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 كلــــــــــــــــــــــــــــمة شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و تقديـــــــــــــــــــــــــــــر

 :حنمد اهلل الذي وفقنا الجناز ىذا العمل مصدقا لقولو ........احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات    

 ".لئـــــــــــــــن شكــــــــــــــــرمت الزيدنــــــــــــــــــــــــــــــكم "                           

الكرام  األساتذةكل   إىلدرب احلياة و كلمة طيبة  أنار يلكل من   إىلبالشكر اخلاص و االمتنان الكبري  أتقدم
 .دراسة الذين                                 قدموا لنا يد العون طوال للسنوات ال

 .بن حليمة خرية :ادلشرفة  األستاذةو باخلصوص                         

بالشكر اخلالص لكل عمال بنك الفالحة و التنمية الريفية لوكالة بسيدي خلضر ساعدونا يف حبثنا و  أتقدمكما 
 .قدموا لنا يدا العون يف تربصنا حفظهم اهلل و جزامها لف خري 

 .يلقي ىذا العمل النور  أنبعيد يف  أوو كل من ساىم من قريب                     

 .لكم مين مجيعا خالص عبارات الشكر                          

 

 

 

 

 ..... ــراوشكـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                 

 



 : داءإه
 :من قال فيهما اهلل عزوجل  إىل

 " . إحساناو بالوالدين  إياهتعبدوا ال  إالو قضى ربك " 

 .يف دراسيت  هتبحينما اجتهد و  أتذكرمهامن  إىلاىدي مثرة جهدي 

 .احلنان اليت وضع اهلل حتت قدميها اجلنة  ادلنبع

 .اهلل يف عمرىا  أطالالعزيزة  أمي

دريب بتوجيهاتو الصائبة و كان يل سندا يف كل حمطة من  أنارمن  إىلعصارة علمي  إىل
 .حياة 

 .اهلل يف عمره  أطالالعزيز  أيب

 إخويتمن ترعرعت وكربت بينهم  إىل

 .الدراسية واىل كل صديقايت  أيامي أحلىمن قضية معهم  إىلحتية خالصة 

 .صغريىم  إىلمن كبريىم  األقاربكل عائليت و   إىلو 

 .كل من حيملهم قليب ومل يكتبهم قلمي   إىل

 



 



 المقدمة العامة
 

 
 أ

 مقدمة عامة :

حيث ال يكفي األداء يف عصر ادلنافسة احلادة و التطورات التقنية ، تكون ادلؤسسة يف وضعية صعبة ،      

العادي دلواجهة ادلنافسة و تطلعات الزبائن ادلتزايدة و من الواضح أال تستطيع أي مؤسسة مهما كانت إمكانيات 

نفس األساليب التقليدية و ىذا  إىلنفس مستوى األداء و الركون  إىلبالعودة احملافظة على موقعها التنافسي 

ادلستوى العلمي ، ألن أداء  إىلمتعالية تتفوق هبا على ادلنافسني و ترقى  درجات إىلحتسني أدائها  إىلمايدفعها 

 ادلؤسسة يعرف دائما على أساس حتسني القابلية التنافسية أي حتسني النتائج .

لكن ادلوارد تستخدمها لتحسني مستويات األداء و من مث حتقيق أىدافها  اليتمتتلك ادلؤسسة العديد من ادلوارد    

ية ىي ادلوارد البررية و اليت تعت ر الثروة األوىل للمؤسسة و أحد العوام  األساسية لدأداء ، حيث تسمح األكثر أمه

للمؤسسة باالستمرارية و النمو ضمن بيئة غري مستقرة و أسواق متقلبة و منتجات أكثر تعقيدا و جد متنوعة و 

لك تعت ر ىذه السياسة اإلنتاجية و الفاعلية و بذصعوبة إرضاء الزبون و حتقيق ادلستوى األعلى من  إىلباإلضافة 

 إىلبضرورة تفعي  ادلوارد البررية من القيادات  االقتناع)حتسني األداء ( ىي سياسة عامة للمؤسسة ،حيث يسود 

 إخالفادلستويات التنفيذية يف ك  جماالت النراط فادلورد البرري ميث  مجيع العاملني يف ادلؤسسة و على 

 و مؤىالهتم و أدوارىم . مستوياهتم

ادلدارس اإلدارية يف مجيع العصور و  اىتمت،لذلك بدون ادلورد البرري ال ميكن أن ينرأ أو يكون تنظيم      

حىت الوقت احلاضر هبذا ادلورد فقامت بتحفيزه و تنمية قدراتو و رصد ادلعرفة الكامنة لديو ، و عملت على هتيئة 

بأفض  كفاءة لديو فهو الذي يقوم بتدريب  إليوكي يؤدي األعمال و األنرطة ادلوكلة البيئة الداخلية و اخلارجية ل



 المقدمة العامة
 

 
ب  

، كما أنو و ضبط و استغالل خمتلف ادلوارد و اإلمكانيات ادلادية و ادلالية و التكنولوجية اليت متتلكها ادلؤسسة 

فهو ادلورد الذي ال ميكن  يعم  على توزيع األدوار و حيدد سلطات و يفوضها و يررف على النراطات و ادلهام

 بدونو أن حتقق ادلؤسسة أىدافها . 

:                                                                                                    أوال :اإلشكالية

                             و بناءا على ما تقدم ميكن التعبري عن اإلشكالية بالسؤال اجلوىري التايل :            

 ؟ االقتصاديةتسيري ادلوارد البررية يف حتسني أداء العنصر البرري داخ  ادلؤسسة  آلياتـــ كيف تساىم 

 ثانيا :فرضيات البحث :  

 لإلجابة على إشكالية البحث قمنا بصياغة الفرضيات التالية : 

 ـــ تقتضي إدارة ادلوارد البررية إتباع أساليب و طرق لتسيري عنصرىا البرري . 1

 حتسني أداء العنصر البرري . إىلـــ هتدف أساليب تسيري ادلوارد البررية  2

 أهمية البحث :ثالثا :

يتها على أداء الفرد تستمد ىذه الدراسة أمهيتها من خالل النظرة ادلتزايدة لتسيري ادلوارد البررية من جهة و فعال  

 من جهة ثانية و بصفة عامة فإن أمهية حبثنا تظهر يف العناصر التالية :

ـــ األمهية اليت يكتسبها ىذا ادلوضوع نظرا للوضع الراىن الذي متر بو ادلؤسسات اجلزائرية و اليت تستدعي  1

 بادلوارد البررية كمحدد أساسي لنجاح أو فر  ادلؤسسات وال سيما يف ظ  العودلة . االىتمام



 المقدمة العامة
 

 
ت  

 ادلؤسسة يف حتسني الرحبية و التنمية القدرة التنافسية . اقتصادياتالفرد و تأثريه على ـــ أمهية  2

 رابعا : صعوبات البحث :

تعلق باجلانب النظري أو اجلانب لقد واجهنا صعوبات و مراك  عديدة عند إعداد ىذا البحث ، سواء   

 يلي : التطبيقي ، و ىذه الصعوبات ميكن حصرىا فيما

 صعوبة احلصول على ادلراجع ادلتعلقة باجلوىر ادلوضوع . ــــ   

 ادلراجع اليت عاجلت ادلوضوع تعت ر قدمية نسبيا . أغلبيةــ   

 ــ صعوبة احلصول على معلومات من مؤسسة حم  الدراسة .  

 : المنهج المستخدم في البحثخامسا : 

و  اإلشكاليةعلى التساؤالت  اإلجابةو نتائجها و  أبعادىاموضوع البحث و حتلي   إشكاليةمن اج  دراسة    

و  األدواتادلفاىيم و  أىم إلبرازصحة الفرضيات حتت الدراسة باالعتماد ادلنهج الوصفي و التحليلي  إثبات

 هبا . اإلدلامادلقاربات ادلرتبطة بادلوضوع و 

اجلانب التطبيقي اعتمدنا على ادلنهج التحليلي و  إماجانب النظري اعتمدنا على ادلنهج الوصفي  إىلفالنسبة  

 الذي كان ببنك بدر بسيدي خلضر مستغاًل .

 سادسا : هيكل البحث :



 المقدمة العامة
 

 
ث  

 نظري و الثاين تطبيقي . األول نيجزئ إىلمن اج  معاجلة ادلوضوع سنقوم بتقسيم البحث 

العنصر البرري أي سنتطرق يف ادلبحث  بأداءسنتناول يف اجلزء النظري : عالقة آليات تسيري ادلوارد البررية    

 العاملني . أداءعموميات حول تسيري ادلوارد البررية بينما يف ادلبحث الثاين عموميات حول تقييم  إىل األول

ادلبحث  إماتقدمي عام لبنك بدر  األوليتعلق بدراسة حالة بنك بدر و سنتطرق يف ادلبحث اجلزء التطبيقي  إما 

 العنصر البرري . أداءالثاين سنخصصو لدراسة تقييم 
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 مقدمة الفصل األول:

ملى مطخيط مال مربشر ة  مرومارةا مدارة  مهمة  موممرومنرأ مرحصطاجاتقتتصر  مقااه  مزهنط  ملندمفرت  هنمرألةديمربعاهى 

ومقتافريمهذهمرالحصطاجات،مومقتتدة ماةجاتمكفاءهتاميفمربعةلمبلمقترةلمهارضطعمأوسعمهنمذبكم،مهثلممرخصطاة

لةىط محتسنيمكفاء مربعاهىنيملنمط ةقمربربرهجممربصدةةشط مربيتمقتتدهمامومقتر فملى مقتنفطذهام،مومذبكميفمحالم

ومةاةس مألةاةهمملى مأسسمسىطة ممنرأ رومهبدفمألدرامربعاهىنيميفممرومنرأ لدمموجاامدارة مهسصتى مبىصدةةبميفم

مرجلطدمبأقلمجمدم،مومبأقلمربصكابطفم.مرإلنصاجومصحطح مومحتتطقمأكربمقدةمهنم

مهشحثنيم:ممدىلومةنتسممهذرمربفرلم

مرومشحثمرألولم:لةاهطاتمحالمقتسطريمرومارةامربشر ة م.

 رومشحثمربثاينم:لةاهطاتمحالمقتتططممأارءمربعاهىنيم.
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 المبحث األول : عموميات حول تسيير الموارد البشرية .

وتسيري ادلؤسسة أو فيما يتعلق  إدارةادلؤسسات االقتصادية يف رلاؿ  شاىدتومع التوسع والتطور الكبري الذي 

 البحث التطوري لتسيري اجلودة . اإلنتاجدبعاجلة جوانبها ادلختلفة التقنية ادلتعلقة بعملية 

 المطلب األول : التطور التاريخي لتسيير الموارد البشرية ومفهومها .

 : التطور التارؼلي لتسيري ادلوارد البشرية . الفرع األول

ديث لوظيفة ادلوارد البشرية خبلؿ العقود األخرية تطور ملحوظا دائما وذلذا فاف ادلفهـو احلعرفت وظيفة ادلوارد 

 1بعد سلسلة طويلة من التطورات اليت مرت على العنصر البشري وىو ؽلارس العمل : إالستقر تالبشرية دل 

 ػ قبل الثورة الصناعية : 1

اليدوية حىت كانت معظم السلع تصنع يف ادلصانع الصغرية أو يف بيت  اإلنتاجسبيزت ىذه احلقبة التارؼلية بطرؽ 

 أبعد من ذلك . إذلصاحب العمل ، ولو نظرنا 

 أ ػ نظاـ العبودية :

 لو. إنسانيةوفيو اعترب العامل من شلتلكات صاحبو ويبيعو ويشًتيو لشأنو كل السلع فبل حقوؽ قانونية أو 

 ب ػ نظاـ الصناعة اليدوية : 

                                                           

. 65، ص  8867الجامعٌة ، القاهرة ،  النهضةدار  اإلنسانٌةو العالقات  األفراد إدارةوعً هاشم ، االتجاهات الحدٌثة فً  
1
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أجر الكفاؼ يسمح للعامل  الذي يعد ادلرحلة برزت فئة سبلك اخلربة وادلهارة وبدأت تعمل مقابل األجر ويف ىذه

 وعائلتو بالكفاؼ .

 ج ػ نظاـ الوظائف :

ويشمل  إنتاجهمشروط الدخوؿ للمهنة وأجورىم ومستويات بوضع وبو شكلت كل الصناعة طائفة ذلا قانوهنا 

 احلرفة . أوللصناعة نظاـ الطوائف احتكار 

 / مرحلة الثورة الصناعية : 2

يف النصف الثاين من  اآلالتبدأت الثورة الصناعية كنتيجة سلسلة من االكتشافات واالخًتاعات وظهور  إفما 

ذلك أف  إذليضاؼ  الضخمةة هتيئة أفراد ربتاجهم مشاريعهم نمن عشر حىت تواجو أرباب العمل مهالقرف الثا

 اإلنتاجفيما أصبح لآللة الدور الرئيسي يف  األماف إذلسوؽ العمل فافتقر العاملوف  العماؿ كانت ضعيفة يف قسوة

 اإلضرابوبعد ذلك برزت النقابات يف منتصف القرف التاسع عشر للدفاع عن مصاحل العماؿ مستخدمة سبلح 

 تنظيميا . من أخطار أرباب العماؿ للجوء دلفاوضتهم عن طريق ادلفاوضة اجلماعية أخذت النقابات للتطور

 / احلرب العادلية الثانية : 3

وبالتارل أوجب  اإلنتاجوالذي ىو زلور  باإلنسافلقد أفرزت ىذه احلرب العادلية األوذل ولكنها ركزت على العناية 

 ثبلثة مراحل وىي مرحلة التكوين  إذلالعناية بتسيري ادلوارد البشرية وؽلكن تقسيم مراحل تطور وظيفة ادلوارد البشرية 
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ومرحلة النمو وأخريا مرحلة النضج وقد أتت كل مرحلة من ىذه ادلراحل تدرغليا وبرامج أكثر رقيا وتعقيدا أو مشوال 

 لتسري ادلوارد البشرية .

 أ ػ مرحلة التكوين :

 1900بتسيري ادلوارد البشرية قبل بداية القرف العشرين فقبل سنة  تتعلق سنوات التكوين بتلك األنشطة اخلاصة

خلاصة للمساعدة اخلاصة باألفراد يف الصناعات ا يف األنشطة بإحصائياتوبالرغم من حاالت سبت فيها االستعانة 

  اإلحصائياتىؤالء  أف عدد إالوربديد مستويات األداء الصناعي والتدريب وأيضا الصحبة  يف عمليات التعيني

بأسرىا ،وصلد أنو يف أواخر القرف التاسع عشر  عدى بضعة عشرات على مستوى الصناعة األمريكيةيتكاف قليبل ال

ومت تأسيس مؤسسات بدأت تضع البيئة األساسية لتنمية برامج حضت بقبوؿ عاـ لتسيري ادلوارد  قواننيصدرت 

البشرية ولكن لتنفيذ ىذه األنشطة كاف ػلدث غالبا بطريقة عشوائية يف الواقع العلمي وعموما ؽلكن وصف 

 1ـ بأهنا عشوائية وغري منظمة . 1900سيري ادلوارد البشرية قبل عاـ األنشطة اليت تتعلق بت

 ب ػ مرحلة النضج :

التزاـ احلكومة الفدرالية ، 1946تبدأ ىذه ادلرحلة بقانوف العمل الذي صدر يف الواليات ادلتحدة األمريكية سنة 

الربامج اخلاصة بتسيري ادلوارد البشرية بتوفري فرص عمل مبلئمة ويعترب التوسع الكبري النطاؽ التدخل احلكومي يف 

 يف كل ادلنظمات اخلاصة الرئيسية دلرحلة النضج ادلستمر حىت يومنا ىذا .

1
 . 10، رؤية من اذليئة ادلعرفية ، كلية التجارة  ، ص  األفراد إدارة،  إبراىيم زلمد
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 األربعني سنة ادلاضية  خبلؿ مستوى الوالةتوى الفدرارل أو الزيادة ادلستمرة يف التشريعات اليت صدرت على ادلس إف

ادلنظمات العادلية وبالتارل زيادة ظلوىا والتوسع ادلستمر يف استخداـ أسلوب  إدارةكاف ذلا أكرب أثر يف تقليد حرية 

ارة ادلفاوضة اجلماعية خبلؿ الطور األخري من مرحلة النمو السابقة واليت كاف ذلا أثر كبري يف السلطات غد

 كومية خبلؿ مرحلة النضج قد أثرت تأثريا كبريا .صلد أف السياسات احل ادلنظمات

 : مفهـو تسيري ادلوارد البشرية : الفرع الثاني

لكن ؽلكن التمييز بني وجهيت نظر سلتلفتني وعلا الوجو  لئلدارةلقد اختلفت وجهات النظر يف ربديد مفهـو موحد 

 لى نواحي تنفيذية .التقليدية واحلديثة وأف نشاط األفراد يشتمل ع

 الوظائف األساسية يف ادلنشأة . إحدىاألفراد تعترب  إدارةأما من ناحية أخرى أصحاب وجهة النظر احلديثة أي 

وتأثريه  اإلنساين، التموين ، التسويق ، التمويل ، ( وذلك ألعلية العنصر  اإلنتاجوذلا نفس أعلية تلك الوظائف )

األفراد من جهة  إدارةدلؤسسة ، وقد يكوف من ادلفيد يف ادلقاـ أف تستعرض بعض تعريفات  اإلنتاجيةعلى الكفاية 

 نظر الكاتب ادلهتمني هبا .

 األفراد بأهنا عملية اختيار واستخداـ تنمية وتعويض ادلوارد البشرية . إدارة"   French  يعرؼ فراش "

رية ىو العملية اليت يتم دبوجبها احلصوؿ على األفراد ويرى الدكتور مهدي حسني زويلف أف " تسيري ادلوارد البش

  أكثروجعلهم يبذلوف البلزمني للمؤسسة من حيث العدد والنوعية اليت زبدـ أغراضها وترغبهم يف البقاء خبدمتها 
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  "يعرؼ تسيري ادلوارد البشرية   GM. Peretti أما .1 أىدافهاو ربقيق  إلصلاحهاقدر شلكن من طاقتهم و جهودىم  "

و القرارات و السياسات اليت سبكن من احلصوؿ يف الوقت ادلرغوب على ادلوارد  اإلجراءاتعلى انو " رلموعة من 

للتمكني من القياـ بالنشاط    إمكانياتادلعارؼ القدرات ادلطلوبة ربفيزىا و تطوير  التأىيلالبشرية بالكفاءات و 

2اة ادلؤسسة وتطويرىا " أو بالوظائف وربمل ادلسؤوليات من أجل استمرار حي
 

الوظائف اذلامة يف ادلنشآت اليت زبتص باستخداـ  إحدىسبثل  األفراد إدارة إفالسابقة يتضح من التعريفات 

 : أعلهاالرئيسية اليت تؤديها و  األنشطةالعنصر البشري بكفاءة و لكي يتحقق ذلك فهناؾ عدد من 

 ػػ تكوين قوى عامة و مستقرة ذات كفاءة . 

 ػػ صيانة و تدريب تنمية القوى العاملة . 

 ػػ توفري الرعاية الصحية و االجتماعية للعاملني . 

 

 

 

 

                                                           
1

. 16،ص  2000ادلوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر و التوزيع ، القاىرة   إدارةصبلح الدين زلمد عبد الباقي ،   
2 

16،ص ادلوارد البشرية ،مرجع سابق  إدارة صبلح الدين زلمد عبد الباقي  ،  
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 ( عملية تسيري ادلوارد البشرية  01الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 . 37، ص 1993، ادلوارد البشرية لبناف،بريوت الدار اجلامعية إدارةادلصدر : زلمد سعيد سلطاف ، 

 

 التوظٌف :

 ــ التخطٌط 

 ــ االستقطاب 

 ــ االختٌار 

 ــ التعٌٌن 

 المحافظة :

 ــ الخدمات و المزاٌا 

 ــ االمن و الصحة 

 ــ العالقات الصناعٌة 

 

 التنمٌة :

 ػػ التكوين 

 ــ التعلٌم 

 التحفٌز :

  الدافعيةــ 

  األداءػػ تقييم 

 ػػ العوائد 

  ػػ احلوافز

البشرية ادلواردتسيري   
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 المطلب الثاني : أهمية تسيير الموارد البشرية 

الذي يقـو بتقدمي الثورة ويقـو بتقدمي  اإلدارةادلوارد البشرية دورا انتشاري وىذا من خبلؿ مدير  إدارةتؤدي 

ادلعلومات سواء على ادلستوى التنازرل أو التصاعدي فيقـو بالنصائح للمدريني التنفيذيني وذلك ألجل تشخيص 

رأيو وقبوؿ ىذه احللوؿ  إبداءأو تقدمي احللوؿ للمشاكل فيقـو ادلدير بتقدمي االقًتاحات واحللوؿ وللعامل احلق يف 

ادلوارد البشرية يكوف ىنا دور استشاري   إدارة، فدور  إدارتوعن تنفيذ خطط وأعماؿ معينة يف  وؿمسئفكل مدير 

تسجيل العماؿ  اإلحصائياتكما تقـو بدور تنفيذي كتطبيق الدراسات يف رلاؿ ادلوارد البشرية وذلك من حيث 

ادلوارد البشرية تقـو بدور الرقابة على األعماؿ  إدارة إفوتقدمي اخلدمات الطبية ، اخلدمات االجتماعية والثقافية ، 

األخرى يف رلاؿ ادلوارد البشرية وذلك يف مدى تطبيق سياسة التوظيف وسياسات أخرى خاصة بالعمل  اإلدارات

األخرى  اإلدارةومراقبة ذباوزات ادلديرين وسلالفتهم للتعليمات وتتم ىذه الرقابة بفضل طلب البيانات اخلاصة من 

استشارية  إدارةادلوارد البشرية تعترب  إدارةاقًتاحات يف  وإعطاءليل ىذه البيانات واستخبلص االضلرافات ويتم رب

متخصصة ويتم ذلك عن طريق تكوين ادلديرين وسبكينهم من اكتساب خربات ومن جهة أخرى فاف اذليكل 

بني األفراد ويعترب ادلنسق بني  العاـ الذي ػلدد توزيع األدوات وادلسؤوليات والسلطات اإلطارالتنظيمي ىو 

 1عدة أىداؼ منها : إذلعبلقات ادلوارد البشرية اليت ترمي 

 

_________________________ 

1 
 . 06،ص 1993عماف ،  رلادالي، دار  اإلنسانيةمن تطور كمي و العبلقات  اإلفراد إدارةػمهدي حسني زويلف ، 
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انتشار قدراهتا العقلية التقنية يف سبيل ربقيق أىداؼ  إذلػ تكوين قوة عاملة مستقرة ذات كفاءة عالية تسعى  1

 ادلؤسسات .

ػ تكوين األفراد بادلنشآت واحملافظة على مستوى معني من ادلهارة ، القدرة والكفاءة احلقيقية اليت تطمئن  2 

 ادلستوى الفين التكنولوجي العاـ ، اكتساب مهارات وحبوث متطورة .

 المطلب الثالث : آليات تسيير الموارد البشرية .  

 فيما يلي :  إليهالتوظيف وسياسة األجور والتكوين سوؼ نتطرؽ سياسة ادلوارد البشرية تتجلى فيما يلي : سياسة ا

 : سياسة التوظيف . الفرع األول 

 ػ تعريف التوظيف :  1

أف القرارات الناذبة عن ىذه ادلرحلة ىي  إذيعترب التوظيف مرحلة جد ىامة ضمن عملية تسيري ادلوارد البشرية 

:  إليوتغيري التوازف الذي يكوف قد وصلت  إذلأي فرد جديد ضمن ادلؤسسة يؤدي  إدخاؿحامسة ، حيث أف 

ادلصلحة ، الورشة ، ادلديرية ... اخل، وكل خطأ يف ىذه العملية يكوف مكلفا ومؤثرا على مناخ العمل ، وقد يؤدي 

لى ىذا األساس يعامل مجلة من النتائج السلبية أعلها سلوؾ الرفض من اجلماعة اذباه الفرد اجلديد ، وع إذل

 التوظيف كما تعامل االستثمارات .

وؽلكن تعريف التوظيف بأنو تلك العملية اليت تتمكن من خبلذلا ادلؤسسة من توفري ادلوارد البشرية الضرورية دلنصب 

 التوظيف اخلارجي أو الداخلي . إذلالعمل الشاغر واليت يشًتط فيها التأىيل البلـز ، وذلك باللجوء 
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 اإلشكاليةالفرد ادلناسب لشغل ادلنصب الشاغر على أف  إغلادتعريف يظهر أف اذلدؼ من التوظيف ىو من ال

 1ادلطروحة بالنسبة للتوظيف ىي ضماف التوافق بني احتياجات التشغيل وقدرات الفرد

 ػ مراحل التوظيف : 2

مصادره والطرؽ ادلستخدمة فيو ضمن ىذه  إذلفهم التوظيف يتطلب معرفة مراحلو ادلختلفة ، على أف نتطرؽ  إف

 مراحل عملية التوظيف( : 02الشكل رقم ) : ادلراحل واليت يبينها الشكل ادلوارل

 

 

 

 

 

 

  Jear marie peretti : resources humaines et gestion de personnl , ed nbvcxn vuiber parisادلصدر : 

                                                                ., 2002 , p 76 

 : 2أ ( ربديد احلاجات

   

1
 . 22م ، ص  3662 األولى، عمان ، الطبعة  األردنللنشر و التوزٌع ،  أسامةسعاد ، تسٌٌر الموارد البشرٌة من خالل المهارات ، دار  معالٌمـ أ ـ حجاز إسماعٌلد : 

 .23حجازي ، نفس المرجع السابق ، ص  إسماعٌلد :ـ  8 3

 تػحػديػػد احلػػػػػػاجػػػػات

ادلرشحنيالبػحػث عػػن   

ادلرشحنياختيػػػػار   

 اإلدماج
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الشاغر واليت يعرب عنها من خبلؿ طلب التوظيف ادلقدـ من قبل  ادلنصبتغطية  إذلالشروع يف عملية التوظيف يبدأ من احلاجة  إف

 ادلباشر للمنصب زلتويا على ادلعلومات التالية :  ادلسئوؿ

 ػ مستوى التأىيل البلـز .

 و تاريخ مدة االحتياج .ػ مستوى األجر 

 : ادلرشحنيب ( البحث عن 

التوظيف الداخلي أو التوظيف اخلارجي غري أف كل  إذلاللجوء  إمايف ىذه اخلطوة يتوفر لدى ادلؤسسة خيارات ،

 وسلبياتو .اغلابياتو اتو خيار 

 : ادلرشحنيج (انتقاء 

من خبلؿ ىذه ادلرحلة تتمكن البيئة ادلكلفة بالتوظيف من ربديد ادلرشح األنسب للمنصب وذلك مرورا باخلطوات 

 التالية :

 : للمرشحنيػ الفرز األورل 

 يتم استبعاد باالعتماد على ادلعلومات ادلستخلصة من رسائل ومناىج السرية الذاتية ادلرسلة من طرؼ ادلرشحني

 اجلزء الغري ادلطابق للخصائص ادلطلوبة بشكل واضح .

 ػ االستثمارات :
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حجم ادلعلومات اليت تتحصل عليها ادلؤسسة من ادللفات ليست كافية لبلختيار النهائي لؤلفراد ادلطلوبني ،  إف

 خداما .التقنيات است أكثرتقنية االستمارات اليت تعد  إذلوللتمكن من ذلك تلجأ ادلؤسسات 

 ػ ادلقابلة :

ربليل مناىج السرية الذاتية واالستمارات ال يكفي الختيار ادلرشح بل غلب القياـ دبقابلة مع األطراؼ ادلعنية  إف

 وذلك لتحقيق ىدفني :

 ادلرشح عن ادلؤسسة ، ادلنصب وخصائصو . إعبلـػ 

 ادلؤسسة . ػ السماح للمرشح بالتعبري بشكل أحسن عن خربتو وتصوره دلستقبلو داخل

 االختباراتػ 

 استخداـ االختبارات بأنواعها : إذلترجع أعلية ادلرور  

 : إذلاختبارات القدرات ، ادلعارؼ ، الشخصية 

 ػ ربديد نقاط الضعف اليت ؽلكن أف تشكل عائق للمرشح اذباه ادلنصب .

 ػ ترتيب قدرات ادلرشحني .

األفراد الذين مت اختيارىم لشغل ادلناصب الشاغرة عموما من ثبلث  إدماجتتشكل مراحل عملية  : اإلدماجد ػ 

 وفيها ؼلصص ادلوظف اجلديد وقتا طويبل جلمع ادلعلومات حوؿ العمل ورفقائو . ، اإلعبلـمرحلة ػ     مراحل وىي :
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 لتنتهي حني اختفاء األخطاء ػ مرحلة تعلم ادلهنة ،وتبدأ بادلمارسة للعمل الذي وظف من أجلو                

                         معارفو حوؿ  إثراءػ مرحلة العطاء الشخصي واليت أساسها ادلرحلة السابقة أين يتمكن الفرد من               

   1دةأفكار جدي إلضافةالعمل ، ادلؤسسة واليت يكوف على استعداد بعد ذلك 

 : سياسة التكوين :  الفرع الثاني

 ػ تعريف التكوين :  1

يف إطار تسيري ادلوارد البشرية يعد التكوين اجملاؿ الذي يعبئ الكثري من الوسائل ويفًتض أف ػلقق الكثري من 

 ادلتطلبات أيضا ، فهو من سبل ربقيق القابلية للتشغيل بالنسبة للفرد والتنافسية بالنسبة للمؤسسة ، والتكوين 

تلك الربامج ادلعدة  بأنوادلستوى ادلطلوب ، وؽلكن تعريفو  إذلير ادلهارات أو االرتقاء بشكل عاـ يعين التعلم أو تطو 

لتسهيل التعلم أي النجاحات اليت ؽلكن ربقيقها يف ادلهنة ادلمارسة بشكل مستمر لكوف ىذا األخري الؽللك نقطة 

 هناية .

 ػ أىداؼ التكوين :  2

 بعني االعتبار نوعني من األىداؼ ذات بعد اسًتاتيجي واألخرى ذات البعد التكتيكي . األخذؽلكن 

_________________ 

1  
 . 38/  37حجازي ، نفس ادلرجع السابق ، ص  إمساعيلد: 
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 : االسًتاتيجيأ ػ األىداؼ ذات البعد 

 على مستوى ادلستخدـ :. 

تقدير  إذلأشار العديد من االقتصاديني على حاجة األجري  إذامساعدة األجر يف ربسينو  إذليهدؼ التكوين 

أف يكوف  إذلواالنتماء فهو يتطلع  األمنحاجاتو ادلتعلقة بالبدف من  إشباعالذات ومسايرة الوقت ىذا خاصة بعد 

 فخورا دبا يفعلو 

 : سياسة التكوين :  الفرع الثاني

 ػ تعريف التكوين :  1

ية يعد التكوين اجملاؿ الذي يعبئ الكثري من الوسائل ويفًتض أف ػلقق الكثري من يف إطار تسيري ادلوارد البشر 

 ادلتطلبات أيضا ، فهو من سبل ربقيق القابلية للتشغيل بالنسبة للفرد والتنافسية بالنسبة للمؤسسة ، والتكوين 

تلك الربامج ادلعدة  بأنوادلستوى ادلطلوب ، وؽلكن تعريفو  إذلبشكل عاـ يعين التعلم أو تطوير ادلهارات أو االرتقاء 

لتسهيل التعلم أي النجاحات اليت ؽلكن ربقيقها يف ادلهنة ادلمارسة بشكل مستمر لكوف ىذا األخري الؽللك نقطة 

 هناية .

 ػ أىداؼ التكوين :  2

 بعني االعتبار نوعني من األىداؼ ذات بعد اسًتاتيجي واألخرى ذات البعد التكتيكي . األخذؽلكن 

 : االسًتاتيجيأ ػ األىداؼ ذات البعد 
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 على مستوى ادلستخدـ :. 

تقدير  إذلأشار العديد من االقتصاديني على حاجة األجري  إذامساعدة األجر يف ربسينو  إذليهدؼ التكوين 

أف يكوف  إذلواالنتماء فهو يتطلع  األمنحاجاتو ادلتعلقة بالبدف من  إشباعذا خاصة بعد الذات ومسايرة الوقت ى

 فخورا دبا يفعلو .

 على مستوى ادلنظمة :  .

 :  إذليهدؼ التكوين 

 ػ تكييف الفرد مع متطلبات احمليط دائم التغري .

 ادلتعلقة بو .ػ سبييزه بالسلوؾ احلسن يف العمل وربسني نوعية شغلو وتقلص التكاليف 

 ػ تطوير عبلقات الفرد داخل ادلنظمة من أجل ربسني اجلو االجتماعي ىناؾ .

ػ اشًتاؾ ادلستخدـ يف برنامج توسع وتطوير ادلؤسسة ىذا بالنسبة لؤلىداؼ ذات البعد االسًتاتيجي أما بالنسبة 

 لؤلىداؼ األخرى .

 ب ػ األىداؼ ذات البعد التكتيكي : 

ات البعد التكتيكي ألنو يراد احلصوؿ عليها من أجل بلوغ األىداؼ ذات البعد ىذه األىداؼ ذ اعتربت

 االسًتاتيجي وتتمثل يف التكوين من أجل الًتقية والتكوين من أجل تنويع اليد العاملة .
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 ػ التكوين من أجل الًتقية :

و على األقل االجتماعية شلا كانت وظيفة أ  سواءالًتقية  إذلأف أغلب االقتصاديني يروف أف التكوين يرمي دائما 

ترقية خاصة غللب اطلراط ادلستخدمني يف  إذلادلؤسسة  مسئولوالتشكيل االسًتاتيجي يلجأ  إذليؤدي بالضرورة 

 مشروع ادلنظمة حىت يكوف االىتماـ بو اغلايب 

 ػ التكوين من أجل تنويع اليد العاملة :

أو على مستوى  إليواألشغاؿ سواء على منصب احملوؿ  جعل ادلستخدـ متنوع إذل اإلطاريهدؼ التكوين يف ىذا 

ادلناصب األخرى ذلك ما ينفع الفرد بالدرجة األوذل وىذا بتنمية قدرتو يف السوؽ العمل ادلنظمة بالدرجة الثانية 

من خبلؿ التقليص من التكاليف ولكن التكوين حبد ذاتو ال ؽلكن أف يتواجد يف أي منظمة بدوف سياسة يعتمد 

 من قبل . إليهاادلختصوف لتنظيم مراحل تسهل من تطبيق ىذه السياسة اليت تطرقنا عليها 

 ػ أعلية التكوين : 3

 تتمثل أعلية التكوين يف اجلوانب الرئيسية الثبلثة التالية :

 أ ػ بالنسبة للمنظمة :

 واألداء التنظيمي . اإلنتاجيةػ زيادة 

 رجية ضلو ادلنظمة .ػ ادلساعدة يف خلق اذباىات اغلابية داخلية وخا

 . اإلداريةػ تطوير أساليب القيادة والًتشيد القرارات 
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 ػ زيادة فاعلية االتصاالت واالستثمارات الداخلية .

 ب ػ بالنسبة للعاملني :

 ػ يساعد األفراد يف ربسني فهمهم للمنظمة واستيعاهبم لدورىم فيها .

 ػ يطور الواقعية لؤلداء .

 االتصاؿ بني األفراد .ػ يساعد يف تطوير مهارات 

 : اإلنسانيةج ػ بالنسبة للتطوير العبلقات 

 ػ تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد العاملني .

 األفراد لقبوؿ التكليف مع التغريات احلاصلة . إمكانيةػ تطوير 

 واألفراد العاملني . اإلدارةػ توثيق العبلقة بني 

 ػ مبادئ التكوين : 4

 تتمثل مبادئو فيما يلي : 

 ػ أف يكوف ىدؼ واضح وزلدد وقابل للتطبيق .

 ػ أف يكوف شامبل جلميع فآت ادلوظفني .

 ػ اختيار ادلتدربني بشكل دقيق .
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 ػ احتواء الربنامج التدرييب على ادلمارسات العملية .

 ػ مراعاة التفاوت بني األفراد .

 . ػ تشجيع مدربني على التعلم من بعضهم البعض

 ػ مواكبة التطور العلمي والفين .

 ػ أنواع التكوين : 5

 التكوين وفقا لعدد ادلتدربني : ـ

 ػ التكوين الفردي .                                

 ػ التكوين اجلماعي .                                 

 ػ التكوين وفقا للمكاف : ػ التكوين يف موقع العمل .

 ػ التكوين خارج موقع العمل .                                 

 ػ التكوين وفقا لوقت التنفيذ : ػ التكوين قبل اخلدمة .    

 ػ التكوين بعد اخلدمة .                                 

 ػ التكوين وفقا للهدؼ : ػ تكوين ادلهارات . 
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 ػ تكوين السلوؾ .                                  

 .1ػ التكوين بغرض تطوير معلومات الفرد يف موضوع معني 

 : سياسة األجور . الفرع الثالث

ؽلكن تعريف األجر على أنو ىو ما يستحقو العامل لدى صاحب العمل دبقابل تنفيذ ما يكلفو بو وفقا لبلتفاؽ 

 صاحب العمل وبعبارة أخرى :ما تفرضو التشريعات ادلنظمة للعبلقة بني العامل و  اإلطارالذي يتم بينهما ، ويف 

 2وؽلكن تبويب األجور يف ثبلثة مكونات وىي : 

 ػ األجر النقدي :   1

يتكوف األجر النقدي من جزأين ثابت يدفع بشكل دوري وجزء متحرؾ يرتبط يف قيمتو بظروؼ العمل واجلهد 

 ادلبذوؿ من جانب العامل .

الساعة أو اليـو أو الشهر أو السنة حسب نظاـ دفع األجور يف يدفع األجر الثابت عن  ػ أ ػ األجر الثابت : 1

 . ادلشروع حسب طبيعة العمل الذي يؤديو ، فالعماؿ ادلؤقتني الذين يؤدوف عمبل مؤقتا مث تنتهي عبلقتهم بادلنشأة

 ك :، ومن أمثلة ذل إضافيةتدفع ادلنشأة لعماذلا عبلوة على األجر الثابت مبالغ  / ب ػ األجر ادلتحرؾ :1

__________________ 
1
 .23، ص  2003، دار الصفراء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوذل ،  اإلداريةادلوارد البشرية ، زبصص النظم ، ادلعلومات  إدارةعلي زلمد ربابعة ، ـ  

 .194، ص  2001ادلوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر ، طبعة  إدارةأمحد ماىر، ػ 2
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 . اإلنتاجيةػ األجر التشجيعي الذي يقدـ للعامل نتيجة زيادة يف 

  التشجيعية اليت ترتبط باألعماؿ ادلبتكرة اليت ػلققها العمل الكفاءةػ 

يستقطع من دخل العامل جزء من دخلو النقدي كقسط للتأمينات االجتماعية / ج ػ االقتطاعات الشهرية :  1

 . الغيابوكذلك االقتطاعات نتيجة 

 إذاتتحمل ادلنشأة تكاليف رلموعة من اخلدمات اليت تقدـ للعاملني مثاؿ ذلك تكاليف ادلبلبس  . ادلزايا العينية :

 اخلاص بعماؿ اخلدمات بالفنادؽ وشركات الطرياف . الزىمعني مثل  زيفرضت ظروؼ العمل ارتداء 

العمل شهريا سبثل بنسبة ، ويشًتؾ  تفرض بعض التشريعات العمالية أف يساىم رب. التأمينات االجتماعية : 

 العامل بنسب مئوية للتأمينات االجتماعية .

تلعب معدالت األجور دورا ىاما يف توزيع ادلوارد البشرية ويف استغبلذلا بأحسن  الدور الذي تلعبو األجور : ػػ

أعماؿ معينة إذا كانت األجور مرتفعة نسبيا عن األجور يف  إذلشكل شلكن لنظاـ األجر أف غللب األفراد 

اليت يتقاضاىا األفراد  أجورفوارؽ يف  إلغلابآخر  إذلاالنتقاؿ من مكاف  تشجيعاألعماؿ األخرى ، كما ؽلكن 

ور ، للقياـ بأعماؿ معينة ىناؾ رلموعة من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخبلقية لسياسة األج

 1وتوضح فيما يلي :

___________________________ 

jean renne edighoffer prenais de gestion d’entre pris << édition Nathan >> 8885 , p 54 .
 1 
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. االعتبارات االقتصادية يتحدد األجر ظروؼ العرض والطلب ويتوذل سوؽ العمل وػلدد األسعار ذلذه اخلدمة 

 ويلعب دورا ىاما يف اجملتمع ػلصلوف على دخوذلم مقابل بيع خدمات عملهم .

  االعتبارات االجتماعية :

كونو وسيلة لشراء   باإلضافةلذي يشغلو األجر الذي ػلصل عليو باعتباره رمز للمركز األديب ا إذلينظر كل فرد 

 احتياجاتو وىذا ما يفسر ما يعلقو األفراد .

 النفسية : االعتبارات

ادلدى الذي تستطيع  إذلاحلاجات النفسية حيث أف احلاجات ىي احلافز لؤلفراد فانو  إلشباعتعترب األجور وسيلة 

 .احلاجات  إشباعفيو األجور 

 االعتبارات األخبلقية :

ليس ىناؾ خبلؼ يف الرأي على أنو غلب أف تكوف ادلكافآت فليس ىناؾ معايري عامة مقبولة للعدالة ومن ىنا 

 ظهرت االختبلفات حوؿ ذبديد العوامل اليت تدفع أصحاب العمل ادلكافأة مقابلها . 

 ػػ اخلطوات الرئيسية إلعداد ىيكل األجر و نظم األجور التشجيعية :  

 ديد عدد الدرجات أو فآت الوظائف رب اخلطوة األوذل :

 درجات ( وكل8يطلق أيظا على ىذه اخلطوة ىيكل الوظائف ، وىذا اذليكل ىو عبارة عن عديد من الدرجات )
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درجة ربتوي على عدد من الوظائف ويتم ذلك سبهيد لتسعري كل درجة ) وبالتارل كل الوظائف الدرجة يف الدرجة 

 . حدااألوذل ( ذبنبا دلشقة تسعري كل وظيفة على 

 اخلطوة الثانية : ربديد األجور للدرجات ) تسعر الدرجات ( .

 لكل درجة . يتم يف ىذه اخلطوة تسعري درجة وربديد بداية األجر وهناية

 نظاـ األجور ( . إدارةاخلطوة الثالثة : ربديد ىيكل األجور اجلديد ) 

 دفع األجر والزيادة العامة بناءا على استقصاء ودراسة األجور أسلوبوىناؾ يتم التعرض دلوضوعات أخرى مثل 

 درجة جديدة تظم عدة وظائف وإضافةالسائدة ، وربديد العبلوات والزيادة اخلاصة للتكيف مع نفقات ادلعيشة 

 1ورعلى نظاـ األج دل تكن موجودة سلفا يف ىيكل الوظائف ومعاجلة ادلشاكل اليت تطرأ

 نظم األجور التشجيعية وادلزايا العينية واخلدمات :

 ػ نظاـ الدفع أساس الوقت ) األجر الزمين ( :

ىذا ادلعيار يتقاضى الفرد أجره أو راتبو على أساس وحدة اليت يقضيها يف عملو الرمسي داخل ادلنظمة   دبوجب

 وينصح باستخداـ ىذا  اإلنتاجكالساعة أو اليـو أو الشهر أو السنة وال يتغري الرواتب أو األجور لتغيري كمية 

 ادلعيار يف احلاالت التالية :

_________________________ 

1
 . 160، ص  2001ادلوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع و النشر ، الطبعة الثانية  إدارةامحد ماىر ،  
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 الفرد  إنتاجػ صعوبة ربديد كمية 

 . اإلنتاجيربديد مدى مساعلة الفرد يف العمل  إمكانيةػ عدـ 

اشتغلت  إذاػ عندما تكوف ادلواد مرتفعة القيمة األجهزة ادلستخدمة دقيقة وحساسة حبيث يكوف عرضة للتلف 

 ليعود بالنفع على الفرد على شكل األجور ورواتب أكرب  اإلنتاجبسرعة وفوؽ طاقتها لزيادة كمية 

 ػ عندما تكوف اجلودة مهمة بغض النظر عن الوقت ادلستنفذ يف العمل .

 يز دفع الرواتب واألجور على أساس الزمن وادلزايا التالية :. ويتم

 اليتطلب استخدامو عمليات حسابية كثرية . إذػ سهل التطبيق 

 ػ يزيد من أوامر التعاوف بني العاملني وال يثري الغرية يف نفوس بعضهم ألنو يعامل اجلميع معاملة واحدة على أساس 

 . اإلنتاجية مزايدةنتيجة  األجرم على أف ػلصل بعضه الستطيعالزمن وبالتارل 

 1وىذا لديهم شعور بالراحة واالطمئناف النفسي  إنتاجيتهمػ يتضمن ىذا النظاـ دخبل ثابتا للعاملني ال يتغري بتغيري 

 

 

_____________________________ 

8
 852/  853،ص  3668إدارة الموارد البشرٌة ، دار الجامعٌة للطبع و النشر ، الطبعة  احمد ماهر ،
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 تقييم أداء العاملين عموميات حول المبحث الثاني : 

 افزربقيق أىدافها بأعلى كفاءة شلكنة ن وتعترب سياسات االختيار والتعيني ، األجور واحلو  إىلاألفراد  إدارةهتدف 

 احلديثة يف ربقيق ىذا اذلدف . اإلدارةوسائل أساسية تعتمد عليها فئة القادة ادلدربني  وإعداد

 المطلب األول : مفهوم تقييم أداء العاملين وأهدافه وأهميته 

 : مفهوم تقييم أداء العاملني  الفرع األول

رات فنية : يعرف على أنو زلاولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بو من صفات النفسية أو بدنية أو مها 1تعريف 

أو فكرية أو سلوكية وذلك هبدف ربديد نقاط القوة والضعف والعمل على تعزيز األوىل ومواجهة الثانية وذلك  

 . 1كضمانة أساسية لتحقيق فاعلية ادلنظمة اآلن ويف ادلستقبل 

 إصدارحكم عن أداء وسلوك العاملني يف العمل ، ويًتتب على  إصدار: وقد عرف أيضا بأنو " عملية  2تعريف 

عمل آخر داخل منظمة أو خارجها  إىلاحلكم قرارات تتعلق باالحتفاظ بالعاملني أو ترقيتهم أو تنزيلهم أو نقلهم 

 . 2أو تنزيل دراجاهتم ادلالية أو تدريبهم وتنميتهم أو تأديتهم أو فصلهم أو االستغناء عنهم " 

 عرفة أي من األفراد أصلز العمل تقييم األداء ىو الطريقة أو العملية اليت يستخدمها أرباب األعمال دل : 3تعريف 

__________________  
1

د :ـ 
 

 82،ص  8002 اإلسكندريةمحمد الصيرفي ، قياس و تقويم أداء العاملين، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع ،

8
 . 259، ص  2008ادلوارد البشرية ، دار وائل للنشر ، عمان ـ عبد الباري إبراهيم درة ،و د: زهير صباغ ، إدارة 
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 1معني . واستحقاقوصف الفرد دبستوى كفاية أو جدارة فقا دلا ينبغي لو أن يؤدي ، و يرتب ىذا التقييم و 

 : أىداف تقييم أداء العاملني  الفرع الثاني

 تحقيق ادلزايا اآلتية :بللتقدم فإنو  األفراد استعدادو  اإلنتاجيةيشمل زاويتني رئيسيتني ومها الكفاءة  األداءإن تقييم 

 ـ اختيار األفراد الصاحلني للًتقية .

ـ تفادي احملسوبية عن طريق توحيد األسس اليت تتم بناءا عليها الًتقية أو زيادة األجور ، وتوحيد األسس اليت تتم 

 عليها الفصل أو توقيع اجلزاءات .بناءا 

 ـ تنمية ادلنافسة بني األفراد ، وتشجيعهم على بذل رلهود اكرب حىت يستفيدا منة فرص التقدم ادلفتوحة أمامهم . 

 ـ تشجيع ادلنافسة بني األقسام ادلختلفة لزيادة إنتاجيتها ، والتمكن من قياسها .

األفراد الذين ديكن أن يتدرجوا يف مناصب أعلى يف ادلستقبل ، ـ تسهيل زبطيط القوى العاملة عن طريق معرفة 

 والذين حيتاجون إىل عناية خاصة أو تدريب شليز لتحسني كفاءهتم .

 2ـ مساعدة ادلشرفني ادلباشرين على تفهم العاملني ربت إشرافهم . 

 ـ اكتشاف مواطن القوة والضعف والنتائج وربديد سياستها .

_________________ 

1
 . 8008د : مدحت أبو النصر ، األداء اإلداري المتميز ، المجموعة العربية للتدريب والنشر   ـ

8
ـ  

 
 . 239، ص  2011،  اإلسكندريةالتعليم العايل اجلامعي للنشر والتوزيع ،  إدارةادلوارد البشرية ،  إدارةد : زاوية حسن ،زلمد سعيد السلطان ، 
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 .1ـ تفعيل نشاطات ادلنظمة ، وحدة ادلوارد البشرية 

 العاملني  أداء: أمهية تقييم  لثالفرع الثا

، فاحلكم ادلوضوع على استحقاقات  أفضلالعاملني بصورة  أداءوسيلة دلساعدة من يعملون على  األداءتقييم  إن

العامل ، للعمل  أداءتصعيد ، تنزيل ، فصل ، ساعد على ربديد نقاط الضعف والقصور يف  علوتمن  األفراد

ادلستقبلي وتدعيم مواطن القوة وتنويع احلوافز ،   األداءعلى عالجها بتصميم برامج تدريب كفيلة بتطوير وربسني 

، وسنعرض بنوع من 2جهم وان نقدمهم يف السلم الوظيفي مرىون باصلازاهتم او دبعٌت صالحية قيمهم ونتائ

 التفصيل ومزيد من الشرح وتربزىا فيما يلي :

موضع تقييم من قبل رؤساءه وان نتائج التقييم سيًتتب  بأداءالعامل بادلسؤولية : عندما يشعر العامل  إحساس ـ 1

العمل ، وبالتايل  عليها ، ازباذ القرارات سبس مستقبلو الوظيفي ، فانو سوف يشعر بادلسؤولية اذباه نفسو و اذباه

 أحكام إىلوجو ليكسب بذل رضا رؤساءه حىت ال يتعرض  وأكمل أحسن علىعملو  لتأديةسيبذل قصار جهده 

 التشريعية سارية ادلفعول . واإلحكامربرمو من مزايا والتعويضات اليت تنص عليها القواعد 

فًتة  إىلخيضع العامل اجلديد  أنتلتزم القواعد القانونية يف التوظيف على  ـ اختيار العامل ربت التجربة : 2

  أداءالتجربة خيترب فيها على مدى صالحيتو لشغل الوظيفة اليت عني فيها ، لذلك تعترب التقارير الدورية اليت تقيم 

________________ 

1 
 . 271، ص  2006،  اإلسكندريةادلوارد البشرية ، دار الوفاء ،  إدارةزلمد حافظ حجازي ،  

2
 . 2، ص  1974" مكتبة عني القاىرة ، مصر  واإلدارة" منهج ربليل ادلنظمة  األفراد إدارةعلي زلمد عبد الوىاب ، 
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 ادلوارد البشرية ادلربر الذي تتخذ على  إلدارةالعامل وسيلة لتوفري ادلعلومات الالزمة عن عمل العامل اجلديد لتعطي 

 حكما يف مدى مالئمة العامل للوظيفة وذبنب ادلنظمة التبعات اليت قد تتحملها بسبب االختيار غري  أساسو

 السليم للعامل .

يف الكشف عن نواحي القصور دلدى العمال ، ويعترب ذلك  األداءالعامل : تساىم عملية تقييم  أداءـ تطوير  3

 : كأسلوبنيالعامل ، وتتم عملية التطوير ىذه   أداءنقطة البدء لتطوير 

ربسني العمل وتبسيط إجراءاتو ، إذا تبني إن خصائص العمال من تأىيل عملي وخربة عملية وتدريب  أوذلماـ 

ال  األداءمتخصص وصفات فسيولوجية ونفسية وسلوكية تتالءم مع متطلبات العمل ، إال إن مستوى الكفاءة يف 

وتوفري  إجراءاتولظروف العمل وتبسيط  أساسالوب ففي ىذه احلالة قد يكون القصور راجع احلد ادلط إىليرقى 

 ادلناسبة لو . اإلمكانيات

 اإلجراءاتو  اإلمكانياتــ و ثنيهما ىو تنمية العمال و تدريبهم، إذا تبني أن ظروف العمل ادلناسبة متوفرة و 

 يصل بعد إىل ادلعدالت ادلرضية،فإن ذلك يشري إىل وجود مالئمة ألداء العمل لكن مستوى الكفاءة يف األداء مل

بعض جوانب القصور يف اخلربات و ادلهارات و ادلعارف أو سلوك األداء لدى العامل،ففي مثل ىذه احلالة تقوم 

إدارة ادلنظمة بإرشاد أو تدريب العامل لتجاوز ىذه النقائص و حيقق متطلبات وظيفتو بتحسني مستوى أدائو 

 . مستقبال
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رضا العامل: يعد الرضا الوظيفي من أىم األىداف اليت يسعى العامل إىل الوصول إليها كوهنا  مستوى زيادةــ 4

للمنظمة نتيجة ما قدمتو لو من عوائد يشبع هبا حاجتو واجلهد الذي  بانتمائومؤشر على مدى سعادة العامل 

 قدمو للمنظمة،  فكلما شعر العامل بأن العائد الذي يتقاضاه مقابل األداء الذي يقدمو للمنظمة عادل و منصف 

   و حيقق لو أكرب قدر شلكن من اإلشباع،فإن ذلك يؤدي إىل خلق ثقة بني العمال ورؤساءىم و منظمتهم .

 1 ىذا بالنسبة للعامل أما بالنسبة للرؤساء و ادلشرفني فأمهية التقييم تكمن فيما يلي :

الرقابة و اإلشراف : إن تقييم أداء العامل و فق نظام زلدد و مواعيد زلددة سيلزم اإلدارات  استمراريةأ ــ ضمان 

لتدوين مالحظتهم و نتائج تقييمهم   بسجالت االحتفاظتتبع منجزات العمال و تقدَل تقاريرىم حول كفاءهتم و 

 الرقابة و اإلشراف . استمراريةكوثائق للحكم  على صحة التقييم و التقييد دبواعيده و بذلك يضمن 

ب ــ تنمية القدرة على التحليل : تدفع عملية تقييم األداء بالرؤساء إىل ضرورة إصدار احلكم على مرؤوسيهم من 

أن يصدر حكمو على موظف ما، بأنو شلتاز أو ضعيف دون أن يسأل نفسو  العمال، فمن اليسر على أي رئيس

ىذا ادلوظف هبذه  أداءدلاذا حكم على ادلوظف هبذه الصفة أو تلك عندما يطلب منو وضع تقرير عن سبب 

تلك عندما يطلب األداء ، فإنو يضطر قبل إصدار حكمو إىل سؤال نفسو ، دلاذا يعترب موظف ما شلتاز  أوالصفة 

 أو ضعيف ؟ وىنا جيد نفسو مسوق إىل إجراء دراسة بو يف ادلنظمة ، و على ذلك فإن تقييم األداء يدفع بالرؤساء 

________________ 

ــ  1
 . 19، ص  2005العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية ، حالة ادلؤسسة اجلزائرية للكهرباء و الغاز ، أطروحة دكتوراه دولة ، جامعة اجلزائر  شنويف نور الدين ، تفعيل نظام تقييم أداء
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الدقيقة واحلساسة  التقديرات على وضع مسئولنيو ادلشرفني إىل تنمية قدراهتم على التحليل عندما يشعرون أهنم 

العمال حىت التكون موضع طعن من طرف العمال مستقبال، و بالتايل يشعر فيها ادلشرف  أداءعن جوانب 

أو مساءلة أمام العمال ، أو اجلهات ادلختصة يف حالة عجزه عن إصدار األحكام  انتقاداتبإمكانية تعرضو إىل 

 ادلالئمة .

 تعد وسيلة ذبمع بني الرؤساء  األداءعملية تقييم  إنج ـ تنمية االتصال بني ادلشرف الرئيس والعمال : 

عملية التقييم كمناقشة ظروف العمل وتقدَل ادلعلومات  إلجراءبادلرؤوسني من خالل التعامل مع بعضهم البعض 

ـ وكثريا ما يطمئن العامل اذباه رؤسائو  األداءادلرتدة ـ تغذية عكسية ـ اليت تسمح للعامل من معاجلة نقاط صعبة يف 

بينهم وبني رؤسائهم ادلشرفني على  أوجوا من العالقات احلسنة يسود سواء فيما بني العمال ككل ، فان   واإلدارة

 . 1العمل وعملية التقييم 

 " أنو :  AKHEMA KHEMEوكنتيجة دلا سبق جيب التنويو بان احد ادلؤلفني يقول وىو "

عملو ال خيضع  إنعرف  إذاا عملو خيضع للرقابة فانو يتصرف بطبيعة مغايرة عم إنفرد ما  أوعرف شخص  إذا

 . 2 إنسان أوالتقييم وىذا حبسب الطبيعة الفطرية لكل فرد  أوللرقابة 

 العاملني : أداءتقييم  أمهيةوضح وفيما يلي شكل ي

_________________ 

 . 76،ص  2000ادلوارد البشرية ، دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، األردن  إدارةنظمي شحاذة ، ـ ــ  1

  .148أمحد سيد مصطفى ،إدارة السلوك التنظيمي ، رؤية معاصرة ، رؤية معاصرة،حقوق الطبع و النشر زلفوظة للمؤلف القاىرة ،ص  ـ 2
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 العاملني : أداء(  : أمهية تقييم  0 3الشكل رقم )   

   

 

  

 

 

 

 

 

 2002ادلوارد البشرية ، دار النشر غري مسجلة ، القاىرة ، مصر إدارةادلصدر : عبد احملسن عبد اجلودة ، 

 العاملين : أداءالمطلب الثاني : معايير وطرق تقييم 

تلك العناصر اليت تستخدم كركائز للتقييم وفيما  األداءالعادلني :ويقصد دبعايري  أداء: معايري تقييم  األولالفرع 

 وىي ما تظهر يف  األداءللمعايري ادلمكن استخدامها لتقييم  أمثلةيلي 

 

 

 تقييم أداء العامل
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 (  04الشكل رقم )                                                

 معايري الصفات الشخصية  معايري سلوك األداء  معايري نواتج األداء 

 ـ كمية األداء  1

 ـ جودة األداء  2

 ـ معاجلة شكاوي العمالء  1

 إدارة االجتماعات ـ  2

 ـ كتابة التقارير  3

 ـ ادلواظبة على العمل  4

 ـ التعاون مع الزمالء  5

 ـ قيادة ادلرؤوسني  6

 ـ ادلبادأة  1

 ـ االنتباه  2

 ـ دافعية العمل  3

 ـ االتزان االنفعايل   4

 . 416، ص  2014بعة الثالثة ادلصدر : أمحد ماىر ، إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، الط

  1، وىي كاآليت :  األداءوىناك عدة مبادئ يف استخدام معايري تقييم 

عدة  أو، وال جيب االقتصار على معيار واحد  األداء( جيب استخدام عدد كبري نسبيا من ادلعايري عند تقييم  1)

تتعدد ادلعايري ، حىت  إن، وعليو جيب  أنشطةالعاملني يقومون بعدة  إن إىلمعايري قليلة ، والسبب يف ذلك يرجع 

 الفرد . ألداءديكن تغطية اجلوانب ادلختلفة 

                                                           
. 714ـ أحمد ماهر ، مرجع سابق ذكره ص  1  
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 ، يليها األداءادلعايري ادلوضوعية ىي معايري نواتج  وأكثر اإلمكانتكون ادلعايري ادلوضوعية بقدر  إن( جيب 2) 

 .  إليو اإلشارة

عدد  أيضا أمثلتهاادلرؤوسني من كمية موجودة معينة ، ومن  أداءمن ادلعايري يتم الًتكيز على نواتج  األولففي النوع 

 .ادلطبوعة ، وعدد الفساتني ادلطرزة ، وعدد الوحدات السليمة ادلنتجة  األوراقادلصبوغة ، وعدد  األمتار

سبس بل  األداءال سبس نواتج  ألهناالنوع الثاٍل من ادلعايري فهو يقوم باالعتماد على معايري غري مباشرة  إما

ادلعايري السلوكية معاجلة شكاوي  أمثلةالنواتج ، ومن  إىلوالسلوك الذي يتم االعتماد عليو للتوصل  األسلوب

 االجتماعات بكفاءة . وإدارةالعمالء ، وتنمية مهارات ادلرؤوسني 

 األداء وسلوك ءاألدامعايري نواتج  إىلبعض ادلعايري الشخصية ، وذلك حني يتعذر التوصل  إىلديكن اللجوء  وأخريا

تصف صفات الشخص القائم  وإمنا،  األداءالتصف  ألهنا، ومعايري الصفات الشخصية ىي اقل ادلعايري دقة ، 

ىذه الصفات  أمثلةيكون شلتازا ، ومن  إنمن احملتمل  أداءهتوافرت بو صفات معينة فان  إذا، وانو  باألداء

 . ألالنفعايلالشخصية الذكاء ، واالنتباه ، وادلبادأة ، واللباقة ، واالتزان 

القائم بتصميم قائمة التقييم (  أوادلوارد البشرية )  إدارةمعايري موضوعية لو قامت  إىليتم التوصل  إن( ديكن 3)

راره وربليل توصيف الوظيفة ومواصفات وردبا تكفي ق األداءبدراسة وربليل العمل ، وذلك للتعرف على جوانب 

 . األداءمعايري تقييم  أىمشاغل الوظيفة ، وذلك للتعرف على 
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كان ادلطلوب   فإذا،  األداءوعالقتها على  تأثريىاسلتلفة ، وذلك لكي تعكس  أوزاناادلعايري  تأخذ إن( ديكن 4)

فان ادلعايري التالية قد تكون مناسبة ، واالىم من خالل قائمة تقييم تضم عدة معايري ،  اإلنتاجعمال  أداءتقييم 

 يف قيمتها امهيات نسبية . تأخذىذه ادلعايري  إن

يف  أو اإلدارة أدبالعاملني ، سواء يف  أداءلتقييم  وأداةمن طريقة  أكثر.ىناك  األداء: طرق تقييم  الفرع الثاني

الواقع التطبيق ، بعض ىذه الطرق توفر رلموعة من البيانات يهم العاملني التعرف عليها للوقوف على تقدمهم يف 

تعتمد  األخر، والبعض  األفرادولكنها ال توفر رلموعة البيانات  الالزمة دلتخذي القرارات يف رلال شؤون  األداء

 يف تنمية العنصر البشري . اإلدارةعليو 

من طريقة  أكثرادلتاحة ذلا مزاياىا وذلا عيوهبا ، وبعض ادلنظمات ستخدم  األداءتقييم  وإجراءاتكل طرق 

 هبا . األداءلتحسني نظم تقييم 

 حديثة . وأخرىطرق تقليدية  إىلوطرق التقييم ديكن تقسيمها 

 باألداءجانب اىتمامها  إىلحيث تركز الطرق التقليدية على اجلوانب الكمية واستخدامها كمعايري ومؤشرات مالية 

 اجلماعي  األداءالفردي ، بنما الطرق احلديثة تعتمد على اجلوانب النوعية وسلتلف الصفات الشخصية وترتكز على 

 : الطريقة التقليدية : أوال

الطرق ادلستخدمة يف تقييم العاملني حيث يقوم الشخص  أقدمطريقة الًتتيب البسيط : تعترب ىذه الطريقة من  1

، وغالبا ما يتم  األسوأ إىل األحسنزلل التقييم تنازليا حسب كفاءهتم من  األفرادالقائم بعملية التقييم بًتتيب 



 الفصل األول                           عالقة آليات تسيير الموارد البشرية بأداء العنصر البشري
 

 
39 

 األداءيشمل  إنيتم التقييم بالنسبة لصفة واحدة بل جيب  إالعلى  باآلخرينالشخص  أداءذلك بعد مقارنة 

 ي للشخص .الكل

 : أهنا. مزايا ىذه الطريقة : تتميز ىذه الطريقة على 

 ـ سهلة التطبيق .      

 ـ التفرقة بني الكفء وغري الكفء تتم بطريقة واضحة .      

 : أنـ عيوهبا : مايؤخذ على ىذه الطرقة 

 إىلموضوعية ، فقد دييل  ـ الشخص القائم بالتقييم وطريقة تفكريه واحتياجاتو قد يًتتب عليها نتائج غري     

 الذاتية يف الًتتيب والتقييم .

 . األفرادكبرية من   إعدادـ يصعب تطبيقها يف حالة وجود      

 ادلوظف بالنسبة لكل رلال على حده . أداءـ ال تظهر نواحي الضعف والقصور يف     

كل مرؤوسني مع باقي   أداءـ طريقة ادلقارنة الثنائية ) ادلزدوجة ( : دبوجب ىذه الطريقة يقوم ادلشرف دبقارنة  2

عمال ومها ) العامل "أ" ، العامل "ب" ،  أربعمنهما يف كل مقارنة مثال : ىناك  األفضلزمالئو بالتايل لتحديد 

 العامل "ج" ، العامل "د"(.

 . األفضلالعامل "أ" ىو  إنعامل "ب"             وجد دبقارنة العامل "أ" بال
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 . األفضلالعامل "ج" ىو  إنودبقارنة العامل " أ" بالعامل"ج"            وجد 

 . األفضلالعامل "أ" ىو  إنودبقارنة العامل "أ" بالعامل "د"             وجد 

 . األفضل"ج" ىو العامل  إنودبقارنة العامل "ب" بالعامل"ج"           وجد 

 . األفضلالعامل "د" ىو  إنوجد  ودبقارنة العامل "ب" بالعامل "د"

 . األفضلالعامل "ج" ىو  إنوجد  ودبقارنة العامل "ج" بالعامل "د"

 اآليت : إىلنتوصل  إنوبتجميع نتائج ادلقارنة ديكن 

من العامل  األفضلمن العامل "أ" ومن العامل "ب" ومن العامل "د" والعامل "أ" ىو  األفضلالعامل "ج" ىو 

والعامل "أ"  األولمن العامل "ب" وبذلك يكون العامل "ج" ىو  األفضل"ب" ومن العامل "د" والعامل "د" ىو 

 ىو الثاٍل والعامل "د" ىو الثالث والعامل "ب" ىو الرابع .

معقدة ال  أهنالكن ما يؤخذ عنها  األخرىمن الطرق  أكثرتوفر ادلوضوعية يف تقييم  اأهنودبزايا ىذه الطريقة ىي 

 كبرية .  إعدادسيما يف حالة وجود 

، تستخدم ادلعادلة  ادلزدوجةمالحظة ىامة عن طريقة حساب ادلعادلة اليت تقوم دبوجبها بادلقارنة  إىلتشري ىنا 

 ية التالية عدة مرات للمقارنة وفق القاعدة اآلت

 2 ( /1ـ  األفراد) عدد  األفرادعدد ادلرات : عدد 
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اقل  تفضيالوبعد االنتهاء من ادلقارنة الثنائية يتم ترتيب العمال ترتيبا تنازليا ، حيث العامل الذي حيصل على 

 1يرتب على انو االسوء .

ظاىرة سبيل  أي إنفكرة التوزيع الطبيعي والذي يقول  أساس: تقوم ىذه الطريقة على  اإلجباريـ طريقة التوزيع  3

 الًتكيز حول الصحة ادلتوسطة ذلا ويقل تركيزىا عند الطرفني كالشكل التايل : إىل

 ( : التوزيع اإلجباري .   05الشكل رقم )   

 

 

 

 

للطباعة ، القاىرة ،  األشقاء اإلخوة، دار النهضة العربية ـ طبعة  األداءادلصدر : زلمد عبد احملسن توفيق ، تقييم 

 . 63، ص  1998مصر 

_________________ 

 
1

 . 51عمار بن عيشي ، اذباىات التدريب ، و تقييم أداء األفراد ، دار أسامة للنشر و التوزيع ، األردن ، عمان ،الطبعة األوىل ، ص ـ 
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 ألوطبقا ذلذه الطريقة يتوىل الرئيس ادلشرف تقييم مرؤوسيو رلموعات على ضلو دياثل طريقة الًتتيب العام فيختار 

دون ادلتوسط  أخرى %20من ادلتوسط و  أعلى %20اليت سبثل ادلستوى الضعيف مث خيتار من الباقني  10%

 تعترب ىي ادلستوى ادلتوسط . %40ويبقى 

 : بأهناتتميز ىذه الطريقة مزايا الطريقة :

 التطبيق العملي . أوـ سهلة االستخدام     

 ادلرؤوسني بشكل دقيق ليتمكن من توزعيهم على الفئات بشكل واضح . أداءـ تقوم بدراسة وربليل     

لنقصان ا أوالتقديرات ادلتطرفة سواء بالزيادة  أوالًتكيز على التقديرات ادلتوسطة  تتفادىىذه الطريقة  إنـ    

 بالنسبة لشخص خاضع لعملية التقييم .

 ـ تالقي عيوب التساىل والتعميم .   

 عيوهبا : 

 ادلوظفني . أداءتوضح النواحي القوة والضعف يف  أهناـ     

( لكل فرد  %10الضعفاء )  األفرادادلمتازين ونسبة  األفرادتفرض تساوي سلتلف ادلنظمات يف نسبة  أهناـ     

هبا بالنسبة  األخذعدم سالمة  إىل باإلضافة ألخرىتفاوت ىذه النسبة من منظمة  إىلبينما الواقع العملي يشري 

 للوحدات اليت ال تضم سوى عدد زلدود من ادلوظفني .
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الطريقة ما يطلق عليها طريقة التقييم بواسطة حبث الصفات واخلصائص دبوجب ىذه  أوـ طريقة التدرج البياٍل :  4

حصر عدد من ىذه الصفات فيو مث ذبمع تلك التقديرات ويصبح اجملموع الكلي شلثال للمستوى  أويتم ربديد 

 الشخص  أداءالذي يعتقد القائم بعملية التقييم انو ديثل 

مستوى والصفر  أعلىوغالبا ما يعطى لكل صفة من الصفات السابقة مخسة درجات حبيث يعترب رقم مخسة على 

فقد حيصل كل من العامل " أ" العامل "ب" والعامل "ج" على التقديرات  األساسمستوى ، وعلى ىذا  دٌلأعلى 

السابقة واليت سبثل الكفاية النسبية لكل منهم ، حيث يستخرج ادلتوسط احلسايب الذي يعكس التقدير النهائي 

 الذي يعرب عن مدى كفاءة العامل ، وتتميز ىذه الطريقة باهنا :

 ـ سهلة االستخدام         

 ـ التستغرق جهدا ووقتا كبريا         

 احلكومي . األداءـ تناسب تقييم         

 عيوهبا : 

 ـ الفرد الذي يقوم بعملية التصميم قد يكون متحيزا يف تقديره .       

 ال أو متشددا .ـ أن عملية التقييم قد تتأثر بشخصية الفرد القائم بعملية التقييم سواء كان متساى      
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 1ألمهيتها النسبية . اعتبارـ قد تعطي أوزانا متساوية جلميع الصفات على حد سواء دون       

 :الطريقة احلديثة  ثانيا

 وأحدث طريقة يف من بني ىذه الطرق احلديثة ىي طريقة األداء ادلتزن و اليت سنتطرق إليها بنوع من التفصيل 

من وراء تطبيق ىذه الطريقة ىو ربقيق ادلوضوعية و  األساسي( :و اذلدف اإلجباري) اإللزاميـ طريقة االختيار  1  

 ، و دبوجبها يتم وضع عدد من العبارات و العناصر اليت عن أداء العامل للعمل مع األداءالعدالة يف تقييم 

 سبثالن الصفات األخريتانثنتان الصفات ادلرغوبة واال اثنتانتقسيمها إىل رلموعات تضم كل منها أربع مجل، منها 

، دبا يراه معربا عن حقيقة أداء العامل  األربعمجلتني من  اختيارغري ادلرغوبة يف أداء العامل و يطلب من ادلشرف 

 .احلقيقي ، مثال على ذلك : وسلوكو

 أ ــ ىذا الشخص حيب العمل و يقدسو .  

 ب ــ و ديكن االعتماد عليو يف أداء أي عمل .  

 ج ــ كثري الكالم و قليل التنفيذ .  

 د ــ تصرحياتو ادلتكررة بقدرتو على العمل دون أن يعمل .  

_________________________ 

 1 
lapragean. pascal. levaluation du personnel dans lentreprise. edition dunod.paris1993 .p 19 



 الفصل األول                           عالقة آليات تسيير الموارد البشرية بأداء العنصر البشري
 

 
45 

عبارات اثنتني تعربان على النواحي الطيبة يف  أربعويتم طبع تلك العبارات يف قوائم خاصة كل منها ربتوي على 

 األكثرتلك العبارة  أماميضع عالمة  أنالشخص واثنتني تعربان عن النواحي غري ادلرغوبة فيو ويطلب من ادلشرف 

يف غري  أوكان اختياره يف صاحل   إذادلقيم ىنا ال يعرف ما انطباقا عليو ، وا األقلانطباقا على الشخص ، والعبارة 

 العليا. اإلدارةوأوزان ىذه العبارات السرية حيتفظ هبا لدى  أمهية إن إالصاحل ادلوظف ، 

ديكن ربديد القيمة احلقيقية للشخص فمثال  اإلدارةوبادلقارنة العبارات ادلختارة بواسطة ادلقيم بالعبارات احملددة من 

 أربعمن بني  التقييمانطباقا على الشخص موضع  أكثر أهنانت العبارة " أ " ىي اليت اختارىا ادلقيم على كا  إذا

ال ربسب يف صاحل  فأهناالعليا ،  اإلدارةعبارات ادلذكورة سابقا ، ومل تكن تلك العبارة ىي اليت مت اختيارىا بواسطة 

 يف تقدير االدراة ربتسب يف صاحل الشخص .كانت تلك العبارة ىي الواردة   إذاالشخص وعلى العكس 

 أمهيةمزايا الطريقة :تتميز ىذه الطريقة بقدرهتا على ربقيق ادلوضوعية يف التقييم النتيجة لعدم معرفة ادلقيم دبدى 

 أداءادلقيم على دراسة  بإجبارال ، كما اهنا تتميز  أمالصفات احملددة ،وىل اختياره بصفة معينة يف صاحل ادلوظف 

 التدقيق الالزم يف ربليل العبارات دلعرفة لدى مطابقتها لسلوك العامل . إجراءوظف بشكل جاد، و ادل

 : اآلتية ألسبابولكن رغم تلك ادلميزات فان ىذه الطريقة مل تلق انتشارا كبريا نظرا 

 ــ صعوبة فهمها و تطبيقها .  

 . اإلدارةاليت تصفها  األوزانــ عدم ضمان سرية   

 مهارة و كفاءة يف ربديد الثنائية . إىلــ ربتاج   
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( احلرجة : وادلقصود بالوقائع احلرجة ىو ذبميع اكرب عدد شلكن من الوقائع اليت  األحداثـ طريقة الوقائع )  2ــ   

ائع الوق أيالعامل وربديد  أداءفشل العمل ، ويطلب من الفرد القائم بعملية التقييم مالحظة  أوتتسبب يف صلاح 

 للعمل . أداءربدث منو يف 

 أوعلى العمل بالسلب  وتأثريىاعدد الوقائع اليت حدثت منو  أساسالعامل على  أداءويف النهاية يتم تقييم 

 ، وتتميز ىذه الطريقة كوهنا : اإلجياب

 ـ تقلل من ربيز الرئيس يف التقييم .        

ادلالحظة الفعلية  أساستقوم على  أهناكل دقيق حيث ادلشرف بش أداءـ ربدد نقاط القوة والضعف يف        

 العامل . ألداء

 موضوعي . أساسالعامل على  أداءـ اجلدية يف عمل ادلشرف حىت يتم تقييم       

الوقائع  أوجهد غري عادي يف ربديد احلوادث  إىلتطبيقها حيتاج  إنوعلى الرغم من ذلك فان ما يؤخذ عليها 

مرؤوسيو ،شلا جيعلو يلتصق  أداءالفًتة اليت يقضيها الرئيس يف تقييم  أطول إىل باإلضافة،  األداءادلؤثرة على 

 ضجره ، وجيعل لديهم ضعف يف االبتكار . إىلبادلرؤوس ويراقبو باستمرار شلا يؤدي 

رئيسي ، ويعتمد بشكل  األداءـ طريقة قوائم ادلراجعة : تعترب ىذه الطريقة من احدث الطرق ادلتبعة يف تقييم  3

تتضمن رلموعة من العبارات الوصيفة اليت  األسئلةعلى دراسة كل نوع من الوظائف ، وذلك بتحديد قائمة من 

ب : نعم أو ب : ال  إماكل سؤال   إمامالكفء للعمل ، ويطلب من الرئيس ادلباشر وضع عالمة  األداءتصف 
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تكون ىذه القيم سرية ال يطلع عليها احد  نإبوضع قيم لكل سؤال على  اإلدارةحسب رأيو يف ادلوظف كما تقوم 

 : أهناما دييز ىذه الطريقة ىو  إنتقليال لتحيز ادلشرفني يف عملية التقييم ،  اإلدارةسوى 

 ـ سهلة االستخدام .      

ـ الدقة وادلوضوعية وتالقي عيوب لتحيز نتيجة لعدم معرفة الرئيس ادلشرف لدرجة تقييم عنصر من عناصر      

 . السرية

ادلعرفة العلمية والدقة الفائقة  إىل باإلضافةومعاجلتها ،  إعدادىاعيوهبا :تتطلب الكثري من الوقت واجلهد واخلربة يف 

ذات الصلة خبصائص وصفات العامل ومسامهاتو يعد  أوزاهناذبميع وربليل عددىا من العبارات وتقدير  أمر، الن 

 كان عدد العمال اخلاضعني للتقييم كبريا جدا .  إذنصعبا جدا السيما  امرأ

 ، إدارتونظرا للطبيعة الفطرية والًتكيبة اليت ربدد الطبع داخل الفرد ذبعلو فضوليا دلعرفة السرية اليت تتم داخل 

 . 1شيء مقابل معرفة السر وىذا ما يؤثر على عملية التقييم  أيوبالتايل قد خيطأ أو يدفع 

  العاملين بالموارد البشرية عالقة تقييم أداء:  المطلب الثالث

ادلوارد البشرية، يساعدىا يف متابعة و مراجعة بقية وظائفها،  إدارةالعاملني نظام فرعي من نظام  أداءإن تقييم 

 من خالل  األخرربكم على مدى صلاح بعض الوظائف و زبطيط البعض  أن اإلدارةحبيث تستطيع ىذه 

_______________ 
1 

 . 28،ص  2002 اإلسكندريةالدار اجلامعية ، ، معايل فهمي ، نظم ادلعلومات :مدخل لتحقيق ادليزة التنافسية  حيدر ـ 
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ادلوارد البشرية ،من  إدارة وظائفدبختلف  األداءنوضح عالقة تقييم  إننستطيع و  . النتائج اليت يقدمها التقييم

 فيمايلى:  ادلتمثلةخالل عرض اجملالت اليت تستخدم فيها نتائج التقييم ،و 

 أداء يف اإلدارةمعلومات مفيدة لتخطيط ادلوارد البشرية تساعد  األداءــ زبطيط ادلوارد البشرية :تقدم نتائج تقييم   1

 1:مهمتها على النحو التايل 

وجود مستوى عال غي كفاءة ادلوارد البشرية ، فهذا ادلؤشر لوظيفة التخطيط بان  إىلأ ــ عندما تشري نتائج تقييم 

ال عدم احلاجة احتم إىلعبء العمل ادلستقبلي يستفيد مستقبال بزمن اقل نتيجة ارتفاع ىذا ادلستوى و ىذا يشري 

 ستقبلية احملتملة يف عبء العمل .مستقبال لتغطية الزيادة ادل افيةإضموارد بشرية  إىل

 ب ــ توضح نتائج التقييم ذوي الكفاءة ادلنخفضة الذين سوف يستغٌت عنهم ، و يتم تعويضهم دبوارد بشرية

شلا يساىم يف تقدير حاجة ادلنظمة ادلستقبلية من ادلوارد البشرية ًل حيث حجمها و  جديدة من خارج ادلنظمة ،

 نوعها ،و ىو جوىر و صلب عملية زبطيط ادلوارد البشرية .

يف رسم و ربديد مسارات ادلستقبل الوظيفي  األداءتساعد نتائج تقييم  ــ الًتقية و التخطيط ادلسارات الوظيفية : 2

 . إداريةالذين يشغلون وظائف  لألشخاصنظمة ، و بشكل خاص جلميع العاملني بادل

 يتدرج فيها الفرد عن إنيتم ربديد الوظائف اليت ديكن  أساسهااليت على  اإلفراد إمكانياتفهذه النتائج توضح 

______________________ 

 . 376، ص  2005، دار وائل للنشر ،عمان ،  األوىلادلوارد البشرية ادلعاصرة : بعد اسًتاتيجي ،طبعة  إدارة، عقلييعمر وصفي ـ  1
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 1. إليهايرقي  إنطريق الًتقية على مدى حياتو الوظيفية ادلستقبلية ادلناسبة اليت ديكن 

ضعف يف مستوى كفاءة ادلوارد البشرية اليت جرى  األداءعندما تظهر نتائج تقييم  و االختيار : الستقطابــ  3

نشاط  أنتعيينها مؤخرا يف ادلنظمة ،خالل فًتة التجربة و التمرين اليت تلي عملية تعيينها و ما بعدىا ، معٌت ذلك 

ادلوارد البشرية قد فشلت يف استقطاب و  إدارةاالستقطاب ،و االختيار و التعيني و مها وظيفتان من وظائف 

دبثابة ادلعيار الذي  األداءذوي الكفاءة العالية و ادلؤىلني بشكل جيد، وبالتايل تكون نتائج تقييم  األفراد انتقاء

 مدى صلاح كل من وظيفيت االستقطاب و االختيار يف أداء مهمتهما ادلطلوبة . مدى صلاح كل من إىليشري 

 أداءمواطن الضعف و القصور يف  إعادةتبيني نتائج التقييم  ــ ربديد برامج التعلم و التدريب و تقييمها : 4

 ادلوارد البشرية فيها معاجلتها عن طريق تصميم و تنفيذ برامج إدارةالعاملني اليت يتوجب على ادلنظمة من خالل 

اليت على ياجات التدريبية يف ادلنظمة حتقول بان نتائج التقييم تكشف االال إىلالتعلم و التدريب ، و ىذا يقودنا 

  ربدد نوعية و ماىية برامج التعلم اليت ربتاجها . أساسها

تنمية جوانب قوة فيو  أوالعاملني ،  أداءلعالج جوانب ضعف يف  إماوكون أي برنامج التعلم و التدريب يسعى 

 ىذه  ،فلكي نعرف مدى صلاح برامج التعلم و التدريب يف اصلاز مهمتها اليت تتمثل يف استفادة ادلتدربني من

 ىؤالء ادلتدربني بعد االنتهاء ًل تدريبهم و تعليمهم للحكم أداء، البد من تقييم  أدائهمالربامج و ربسني مستوى 

______________________ 

1
 .333امحد سيد مصطفى ، مرجع سابق ، 
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 على مدى استفادهتم و ربسينهم .

اليت  األجورتقرر مستويات  إن األداءديكن للمنظمة من خالل نتائج تقييم  و احلوافز : األجورــ ربديد  5 

كن   إذا، و  أنواعهاالذين يستحقون احلوافز التشجيعية دبختلف  اإلفرادربديد  إىل افةإضيستحقها العمال ، 

تبني  األخريالعاملني ، فان نتائج ىذا  أداءيف تقييم  األساسيىو االذباه  األداءو  األجرالبحث عن االرتباط بني 

تدفع احلوافز. و التربير  أساسو مدى النجاح الذي حققو كل فرد يف ادلنظمة يف اصلاز ادلطلوب منو و الذي على

اجلهد و النشاط يف  أساستدفعها ادلنظمة على  إنو احلوافز التشجيعية جيب  األجور إنىو  الرأيادلنطقي ذلذا 

ادلنظمة عند اعتمادىا على نتائج التقييم  إنجانب  إىليكون ذلا عائد ،ىذا  إنتكلفة جيب  أهناالعمل ، أي 

تكون قد حققت نوعا من العدالة و ادلوضوعية يف دفع أجورىا و حوافزىا للعاملني لديها شلا يساىم يف رفع 

 1معنوياهتم .

 

 

 

 

 

 .   378، مرجع سابق ذكره ص  عقلييعمر وصفي ـ  1
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 خاتمة الفصل األول :

حتديد متطلبات املنظمة من يد عاملة ،  إىلمن خالل دراسة هذا الفصل نستنتج أن تسيري املوارد البشرية هتدف 

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

حتقيق النتائج املقصودة ، فالعنصر البشري و ما ميلكه  إىللتحقيق األداء املتميز و املتوافق مع اإلسرتاتيجية الساعية 

و حتقيق اإلنتاجية  املر دوديةهارات و قدرات و ما يتمتع به من دوافع للعمل هو العنصر األساسي يف زيادة من م

. 
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 :مقدمة الفصل الثاني 

شهدت السنوات األخرية تزايد أمهية العامل البشري يف املؤسسات و منها البنوك نظرا لتزايد أعداد العاملني        

 هبا و عدد العمالء الذين تسريىم .

و يعترب أداء األفراد أحد الوظائف األساسية يف تسيري املوارد البشرية حيث تبىن عليو قرارات ذات أمهية كبرية    

لتنمية أداء األفراد و من مث حتسني مستوى اإلنتاجية فعلى أساس نتائج تقييم حتدد قرارات الرتقية أو النقل أو 

 أنشطة االختيار و التعيني و التدريب ...... اخل .الفصل أو التدريب و على ضوئو يتم تقييم فاعلية 

و نظرا ألمهية ىذا النشاط يف توجيو أداء األفراد حنو املستويات األحسن ، من خالل مادرسناه يف القسم النظري   

 قمنا بإسقاطو على حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية و ذلك بتقسيم ىذا الفصل إىل مبحثني :

 نظرة عامة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية .املبحث األول : 

 املبحث الثاين :دراسة تقييم أداء العنصر البشري يف بنك بدر .
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 دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي لخضر  :الفصل الثاني

 المبحث األول : نظرة عامة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية 

 المطلب األول : تقديم بنك الفالحة و التنمية 

ادليثاؽ الوطٍت على األمهية اإلسًتاتيجية للفالحة اجلزائرية و نظرا للطاقات الكامنة ادلوجودة يف البالد أكد        

فيما خيص ادلوارد الفالحة و مؤىالهتا من مناخ و تربة و غَت دلك شلا يساىم يف تنميتها و نظرا للضرورة تبٌت 

مهية كربى و تطورىا أحد األولويات اليت ترتكز أكثر احلاجيات الوطنية للمنتجات الغذائية فإف الفالحة تكتسب أ

 داللة من أي تعبَت ىدا و إضافة إىل اخلدمات البنكية األخرى ادلعتادة .

 13ادلوافق ؿ 1402رتادى األوىل  17ادلؤرخ يف  106/82ىو بنك عمومي أنشأ مبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم       

،وىو عبارة عن شركة مسامهة ) شخصية 1985أفريل  30ادلؤرخ يف  85ػػ  84،و الذي عدؿ مبرسـو 1982مارس 

شارع العقيد عمَتوش باجلزائر  17، الكائن مقرىا الرئيسي ب دح 330000000000معنوية ( ذات رأمساؿ قدره 

وكالة متنازؿ لو عنها  140ب  BADRادلايل و يعد تاجرا مع الغَت،بدأ البنك  باالستقالؿالعاصمة حيث يتمتع 

مديريات عامة و ىده الكثافة يف زيادة  7مديرية جهوية و  41و كالة و  292ليضم يف الوقت الراىن  BNA طرؼ

من شأهنا جعل البنك األمشل على ادلستوى الوطٍت و نظرا لألمهية الشبكية و أمهية  إسًتاتيجيةو تطور مستمر وفق 

الطبعة  BANKERS AL Manachمن طرؼ قاموس رللة البنوؾ BADRتشكيلها و ىدفها صنف البنك 

 بنك مصنف . 4100يف الًتتيب العادلي بُت  668ادلركز األوؿ يف ترتيب البنوؾ اجلزائرية و ادلرتبة  2001

 BADRالمطلب الثاني : دراسة الهيكل التنظيمي للبنك بدر 
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 ( : اذليكل التنظيمي للوكالة 06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وثائق داخلية للوكالة . ادلصدر :

 خلٌة المراقبة  المدٌر سكرتارٌة

 مساعد المدٌر

 مدٌر إدارة  المحاسبة  مدٌر التجارة 

 مصلحة القوانٌن 

 مصلحة النشاط التجاري 

 مصلحة القروض 

 مصلحة المستخدمٌن 

مصلحة تسٌٌر الوسائل 

 العامة 

 مصلحة المحاسبة 

 مصلحة اإلعالم اآللً

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

وكالة محلٌة 

 لالستثمار

 مكتب دائم  مكتب دائم  شباك متعدد الخدمات للجوار 

 مساعد استرداد

 ) الرد على الزبون ( 
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      BADRاذليكل التنظيمي لفرع مستغاًل لبنك  ػػػػ يتكوف       

 ادلدير : فهو مسؤؤؿ الوحيد و ادلتخذ  داخل البنك 

سكرتارية : وىي عالقة مباشرة مع ادلدير حيث تقـو بتدوين ادلواعيد الرد على ادلكادلات اذلاتفية، استقباؿ زوار 

 ادلدير .

 ادلراقبة : و يف ىده اخللية يتم مراقبة رتيع الداخل و اخلارج سواء العماؿ أو غَت العماؿ .خلية 

 مساعد ادلدير : و ىو يعترب الوسيط بُت ادلدير و ادلديريات و ادلصاحل .

 ادلديريات :

 و القروض . ػػ مديرية التجارة : و ىي اليت يتم فيها العمل التجاري و تضمن كل من مصلحتُت النشاط التجاري 

ػػ مديرية إدارة احملاسبة : جيمع فيها كل من ادلصاحل ادلستخدمُت،تسيَت الوسائل العامة دلصلحة احملاسبة،مصلحة  

 اإلعالـ اآليل .

 ادلصاحل :

 أ ػػ  مصلحة النشاط التجاري : يتم على مستوى ىده ادلصلحة مالية شراء و بيع األسهم و القروض للزبوف . 

 ب ػػ تقـو مبنح الزبوف قروض االستثمار يف مشروع ما مثال  : تربية الدواجن 

 ،عطل مرضية،حوادث العمل ......غيابت ػػ مصلحة ادلستخدمُت : هتتم بقضايا ادلوظفُت سواء من األجور،
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 ت احلاسوب .ث ػػ مصلحة تسيَت الوسائل العامة : تسيَت ىده ادلصلحة الوسائل العامة ادلوجودة بالبنك،مثل آال

 ج ػػ مصلحة احملاسبة : تشرؼ على العمليات احملاسبية و ادلالية و ميزانيات أعماؿ هناية السنة .

 ح ػػ مصلحة اإلعالـ اآليل : تقـو بوضع نظاـ ادلعلومات و التسيَت احملاسيب لو بواسطة احلاسوب .

لى الزبوف الذي يأخذ قرض من البنك و ذلده اإلجراءات و القوانُت الالزمة ع ادإختخ ػػ مصلحة القوانُت : يتم 

 ادلصلحة مساعدة الرد على الزبوف يف حالة عدـ تسديد ادلبلغ ادلرىوف لديو .

تركيبة االستثمار اليت ىي يف عالقة مباشرة مع الزبائن دورىا ىو خدمة الزبائن عن  أهناوكالة زللية لالستثمار: 

) اخلدمات ( اليت تصفها يف  ادلتوجاتالقروض كذلك سلتلف طريق رتيع االستثمار) فتح حسابات ( توزيع 

 متناوؿ عالقتو .

 باألجوريف التنظيم اذليكلي للوحدة حبيث هتتم  أمهية األكثرػ تعريف مصلحة ادلستخدمُت : وىي ادلصلحة 

والعطل ادلرضية ، حوادث العمل وتسجيل العماؿ بالضماف  اإلضافيةوتسجيل الغيابات والساعات 

للمستخدمُت لو كمهمة تنظيم ووضع يف العمل  اإلدارياالجتماعي والتعاونية ، ويقـو هبذه الوظيفة ادلسَت 

 للموظفُت يف دور سياسة البنك . اإلداريالتسيَت 

 ػ مهاـ مصلحة ادلستخدمُت : 

 ) رلموعة جهوية لالستثمارات ووكاالت متصلة (  للموظفُت اإلداريةػ تدرس ادللفات  1

 ػ حتضَت وتسيَت عقود العمل . 2
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باحًتاـ التشريع وقانوف االتفاؽ اجلماعي لعقود العمل والقرارات اجلماعية والفردية  األجرةػ حتضَت وتسيَت  3

 مدة العمل . إىلتعود 

 العماؿ . إحصاء إعادة ػ 4

 ت االجتماعية وتنظيم القوانُت اليت تنجم عنها .ػ توقيع على عقد سلتلف التصرحيا 5

 ػ تسيَت سلططات العطل السنوية للمجموعة اجلهوية لالستثمار والوكاالت ادلتصلة هبا . 6

)  إدتامهمتنجز القوائم والسجالت القانونية وتضمن اجر ادلكلفُت اجتماعيا باحًتاـ ادلواعيد ونظم  ػ 7

 ( إكماذلم

 السنوي للموارد البشرية . ػ حتضر وتتابع الرصيد 8

  (G.R.E)    لالستثمارػ تأخذ لوحدة القيادة للموظفُت اجملموعة اجلهوية  9

 (GRAIM  )اجلهوية للمركز اجلهوي للمعلومات  ظَتاتالتادلوظفُت ادلتصلة مبختلف  أجهزةػ تنجز  10

 واخلدمات االجتماعية . مبتفشيةوالوكالة ادلتصلة ( G.R.Eػ تتمثل اجملموعة اجلهوية لالستثمار )    11

 ػ بنك الفالحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر : 

 دائمُت . 18موظف منهم العماؿ ادلؤقتُت و 22عدد العماؿ 

 بسيدي خلضر :   BADRػ تقسيم ادلهاـ بوكالة 
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 :  اإلدارةػ 

مهمتو التوجيو ، التنشيط ، ادلراقبة ، تنسيق نشاطات الفرع ، تقسيم العمل بُت سلتلف ادلصاحل  ادلدير :

 ويسهر على التنفيذ اجليد للسياسة ادلقررة من طرؼ ادلؤسسة .

  ادلسئوؿعلى تنظيم وظائف  األخَتةادلدير ( : تقـو ىذه  أمانة)  السكرتارية

 ػ مكاتب الواجهة : 

وف من ادلشرؼ عليو ، لبنك الواقف ىو شباؾ عملية السحب الصندوؽ الرئيسي ) قطب ادلعامالت : يتك

 ( زلاسبة ادلدفوعات . األمواؿ إيداع

قطب العمالء : يتكوف من ادلشرؼ لالستقباؿ والتوجيو ، مكلف بالزبائن ) أي مؤسسة تتعامل مع كل 

 دلصريف اخلدمة ادلصرفية االلكًتونية .فقط ( ، التامُت ا األفرادزيارة ميدانية التعامل مع  أوالعمليات 

 ػ مكاتب اخللفية : 

وفيها ادلشرؼ عليها يقـو بالتوجيو ، وظيفة االئتماف والقروض ) دراسة ملفات مصلحة القراض ( ، وظيفة 

التحويالت والتعويضات ، وظيفة التجارة اخلارجية ، وظيفة القانوف والدعوات والتحصيالت )متابعة 

نوحة (وظيفة الرقابة واحملاسبة ) اصلاز ومتابعة ميزانية الوكالة ، السهر على تطبيق نظاـ احملتسبة االعتمادات ادلم

 األخطاءالضرورية للمستخدمُت ، تصحيح  اإلرشاداتالبنكية ، السهر على حسابات الزبائن ، تقدَل 

 وكالة و ادلديرية العامة (ادلسطرة من طرؼ مديرية ال األىداؼادللحوظة يف اجملاؿ احملاسيب،مراقبة حتقيق 
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تداخل ادلصاحل لوجود قرار تنظيم  يأخذومنو فالعالقة اليت تربط بُت مصاحل الوكالة ىي عالقة تكاملية وال 

 ادلؤسسة حيدد مهاـ كل قائم على مصلحة .

 (BADRو مهام بنك الفالحة و التنمية الريفية ) أهدافالمطلب الثالث : 

 : فيما يليإف بنك و التنمية الريفية لو أىداؼ عديدة و مهاـ متعددة ادلتمثلة   

 ( BADR):  أ ػػػػ أىداؼ بنك بدر 

 ػػػ توسيع و تنوع اجملاالت داخل البنك كمؤسسة مصرفية شاملة . 1

 ػػػػ حتسُت نوعية و جودة اخلدمات . 2

 ػػػ حتسُت العالقات مع العمالء . 3

 ػػػ احلصوؿ على أكرب حصة من السوؽ . 4

 تطوير العمل الصريف قصد حتقيق أقصى قدر من الربح . ػػػػ 5

 ػػػ خلق الديناميكية للخزينة سواء كانت بالدينار أو بالعملة الصعبة . 6

 ػػػ حتسُت اإلنتاج على مستوى عمليات ادلعاجلة الصعبة .  7

 على مستوى عمليات ادلعاجلة . إنتاجحتسُت ػػ  8    
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ذات صيغة متنوعة يف احًتاـ قواعد  اإلنتاجيةالقروض  مبر دوديةقيمة و جعلو يتمتع  بأحسنػػ الرفع من ادلوارد  9  

 احليطة و احلذر .

 : األىداؼ أمهيةوفق ىذه العمليات ديكن رسم سلطط حسب  

 

 

 

 

 

 ب ػػ مهاـ بنك الفالحة و التنمية الريفية:

 وفق القوانُت و القواعد ادلعموؿ هبا يف رلاؿ ادلصريف فاف بنك بدر مكلف بقياـ ادلهاـ التالية :

ا طبقا للقوانُت و التنظيمات جاري هب أشكاذلاػػ تنفيذ رتيع العمليات ادلصرفية لالعتمادات ادلالية على اختالؼ  1

 العمل .

 ػػ تنمية ادلوارد و استخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت االدخار و االستثمار . 2

 ػػ إنتاج خدمات مصرفية جديدة مع تطور ادلنتجات و اخلدمات القائمة  . 3

 حتسُت النوعية

 البقاء ضمن اكرب البنوؾ

دودية ادلرحتقيق   
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 ػػ تطوير شبكتو و معامالتو . 4

 من ذوي ادلهن احلرة ) جتار ادلؤسسة الصغَتة و ادلتوسطة ( . أكثرػػ تقسيم السوؽ ادلصرفية و النقدية  5

 ػػ استفادة من التطورات العامة يف رلاؿ العمل ادلصريف . 6

 العنصر البشري في بنك بدر  أداءالمبحث الثاني : دراسة تقييم 

العماؿ يف وكالة بنك بدر و مناذج التقييم السائدة يف ىذه الوكالة من أجل  ألداءبعد دراستنا لواقع نظاـ تقييم    

 و مواقع الضعف و نقاط القوة لتحقيق أىدافها و حتسُت أدائها التنافسي . األخطاءالكشف عن 

 قد قمنا مبقابلة بعض األفراد العاملُت و التحاور معهم و فقد توصلنا إىل عدة نقاط من بينها :   

 ذكور . 9إناث و 8 تتوفر وكالة بنك بدر على قوة بشرية مكونة من اجلنسُتػػػ 

على شهادات ليسانس يف  تحصلُتمػػػ ادلستوى التعليمي السائد ىو ادلستوى اجلامعي أكثر ، حيث ىناؾ عماؿ 

 و تسيَت ،زلاسبة ،مالية ،حقوؽ . اقتصاديةعلـو 

 . دائمُتيف طريق العمل كعماؿ  2، أما الباقيُت ىم 15يصل عددىم إىل  دائمُتػػػ ىناؾ عماؿ 

 المطلب األول : نظام تقييم األداء ببنك بدر 

لتقييم أداء مواردىا البشرية و يقـو ىذا النظاـ على رلموعة من ادلرتكزات و تبٌت وكالة بنك بدر نظاما    

 . األىداؼ و رلموعة أخرى من األساليب العلمية ادلعتمدة يف ىذا اجملاؿ
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 ػػػ مرتكزات نظاـ تقييم األداء : 1

 قييم األداء ببنك بدر على رلموعة من ادلبادئ تتمثلي :تيرتكز نظاـ 

 تقييم األداء على وتَتة ادلعلومات و العالقات ادلستمرة بُت العماؿ اخلاضع للتقييم و رئيسو ادلباشر . ارتكازػػػ 

 ادلسطرة يف برامج العمل .حوؿ نسبة إصلاز األىداؼ ػػػ تتمحور عملية تقييم 

 . األفراد أداءػػ التغذية العكسية لنتائج التقييم مبا يضمن يف ادلستقبل لتحقيق الفعالية و التنمية 

 . األداءػػ التقييم ادلوضوعي و العادؿ 

 أىداؼ تقييم يف بنك بدر : ػػ 2

سًتاتيجي سياسة ادلوارد البشرية جتاه احملددة جتسد البعد اال األىداؼلقد وضع لنظاـ تقييم العمل يف بنك على 

 ألنواعهامستوى التحدي حمليطها و اليقظة  إىل بأدائهاضلو التنمية ادلستدامة و النهوض  إدارهتاتسيَت مواردىا و 

 نذكر منها : أىداؼىنا عدة 

 والوظيفية. داريةاإلػػ خلق آلية تنسيق و اتصاؿ مباشر بُت الرؤساء و ادلرؤوسُت بشكل دائم على رتيع ادلستويات 

حالة الرضا الوظيفي للعماؿ مع ضماف  إىلالعماؿ و العائد ادلقابل لو وصوال  األداءػػ خلق التوازف بُت مستوى 

 ادلر دودية .زيادة 
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ادلوارد البشرية كاعتماد نتائج التقييم حتديد  وظيفة ات تنموية على أسس عملية لتطوير ػػ التمكُت مع وضع سياس

 احتياجات التدريب و استحقاقات للتحفيز و الًتقية و النقل و كل ما يتعلق بتنمية شؤوف العماؿ .

 ببنك بدر : األداءػ طرؽ تقييم ػ3

 مها : أساسيتُتم ببنك بدر باالعتماد على تقنيتُت يتتم عملية التقي

و ىي عبارة عن حوار منظم يكوف مرة واحدة يف شكل  األداءادثة تقنية من تقنيات تقييم أ ػػ احملادثة : تعترب احمل

) القائم بعملية التقييم ( و ذلك رمسي خالؿ برامج العمل الفردي بُت الفرد اخلاضع للتقييم و رئيسو ادلباشر 

 وىي : أساسية، كما يتضمن ىذا احلوار و يدور حوؿ ثالثة عناصر  أداءههبدؼ حتفيز الفرد على حتسُت 

 ادلنتظر حتقيقها من طرؼ العمل اخلاضع للتقييم . األىداؼػػ مدى وضوح   

 . األىداؼػػ مدى حتقيق  

 ػػ استخراج النتائج . 

ددات اخلاضعة بسلوؾ يرتكز على رلموعة من احمل اإلدارةب ػػ مأل استمارة التقييم : ىي عبارة عن منوذج تعده 

 يف ادلؤسسة و من بينها ادلواظبة ، التعامل مع الزمالء ، كمية العمل ، نوعية العمل ..... إنتاجيةالعامل و 

لعملية التقييم اليت يتم ملؤىا مرة واحدة عند هناية فًتة التقييم  األساسيةو تشمل استمارة التقييم على ادلعلومات 

 : يمرايلو تتمثل ادلعلومات يف 

 لبنك بدر : اإلفراد أداء( : استمارة تقييم   03اجلدوؿ رقم )  
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 الثالثي الرابع الثالثي الثلث  الثالثي الثاٍل  ثالثي األوؿ  التقييم  معايَت

     5كمية العمل : 

     5نوعية العمل : 

     3ادلواظبة : 

     2السلوؾ : 

     15اجملموع : 

     إمضاء رئيس ادلباشر 

 ادلصدر : من إعداد الطالبة بناءا على الدراسة 

 تثمُت مساعي البحث يف رلاالت تقييم األداء صلمعها فيما يلي : إىلشلا سبق توصلنا  انطالقا  

 مهمة منها الشهادات و اخلربة . أسسػػ توظيف يقـو على 

 ادلعارؼ . إىلالتكوين شلا يؤدي  أماكنتنوع  إىلػػ تلتقي بعض الكفاءات للتكوين باالظافة 

 جلماعية.ظهور و تطوير الكفاءات اوف و التعلم اجلماعي و يساعد على جو العمل اجلماعي شلا حيقق التعاػػ توفَت 

 بالبنك من نقائص نذكر منها فيما يلي : األداءحيتوي تقييم  ماسبق إىل باإلضافة     

التقييم التقليدي القائم فقط على مالحظات ادلسئوؿ  إىللبعض ػػ غياب تقييم بعض الكفاءات يف حُت خيضع ا

 ادلباشر .
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 ػػ عدـ الرضا الكامل عن رواتب الكفاءات .

الدراسية و غياب التكوين  األياـيقتصر على تكوين على نوع واحد فقط وىو  األداءػػ يف ما خيص تطوير تقييم 

 ادلستمر و الدورات التدريبية .

  األداءية قياس و تقييم المطلب الثاني : دور 

 ػ مشاركة العاملُت و عالقات العمل : 1

بصفة دائمة و مستمرة و  األفرادتقـو وكالة بنك الفالحة و التنمية الريفية بسيدي خلضر على وجود اتصاؿ بُت 

العنصر البشري و عليو يتمثل ىذا االتصاؿ على عقد االجتماعات و اليت  أداءالتحسُت  بأمهية إلدراكهاىذا 

 أفىذه االجتماعات و صلد  أنواعتكوف حسب موضوع وىو الذي حيدد نوع االجتماعات الذي يعقدونو بُت 

ة ، اجتماعات التدريب تكوف مابُت ادلدير و الرؤساء ادلصاحل و االجتماعات ما بُت ادلدير و عماؿ و العماؿ كاف

اتصاؿ الف ىذا  بأهناجتماعات ما بُت رؤساء ادلصاحل و عماذلم و تعترب ىذه اال أيضا األخرىو االجتماعات 

من بينها االتصاؿ العمودي ويعٍت  أخرى أنواعالبنك صلده ال يعتمد على االجتماعات فقط ، بل يعتمد على 

االتصاؿ  إماقانوف جديد  إصدار أوالبنك  إىلاحل العماؿ و رؤساء ادلص إىلاالتصاؿ النازؿ الذي يكوف من ادلدير 

ادلدير و يكوف عبارة عن تقدَل  إىلالصاعد فهو ذلك االتصاؿ الذي يكوف بُت العماؿ و رؤساء ادلصاحل مث 

التواصل يكوف يف البنك عن طريق االشًتاؾ  منهما،  أيضاالشكاوي و االنشغاالت ادلهنية و حىت االجتماعية 

ىو يتم  األفقياالتصاؿ العمودي فهو بنوعية االتصاؿ النازؿ و االتصاؿ  إماالقرارات ادلناسبة . فباختاذالعاملُت 

بُت ادلوظفُت الذين يتبادلوف ادلعلومات و ادلعارؼ يف ما بينهم و حيقق ىذا االتصاؿ نوعا من االنسجاـ و ىذا 
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 إىلبالنسبة للعاملُت و ىذا ما جيعل  ألداءايعود بصورة اجيابية للبنك و يكوف نوع من احلماس يف العمل و حتسُت 

 تطوير و تفعيل قنوات االتصاؿ .

 ػػ دورية التقييم : 2

حيدث  األحيافيف بعض  أف إىلالعملُت حيدث مرة واحدة يف السنة يكوف عند هناية السنة ادلالية ،  أداءتقييم  إف

 أداءباف التقييم  أشارت األخَتةيف السنوات  أجرتاليت  األحباثالدراسات و  إف إىلمن مرة يف السنة ،  أكثر

تغيَت  إىلو ىذا راجع  أخر إىلالعاملُت يتغَت من يـو  أداءالعماؿ مرة يف السنة و ىذا التقييم ال يعترب كايف الف 

صفاتو و سلوكو يف العمل جيب مراقبة العامل خالؿ عملو و ىذا يعترب للعامل حتفيز من اجل بذؿ جهد و ديكن 

بسيط على  بأسلوبحيح االضلرافات يف الوقت ادلناسب لكي يعتربىا العامل عملية التقييم و تكوف تص أيضا

 . التقييمادلشرؼ القائم بعملية 

 على التقييم : اإلشراؼػػ  3

 إقناعالعامل مهمة حساسة تتطلب من ادلشرؼ التحكم يف طريق التقييم و  أداءعلى تقييم  اإلشراؼتعترب مهمة 

جيهاهتم و غالبا ما تذىب ىذه ادلهمة اىل الرئيس ادلباشر للعماؿ بتقييم االداء مرؤوسيو باعتباره اكثر العماؿ و تو 

 قدرة على مالحظة سلوكهم لصلة مباشرة هبم و ىذا يرجع خلربتو يف العمل و معرفة ظروفهم .

 عن نتائج التقييم : إبالغ ػػ 4
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لكي يتمكن عامل التصرؼ  األسلوبالعاملُت ادلعنيُت بتقييم يف الوقت ادلناسب و  إبالغيعتمد البنك بدر على 

 عملو . أداءمعها يف الشكل صحيح لتقييم 

 الموارد البشرية في البنك  األداءالتقييم  أثارالمطلب الثالث : 

 : يًتتب عن عملية التقييم بيما يلي

 سياسة التوظيف و اختيار ادلوارد البشرية  ػػ 1

العمليات  أىمبو رئيس مصلحة ادلستخدمُت من  أدىلتعترب عملية التوظيف يف بنك التنمية احمللية حسب ما 

 كبَت ذلذه العملية   أمهيةفاف ادلركب يويل  األساسادلوجودة فيها و على ىذا 

 نذكر منها :  أسبابعملية التوظيف تقـو لعدة  إفالتوظيف : أسباب

 ػػ التقاعد .

 العمل . ػػ انتهاء عقود

 مناصب عمل . ػػ حالة شغوؿ

 ػػ الًتقية .

ىذا اجملتمع يعطي  أف إىل اإلشارةمع  األحيافسامي يف بعض  إطارػػ خلق مناصب عمل جديدة بشرط يتطلب 

 كبَتة للخربة .  أمهية
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 التوظيف:ىناؾ نوعُت من التوظيف : أنواع

ىده   ANEM إىلتقرير  إرساؿادلتمثل يف  فاإلعالػ التوظيف اخلارجي : أي مرشحُت خارج البنك ، فبعد  1

 يتضمن كل من : اإلداريىي اليت ترسل ادلرشحُت بعد ما كانوا قد وضعوا ملفاهتم لديها ، وادللف  األخَتة

 ػ شهادة ادليالد .

 ػ بطاقة السوابق العدلية .

 (.دبلـوػ شهادة ) 

 ( لألعزبػ شهادة عائلية ) للمتزوج ( ، فردية ) 

 ػ اجلنسية .

 ػ شهادة طبية .

 ػ شهادة اخلدمة الوطنية .

 . اإلقامةػ بطاقة 

 ػ الصورة .

 BULLTINS DE MAIND CEUFREػ 
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 إذادلرشحُت ادلقبولُت وذلك من اجل امتحاناهتم  بار ساؿبعد رتع كل ملفات وفرزىا تقـو مصلحة ادلوظفُت  

 ادلًت شحيكوف  أفحسب ادلصاحل ادلعنية مثل مصلحة الشؤوف القانونية جيب  ألخرىخيتلف االمتحاف من وظيفة 

 متخرج من كلية احلقوؽ ، مصلحة احملاسبة ، مصلحة ادلستخدمُت ........

 يتمثل يف ترقية العماؿ بلبنك بدر و ىناؾ نوعاف من الًتقية  ػػ التوظيف الداخلي : 2

 كفء العامل .  إىلا على حسب األقدمية يف العمل إضافة أ ػػ الًتقية يف الدرجات :تتم الًتقية عموم

  مردود يتهمب ػ الًتقية يف األجر : يقـو البنك كل السنة بتقييم العماؿ عن طريق التنقيط حسب 

 . اجتهادهحسب كفاءتو و  ألخر،و ختتلف من موظف  األجرعلى حسب تلك النقاط تتم الزيادة يف 

 مراحل التوظيف: 

 : األوىلادلرحلة 

 

 

 

 

 ادلرحلة الثانية : 

وضع الطلبات                                                                                    

                                        

حتليل الطلبات                                      التحضَت للتوظيف         

توظيف و تعريف للوظيفة                                                                 
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 ادلرحلة الثالثة :

 

 

 

 

 ادلرحلة الرابعة :

 

 

 

 

استقطاب                                                                              

 

  اختٌار طرٌق للبحث                   البحث عن المرشحٌن                              

 

البحث عن المرشحٌن الخارجٌٌن                                                                           

 

 

أوؿ فرز                                                                         

تربص           فرز الًتشحات                                    

اختبار                                                              

التعبٌر عن الطلب                                                        

 

تحلٌل الطلب                                                        

 استبداؿ ادلقبولُت 

التعرٌف بالوظٌفة                                                       

 

التعٌٌن النهائً                                                      
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ضعية و كيفية التوظيف يف البنك و يتم كل سنة و استقطاب الشباب ىذا ادلخطط يصف بشكل عاـ و 

 خرجُت يف شىت االختصاصات عن طريق االمتحانات و االختبارات .ادلت

 ػػ حتديد االحتياجات من التكوين :  2

و اجلمعيات من االطالع بكفاءهتم احلالية و  لألفراداليت ديكن  اإلجراءاتيعرؼ التكوين على انو رلموعة من 

 للبنك . األمثلتلك اليت سوؼ يكلفوف هبا مستقبال من اجل سَت 

 ؼ التكوين داخل البنك : أىدا

 أداءػ اذلدؼ الرئيسي من التدريب ىو مساعدة الفرد على اكتساب معلومات و خربات تساعده على مواجهة 

 عملو .

اخلالية بادلؤسسة و رفع ادلستوى الفٍت للعاملُت بادلؤسسة لتجنب ضياع  األماكنعماؿ و ادلوظفُت لشغل  إعدادػ 

 التكاليف .اجلهد و اخلدمات و ختفيض 

 من الكفاءة و الفعالية . أعلىمستوى  إىلاخلدمة بنقلها  أساليبػ تطوير 

 أمهية التكوين : 

تعكس على حجم  أف إىلو ذلك بزيادة ادلهارات و كفاءة الفرد الناجتة عن عملية التكوين  اإلنتاجيةػ رفع مستوى 

 العمل .
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التكوين ادلنظم حىت  إىلالتزايد ادلستمر يف اجلوانب الفنية للوظائف و العماؿ يف الوقت احلايل تدعو  أف إىل إضافةػ 

 يف سلتلف الوظائف . األفرادادلالئم لدى  لألداء األدٌلاحلد  األقليتوفر على 

 .ػ دتكُت العاملُت من االىتماـ اجلديد من رلالت عملهم و مسايرة التقدـ التكنولوجي 

 ديد االحتياجات من التدريب : ػػ حت 3

، كما  اإلنتاجيةالفعاؿ مبا خيدـ ىدؼ حتسُت  األداءو توجيو سلوكهم ضلو  األفراد أداءحتسُت  إىلالذي يؤدي 

 التدريب يعترب ضرورة حتمية دلواكبة التغَتات التكنولوجية احمليطة بالبنك . إفنعرؼ كذلك 

و تنفيذ تباعية لربامج التدريبية  بإعدادادلوارد البشرية بالبنك  إدارةادلتزايدة للتدريب تقـو  األمهيةيف ظل ىذه  أوػ 

ذلك سوؼ ضلاوؿ حتليل النشاط التدرييب بالبنك لتقييم  ألجلادلتوخاة منو و  األىداؼاليت تعدىا بغية حتقيق 

 زلل الدراسة . اإلنتاجيةعلى  أثرهفاعليتو و 

يف سلتلف مستوياتو التطبيقية من خالؿ اكتساب ىذا  األفراد أداءتنمية و حتسُت  إىل ػ يهدؼ التدريب بالبنك

سيلة لزيادة مقدرة أداء عملو ، فالتدريب يعترب و ) الفرد ( خربات و مهارات جديدة تزيد من قدرتو على  األخَت

 . اإلنتاجيةعلى العمل ومن مث حتسُت مستويات  األفراد

و التغيب و  اإلشراؼختفيض حوادث العمل و من خالؿ  اإلنتاجيةحتسُت  إىلبنك ػ يهدؼ نظاـ التدريب بال 

 دوراف العمل .

 العاملُت بالبنك : أجورػػ حتديد  4
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فهي دتثل من جهة تكلفة من تكاليف و ذلا انعكاسات على  األجريتم من خالؿ عملية تقييم حتديد مستوى  

 . األفراد أداءعلى  لتأثَتىافيزية يف حتسُت مستوياهتم حت أداةدتثل  أخرىيف البنك و من جهة  اإلنتاج

حتقيق نوع من التوازف بُت ما يقدمو  إىليهدؼ  األجورالنظاـ دفع الرواتب و  إفو لقد رأينا من خالؿ الدراسة 

من جهة و ما يأخذونو مقابل ىذا اجلهد يضمن حتقيق الرضا الوظيفي لألفراد وىو ما ديثل زلور حتسُت  األفراد

 . اإلنتاجيةو من ذتة حتسُت اخلدمة و  األفراد أداء

 ػػ منح احلوافز و الًتقيات :  5

و النتائج احملققة و ادلراد حتقيقها  األىداؼعلى  أساساحوافز و ىذا  يف البنك دينح األداءمن خالؿ عملية التقييم 

مزايا و خدمات  إىل باإلضافةطة بو و زيادات و ادلكافآت و العالوات ادلرتب األجريف  أساساو تتمثل احلوافز 

 متمثلة يف ما يلي :

 عن الوقت ال يتم العمل فيو )اجيازات السنوية ، ادلرضية ، اخلاصة ......( .مزايا مادية ػػ  

 التقاعد و حوادث العمل . تأميناتػػ  

 ، رتاعات تعاونية ( . ثقافيةػػ اخلدمات االجتماعية ) رحالت ، ندوات  

ادلناصب و تعترب الًتقية احلافز ادلعنوي  األفراد ادلناسبُت للًتقية أو لشغليف حتديد  األداءكما هتدؼ عملية التقييم 

 . أخرى أثار إىلدعم عجلة التنمية داخل البنك  إىلللعماؿ ، شلا يؤدي ذلك 
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 خاتمة الفصل الثاني : 

التطبيقية يف بنك بدر الحظنا أهنا هتتم بعملية تقييم أداء العاملني من خالل آلياهتا ادلتمثلة يف من خالل دراستنا   

 التوظيف و التدريب و البحث عن ادلورد البشري .

فهي تقوم بعملية البحث عن ىذه ادلوارد عن طريق مساعدة ادلكاتب ادلتخصصة يف التشغيل و متر عملية   

 التوظيف بعدة مراحل تبدأ بعملية االختيار و تنتهي بعملية التوظيف .

إىل على أنواع التوظيف الداخلية عن طريق الرتقية و التنقل من مستوى  باعتمادكما رأينا أن ىذا البنك يقوم 

مستوى أحسن و ىذا كلو يتم عن طريق ادلالحظة ادلستمرة للعمال و تلي مرحلة التوظيف التدريب و ىذا بعد 

اخلربة و ادلهارات ادلكتسبة و تفاين يف العمل الذي ينتج عنو تقاضي األجر عن اجلهد ادلبذول و احلوافز للتشجيع 

 على الرتقية . 
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 :الخاتمة العامة 

إن تقييم األداء ىي إشكالية متعددة األبعاد وىي من أصعب االختيارات اإلسًتاتيجية اليت يواجهها البنك أو      

اليت ال ميكن التغاضي عنها مهما كان حجم البنك و رلال ختصصها خاصة وإن جناح أي مؤسسة يف وقتنا 

 االسًتاتيجيات العامة للبنك . اختياراحلاضر مرىون بقدرهتا على 

و مراحلها و اجتاىاهتا ادلعاصرة تساىم بتوفري مورد  أساليبهاآليات تسيري ادلوارد البشرية عن طريق  إنحيث   

بشري فعال و ذي كفاءة عالية تتماشى مع التطورات التكنولوجية احلاصلة، و كلها ارتفعت كفاءة ادلوارد البشرية 

استخدامها استخداما امثال لذلك  أصبحنادرة  أويلة حىت ولو كانت قل األخرى اإلنتاجاستخدام عناصر  أصبح

التنمية البشرية كبرية فان ىناك عالقة متبادلة بني التنمية  أوالعنصر البشري على التنمية االقتصادية  تأثري إنجند 

تمعي يف اليت تتم من خالذلا قياس االىتمام اجمل األساسيةالبشرية و ادلورد البشري ، فهي تعترب مبثابة ادلؤشرات 

االقتصاد ىذه  أوادلؤسسة ادلتطورة ال تعترب مقياس لتطور ىذه  اإلنتاجية اآلالتخطط التنمية البشرية ، فان وجد 

درجة التطور  إلحصاءالدولة لكن وجود قوة بشرية عاملة و متطورة و ذات كفاءة عالية ىي اليت تعترب كمقياس 

 . بأنواعهاادلؤسسات  إنتاجيةلزيادة  أوالقتصاد البلد 

 أوال : اختيار الفرضيات : 

العنصر البشري و  أداءتسيري ادلوارد البشرية يف حتسني  آلياتولقد حاولنا يف حبثنا و دراسة مدى مسامهة دور 

البحث و اختيار الفرضيات البحث و  إشكاليةعلى التساؤالت اليت شكل  اإلجابة، و ذلك عرب  اإلنتاجيةزيادة 

  ما يلي  لقد خلصت الدراسة يف

ادلعاصرة  اجتاىاهتاو مراحلها و  أساليبهاتسيري ادلوارد البشرية عن طريق  آليات  تتمحور حول  األوىلأ ــ الفرضية 

تساىم بتوفري ادلورد البشري فعال و ذي كفاءة عالية يتماشى مع التطورات التكنولوجية احلاصلة ، حيث تبٌت 
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 آلياتو  أساليبات و احتياجات البنك احلالية و ادلستقبلية و استعمال ادلوارد البشرية وفق متطلب إدارة أنشطة

 و جناحها .و ضمان استمراريتها  اإلنتاجيةالشاملة يف رفع 

هبدف حتديد  األفراد أداءيف بنك ىو زلاولة لتحليل  األداءتطبيق تقييم  تأثريب ــ الفرضية الثانية   تتمحور حول 

ادلورد البشري يتعلق باحتفاظ على ترقية و  إناحلكم على قرارات حيث  إصدار ألجلنقاط القوة و نقاط الضعف 

 تدريب و غريىا لتحقيق فاعلية ادلؤسسة .

 نتائج البحث :

وليس ىدف جند ذاتو ،   األىدافادلقيم لبلوغ  أوسيلة يستعملها الرئيس األداء يف اعتباره و للتقييم  أمهيةــ تكمن 

، و  اإلنتاجيةمستمر للكفاءة  أو عايلقوى العاملة و احملافظة على مستوى تسهيل ختطيط ال إىلكما يهدف 

 . اإلنتاجيةلزيادة  األفرادتشجيع ادلنافسة بني 

العنصر البشري و مساعدة على التخطيط االسًتاتيجي للبنك يكمن يف الًتقيات و التكوين و  أداءمن تقييم  إنــ 

 يف ادلنظمة . األداءو كل ىذه الربامج ناجتة عن عملية تقييم  جوراألالتدريب و التحضري و الرضا الوظيفي و 

كافأة ومن بينها وم األىدافيقوم على رلموعة من ادلرتكزات و  الدراسةبالبنك زلل  األداءنظام تقييم  إنــ 

عن طريق التكوين ، الًتقية ،  اإلطاراتو خاصة  األفراد أداءحتسني نوعية  أورلهودات العمال تبعا لنتائج احملققة 

اجل خلق جو تعاوين و حتقيق التزام  مساعديهم منو  ادلسئولنيالًتابط و احلوار و التعاون بني  إقامةالتحفيز و 

 البنك . أىدافباجناز  األفرادمجيع 

عملية  إنمن خالل دراسة تطبيقية على مستوى بنك الفالحة و التنمية الريفية لوكالة سيدي خلضر ، يالحظ 

 األعمالكبرية فال تقتصر ممارستها على   بأمهيةتسيريىا على مستوى البنك ختص  آلياتادلوارد البشرية و  إدارة

التدريب و احلوافز ادلادية  أعطت أهناتتماشى مع تطورات العادلية حيث  إنتعمل جاىدة على على  إمناو  الروتينية
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ىناك تعامل  إنو السالمة الصحية كذلك جند  األمنة للموظفني من توفر الظروف ادلالئم أهناكبرية ، كما   أمهية

    ادلوظفني مع الرؤساء و تبادل االراء يف ما بينهم .



 الفهرس
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 احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ........حنمد اهلل الذي وفقنا الجناز ىذا العمل مصدقا لقولو :   

 ــــــــــــــــــــــــكم "."لئـــــــــــــــن شكــــــــــــــــرمت الزيدنــــــ                           

             اتقدم بالشكر اخلاص و االمتنان الكبري اىل كل من أناريل درب احلياة و كلمة طيبة اىل كل االساتذة الكرام الذين                    
 قدموا لنا يد العون طوال للسنوات الدراسة .

 شرفة :بن حليمة خرية .و باخلصوص االستاذة ادل                        

لكل عمال بنك الفالحة و التنمية الريفية لوكالة بسيدي خلضر ساعدونا يف حبثنا و كما اتقدم بالشكر اخلالص 
 قدموا لنا يدا العون يف تربصنا حفظهم اهلل و جزامها لف خري .

 يلقي ىذا العمل النور . و كل من ساىم من قريب او بعيد يف ان                    

 لكم مين مجيعا خالص عبارات الشكر .                         

 

 

 

 

 را .....ـــــــــــــــــــــــــــــــــشكو                                                                                  

 

 



 داء :ـــــــــــــــــــــــاه
 

 اىل من قال فيهما اهلل عزوجل :                     

 " و قضى ربك اال تعبدوا ال اياه و بالوالدين احسانا " .        

 هد و اهتب يف دراسيت .اىدي مثرة جهدي اىل من اتذكرمها حينما اجت

 الىمنبع احلنان اليت وضع اهلل حتت قدميها اجلنة .         

 زة اطال اهلل يف عمرىا .امي العزي               

 اىل عصارة علمي اىل من انار دريب بتوجيهاتو الصائبة و كان يل سندا يف كل حمطة من حياة .

 ايب العزيز اطال اهلل يف عمره .              

 اىل من ترعرعت وكربت بينهم اخويت             

 ديقايت .حتية خالصة اىل من قضية معهم احلى ايامي الدراسية واىل كل ص

 و اىل كل عائليت و االقارب من كبريىم اىل صغريىم .           

 اىل كل من حيملهم قليب ومل يكتبهم قلمي .          
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 الملخص                                                  

على العنصر  االعتمادبدون شك فإن العنصر املادي ال ميكن وحده لتحقيق التقدم ، بل البد من             
و الغاية يف نفس الوقت يف عملية التنمية و كذلك الن تسيري املوارد البشرية  يعد البشري انطالقا من كونو الوسيلة 

الثروة يف اجملتمع و أعلى موجودات املؤسسة ، و لقد أىدفت ىذه الدراسة على مدى فعالية دور  مكوناتأىم 
ىذا اهلدف اعتمدنا املورد البشري على األداء كما مت إسقاط  مضامني اجلانب النظري على بنك بدر  و لتحقيق 

على املقابلة ، و عليو فان تناول ىذا املوضوع يأيت يف ضياع التأكد على أمهية األداء العنصر البشري يف دفع 
 التنمية و تطوير و ذلك من خالل الرتكيز على مهارات و الرضا الوظيفي و التحفيز و التدريب . 

 ني أداء العنصر البشري يف البنك ارد البشرية لو دور يف حتسو من خالل ىذا البحث توصلنا إىل التسيري فعال للمو 

 : الكلمات المفتاحية

 تسيري املوارد البشرية ، األداء ، العنصر البشري .

Résumé 

            Sans aucun doute, la composante physique ne peut pas être seul pour le progrès, mais 
doit compter sur l'élément humain d'être un moyen et fin en même temps dans le processus de 
développement, ainsi que la gestion des ressources humaines est des composants les plus 
importants de la richesse dans la communauté et les actifs de l'institution supérieure, cette étude 
sur l'efficacité du rôle de la performance des ressources humaines a également été laisser tomber 
le contenu de la partie théorique de la Banque Badr et pour atteindre cet objectif, nous 
comptions sur l'entrevue, et, cet accord avec le sujet vient à une perte pour vous assurer que 
l'importance de la performance de l'élément humain dans la promotion du développement et de 
la mise au point et celle de la en mettant l'accent sur les compétences et la satisfaction au travail 
et de la motivation et de la formation. 

Grâce à cette recherche, nous sommes arrivés à la gestion efficace des ressources humaines a un 
rôle dans l'amélioration de la performance de l'élément humain dans la banque 

Mots clés: 

Gestion des ressources humaines, la performance, l'élément humain. 
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