتوىل البشرية املوارد إدارة أصبحت حيث ، منظمة كل
 مسؤول أصبح و "، ... املكافآت و الرتقية و التدريب و التوظيف سياسات مثل للمنظمة املتوقع التطور إطار
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 هلذه بتحديده األفراد على االقتصادي و التكنولوجي الطابع ذات القرارات انعكاسات االعتبار بعني يأخذ األفراد
 ملرحلة هذه ختتلف و ." املنظمة يف التنفيذية لإلدارة مساعد بدور يقوم فأصبح ، تطبيقها إلجراءات و السياسات

 لفرقا و ، البشرية املوارد إلدارة احلالية األنشطة عن جوهريا اختالفا خيتلف ال تنظيمها كون يف سابقتها عن
 الربامج لكن و ختتلف مل فاألنشطة ، حمتواها يف ليس و األنظمة هذه دقة و رقي مدى يف أساسا يكمن بينهما

 . املنظمات و اجملتمعات مستوى على احلاصلة للتطورات وفقا تطورت

 : النضج مرحلة -ج

 الكبري  التوسع يعترب و ، م 1946 عام املتحدة الواليات يف صدر  الذي العمل بقانون املرحلة هذه تبدأ     
ملرحلة     الرئيسية اخلاصية و ، املنظمات كل يف البشرية املوارد بإدارة اخلاصة الربامج يف احلكومي التدخل لنطاق

 .هذا يومنا حىت النضج املستمر

 بني فقالتوا حتقيق إىل اليوم تسعى ، اليوم األعمال منظمات تواجهه الذي بالتحدي عالقة هلا املرحلة هذه و
 قوة بتحرير يعىن اليوم األفراد وظيفة فدور ،وبالتايل لألفراد التطور متطلبات و االقتصادية االختيارات متطلبات

 على القدرة و للمنظمة التنافسي املركز تقوية يضمن مما األداء مستوى حتسني و لألفراد االخرتاع و اإلبداع
  . رجيةاخلا للبيئة السريعة التغريات ملواجهة التكيف

 :أهمية إدارة الموارد البشرية  -2

، و حل  1 تقوم املؤسسة بإنشاء إدارة  املوارد البشرية فيها بغية تسهيل التعامل مع األفراد العاملني فيها     
،  ( املنازعات)املشاكل اليت تنشأ فيما بينهم من جهة ، و بينهم و بني اإلدارات املختلفة املنظمة من جهة أخرى 

إدارة املوارد البشرية بعملية التدريب ورفع روحهم املعنوية و استقرارهم الوظيفي و زيادة إنتاجهم ، مبا  كما تقوم
يؤدي يف النهاية إىل حسن إجناز العمل و حتقيق األهداف املنشودة ، و من هنا جاء مفهوم إدارة املوارد البشرية 

     من األيدي العاملة و احملافظة عليها و تدريبها و تطويرها على أهنا اإلدارة اليت تقوم بتوفري ما حتتاجه املنظمة 
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          كما تقوم هذه اإلدارة أيضا  مبتابعة تطبيق اللوائح ...و العمل على استقرارها و رفع معنوياهتا و حتفيزها
انت و التعليمات و القوانني السارية املفعول حبيث أن كل منظمة تعمل ضمن جمموعة من األطر القانونية سواء ك

 .  املنظمة نفس أو تلك اليت جيب أن تتماشى  معها و هي من وضع الدولة من الوضع

       تؤكد كافة املدارس العلمية قي االدارة على أمهية االنسان و أمهية الفعاليات اليت تتعلق بتوفريه و استخدامه 
 :1و احلفاظ عليه و تطويره من خالل 

 : الموارد البشريةنمرة اتبا  مدرسة العمليا  االدارية الى  - أ

يعترب اتباع مدرسة العمليات االدارية و رائدها هنري فايول االهتمام باملوارد البشرية واحدة من الوظائف      
اخلمسة االساسية الضرورية للبقاء أي منظمة تقوم باعمال حية و ناجحة فهو حيددون هذه الوظائف الضرورية 

االدارة و التوظيف ( أي ادارة املوارد البشرية)، التسويق ، التمويل(نتاجاال)للبقاء بكوهنا تشمل وظيفة العمليات 
أي ادارة املوارد البشرية كما يرون ان امهال منظمة االعمال ألي من هده الوظائف يؤدي اىل انقراضها بالنسبة 

       املني املطلبية للموارد البشرية ، أمسوها بالتوظيف لكوهنم يركزون على ما يتعلق بالتوظيف خاصة حتديد الع
 .و تعيينهم 

 : نمرة اتبا  مدرسة المنمومة الى الموارد البشرية - ب

يرى إتباع املدرسة بان املورد البشري هو أحد املوارد االساسية لإلقامة و عمل أي منظومة اجتماعية حية      
الضرورية لتكوين و بقاء هذه مفتوحة و مفتعلة كما هو احلال بالنسبة ملنظمات االعمال فهم حيددون املوارد 

املنظومات لتشمل املوارد املالية و املادية و املعلوماتية باإلضافة اىل املورد البشري كما حيددون العمليات االساسية 
للتعامل مع أي من هده املوارد بكوهنا تشمل كل ما يتعلق باقتناء املورد و استخدامه يف حتقيق خمرجات املنظومة  

 .فاظ عليهصيانته و احل
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 :نمرة اتبا  المدرسة السلوكية الى الموارد البشرية -ج

يعتمد اتباع املدرسة السلوكية يف اإلدارة افرتاضات مدرسة املنظومة حول خصائصها األساسية و يضيفون اىل      
  .الداريةاعتبار سلوك العاملني عموما هو جوهر العمل االداري و هم خيتلفون عن اتباع مدرسة العمليات ا ذلك

خرية يرون بان جوهر العمل االداري هو عمليات التخطيط و التنظيم و الرقابة و التوجيه لذلك هذه األ تباعأف
نه جيب ان يركز تأهيل من يصبح اداري على تعليمه كيف يهتم هبذه الفعاليات اما اتباع املدرسة أب فهم يرون

كز على التأكد من ان أداء جمموع العاملني لعملهم اختادهم ن جوهر التأهيل االداري جيب ان يرتأالسلوكية فريون 
للقرارات اليت تؤدي اىل بقاء و منو املنظمة كما يرون بان هذا يتحقق فقط اذا كانت املنظمة مصممة لتوفر 

 .للعاملني فيها نوعية حياة عمل تثريهم 

ة عمل تثري العاملني كما يهتمون بتحديد و عليه فاإلدارة العلمية هي إدارة تتأكد من متتع املنظمة بنوعية حيا
 .خصائص املنظمة اليت توفر حياة عمل مثرية

 : هداف ادارة الموارد البشريةأ 2-1

، أو مبعىن  هتدف ادارة املوارد البشرية إىل مساعدة املنظمة يف حتقيق النجاح من خالل االفراد العاملني هبا     
 :1ألساسية إلدارة املوارد البشرية فيما يليآخر زيادة فعالية املنظمة و تكمن األهداف ا

  حتقيق االداء املتميز من خالل البشر؛ 
  زيادة حتفيز العاملني و التزامهم و انغماسهم يف العمل؛ 
 حتقيق امليزة التنافسية لراس املال البشري يف املنظمة؛ 
 ادارة املعرفة؛ 
 استقطاب و تعيني افضل العناصر؛ 
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 1،جامعة القاهرة،مصر،الطبعة"المفاهيم و المجاال  و اإلتجاها  الجديدة:إدارة الموارد البشرية"مسري حممد عبد الوهاب و ليلى الربادعي، -
 ،  14، ص   6002،
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 تنمية املوارد البشرية؛ 
 دير العاملني و مكافئتهم على اعماهلم و اجنازاهتم؛تق 
 خلق مناخ يشجع على االنسجام و االنتاجية بني االدارة و العملني. 

كما أن اهلدف األساسي إلدارة املوارد البشرية هو تزويد املنظمة مبوارد بشرية فعالة و تطوير األفراد تطويرا يليب       
 :1نبثق عن هذا اهلدف جمموعة من االهداف هيرغباهتم و احتياجاهتم املنظمة و ي

   أي تطبيق أهداف اجملتمع بتشغيل االفراد حسب قدراهتم مما يسمح بالتطور و  :األهداف االجتماعية
 ؛النمو طبقا لتشريعات و قوانني العمل و خلق جو مريح هلم و محايتهم من األخطار 

   بقية الفروع يف املنظمة و تقدمي النصح مع   أي تؤدي وظيفتها بشكل مرتابط :األهداف التنميمية
 ؛واإلرشاد فيما يتعلق بشؤون األفراد يف املنظمة 

  قيام إدارة املوارد البشرية  بالوظائف اخلاصة هبا و املتعلقة باألفراد العاملني يف  :األهداف الوظيفية
 املنظمة

 ؛ وفقا حلاجاهتا 

 فراد ،كوهنم عنصرا مهما يف العملية اإلنتاجيةأي إشباع رغبات وحاجات األ :األهداف اإلنسانية. 

 :6و لكن هناك أهداف أخرى حتقق مصاحل األفراد أنفسهم و هي     

 توفري فرص عمل مناسبة لقدرات األفراد و مهاراهتم ؛ 
 توفري مناخ عمل إجيايب و مريح تسوده العدالة ؛ 
 توفري االرشاد و التوجيه الذي يقي الفرد من األخطاء ؛ 
 ض العاملني عن جهودهم تعويضا عادال و مكافئا ؛تعوي 

                                                             
1
 .4،ص 6003، 1،دار صفاء للنشر،عمان،الطبعة "إدارة الموارد البشرية "علي حممد ربابعة،  - 
2
 .10،ص  1112، 1دار الغريب للنشر،مصر،الطبعة،"إدارة الموارد البشرية"،علي السلمي  - 
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 توفري فرص التقدم الوظيفي و النمو املستمر يف العمل ؛ 
 تقدمي خدمات و اشكال الرعاية املناسبة ؛ 
  توفري القدر املناسب من االستقرار و االمان يف العمل. 

 البشرية املوارد عن معلومات توفري اللخ من األهداف حتديد على التأثري البشرية املوارد إلدارة ميكن كما      
 يف تساعد اليت االقرتاحات بعض يلي وفيما املنظمة ألهداف العام اإلطار خترج من ال أن البد حيث للمنظمة ،

 1.اإلسرتاجتية للمنظمة  اخلطط مع البشرية املوارد خطط زيادة عملية

 

 

 

 لبشريةالوظائف الفنية لإلدارة الموارد ا: المطلب الثالث     

 :و هذه تتعلق بالوظائف الفرعية املتخصصة إلدارة املوارد البشرية و تشمل     

 :تحليل و توصيف الوظائف     -1

حبيث يتم أداء هذه الوظيفة من خالل التعرف على األنشطة و املهام املكونة للوظيفة و توصيفها من اجل      
 .6 ة اخلصائص الفردية لألشخاص املرشحني لشغل الوظيفةحتديد املسؤوليات امللقاة على عاتقها ، مع معرف

يعد حتليل و توصيف الوظائف من أهم املقومات اليت تستند إليها اإلدارة احلديثة يف كافة اجملاالت املتعلقة      
رد يف املكان بتسيري املوارد البشرية يف املنشأة ، ومبا أن املهمة األساسية لوظيفة املوارد البشرية تكمن يف وضع كل ف

                                                             
 تسيري امللتقى الدويل حول ،"اإلصالحا  أثناء بالمسسسا  تطبيقه اقعو و  النمري بين البشرية الموارد تخطيط "حنان، مفيدة وسبع حيياوي -1

 وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية،اجلزائرية باملؤسسات العمل مناصب على احلفاظ خمطط و البشرية للموارد التقديري التسيري :البشرية املوارد
 .2-2،ص ص  - 2013 فيفري 28 بسكرة، خيضر حممد جامعة ،التسيري

 36. ص 6004،  1،الطبعة  ،اجلزائرقاملة جلامعة النشر مديرية، "ة الموارد البشريةإدار "محداوي وسيلة،  -6
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الذي يالئمه ، و إشغال كل عمل بالفرد الذي يصلح له ، ولن يتم ذلك إال بإجياد العالقات الوظيفية اليت حتدد 
  1: من الناحيتني

 ؛  و دراسة مواصفاهتا بكل دقة( األعمال)حتليل الوظائف 
 و اختيار املهارة يف الفرد الذي يصلح لتأدية العمل املعني .  

 ديدحت وكذلك املؤسسة ، يف توفرها الواجب الوظائف من وظيفة كل معامل حتديد على العمل ضاأي وتعين     
 ، احلالية العمل قوة ليلحتو  دراسةل خال من الوظيفة يشغل الذي الشخص يف اهتوفر  مز الال تؤهالوامل اخلصائص

 نياحلالي نيالعامل عدد فيها وضحي ، ؤسسةامل موأقسا إدارات كافة يف وظيفة أو عامل لكل تفصيلية قوائم وإعداد
 قوة عن مفصلة فكرة بناء يف اإلدارة يساعد الذي األمر ، ببعضها الوظائف قةالوع يؤدوهنا اليت الوظائف ونوع

 التأكد إىل باإلضافة تاحةامل القدرات ذههالل ستغإ ومدى ، والتخصصات العدد النوع حيث من احلالية العمل
 6.فعال ؤسسةامل تاجهاحت اليت الوظائف من

 :التحليل -أ

هي العملية اليت يتم مبقتضاها حتليل و دراسة العمل و مجع املعلومات للتعرف على األجزاء املكونـة لـه ، و      
و بالتايل ينبغي مراعاة الدقة فيمن يقوم جبمع و حتليل البيانـات اخلاصة ..املسؤوليات و األعباء املرتتبة على ذلك

 يرتتب على أخطاء التحليل خلال يف األداء التنظيمي ، لذلك تلجأ املنشأة إىل إصدار قرارات بكل وظيفة ، إذ قد

 3:معينة نذكر منها  

 حتديد الطريقة اليت تستخدم يف احلصول على املعلومات و البيانات اخلاصة بالوظيفة؛ 

                                                             
مذكرة مكملة لنيل شهادة  ،"دراسة تحليلية و تقييميه لنمام األجور في المسسسا  العمومية ذا  الطابع الصناعي و التجاري"مارية فالح، - 1

- 6002ــلية و التنــمية، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري قسـنطـينة ، الدراسات العليا املتخصصة ختصص تســيري اجلمــاعات احمل
 . 16،ص  6002

 . 63، ص  6011،  1،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان ، األردن ،الطبعة "إدارة الموارد البشرية"زاهد حممد ديري، – 6
 . 44، ص  1114، 1، دار جمدالوي للنشر،الطبعة "مور كمي و العالقا  اإلنسانيةإدارة األفراد في من"مهدي حسن الزويلف،  – 3
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  تتوفر فيهم املؤهل ومات و الذين اختيار األفراد املسئولني عن احلصول على هذه البيانات و املعلو 
املعرفـة املناسبة و اخلربة السابقة لذلك ، إىل جانب العالقة اجليدة مع املديرين جلمع البيانات و حتليلها 

 و مراجعتها؛ 
 توعية األفراد الذين سيقع عليهم االختيار إلعطاء املعلومات؛ 
 تقرير نوع املعلومات و البيانات املطلوب احلصول عليها . 

 :التوصيف  - ب

 يعترب توصيف الوظائف ، النتيجة امللموسة لتحليلها ، فهو يعىن كتابة الوصف الكامل للعمليات و املهـام و     

املسؤوليات اليت يتطلبها العمل إىل جانب الظروف اليت يتم هبا ،فهو عبارة عن قائمة بالواجبات و املسؤوليات  
 و كيفية أداءه ، وملاذا ؟بشكل عام للوظيفة املعنية ، يبني لنا ما جيب عمله 

 .1 كما يعترب مبثابة معيار لألداء الوظيفي و بذالك حيدد احملتويات اخلاصة بالوظيفة

يكتب التو صيف عادة خبري أو مدير املوارد البشرية كونه أقدر من غريه للقيام هبذه املهمة حبكم احتكاكـه املباشر 
 .دقيق مبضـامني الوظـائف واتصـاله باملرؤوسـني والرؤساءبالعملية خالل حصوله على املعلومات وإدراكه ال

 : ويتضمن التوصيف العناصر اآلتية

  للتعريف عليها و متيزها عن غريها؛ ( : الوظيفة ) تعريف العمل 
 و هو وصف واضح لواجبات الوظيفة ، مسؤولياهتا ، أعباءها واختصاصاهتا و : وصف الوظيفة

 ا؛ هتسلطا
 تعين حتديد القدرات و الكفاءات العلمية و الفنيـة و العمليـة و السـلوكية و : مواصفات شاغل الوظيفة

 املتطلبات اجلسمية إذا تطلبت الوظيفة ذلك؛ 
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 وهو يعين حتديد الظروف الطبيعية أو املادية اليت ميارس فيها العمل أو يتعرض هلـا شـاغل : ظروف العمل
 . الوظيفة

 : موارد البشرية استقطاب و اختيار و تعيين ال  -1-1

 :استقطاب    1-1-1

واستمالتهم وجذهبم واختيار  يعرف االستقطاب بأنه البحث عن األفراد الصاحلني مللء الوظائف الشاغرة يف العمل
 .1أفضل منهم بعد ذلك للعمل 

 :اإلختيار   1-1-2

 .6شاف مـؤهالت األفـراد للعمل يف املنظمة ميكـن تعريـف عمليـة االختيـار بأنه العملية الـيت متثـل مرحلـة تطـوير واكتـ

 :التعيين   1-1-3

 .3وهو اخلطوة األخرية يف عملية التوظيف واليت تبدأ من االستقطاب مث االختيار مث التعيني 

و هذا من خالل إجراء . ذه الوظيفة اختيار املرتشحني و العناصر املناسبة لشغل الوظائف الشاغرةهو تعين 
و االختيار و املقابالت الشخصية و غريها من أساليب االستقطاب  املناسبة سواء كان عمليات التعيني 

 .استقطاب داخلي أو خارجي و ذلك لضمان كفالة و ضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

 :إعداد خطة التدريب -1-2

 ائج عملية فيما يتعلق برفع اإلنتاجية تعترب عملية تدريب املوارد البشرية عملية فنية متكاملة هتدف إىل حتقيق نت     

                                                             
البشرية،كلية العلوم  املوارد شهادة املاجستري ختصص تسيريرسالة مقدمة لنيل  ،"تنمية الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية"،قوبع خرية- 1

 . 60، ص  6011-6010االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية،جامعة تلمسان، 
2
 .602ص،  6003،  1للنشر والتوزيع، عمان،الطبعة املناهج ، دار " إدارة الموارد البشرية"الصرييف حممد عبد الفتاح  - 
  . 61سبق ذكره،ص  قوبع خرية،مرجع – 3
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،  ، و ذلك من خالل رفع مستوى كفاءة العمال و تنمية معارفهم و مهاراهتم و إظهار االجتاهات االجيابية فيهم
العملية اليت من خالهلا يزود العاملني باملعرفة أو املهارة ألداء و تنفيذ عمل " هي  Flippoفعملية التدريب حسب 

ا يدل على أن التدريب ميثل إحدى األدوات الرئيسية لتنمية املوارد البشرية و تطوير الفعالية الكاملة ، و هذ" معني
 .1هلا

 :تقييم أداء العمال -1-3

 و نعين هذا معرفة مستوى أداء كل عامل مقارنة باجلهد املطلوب منه ، واالهتمام باملستقبل الوظيفي لألفراد      

 .ى املدى الطويلو اهتماماهتم املهنية عل 

 : صيانة و رعاية العاملين -1-4

 .6و هذا يتحقق عن طريق توفري سبل الرعاية الصحية و االجتماعية للعاملني يف املؤسسة     

 :التوظيف  -3

 توفري الكوادر البشرية اليت حتتاجها املنظمة ، و اللجوء إىل مصادر توفر:" ميكن تعريف التوظيف على أنه      

 .3"د مبختلف الوسائل لتتمكن منّ اختيار و تعيني األشخاص للعملهذه املوار  

 :أهمية التوظيف  3-1

تضطلع إدارة املوارد البشرية مبهمة إدارة شؤون العاملني يف املنظمة خالل مسارهم املهين ، و ذلك من خالل      
ة ،و متكاملة تسعى لتوفري مورد اليت تتشكل من عدة وظائف متسلسل" بعملية تكوين املوارد البشرية " ما يسمى 

                                                             
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علم االجتماع  ،"سيرورة عملية توظيف الموارد البشرية في المسسسة الصغيرة و المتوسطة"أحالم قاسي، -1

 . 24، ص  6016-6011تنظيم وعمل ختصص علم اإلجتماع،جامعة البويرة ،
2
 . 24نفس املرجع السابق ،ص  - 
3

تسيري  رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص ،"أثر التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين باإلدارا  العمومية الجزائرية"تيشات سلوى، - 
 .11،ص  6010-6001،جامعة بومرداس،كلية العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية  املنظمات،
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تصميم و حتليل العمل ، ختطيط املوارد البشرية ، : بشرية كفء خيدم أهداف املنظمة و تتمثل هذه الوظائف يف 
و اليت تلعب عملية التوظيف فيها دورا أساسيا من ... توظيف املوارد البشرية ، التدريب و التأهيل ، تقييم األداء 

ائف السابقة هلا من جهة و الوظائف الالحقة هلا من جهة أخرى ، و هذا ما سيتم توضيحه خالل ارتباطها بالوظ
 :1فيما يلي 

 صميم و حتليل الوظائف من خالل ماتعتمد عملية التوظيف على املعلومات اليت توفرها هلا عملية ت 
 اليت تضمن توفره هلا من معلومات عن الوظيفة و عن شاغلها تساعدها على وضع معايري اإلنتقاء

 اختيار األنسب من بني املتقدمني ؛
  ترتبط عملية التوظيف بتخطيط املوارد البشرية من خالل ما يوفره هلا من حتديد نوعية و عددي للموارد

 البشرية اليت حتتاج إليها حجم العمل يف احلاضر و املستقبل ؛
 ث كلما كانت عملية اختيار و يرتبط التوظيف بعملية تدريب و تنمية مهارات املوظف اجلديد ، حي

تعيني املوظفني اجلدد ناجحة كلما سهل ذلك من عملية تأهيلهم و تدريبهم سواء بعد التعيني مباشرة 
أو يف املستقبل مما يؤدي إىل التقليل من التكاليف اليت قد تتحملها املنظمة يف حالة ما إذا كانت عملية 

 التوظيف أقل جناحا من املطلوب ؛
 ية التوظيف بعملية تقييم األداء الذي تكشف نتائجه عن مستوى كفاءة التوظيف و ذلك ترتبط عمل

 .فرتة التجربة اليت خيضع هلا املوظف اجلديد  بعد مرور

باإلضافة إىل ما سبق ذكره فإن أمهية التوظيف تربز من خالل األهداف اليت يسعى التوظيف إىل حتقيقها و      
 : اليت نذكر منها ما يلي 

 هدف التوظيف أساسا إىل وضع الشخص املناسب يف الوظيفة املناسبة و ذلك من خالل العمل على حتقيق أكربي
 ،قدر ممكن من التوافق بني عناصر و مكونات كل من مواصفات الشخص و متطلبات الوظيفة على حد سواء 

                                                             
 . 13،ص نفس املرجع السابق -1
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 : 1و ميكن حصر مواصفات الشخص يف العناصر التالية 

  ع و املستوى؛تأهيل علمي من حيث النو 
 اخلربة العلمية من حيث جماهلا و عدد سنواهتا ؛ 
 مهارات شخصية يدوية أو ذهنية ؛ 
  ؛..( السن ، النوع ، اهلوايات ،) مواصفات شخصية 
  ؛ ... (األصول االجتماعية ، العادات و التقاليد ،)تركيب االجتماعي للفرد 
  ( اك ، التوازن الدوافع ، االجتاهات ، اإلدر ) الرتكيب النفسي للفرد. 

 :أما متطلبات الوظيفة ميكن حصرها فيما يلي 

 أداء واجبات معينة ؛ 
 حتمل مسؤوليات معينة ؛ 
 ممارسة السلطات احملددة ؛ 
  كما يهدف التوظيف إىل تقليل جهود و النفقات األنشطة األخرى اليت تقوم هبا إدارة املوارد البشرية يف

ف كالتدريب عن طريق الرتكيز على جذب جمموعة مالئمة و املنظمة ، و اليت تلحق عملية التوظي
 .متميزة و ذات كفاءة  و تأهيل مناسبني من املتقدمني لشغل الوظائف الشاغرة 

 :التووين  -4

عملية تعلم جمموعة متتابعة من التصرفات احملددة مسبقا ، ويتم يف الوظائف اليت " يعرف التكوين على أنه      
  وأنشطتها بشكل دقيق أي الوظائف التنفيذية ، وميكن األفراد من اإلملام والوعي بالقواعد ميكن حتديد مكوناهتا 

 هو  و  التكوين 6  املرشدة لسلوكهم ، بالتايل فهو عملية تعلم سلسلة من السلوك املربمج املوجهة و اإلجراءات و

                                                             
 . 14بق ذكره،ص ، مرجع ستيشات سلوى - 1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة املاسرت ختصص إدارة  ،"دور التووين في عملية التغيير التنميمي في المسسسة"مرزوق نسيمة، - 2

 . 12، ص 6013-6016األعمال اإلسرتاتيجية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية،جامعة البويرة، 
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 .1"العمومية  دارةاإل يف البشرية املوارد تسيري لسياسة املكونة األساسية العناصر احدى 

 :أهمية التووين  -4-1

 :6 من أمهيته وأولويته يف ظل تزايد االجتاه حنو اقتصاد مبين  على املعرفة وتسيري يعتمد على الكفاءات البشرية     

 :على مستوى المسسسة -4-1-1

 يؤدي إىل ارتفاع األرباح أو احلاالت املالئمة للبحث عن األرباح؛ 
 رات الالزمة للعمل على كل مستويات التنظيم؛ حيسن املعارف واملها 
 حيسن املناخ التنظيمي واالجتماعي؛ 
 يساعد مزيدا من األفراد على اعتبار أهداف املؤسسة من أهدافهم ؛ 
 يدعم إنشاء أحسن صورة عن املؤسسة؛ و يشجع الصدق، االنفتاح والثقة؛ 
  ر التنظيميحيسن العالقات بني اإلطارات ومرؤوسيهم؛ و يساعد على التطو. 

 :على مستوى الفرد  -4-1-2

  يساعد الفرد على اختاذ قرارات حسنة وحل املشاكل بفعالية أكثر؛ 
  تعترب املسؤولية والرتقية مدجمة بفضل التكوين؛ 
  يشجع النمو الشخصي والثقة بالنفس؛ 
 يساعد الفرد على التآلف مع الضغوطات واحلرمان والنزاعات ؛ 
  ليد الشعور حىت يكون معروفا حتسني الرضا بالعمل وتو. 

 

                                                             
 العام األساسي المتضمن لقانون 33-06- األمر أحوام ظل في الجزائرية العمومية الوظيفة في المهني المسار تسيير"ورالدين،حامدي ن -1

 . 22اجلزائر،ص  ،جامعة 6013،العدد األول القانونية للدراسات الندوة جملة،"العمومية للوظيفة
 . 4-3،جامعة بسكرة ،ص ص  6002،  2،جملة العلوم اإلنسانية،العدد "رد البشريةدور التووين في تثمين وتنمية الموا"براهيمي عبد اهلل،  -2
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 : أنوا  عملية التووين -4-2

هناك تصنيفات خمتلفة للتكوين حسب األهداف املنتظرة منه ، ووفقا للمعيار الذي يتخذ أساسا للتصنيف ،      
 :1 اوميكن تصنيف التكوين إمجاال إىل عدة أنواع منه

  ثالثة أنواع للتكوين حسب هذا التصنيف جند: من حيث املضمون أو نوع الوظيفة: 
  التووين التخصصي Specialized Training : هذا النوع من التكوين هدفه تعويض القصور يف

املعارف واملهارات لدى العاملني املتعلقة بطبيعة أعماهلم ، ورفع كفاءة العاملني يف أدائهم لتلك 
 .األعمال

  التووين اإلداريMangement Training  : من التكوين زيادة املهارات اإلدارية يشمل هذا النوع
لدى الفرد من حتليل املشاكل و وزيادة القدرة على التفكري اخلالق،كما يشمل باإلضافة إىل ذلك 

 . املهارات اإلتصالية والقيادية واإلشراف و التحفيز والتخطيط والتنظيم
  التووين المهنيVocational Training :راكز متخصصة يف هذا يتم هذا النوع من التكوين يف م

اجملال ، حيث تقوم هذه املراكز على مهن حمددة حسب احلاجة ، ويف هناية الربنامج التكويين توزع 
الشهادات على املتكونني الذين شاركوا واجتازوا الربنامج ، ويوجد أنواع أخرى للتكوين من حيث 

ال اجلودة و يف  جمال احلاسوب املضمون يف جماالت خمتلفة من الوظائف ،  فهنالك التكوين يف جم
 .والربجمة ، كما يشمل جمال التسويق و احملاسبة املالية و غريها

  ينقسم التكوين حسب هذا التصنيف إىل ثالثة أنواع: من حيث احتياجات األفراد: 
  هو ذلك النوع من التكوين الذي يقوم به الفرد لتطوير مهاراته ، على أن تتوافر له :التووين الذاتي 

الظروف اليت تساعده على تنمية نفسه بنفسه يف عمله ، كتوافر نظام احلوافز التشجيعية والظفر برعاية 
 .من غريه على صورة تعاونية

                                                             
 .63مرزوق نسيمة،مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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  هو ذلك التكوين الذي يهدف إىل تنمية مهارات فرد يكون يف حاجة إىل توجيهه  :التووين الفردي
النهوض بأعباء عمله ومسؤولياته ، مع العمل على وإرشاده إىل الطريق السليم واالجتاه الناجح ، حنو 

 .معاجلة ما قد يشوب أداءه أو سلوكه من عيوب أو نقص أو احنراف 
  هو ذلك النوع الذي يهدف إىل تنمية األفراد بصورة مجاعية وهلذا األسلوب تأَثري  :التووين الجماعي

 .ويا على أعضائهاإجيايب على األفراد املنظمني إليه ، حيث أن للجماعة تأثريا ق

 : من حيث مرحلة التوظيف   -4-1-3

إخل ، لذلك ينقسم التكوين حسب ...ال يقتصر التكوين على فئة معينة من العاملني فيشمل املشرفني والتنفيذيني
 : 1هذا التصنيف إىل نوعني  أساسني مها كالتايل

  اجلدد وينقسم بدوره إىل نوعني  ويقصد هو تكوين العمال : التكوين يف املرحلة األوىل من التوظيف
 : كالتايل

  حيتاج املوظف اجلديد إىل جمموعة من املعلومات اليت  ( :توجيه الموظف الجديد) التووين التوجيهي
عمله ، وتؤثر املعلومات اليت حيصل عليها املوظف اجلديد يف األيام واألسابيع األوىل من  تقدمه إىل

 .لسنوات عديدة قادمةعمله على أدائه واجتاهاته النفسية 
  حيصل عليه املوظف من الرؤساء يف العمل ، ويتم ذلك بالتوجيه املستمر من  :التووين أثناء العمل

 :الرؤساء إىل املرؤوسني أثناء تأدية العمل ، ويتضمن هذا التكوين األجه التالية
  والتأقلم مع الوظيفة ؛  بغرض التكيف –التكنولوجيا  –حتديد املعلومات املتعلقة بالتطورات احلديثة 
  إعادة التكوين إلعداد الفرد لتويل الوظيفة اجلديدة أو القيام مبسؤوليات جديدة. 
 و يهدف عاملني القدامى يف املؤسسة  ويقصد به تكوين ال :لتووين في مراحل متقدمة من الوظائفا

التقدم يف العلوم اإلدارية هذا النوع من التكوين الكتساب العاملني مهارات ومعارف جديدة ، يتطلبها 
 : والتكنولوجيا ، وكذلك من أجل حتسني قدراهتم يف إجناز العمل ، ويتضمن على نوعني كالتايل 
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  يف حالة وجود أساليب عمل وتكنولوجيا وأنظمة :  التووين بغرض تجديد المعرفة و المهارا
ثال حينما تدخل نظم املعلومات جديدة ، يلزم األمر تقدمي التكوين املناسب لذلك ، وعلى سبيل امل

احلديثة وأنظمة الكمبيوتر يف أعمال املشرتيات واألجور واملبيعات وحفظ املستندات ، حيتاج شاغلوا 
 . هذه األعمال إىل معايري ومهارات جديدة متكنهم من أداء العمل

 الختالف  املهارات تعين الرتقية والنقل أن يكون هناك احتمال كبري  :التووين بغرض الترقية و النقل
و املعارف احلالية للفرد ، واملهارات املطلوبة يف الوظيفة اليت سريقي أو سينقل إليها ، وهذا االختالف 
مطلوب التكوين فيه لسد هذه الثغرة يف املعارف واملهارات ، و ميكن تصور نفس األمر حينما تكون 

ظيفة إدارية ، و هذا الفرق يربر إلتحاق العامل هناك الرغبة للمؤسسة يف ترقية أحد عمال اإلنتاج إىل و 
 .  بربنامج تكويين عن املعارف و املهارات اإلدارية و اإلشرافية 

 :من حيث موان التووين   -4-1-4

 سواء مبكونني من الداخل  قد ترغب املؤسسة يف عقد براجمها بداخلها : التووين داخل المسسسة ،
تصحيح الربنامج أو دعوة مكونني للمساعدة يف تصميم الربنامج خارج املؤسسة وبالتايل جيب عليها 

تنفيذها و هناك نوع أخر من التكوين يف موقع العمل وهنا يقوم الرؤساء املباشرون  ،مث  اإلشراف على
للعاملني بتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة ألداء العمل أو اإلشراف على قيام بعض العاملني 

ة هبذه املهمة  و ميتاز هذا النوع بتماثل وتشابه الظروف  التكوين مع ظروف أداء القدامى ذوي اخلرب 
 . العمل وبالتايل سهولة نقل ما لكن تعلمه إىل حيز الواقع والعمل

 تفضل بعض املؤسسات أن تنقل كل أو جزء من نشاطها التكوٍين خارج :  التووين خارج المسسسة
ة التكوينية وأدوات التكوين متاحة بشكل أفضل يف اخلارج لكن املؤسسة ذاهتا ، وذلك إذا كانت اخلرب 

 : 1 لتحاق بالربامج احلكوميةميكن االستعانة يف التكوين اخلارجي إما مبؤسسات خاصة أو بإل
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  على املؤسسة أن تتأكد من جدية التكوين يف املؤسسات اخلاصة وأن : مؤسسات التكوين اخلاصة
 ييم مكان وخدمة هذه املراكز ؛ تفحص سوق التكوين وأن تقوم بتق

  وذلك من خالل مؤسسات 1تقوم الدولة أحيانا بدعم برنامج التكوين : الربامج التكوينية احلكومية ،
للخدمة املدنية  أو من خالل الفرق الصناعية والتجارية وهي عادة برامج تركز على رفع املهارات 

 .واملعارف يف جماالت  هتتم هبا الدولة
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 ماهية نمام األجور و الموافآ : المبحث الثاني   

تعترب األجور و خمتلف التعويضات امللحقة هبا من أهم احلقوق األساسية للعامل ، كما أهنا من أهم التزامات      
من قانون التوظيف العمومي الذي  22، و قد اعرتف املشرع هبذا احلق يف نص املادة  صاحب العمل جتاه العامل

 .حدد األجر

و يرجع االهتمام هبذا العنصر لكونه يكتسي طبيعة مزدوجة ، فله وجه إنساين و وجه اقتصادي فهو ميس من 
جهة حياة الكادحني ماديا ومعنويا ، و من جهة أخرى ميس العالقات اإلنسانية و االجتماعية بني العامل و رب 

 .من النزاعات العمالية العمل و هذا ما جيعله من أعقد املشاكل و مبعث للكثري
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 نمرة عامة حول نمام األجور: المطلب األول     

 :تعريف األجور  -1

تلعب األجور و الرواتب اليت حيصل عليها الفرد يف املنظمة لقاء جهده املبذول سواء كان فكريا أو عضليا      
قيق مستوى الرضا املتحقق للفرد ذاته ، و تنعكس دورا كبريا يف حتقيق الفرد إلشباع حاجاته املادية و النفسية و حت

آثار الرضا للفرد يف السلوك العام لألداء يف املنظمة مثل االستقرار بالعمل و تقليل الغيابات و االنتظام 
اخل و يؤثر نظام األجور و الرواتب على نوعية العاملني الذي تستقطبهم املنظمة و الرضا الذي يشعرون ...بالعمل
 : 1أعماهلم ، و تتكون عملية بناء األجور و الرواتب من عمليتني أساسيتني مها به إزاء

  ؛تقييم الوظائف و بناء هيكل األجور و الرواتب 
  بناء نظام األجور. 

 مجيع أشكال التعويضات املادية و اخلدمات و الفوائد اليت حيصل عليها املوظف من" كما يعرف على أهنا        
هد الذي يبدله يف العمل ، و استغالله لكافة طاقته  إمكانياته و القيام باملهام و املسؤوليات املنظمة مقابل اجل

و قد يكون األجر على أساس وحدة الزمن أو وحدة ، و . املنوطة بالوظيفة إسهامه منه يف حتقيق أهداف املنظمة 
 .  6 "تنقسم األجور و الرواتب إىل تعويضات مباشرة أو غري مباشرة

و . و هناك مفاهيم مرتبطة باألجر حيسن التفرقة بينها . مقابل قيمة الوظيفة اليت يشغلها الفرد "  كما أنه        
 :  3من أهم املفاهيم و املصطلحات املرتبطة باألجر ما يلي

  ؛هو ما حيصل عليه املوظف ، و هو ما يصرف شهريا يف الغالب  :المرتب 
  و هو ما يصرف يوميا أو أسبوعياهو ما حيصل عليه العامل ،  :األجر. 
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إن األجور اليت يتقاضاها املسريين جيب أن تكون حمسوبة على أساس مؤشرات كمية تركز على األهداف ف
 1.اإلسرتاتيجية دون مراعاة األداء احملقق من عمليات قصرية األجل

ل البشري أو ما يقابله ماديا كان أم غري يعين اجلزاء علـى العمل فهو هبذا املعىن قيمة قوة العم"ومبعىن اقتصادي     
 6".مادي

املعاشات و  و يقصد باألجور و املرتبات كل مرتب دوري دائم أو مؤقت حيث يشمل مجيع أنواع     
،  اخلاصة أو للناس على بعضهم االستحقاقات الدورية اليت ترتتب للناس سواء على الدولة أو املؤسسات العامة أو

من القانون  222الصايف يف النسب املذكورة يف املادة   ثىن املنح العائلية عند حساب الدخلاملشروع است غري أن
 ، إذا كان الدين احملجوز من جيوز أن يتجاوز احلجز نصف األجر أو املرتب و يف مجيع األحوال ال 01-02 رقم

 .3 قانونا بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من جتب نفقتهم أجله يتعلق 

املقابل املايل الذي يدفع للعامل مقابل العمل املؤدي الذي " و من التعاريف السابقة نستنتج أن األجور هي     
قدمه لصاحب العمل ، و هو يشمل كافة العناصر املالية ، النقدية و العينية اليت يقدمها صاحب العمل للعامل 

 ".حيققه له من نتائج و أهداف  لقاء ما يقدمه هذا األخري من جهد و وقت وما

 :خطوا  بناء هيول األجور  1-1

 حتديد عدد فئات الوظائف؛ 
 حتديد معدل األجر القابل لكل فئة ؛ 
  تعديل هيكل األجور يف شكله النهائي ليتناسب مع سياسة املنظمة. 

                                                             
1

،امللتقى الدويل "ما  تحفيز المسيرين كأحد محددا  حوكمة الشركا  و تأثيرها في األزمة اإلقتصادية الراهنةمبوانيز " عبد الرمحان العايب، -
 . 1، ص  6001أكتوبر  61-60،جامعة سطيف،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري حول األزمة املالية اإلقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية،

2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم اإلقتصادية ختصص "إقتصاديا  قياسية على مدى عدالة األجور في الجزائردراسة "،هيبةســـراج و  -

 . 11، ص  6002-6002إقتصاد وتسري مؤسسة ، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلـف،
-63)  ، 61، عدد  6002 فرباير 62نون اإلجراءات املدنية و اإلدارية املؤرخ يف املتعلق بقا 01-02من القانون رقم  222إىل  222املادة   -3

 . 612، ص  (04-6002
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تشريعي و منها ما هو كما ميكن أن تضاف لألجور بعض املزايا منها ما هو إجباري لوجود نص قانوين أو       
كما تعترب . اختياري حبيث تقدمها املنظمة من تلقاء نفسها و تتحمل تكاليفها ، و ذلك بغية حتفيز موظفيها 

   التأمينات االجتماعية من عوامل التحفيز حيث تساهم املنظمة بقسط من املبلغ و يساهم العامل بقسط آخر 
رى ، و تبقى التأمينات االجتماعية إجبارية تقوم هبا الدولة من أجل و ختتلف نسبة هذه األقساط من دولة إىل أخ

 1.حتقيق العدالة االجتماعية و ليس الربح 

 : 6 املنظمة اليت تود تصميم نظام للرواتب و األجور متر باخلطوات التالية

 التمهيد لتعميم النظام؛ 
 اختيار طريقة تقييم الوظائف ؛ 
 وضع مالمح خطة التقييم ؛ 
 م الفعلي للوظائف ؛التقيي 
 حتديد عدد الدرجات الوظيفية ؛ 
 حتديد سعر كل وحدة ؛ 
  إدارة نظام األجور. 

 :3يتم حتديد األجور بناء على جمموعة من العوامل هي

  حيــث أن املــدفوع للعامــل مقابــل خدماتــه ميثــل عمليــة اقتـصادية ، وبالتـايل فـإن :العوامــل االقتــصادية 
 (.العاملني)، وعرض البائعني ( أصـحاب العمـل)عمـل يتحـدد علـى أسـاس طلـب املـشرتين سـعر ال

  ينظـر كـل فـرد إىل األجـر الـذي حيـصل عليـه بوصـفه رمـزا للمركز  االجتماعي   :العوامـل االجتماعيـة
 . الذي ميثله ، باإلضافة إىل أنه وسيلة لشراء حاجياته
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  ألجر وسـيلة إلشـباع احلاجـات النفـسية للعـاملني وحفـزهم للعملفـا :العوامـل النفـسية . 
  فاألجور جيب أن تكون عادلة :العوامل األخالقية . 
  وهي تلك املتعلقة مبحتوى الوظيفة :العوامل اإلدارية. 

 :أهداف األجور   1-2

م انظمة لألجور تكون لتقييم تسعى املنظمات بصفة عامة ، ووحدات املوارد البشرية بصفة خاصة إىل تصمي     
 : 1الوظائف هبا ، حىت تتحقق جمموعة من األمور املستقبلية و هي

  ؛استقطاب العمالة املناسبة بعروض مالية مغرية ، متثل مشبعات حلاجاهتم 
 إلبعاد الشكاوى ، و الغياب ، و  -الرضا الوظيفي-املسامهة يف توفري اجتاهات اجابية ناحية العمل  

 .و تقليل معدل حاالت ترك العمل  احلوادث ،
 ؛الربط بني مستويات األداء ، و مستويات األجور ، وصوال إىل الرقى األدائي بني العاملني 
  احكام الرقابة على تكاليف األداء ، من خالل حتديد مستويات األجور وفقا للمستويات التنظيمية ، و

 ؛بدايات و هنايات مستوى األجر يف املستوى الوظيفي 

، بتعـدد األسـس واحلاجـات الداعيـة إليهـا ، إال أن مفعول التعويضات (واألجـور)تتعـدد أهـداف التعويـضات      
 :6واألجور يكون أقوى ، إذا ارتكزت على األهداف التالية 

  ؛(واألجور)أي حتديدّ  احلد األدىنّ  واحلد األقصى املالئم للتعويضات  :المالئمة 
  عادل ، مقابـل دوام عمل ( أو أجر)ف أو العامل يتوقع أن حيصل على تعويض فاملوظ :اإلنصاف

  ؛عادل
  ؛أي محاية العامل أو املوظف من املخاطر احلياتية الطارئة :الضمان 
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  ؛أي القبول هبا من جانب األفراد املتأثرين هبا :القبول  
  ؛ واملادية وغري املاديةيعين رصد مزيج من التعويضات املباشرة وغري املباشرة ،  :التوازن 
  يسعى جلذب واحلفاظ على املوارد البشرية ، وزيادة الدافعية :التحفيز . 

 :العوامل المسثرة على األجور  1-3

أن حتقق األهداف سابق اإلشارة  -األجور  -حتاول املنظمات من خالل حتديد مستويات املقابل املادي      
   يف الظروف احمليطة ، و تكون مبنأى عن تأثريها ، أم أن التأثري موجود إليها ، و لكن هل تتحكم املنظمات و 

 .و ملا كانت املنطقية حتتم االعرتاف بالتأثري ، سنعرض فيما يلي للعوامل التأثريية على األجور. و فاعل 

 :قطا  المنممة  - أ

، فعلى سبيل املثال  1نتمي إليهتتأثر مستويات األجور يف املنظمة ، باملستويات السائدة ؤ يف القطاع الذي ت     
أنشئ مصنعا للغزل و النسيج ، و رغب يف حتديد مستويات أجور العاملني به ، فقطعا سيسرتشد مبستويات  إذا

 .األجور يف قطاع الغزل و النسج 

 :السوق  - ب

من و ... يساهم سوق العمل بدرجة عالية يف حتديد مستويات األجور ، من حيث عرض و طلب العمالة     
 ( .اخلربة)و حيث درجة التخصص ، و املستوى األدائي يف الدرجة التخصصية ... وفرة و ندرة العمالة  حيث

 :النقابا   -ج

تعمل النقابات كحائط الصد الدفاعي عن العاملني الذين ينتمون إليها ، كما أهنا كثريا ما تبادر باهلجوم ، و      
 .اعد باستمرار ، لتحقيق مستويات معيشية و حمرتمة ملنسوبيها الذي يتمثل هنا بطلب مستويات أجور تتص
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 :الرقى األدائي  -د

أنظمة لألجور تتسق مع الرقى األدائي للعاملني ، ألهنا كمنظمات  –يف اجملتمعات املتقدمة  –توفر املنظمات      
مث تتسق مستويات األجور صعودا و من . ترقي أيضا يف األسواق ، و جتىن مثار ما أنتجه األفراد مبستويات عالية 

 .و من املنطقي أن حيدث العكس يف احملتمعات املتخلفة . مع الرقى األدائي 

 :الناحية التشريعية  -ه  

إلصدار  -الربملان  -تساهم النقابات ، و اجلمعيات األهلية ، يف توفري الضغوط على املنظمة التشريعية      
 .، و احلدود الدنيا ملستويات األجور القوانني اليت حتدد ساعات العمل 

 :تدخل الدولة  -د

 حرصا من القيادة السياسية يف الدولة ، على حتقيق األمن و السالم االجتماعيني ، فإهنا تفرض اضافات على     

لك و البد و أن يتم ذ. اجلور اتساقا مع مستويات السعار يف الدولة حفاظا على القدرة الشرائية لوحدات النقد  
 .تراضيا مع النقابات و فعاليات اجملتمع املدين 

 :الدورا  اإلقتصادية  -و

تلعب الدورات االقتصادية ، من رواج و كساد ، أدوار هامة يف حتديد مستويات األجور فهي ترتفع مع      
 .1الرواج ، و تنخفض مع الكساد 

 :أهمية األجور  -2

  عامل ، فهي اليت تشجع و حتفز العاملني و ختفض من حدة التوتر تكتسي األجور و الرواتب أمهية بالغة لل     
و االحتقان و االضطرابات العمالية  اليت كلها تطالب برفع األجور و زيادهتا من فرتة ألخرى ، كما أن األجر 
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حتديد  يعترب العائد الوحيد امللموس و املمكن قياسه لتوظيف العاملني إلمكانيتهم ، و هناك عدة عوامل مؤثرة يف
 1.مستوى األجر 

 : أهمية األجور بالنسبة إلى العاملين -أ

،  ، أوال وقبل كل شيء أن األجور متثل مـصدرا هامـا ملعيشة الفرد يهتم العاملون باألجور لعدة أسباب     
ر اليت حيصل كما أن األجو . ، خدماته و االحتياجات املالية اليت يستطيع أن يوفرها لنفسه وألفراد أسـرته  رفاهيته

عالوة على ذلك فإن . تمع وذلك قياسا مبركـزه أو مكانته يف عملهجملعليها الفرد قد تؤثر أيضا على وضعه يف ا
إمكانية احلصول على أجور عالية قد تشجع العامل علـى زيادة كفاءته عن طريق حتسني مؤهالته الشخصية 

 .6احة يف زيادة األجورومسامهته يف العمل لالستفادة من هذه اإلمكانيات املت

 :  أهمية األجور بالنسبة إلى المسسسة -ب

، حيث أن  ، وذلك ألن األجور متثل جزءا كبريا من تكلفـة اإلنتاج متثل األجور أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة     
 هذه التكلفة ختتلف من مؤسسة إىل أخرى وذلك حسب طبيعـة نـشاطها ومدى االعتماد على العنصر نسبة

 . البشري يف عمليات التشغيل

إن الزيادة يف معدالت األجور قد تنعكس يف النهاية على املستهلك النهائي يف صورة ارتفاع األسعار واليت قد 
، فان التكلفة يف هذه احلالة  ، أما إذا مل تنتقل الزيادة يف األجور للمستهلك ينتج عنها اخنفاض يف حجم املبيعات

، أو عن طريق ختفـيض نسبة هامش الربح وعليه فانه من  ريق كفاءة إنتاجية عاليةجيب أن تعوض إما عن ط
مصلحة كل مؤسسة أن حتافظ على برنامج األجور الذي يساعد على مضاعفة الكفاءة واملبيعات حىت تتمكن من 

 .، وأيضا توفر للعـامل ين عمالة دائمة ودفع أجور مناسبة هلم دفع عائد مناسب للمسامهني
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 : أهمية األجور بالنسبة للمجتمع -ج

إن لألجور أيضا تأثري هام على اجلماعات واملنظمات املختلفة داخل اجملتمع ، فمن ناحية جند أن األجور      
، متضمنة توسيع  املرتفعة تزيد من القوة الشرائية للعمال و اليت بدورها تزيد مـن الرخـاء االقتـصادي للمجتمع

، األمر الذي قد يرتتب  ناحية أخرى جند زيادة األجور قد تتـسبب يف ارتفاع األسعار ومن.اخلدمات احلكومية
عليه اخنفاض الطلب على بعض املنتجات والذي بدوره قـد يتسبب يف اخنفاض عدد الوظائف املطلوبة إلنتاج هذه 

 . 1املنتجات وبالتايل ختفيض تكلفة العمل

، فان األجور  ، ال عـن طريـق ارتفـاع األسعار ريق اإلنتاجية العاليةوإذا ما أمكن تعويض األجور املرتفعة عن ط
املرتفعة تساهم يف النمو االقتصادي للدولة عالوة على ذلك حتقق نوعـا مـن التناسق بني مستويات األجور 

يسكنون داخل السائدة يف املناطق املختلفة للدولة واملستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غالبية األفراد الذين 
 .املنطقة اليت تقع هبا املؤسسة

 :معايير تحديد األجور 2-1

 إن وضع نظـام مناسـب لألجـور مـن أكثـر الوظـائف أمهيـة حـساسية يف عمـل إدارة املـوارد البــشرية يف املنظمــة     
ــل إشباع حاجات العاملني فيها ، ألن ، فمــن الناحيــة النظريــة جيــب أن حتــدد األجــور يف املنظمــة بــشكل يكف

 : 6ميكن للمنظمة استخدام املعايري التالية لتحديد األجور . ذلك يساعد يف حتفيزهم ودفعهم للعمل جبد وإخالص

  إذ يتقاضــى العامــل وفــق هــذا األســاس أجــرا يتناســب مــع أدائــه تبعــا ملعــايري موضـوعة وحمـددة  :األداء
 ؛األداء" نوع"األداء و " كـم"مـسبق ، وتكمـن مـشكلة هـذا املعيـار يف التميـز بـني  بـشكل

 يـستخدم اجلهـد كمعيـار لتحديـد األجـور يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا إجنـاز الفرد أدىن من  : الجهـد
  ؛املعدل املطلوب يف حني كان اجلهد املبذول يف سبيل ذلك كافيا
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  ـؤثر األقدميــة يف العمــل يف نظــام األجــور ، وهــذا العامــل أكثــر وضــوحا واستخداما يف تـ :األقدميــة
  ؛نظام اخلدمة املدنية يف اجلهاز احلكومي

  إن املؤهل العلمي واخلربة عامالن مهمان يف حتديد أجـر الفـرد عند التحاقـه  :المسهل العلمي والخبرة
  ؛وق العمـل الـدور األساسـي يف حتديـد املقابـل هلذه املهارة واخلربةألول مـرة يف املنظمـة ، ولـس

  يف ( الفكريـة واجلسدية)يعتمـد هـذا املعيـار علـى متطلبـات شـغل الوظيفـة  :مـستوى صـعوبة الوظيفـة
ملضنية حتديد األجر، فالوظيفة املتكـررة الـيت يـسهل تعلمهـا تـستحق أجـرًأ أقـل من الوظائف املعقدة ا

 . فكرياًً  وجسديا،كمـا أن مقـدار سـلطات الوظيفـة عامـل حمدد ألجرها
  تتــأثر األجــور بتكـاليف  :المــستوى المعيــشي المناســب ومــستوى األســعار الــسائدة في الــسوق

أدى ذلــك إىل املعيـشة يف اجملتمع ، فكلمـا زادت تكـاليف املعيـشة نقـص األجـر احلقيقـي للعامــل ، و 
خفــض مــستوى معيــشتهم ، األمــر الــذي جيعــل كثــريا مــن املنظمـات العامليـة متيـل إىل حتديـد األجـور 

 .1وفقـا للزيـادة احلاليـة واملنتظـرة يف مـستويات األسعار

 

 

 

 ماهية الموافآ  و أنواعها: المطلب الثاني     

 :تعريف الموافآ   -1

إعادة تعزيز أو تقوية األداء اجليد أي أن تكون املكافآت " افآت قائم على مفهوم أساسي هو نظام املك     
مستمرة طاملا أّن أداء الفرد متميز فاملعرفة املسبقة للعاملني بأهنم كلما حققوا أداء متميزا حصلوا على مكافأة 

واملكافآت يكمن يف كون احلوافز متثل القوى فالفرق بني احلوافز  .يدفعهم لالستمرار يف بذل اجلهود وحتقيق التميز
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احملركة اليت حتّث الفرد على حتسني مستوى أدائه ، يف حني أّن املكافآت تعطى للفرد بعد حتقيقه ألداء متميز 
 .1" للعمل 

مكافأة متنح للعامل وتصرف مع أجره أو مع "  تعترب العالوات واملكافآت من أهم ملحقات األجور فهي     
وقد أثبتت الدراسات أن الزيادة يف األجر واحلصول على هذه العال وات تعترب حافزا قويا .الذي يشغله املنصب

، واألمل يف احلصول على الرتقية باعتبار أن العالوات  للعمال الذين يطمحون إىل حتسني مستواهم املعيشي
اإلضافية للعامل الذي حيصل على   واملكافآت مؤشر من مؤشرات التدرج يف الوظيفة وهلذا فإن منح العالوات

 يف اإلنتاجية ، أمال  مستوى األداء و العمل أكثر من أجل رفع  االستقرار و الرضا و حتقيق  الرتقية ، يعمل على 
 .6 " احلصول على ترقية أخرى وعالوات أكرب

ن تلك اليت تفرضها عليه منح العامل عالوة على أجره العادي مقابل فائدة حققها أكثر م:" كما يقصد هبا      
، كما أهنا تعين الزيادات االستثنائية اليت حيصل عليها األفراد املربزون يف أعماهلم والذين  واجباته ووظيفته العادية

 إذا يظهرون نشاط ملموسا يف عملهم وتعترب هذه الزيادات أكثر تأثريا على العمل ورفع الكفاية اإلنتاجية خاصة
 .3"  تمدة للحصول على هذه الزيادات ومنحت بشكل مناسب لألفراد املستحقنيكانت هناك مؤشرات مع

ألفراد داخل املؤسسة ، بتعويضهم و حتقيق ا ، جيب توفري و تلبية ما يطمّح إليها مقابل األداء" و هو      
 .4 "كايف للعملتفاق الأهداف املؤسسة و أهداف األفراد ماديا و معنويا للمحافظة على ثقافة الوالء و قيم اال
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 العالوات السنوية ، والزيـادات فـي األجـر ملقابلة الزيادة يف نفقات املعيشة ، واملكافـآت بأهنا األجر و" و هي      

 .1 "املـشاركة فـي األربـاح  و 

 زًامتمي عمال األفراد أحد يؤدي حني متنح املكافآت:" و من التعاريف السابقة نستنتج أن املكافآت هي      
 ". تقديًرا خاصا ويستحق ، الغالب يف العادية وظيفته نطاق خارج

 :الموافأة  استراتيجيا  -1-1

 فوائدها مث تنعكس ومن معينة ، مهام تنفيذ أو عمل نظري ، يتلقاها من على وأثرا بعًدا للمكافأة ليكون     
 6: تكون أن جيب املكافأة اسرتاتيجيات بأن ويذكر للمنظمة العام األداء على إجيابًا

 املطلوب ؛ اإلداري النمط مع متناسبة 
 املنظمة ؛ أداء مبستوى ربطها يتم أن 
 املستويات ؛ كل على املطلوب السلوك وتدعم تقود 
 ةاملنظم حتتاجه اليت املهارات من العايل املستوى على واحلفاظ جلذب املطلوب التنافس توفر أن  . 

 

 :أنوا  الموافآ   -2

 تقدم ال بأن و املعنوي ، املادي املختلفة بأشكاهلا تتكامل أن جيب و غايتها ، هدافهاأ املكافآت لتحقق     
 متلقي إىل واملدح الثناء من شيء إضافة باإلضافات ويقصد إضافات ، أية من ختلو جمردة بطريقة النقدية املكافأة
 العاملني نفوس يف أكرب وقع هلا ويكون العمل يف أكرب بشكل املشاركة على العامل النقدية ،وهي تشجع املكافأة
 اآلخرين
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 1 :وهي املكافآت ، أنواع من نوعني ذكر من بد ال وهنا 

  املكافآت هذه وتكون ، يذكر جهد أو ختطيط بدون تلقائي بشكل متنح وهي : رسمية يير موافآ 
 : التايل مراعاة جيب وهنا ناجحة ، أعمال تأدية أو املتميز اإلجناز وقت حاال
 املوظف أو العامل به يرغب ما تعرف بأن ، املوظف أو العامل رغبة مع املكافأة وتتواءم فقتتوا أن 

 ؛ رغباته ترضي اليت املكافأة له وختتار
 املكافأة وتكون أجنز الذي العمل أمهية باالعتبار األخذ جيب،  إجنازه مت الذي العمل مع املكافأة توافق 

 ؛ اإلجناز هذا مع تتناسب
 فإهنا املكافأة ، تأخرت فلو العمل إمتام بعد مباشرة املكافأة تقدم أن مبعىن آنية ، املكافأة تكون أن 

 . وهبجتها بريقها تفقد
  طويلة لفرتة والنجاح املشاركة عن فيها للعاملني املؤسسة تقدمها اليت املكافآت وهي : رسمية موافآ 

 املتبعة املكافآت ألنظمة التطبيق خالل من يكون املكافآت من النوع الدءوب ، وهذا والعمل املثابرة من
 : التايل مراعاة جيب وهنا املنظمة ، يف
 متنح وأين ومىت املكافأة هي وما للمكافأة املستحق الشخص هو من املكافأة ، و أهداف أسس حتديد 

 مع  ناسبهو ت و اإلجناز النجاح نوع االعتبار بعني األخذ مع ملتلقيها ، معىن ذات املكافآت تكون أن
 ؛املكافأة

 أو  املكافآت الستالم املتوقعني األشخاص إشراك جيب حيث املكافأة ، اختيار يف الفائز إشراك
 ؛املكافآت الختيار التحكيم جلان يف هم الذين األشخاص

 يف املعتمدة واالتصال النشر وسائل خالل من وذلك املكافأة ، على احلصول لكيفية الواضح البيان 
 ؛املنظمة

 ؛الفائز وللشخص للمكافأة أمهية وإلعطاء لتحفزهم اآلخرين أمام املكافأة تقدم أن املفضل نم 
 به املنظمة  تقوم ملا مصداقية إلعطاء وذلك انقطاع ، دون دائم بشكل املكافآت منح استمرارية. 
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 :حق الموظف في الموافآ   -2-1

ديد من العالوات الوظيفية اليت تضاف للراتب يتحصل املوظف العام إىل جانب راتبه األساسي على الع     
الذي يتقاضاه املوظف العام ، إن األنظمة التعويضية املرتبطة مبختلف أسالك املوظفني ستدخل عليها  الشهري

و عليه يتواصل دفع خمتلف العالوات . عملية إعادة االنسجام ، بعد املصادقة على كل القوانني األساسية اخلاصة
 31حسب طريقة احلساب و الوعاء املنصوص عليهما ، مبوجب التنظيم املعمول به بتاريخ  بصفة انتقالية

يستحق . ، باستثناء التعويض التكميلي عن الدخل يف تعويض التبعة اخلاصة أو أي تعويض مماثل 6002ديسمرب
  1:املوظف العام العالوات و هي كاآليت

  على أن املوظفني  02-302سوم الرئاسي رقم من املر  3و 6تنص املادة  :منحة المنصب العالي
،  املركزية و الالمركزية يف الدولة الشاغلني ملناصب هيكلية و وظيفية تابعة للمصاحل املركزية و غري 

 ؛يستفيدون من زيادة استداللية تضاف إىل الراتب 
  للقطاعات املعية  ترتبط هذه املنحة بالطبيعة اخلاصة ببعض األنشطة و املخاطر و يعود :منحة الضرر

 ؛حتديد قائمة املناصب املستفيدة من هذه املنحة بعد استشارة جلنة األمن و الصحة املختصة
  و هو تعويض للعمل الدائم الزائد على ساعات العمل الثانوية :منحة جزافية تعويضية للعمل الدائم 

سائق مداومة ، كاتب ساعة شهريا فقد يتقاضاه  66، الذي متليه ضروريات املنصب و ال تتعد 
 ؛ اخل...سكرتارية ، رئيس أو رئيس مصلحة 

 عن نسبة مئوية من األجر  ختص كل املوظفني يف املناطق املعنية هبذه املنحة و هي عبارة :منحة المنطقة
 ؛األساسي

 من الراتب األساسي عن كل سنة من النشاط يف املؤسسات و  1,4%حتسب بنسبة  :منحة الخبرة
 ؛وميةاإلدارات العم

                                                             
 كلية،إداري قانون ختصص احلقوق يف املاسرت شهادة نيل متطلبات من مكملة مذكرة ،"الحقوق المالية للموظف في الجزائر"،هامل فايزة حرا ف- 1
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  منحة للموظفني املنتمني لألسالك اخلاصة بالرتبية الوطنية و التكوين املهين و التعليم  :منحة التأهيل
  12%نسبتها  العايل و

  يستفيد منها فئة املدرسني ، مديري املؤسسات و نواب مديري  :منحة األقدمية البيدايوجية
  .ك التوجيه املدرسي ، واملفتشنيالدراسات و مستشارو الرتبية و مستشارو التغذية و سل

  المنح العائلية: 
 أي لكل طفل يكون حتت كفالة أحد والديه حق االستفادة من املنح العائلية بشرط أن : منحة األوالد

، و وفقا للمادة القانونية احملددة منذ والدة الطفل إىل غاية سنة و متدد  يكون مقيما على الرتاب الوطين
 :1حلاالت اآلتيةإىل سنة كاملة يف ا

  ؛الطفل الذي يزاول دراسته بانتظام يف مؤسسة تعليمية عمومية 
 ؛الطفل الذي يزاول نشاطا تكوينيا و يتقاضى أجره شهريا أن ال يتجاوز نصف األجر الوطين املضمون  
  الطفل الذي انقطع عن مزاولة النشاط التعليمي أو التكويين بسبب عاهة مستدمية أو إعاقة أو مرض

  ؛منمز 
 للبنت املاكثة يف البيت شرط أن تكون متكفلة برعاية على األقل أخ أو أخت مكان األم املتوفية.  
  متنح للموظف املتزوج الذي لديه أطفال و تكون زوجته ال متارس أي نشاط  :منحة األجر الوحيد

 .الزوجة ، األرملة ، العازب ، املتكفلة باألطفال: مهين 
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 أثر الحوافز و األجور على الرضا الوظيفي للعاملين:  المطلب الثالث    

ور مع اهتمام رجال علم النفس الصناعي بإجراء التجارب والدراسات ألجهتمام مبوضوع احلوافز و اإلظهر ا     
ميكن حث الفرد على العمل بكفاءة وفاعلية ما مل يكن  ال، و اليت أسفرت يف جمملها إىل أنه 1 داخل املنظمات

فراد سيقومون ألعمال ليس معناه أن نفرتض أن األ، فاخلطط اجليدة والتنظيم السليم ل حافز على ذلكهناك 
فراد يعملون برغبة ومحاس هي مشكلة كبرية تعاجل فقط من أل، فجعل ا عمال على خري وجه وبكفاءةألتلقائيا با

 .ل مدخل التحفيزالخ

، وقد أشارت الكثري من الدراسات  فرادلألجتماعية إلا و شباع احلاجات املاديةإلجر وسيلة مهمة ألحيث يعد ا
فراد ارتفع رضاهم عن أل، فكلما زاد مستوى دخل ا إىل وجود عالقة طرديه بني مستوى الدخل والرضا عن العمل

 .العمل والعكس الصحيح

داء عمله وهو ما ألجيب أن يكون راغبا و متحمسا  ( أيا كان جماله) حيث أن أمهية احلوافز تكمن يف أن العامل 
فراد العاملني أل، و اليت بإمكاهنا أن توقظ احلماسة والدافعية والرغبة يف العمل لدى ا باستخدام احلوافز إاليتأتى  ال

، كما أن احلوافز تـساعد على حتـقيق التـفاعل بني الفرد  تاجيةإلنداء العام وعلى زيادة األمما ينعكس إجيابا على ا
وكذلك تعمل   .هداف املرسومة للمنظمةألا عاملني إىل العمل بكـل ما ميلكون من قـوة لتحقيقواملنظمة وتدفع ال

جواء سواء كانت مادية أو معنوية كفيلة بدفع العامل إىل أل، حيث أن هتيئة ا حباطإلاحلوافز على منع الشعور با
ي جهد منظم أل مل املهمة الواجب توفرهاوعموما تعد احلوافز من العوا . داء بكفاءة عاليةألاملثابرة يف عمله و ا

  داء بالنسبة للمنظمة أل، فللحوافز أمهية كبرية يف التأثري على مستوى ا داءأليهدف إىل حتقيق مستوى عايل من ا
ل تطوير منظومة حتفيز و بيئة عمل مرضية تساعد على ضمان بذل العمال للمجهودات املنتظرة الو ذلك من خ

دائها بالشكل ألل وجود آلية عمل ونظام حمدد المن خ إالكن للحوافز أن حتقق أهدافها مي الكما أنه  .منهم
وهو املصّداقية يف التطبيق والتنفيذ ، حيث تعترب احلوافز مبثابة املقابل  أالمهيـة أل، مع توفر عنصر يف غاية ا مثلألا

                                                             
،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم "أثر بيئة العمل الداخلية للمنممة على الرضا الوظيفي للعاملين"بوقـال نـسيم، - 1
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املنـظمة له مقارنة مع معاملتها ملوظفني  نصـاف يف معاملةإلا ، حبيث تشعر املوظف بالعـدالة و داء املتميزألل
و تعد مسألة املوظفني الغري مندفعني للعمل  . ، خاصة أولئك الذين ينتمون إىل مجاعة عمل واحدة آخرين هبا

،  ، حبيث يرى اخلرباء أن العمال اليوم أقل اندفاعا مما كانوا عليه يف السابق نتشار يف العامل اليومالمشكلة واسعة ا
وتتصف البيئة  .ئمة لتحفيز العاملني على تقدمي أفضل ما لديهمالن الواجب على املنظمة وضع الطرق امللذا فم

دارية يف الوقت احلايل بالتغري املتواصل واملستمر نتيجة للتطور التكنولوجي والفين الذي يفرض على املنظمة اختاذ  إلا
فإن املنظمة لن تكون قادرة  إال، و  مواكبة تلك التغرياتكافة التدابري ملواجهة التحديات بشىت أصنافها وصورها و 

ساسي الذي تقع عليه األمهية العنصر البشري و كونه العنصر ألو نظرا   .على الوفاء مبسؤولياهتا بفعالية واقتدار
ند ، كان من الضروري على املنظمة العمل على حتفيزه و مكافأته ع عباء و املسؤوليات داخل املنظمةألغالبية ا
 .داء متميزألتقدميه 

، وهذا  خـري ميكن القول بأن عدم تـوفر احلوافز املناسبة ينـعكس سلًبا على مستوى الرضا الوظيفي للعاملنيألويف ا
، وهـو  داء بفعاليةألحساس بأمهية العمل، فتنخـفض روحه املعنويـة ورغبتـه يف اإلبدوره قـد يفقد املوظف احلماس وا

 .1ءته يف العمل و مستوى أدائه الوظيفيما ينعـكس على كفـا
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 تسيير المسار الوظيفي: المبحث الثالث 

الفردية و التنظيمية هدفا اسرتاتيجيا لكل منظمة ، و خاصة يف  أصبحت عملية حتقيق املواءمة بني األهداف     
خالل وظيفته أو عمله ورغبة املنظمة  تزامن ازدياد الرغبات واألهداف الفردية اليت يسعى الفرد إىل حتقيقها منظل 

هتمام مبفهوم املسار ستثمار اجليد والفاعل ملواردها البشرية واملادية ، ونتيجة هلذه احلقيقة فقد تزايد االيف اال
، والسعي احلثيث ( داف التنظيمية ألها) و إدارة املسار ( داف الفرديةألها) الوظيفي ببعدييه ختطيط املسار 

مل ما بني هذين البعدين ، لذلك فإن املنظمات الفاعلة هي تلك املنظمات اليت تسعى بكل لتحقيق التكا
إمكاناهتا إىل تنمية املسار الوظيفي للعاملني لديها ، وهذا ميكن حتقيقه من خالل العديد من الوسائل واألساليب 

 يت تعتمد عليها املنظمات يف هذاالتدريب الذي يشكل القاعدة األساسية ال التنموية املختلفة ، و يف مقدمتها
يف عملية تدعيم املسار الوظيفي بالتنمية املنشودة وحتقيق األداء الوظيفي  وأمهية اجملال كأحد أكثر األساليب أولوية

 .األمثل
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 نمرة عامة حول المسار الوظيفي: المطلب األول     

 :تعريف المسار الوظيفي  -1

املسلك أو اخلط املرن الذي يوضح جمموعة الوظائف اليت ميكن أن "ظيفي على أنه ميكن تعريف املسار الو       
تندرج فيها موظفو املنظمة أو ينتقلوا إليها خالل حياهتم الوظيفية فيها ، و ذلك إما عموديا عرب املستويات 

قيا و يسمى بالنقل نتقال بالرتقية ، أو أفالتنظيمية من قاعدة اهليكل التنظيمي حىت قمته ، و يسمى هذا اال
 .1"الوظيفي األفقي

     اخلط املرسوم و احملدد ، الذي سيتم السري عربه منذ الوظيفة "و يرى حممد حافظ أن املسار الوظيفي هو     
 .  6"حىت هنايتها و

الفرد  عبارة عن جمموعة من الوظائف املتتالية اليت  يشغلها  " كما ميكن تعريف املسار الوظيفي  على أنه       
على امتداد عمره الوظيفي و اليت تتأثر باجتاهاته و طموحاته و أهدافه و مشاعره اليت ال تنفصل عن املراحل 
املتتالية حلياته الوظيفية ، و يشتمل هذا املفهوم على الوظائف مدفوعة األجر و غري مدفوعة األجر مثل األنشطة 

 . 3التطوعية يف اجملتمع

مســار تــدرييب يــتمكن مــن خاللــه املوظــف مــن اكتســاب كــل :" ملســار الــوظيفي علــى أنــه ميكــن أيضــا تعريــف ا     
 شـمل اخلـربات الوظيفيـة كـل املراكـزهـو يو ، 4  املهارات اليت تساعده على القيام بكل املهام والوظـائف الـيت يشـغلها

                                                             
 . 123،ص  6002، 1طباعة و النشر،عمان ، األردن،الطبعة ،دار وائل لل"-بعد استراتيجي-إدارة الموارد البشرية"وصفي عقيلي، عمر - 1
 .326حممد حافظ حجازي ،مرجع سبق ذكره،ص  - 2
3
 . 624،ص  6010،  1،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية،الطبعة "إدارة الموارد البشرية"حممد حممد ابراهيم، - 
،ملتقى دويل حول إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة "في تخفيض معدل البطالة" المستقبل الوظيفي"تحليل دور "بن سامل آمال، - 4

 . 16، ص  6016كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة،وحتقيق التنمية املستدامة،  
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االجتاهــــات املرتبطــــة و  وهنــــاك بعـــض البــــاحثني الــــذين أضــــافوا الســــلوك ، الوظيفيـــة وخــــربات العمــــل ونوعيــــات املهــــام
 .1" بالعمل

 .6 "تدرج الفرد خالل حياته الوظيفية من مركز وظيفي إىل آخر" إىل path careerيشري مصطلح املسار الوظيفي و 

 يف  حتدث اليت الوظيفية التغريات من متعاقبة سلسلة وهوو من التعاريف السابقة نستنتج أن املسار الوظيفي      
 وجتارب ، الفرد يشغلها اليت املراكز جمموعة هو أو ، األفقي الوظيفي النقل أو الرتقية طريق نع العملية الفرد حياة

 .العملية حياته خالل املرتابطة العمل

 :تخطيط المسار الوظيفي  - 1-1
  ، املنظمة ، املهنة مثل خياراته وتكوين الفرد أهداف بتحديد املتعلقة األنشطة "املسار الوظيفي هو ختطيط     

 .3"...األهداف لتحقيق الالزمة والوسائل والقدرات اإلمكانات ومعرفة الوظيفي، ستقبلامل

 بواسطتها اليت الكيفية حتدد اليت احلديثة البشرية املوارد إدارة وظائف إحدى "الوظيفي املسار ختطيط يعترب     
 مسار ملعرفة نتيجة هلم واحلفز االرض لتحقيق وذلك ، الوظيفي مسارهم لتنمية أفرادها مساعدة املؤسسة تستطيع
 .4"التقاعد سن حىت الوظيفي السلم أول من تبدأ متسلسلة خطوات يف حياهتم

  ، يات العمل والوظائف املختلفةآلتطوير  مج واألنشطة التنموية اهلادفة إىلاجمموعة الرب  "كما ميكن أن يكون       

 

 

                                                             
 . 302، ص  6006،  1،الدار اجلامعية للنشر،اإلسكندرية ،الطبعة "مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية الموارد البشرية"حسن،راوية  – 1
 .61، ص  6010،  1والتوزيع، عمان،الطبعة  ، دار وائل للنشر"إدارة الموارد البشرية"حمفوظ أمحد جودة، - 2
، جامعة  6004، 6، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية العدد "أثر تطوير المسار الوظيفي في رضا العاملين" ،صالح الدين اهلييت - 3

 . 34ص  األردن،
 . 324أمحد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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 امكانيات العاملني على شغل هذه و راتت وأهداف مع قدتصبو إليه املنظمة من غايا مبا حيقق املواءمة بني ما
 .1"الوظائف

 عملية مستمرة واليت من خالها يتقدم الفرد يف" هو ومن التعاريف السابقة نستنتج أن ختطيط املسار وظيفي     
 املشاكلعمله من خالل جمموعة من املراحل اليت تتميز فيها كل مرحلة مبجموعة مميزة من اخلصائص والقضايا أو 

 ."واملهام

 :مراحل تخطيط المسار الوظيفي  -1-1

 متعددة عملية باعتبارها إليها النظر هو الوظيفية املسارات ومناقشة لتحليل استخدامها ميكن اليت الوسائل من     
 ركت وأخريا ، الوظيفي االستقرار مث ، الوظيفي البحث مث االستكشاف نقطة من التقدم فان وبالتايل ، املراحل
 يف الفرد هبا مير متميزة مراحل أربع وجود على الباحثون ويتفق منا، كل حياة يف طبيعية مراحل متثل ، الوظيفة
 ملراحل شرحا يلي وفيما الوظيفة ترك وأخريا ، الصيانة أو احلفاظ ، التأسيس ، االستكشاف :هي الوظيفية حياته
 .الوظيفي املسار

 حتديد حياولون حيث ،6 مباشرة املؤسسة يف األفراد تعيني بعد لةاملرح هذه تبدأ : االستوشاف مرحلة 
 االعتبار يف يضعون فإهنم وبالتايل وطموحاهتم ورغباهتم اهتماماهتم مع تتوافق اليت الوظائف نوعيات

 عن املعلومات جتميع يف ويبدؤون .وغريها العمل تفضيالت ، الذاتية القيم ، الشخصية اهتماماهتم
 وسائل ورمبا األسرة وأعضاء واألصدقاء الزمالء مثل خمتلفة مصادر من العمل ونوعية واملهن الوظائف
 فإهنم ، اهتماماهتم مع تتوافق اليت األعمال أو الوظائف نوعية على التعرف من االنتهاء وبعد ، اإلعالم

 وجه وعلى ظائفالو  من النوعية هبذه لاللتحاق املطلوبة واملهارات املعرفة نواحي اكتساب يف يبدؤون قد
 بينما الثالثني دون إىل عشر اخلامسة سن بني ما الفرتة يف حتدث االستكشاف مرحلة فان التحديد

                                                             
،جامعة  6014، 3، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، العدد "في تنمية المسار الوظيفي للعاملين أثر التدريب" ،دانيال طالب  - 1

 . 414تشرين ، ص 
 . 22-24فائزة بوراس ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  – 2
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 مرحلة أن إىل اإلشارة وجتدر ، التخرج حديث أو اجلامعي أو الثانوي التعليم مراحل يف الفرد يكون
 التوجيه عمليات فان ، ةاملؤسس منظور ومن ، اجلديد عمله الفرد يبدأ عندما تستمر االستكشاف

 اجلديدة الوظيفة مع باأللفة اإلحساس على اجلدد العاملني ملساعدة ضرورية تعترب االجتماعي والتأقلم
 ما غالبا االستكشاف مرحلة ويف فانه وأخريا املؤسسة ، أهداف حتقيق يف البدء ميكنهم حىت والزمالء
 أم املناسبة الوظيفة اختار قد كان إذا عما ءليتسا ما وعادة االستقرار عدم من لنوع الشخص يتعرض

 .واهتماماته وميوله قدراته مع تناسبها ومدى املتاحة الوظيفية اجملاالت بدائل استكشاف على ويعمل ال
 ومعارف مهارات خالهلا اكتسب قد الفرد يكون السابقة التحضريية املرحلة بانتهاء :التأسيس مرحلة 

 مرحلة ويف ، االستكشاف مرحلة يف حددت اليت إمكاناته تقييم ضوء يف الوظيفي مساره ورسم متنوعة
 حياته مشوار خالله من سيكمل الذي مساره بداية أي الطريق بداية على الفرد يوضع هذه التأسيس
 املناسب الوظيفي اجملال إىل الوصول يف الفرد ينجح ال قد وأحيانا ، املؤسسة يف املستقبلية الوظيفية

 املرحلة ، هذه بداية يف الفرد ينجح ما أخرى ، وغالبا مؤسسات يف البحث إىل يدفعه قد الذي األمر
 يف دائمة وظيفة كسب على تساعده اليت العمل أنشطة بتنويع فيقوم ، املناسب الوظيفي اجملال إجياد يف

 املباشر رئيسه يكون أن يتوقع فهو ذلك أجل ومن ويوجهه جانبه إىل يقف ملن الفرد وحيتاج ، املؤسسة
 .املرحلة هذه يف يوجهه الذي واملستشار الصديق موقف يف

 واحلفاظ ، 1 الوظيفية ومعلوماته مهاراته بتطوير املرحلة هذه يف الفرد ويهتم :الوظيفي الحفاظ مرحلة 
 هذه يف األفراد وميتلك ، املؤسسة أهداف حتقيق يف واملسامهة االجناز على لقدراته اآلخرين إدراك على
 اجلدد للعاملني كمدربني استخدامهم ميكن كما ، الوظيفي واإلملام واملعرفة اخلربة من كبريا رصيدا احلالة

 ذلك من وبالرغم التوجيه ، ويف أهدافها أو املؤسسة سياسات وتصميم مراجعة يف مشاركتهم وتزداد ،
 :وهي متاما ومنفصلة متميزة مسارات ثالث أمام املرحلة هذه يف الفرد جند
 سهال ذلك يعترب وال ، التأسيس مرحلة به أهنى الذي املستوى بنفس الوظيفي املسار يف مراراالست 

 .ثانيا هبا يعمل اليت املؤسسة ومن أوال الفرد جهد من مزيد إىل حيتاج حيث
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 وظيفته فقده إىل ذلك أدى ورمبا ، مبكرا الوظيفي مساره هناية الفرد يبدأ املرحلة هذه ويف الركود. 
 ذات جديدة وظيفة عن البحث ذلك يستلزم وقد الرتقية طريق عن أعلى إىل الوظيفي املسار يف التقدم 

 .املؤسسة خارج ولو حىت أعلى مستوى
 بالنسبة خاصة ، للفرد لوظيفي املسار مراحل أصعب اعتقادنا يف ومتثل :الوظيفي االنفصال مرحلة 

 من عقود فبعد ، السلطة و التقديرو  الشهرة من حظا ونالوا سريعة قفزاهتم كانت الذين ألولئك
 هلذا االستعداد األفراد حياول املرحلة هذه ويف ، للتقاعد الوقت حيني املتميز واألداء املستمرة االجنازات

 الرحالت مثل الوظيفية غري واألنشطة الوظيفية األنشطة بني التوازن إجياد حماولة خالل من التغيري
 هنائيا العمل عدم تعين ال قد املرحلة هذه فان العاملني لبعض بالنسبة فانه ذلك ورغم ، الرياضة وممارسة

 من أو الساعات من حمدود لعدد املؤسسة مع العمل يف يستمر أن الفرصة وجد إذا الفرد يقرر قد بل ،
 االلتحاق العاملني بعض يقرر فقد السن عن النظر بغض فانه كذلك ، االستشاري العمل خالل

 جمال يف هامة نقطة إىل نشري أن نود اخلتام ويف .السابق الوظائف لنوعيات مماثلة ليست أخرى بوظائف
 احلفاظ فرتة وخاصة آلخر موظف من ختتلف قد السابقة املراحل فرتات أن وهي الوظيفي املسار

 ال آخرون حني يف ، باستمرار ويتطورون يتقدمون الفرتة هذه خالل جندهم املوظفني فبعض ، الوظيفي
 إمكاناهتم ولضعف وبعضهم ، التأسيس مرحلة يف اكتسبوه ما على حيافظون بل يتطورون وال ونيتقدم
 ويوضح ، النقطة هذه يوضح التايل والشكل ، التأسيس مرحلة بانتهاء وينحدر يرتاجع آنفا ذكرنا كما
 .الوظيفي املسار مراحل أيضا
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  : الوظيفي المسار تخطيط مراحل:  2-1الشول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وائل للطباعة النشر،عمان ،  دار،"-بعد استراتيجي-إدارة الموارد البشرية"عمر وصفي عقيلي، :المصدر 
 . 221 ،ص 6002، 1األردن،الطبعة 

 :أهمية تخطيط المسار الوظيفي  -2

 :1ما يلي لعملية ختطيط املسار الوظيفي أمهية بالغة بالنسبة للفرد العامل و املنظمة نذكرها ك     

 إذا كان األفراد يهدفون إىل النمو يف العمل و الرضا عنه ، فإن  :فراد و المنممة تحقيق أهداف األ 
 و ختطيط املسار الوظيفي مبا حيققه من وضع الرجل  .املنظمة تسعى إىل حتقيق اإلنتاجية و الربح 

                                                             
،مذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت ختصص "على المسار الوظيفي  واقع سياسة االختيار و التعيين و أثرها"قادة مسية ، – 1

 . 32-34، ص ص  6014-6013تسيري اسرتاتيجي دويل ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري،جامعة مستغامن، 

                                                                                                                                                         

 عالي                                                                                                                                           
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      تقدم و تطور                                 
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 ؛املناسب يف املكان املنسب يساعد على حتقيق اهلدفني معا 
  إن عدم وجود جهود لتخطيط املسار الوظيفي تعين فرض قيود  :د على حركة العمالة تخفيف القيو

على حركة العمالة ، و وضعها داخل سياج ال تتحرك منه ، فعدم وجود حركات ترقية و نقل تضر من 
هو صاحل هلا ، و بالتايل فإن وجود أنشطة ختطيط املسار الوظيفي ميكنها أن تطلق إمكانيات األفراد و 

 ؛ جيعهم على ذلكتش
  إن عدم االهتمام بتدريب العاملني و نقلهم و حىت االستغناء عنهم ، يعين  :التقليل من تقادم العمالة

و وجود أنشطة املسار  تتقادم مهاراهتم و تقل دافعيتهم للعمل ، بقاء بعض العاملني يف أماكنهم حىت
     تنشيط مهارات العاملني و جتديدها ، يعين ( من خالل النقل و التدريب و االستغناء ) الوظيفي 

 ؛و اإلبقاء على ما ميكن االستفادة منها من مهارات و قدرات 
  املزايا السابقة جتعل ما ينفق على أنشطة ختطيط املسار الوظيفي ذو عائد يفوق  :تقليل تولفة العمالة

ي كبريا ، لكن إنتاجية التكلفة ، ففي منظمات ناجحة ميكن أن يكون املنفق على ختطيط املسار الوظيف
العمالة و األرباح تفوق هذا االنفاق ، و يف منظمات فاشلة ال توجد ما ينفق على األمر بينما تفوق 

 .العائد و الربح ، و حتقق بذلك خسائر فادحة ( متمثلة يف األجور و احلوافز ) تكلفة العمالة 

 .1 اواة يف فرص التوظيفإن املسارات الوظيفية تعترب هدفا اسرتاتيجيا لتحقيق املس

 .ميكن النظر إىل أمهية املسار الوظيفي من منظور الفرد واملؤسسة     

 :أهمية المسار الوظيفي بالنسبة للفرد -أ

ملسارات الوظيفية حيقق للفرد ا ن جناحإ، ف يف ظل التغريات البيئية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية السريعة    
 :6 ها يف النقاط التاليةبالغة ميكن تلخيصأمهية 

 واهتماماته مييل الفرد إىل وضع فبزيادة رغباته:  حماولة ضمان االتساق والتوافق بني التوقعات واخلربات 
                                                             

 . 406حممد ابراهيم ، مرجع سبق ذكره ، ص  حممد -1
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،  املبالغ فيها ميكن أن ينتج عنها اإلحباط والغضب وعدم الرضا ، والتوقعات غري واقعية عن العمل أهداف
 ؛هدافخربات العمل مع القيم واأل اختلفت إذا ما

 وما يؤدونه من أنواع  إشباع القيم املهنية املميزة لكل فرد حيث خيتلف األفراد فيما يؤمنون به من قيم
، فان آخرين  قيمة أكرب للرتقي أو احلرية ، فبينما يعطي بعض األفراد املهن ويف توجهاهتم الوظيفية

قدرون بدرجة أكرب الشعور باألمان ، وآخرين ي املتحققة من العمل يعطون قيمة أكرب للمتعة الداخلية
إلشباع هذه  ، ومن هنا يكون رسم املسار الوظيفي من األمور اهلامة التوازن يف حياهتم وحتقيق

 ؛التوجهات املهنية لكل فرد مهما كانت هذه القيم
 رة ووقت ، وبني األس واجملتمع حتقيق التوازن بني احلاجة إىل املال والرتقي والتحدي واملسئولية يف العمل

 ومن مث فالفرد اآلن حياول أن يسعى إىل حتقيق تعايش ، الفراغ واليت تأخذ قيم ترجيحية أكرب عن العمل
 ، ومثل هذا القرار يعد من القرارات الصعبة اليت على اجلوانب األخرى حلياته ، حيث ال يطغى العمل

 .فراغ أكرب اجة إىل وقت، ألهنا حتتاج للمقارنة بني احلاجة إىل العمل واحل يتخذها الفرد

 :أهمية المسار الوظيفي بالنسبة للمنممة -ب

املؤسسة على إدارة مواردها  ، ففي الواقع قدرة املؤسسة مثل الفرد لديها حافز لفهم ديناميكية املسار الوظيفي
الوظيفي  الوظيفية للفرد ومساعدته على إدارة مساره البشرية بفعالية تتوقف على قدراهتا على فهم احلاجات

 : 1بفعالية

 االجتماعي الفعال تبدأ إدارة املوارد البشرية باالستقطاب واالختيار والتكيف : اختيار الموارد البشرية 

املؤهلني املوهوبني واختيار وتعيني  للفرد اجلديد وحتتاج املؤسسة إىل االهتمام بتحديد وعاء من األفراد 
، ولكي حتقق املؤسسة هذه  أكرب إلسهامه يف التنمية ماالت، والذي يكون هناك احت أفضل فرد يف العمل
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، عالوة على ذلك  الوظيفية اليت تقدمها واليت تتوافق مع أهدافها وتوقعاهتا املهام البد وأن تتفهم املسارات
 ؛ تساعد األفراد على فهم وظائفهم وتقدير قيمة الثقافة التنظيمية عليها أن

 مع مؤهالته أو  عندما يكون وضع الفرد يف املؤسسة ال يتناسب : ةتنمية واستخدام الموارد البشري
، وهذا  والتزاما على املؤسسة ، فيصبح الفرد عبئا ميوله يصيبه اإلحباط نتيجة عدم وجود فرص لنموه

املؤسسة أن تساعد أفرادها على إدارة مساراهتم  ، لذلك فانه ومن مصلحة من خالل أدائه الضعيف
 . الوظيفية

 

 

 

 أهداف تخطيط المسار الوظيفي و أنواعه: لمطلب الثاني ا    

 :أهداف تخطيط المسار الوظيفي  -1

 :1 منها نذكر تنظيمية أو فردية كانت سواء الوظيفي باملسار املتعلقة األهداف من العديد هناك     

 ؛ واملؤسسة العمال فعالية حتسني 
 ؛ الشاغرة املناصب لشغل املؤسسة احتياجات تأمني 
 ؛ املؤسسة عن ورضائهم العمال سمحا رفع 
 ؛ منه أعلى منصب يف وأمله احلايل بعمله العامل اهتمام نتيجة العاملة اليد تكاليف ختفيض 
 ؛ أكفأ عمال توفري 
 ؛ االستقاالت من التقليل شأنه من الذي التحفيز 
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 ؛ إسرتاتيجية فأكثر أكثر مناصب إىل العمال وجيهت 
 ؛ خاصة واخلارجية الداخلية يئيةالب التغريات مع والتأقلم التالئم 
 ؛ املؤسسة داخل الكفاءات على احلفاظ 
 ؛ 1فراد و تنويع مهاراهتم و معلوماهتمألتعميق خربات ا 
 ت دوران العمل والغياب و التأخرالتقليل معد. 

 :وسائل تسيير المسار الوظيفي -1-1

 :6 الوظيفية أمههاا هتميكن للمؤسسة أن تستخدم العديد من الوسائل لتسيري مسارا     

 نقائصه  ، نقاط قوته وقدراته يف العمل تسيري تقارير األداء إىل مستوى األداء الفرد : تقييم األداء ،
 ؛ وإمكانية نقله وترقيته إىل مناصب أخرى واحتياجاته التكوينية

 يف ، مهاراته وطموحاته  اهلدف منها هو التعرف على قدرات الفرد:  اختبارا  المسار الوظيفي
 ؛ العمل

 تقوم بعض املؤسسات ببحوث للتعرف على رضا أو عدم رضا العامل عن عمله :  بحوث الرضا
 ؛ وأسباب عدم الرض

 الذي حيدد مواصفات الوظائف من جهة ومواصفات األفراد :  توفير وتوصيف متوامل للوظائف
 ؛ املؤهلني هلا من جهة أخرى

  ؛ توفرة لدى املؤسسةيوضح الكفاءات امل:  استخدام مخزون المهارا 
 ؛توضح كيفية نقل العمال وترقيتهم من منصب إىل آخر:  تقنيا  النقل وخرائط الترقية 
 تضع املؤسسة برامج فردية ومجاعية لتكوين عماهلا يف املناصب احلالية :  برامج التدريب أو التأهيل

 ؛ واملستقبلية
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 العمال غري القادرين على التأهيل يف يتم ذلك لتسهيل خروج :  استخدام تقنيا  التقاعد المبور
 ؛ مناصب أخرى

 ؛ يهدف إىل إعادة توجيه العمال إىل مناصب أو مسارات وظيفية أخرى:  إعادة التأهيل 
 تقوم املؤسسة بنقل العامل من وظيفة إىل أخرى بغرض تكوينه وحتضريه لوظائف :  تقنيا  التدوير

 .أخرى
 :أنوا  المسارا  الوظيفية  -2

 :1ديد ثالث أنواع من املسارات الوظيفية واملتمثلة فيما يليميكن حت     

 ميثل هذا املسار حركة انتقال املوظف العمودية من وظائف أدىن إىل : الوظيفي التقليدي  المسار
وظائف أعلى عن طريق الرتقية على أن تكون الوظيفة اليت سبقى إليها ذات عالقة بالوظيفة القدمية من 

 .أن الوظيفة السابقة هي مبثابة إعداد وهتيئة للموظف لكي يرقى للوظيفة اجلديدة حيث طبيعتها مبعىن

وعليه ميكن القول بأن املسار التقليدي ميثل عدد ونوعية الوظائف اليت ميكن أن يرقى أو ينقل إليها املوظف     
التقليدي تكون من نوعية إحالته على التقاعد يفهم من ذلك أن الوظائف الواقعة على املسار  من بداية تعينه حىت

حتقيق الرتابط بني الوظائف الواقعة عليه من هنا جند أن املوظف ينتقل  واحدة وختصص واحد ،وذلك من أجل
اجلديدة  إال  بعد تقضية فرتة زمنية يف الوظيفة  خطوة خبطوة عرب املسار التقليدي حني ال ميكنه االنتقال للوظيفة

 .السابقة

ار الضيق أو احملدود ألنه حيدد سلسلة من الوظائف ذات نوعية واحدة مرتبطة ببعضها يوصف هذا املسار باملس
هذا الصنف مسار املرونة وجيعل بدائل الرتقية واالنتقال الوظيفي عليه معدومة مما يصاحب  البعض وبالتايل يفقد

 .ذلك نقص يف فرص الرتقية املتاحة

 وبدقة عالية الوظائف اليت ميكن أن ينتقل إليها املوظف عرب مسريةيف املقابل يتميز بأنه يبني للفرد وبوضوح تام 
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املؤسسة كما يتميز هذا املسار بأن الفرد ال ميكن فرتة طويلة من الزمن يف آخر وظيفة واقعة  حياته الوظيفية يف 
د بامللل وعدم تدعى فرتة الركود اليت إذا كانت طويلة يشعر الفر  عليه حلني إحالته على التقاعد ، وهذه الفرتة

تدريب وغالبا خيفض حجم املهام واملسؤوليات  االهتمام أحيانا ألنه خالهلا ال توجد زيادات على الراتب وال يوجد
 .عليه بسبب كرب سنه 

وجتدر اإلشارة إىل أن املسار التقليدي يفرتض بأن املوظف سيبقى يف املؤسسة حلني بلوغه سن التقاعد وأنه 
على أن يبقى كل موظف يف كل وظيفة واقعة فرتة حمددة من الزمن ويف هذه احلاله  مصمماملسار  سيصل إىل

حيث الزمن لكن ال يعين ذلك بالضرورة أن يصاحب هذا الطول كثرة  سوف جند أن املسار التقليدي طويل من
 .الوظائف الواقعة عليه واليت سريقى إليها املوظف

  ة انتقال املوظف العمودية واألفقية بآن واحد يف يضل هذا املسار احتمال حرك :المسار الشبوي
الوظيفية مبعىن أن املسار ال حيقق فقط االنتقال لوظيفة يف املستوى اإلداري  اهليكل التنظيمي عرب حياته

اإلداري الواحد على مدى فرتة من الزمن وهذا  األعلى بل يعمل على نقله يف عدة وظائف يف املستوى
، بل 1إليها  وى اإلداري األعلى ال يقتصر على وظيفة واحدة وهي اليت رقىيعين أن بقاؤه يف املست

ينتقل بني عدة من الوظائف يف نفس املستوى اإلداري وهذا الغاية اكتساب مهارات وخريات متعددة 
اإلداري الواحد مما يتيح له الرتقي بعد فرتة زمنية حمددة إىل أكثر من وظيفة يف  يف نفس املستوى

 .إلداري األعلىاملستوى ا

 من هنا جند أن املسار الشبكي مرن وال يعتمد على التخصص الضيق ، بل يعتمد على توسيع نطاق ختصص
املوظفني لتوفري فرص املستقبلية بسهولة ومرونة أكثر من املسار التقليدي وبدائل ترقية متنوعة أكثر ، تساهم على 

 .من املسار التقليدي  حتقيق طموحاهتم املستقبلية بسهولة و مرونة أكرت

  يف ظل احتماالت تسريح املوارد البشرية من العمل هبدف ختفيض حجمها وضغط  :مسار اإلنجاز
التكلفة ومن ما يصاحب ذلك من عدم إمكانية املوظفني بلوغ هناية املسارات الوظيفية التنظيمية ، 
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لفرتة حمددة من الزمن لريقى ظهور مفهوم جديد للمسار الوظيفي التنظيمي ال يشرتط بقاء املوظف 
وينتقل إىل وظيفة أخرى فقد ركز التواجد اجلديد على أن تكون الرتقية واالنتقال إىل وضيفة أخرى واقعة 

خط املسار معتمدة على النجاحات واإلجنازات اليت حيققها الفرد يف عمليه بغض النظر عن املدة  على
 .الزمنية اليت قضها يف الوظيفة 

لة جند أن طول الفرتة الزمنية الالزمة لبلوغ املوظف هناية مسار اخلدمة الوظيفية التنظيمي ال يذوق يف هذه احلا
ذلك  عليها هنايتها،إذ كلما زادت جناحاته وإجنازاته ساعده ذلك على سرعة الرتقية واالنتقال وبلوغه هناية املسار ،

هناية املسارات حلني بلوغ  أن بلوغ هؤالء :مشكلة وهي  ألن بلوغ النهاية غري مرتبطة سبق اإلحالة جدا ،وهنا تربز
 .1سن التقاعد طويلة مما حيدث لدى املوظف بسبب عدم التغيري يف عمله وهذا خيفض من دافعية العمل

 

 

 

 شروط التسيير الفعال للمسار الوظيفي : المطلب الثالث     

يبقى الدور الفعال للموارد البشرية الذي يعترب أهم  رغم التطور اهلائل يف أساليب العمل الفنية والتكنولوجية     
 إذ.  مما يتطلب رعاية واهتماما خاصا به. عناصر اإلنتاج يف املؤسسة والعامل األساسي واحملرك لنشاطها ومنوها

 .جيب على املؤسسة وضع إسرتاتيجية لتتبع املسار الوظيفي للعامل ومنحه حتفيزات والسهر على سالمته وراحته

 : 6ني الشروط األساسية اليت تعمل على تفعيل املسار الوظيفي للموظفني مايليمن ب
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  هي جمموعة التسهيالت واملرافق اليت يتمتع هبا العامل داخل مكان العمل أو  :الخدما  االجتماعية
 .عمله واستقراره يف خدمته خارجه ، بغرض تسيري أدائه

 :ومن بينها 

 إلضافة اجليدة والتهوية وهتيئة مكان العمل ، وكل ما يبعث يف اخلدمات املتعلقة بظروف العمل كا
 ؛العامل روح االنتماء والشعور باالرتياح العام داخل املؤسسة 

  اخلدمات املتعلقة بالرعاية الصحية والنفسية ، إذ تعترب هذه اخلدمات عنصرا هاما يف رفع الكفاية
 ؛افظة عليهم ، ورفع املستوى الصحي والوظيفي هلم اإلنتاجية الرتباطها املباشرة بقوة العاملني و احمل

  تقدمي اخلدمات اخلاصة بالرعاية االجتماعية كخدمات ، اإلسكان ، النقل واملواصالت وخدمات
 ؛التغذية ، والتعليمية والرتوجيية 

  اخلدمات املتعلقة بالتأمينات االجتماعية من أجل تأمني مستقبل العاملني كالتأمني الصحي وتأمني
 .العجز والوفاة والبطالة 

  إن ضرورة احلفاظ على سالمة العاملني ، من رعاية طبية واحلماية من  :أمن وسالمة العنصر البشري
خماطر العمل هي مبثابة االلتزامات القانونية اليت تفرض مجيع املؤسسات إلزامها ، ويف هذا الشأن نذكر 

 :مايلي 
 ؛ولية واملساعدة الطبية جتهيز مجيع املؤسسات أجهزة اإلسعاف األ  
  إلزام املؤسسات بنظافة موقع العمل ، واختاذ اإلجراءات املالئمة دون إصابة صحة العمال بأذى أو

  ؛ضرر من الغازات والبخار والغبار والنفايات وتوفري التهوية واملاء 
  ذلك أن الفرد بطبيعته ال حيتمل الظلم ، وعلى هذا األساس تعمل اإلدارة جاهدة من أجل: العدالة  

     طمأنة عماهلا ويتجسد بعدالتها ، حيث تكون منصفة وعادلة يف األجور والرواتب والتحفيزات ، 
 .1  موضوعيةيربهن على كفاءته وإخالصه وتفانيه وفق أسس ومعايري العمل على ترقية العامل الذي و
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 عنه  مترتبةعالقة المسار الوظيفي بتحفيز العاملين و اآلثار ال: المبحث الرابع    

عالقته بعملية حتفيز يتم يف هذا املبحث دراسة عالقة املسار الوظيفي بنظام األجور و املكافآت و  سوف    
 .تبة عن ذلك العاملني و اآلثار املرت 
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 وظيفي  عالقة تسيير نمام األجر و الموافآ  بالمسار ال: المطلب األول     

 حديعترب التخطيط اإلستثمار األمثل و التوجيه السليم للموارد البشرية و املالية ألقصى : التخطيط  -1
على امتداد عمر ذلك  و يكوناألهداف املرسومة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية لتحقيق 

ية و رسم وظيفة العامل يف املنظمة حيث أنه كلما شغل وظيفة يقوم بالتخطيط ووضع اسرتاتيج
منحى لعمله و ذلك لتحقيق هدفه ؤيف مساره الوظيفي و مقابل ذلك يتلقى الفرد جزاء ذلك 

الذي يكون يكون املقابل املادي على حسب الوظيفة التخطيط السليم و احملكم أجرا لعمله حيث 
يد و على اجل إىل أخرى كما يتلقى املوظف مكافأة مادية نتيجة ألداءهفيها و كلما انتقل من وظيفة 

 : 1سب األقدمية و ميكن تلخيص ذلك يف النقاط التاليةح
  املوظف عالوة أو مكافأة عند وضعه ختطيط جيد و اسرتاتيجية حمكمة ؛يتلقى 
  يستطيع املوظف من خالل مساره الوظيفي من اإلستفادة  من اخلربة اليت يكتسبها ليستفيد منها يف

 يد املنال ؛و يصبح الوصول إىل اهلدف بع التخطيط حيث أن العمل بدون خطة ضياع للوقت
 كلما حتققن اسرتاتيجية التخطيط كلما كان األجر جيد ؛ 
  طريق ما يقومون به من خطط و برامج يساعد التخطيط يف تنمية مهارات و قدرات املديرين عن. 
ب توزيع النظر إىل التنظيم على أنه عملية توزيع األنشطة الضرورية و اليت تتطل ميكن: التنميم  -2

يعترب حيث املبتغاة املوضوعة للخطة للمستويات و تفويض للسلطة حىت يتم حتقيق األهداف 
 .التنظيم مكمل لوظيفة التخطيط 

دافع خللق املنافع للمجتمع و لكي تبقى مستمرة و تستطيع أن تنمو و تتطور ال املؤسسات وجود 
ل كل منهم بطريقة مستقلة ، لذا يتعني بوجود فرد واحد أو جمموعة من األفراد يعميتحقق بوجود 

خالل مساره الوظيفي على املسيريين تنظيم األنشطة و املهام ، فمن خالل التنظيم يستطيع املوظف 
من توزيع املهام املخولة له حسب األولوية و درجة االستحقاق فكلما كان له دافع أكرب يف تنظيم 

 مقابل  ستطيع املسري حتقيق ما كان يريد الوصول له و األنشطة مرتبة و بالتايل يأعماله كلما كانت 
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 .له أجر ثابت و مكافآت عند حتقيق هدف متميز أي حتقيق أرباح للمؤسسة مل تكن تتوقعهاذلك 
 :و ميكن تلخيص ذلك يف النقاط التالية 

  الوظيفي ؛ تنسيقا واضحا بني األنشطة يف الوظائف املتتالية اليت يشغلها املوظف يف مسارهخيلق التنظيم 
  للموظف ؛يسمح التنظيم بسري األعمال على أحسن ما يرام يف احلياة الوظيفية 
 يستطيع املوظف احملافظة على وظيفته من خالل العمل على تطوير مستوى أداءه ؛ 
  يتلقى املوظف أجر أو مقابل مادي على اجلهود املبذولة اليت يقوم هبا خالل عمله. 
ظمات بدرجة كبرية على القيادات اإلدارية لذا اهتم العلماء بدراسة يعتمد جناع املن :القيادة  -3

هي القدرة على التأثري يف اآلخرين من الوسائل اليت تتضمن اإلعداد اجليد هلا ، حيث أن القيادة 
حبماس و التزام إىل أداء مثمر حيقق األهداف املخططة كما تعترب القيادة  ليسعواخالل االتصال 
كيات اليت ميارسها القائد خالل مساره الوظيفي و على حسب الوظيفة اليت جمموعة من السلو 

يشغلها حيث كلما كانت املنصب عايل كان مسؤوليات القائد كبرية و معقدة و جناح القائد املاهر 
يف تنفيذ مهامه يعترب ربح للمؤسسة و بالتايل تقوم املؤسسة بزيادة راتبه و كذلك متنحه مكافأة على 

 .ذلك 
 :1تلخيص ذلك يف النقاط التالية ميكن و 

  سلوك اجتماعي يعمل على حتقيق أهداف خمططة و بالتايل شعور القائد بالرضا الوظيفي ؛القيادة 
 ميثل األجر بالنسبة للقائد حافز للمحافظة من خالله على املنصب الذي يشغله ؛ 
 م القيادة تفاعل متبادل بني القائد و مرؤوسيه يؤثر فيهم و يتأثر هب. 
فرد أو جمموعة من األفراد هبا تعترب الرقابة وظيفة من وظائف اإلدارية و هي وظيفة يقوم  :الرقابة  -4

و التأكد من كفاءة املوظفني و   األاء هتدف إىل الرتشيد العلمي للقرارات و تكمن وظيفتها يف مراقبة
دة كما تعترب الوظيفة كشف األخطاء يف العمل أو التأكد من أن العمل يسري وفق األهداف احملد

اليت تعين تنظيم و توجيه اجلهود اخلاصة بالعمل طيلة عمر الوظيفة اليت يشغلها املوظف و تكون 
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وفق للخطة املوضوعة من أجل الوصول أىل حتقيق األهداف املرغوبة ،يستطيع الفرد من خالل 
 لك من خالل تطبيقها يفبتنمية قدراته املهنية و ذه مهارات تسمح لمساره الوظيفي اكتساب عدة 

الوصول إليها تطابق اخلطط اليت سيتم تنفيذها بدقة و عناية و أن النتائج احملققة اليت سوف يتم 
 .متاما ما تتوقعه اإلدارة و ما هتدف إليه 

  :و ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 
  ار التنفيد ؛الرقابة يف الكشف عن مشاكل أو أخطاء تعارض تنفيذ خطة ما طيلة مستساعد 
  ختطيط حمكم و رقابة شابة شاملة يؤدي أىل حتقيق اهلدف دون الوقوع يف اخلطأ ؛وضع 
 وجود عالوات و مكافآت زيادة عن األجره على حتفيز العامل للقيام بعمله على أكمل وجه ؛ 
  العمل الذي قام به مكافأة كل عامل على قدر. 

 

 

 

 المسسسة وعلى الفرد على المهني للمسار الفعال التسيير آثار: المطلب الثاني     

 وال ، املؤسسة واحتياجات الفرد وقدرات إمكانيات بني الفّعال التوافق حتقيق على الوظيفي املسار يعمل    
 .الوظيفي للمسار فعال تسيري بوجود إال يتحقق

 :الفرد على الوظيفي للمسار الفعال التسيير آثار: أوال 

 1:مايلي العامل على الوظيفي للمسار عالالف التسيري آثار بني من
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 :العمال انضباط 1- 

 وتتعامل املهين مساره تسيري يف املطبق اإلداري النظام عدالة يف العامل ثقة تكتسب أن املؤسسة استطاعت إذا    
 ؤسسة ،امل اجتاه والوالء والطمأنينة بالراحة فيشعر وطموحاته ، أهدافه حتقيق يف وتساعده وجه أحسن على معه

 .املؤسسة داخل هبا املعمول واألنظمة بالقوانني والوعي االلتزام وهو انضباط شكل يف ذلك ويرتجم 

 :العمل عن الرضا - 2

 الفرد توافق على الرضا يدل كما والزمالء ، الرؤساء مع العالقة ويف ، العمل بيئة يف النفسية بالراحة الشعور وهو
 .ووظيفته

 :العمل في الريبة 3-

 دافع وخلق األداء رفع أجل من وهذا ، والرتقية واحلوافز كاألجر عامليها إلغراء خمتلفة أساليب اإلدارة ستعملت
 .االمتيازات هذه على للحصول العمل يف أكرب جهد ببذل تصرفاته أو الفرد إنتاجية على أثره ينعكس للعمل ،

 : المسسسة على الوظيفي للمسار الفعال التسيير آثار:ثانيا 

 هبم واالهتمام األكفأ األفراد على احلصول هو املؤسسة يف الوظيفي للمسار الفعال التسيري به يهتم ما إن    
 كل يفجر جتعله اليت واملزايا التجهيزات مبختلف ومغرية مالئمة عمل بيئة خلق على يعمل كما ، مسارهم وتسيري
 : 1مايلي اآلثار هذه بني ومن .ةاملؤسس هذه أداء على مباشرة آثار برتك العمل يف طاقاته

 :المنافسين على والتفوق العمالء إرضاء1-

 مرتبط املؤسسة استمرار أو وزوال ، البشري ملوردها إرضاءها خالل من جناحها مدى تقيس أن املؤسسة تستطيع
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 اجليد الوظيفي راملسا فتسيري املنافسني على والتفوق العمالء إرضاء أجل من وهذا التنافسية والقدرات باإلرباح 
 .العاملني رضا حتقيق إىل يهدف

 :للمسسسة واالنتماء الوالء تحقيق 2-

 مناخا األخرية هذه وفرت إذ خاصة للمؤسسة وانتماًءا والء أكثر العامل جيعل العقالين الوظيفي املسار تسيري إن

 .بينهم فيما العمل يف واالشرتاك والتعاون االندماج روح خالله من تبعث العاملني أوساط يف عائليا 

 :العاملين أداء تحسين 3-

 وحوادث ، الشيخوخة ، املرض حالة يف املالية كالتعويضات للعامل املؤسسة متنحها اليت الضمانات أن كما
 حتسني خالل من املؤسسة تطوير حنو تفكريه ويسخر مستقبله على يطمئن العامل جتعل أن شأهنا من العمل
 .1العمل يف واستمراره وجه أحسن على ومبهامه والقيام األداء
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 :خالصة الفصل 
 

 ، الوظيفي املسار بتخطيط املتعلقة للمفاهيم تطرقنا و عموما ملوضوعبا اإلملام الفصل هذا خالل من حاولنا    
 بني العالقة و األثر دحتدي إىل باإلضافة ، نظام األجور و املكافآت إىل تطرقنا كما ، مراحله أهدافه، ، أمهيته

 .نظام األجور و املكافآت و  الوظيفي املسار ختطيط

 دول جمتمعات يف وخاصة الدراسات من الكايف باالهتمام خيص مل الوظيفي املسار موضوع أن فيه الشك مما
  بكافة اطهارتب رغم سواء حد على واملمارسني الدارسني لدى الغموض من قدر املفهوم يرتبط ومازال الثالث العامل

 املهين باملسار املتعلقة املفاهيم عامة وبصفة ، البشرية املوارد واستثمار العمالة تشغيل أو التوظيف قرارات
 إىل قسم رئيس إىل مرؤوس من ينتقل كان املؤسسة داخل الرتقي حنو وحركته الفرد حرص ناحية من للمستخدمني

 أو إدارية وظيفة إىل تنفيذية وظيفة من الفرد استقبال على دخلامل هذا يركز حيث وهذا قطاع رئيس إىل إدارة مدير
 فيما أما معني إشرايف أو تنظيمي مستوى مرتبطا وليس احلريف أو املهين والنمو التدرج قرار أنه على ،ويفهم إشرافية
 إىل تؤدي اليت فاألهداف املؤسسة داخل وحتركاته الفرد حساب على ذلك و وخمتلفة متعددة فهي األهداف خيص
 مع األهداف تتالئم أن ،وجيب جديدة وأراء مهارات يكسب لكي التحدي إىل الفرد تدفع أن حبيث النمو

 .الشخصي تطوره مع تتوافق وأن الفرد قدرات
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 تمهيد

 على األخري هذا إسقاط إىل النظري اجلانب يف ذكره سبق ما إىل واستنادا الفصل هذا خالل من سنحاول     
 : يلي ما خالل من وهذا النظري اجلانب يف جاء ما املستطاع قدر فيه نعكس أن حاولنا إذ،  التطبيقي اجلانب

 يتضمن املبحث األول  اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية ؛ 
 مبا  -مستغامن  -تقدمي عام جلامعة عبد احلميد ابن باديس  ملؤسسة عام تقدمي الثاين املبحث يتضمن

 فيها من هيكل تنظيمي و إدارة املوارد البشرية ؛
 مبهام إدارة املوارد البشرية ؛ يتعلق الثالث املبحث 
 واقع تسيري املسار الوظيفي يف اجلامعة يتعلق الرابع املبحث . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -مستغانم  –لجامعة عبد الحميد ابن باديس الفصل الثاني                           دراسة ميدانية 
 

 
28 

 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية: المبحث األول    

 حمل املؤسسة هذه الختيار دفعتنا اليت األسباب ذكر من البد امليدانية الدراسة يف املتبع املنهج إىل التطرق قبل     
 . و تقدمي املؤسسة املبحوثة بشكل وجيز  الدراسة
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 منهج الدراسة : المطلب األول     

 : حالة الجامعة  دراسة اختيار أسباب -1

 :   إىل رئيسي بشكل اجلامعة حالة دراسة اختيار أسباب تعود

 املتبع يف اجلامعة ؛ املسار الوظيفي معرفة 
  اجلامعة ؛املوجودة يف معرفة احلوافز و املكافآت 
  سياسة التوظيف املتبعة يف اجلامعة . 

 
 الميدانية الدراسة منهجية -2

املناسب  التحليلي الوصفي املنهج على عتمادمت اال ميدانيا إثباتثها و حبثنا فرضيات على الربهنة أجل من     
 نود هذا حبثنا يف و ، املتبع املنهج نوع الباحث على تفرض اليت هي البحث طبيعة أن ذلك ، البحث ملوضوع

 لوظيفي يف جامعة  عبد احلميد ابنالتأثري على املسار ا يف دور األخري  هلذا هل ونظام األجور و املكافآت  معرفة
 .و معرفة طرق التوظيف اليت تسري عليها اجلامعة إذا كانت تسري بطريقة فعالة أو ال   -مستغامن  - باديس  
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 علومات الم جمع مصادر: المطلب الثاني     

 :يلي ما ومصادرها اجلانب النظري و اجلانب التطبيقي على هذا بحثال يف داعتماإلمت  لقد     

 الجانب النظري  المعلومات في جمع مصادر: 

 مجع يف و القوانني امللتقيات إىل إضافة اجلامعية ذكراتامل و والرسائل التجملوا الكتب على االعتماد مت     
 .يف اجلهة النظرية ات املعلوم

 الجانب التطبيقي المعلومات  جمع مصادر: 

 :التالية البيانات مجع أدوات طريق عن الدراسة حمل امليدان من املعلومات مجع     

 عدة بصعوبة إجراء مت فقد احلديث البحث موضوع لطبيعة نظرا ، امليدانية الزيارات و املقابالت 
 بعد و ، اجلامعة يف التطبيقية احلالة بإجراء إقناعهم و املوضوع مغزى شرح و املسؤولني مع مقابالت

 ؛  املوضوع خيدم بشكل توظيفها و معلومات من استطعنا ما على احلصول حاولنا العرض قبوهلم
 ؛ بالشركة اخلاصة الداخلية الوثائق و التجما 
 األخرى الوثائق خمتلف و االنرتنيت كمواقع األخرى املصادر . 
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 الميدانية البيانات جمع أدوات:  لثالمطلب الثا    

نظام األجور و  حقيقة و واقع معرفة بغية واملالحظة املقابلة أساسا مامت استخد امليدانيةلبيانات ا جلمع     
 .تسيري املسار الوظيفي  يف تلعبه الذي و الدور الدراسة ميدان اجلامعة املكافآت يف

 ( المقابلة )االستبيان : 

 :بأهنا تعريفها ميكن اليت و املقابلة استعملنا     

 أو آراء أو معلومات يستشري أن باملقابلة القائم الشخص فيه حياول مواجهة موقف طريق عن يتم لفظي تفاعل" 
 " املوضوعية البيانات بعض على للحصول آخرين أشخاص أو شخص معتقدات

 املوارد إدارة قسم يف املسؤولني بعض مقابلة خالل من ذلك و املعلومات على للحصول املقابلة استعمال مت حيث
 :إىل هتدف االستبيان يف املطروحة األسئلة ، وكانت البشرية

  هل املوظف راض عن أجره أو ال ؛معرفة 
 معرفة هل اجلامعة تعطي للموظف مكافآت على عمل قام به أم ال ؛ 
  معرفة هل اجلامعة توفر للموظف جو مالئم للعمل أم ال . 
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 تقديم عام للمؤسسة محل الدراسة: المبحث الثاني     

و دراسة  بإعطاء حملة تارخيية على املؤسسة يف هذا املبحث التعريف جبامعة عبد احلميد ابن باديس سنحاول     
 .املوارد البشرية للجامعة و الرتكيز يف الدراسة على اهليكل التنظيمي هلا 
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 التعريف بجامعة عبد الحميد ابن باديس : المطلب األول     

 :امعة جتقديم ال -1

   و هذا عن طريق تأسيس املعهد التكنولوجي الفالحي  ،  9191العايل يف مستغامن سنة مت إنشاء التعليم      
 :ليتم تقسيمه إىل مدارس و معاهد وطنية كما يلي املركز اجلامعي مبستغامن تأسس  9191و يف سنة 

  عهد الوطين للتعليم العايل للبيولوجيا ؛امل 
 املعهد الوطين للتعليم العلي للكيمياء ؛ 
 املدرسة العليا لألساتذة للرتبية البدنية و الرياضة ؛ 

 :النحو التايل مت أعداد تنظيم جديد ملؤسسات التعليم العايل مبستغامن على  9111أما يف سنة 

 املركز اجلامعي ؛ 
 املدرسة العليا لألساتذة للعلوم الدقيقة ؛ 
 نية و الرياضة داملدرسة العليا لألساتذة للرتبية الب. 

 .مت إدماج املعهد الوطين للفالحة يف املركز اجلامعي ملستغامن  9119و يف سنة 

ربيع  91مؤرخ يف  112-11وم التنفيذي رقم أما جامعة عبد احلميد ابن باديس فقد انشأت مبوجب املرس     
 الذي يتضمن إنشاء جامعة مستغامن و هذا بناءا على اقرتاح 9111يوليو سنة  9املوافق ل  9191األول عام 
 . 1 املكلف بالتعليم العايل و توضع حتت وصايتهمن الوزير 

                                                             
، ، يتضمن إنشاء  جامعة مستغامن  9111يوليو سنة  9، املوافق ل  9191ربيع األول عام  91مؤرخ يف  112 -11مرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 19، ص  1221غشت  11مؤرخة يف  41املعدل ،اجلريدة الرمسية ،رقم 
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، حبيث تعد جامعة ، تتوزع كليتها على مستوى الوالية تقع جامعة عبد احلميد ابن باديس بوالية مستغامن      
مستغامن مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و ثقايف و مهين ، تتمتع بالشخصية املعنوية و اإلستقالل املايل ، و 

  .9111سبتمرب  11املؤرخ يف  111-11رقم ختضع ألحكام املرسوم 

 :تحديد الكليات و المعاهد  -2

  1291 فرباير سنة 91املوافق ل  9111ربيع األول عام  91مؤرخ يف  99-91ي رقم املرسوم التنفيذ جاء    
 9191ربيع األول عام  91املؤرخ يف  112 -11رقم الرسوم التنفيذي  من 1يف املادة  جاءاملتتم ملا  املعدل و

و اختصاصها كما  حيدد عدد الكليات و املعاهد اليت تتكون منها جامعة مستغامن 9111يوليو سنة  9املوافق ل 
 :يلي 

 العلوم الدقيقة و اإلعالم اآليل ؛كلية  -9
 كلية العلوم الطبيعية و احلياة ؛ -1
 كلية العلوم و التكنولوجيا ؛ -1
 كلية اآلداب و الفنون ؛ -1
 كلية احلقوق و العلوم التجارية ؛ -4
 كلية العلوم االجتماعية ، -9
 .نية و الرياضة دمعهد الرتبية الب -9

 9111ذي القعدة  11املؤرخ يف  192-91جاء املرسوم التنفيذي رقم  99-91و بعد املرسوم التنفيذي 
ربيع األول  91املؤرخ يف  112-11التنفيذي من املرسوم  1و هو متمم املادة  1291أكتوبر  1املوافق ل 

 :كالتايل  أضاف كلية الطب فتصبح التشكيلة  9191

 اإلعالم اآليل ؛العلوم الدقيقة و كلية  -9
 كلية العلوم الطبيعية و احلياة ؛ -1
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 كلية العلوم و التكنولوجيا ؛ -1
 كلية اآلداب و الفنون ؛ -1
 كلية احلقوق و العلوم التجارية ؛ -4
 كلية العلوم االجتماعية ، -9
 معهد الرتبية البدنية و الرياضة ؛ -9
 .كلية الطب    -1
 
 :مهام الجامعة  -3

للجامعة يف  البحث العلمي و التطوير التكنولوجي فتتمثل املهام السياسية تتوىل مهام التكوين العايل وامعة اجلإن 
 :جمال التكوين العايل على اخلصوص فيما يلي 

   ؛تكوين اإلطارات الضرورية للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للبالد 
 تلقني الطلبة مناهج البحث و ترقية التكوين بالبحث يف سبيل البحث ؛ 
 و املعارف و حتصيلها و تطويرها ؛يف إنتاج و نشر معمم للعلم امهة املس 
  املشاركة يف التكوين املتواصل. 

 :و تتمثل املهام األساسية للجامعة يف جمال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي على اخلصوص فيما يأيت 

 ث العلمي و التطوير التكنولوجي ؛حاملسامهة يف احلهد الوطين للب 
 ة الثقافة الوطنية الوطنية و نشرها ؛ترقي 
  تثمني نتائج البحث و نشر األعمال الدولية يف تبادل املعارف. 
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 امعة جالهيكل التنظيمي لل: المطلب الثاني     

بالتطرق إىل خمتلف املصاحل و حتديد خمتلف الكليات املتواجدة ميكن دراسة اهليكل التنظيمي للمؤسسة      
 : املصاحل املشرتكة هلاباجلامعة و 
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 الهيكل التنظيمي لجامعة مستغانم: 1-2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 . جامعةداخلية لل يقةوث :المصدر                               

 مديرية الجامعة

للتكوين نيابة مديرية الجامعة 
العالي و لما بعد الدرج و 

البحث : التأهيل الجامعي 
 .العلمي 

الجامعة للتكوين نيابة مديرية 
العالي و التكوين المتواصل و 

 الشهادات

نيابة مديرية الجامعة للتنمية و 
 .اإلشراف و التوجيه 

نيابة مديرية الجامعة للتنشيط و 
ترقية البحث العلمي و 

 .التعاون العالقات الخارجية و 

 الكليات و المعاهد

 كلية العلوم الطبيعة و الحياة؛ 
 كلية العلوم و التكنولوجيا ؛ 
  و العلوم كلية اإلعالم اآللي

 الدقيقة ؛
 كلية العلوم اإلجتماعي ؛ 
  كلية العلوم االقتصادية و

 التجارية و علوم التسيير ؛
 كلية اآلداب و الفنون ؛ 
  كلية الحقوق و العلوم

 السياسية ؛
 كلية الطب ؛ 
  معهد األنشطة البدنية و

 .الرياضية 
  

 

 

  نائب العميد المكلف
بالدراسات و المسائل 

 المرتبطة بالطلبة ؛
  نائب العميد المكلف بما بعد

التدرج و البحث العلمي و 
 العالقات الخارجية ؛

 أمين عام للكلية ؛ 
  رؤساء مكتبة الكلية. 

 المصالح المشتركة

 األمانة العامة

 البهو التكنولوجي

 المكتبة المركزية

 مركز التعليم المكلف باللغات

 مركز السمعي البصري

مركز األنظمة و شبكة اإلعالم و 
 اإلتصال و التعليم عن بعد 

المديرية الفرعية 
 للمستخدمين و التكوين

المديرية الفرعية لألنشطة 
العلمية و الثقافية و 

 الرياضية

المديرية الفرعية للوسائل 
 و الصيانة 

الفرعية للمالية و المديرية 
 المحاسبة 
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 :تحليل الهيكل التنظيمي للمؤسسة  -1
من مدير يعد مبثابة املسؤول األول هلا ، يساعد يف تأدية تتشكل رئاسة اجلامعة  :رئاسة الجامعة  -1-1

العمال كل حسب مهامه و مهامه مجلة من النواب و املسؤوولني اإلداريني عنن باقي املوظفني و 
 :اختصاصات املنوطة به كما يلي 

 :تتشكل من أربع نيابات مديرية منظمة كالتايل : نيابات رئاسة الجامعة  -1 -1-1
 : نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف التدرج و التكوين املتواصل و الشهادات  -9-9-9-9

و تقوم هذه النيابة بالتكفل باملسائل املتعلقة بالرتبصات اليت تنظمها اجلامعة و بسري التعليم فيها ، تعمل على 
وضع تنسيق بني عروض التكوين املقدمة من الكليات و املعاهد و بني ختطيط تنمية اجلامعة ، و كذا على احرتام 

شهادات ، و أيضا تسهر على احرتام التنظيم الساري املفعول التنظيمات و اإلجراءات السارية املفعول يف تسليم ال
يف جمال التسجيل و إعادة التسجيل و مراقبة املعارف و انتقال الطلبة ، كما أهنا تتابع أنشطة التكوين عن بعد 

 التدرج نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف، و تشمل الذي تضمنه اجلامعة ، و تطوير أنشطة التكوين املتواصل 
 : تشمل املصاحل التالية و التكوين املتواصل و الشهادات،

 مصلحة التعليم و التدريب و التقييم ؛ 
 مصلحة التكوين املتواصل ؛ 
  مصلحة الشهادات و املعدالت. 

نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل فيما بعد التدرج و التأهيل اجلامعي و البحث -9-9-9-1
 :العلمي 

و تتكفل هذه النيابة مبتابعة املسائل املرتبطة بسري التكوين ملا بعد التدرج و التأهيل اجلامعي ، و بالسهر على 
البحث لوحدات و خمابر البحث ، و إعداد تطبيق التنظيم املعمول به يف هذا اجملال ، و أيضا مبتابعة أنشطة 

اجمللس العلمي للجامعة ، و احلفاظ على األرشيف احلصيلة بالتنسيق مع الكليات و املعاهد ، و ضمان سري 
 :املصاحل التالية تشمل إضافة إىل مجع و نشر املعلومات بأنشطة البحث اليت تنجزها اجلامعة و هي ،
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  ؛ التكوين ملا بعد التدرجمصلحة 
 مصلحة التأهيل اجلامعي ؛ 
  نتائجه مصلحة متابعة أنشطة البحث و تثمني. 

          تصال للعالقات اخلارجية و التعاون و التنشيط و االنيابة مديرية اجلامعة -9-9-9-1
 :التظاهرات العلمية و 

هذه النيابة برتقية عالقات اجلامعة مع حميطها االجتماعي و االقتصادي و املبادرة بربامج الشراكة ، املبادرة تتكفل 
و التعاون يف جمال التعليم و البحث ، القيام بأعمال التنشيط بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بني اجلامعات 

و جتديد معلومات و االتصال ، تنظيم التظاهرات العلمية و ترقيتها ، و أخريا ضمان متابعة برامج حتسني املستوى 
 :األساتذة و السهر على انسجامه ، و تشمل املصلحتيني التاليتني  

  التعاون و الشراكة ؛مصلحة التبادل ما بني اجلامعات و 
  مصلحة التنشيط و االتصال و التظاهرات العلمية. 

 :و األشراف و التوجيه نيابة مديرية اجلامعة للتنمية  -9-9-9-1

و تتمثل مهامها يف مجع العناصر الضرورية إلعداد مشاريع خمططات تنمية اجلامعة ، و القيام بكل دراسة 
الطاليب للجامعة ، و اقرتاح كل إجراء من أجل التكفل هبم ال سيما يف استكشافية حول توقعات تطوير التعداد 

جمال تطور التأطري البيداغوجي و اإلداري ، كما تعمل على القيام بإعداد الدعائم اإلعالمية يف اجملال الذي تضمنه 
دهتا على اختيار  اجلامعة و منافذها املهنية ، إضافة إىل وضع حتت تصرف كل الطلبة كل معلومة من شأهنا مساع

 :توجيههم ،و تشمل املصاحل التالية 

 مصلحة اإلحصاء و االشراف ؛ 
 مصلحة التوجيه و اإلعالم ؛ 
  مصلحة متابعة برامج البناء و جتهيز اجلامعة. 
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اليت يلحق هبا مكتب التنظيم العام و مكتب األمن الداخلي و تشمل املديريات : األمانة العامة  -1-2
 :التالية 

 :تشمل املصاحل التالية : الفرعية للمستخدمني و التكوين املديرية  -9-1-9
  مستخدمي األساتذة ؛مصلحة 
 مصلحة املوظفني اإلدارين و التقنيني و أعوان املصاحل ؛ 
  مصلحة التكوين و حتسني املستوى و جتديد املعلومات. 

 :و تتكفل باملصاحل التالية : املديرية الفرعية للمالية و احملاسبة   -9-1-1
 يزانية و احملاسبة ؛مصلحة امل 
 مصلحة متويل أنشطة البحث ؛ 
  مصلحة مراقبة التسيري و الصفقات. 

 :و تشمل املصاحل التالية : الفرعية للوسائل و الصيانة املديرية  -9-1-1
 مصلحة الوسائل و اجلرد ؛ 
 مصلحة النظافة و الصيانة ؛ 
  مصلحة األرشيف. 

 :تشمل املصلحتني التاليتني  :رياضية الفرعية لألنشطة العلمية و الثقافية و الاملديرية  -9-1-1
 مصلحة األنشطة العلمية و الثقافية ؛ 
  األنشطة الرياضية و الرتفيهية مصلحة. 
 :من  تتكون :المصالح المشتركة للجامعة  -1-3

 :و يشمل الفرعني التاليني : مركز التعليم املكلف باللغات  -9-1-9
 فرع الربجمة ؛ 
  فرع النظافة و الصيانة. 
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 :يشمل الفرعني التاليني : السمعي البصري مركز الطبع و  -9-1-1
 فرع الطبع ؛ 
  فرع السمعي البصري. 

و يشمل الفروع : املتلفز عن بعد و شبكات اإلعالم و االتصال و التعليم مركز األنظمة  -9-1-1
 :التالية 

 فرع األنظمة ؛ 
 فرع الشبكات ؛ 
  التعليم املتلفز و التعليم عن بعد فرع. 

( بالنسبة للجامعات اليت تتضمن التعليم يف العلوم الدقيقة التكنولوجية ) البهو التكنولوجي  -9-1-1
 :يتكفل مبا يأيت 

  يف العلوم الدعم التقين للكليات أو املعاهد يف تنظيم و سري األعمال املوجهة و التطبيقية ضمان
 التكنولوجية  ؛

  9تسيري وصاية التجهيزات الضرورية لسري األعمال التطبيقية. 
 :المكتبة المركزية للجامعة  -1-4

 :باملهام اآلتية تتكفل املكتبة املركزية السيما  

  و التوثيق اجلامعي باالتصال مع املكتبات و املعاهد ؛اقرتاح برامج اقتناء املراجع 
  ؛مسك بطاقية الرسائل و املذكرات ملا بعد التدرج 
  الوثائقي للمكتبة ملا بعد التدرج ؛تنظيم الرصيد 
 تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة املركزية باستعمال أحداث الطرق للمعاجلة و الرتتيب ؛ 
 مساعدة مسؤويل مكتبات الكليات و املعاهد يف تسيري اهلياكل املوضوعية حتت سلطتهم ؛ 

                                                             
حيدد التنظيم اإلداري ملديرية اجلامعة و الكلية و  1221غشت  11املوافق ل  9114القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف رجب عام  12-99املواد  – 9

 .ملحقة اجلامعة و مصاحلها املشرتكة 
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  ستمر لعملية اجلرد ؛التحيني املصيانة الرصيد الوثائقي للمكتبة املركزية و 
 وضع الشروط املالئمة الستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة و األساتذة ؛ 
 9 مساعدة األساتذة و الطلبة يف حبوثهم البيبلوغرافية . 

 :تشمل املكتبة املركزية للجامعة املصاحل التالية 

 مصلحة االقتناء ؛ 
 مصلحة املعاجلة ؛ 
  ؛ فية غرامصلحة البحث الببلو 
  مصلحة التوجيه. 

 
 
 
 

 إدارة الموارد البشرية : المطلب الثالث     

 هذه تمهت ، مصلحة املستخدمني هي اجلامعة داخل وجهتنا فكانت ، دراستنا حمور هو البشري املورد أن مبا     
 تسيري مع مهتوإمكانيا مهتقدرا وتطوير ، العملية و العلمية وقيمتهم مهتومؤهال املوظفني عرفةمب عموما املصلحة
 :يلي فيما النقاط  أهم حتديد وميكن جامعةلل متميز أداء لضمان حتفيزهم على العمل و ، املهين مسارهم

 ؛...،التكوين الكفاءات تقييم ، التشغيل خيص فيما البشرية املوارد منو جمال يف امعةاجل سياسة تفصيل 
 ؛ احلسنة العمل شروط دراسة 

 
                                                             

       حيدد التنظيم اإلداري ملدبرية اجلامعة و الكلية  1221غشت  11املوافق ل   9114رجب عام  1من القرار املشرتك املؤرخ يف  19املادة  – 9
 .و ملحقة اجلامعة و مصاحلها املشرتكة 
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 تقييم و البشرية املوارد من اجلامعة احتياجات وتقييم ، التنمية و والتطوير والتدريب التوظيف خمطط 
 ؛ اإلجنازات 
 ؛ ...النشاط تغيري أو حتويل ، تقاعد ، توظيف ، البشرية املوارد حركة 
 ؛ اجلزائريني للعمال العام القانون إطار ويف للمؤسسة الداخلي القانون ضمن واملكافآت األجور أنظمة 
 ؛ البشرية اإلمكانيات واستغالل البشرية املوارد وتنمية تطوير 
 ؛ للعمال املهين املسار متابعة على حترص 
 املؤسسة مصاريف تكوين يف املشاركة  . 

 
 :الهيكل التنظيمي للكلية  -1

بالرتكيز على كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري ب اخلاص يتضمن الشكل التايل اهليكل التنظيمي
 :نيابة الكلية و كذا األمانة العامة للكلية و خمتلف رؤساء املصاحل 
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 :الهيكل التنظيمي للكلية : 2-2الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 عميد الكلية

و العالقات  نائب العميد المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة
 الخارجية

رئيس 
مصلحة 
 .التدريب

رئيس 
 مصلحة

التقييم و 
 . التعليم

رئيس مصلحة 
اإلحصائيات و 

 اإلعالم و
 .التوجيه 

 رئيس مصلحة
التعاون و 
 العالقات
 .الخارجية 

رئيس 
 مصلحة

متابعة أنشطة 
 .البحث 

رئيس مصلحة 
متابعة التكوين 

بعد  لما
 .التدرج 

 األمانة العامة للكلية 

 األمين العام للكلية
رئيس مصلحة 
 المستخدمين

رئيس فرع 
 األساتذة

رئيس فرع 
المستخدمين 

اإلداريين و 
التقنيين و أعوان 

 المصالح

رئيس مصلحة الميزانية 
 و المحاسبة

رئيس مصلحة الوسائل 
 و الصيانة 

رئيس فرع 
 الصيانة

رئيس فرع 
رئيس فرع  الوسائل 

 ميزانيةال
رئيس فرع 
 المحاسبة
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 . كليةداخلية لل يقةوث: المصدر 

 

 

 

 القسمرئيس 

 مصلحة التكوين لما بعد التدرج و متابعة أنشطة البحث  رئيس  مصلحة متابعة التدريس و التعليم و التقييم في التدرج رئيس 

رئيس مصلحة  التقييمرئيس مصلحة التعليم و  رئيس مصلحة التدريس 
 المحاسبة و  الميزانية

رئيس مصلحة تمويل 
 . أنشطة البحث

 مكتبة الكلية

رئيس مصلحة 
تسيير الرصيد 

 الوثائقي

مسؤول مكتبة 
 الكلية

رئيس مصلحة 
 التوجيه و البحث

  البيبلوغرافي
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 :للجامعة  البشرية الموارد -2

من يف اجلامعة  البشرية باملوارد اخلاصة املعطيات تحليلسوف نركز فيما يلي على واقع املورد البشري للجامعة ب
 :حيث اجلنس 

 :الموارد البشرية من حيث الجنس :  1-2الجدول 

 العدد الجنس
 44 النساء
 33 الرجال

 63 المجموع
 .إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة من : المصدر 

 :الموارد البشرية من حيث الجنس :  3-2الشكل 

 
 .من إعداد الطالب ، باالعتماد على ما سبق : المصدر 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

 الرجال النساء

 العمال

 العمال
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من املوظفني هم نساء حيث أهنم ميثلون األغلبية ، أما نسبة الرجال  % 12من خالل الشكل أن نسبة نالحظ 
 .من املوظفني  % 19فتقدر ب 
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 مهام إدارة الموارد البشرية :  لثالمبحث الثا    

مجلة   و ما هيكيفية التوظيف يف اجلامعة و ماهية املراحل اليت مير هبا    سنحاول يف هذا املبحث معرفة     
 .االجراءات املعمول هبا و كيف تتم عملية سريورة التوظيف 
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   التوظيف في الجامعة: مطلب األول ال    

 :التوظيف  -1
 :التوظيف الخارجي  -1-1

 ديسمرب شهر يف هناية املؤسسة تقوم حيث،   البشرية املوارد من بتنبؤاهتا اجلامعة تقوم التوظيف عملية قبل    
و ختصص له اجلامعة  العاملة القوى من احتياجاهتا بتجديد املؤسسة يف مصلحة كل تقوم حبيث توقعاهتا ، بوضع
 . ة من املناصب الشاغر  %  92نسبة 

 ، للعمل عرض بإنشاء وذلك الوظيفة وشاغل الوظيفة مواصفات بتحديد امعةاجل تقوم االحتياجات حتديد بعد
واء على أساس الشهادة أو على أساس التوظيف يف اجلامعة و يف اإلنرتنت ساإلعالن عن مسابقة بتقوم اجلامعة 

بعد إمتام املراحل . ، حيث تعمل اجلامعة على سريان اإلمتحان وفق القوانني و التشريعات املوضوعة اإلختبار 
 امعةاجل تقوم و السابقة يتم إعالن عن الفائزين يف املسابقة ، يتم تعني املوظف اجلديد يف الوظيفة الشاغلة 

 ، أشهر ستة إىل أسبوع من الوظيفة نوع حسب ختتلف الفرتة هذه و، جتريبية فرتة حتت اجلدد املوظفني بإخضاع
 .  الطرد إما و النهائي التعيني يتم إما التجريبية الفرتة وبعد

 لوالية للتشغيل الوطنية الوكالة طريق نع يف إطار عقود ما قبل التشغيل أيضا عماهلا بتوظيف اجلامعةكما تقوم 
    شهادات أو دراسي مستوى من ، بالوظيفة املتعلقة الشروط وكل العمل عرض بإرسال تقوم حبيث ،  مستغامن

    اخل  ..... الذاتية السرية طبية شهادة و صور ، امليالد كشهادة امللف يف املطلوبة الوثائق وعن اخل...... السن و
 . العرض هذا عن باإلعالن الشباب لتشغيل الوطنية الوكالة تقوم و

من املناصب الشاغرة و تكون على  % 12اجلامعة نسبة  ختصص له : داخليالتوظيف ال -1-2
 :النحو التايل 

  من عدد املناصب الشاغرة   %12عن طريق اإلمتحان املهين بنسبة  التوظيف. 
  من عدد املناصب الشاغرة  % 92بنسبة التوظيف عن طريق الرتقية االختيارية. 
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  و هنا يف حالة حصول املوظفني أثناء مسارهم املهين التوظيف عن طريق الرتقية على أساس الشهادة
 .تؤهلهم لإلرتقاء إىل مناصب أعلى على شهادات 

 :شروط التوظيف حسب القانون األساسي  -1-3

املتضمن للقانون األساسي للوظيفة  1229جويلية  94املؤرخ يف  21-29من األمر  94جند حسب املادة 
 :العامة تنص على ما يلي 

 : ال ميكن أن يوظف أيا كان يف وظيفة عمومية ما مل تتوفر فيه الشروط التالية 

 أن يكون  جزائري اجلنسية ؛ 
 أن يكون متمتعا حبقةقه املدنية ؛ 
  اد اإللتحاق هبا ؛املر أن ال حتمل شهادة سوابقه القضائية مالحظة تتناىف و ممارسة الوظيفة 
 أن يكون يف وضعية قانونية جتاه اخلدمة الوطنية ؛ 
  أن تتوفر فيه شروط السن و القدرة البدنية و الذهنية ، و كذا املؤهالت املطلوبة لإللتحاق بالوظيفة

 .املراد اإللتحاق هبا 
 : القانون األساسي العام للوظيفة العمومية -1-4

 يتضّمن القانون ، 1229يوليو سنة  94املوافق  9119مجادى الثانية عام  91مؤرّخ يف  21-29أمر رقم     

 9 األساسي العام للوظيفة العمومية 

 ،إن رئيس اجلمهورية 

 ، منه 911 و 19-911 و 49ما املواد ، ال سي بناء على الدستور

                                                             
 ، 1229يوليو سنة  94املوافق  9119مجادى الثانية عام  91مؤرّخ يف  21-29، أمر رقم  19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  – 9

 . 1-1يتضّمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ، ص ص 



 -مستغانم  –لجامعة عبد الحميد ابن باديس الفصل الثاني                           دراسة ميدانية 
 

 
998 

 9191سنة  نوفمـرب 94املوافق  9111املؤرخ يف أول ذي القعدة عام  921-91ومبقتضى األمر رقم  - 
 ؛ ، املعدل واملتمم واملتضـمن قانـون اخلدمة الوطنية

 9199ديسمرب سنة  1املوافق  9119ذي احلجة عــام  99املؤرخ يف  999-99ومبقتضى األمر رقم   -
 ؛ واملتضمن مهام االحتياط وتنظيمه

واملتعلق  9191سنة غشت  4املوافق  9111املؤرخ يف أول رمضان عام  91-91ومبقتضـى القانون رقم   -
 ؛ منه 919إىل  912، السيما املواد من  بالقانون األساسي العام للعامل

واملتعلق  9111يوليو سنة  1املـوافق  9121رمضـان عـام  19املؤرخ يف  99-11ومبقتضى القانون رقم  -
 ؛ ، املعدل واملتمم بالتأمينات االجتماعية

واملتعلق  9111يوليو سنة  1املوافق  9121رمضان عـام  19 املؤرخ يف 91-11ومبقتضى القانون رقم   -
 ؛ ، املعدل واملتمم بالتقاعد

واملتعـلق  9111يوليو سنة  1املوافق  9121رمضان عـام  19املؤرخ يف  91-11ومبقتضـى القانون رقم  - 
 ؛ ، املعدل واملتمم حبوادث العـمل و األمـراض املهنيـة

واملتعلق  9111يوليو سنة  1املـوافـق  9121رمضــان  19املؤرخ فـي  91-11ومبقتضى القانون رقم   -
 ؛ ، املعدل واملتمم بالتزامات املكلفني يف جمال الضمان االجتماعي

 9111يناير سنة  19املوافق  9121مجادى الثانية عام  9املؤرخ يف  29-11ومبقتضى القانـون رقم   -
 ؛ العملواملتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب 

واملتعلق  9112فرباير سنة  9املـوافـق  9192رجب عام  92املـؤرخ يف  21-12ومبقتضى القانون رقم   -
 ؛ ، املعدل واملتمم بالوقاية من النزاعـات اجلماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق اإلضراب
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واملتعلق  9112أبريل سنة  19ق املواف 9192رمضان عام  19املؤرخ يف  99-12ومبقتضى القانون رقم  - 
 ؛ منه 1، السيما املادة  ، املعدل واملتمم بعالقات العمل

واملتعلـق  9112يونيو سنـة  1املوافق  9192ذي القعدة عام  1املؤرخ يف  91-12ومبقتضـى القانـون رقم   -
 ؛ ، املعدل واملتمم بكيفـيات ممارسـة احلـق النقايب

الذي حيدد  9119يناير سنة  99املوافق  9199رمضان عام  1املـؤرخ يف  21-19ومبقتضـى األمر رقم  - 
 ؛ املدة القانونية للعمل

   : يصدر األمر اآليت نّصه

  القانون األساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن هذا األمر : 1المادة ،. 

علـى املوظفيـن والضمانات األساسية املمنوحة هلــم يف القواعـد القانونيـة األساسيـة املطبقــة  حيــدد هــذا األمـر     
 .إطار تأدية مهامهم يف خدمة الدولة

  يطبق هذا القانون األساسي على املوظفني الذين ميارسون نشاطهم يف املؤسسات واإلدارات : 2المادة
 .العمومية

ت املركزية يف الدولة واملصاحل غري املمركزة ، واإلدارا ، املؤسسـات العمومية يقصـد باملؤسسـات و اإلدارات العموميـة
، واملؤسسات العمومية ذات الطابع  التابعة هلا واجلماعات اإلقليميـة واملـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع اإلداري

العلمي والثقايف واملهين واملؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية ميكن أن 
 .خدموها ألحكام هذا القانون األساسيخيضع مست

 .مستخدمو الربملان ال خيضع ألحكام هذا األمر القضاة واملستخدمون العسكريون واملدنيون للدفاع الوطين و

  حيدد تطبيق أحكام هذا القانون األساسي بقوانني أساسية خاصة مبختلف أسـالك املوظفني  : 3المادة
 .تتخذ مبراسيم
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خلصوصيات أسالك األعوان الدبلوماسيني والقنصليني وأساتذة التعليم العايل والباحثني ، ونظرا  غري أنه
واملستخدمني التابعني لألسالك اخلاصة باألمن الوطين واحلرس البلدي وإدارة الغابات واحلماية املدنية واملواصالت 

لسجون وإدارة اجلمارك وكذا السلكية والالسلكية الوطنية وأمن اإلتصاالت السلكية والالسلكية وإدارة ا
، ميكن أن  املستخدمني التابعني ألسالك أمناء الضبط للجهات القضائية واألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية

تنص قوانينهم األساسية اخلاصـة على أحكام استثنائية هلـذا األمر يف جمـال احلقـوق والواجبات و سري احلياة املهنية 
 .واالنضباط العام

  يعترب موظفاً كل عون عنّي يف وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم يف رتبة يف السلم اإلداري : 4المادة. 

 .الرتسيم هو اإلجراء الذي يتم من خالله تثبيت املوظف يف رتبته

  وهي الصفة اليت ختول لصاحبها احلق يف شغل الوظائف . ختتلف الرتبة عن منصب الشغل : 5المادة
 .املخصصة هلا

  جيمع السلك جمموعة من املوظفني الذين ينتمون إىل رتبة أو عدة رتب و خيضعون لنفس  : 3المادة
 .القانون األساسي اخلاص

  يكون املوظف جتاه اإلدارة يف وضعية قانونية أساسية وتنظيمية : 6المادة. 
 

 :  الترقية -2
 أكرب و يتيح له احلصول على مزايا ماديةهو نقل العامل من مركزه الوظيفي احلايل إىل مركز وظيفي أعلى      

الداخلي  تتم هذه العملية عند القيام بالتوظيف.  ، وتكون هذه احلركة عموديا وضع حمتوى أفضل مما كان عليه
جاد يف  ، ، خربة هل له مؤهالت) يتم اإلعالن عنها يف لوحة اإلعالنات حبيث يتم دراسة ملف املرتشح للوظيفة 

و تكون الرتقية يف اجلامعة داخلية على أساس األقدمية حيث يرقى املوظف  مث تعيينه(  اءات، هل لديه كف عمله
 .على حسب الوظيفة اليت  هو يشغلها 
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 :في الجريدة الرسمية  الترقية التي تنص علىالقوانين  -2-1
 

األعلى مباشرة و تتم بصفة مستمرة   من درجة إىل درجةتتمثل الرتقية يف الدرجات يف االنتقال  : 143المادة 
 .حسب الوتائر و الكيفيات اليت حتدد عن طريق التنظيم 

تتمثل الرتقية يف الرتب يف تقدم املوظف يف مساره املهين و ذلك باإلنتقال من رتبة إىل الرتبة   : 146المادة 
 :تالية األعلى مباشرة ، حسب الكيفيات الاألعلى مباشرة يف نفس السلك أو يف السلك 

على أساس الشهادة من بني املوظفني الذين حتصلوا خالل مسارهم املهين على الشهادات و املؤهالت  -
 .املطلوبة 

 .بعد تكوين متخصص  -
 .عن طريق امتحان مهين أو فحص مهين   -
على سبيل اإلختيار عن طريق التسجيل يف قائمة التأهيل ، بعد أخذ رأي اللجنة املتساوية األعضاء ،  -

 .بني املوظفني الذين يثبتون األقدمية املطلوبة من 
 .مرتيني متتاليتني ال يستفيد املوظف من الرتقية عن طريق التسجيل يف قائمة التأهيل 
 .حتدد القوانني األساسية اخلاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه املادة 

 
 :تكون الترقية في الجامعة كالتالي 

 :الدرجة وتائر الترقية في : 2-2الجدول
 

 القصوى المتوسطة الدنيا
 أشهر 29سنوات و 21 سنوات 21 أشهر 29سنوات و  21

 
 .من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة : المصدر 

 
 
 



 -مستغانم  –لجامعة عبد الحميد ابن باديس الفصل الثاني                           دراسة ميدانية 
 

 
999 

 :و هي متكون من " اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  "حيث تكون هناك جلنة تسمى 
 

 21 ؛ (منتخبني)  أعضاء ممثلى العمال 
 21  يرتأسها مدير                                       " مستوى رئاسة اجلامعة   على  موحدة                   ؛أعضاء ممثلى اإلدارة 
 اجلامعة                                                           . الرئيس" 

 
  عمال ) لدراسة ملفات الرتقية يف الدرجة ،  91/  19  و     29/  12: جتمع بصفة دورية مرتني يف السنة 

 . 1و  9  رقم، إستمارة التنقيط موجودة يف امللحق ( و أساتذة 
 .املعهد / استنادا على استمارات التنقيط املقدمة من طرف الكليات 

 دنيا =  1:  املعيار

 .متوسطة           على أساس التنقيط =  1         

 قصوى =  1         

 

 :الترقية في الرتبة 

  إمتحان مهين ،            املفتوحة  ت يف حدود املناصباسنو  24كل 
  ترقية اختيارية              املفتوحة حدود املناصبسنوات يف  92كل. 
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 الوقاية و األمن في الجامعة : المطلب الثاني      

تسعى للحفاظ على سالمة  للجامعة حيث إن األمن والوقاية يف الوسط العمايل يعتربان من الوظائف اهلامة      
وتعترب العوامل  . قدم مجلة من اإلجراءات التنظيمية يف بيئة العمل جلعلها آمنةتمن املخاطر املهنية إذ  عماهلا

، لكون هذه األخرية تتعدد فيها  يف بيئة العمل وظفواحدة من بني أهم املؤثرات على صحة وسالمة امل النفسية
   االجتماعية وتتنوع فيها األمناط الشخصية مربزة فروق فردية لدى هؤالء العمال يف اجلوانب العقلية  التفاعالت

 .هذا ما يظهر جليا يف خمتلف السلوكيات لدى هؤالء العمال و الذكاء االنفعالية كاإلدراك واالنتباه و و املعرفية و
 

    
 
 
 التكوين في الجامعة : المطلب الثالث  

وخصوصا يف  ، هو احدى العناصر األساسية املكونة لسياسة تسيري املوارد البشرية يف اإلدارة العمومية التكوين
 : تكوين البد من أن تأخذ باالعتبارات التالية، وأن أي سياسة  الوظيفة العمومية ذات البنية املغلقة

 عن طريق األطوار التعليمية مبا هبا الطابع التقين للوظيفة اإلدارية وما تتطلبه من مهارات وتقنيات ال ميكن اكتسا
 . ، وإمنا التكوين عن طريق تنفيذ املهام أو الرتبصات امليدانية فيها اجلامعي

 تفرضه املتغريات البيئية وخصوصا منها التكنولوجية واالقتصادية السيما القيود املتسارع الذي التطور املستمر و
 ، وما تفرضه من ضرورة اكتساب املوارد ، والتقنيات اجلديدة يف جمال اإلدارة والتسيري للميزانية العامة للدولة املالية

 .البشرية املعارف واملهارات والسلوكيات طوال فرتة اخلدمة
، حيث أن  ة العمومية وامتيازات السلطة العامة وتأثريها على سلوكيات وتصرفات املوارد البشريةخصوصيات اخلدم

 .للموظف العام امتيازات تشكل خطرا على احلريات العامة إذا ما ساء استعماهلا
من  االنطالق، يتمثل األول يف  ، يستجيب نظام التكوين يف اإلدارة العمومية لعاملني أساسيني على هذا األساس

، والثاين يف  اإلقليمية وتشخيص دقيق لتعداد املوارد البشرية واقع املوارد البشرية على كل املستويات املركزية و
التجديد وإشراك مسريي املوارد البشرية على كافة املستويات يف مراحل عملية التكوين من حتديد  ضرورة
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والتقنيات والدعائم البيداغوجية املناسبة لطبيعة النشاط أسلوب التكوين والوسائل  االحتياجات واختيار
، قصد ضمان  اإلدارة تنظيم دورات التكوين وحتسني املستوى بصفة دورية ، ويتعني على وإلمكانيات اإلدارة

 . ملهام جديدة حتسني تأهيل املوظف وترقيته املهنية وتأهيله
 و التغريات أي جمموع كوينيةبتحديد االحتياجات الت عة اجلام قوم، حيث ي هو مرحلة تلي مرحلة التعيني     

تعرتض  التطورات املطلوبة إحداثها من معلومات ومهارات واجتاهات وسلوك العامل للتغلب على املشاكل اليت
 .حتقيقه األهداف اإلسرتاتيجية للمركز و سري العمل

 .بغرض حتسني املستوى التكوين  املهينيف مراكز ،  يف مراكز التكوين للجامعة يخارجيكون التكوين 
 

 :في الجريدة الرسمية التي تنص على التكوين القوانين  -1
 

قصد ضمان حتسني . يتعني على اإلدارة تنظيم دورات التكوين و حتسني املستوى بصفة دائمة :  144 المادة 
 .و تأهيله ملهام جديدة . تأهيل املوظف و ترقيته املهنية 

تنظيمه مدته وواجباته املوظف و يات لتحاق بالتكوين و حتسني املستوى و كيفحتدد شروط اال : 145المادة 
  . حقوقه املرتتبة على ذلك ، عن طريق التنظيم 
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 واقع تسيير المسار الوظيفي في الجامعة : المبحث الرابع     

فيما   احلوافز املعمول هبا يف اجلامعة أنظمة األجور ويهدف هذا املبحث إىل التعرف على املسار الوظيفي و       
 : يلي 
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 نظام األجور في الجامعة : المطلب األول     

 .تعتمد اجلامعة على نظام أجور وفق القوانني و التشريعات املنصوص عليها يف اجلريدة الرمسية 

 :في الجريدة الرسمية  األجور التي تنص علىالقوانين  -1-1
 

  :من هذا األمر  11يف املادة  يتكون الراتب املنصوص عليه : 111المادة 

 ،الراتب الرئيسي   -

 .العالوات و التعويضات  -

 .يستفيد املوظف زيادة على ذلك ، من املنح ذات الطابع العائلي املنصوص عليها يف الطابع املعمول به 

راتبه من املؤسسة أو اإلدارة العمومية اليت ميارس مهامه فيها ن رتبته ، كتيتقاضى املوظف مهما  : 124المادة 
 .فعليا 

و ميثل الراتب املقابل للواجبات . األساسي الرقم اإلستداليل األدىن للصنف يوافق الراتب  : 121المادة 
 .القانونية األساسية للموظف 

 :و يعد يف وضعية اخلدمة أيضا املوظف  : 121 المادة 

 عطلة سنوية ؛املوجود يف  -

 املوجود يف عطلة مرضية أو حادث مهين ؛  -

 املوظف املوجودة يف عطلة أمومة ؛ -

 من هذا األمر ؛ 194 و 191إىل  121ا هي حمددة يف املواد من املستفيد من رخصة غياب كم -

 ملتابعة فرتة حتسني املستوى أو الصيانة يف إطار االحتياط ؛ استدعاؤهالذي مت  -
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 استدعى يف إطار االحتياط ؛الذي  -

   .الذي مت قبولة ملتابعة فرتة حتسني املستوى  -

ميكن وضع املوظفني التابعني لبعض الرتب يف حالة القيام باخلدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية  : 134المادة 
 .اخلاصة إليها ضمن الشروط و الكيفيات احملددة يف القوانني األساسية أخرى عري اليت ينتمون 

 .أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم حتدد شروط و كيفيات تطبيق  : 132المادة 

 : ( 4و  1امللحق رقم )  للموظف يف اجلامعة كالتايل يتم حساب األجر الصايف

  ؛ دج  14:ستداللية سعر النقطة اال× ( 1موجود يف امللحق رقم )ستداليل الرقم اال= األجر القاعدي 
  األجر اخلام ؛= املنح و العالوات  + القاعدي األجر 
  (( على حسب الدخل) اإلمجايل و الضريبة على الدخل %  1جتماعي الضمان اال)  –األجر اخلام

 .األجر الصايف = 

املستخدمني يف املديرية الفرعية للمستخدمني و مع رئيس مصلحة  شخصية بحث على املقابلةالد يف اعتممت اال
مسارهم املهين و مدى موافقة املنصب مع العامل عن طريق رئيس  العاملني وحاولنا معرفة أحوال حيث  التكوين

  : صلحة و ذلك يف البيانات التاليةامل
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 :المكان المناسب للعامل : 4 -2الشكل 

 

 

 .من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة : المصدر 

 

راضون عن  معمل حيث أهنللمن املوظفني هم يف املكان املناسب  % 94نالحظ من الشكل السابق أن نسبة 
   من املوظفني ليسوا راضون عن مكان عملهم و ذلك ألسباب ختتلف من موظف  % 14بينما ، وظائفهم 

 .آلخر 
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 :الرضا عن األجر :  5 -2الشكل 

 

  
 .باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة من إعداد الطالب : المصدر 

 

و ذلك لعدم تسديد  من املوظفني ليسوا راضون عن أجرهم % 92نالحظ من الشكل السابق أن نسبة 
 . من املوظفني هم راضون عن األجر و ذلك ألسباب ختتلف من موظف آلخر % 12احتياجاهتم واليومية بينما 
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 الحوافز و المكافآت في الجامعة : ثانيالمطلب ال  

 شهريا املال من مبلغا للعاملني مبوجبها يدفع خطة أو برامج عن عبارة هو  :االجتماعي الضمان -1
 حيث ، العمل مزاولتهم دون حيول حادث أو مبرض يصابون أو العمل من يتقاعدون عندما كأجر

 اجلزء الفرد يغطي حني يف ، االجتماعي الضمان قسط من % 80 نسبة بتغطية اجلامعة ساهمت
 يف عادة األقساط هذه وتودع ، الشهري أجره من مسامهة نسبة اقتطاعه خالل من منه املتبقي

 ؛  االجتماعي الضمان مبؤسسات تسمى الدولة مؤسسة
و هدايا رمزية زيادة على ذلك عمرة عن طريق القرعة  مبنحة العامل اجلامعة ساعدت حيث  :الحج -2

 مبلغ رمزي ؛
 :في الجريدة الرسمية  و المكافآت القوانين التي تنص على الحوافز -3

املوظفون أومسة شرفية و مكافآت يف شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة و ميكن أن يسلم :  112المادة 
 .شهادات وزارية 

 .حتدد طبيعة األومسة الشرفية و املكافآت و خصائصها و كيفيات منحها عن طريق التنظيم 

قانونا أو قام مبجهودات استثنائية ميكن املوظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت  : 113 المادة
استشارة جلنة خاصة تنشأ أو مكافآت ، بعد / سامهت يف حتسني أداء املصلحة ، أن يستفيد من أومسة شرفية و 

 .لدى السلطة الوزارية املختصة 

 .الحيتها اخلاصة من طريق التنظيم حيدد تشكيل هذه اللجنة و سريها و ص
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 : الجامعةالحوافز في :  3-2الشكل 

 

 

 .من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة : المصدر 

 

معارضني للحوافز ، و و ال يوجد  % 922متثل   املؤيدين للحوافز  املوظفني نسبة نالحظ من الشكل السابق أن
 .ألهنا تشجع املوظفني على العمل  هي نتيجة إجيابية
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 : في الجامعةالحوافز نوع : 6 -2الشكل 

 

  
 .من إعداد الطالب باالعتماد على املعلومات الداخلية للجامعة : المصدر 

 

لعدم تسديد الراتب من املوظفني يفضلون احلافز املادي و ذلك  % 12نالحظ من الشكل السابق أن نسبة 
 .يفضلون احلافز املعنوي من املوظفني هم  % 92بينما لالحتياجات 
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 األجور و المكافآت على المسار الوظيفي في الجامعة ثير نظام و أت: المطلب الثالث     

 و الرتقية ، كوينالت : خالل من العاملني حتفيز علىيف اجلامعة  الوظيفي املسار تأثري إىل سنتطرق يلي فيما    
 .الوظيفي النقل
  :العاملين تحفيز على تكوينال أثر :أوال
 جديدة توجيهات أو وسلوكيات معارف أو وقدرات مهارات األفراد إكساب إىل يهدف نشاط هو كوينالت    
 .العمل ومسارات الوظيفية املتطلبات وتالءم تواكب جلعلها قائمة وسلوكيات مهارات تطوير أو تعديل أو
 : للعاملني االجتماعي والرقي الوظيفي الرضا حتقيق يف املسامهة يف يف اجلامعة كوينالت أمهية وتربز  

 ؛داخل اجلامعة  العاملني بني االجتماعي التفاعل أساليب تطوير 
 تطويرهم وبضرورة هبم هاباهتمام إحساسهم خالل من فيها والعاملني امعةاجل بني الثقة تنمية . 

  : العاملين تحفيز على الترقية أثر :ثانيا
 للرتقي ويتطلع طموحا الفرد كان فكلما ، العاملني لرتقية ومعروف جيد نظام بإعداد اجلامعة أن الضروري من    
 يف الرتقية أمهية وتبدو  .وفاعلية جبد للعمل يدفعه له رئيسيا حافزا ستمثل أمامه الرتقية فرص إتاحة فإن امعةاجل يف

 :يلي ما حتقيق
 ؛ الذاتية والتنمية للتدريب العاملني زيفحت 
 ؛ الوظيفية احلياة يف وامللل اجلمود كسر 
 ؛ للرتقية سعيا أدائهم مستويات يف إجيابيا يؤثر مما امعةاجل يف العاملني رضا حتقيق 
 لتحفيزهم مصدر فهي وبالتايل باملنظمة األكفاء لألفراد مكافأة الرتقية تعترب . 

 :العاملين  تحفيز على الوظيفي النقل أثر :ثالثا
 الضغوطات مواجهة إىل سعيا استعماهلا إىل اجلامعة تلجأ وسيلة أنه حيث ، حيوية ضرورة الوظيفي النقل يعترب    
 الوظائف خمتلف بني الفرد نقل إن ، العمل خارج اليومية احلياة صعوبات عن والناجتة العاملون منها يعاين اليت

 هاما مصدرا يعترب كما ، واملعارف املهارات خمتلف وإكسابه األصلية وظيفته يف الرتابة حالة من إخراجه إىل يؤدي
 . الوحدات خمتلف بني والتكاثف التعاون ونشر حتقيق على يعمل نهأ إىل إضافة العاملني لتحفيز
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 :خالصة الفصل 
 املسار على التعرف منها اهلدف كان واليت هبا يف اجلامعة  قمنا اليت التطبيقية الدراسة على الفصل هذا اشتمل    

 يف األساسي املورد هو البشري املورد أن الدراسة هذه خالل من وتأكدنا ،و نظام األجور و املكافآت   الوظيفي
 . أفرادها حتفيز عن تستغين أن نشاطها طبيعة كانت مهما مؤسسة ألي ميكن وال ،اجلامعة 

 يعد الذي كوينكالت أساليب عدة ستعملت اأهن إىل توصلنا ،ه اجلامعة هذ يف الوظيفي املسار لواقع دراستنا فعند
 خمتلف وتقدمي الوظيفي بتدرجه الفرد تشعر واليت والرتقية النقل بعمليات والقيام املعنوي الروح رفع يف حافزهم
 .  املادية واحلوافز االجتماعية كاخلدمات األخرى احلوافز



 
 
 

 

 خامتة عامة
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 واليت املطروحة الرئيسية اإلشكالية معاجلني النظري اجلانب يف دراسته مت ما نسقط أن الدراسة هذه يف حاولنا    
 يف ميدانية دراسة إجراء مت فقد ،عالقة نظام األجور و المكافآت بعملية تسيير المسار الوظيفي  لنا تبني

 .عبد احلميد ابن باديس لوالية مستغامن  جامعة

 من اليت الكيفية حتدد اليت احلديثة البشرية املوارد إدارة وظائف إحدى يعترب الوظيفي املسار ختطيط أن تبني ولقد
 ملعرفة نتيجة هلم واحلفز الرضا لتحقيق وذلك الوظيفي مسارهم لتنمية أفرادها مساعدة املؤسسة تستطيع خالهلا
 .التقاعد سن حىت الوظيفي السلم أول من تبدأ متسلسلة خطوات يف مهتحيا مسار

 حياته ويطور خيطط فالفرد ، املنظمة يف وتطويره الوظيفي املسار ختطيط يف واألفراد املنظمة من كل دور وهناك
 ختطيط عاتقها على ويقع النشاط هذا تدير واملنظمة ، واجتاهاته وقدراته وطموحاته قيمه ضوء على الوظيفية
 من نوع وجود من البد ولكن مهتومهارا مهتقدرا وتطوير ، هلم الوظيفية املسارات وإعداد ، العاملني حتركات
 سياسات خالل من واملستقبلية احلالية املنظمة واحتياجات الوظيفية مهتوطموحا األفراد احتياجات بني التوافق
 .البشرية املوارد إدارة

 :اثبات صحة الفرضيات :  أوال

 حمفز األجور و املكافآت نظام وجود مبدى الفرد استقرار يرتبط: "  تتمثل الفرضية األوىل يف . " 

يثبت يقي من معرفة أن اجلامعة تعتمد على توفري اجلو املالئم للموظفني مما من خالل اجلانب التطب ةمتت احملاول    
 .صحة الفرضية األوىل 

  تطبيق عدم إىل األوىل بالدرجة راجع أهدافها حتقيق يف املؤسسة فشل: " تتمثل الفرضية الثانية يف 
 " .فعال  وظيفي مسار سياسة
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ا و حسب ما جاء تسري وفق القانون يف توظيف العماهلمتكنا من معرفة أن اجلامعة من خالل الدراسة امليدانية     
 .صحة الفرضية الثانية يف اجلريدة الرمسية و هذا ما يثبت 

  تعمل اجلامعة على توفري حياة مهنية مالئمة للموظف باستخدام : " تتمثل الفرضية الثالثة يف
 " . التحفيزات مادية أكثر من املعنوية

  من خالل ما توصلنا إليه نستطيع القول أن اجلامعة تعتمد على التحفيزات املادية املتمثل يف مبالغ املالية    
   .و هذا ما يبت صحة الفرضية الثالثة كذلك ترسل موظفيها إىل العمرة 

 :النتائج المتوصل إليها : ثانيا 

 : أمهها من ، النتائج من العديد الستنباط التطبيقي و النظري اجلانب يف التوصل مت

 استثمار و احرتامه بضرورة اقتناعها و ، اهتاهتماما قمة يف ووضعه البشري العنصر على املعاصرة اإلدارة تركيز 1-
 ؛ له األنسب العمل جماالت يف بتوظيفها طاقاته و قدراته

 من املؤسسة و القرد أهداف حتقيق على العمل و ، الوظيفة و الفرد بني بالتوفيق البشرية املوارد ادارة تقوم 2-
 و منو فرص من توفره ما و املؤسسة احتياجات و يتوافق مبا الوظيفي مساره ختطيط على الفرد مساعدة خالل
 ؛ وظيفي تطور

 األداء فعالية مستوى ارتفاع على انعكس مما التدريبية املمارسة بسبب العاملني لدى القدرات مستوى ارتفاع 3-
 ؛ املؤسسة يف

 سيما معنوية و مادية مزايا تصاحبه نهأ و خاصة ، التقدم يف رغبتهم و الوظيفية مهتمبسارا العاملني اهتمام 4-
 ؛ الذات حتقيق و االحرتام و التقدير اىل مهتحاجا حتقيق

 الئقة؛ ظروف يف املهام تأدية من العمال ميكن مما املناسب العمل ظروف توفري 5-
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 عليها؛ االعتماد املؤسسة تستطيع اليت العاملة القوى التحفيز مصادر من هاما مصدرا الرتقية تعد 6-

 املؤسسة؛ إىل باالنتماء العامل شعور لتقوية للحوافز فعال نظام وجود يسمح -7

  .احلاجة لذلك  اقتضت كلما أهداف اجلامعة و حسب يتغري التحفيز أسلوب -9

 : التوصيات:  لثاثا

 حمل اجلامعة يف املسؤولني على التالية التوصيات نقرتح فإننا نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء يف    
 .الدراسة

 ؛ التدريبية الحتياجاته وتصوره العامل طلب على بناء تدريبية برامج توفري ضرورة  
 ؛ امعةاجل يف للعمال مستمر تدريب هناك يكون أن  
 ؛ واضحة حتفيز بسياسة امعةاجل تلتزم أن  
 ؛ موضوعية بطريقة التحفيز عملية تتم أن 
 ؛ احملسوبية على القضاء يتم أن و العمال مع التعامل يف عدالة هناك يكون أن  
 على اجيايب تأثري له يكون مما الداخل من الرتقية طريق عن البشرية املوارد من امعةاجل احتياجات توفري 

 . اهل ووالءهم انتماءهم و العاملني رضا

 : البحث أفاق: رابعا 
 باحثون يعاجلها لو حبذ و الجملا هذا يف للبحث أخرى مواضيع عدة البحث هذا خنتتم حنن و انتباهنا أثار    

 : يف تتمثل و املستقبل يف آخرون
 . البشري للمورد الوظيفي املسار تسيري إسرتاتيجية 1-
  . التنظيمي بالوالء عالقته و الوظيفي املسار 2-
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 قد ونكون ومعاجلته املوضوع اختيار يف وفقنا قد نكون أن وجل عز اهلل نسأل أن إال يسعنا ال األخري ويف    
 إدارة يف ختصصا و تعمقا أكثر الحقة لدراسات التمهيد و اإلضافات بعض تقدمي يف ضئيل جبزء لو و سامهنا
 .البشرية املوارد

 



 
 
 

 

 املراجع
 



 
921 

 قائمة المراجع
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 : الملتقيات: رابعا 
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 :القوانين و التشريعات  :خامسا 

 .اجلريدة الرمسية  .1
 65املتعلق بقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية املؤرخ يف  02-02من القانون رقم  772إىل  775املادة  .6
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 1222يوليو سنة  7املوافق ل  ، 1412ربيع األول عام  13مؤرخ يف  660 -22مرسوم التنفيذي رقم  .3

 .6004غشت  62مؤرخة يف  54، يتضمن إنشاء  جامعة مستغامن ، املعدل ،اجلريدة الرمسية ،رقم 
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