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 كلمة شكر وتقدير                                               

 اهلل بسم و احلمد هلل و السالم على رسول اهلل، و على اله و أصحابه أمجعني و من اتبعه أمجعني إىل  يوم الدين

بالعقل و حثه على طلب العلم و املعرفة عقدة و سلوكا لقد خلق اهلل اإلنسان وجعله خليفة يف األرض و  كرمه  

فالشكر اهلل على القرآن علما ،و الفضل لرسولنا الكرمي على طلب العلم داعيا إن العلم  من غيات  رسالته   
 فقال "إمنا  بعثت معلما "صلى اهلل عليه وسلم  أما بعد :

ذة  احملرتمة و الفاضلة "بن حليمة خرية "اليت تشجمت فان كانت كلمة نسوقها إىل  دفيت هذا البحث فهي األستا
عناء اإلشراف على هذه املذكرة املتواضعة واليت سندتين بنصائحها  وإرشاداهتا و توجيهاهتا القيمة اليت مل تبخل هبا 

 علينا.

ونا يف حبثنا و كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل عمال بنك الفالحة والتنمية الريفية لوكالة سيدي خلضر ا لذين ساعد
 قدموا لنا يد العون يف تربصنا حفظهم اهلل  وجزامها لف خري .
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 االهداء

اهلل الرمحن الرحيم بسم    

إننا يف هذه احلياة على اغلب ندين لكثري من الناس أقرباء كانوا أو أصدقاء بكثري من خدمات و لعل اصغر   
، و ابتدئ بشكره اهلل عزوجل   الذي رزقين العقل و حسن التوكل  شيء ميكننا فعله من اجلهم هو شكره

سبحانه و تعاىل  وعلى نعمه الكثري اليت رزقين إياها و إىل من اناريل درب العلم و املعرفة و حرص عليا منذ 
العافية ، و إىل  الصغر و اجتهد يف تربييت و اعتناء يب  والدا يا احلاببني القاربني إىل قليب أرجو لكما دوام الصحة و

 أخي وأخيت العزيزتني و إىل كل أفراد عائليت و بأخص إىل ابن احي العزيز الكتكوت "حكيم " .

بالوفاء و العطاء إىل ينابيع الصدق الصايف إىل  و إىل أخوايت اللوايت مل تلدهن أمي ، إىل من حتلو باإلخاء و متيزو
من معهم سعدت برفقتهم دربا احلياة احللوى و احلزينة  إىل من سرت معهم طريق اخلري و النجاح إىل من عرفة أن 

 أجدهم و علموين إال أضيعهم صديقايت الكرام اليت أمتن هلم كل اخلري يف مشوارهم الدراسي و املستقبلي ،

اتذة الذين اشرفوا على تعليمي من االبتدائي إىل اجلامعي أرجو من املوىل عزوجل أن جيمعين و إياكم إىل كل األس
 يف جنانه الواسع .
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 أ

مقدمةعامة

مير العامل اليوم مبرحلة مليئة باملتغريات نتيجة للتحوالت و التطورات اليت تشهدها خمتلف اجملاالت       

 االجتماعية ،االقتصادية ، السياسية و حىت الثقافية .....اخل .

هو  األخريةما مييز هذه التغريات و التحوالت اليت أحدثتها الثورة املعرفية اليت يشهدها العامل يف اآلونة  أهمو لعل 

 العاملي الذي ميكن و صفه . اإلداريتطور الفكر 

 إىلمن مبادئ جامدة  اإلداريةبناءا فكريا إداريا جديدا حتولت على إثره املفاهيم  أوجدتنقلة الفكرية اليت بال

 ة من املفاهيم املرنة و املتغرية باستمرار .جمموع

بالغا على املفاهيم و تطبيقات  تأثريااملعاصرة  اإلدارةو لقد كان للتحوالت الفكرية اجلذرية يف مفاهيم و تقنيات 

 املوارد البشرية بل وعلى تسيري املؤسسات يف حدة ذاهتا . إدارة

النشاط البشري  أوجهو دافعا للتنمية يف مجيع  لإلنتاجتبارها حمركا باع األخريةدور املعرفة يف السنوات  و لقد تزايد

اقتصاد عاملي  إىل، املال ، العمل (  األرضحيث سامهت يف التحول من اقتصاد يعتمد على عناصر تقليدية ) 

لكفاءات الفكري ، املعرفة و على التنافس من خالل ا الرأمساليةجديد أال و هو اقتصاد املعرفة الذي يعتمد على 

بنوك و توزيع حصص يف السوق بل انه و قبل كل استثمار يف  إنشاءالبشرية ، فاالقتصاد ليس بناء املصانع، و 

العنصر البشري على انه جمرد يد  إىلالعنصر البشري املاهر الذي هو بؤرة التنافس بني املنظمات ، فلم بعد ينظر 

واالبتكار و اليت ميثل  اإلبداعاالهتمام كله منصب على العقول البشرية باعتبارها مصدر املعرفة ،  أصبحعاملة بل 

حمور ارتكاز أي عمل تطوري ، فجل اهتمامات املؤسسات احلديثة هو كيف ميكننا تفعيل و استغالل  و تسيري  

 ألكربمالية ، و تكنولوجية  نياتإمكاتتصور نتيجة و نتيجة و ضع  إنكفاءات ، املؤهالت و املعارف يكفينا 



 مقدمة عامة
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 و النتيجة إدارهتاقدرة متكنهم من استخدامها و  أوكفاءة   أيةال ميلكون  أشخاصحتت تصرف دولة متقدمة 

 . اإلمكانياتلسوء استخدام هذه  اإلنتاجاملتوقعة هي اخنفاض مستويات 

عالية ، تسعى املنظمات لتجربة قيمة للعنصر البشري الذي يتميز بالكفاءة و اخلربة و ا أصبحففي عصرنا هذا 

ليس فقط المتالكه امنا لعدم التفريط فيه و التدريب املستمر له هبدف رفع قدراته االبداعية و االبتكارية و من مثة 

االستفادة من مكنوناته من معارف ، قدرات و خربات و استقالهلا بالقدر الذي ميكنها من قيادة عجلة االنتاج و 

لها ترتقي املؤسسات ، تتطور ، تستمر و حتقق التمييز و هذا بالرغم من املنافسة الشرسة اليت النماء و بفض

يها التحوالت اليت يشهدها العامل من خالل التوجه حنو اقتصاد املعرفة ، و حبثنا عن نتائج اليت ستجنيها فرضتها عل

 بشرية .املؤسسات من خالل استغالل املعارف املوجودة يف تسيري الكفاءات ال

 : اإلشكالية

ا نتيجة للتحوالت اجلديدة اليت تطرحها العوملة والتطور التكنولوجي بكل جوانبه ، أصبح تأقلم املصارف و املوارد 

حدة املنافسة ، و من أهم اإلسرتاتيجيات اليت تعتمد  البشرية ضرورة ملحة يف بيئة تتميز بكثرة التقلبات و إشتداد

عليها املؤسسة يف ذلك ، التغري يف أساليب العمل و إعادة تأهيل املوارد البشرية و ذلك بإتباع عدة مناهج و طرق 

مساعدة لرفع قدرهتا على التحكم يف التكنولوجيات احلديثة ، و جند أن اإلستثمار يف رأس املال البشري و يف 

سيري الكفاءات بعد حمركا مفتاحيا لتحقيق النمو و تدعيم القدرة على املنافسة و هو ما يساعد املنشآت يف هناية ت

 املطاف على حتقيق غايتها يف اإلستمرارية و البقاء .
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لكي تتخذ املؤسسة قرارهتا أساسا فهي تعتمد على الكفاءات املتوفرة لديها و قبل إختاذها جيب التمعن يف مجيع 

 الكفاءات اليت ميكن إكتساهبا و املخاطر اليت تنتج عنها السيما عوامل عدم التحفيز و سوء التنظيم .

 و من خالل ما سبق يقودنا التفكري اىل طرح اإلشكالية :

 كيف تساهم آليات تسيري املوارد البشرية يف حتسني كفاءة العنصر البشري ؟

 و اإلجابة على إشكالية البحث ارتأينا وضع :

  التالية : الفرضيات

ــ ان العنصر البشري اساسي يف كل تنظيم مهما كان نوعه او الغرض من انشاءه و هو ضروري اكثر بالنسبة 1

 للبنوك اذ ميثل راس ماهلا الدائم .

تتزايد و تتجدد باستمرار  ــ كل موارد املنظمة قابلة للتناقص و التقادم ، و التقليد اال العقول املفكرة فهي فهي 2

 بفضل آليات تسيريها .

 أهمية البحث :

تتجلى امهية البحث يف طرح اشكالية مهمة يف قطاع االعمال املتعلقة باملنظمة اليت اصبحت تعيش على ضغط 

 التنافس من اجل البقاء ، خالل الكفاءات احملققة للتميز و طرق تسيريها .

   اهداف البحث :
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 ــ اعطاء نظرة و مفهوم شامل الدارة املوارد البشرية . 

 ــ حماولة اجياد مكانة و عالقة االصول البشرية بالكفاءات .  

 ــ حماولة كشف عن حقيقة االسباب لالمهية اليت يوليها الباحثني للموارد البشرية و كيفية تسيري كفاءهتا .  

 المنهج المتبع : 

املوضوع و االجابة على االشكالية البحث و اختيار صحة الفرضيات تقوم قصد االحاطة مبختلف جوانب 

الدراسة على استخدام املنهج الوصفي و املنهج التحليلي ، لعرض التحليل خمتلف ابعاد املوضوع و الوصول اىل 

 النتائج املتوخاة من البحث .

 : صعوبة البحث

 باالضافة اىل الظروف اخلاصة نورد بعضها فيما يلي :من املشاكل اليت اعرتضتنا اثناء اجناز هذا البحث  

 ــ صعوبة احلصول و مجع املعلومات يف الوكالة نظرا لسرية امللفات اليت تعد من اسرار املهنة .

 اليت تعد كبديل موثق من صدقه .ــ قلة املراجع بالغة العربية ، لذلك استعنا بامللتقيات و املذكرات 

 هيكل البحث :

 لى االشكالية ارتأينا ان هنيكل هذا البحث اىل جانبني احدمها نظري و االخر تطبيقي لالجابية ع

 ــ اجلانب النظري :
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 جاء على شكل فصل يتفرع بدوره اىل مبحثني تناولنا يف مها اخلطوات التالية :

ملبحث االول الفصل االول : يشمل عالقة تسيري املوارد البشرية بتحسني كفاءة العنصر البشري حيث يتناول ا

 عموميات حول تسيري املوارد البشرية.

 اما املبحث الثاين فتطرقنا اىل ماهية تسيري الكفاءة البشرية . 

 ــ اجلانب التطبيقي : 

 الفصل الثاين خصص لدراسة ميدانية لبنك الفالحة و التنمية الريفية لوكالة سيدي خلضر .

 



 الفصل األول                      عالقة تسيير الموارد البشرية بتحسين كفاءة العنصر البشري
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 :  مقدمة الفصل األول

تعترب املوارد البشرية من األساسيات املؤثرة يف حياة املؤسسة بغض النظر عن املوارد املالية و املعنوية ،كما        

 اهنا تعترب من اهم املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام الكثري من الكتاب و املفكرين يف جمال ادارة االعمال 

ناصر االنتاج ، العنصر البشري، و انطالقا من هذا املضمون تربز و اليت تعاجل مواضيع تتعلق باهم عنصر من الع

امهية تسيري املوارد يف املؤسسات و تعيينهم على اسس سليمة اليت من خالهلا يتم انتقاء الفرد املناسب للوظيفة 

 املناسبة، و ذلك الفرد ذو كفاءة اليت تعترب من اإلشكاليات املرتبطة بإدارة املوارد البشرية .

عليه سنتطرق يف هذا الفصل اىل مفهوم تسيري املوارد البشرية و الكفاءات من خالل ذلك قمنا بتقسيم هذا و 

 الفصل اىل مبحثني :

 املبحث األول : عموميات حول تسيري املوارد البشرية .   

 املبحث الثاين : ماهية تسيري الكفاءات البشرية .  
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 ملوارد البشرية .املبحث األول : عموميات حول تسيري ا

وتسيري املؤسسة أو فيما يتعلق  إدارةاملؤسسات االقتصادية يف جمال  شاهدتهمع التوسع والتطور الكبري الذي 

 البحث التطوري لتسيري اجلودة . اإلنتاجمبعاجلة جوانبها املختلفة التقنية املتعلقة بعملية 

 . البشريةومفهومهاالمطلب األول : التطور التاريخي لتسيير الموارد 

 : التطور التارخيي لتسيري املوارد البشرية . الفرع األول

ديث لوظيفة املوارد عرفت وظيفة املوارد البشرية خالل العقود األخرية تطور ملحوظا دائما وهلذا فان املفهوم احل

 1و ميارس العمل :بعد سلسلة طويلة من التطورات اليت مرت على العنصر البشري وه إالستقر تالبشرية مل 

 ـ قبل الثورة الصناعية : 1

اليدوية حىت كانت معظم السلع تصنع يف املصانع الصغرية أو يف بيت  اإلنتاجمتيزت هذه احلقبة التارخيية بطرق 

 أبعد من ذلك . إىلصاحب العمل ، ولو نظرنا 

 أ ـ نظام العبودية :

 له. إنسانيةوفيه اعترب العامل من ممتلكات صاحبه ويبيعه ويشرتيه لشأنه كل السلع فال حقوق قانونية أو 

 ب ـ نظام الصناعة اليدوية : 

                                                           
. 06، ص  1978وعي هاشم ، االتجاهات الحديثة في إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية دار النهضة الجامعية ، القاهرة ،  
1
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ويف هذه املرحلة برزت فئة متلك اخلربة واملهارة وبدأت تعمل مقابل األجرالذي يعدأجر الكفاف يسمح للعامل 

 وعائلته بالكفاف .

 ئف :ج ـ نظام الوظا

ويشمل  إنتاجهمشروط الدخول للمهنة وأجورهم ومستويات بوضع وبه شكلت كل الصناعة طائفة هلا قانوهنا 

 احلرفة . أوللصناعة نظام الطوائف احتكار 

 / مرحلة الثورة الصناعية : 2

يف النصف الثاين من  اآلالتبدأت الثورة الصناعية كنتيجة سلسلة من االكتشافات واالخرتاعات وظهور  إنما 

ذلك أن  إىليضاف  الضخمةة هتيئة أفراد حتتاجهم مشاريعهم نمن عشر حىت تواجه أرباب العمل مهالقرن الثا

 اإلنتاجفيما أصبح لآللة الدور الرئيسي يف  إلىاألمانالعمال كانت ضعيفة يف سوق العمل فافتقر العاملون  قسوة

 اإلضرابالتاسع عشر للدفاع عن مصاحل العمال مستخدمة سالح  وبعد ذلك برزت النقابات يف منتصف القرن

 من أخطار أرباب العمال للجوء ملفاوضتهم عن طريق املفاوضة اجلماعية أخذت النقابات للتطور تنظيميا .

 / احلرب العاملية الثانية : 3

وبالتايل أوجب  اإلنتاجو حمور والذي ه باإلنسانلقد أفرزت هذه احلرب العاملية األوىل ولكنها ركزت على العناية 

 العناية بتسيري املوارد البشرية وميكن تقسيم مراحل تطور وظيفة املوارد البشرية اىل ثالثة مراحل وهي مرحلة التكوين 
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املوارد ومرحلة النمو وأخريا مرحلة النضج وقد أتت كل مرحلة من هذه املراحل تدرجييا وبرامج أكثر رقيا وتعقيدا أو مشوال لتسري 

 البشرية .

 أ ـ مرحلة التكوين :

وبالرغم من حاالت  1900تتعلق سنوات التكوين بتلك األنشطة اخلاصةبتسيري املوارد البشرية قبل بداية القرن العشرين فقبل سنة 

وحتديد مستويات  يف األنشطةاخلاصة باألفراد يف الصناعات اخلاصة للمساعدة يف عمليات التعيني بإحصائياتمتت فيها االستعانة 

عدى بضعة عشرات على مستوى الصناعة يتكان قليال ال  اإلحصائياتأن عدد هؤالء  إالاألداء الصناعي والتدريب وأيضا الصحبة 

ومت تأسيس مؤسسات بدأت تضع البيئة األساسية لتنمية  قواننياألمريكية بأسرها ،وجند أنه يف أواخر القرن التاسع عشر صدرت 

عام لتسيري املوارد البشرية ولكن لتنفيذ هذه األنشطة كان حيدث غالبا بطريقة عشوائية يف الواقع العلمي  برامج حضت بقبول

 1م بأهنا عشوائية وغري منظمة . 1900وعموما ميكن وصف األنشطة اليت تتعلق بتسيري املوارد البشرية قبل عام 

 ب ـ مرحلة النضج :

التزام احلكومة الفدرالية بتوفري فرص عمل ، 1946تبدأ هذه املرحلة بقانون العمل الذي صدر يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 

مالئمة ويعترب التوسع الكبري النطاق التدخل احلكومي يف الربامج اخلاصة بتسيري املوارد البشرية يف كل املنظمات اخلاصة الرئيسية 

 ستمر حىت يومنا هذا .ملرحلة النضج امل

 
1

 . 10، رؤية من اهليئة املعرفية ، كلية التجارة  ، ص  إدارةاإلفراد،  إبراهيمحممد 
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 األربعني سنة املاضية  خالل الزيادة املستمرة يف التشريعات اليت صدرت على املستوى الفدرايل أو مستوى الوالة إن

املنظمات العاملية وبالتايل زيادة منوها والتوسع املستمر يف استخدام أسلوب املفاوضة اجلماعية  إدارةكان هلا أكرب أثر يف تقليد حرية 

كومية خالل الطور األخري من مرحلة النمو السابقة واليت كان هلا أثر كبري يف السلطات غدارة املنظمات جند أن السياسات احل

 .خالل مرحلة النضج قد أثرت تأثريا كبريا 

 : مفهوم تسيري املوارد البشرية : نيالفرع الثا

لقد اختلفت وجهات النظر يف حتديد مفهوم موحد لالدارة لكن ميكن التمييز بني وجهيت نظر خمتلفتني ومها الوجه 

 التقليدية واحلديثة وأن نشاط األفراد يشتمل على نواحي تنفيذية .

 اد تعترب احدى الوظائف األساسية يف املنشأة .أما من ناحية أخرى أصحاب وجهة النظر احلديثة أي ادارة األفر 

وهلا نفس أمهية تلك الوظائف )االنتاج، التموين ، التسويق ، التمويل ، ( وذلك ألمهية العنصر االنساين وتأثريه 

على الكفاية االنتاجية ملؤسسة ، وقد يكون من املفيد يف املقام أن تستعرض بعض تعريفات ادارة األفراد من جهة 

 الكاتب املهتمني هبا .نظر 

 " ادارة األفراد بأهنا عملية اختيار واستخدام تنمية وتعويض املوارد البشرية .  Frenchيعرف فراش "

ويرى الدكتور مهدي حسني زويلف أن " تسيري املوارد البشرية هو العملية اليت يتم مبوجبها احلصول على األفراد 

 وجعلهم يبذلون اكثر الالزمني للمؤسسة من حيث العدد والنوعية اليت ختدم أغراضها وترغبهم يف البقاء خبدمتها 
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على انه "  " يعرف تسيري املوارد البشريةGM. Peretti.اما 1افها قدر ممكن من طاقتهم و جهودهم الجناحها و حتقيق اهد" 

جمموعة من االجراءات و القرارات و السياسات اليت متكن من احلصول يف الوقت املرغوب على املوارد البشرية بالكفاءات و 

أو بالوظائف وحتمل املسؤوليات من ط للتمكني من القيام بالنشاالتاهيل املعارف القدرات املطلوبة حتفيزها و تطوير امكانيات   

 2أجل استمرار حياة املؤسسة وتطويرها " 

يتضح من التعريفات السابقة ان ادارة االفراد متثل احدى الوظائف اهلامة يف املنشآت اليت ختتص باستخدام العنصر البشري بكفاءة 

 : و لكي يتحقق ذلك فهناك عدد من االنشطة الرئيسية اليت تؤديها و امهها

 ــ تكوين قوى عامة و مستقرة ذات كفاءة . 

 ــ صيانة و تدريب تنمية القوى العاملة . 

 ــ توفري الرعاية الصحية و االجتماعية للعاملني . 

 

 

 

 

 

                                                           
1

. 16،ص  2000صالح الدين حممد عبد الباقي ، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر و التوزيع ، القاهرة    
2 

16ي  ،ادارة املوارد البشرية ،مرجع سابق ،ص صالح الدين حممد عبد الباق  
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 ( عملية تسيري املوارد البشرية  01الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 37، ص 1993، ادارة املوارد البشرية لبنان،بريوت الدار اجلامعية املصدر : حممد سعيد سلطان ،

 

 التوظيف :

 ــ التخطيط 

 ــ االستقطاب 

 ــ االختيار 

 ــ التعيين 

 المحافظة :

 ــ الخدمات و المزايا 

 ــ االمن و الصحة 

 ــ العالقات الصناعية 

 

 التنمية :

 ــ التكوين 

 ــ التعليم 

 التحفيز :

الدافعيةــ   

 ــ تقييم االداء 

 ــ العوائد 

 ــ احلوافز

رد البشريةاتسيري املو   
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 أهمية تسيير الموارد البشرية:  المطلب الثاني

تؤدي ادارة املوارد البشرية دورا انتشاري وهذا من خالل مدير االدارة الذي يقوم بتقدمي الثورة ويقوم بتقدمي املعلومات سواء على 

املستوى التنازيل أو التصاعدي فيقوم بالنصائح للمدريني التنفيذيني وذلك ألجل تشخيص أو تقدمي احللول للمشاكل فيقوم املدير 

عن تنفيذ خطط وأعمال معينة يف  مسئولرأيه وقبول هذه احللول فكل مدير  إبداءواحللول وللعامل احلق يف  بتقدمي االقرتاحات

املوارد البشرية يكون هنا دور استشاري كما تقوم بدور تنفيذي كتطبيق الدراسات يف جمال املوارد البشرية وذلك  إدارة، فدور  إدارته

تسجيل العمال وتقدمي اخلدمات الطبية ، اخلدمات االجتماعية والثقافية ، ان ادارة املوارد البشرية تقوم  اإلحصائياتمن حيث 

األخرى يف جمال املوارد البشرية وذلك يف مدى تطبيق سياسة التوظيف وسياسات أخرى  اإلداراتبدور الرقابة على األعمال 

األخرى  اإلدارةللتعليمات وتتم هذه الرقابة بفضل طلب البيانات اخلاصة من خاصة بالعمل ومراقبة جتاوزات املديرين وخمالفتهم 

استشارية متخصصة ويتم  إدارةيف ادارة املوارد البشرية تعترب  1ويتم حتليل هذه البيانات واستخالص االحنرافات واعطاء اقرتاحات

ن اهليكل التنظيمي هو االطار العام الذي حيدد ذلك عن طريق تكوين املديرين ومتكينهم من اكتساب خربات ومن جهة أخرى فا

 توزيع األدوات واملسؤوليات والسلطات بني األفراد ويعترب املنسق بني عالقات املوارد البشرية اليت ترمي اىل عدة أهداف منها :

 .املؤسسات  قيق أهدافـ تكوين قوة عاملة مستقرة ذات كفاءة عالية تسعى اىل انتشار قدراهتا العقلية التقنية يف سبيل حت 1

ـ تكوين األفراد باملنشآت واحملافظة على مستوى معني من املهارة ، القدرة والكفاءة احلقيقية اليت تطمئناملستوى الفنيالتكنولوجي  2

 العام ، اكتساب مهارات وحبوث متطورة .

 

  1
 .    06، ص  1993مهدي حسني زوليلف ، ادارة االفراد من تطور كمي و العالقات االنسانية ، دار جمدالين ، عمان 
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 .  المطلب الثالث : آليات تسيير الموارد البشرية

 سياسة املوارد البشرية تتجلى فيما يلي : سياسة التوظيف وسياسة األجور والتكوين سوف نتطرق اليها فيما يلي : 

 : سياسة التوظيف .  الفرع األول

 ـ تعريف التوظيف :  1

يعترب التوظيف مرحلة جد هامة ضمن عملية تسيري املوارد البشرية اذ أن القرارات الناجتة عن هذه املرحلة هي 

حامسة ، حيث أن ادخال أي فرد جديد ضمن املؤسسة يؤدي اىل تغيري التوازن الذي يكون قد وصلت اليه : 

الورشة ، املديرية ... اخل، وكل خطأ يف هذه العملية يكون مكلفا ومؤثرا على مناخ العمل ، وقد يؤدي املصلحة ، 

اىل مجلة من النتائج السلبية أمهها سلوك الرفض من اجلماعة اجتاه الفرد اجلديد ، وعلى هذا األساس يعامل 

 التوظيف كما تعامل االستثمارات .

عملية اليت تتمكن من خالهلا املؤسسة من توفري املوارد البشرية الضرورية ملنصب وميكن تعريف التوظيف بأنه تلك ال

 العمل الشاغر واليت يشرتط فيها التأهيل الالزم ، وذلك باللجوء اىل التوظيف اخلارجي أو الداخلي .

 شكاليةاإلمن التعريف يظهر أن اهلدف من التوظيف هو اجياد الفرد املناسب لشغل املنصب الشاغر على أن 

 1املطروحة بالنسبة للتوظيف هي ضمان التوافق بني احتياجات التشغيل وقدرات الفرد

_________________ 

1
 .33م ، ص  2003األولى  د اسماعيل حجازي ـ أ ـ معاليم سعاد ، تسيير الموارد البشرية من خالل المهارات ، دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ، عمان ، الطبعة
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 مراحل التوظيف :ـ  2

ان فهم التوظيف يتطلب معرفة مراحله املختلفة ، على أن نتطرق اىل مصادره والطرق املستخدمة فيه ضمن هذه املراحل واليت 

 : يبينها الشكل املوايل

 مراحل عملية التوظيف( : 02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

  Jear marie peretti : resources humaines et gestion de personnl , ednbvcxnvuiber parisاملصدر : 

                                ., 2002 ,p 76 

 : 1احلاجاتأ ( حتديد 

ان الشروع يف عملية التوظيف يبدأ من احلاجة اىل تغطية املنصيب الشاغر واليت يعرب عنها من خالل طلب التوظيف املقدم من قبل 

 املسؤول املباشر للمنصب حمتويا على املعلومات التالية : 

 ـ مستوى التأهيل الالزم .

 .34د :اسماعيل حجازي ، نفس المرجع السابق ، ص ـ  1

 تـحـديــد احلــــــاجــــات

املتــرشحــــــــيـــنالبـحـث عــن   

 اختيــــار املتــــرشحـــــــيـــن

 االدمــــــــــــــــــاج
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 و تاريخ مدة االحتياج .ـ مستوى األجر 

 ب ( البحث عن املرتشحني :

يف هذه اخلطوة يتوفر لدى املؤسسة خيارات ،اما اللجوء اىل التوظيف الداخلي أو التوظيف اخلارجي غري أن كل 

 خيارله اجيابياته وسلبياته .

 ج (انتقاء املرتشحني :

بالتوظيف من حتديد املرشح األنسب للمنصب وذلك مرورا باخلطوات من خالل هذه املرحلة تتمكن البيئة املكلفة 

 التالية :

 ـ الفرز األويل للمرتشحني :

باالعتماد على املعلومات املستخلصة من رسائل ومناهج السرية الذاتية املرسلة من طرف املرشحني يتم استبعاد 

 اجلزء الغري املطابق للخصائص املطلوبة بشكل واضح .

 ارات :ـ االستثم

ان حجم املعلومات اليت تتحصل عليها املؤسسة من امللفات ليست كافية لالختيار النهائي لألفراد املطلوبني ، 

 وللتمكن من ذلك تلجأ املؤسسات اىل تقنية االستمارات اليت تعد اكثر التقنيات استخداما .

 ـ املقابلة :
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الختيار املرشح بل جيب القيام مبقابلة مع األطراف املعنية وذلك لتحقيق ان حتليل مناهج السرية الذاتية واالستمارات ال يكفي 

 هدفني :

 ـ اعالم املرشح عن املؤسسة ، املنصب وخصائصه .

 ـ السماح للمرشح بالتعبري بشكل أحسن عن خربته وتصوره ملستقبله داخل املؤسسة .

 ترجع أمهية املرور اىل استخدام االختبارات بأنواعها : االختبارات:ـ 

 اختبارات القدرات ، املعارف ، الشخصية اىل :

 ـ حتديد نقاط الضعف اليت ميكن أن تشكل عائق للمرشح اجتاه املنصب .

 ـ ترتيب قدرات املرشحني .

ناصب الشاغرة عموما من ثالث مراحل وهي :ـ تتشكل مراحل عملية ادماج األفراد الذين مت اختيارهم لشغل امل د ـ االدماج :

 مرحلة االعالم ، وفيها خيصص املوظف اجلديد وقتا طويال جلمع املعلومات حول العمل ورفقائه .

 ـ مرحلة تعلم املهنة ،وتبدأ باملمارسة للعمل الذي وظف من أجله لتنتهي حني اختفاء األخطاء

السابقة أين يتمكن الفرد من اثراء معارفه حواللعمل ، املؤسسة واليت يكون على  ـ مرحلة العطاء الشخصي واليت أساسها املرحلة

 1دةاستعداد بعد ذلك الضافة أفكار جدي

  

 . 39ــ  38ص  2013د:امساعيل حجازي ،معامل سعاد ــ تسيري املوارد البشرية من خالل املهارات : دار اسامة لنشر و الطبع اردن عمان،الطبعة،االوىل  1
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 : سياسة التكوين :  الثاني الفرع

 ـ تعريف التكوين :  1

يف إطار تسيري املوارد البشرية يعد التكوين اجملال الذي يعبئ الكثري من الوسائل ويفرتض أن حيقق الكثري من 

 املتطلبات أيضا ، فهو من سبل حتقيق القابلية للتشغيل بالنسبة للفرد والتنافسية بالنسبة للمؤسسة ، والتكوين 

بشكل عام يعين التعلم أو تطوير املهارات أو االرتقاء اىل املستوى املطلوب ، وميكن تعريفه بانه تلك الربامج املعدة 

لتسهيل التعلم أي النجاحات اليت ميكن حتقيقها يف املهنة املمارسة بشكل مستمر لكون هذا األخري الميلك نقطة 

 هناية .

 ـ أهداف التكوين :  2

 االعتبار نوعني من األهداف ذات بعد اسرتاتيجي واألخرى ذات البعد التكتيكي . بعني األخذميكن 

 : االسرتاتيجيأ ـ األهداف ذات البعد 

 على مستوى املستخدم :. 

يهدف التكوين اىل مساعدة األجر يف حتسينه اذا أشار العديد من االقتصاديني على حاجة األجري اىل تقدير 

صة بعد اشباع حاجاته املتعلقة بالبدن من االمن واالنتماء فهو يتطلع اىل أن يكون الذات ومسايرة الوقت هذا خا

 فخورا مبا يفعله .
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 على مستوى املنظمة :  .

 يهدف التكوين اىل : 

 ـ تكييف الفرد مع متطلبات احمليط دائم التغري .

 املتعلقة به .ـ متييزه بالسلوك احلسن يف العمل وحتسني نوعية شغله وتقلص التكاليف 

 ـ تطوير عالقات الفرد داخل املنظمة من أجل حتسني اجلو االجتماعي هناك .

ـ اشرتاك املستخدم يف برنامج توسع وتطوير املؤسسة هذا بالنسبة لألهداف ذات البعد االسرتاتيجي أما بالنسبة 

 لألهداف األخرى .

 ب ـ األهداف ذات البعد التكتيكي : 

ات البعد التكتيكي ألنه يراد احلصول عليها من أجل بلوغ األهداف ذات البعد أعتربت هذه األهداف ذ

 االسرتاتيجي وتتمثل يف التكوين من أجل الرتقية والتكوين من أجل تنويع اليد العاملة .

 ـ التكوين من أجل الرتقية :

أو على األقل االجتماعية مما أن أغلب االقتصاديني يرون أن التكوين يرمي دائما اىل الرتقية سواءا كانت وظيفة 

يؤدي بالضرورة اىل التشكيل االسرتاتيجي يلجأ مسؤولو املؤسسة اىل ترقية خاصة جيلب اخنراط املستخدمني يف 

 مشروع املنظمة حىت يكون االهتمام به اجيايب 
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 ـ التكوين من أجل تنويع اليد العاملة :

ع األشغال سواء على منصب احملول اليه أو على مستوى يهدف التكوين يف هذا االطار اىل جعل املستخدم متنو 

املناصب األخرى ذلك ما ينفع الفرد بالدرجة األوىل وهذا بتنمية قدرته يف السوق العمل املنظمة بالدرجة الثانية 

من خالل التقليص من التكاليف ولكن التكوين حبد ذاته ال ميكن أن يتواجد يف أي منظمة بدون سياسة يعتمد 

 املختصون لتنظيم مراحل تسهل من تطبيق هذه السياسة اليت تطرقنا اليها من قبل . عليها

 ـ أمهية التكوين : 3

 تتمثل أمهية التكوين يف اجلوانب الرئيسية الثالثة التالية :

 أ ـ بالنسبة للمنظمة :

 ـ زيادة االنتاجية واألداء التنظيمي .

 ارجية حنو املنظمة .ـ املساعدة يف خلق اجتاهات اجيابية داخلية وخ

 ـ تطوير أساليب القيادة والرتشيد القرارات االدارية .

 ـ زيادة فاعلية االتصاالت واالستثمارات الداخلية .

 ب ـ بالنسبة للعاملني :

 ـ يساعد األفراد يف حتسني فهمهم للمنظمة واستيعاهبم لدورهم فيها .
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 ـ يطور الواقعية لألداء .

 االتصال بني األفراد . ـ يساعد يف تطوير مهارات

 ج ـ بالنسبة للتطوير العالقات االنسانية :

 ـ تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد العاملني .

 ـ تطوير امكانية األفراد لقبول التكليف مع التغريات احلاصلة .

 ـ توثيق العالقة بني االدارة واألفراد العاملني .

 ـ مبادئ التكوين : 4

 تتمثل مبادئه فيما يلي : 

 ـ أن يكون هدف واضح وحمدد وقابل للتطبيق .

 ـ أن يكون شامال جلميع فآت املوظفني .

 ـ اختيار املتدربني بشكل دقيق .

 ـ احتواء الربنامج التدرييب على املمارسات العملية .

 ـ تشجيع مدربني على التعلم من بعضهم البعض .

  .ـ مواكبة التطور العلمي والفين
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 ـ أنواع التكوين : 5

 التكوين وفقا لعدد املتدربني : ـ

 ـ التكوين الفردي . 

 ـ التكوين اجلماعي . 

 ـ التكوين وفقا للمكان : ـ التكوين يف موقع العمل .

 ـ التكوين خارج موقع العمل . 

 ـ التكوين وفقا لوقت التنفيذ : ـ التكوين قبل اخلدمة .    

 ـ التكوين بعد اخلدمة . 

 ـ التكوين وفقا للهدف : ـ تكوين املهارات . 

 ـ تكوين السلوك .  

 .1ـ التكوين بغرض تطوير معلومات الفرد يف موضوع معني 

 

1
 .23، ص  2003علي حممد ربابعة ، ادارة املوارد البشرية ، ختصص النظم ، املعلومات االدارية ، دار الصفراء للنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، ـ 
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 : سياسة األجور . الفرع الثالث

 ميكن تعريف األجر على أنه هو ما يستحقه العامل لدى صاحب العمل مبقابل تنفيذ ما يكلفه به وفقا لالتفاق 

 1الذي يتم بينهما ، ويف االطار ما تفرضه التشريعات املنظمة للعالقة بني العامل وصاحب العمل وبعبارة أخرى :

 وميكن تبويب األجور يف ثالثة مكونات وهي : 

 ـ األجر النقدي :   1

يتكون األجر النقدي من جزأين ثابت يدفع بشكل دوري وجزء متحرك يرتبط يف قيمته بظروف العمل واجلهد 

 املبذول من جانب العامل .

نة حسب نظام دفع األجور يف يدفع األجر الثابت عن الساعة أو اليوم أو الشهر أو السـ أ ـ األجر الثابت : 1

 . املشروع حسب طبيعة العمل الذي يؤديه ، فالعمال املؤقتني الذين يؤدون عمال مؤقتا مث تنتهي عالقتهم باملنشأة

 تدفع املنشأة لعماهلا عالوة على األجر الثابت مبالغ اضافية ، ومن أمثلة ذلك :/ ب ـ األجر املتحرك :1

 للعامل نتيجة زيادة يف االنتاجية .ـ األجر التشجيعي الذي يقدم 

 ـ املكفاءة التشجيعية اليت ترتبط باألعمال املبتكرة اليت حيققها العمل .

 عباء معينة مرتبطة بطبيعة العمل ـ البدالت اليت تدفع للعامل نتيجة لتحميل أ

 .194ص ،  2001ـ أمحد ماهر، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع والنشر ، طبعة 1
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يستقطع من دخل العامل جزء من دخله النقدي كقسط للتأمينات االجتماعية / ج ـ االقتطاعات الشهرية :  1

 وكذلك االقتطاعات نتيجة الغيابات .

تتحمل املنشأة تكاليف جمموعة من اخلدمات اليت تقدم للعاملني مثال ذلك تكاليف املالبس اذا . املزايا العينية :

 ارتداء زي معني مثل الزي اخلاص بعمال اخلدمات بالفنادق وشركات الطريان . فرضت ظروف العمل

تفرض بعض التشريعات العمالية أن يساهم رب العمل شهريا متثل بنسبة ، ويشرتك . التأمينات االجتماعية : 

 العامل بنسب مئوية للتأمينات االجتماعية .

دورا هاما يف توزيع املوارد البشرية ويف استغالهلا بأحسن شكل تلعب معدالت األجور الدور الذي تلعبه األجور : ــ

ممكن لنظام األجر أن جيلب األفراد اىل أعمال معينة إذا كانت األجور مرتفعة نسبيا عن األجور يف األعمال 

 األخرى ، كما ميكن اشجيع االنتقال من مكان اىل آخر الجياب فوارق يف اجور اليت يتقاضاها األفراد للقيام

بأعمال معينة هناك جمموعة من االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألخالقية لسياسة األجور ، 

 1وتوضح فيما يلي :

. االعتبارات االقتصادية يتحدد األجر ظروف العرض والطلب ويتوىل سوق العمل وحيدد األسعار هلذه اخلدمة 

 دخوهلم مقابل بيع خدمات عملهم .ويلعب دورا هاما يف اجملتمع حيصلون على 

 
1

 jean renne edighoffer prenais de gestion d’entre pris << édition Nathan >> 1996 , p 65 . 
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 االعتبارات االجتماعية :

ينظر كل فرد اىل األجر الذي حيصل عليه باعتباره رمز للمركز األديب الذي يشغله باالضافة كونه وسيلة لشراء 

 اته وهذا ما يفسر ما يعلقه األفراد .احتياج

 االعتبارت النفسية :

تعترب األجور وسيلة الشباع احلاجات النفسية حيث أن احلاجات هي احلافز لألفراد فانه اىل املدى الذي تستطيع 

 .فيه األجور اشباع احلاجات 

 االعتبارات األخالقية :

ليس هناك خالف يف الرأي على أنه جيب أن تكون املكافآت فليس هناك معايري عامة مقبولة للعدالة ومن هنا 

 ظهرت االختالفات حول جتديد العوامل اليت تدفع أصحاب العمل املكافأة مقابلها . 

 ــ اخلطوات الرئيسية إلعداد هيكل األجر و نظم األجور التشجيعية : 

 د عدد الدرجات أو فآت الوظائف حتدياخلطوة األوىل :

درجات ( وكل 8يطلق أيظا على هذه اخلطوة هيكل الوظائف ، وهذا اهليكل هو عبارة عن عديد من الدرجات )

درجة حتتوي على عدد من الوظائف ويتم ذلك متهيد لتسعري كل درجة ) وبالتايل كل الوظائف الدرجة يف الدرجة 

 . حدافة على األوىل ( جتنبا ملشقة تسعري كل وظي

 اخلطوة الثانية : حتديد األجور للدرجات ) تسعر الدرجات ( .
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 يتم يف هذه اخلطوة تسعري درجة وحتديد بداية األجر وهناية لكل درجة .

 اخلطوة الثالثة : حتديد هيكل األجور اجلديد ) ادارة نظام األجور ( .

 زيادة العامة بناءا على استقصاء ودراسة األجوروهناك يتم التعرض ملوضوعات أخرى مثل اسلوب دفع األجر وال

السائدة ، وحتديد العالوات والزيادة اخلاصة للتكيف مع نفقات املعيشة واضافة درجة جديدة تظم عدة وظائفلم 

 1ورعلى نظام األج تكن موجودة سلفا يف هيكل الوظائف ومعاجلة املشاكل اليت تطرأ

 العينية واخلدمات :نظم األجور التشجيعية واملزايا 

 ـ نظام الدفع أساس الوقت ) األجر الزمين ( :

مبوجب هذا املعيار يتقاضى الفرد أجره أو راتبه على أساس وحدة اليت يقضيها يف عمله الرمسي داخل املنظمة  

ام هذا كالساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة وال يتغري الرواتب أو األجور لتغيري كمية االنتاج وينصح باستخد

 املعيار يف احلاالت التالية :

 ـ صعوبة حتديد كمية انتاج الفرد 

 ـ عدم امكانية حتديد مدى مسامهة الفرد يف العمل االنتاجي .

 

 . 160، ص  2001امحد ماهر ، ادارة املوارد البشرية ، دار اجلامعية للطبع و النشر ، الطبعة الثانية 1
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القيمة األجهزة املستخدمة دقيقة وحساسة حبيث يكون عرضة للتلف اذا اشتغلت ـ عندما تكون املواد مرتفعة 

 بسرعة وفوق طاقتها لزيادة كمية االنتاج ليعود بالنفع على الفرد على شكل األجور ورواتب أكرب .

 ـ عندما تكون اجلودة مهمة بغض النظر عن الوقت املستنفذ يف العمل .

 أساس الزمن واملزايا التالية : . ويتميز دفع الرواتب واألجور على

 ـ سهل التطبيق اذ اليتطلب استخدامه عمليات حسابية كثرية .

 ـ يزيد من أوامر التعاون بني العاملني وال يثري الغرية يف نفوس بعضهم ألنه يعامل اجلميع معاملة واحدة على أساس 

 . مزايدةاإلنتاجيةنتيجة  األجرالزمن وبالتايل اليستطيع أن حيصل بعضهم على 

 1وهذا لديهم شعور بالراحة واالطمئنان النفسي  إنتاجيتهمـ يتضمن هذا النظام دخال ثابتا للعاملني ال يتغري بتغيري 

 

 

 

 

 

1
 163/  162،ص  2001احمد ماهر ، ادارة الموارد البشرية ، دار الجامعية للطبع و النشر ، الطبعة 
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 المبحث الثاني :تسيير الكفاءات البشرية 

تكتسب الكفاءات عن طريق عملية التكوين املوجه أو املمارسة و ال يكفي أن يقول االنسان أنه كفء حيث ان 

للكفاءة جهة خفية فالظاهرة منها متكونة من القدرات و املعارف و الطبائع و الدور االجتماعي اما اخلفي منها 

ملعنوية و القيم و اجلزء من املعارف،كما ميثل تسيري الكفاءات احد االقطاب املهمة يف تنمية يتمثل يف االوصاف ا

و تطوير املوارد البشرية باعتباره طرح حديث ضمن التطورات املتالحقة يف املمارسات التسيريية هلذه املوارد و 

 جماالته .سنحاول يف هذا املبحث اعطاء االطار املفاهيمي لتسيري الكفاءات و اهم 

 المطلب االول : مفهوم و خصائص الكفاءات البشرية و انواعها 

 : تعريف الكفاءة  الفرع االول

ــ لقد وردت العديد من التعاريف هبذا الصدد وذلك باختالف الباحثني والدارسني هلذا اجملال فمن اقدمها نذكر  

حيث متثل مزجا تطويريا من التجارب ،القيم  تعريف عامل اللسانيات "شومسكي" بان الدرايه هي اساس الكفاءة

، املعلومات واخلربات اليت تشكل بدورها اطار لتقييم وادماج جتارب ومعلومات جديدة ، اذن الدراية هي القاعدة 

املرجعية لتشكيل املعرفة ، هذه االخرية تدخل كعنصر جوهري يف الكفاءة ، وأما من جهة نظر اسرتاتيجية فيمكن 

ءات بأهنا : " جمموع املعارف العملية اليت تضمن متيزا تنافسيا يف السوق ، فالكفاءات االساسية تعزز تعريف الكفا

 الوضع التنافسي للمؤسسة ".

 وميكن تعريف الكفاءة حسب الزاوية اليت ينظر اليها .
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 . فالكفاءة من جهة نظر العمال :

" هي القدرة اليت يظهرها الفرد يف وضع معارفه حيز التنفيذ كما تعرف الكفاءة على اهنا هي القدرات على اجناز 

  1جمموعة من املهام احملددة والواضحة والقابلة للقياس يف اطار النشاط " 

 . اما الكفاءة من وجهة نظر االدارة :

زمة لنجاز االهداف احملددة واملرغوبة دون التضحية مبخرجات " فهي النظام القادر على ختفيض تكاليف املوارد اال

 النظام ".

مبعىن اهنا القدرة على اداء االشياء بطريقة صحيحة ومن مثة فهي تعتمد على مفهوم املدخالت واملخرجات فالنظام 

 2الكفء هو الذي يتمكن من حتقيق خمرجات تفوق املدخالت املستخدمة 

 رية على اهنا : اجناز املهام االدارية للكفاءة ـ كما تعرف الكفاءة االدا

 3ـ فاالدارة اجليدة هي اليت متلك مستوى جيد من اخلبارات العامة يف جماالت التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 

__________________________ 

 . 2005امللتقى الدويل الثابت حول تسيري املؤسسات ـ كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، نوفمرب  1

2
 .145ص 2002ثابت عبد الرمحان ، ادريس ، كفاءة وجودة اخلدمات اللوجيستية ، دار اجلامعة االسكندرية ، 

 3
 . 2004حممد عبد احلسن ال فرج الطائي ، نظام املعلومات االدارية املتقدمة ـ دار وائل للنشر والتوزيع ،
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 : خصائص الكفاءات البشرية  الفرع الثاني

ـ ان اعتبار الكفاءات البشرية موردا هاما بالنسبة للمؤسسات ، كذلك جيعلها تتصف جبماة من اخلصائص 

 واملتمثلة فيما يلي :

مهة املورد يف خلق القيمة للمؤسسة : فالطبيعة املتباينة للموارد والكفاءات البشرية من خالل اختالف . مسا

 مستوياهتم وقدراهتم ، جتعل مسامهتهما يف خلق القيمة املتباينة فمثال بقدر ما جند ان املستخدمني كانوا اكفاء

 قيمة املنتج او اخلدمة .بقدر ما كان اداءهم جيدا ، وبالتايل يزداد ما يضيفونه من 

 . ان تكون املوارد نادرة : اي ان يكون فريدا او مميزا ضمن املنافسني احلالني او احملتملني للمؤسسة .

 . جيب ان يكون املورد غري قابل للتقليد : ان اهم ما يصعب امكانية التقليد املوارد والكفاءات مايلي : 

 ا اليت ال ميكن جتسيدها يف بيئة مغايرة .ـ طبيعة ثقافة املؤسسة ومعايري ادائه 1

ـ صعوبة حتديد بدقة مدى مسامهة كل كفاءة او فرد يف القيمة اليت خلقها يف املؤسسة بسبسب تداخل  2

 النشاطات املختلفة .

ـ صعوبة تكرار العلقات االجتماعية خبصائصها اجلوهرية اليت كانت وراء عملية خلق القيمة بسبب التعقيد  2

 ي للعلقات .االجتماع

 



 الفصل األول                      عالقة تسيير الموارد البشرية بتحسين كفاءة العنصر البشري

 

 
32 

ـ عدم قابلية املورد للتبديل : اي عدم امكانية استبداله مبورد مماثل له على مستوى االسرتاتيجية املنتهجة من  4

 1طرف املؤسسة .

 : انواع الكفاءات البشرية :  الفرع الثالث

" الذي وجد خبص االمناط من الكفاءات اليت clelland/mcمن االحباث حول موضوع الكفاءة جند احباث " 

مسحت بتقدير احسن لالداء اثناء العمل ، واعتبارها تتوزع على مخس فئات او ابعاد حيث منها ما توصف 

 بالكفاءات االساسية واالخرى تندرج فيما يسمى بالكفاءات التفاضلية وتتمثل يف االيت : 

يف حاجة اليها حىت يكون فعاليني يف اعماهلم ، وميكن هلذه أ ( ـ الكفاءات االساسية : حيث كل االفراد 

 الكفاءات ان تكسب عن طريق التكون والتطوير وهي : 

" وهي املعلومات اليت تكون عند شخص ما يف ميدان معني كالتسويق ، البيع ، املوارد Qnowldgesـ املعارف " 

 البشرية .

عن خربة ما مثل : املؤهالت املتعلقة بتنظيم عتاد او ورشة بطريقة "اي التثبيت السلوكي  abilitiesـ املؤهالت "  

 منطقية .

________________________ 

1
االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات  حول التنمية البسرية وفرص خيضية مساليل ، امحد بالل ، االمهية االسرتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورها يف حتقيق التنافسية ، مداخلة يف امللتقى الدويلـ  

 .158، 157، ص  2004مارس  10،  9البشرية ، جامعة ورقلة 
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 ب ( ـ الكفاءات التفاضلية : حيث تسمح بالتمييز بني اصحاب االداء املرتفع واالداء املتوسط وتشمل :

 ـ ادراك الذات : وتتعلق باملواقف والقيم وصورة الذات : 1

 : اي اخلصائص العامة اليت تقود اىل السلوك بطريقة معينة كاملثابرة واملبادرة ... ةير ـ صفات العبق 2

ـ الدوافع : هي القوى الداخلية املتواترة اليت تنشئ عنها السلوكيات فنظرا الختالف وتباين مفاهيم الكفاءات  3

 عايري املتمثلة فيما يلي : حددت جمموعة او مجلة من االنواع حسب تصنيفات خمتلفة باختالف االستعماالت وامل

انواع  03ـ تصنيف الكفاءات من حيث النوعية املهنية : حتتاج كل منظمة الداء مهامها على احسن وجه اىل  1

 من الكفاءات وهي : 

أ ( ـ الكفاءات الفكرية او التصورية : وتشمل القدرة على تصور املؤسسة ككل من خالل تدخالت خمتلف 

 لى ادراك عالقات املؤسسة باحمليط اخلارجي بكل عناصره .الوظائف ، والقدرة ع

 ب ( ـ الكفاءات االنسانية او العالقاتية : 

 وهي ترجتم القدرة على الفهم ما يريده االخرون او يقولونه .

ت ( الكفاءات التقنية : تفرتض االملام والتحكم يف معارف خصوصية تندرج ضمن نطاق التخصص وبعبارة 

قدرة الفهم واالستعمال االمثل ملسار اجراء او تقنية معينة ، مثل اجناز او اجراء تدقيق للحسابات اوضح تتضمن 

 املالية .

 ـ تصنيف الكفاءات من حيث مدى مزاولتها للمهام املختلفة :  2
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 ومنيز نوعني من الكفاءات ومها :

ب عمل خصوصي بشكل ال يتسىن مع أ ( ـ الكفاءات اخلصوصية : هي الكفاءات التقنية الالزمة يف اطار منص

 هذا املنصب الجناز املهام املنوطة هبا .

ب ( ـ الكفاءات املشرتكة : هي الكفاءات اليت يستعملها الفرد الجناز انواع الكثري من املهام وهي كفاءات تطبق 

 يف كل مناصب العمل .

ردية ومجاعية النه متيز له امهيته ـ تصنيف الكفاءات حسب سعة ومستوى احليازة : وقد مت تصنيفها اىل ف 3

 1الفكرية والعملية وال سيما عندما يتعلق االمر باعداد وتصميم الربامج التكوينية وهي على النحو التايل :

أ ( الكفاءات الفردية : وهي تعرب عن كل فرد من افراد املؤسسة واملقصود هبا اخذ املبادرة الفردية وتاكيد مسؤولية 

 2شاكل واالحداث اليت تواجه ضمن الوضعيات املهنية . الفرد اجتاه امل

____________________ 

/  2007عمال ، جامعة اجلزائر احلبيب ثابيت ، اجلاليل بن عبو ، ادارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية باجلزائر ، اطروحة دكتوراه غري منشورة ، ختصص ادارة اـ  1

 . 111ـ  110ص  2008

 .09، ص.2012/  23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة ـ  2
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ب ( الكفاءات اجلماعية : تنشئ هذه الكفاءات من خالل تعاون الكفاءات الفردية لتسهيل عملية الوصول اىل 

ات احملورية الن على اساسها يتوقف بقاء املؤسسة وتطورها النتائج احملددة وتسمى هذه الكفاءات كذلك بالكفاء

 1او انسجامها .

 2كذلك الكفاءات اجلماعية هي جمموع الكفاءات الفردية اليت تتسم بالتعاون والتازر بينها .

 ( ـ تصنيف الكفاءات من حيث الدور وتنقسم اىل :4

 3متكن املؤسسة من تقدمي منفعة حقيقية للزبون .أ ( الكفاءات احملورية : هي حزمة املهارات والقدرات اليت 

كذلك تظهر الكفاءات احملورية نتيجة نسق تعلم مجاعي للمنظمة خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بني خمتلف انشطة 

 4اإلنتاج واإلدماج ملختلف االمناط التكنولوجية .

 فالكفاءة ال تعد ذات طابع " les compétences stratégiques"ب ــ الكفاءات اإلسرتاتيجية : 

 

1
 . 10ص ، .2012/  23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة ـ 

2 
 23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة ـ    عاشور إبراهيم  ، غريب محزة غريب ، حنو الرفع من الكفاءة إدارة املوارد البشرية من منظور تسيري الكفاءات ، 

 . 06، ص .2012/ 

3 
 ، .2012/  23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة ـ    

4 
 ، .2012/  23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة هلام ،مسامهة القطب )املهارات احملورية ( يف حتيق امليزة التنافسية ،منصوري كمال ، منصور إـ   
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إسرتاتيجي ، مامل تساهم يف تكيف املؤسسة مع بيئتها التنافسية،حيث ميكن تنمية الكفاءات اإلسرتاتيجية انطالقا 

 أنواع وهي : 03من 

 ــ املوارد املادية : ) املعدات ، التكنولوجية ، املباين ......( . 1

 1. ــ املوارد البشرية : ) القدرات ، املهارات ، املعرفة ، اللياقة ....( 3

 ــ املوارد التنظيمية :) اهليكلة ، الرقابة ، نظام التنسيق .....( . 4

، " اعترب الكفاءات اإلسرتاتيجية ، كفاءات أساسية أو كفاءات مركزية prahalad et Hamelــ أما بالنسبة "

ائي ، يف شكل وهي توليفة من املهارات ، و التكنولوجيات اليت تساهم بطريقة تفسريية يف القيمة للمنتوج النه

 2تعلم ضمن املؤسسة .

ت ــ الكفاءات التنظيمية : هلذه الكفاءات تسميات خمتلفة منها : الكفاءات املميزة ، الكفاءات األساسية ، 

الكفاءات الديناميكية ، الكفاءات اجلوهرية ، الكفاءات األصلية ، و كذلك بكفاءات املؤسسة ...وهي  

 3التغريات احلاصلة فيها .كفاءات تتعلق ببيئة األعمال و 

___________________ 

1
 . 140 ، أمحد بالل مرجع سابق ،ص ـ خيضبه مساليل 

2
 . 54مرجع سابق ، ص منصوري إهلام ،ـ منصوري كمال ،  

3
 ،.2012/  23/ 22مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، جامعة بسكرة ـ   
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 فمنظمات األعمال يف ظل التغري احلاصل يف بيئتها ، إجياد مرونة كبرية يف التعامل مع هذه التغريات ، و التقليل 

من اإلجراءات الرمسية بغية فسح اجملال األفراد إلبراز إبداعاهتم ، وزيادة تطور كفاءاهتا الفردية و اجلماعية ، هذا 

 1التكيف يف بيئتها .األمر يسمح بزيادة قدرة هذه املنظمات على 

"النموذج التايل ، الذي يربط بني نوع الكفاءة و العالقة الوظيفية ، موضح يف الشكل atqinorــ وقد اقرتح "   

 أدناه .

 ( :منوذج يربط بني الكفاءة و العالقة الوظيفية . 01) جدول رقم 

 مل ــــــــــــالقة العـــــــــــــــــــــــــــع اءة ـــــــــــــوع الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 عـــــــــــــــقد غيــــــــــر حمــــــــدد املدة  كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات أساسية 

 منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولة  ـــــانوية كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات ثـــــــــــــــ

 عـــــــــــــــــــــــــقد مـــــــــــــــــــؤقت  كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات غيـــــــر مهمة 

 ــ تصنيف الكفاءات حيث درجة االحتياج اآلنية أو املستقبلية ومتيزها نوعني من الكفاءات مها : 

" و T ث ــ الكفاءات املكتسبة : كذلك تسمى بالكفاءات املتاحة ، وهي تلك اليت حيوزها األفراد يف الزمن "

 تتعلق مبدى الرتابط بني مؤهالت الفرد احلاليني ، وهذه الكفاءاتتقضيها طبيعة العمل و نوعية املنتج ، اخلدمة 

 و متطلبات الوظيفة و بعبارة أخرى يطرح هذا النوع من الكفاءات مسألة درجة االنسجام بني دور الفاعل

1 
 .  141 ، أمحد بالل ) مرجع سابق ( ، ص ـ خيضيه مساليل
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 1. ومكانته التنظيمية 

 ويف إطار الكفاءات املكتسبة هناك جدول يوضح جماالت )ميادين( هلا ، وهو كالتايل : 

 ( : جماالت الكفاءات املكتسبة .02اجلدول رقم )

 التفكري املنطقي  اكتشاف العطل )اخللل( الإلستقبال 

 املنهج  الوثائق  التحليل 

 التسويق  التطور  الشراء 

 النوعية  الصيانة  اإلدارة 

 البحث العلمي  التعلم  التموين 

 التصليح  اإلنتاج  املكاتب 

 العناية  تسيري األفراد االتصاالت 

 البيع تسيري املوارد  احملاسبة 

 ..........إخل التسيري املايل  الرقابة 

.Benjamin chamina de. Op .cit .p253 

_________________ 

 .  130ــ احلبيب ثابيت ، اجلياليل بن عبو ، مرجع سابق ، ص  1
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 ج ــ الكفاءات الالزمة مستقبال : يؤدي أي تغري يف مسارات اإلنتاج أو تصميم اهليكل التنظيمي ) إدخال 

تكنولوجيا جديدة ، إحداث فروع جديدة ، إدخال أي تعديالت نوعية .......( إىل ضرورة إعادة النظر يف 

املتغريات ، وحينها تكون املنظمة أمام عدة املؤهالت و الكفاءات املتوفرة لدى الفاعلني ، ومدى مطابقتها 

خلارجي ، و خالصة القول أن جتديد بدائل )حلول( أما برجمة العمليات التكوين أو اللجوء إىل التوظيف ا

الكفاءات املكتسبة حاليا يتطلب االهتمام بالفرد ، بينما ينصب حصر الكفاءات الالزمة مستقبليا على 

 املؤسسة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول                      عالقة تسيير الموارد البشرية بتحسين كفاءة العنصر البشري

 

 
40 

 المطلب الثاني : متطلبات الكفاءات البشرية و تنميتها 

هناك ثالث عناصر أساسية تتوفر لدى املوارد البشرية يف املؤسسة  :متطلبات الكفاءات البشرية : الفرع األول

 ، وهي تعد متطلبات ضرورية لوجود كفاءات وهي ممثلة يف الشكل التايل :

 ( متطلبات الكفاءات البشرية 03الشكل رقم )

 

 

 

 

 املصدر : احلبيب ثابيت،أجلاليل بن عبو إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الفندقية باجلزائر

 . 117،ص  2008/  2007أطروحة دكتوراه غري منشورة،ختصص إدارة أعمال،جامعة اجلزائر 

تركيب من املعرفة ــ ومنه نستخلص أن الكفاءة واجب ال ميكن فصله عن تغيري التنظيم للمؤسسة وبالتايل الكفاءة 

 ، املهارة و السلوك اليت قد تظهر من خالل متارين عمل يف واقعية نشاط معني ) حمدد(  .

 ونعرف هذه العناصر الثالثة كما يلي  :

 املعرفة

 متطلبات

 السلوك  الكفاءات

Savoir 

etre 

 

 

 المهارات 

savoirfai 
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تتمثل املعرفة يف اهليكل للمعلومات املندجمة يف إطار مرجعي يسمح للمؤسسة : " Savoir" ــ تعريف املعرفة 

 1أعماهلا يف سياق خصوصي،عرب تفسريات جزئية،خمتلفة و متناقصة فيما بعضها .بقيادة نشاط،و إجناز 

ــ ولقد عرف " بوتر دروكر " املعرفة بأهنا تعترب املورد االقتصادي األساسي،و املورد املسيطر و الوحيد،الذي يعطي 

 2ميزة التنافسية .

رات الفكرية و اجلسدية للفرد أو اجملموعة،و املهارات هي جمموعة القد : "Savoir faireــ تعريف املهارات " 

 3اليت متكنهم من تأدية عملهم على أحسن وجه .

 

 

 

__________________ 

1 
 . 117بن عبو ، املرجع السابق ، ص  أجلاليلـ احلبيب ثابيت ،

2
 .  2012/  2/ 23/ 22بسكرة  ـ الدوري الطيب،حلموس األمني ،إدارة املعرفة كمدخل لتسيري املوارد البشرية ، تسيري املهارات و مسامهته يف تنافسية املؤسات،جامعة 

3
 منشورة،ختصص تسيري املوارد ـ زيان عاشور،دور تقييم أداء العاملني يف حتديد االحتياجات املهارة ،دراسة حالة مستشفى الشهيد عاشور مالك باجلزائر،مذكرة ماسرت،غري 

 .     03ص 2011/ 2010البشرية،جامعة حممد خيضر،اجلزائر،
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وكيات،وخربات متارس يف غطار معني،لذا على املؤسسة ــ وعرفت كذلك على أهنا مزيج ملعارف .وممارسات و سل

 1حتديدها و تقييمها و تطويرها .

 " : السلوك هو ظاهرة معقدة تتدخل فيها العوامل الشعورية و الالشعورية ، Savoir êtreــ تعريف السلوك " 

 و احلالة الصحية و ما إىل ذلك .و النظرة املكتسبة،أو الوراثية و املتعلمة، أو العوامل االجتماعية أو االقتصادية 

 ومنه نستنتج : أن ملتطلبات الكفاءات البشرية أبعاد وهي موضحة يف الشكل التايل :  

 : أبعاد متطلبات الكفاءات البشرية (  04الشكل رقم )

 

 

 

املصدر : مهديد فاطمة الزهراء،أمال قبايلي،دور تطور الكفاءات و تنمية املهارات يف حتقيق األداء املتميز 

باملؤسسة االقتصادية مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول مسامهة تسيري املهارات يف تنافسية املؤسسات ، 

 . 06،ص 2012/ 23/ 22جامعة بسكرة 

 

 

1
 . 05المرجع ، ص نفس زيان عاشور، 

 الكفاءة 

 معرفة علمية  معرفة علمية  معرفة سلوكية 

مهارات  هوية  دافعية  سلوك  مواقف  معلومات  بيانات 

 يدوية 

 تقنيات 
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 الفرع الثاين : تنمية الكفاءات البشرية 

ــ مع تطور املفهوم اجلديد القتصاد ، أصبح االهتمام بتنمية و تطوير واملوارد البشرية باملؤسسات متزايدة ، ونظرا 

 لسهولة التحكم يف هذه املوارد باملؤسسات ،  ميكن تطوير كفاءهتا البشرية من خالل تنميتها .

 : هناك عدة مفاهيم لتنمية الكفاءات البشرية ، نذكر أمهها ما يلي : ــ مفهوم تنمية الكفاءات البشرية 

:هي اإلجراءات املتخذة من قبل املنشأة لتنمية قاعدة كفاءاهتا بعبارة أخرى تنمية الكفاءات هي ذلك  01تعريف 

 1مستوى أداء الكفاءات اليت تتوفر عليها املنشأة .املزيج من الطرق و الوسائل والنشاطات اليت تساهم يف رفع 

:كذلك تعرف تنمية الكفاءات على أهنا تزويد األفراد بالقدرات و املهارات اليت حتتاجها املؤسسة يف  02تعريف 

املستقبل ،فهي ترتكز على العمل احلايل للموظف ، و العمل الذي يشغله يف املستقبل ، فهي ترتكز على العمل 

 2، العمل الذي يشغله يف املستقبل ، و يكون نطاق التنمية يف كل جمموعة العمل .للموظف احلايل 

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

 

 قصوى يف تكوين الكفاءات البشرية : يعترب التكوين الدرجة األوىل للحصول على الكفاءات فهو حيتل أمهية

 .التكوين على أنه نشاط خمطط يهدف إىل تزويد األفراد عملية التنمية ، لذلك يعد عنصر أساسي ميكن تعريف

                                                           
1 

 . 06ـ مهديد فاطمة الزهراء ، أمال قبايلي ، مرجع سابق ،ص 

2
 ،.2010/  22/ 21ورقلة يف تنافسية املؤسسات ، جامعة ومسامهة مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول تسيري املهارات ـ
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 مبجموعة من املعلومات و املهارات، اليت تؤدي إىل زيادة معدالت أداء األفراد يف عملهم .

 أنواع التكوين : هناك عدة تقسيمات ألنواع التكوين وهي كالتايل :

 و ينقسم إىل : ــ أنواع التكوين وفقا لألفراد املتدربني

 ـ التكوين الفردي . 1  

 ـ التكوين اجلماعي . 2  

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

 ـ التكوين يف موقع العمل . 1  

 1ـ التكوين مبعرفة جهة خارجية . 2  

 أنواع التكوين حسب مرحلة التوظيف و يندرج إىل : 

 كوين بتوجيه املوظف اجلديد .ـ الت 1  

 ـ التكوين أثناء العمل . 2  

 ـ التكوين بغرض جتديد املعرفة و املهارة . 3  

 2ـ التكوين بغرض الرتقية و النقل . 4  

 أنواع التكوين حسب نوع الوظيفة و يأخذ األشكال التالية :

 ـ التكوين الشخصي . 1  
1 

 .   226/ ص  223، ص 2003منال طلعت حممود ، أساسيات يف علوم اإلدارة ، املعهد العايل للخدمة االجتماعية ، مصر ـ 

ــ  2
 . 323، ص  2001ماهر أمحد ، إدارة املوارد البشرية ، الدار اجلامعية اإلسكندرية ، مصر الطبعة األوىل 
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 ـ التكوين املهين و التقين . 2  

 اإلداري أو التقين .ـ التكوين  3  

 خطوات التكوين : و متر عملية التكوين عرب خطوات وهي : 

 ـ حتديد االحتياجات التدريبية . 1  

 ـ تصميم برنامج التدريب . 2  

 ـ تنفيذ برنامج التدريب . 3  

 1ـ تقييم كفاءة التدريب . 4  

 2البشرية كالتايل :( : ميكن أن نوضح خطوات التكوين لتدريب الكفاءة 05)الشكل رقم 
(01)

 
                                               (02 (                                                 )03 (                                             )04) 

  

 

 

 

 

 

 .320ص 1999صدر : ماهر أمحد،إدارة املوارد البشرية، الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر ، امل

 

1
 .  324ـ ماهر أمحد ، مرجع سابق ، ص 

2 
 . 320ـ ماهر أمحد ، مرجع سابق ، ص 

تحديد االحتياجات 

 التدريبية
تصميم برامج 

 التدريب

 تقييم كفاءة التدريب تنفيذ برامج التدريب

االحتياجات 

 األهداف 

 موضوعات 

 التدريب 

أساليب 

 التدريب 

 

 الجدول الزمني 

 مكاني التدريب 

 المتابعة اليومية 

 للتدريب 

 تقييم التدريب 

تقييم إجراءات 

يب التدر  

 تقييم النشاط 

 التدريب ككل 
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 البشرية : احلوافز هي املغريات اليت تقدمها اإلدارة لألفراد ، حلثهم على أداء العمل معني .حتفيز الكفاءات 

 ــ أنواع احلوافز : هناك عدة تصنيفات ألنواع احلوافز ، وهي : 

 ـ احلوافز املادية و املعنوية . 1

 ـ احلوافز السلبية و اإلجيابية . 2

 اعية .ـ احلوافز الفردية و اجلم 3

اتصال الكفاءات البشرية : االتصال هو عملية توصيل املعلومات ، أي نقل املعلومات و املشاركة يف األفراد و 
  1اآلراء ،و احلقائق بشكل يضمن فهم امللتقى جلميع املعلومات املستلمة ، كما تدور يف ذهن املرسل . 

  2شخصني أو أكثر .هو عبارة عن تبادل املعلومات و األفكار بني االتصال 

 أنواع االتصاالت : و تنقسم إىل ما يلي : 

 ـ االتصاالت الرمسية . 1 

 ـ االتصال اهلابط ) من األعلى إىل األسفل (  2 

 ـ  االتصال الصاعد )من األسفل إىل األعلى (  3 

 . 3ـ االتصال األفقي  4 

 ______________ 

 1 
 . 285/  263/  254ـ طلعت حممود منال )مرجع سابق ( ،ص 

  
2

 . 510، ص  2005/  2004ـ احلنفي عبد الغفار ، أبو قحف عبد السالم ، أساسيات تنظيم إدارة األعمال ، دار اجلامعية اإلسكندرية ، مصر 

  3
 . 174/ 173ـ طلعت حممود منال مرجع سابق ،ص 
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 . البشريةالمطلب الثالث : عالقة تنمية كفاءات األفراد بنشاطات إدارة الموارد 

من النشاطات اليت تقوم هبا ادارة املوارد البشرية واليت نذكر منها ــ ترتبط عملية تنمية كفاءات األفراد بالعديد 
 . 1النشاطات اخلمسة الرئيسية 

 اوال : عالقتها بتخطيط املوارد البشرية 

مفروض على هذه االخرية امام التحديات اليت تواجه املؤسسة عموما وادارة املوارد البشرية خصوصا ،فقط اصبح 
يف ضل تناقص اليد املؤهلة يف سوق العمل ان تسعى لسد النقص واالحتياجات املتزايدة ملواردها البشرية عن طريق 

بان ، حيث اصبحت من االولويات اليت توليها ادارة اعتمادها تعلى خمططات تعين هبذه العملية واخذها يف احلس
 املوارد البشرية امهية اثناء هيكلتها لنشاطات التدريب والتنمية .

 ثانيا : عالقتها بتحليل املناصب وتقييم املردودية 

تكمن العالقة بني حتليل املناصب وتقييم املردودية وبني كفاءات االفراد، يف ان االوىل تساهم يف حتديد حجم 
النقص الذي يعانيه االفراد ) لسد ذلك النقص بتنمية كفاءهتم ( ، فهي تنري الطريق حنو املعرفة افضل التغريات 

توجيه االفراد حنو ا يسمح باعادة توزيع املهام وحىت املوجودة لدى االفراد من جهة وتساعد يف اكتشاف اخرى مم
 مناصب خمتلف عن تلك اليت كانوا يعملون هبا لتكون مالئمة هبم .

 ثالثا : عالقتها بالتوظيف واالختيار 

تكمن العالقة يف شقني ، فعندما حتتاج املؤسسة اىل كفاءات جديدة فان لديها خياران االول ان تقوم بعملية 
والثاين ان تقوم بتنمية كفاءات االفراد احلاليني  خارج املؤسسة الفراد ذوي كفاءات اجليدة ،التوظيف من 

 الكتساب كفاءات املطلوبة ، يف اخليار االول يؤثر على االفراد احلاليني حبرماهنم من فرص الرتقية وباملقابل فقد 

_________________ 

Shimonl . Dolanet autres. Opcit . p308     
1 
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 يكون مبثابة حتفيز هلم البراز كفاءاهتم وتنميتها ذاتيا 

 وجتدر االشارة فيما خيص هذا اخليار بانه حيمل املؤسسة نفاقات جديدة ويعترب مكلف يف بعض االحيان .

 اما اخليار الثاين والذي تلجأ اليه معظم املؤسسات فهو تنمية كفاءات االفراد احلاليني ، فهي بذلك تساهم يف :  

 .ـ توفري جمال اكرب لفرض الرتقية   

 ـ تقليص الوقت الالزم لتدريب االفراد اجلدد ) خاصة جانب الثقافة التنظيمية (   

 ـ اجياد جو من املنافسة االجيابية بني االفراد .  

الخرى ـ املرونة يف العمل خاصة اذا كان االفراد يتمتعون بكفاءات متعددة وكذلك بسرعة االنتقال من وظيفة   
 والتعامل املتعدد البعاد من املشاكل .

 رابعا : عالقتها بادارة املسار املهين 

تساهم عملية تنمية الكفاءات االفراد مسامهة فاعلة يف اثراء املسار املهين لالفراد ، فهي وعن طريق حتقيقها 
على اكتساب مهارات جديدة الهدافها تساعد يف ختفيض معدل دوران العمال ، وبالتايل يصبح هؤالء قادرين 

 تعطيهم الفرصة للنمو والتطور والرتقي .

واضافة اىل مسامهتها االوىل ، فادارة املسار املهين تعترب جزءا متكامال من ادارة التنبا باملناصب والكفاءات ، فهي 
ا باملعلومات حيث متدهتساهم بطرقة مباشرة يف عملية البحث عن التوازن بني احتياجاهتا وطموحات افرادها 

اخلاصة مبسار االفراد املهين واليت عن طريقها تضع ادارهتا املسار املهين خمططات لكل من الكفاءات املتوفرة 
  1واملطلوبة 

__________________ 

1
gean .marie pereti.TouDRH.4

Eme
tirage éditions dorganisatations. paris .France .1996.p163.  
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 خامسا : عالقتها باملكافأة 

يعترب عنصر املكافأة مبثابة العامل احملفز لالفراد كي يهتم اكثر بتحسني مردوديتهم ، وليس هذا فحسب بل تلعب 
املكافأة دورا هاما ليس فقط لضمان مشاركة األفراد يف برنامج تنمية الكفاءات بل حىت يف أن حتتفظ باألفراد 

  الكافأة .ملنافسني حتت تأثري نفس العامل و هو األكفاء من إنتقاهلم إىل ا
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 : خاتمة الفصل األول

من خالل ما مت التطرق إليه نستنتج إن رفع الكفاءة البشرية يف املؤسسة ميثل حمور اهتمام غالبية املؤسسات إذ     
انه يتضمن التفوق الدائم و املستمر للمؤسسة و حتسني أدائها مقارنة ملا كانت عليه و بالتايل ميكن القول ان ان 

هلا الهنا تساعد على الوصول اىل اختاذ القرار املناسب كما تساهم  للكفاءة يف املؤسسة دور كبري يف التسيري اجليد
 يف زيادة االنتاج االمؤسسة و كفاءات املوارد البشرية .
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 : مقدمة الفصل الثاني

تعد املوارد البشرية يف الوقت احلاضر اهم العوامل اليت يعتمد عليها جناح اية بنك ، مهما كان موقعها فهي    

احملرك الرئيسي الذي يساعد على زيادة استثماراهتا ، و االنتاج على اقتصاد السوق و ذلك من خالل الكفاءات 

هة او املمارسة ، و ال يكفي ان يقوم العامل ان كفء الن البشرية و املوارد العالية عن طريق عملية التكوين املوج

للكفاءة جهة الظاهر منها متكون من القدرات و املعارف و الطبائع و الدور االجتماعي ، اما اخلفي منها يتمثل 

 يف األوصاف املعنوية و القيم و اجلزء من املعارف .

حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية و ذلك بتقسيم  من خالل ما درسناه يف القسم النظري قمنا باسقاطه على  

 هذا الفصل اىل مبحثني :

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

 املبحث الثاين : دراسة حالة تسيري الكفاءات يف بنك بدر.  
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 بدردراسة حالة بنك   :الثانيالفصل 

 : نظرة عامة حول بنك الفالحة و التنمية الريفية المبحث األول

 المطلب األول : تقديم بنك الفالحة و التنمية 

أكد امليثاق الوطين على األمهية اإلسرتاتيجية للفالحة اجلزائرية و نظرا للطاقات الكامنة املوجودة يف البالد فيما 

مما يساهم يف تنميتها و نظرا للضرورة تبىن احلاجيات خيص املوارد الفالحة و مؤهالهتا من مناخ و تربة و غري دلك 

الوطنية للمنتجات الغذائية فإن الفالحة تكتسب أمهية كربى و تطورها أحد األولويات اليت ترتكز أكثر داللة من 

 أي تعبري هدا و إضافة إىل اخلدمات البنكية األخرى املعتادة .

 13املوافق ل 1402مجادى األوىل  17املؤرخ يف 106/82هو بنك عمومي أنشأ مبوجب املرسوم الرئاسي رقم       

،وهو عبارة عن شركة مسامهة ) شخصية 1985أفريل  30املؤرخ يف  85ــ  84،و الذي عدل مبرسوم 1982مارس 

شارع العقيد عمريوش باجلزائر  17دج، الكائن مقرها الرئيسي ب  330000000000معنوية ( ذات رأمسال قدره 

وكالة متنازل له عنها  140ب  BADRالعاصمة حيث يتمتع باإلستقالل املايل و يعد تاجرا مع الغري،بدأ البنك 

مديريات عامة و هده الكثافة يف زيادة  7مديرية جهوية و  41و كالة و  292ليضم يف الوقت الراهن  BNAطرف 

و تطور مستمر وفق اسرتاتيجية من شأهنا جعل البنك األمشل على املستوى الوطين و نظرا لألمهية الشبكية و أمهية 

 من طرف قاموس جملة البنوك BADRتشكيلها و هدفها صنف البنك 

BANKERS AL Manach املي بني العيف الرتتيب  668املركز األول يف ترتيب البنوك اجلزائرية و املرتبة  2001الطبعة

 بنك مصنف . 4100
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 BADRالمطلب الثاني : دراسة الهيكل التنظيمي للبنك بدر 

 ( : اهليكل التنظيمي للوكالة06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق داخلية للوكالة .

         BADRــــ يتكون اهليكل التنظيمي لفرع مستغامن ل  

 املدير : فهو مسؤؤل الوحيد و املتخذ  داخل البنك 

 المدير خلية المراقبة  سكرتارية

 مساعد المدير

 

 مصلحة القوانين  مدير التجارة  مدير إدارة  المحاسبة 

 مصلحة المستخدمين 

مصلحة تسيير الوسائل 

 العامة 

 مصلحة المحاسبة 

 مصلحة اإلعالم اآللي

 مساعد استرداد

 ) الرد على الزبون ( 

 مصلحة النشاط التجاري 

 مصلحة القروض 

وكالة محلية 

 لالستثمار

وكالة محلية 

 لالستثمار

وكالة محلية 

 لالستثمار

وكالة محلية 

 لالستثمار

وكالة محلية 

 لالستثمار

وكالة محلية 

 لالستثمار

 مكتب دائم  مكتب دائم 
 شباك متعدد الخدمات للجوار 
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سكرتارية : وهي عالقة مباشرة مع املدير حيث تقوم بتدوين املواعيد الرد على املكاملات اهلاتفية، استقبال زوار 

 املدير .

 خلية املراقبة : و يف هده اخللية يتم مراقبة مجيع الداخل و اخلارج سواء العمال أو غري العمال .

 اعد املدير : و هو يعترب الوسيط بني املدير و املديريات و املصاحل .مس

 املديريات :

 ــ مديرية التجارة : و هي اليت يتم فيها العمل التجاري و تضمن كل من مصلحتني النشاط التجاري و القروض . 

العامة ملصلحة احملاسبة،مصلحة ــ مديرية إدارة احملاسبة : جيمع فيها كل من املصاحل املستخدمني،تسيري الوسائل  

 اإلعالم اآليل .

 املصاحل :

 أ ــ  مصلحة النشاط التجاري : يتم على مستوى هده املصلحة مالية شراء و بيع األسهم و القروض للزبون . 

 ب ــ تقوم مبنح الزبون قروض االستثمار يف مشروع ما مثال  : تربية الدواجن 

 ضايا املوظفني سواء من األجور،غيابات،عطل مرضية،حوادث العمل ......ت ــ مصلحة املستخدمني : هتتم بق

 ث ــ مصلحة تسيري الوسائل العامة : تسيري هده املصلحة الوسائل العامة املوجودة بالبنك،مثل آالت احلاسوب .

 .ج ــ مصلحة احملاسبة : تشرف على العمليات احملاسبية و املالية و ميزانيات أعمال هناية السنة 
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 ح ــ مصلحة اإلعالم اآليل : تقوم بوضع نظام املعلومات و التسيري احملاسيب له بواسطة احلاسوب .

خ ــ مصلحة القوانني : يتم إختاد اإلجراءات و القوانني الالزمة على الزبون الذي يأخذ قرض من البنك و هلده 

 ون لديه .املصلحة مساعدة الرد على الزبون يف حالة عدم تسديد املبلغ املره

 وكالة حملية لالستثمار : إهنا تركيبة االستثمار اليت هي عالقة مباشرة مع الزبون   

 :BADRـ يتكون اهليكل التنظيمي لفرع مستغامن  

 مدير : فهو املسؤول الوحيد واملتخذ داخل البنك 

سكرتارية : وهي عالقة مباشرة عن مدير حيث تقوم للتدوين املواعيد الرد على املكاملات اهلاتفية ـ استقبال زوار 

 املدير 

 ـ خلية املراقبة : ويف هذه اخللية يتم مراقبة مجيع الداخل واخلارج سواء العمال او غري العمال .

 ريات .ـ مساعد املدير : وهو يعترب الوسيط بني املدير واملدي

 املديريات : 

 ـ مديرية التجارة : وهي اليت يتم فيها العمل التجاري وتضمن كل من مصلحتني النشاط التجاري والقروظ .

مديرية ادارة احملاسبة : جيمع فيها كل من املصاحل املستخدمني وتسري الوسائل العامة ملصلحة احملاسبة ، مصلحة 

 االعالم االيل .
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 املصاحل : 

 نشاط التجاري : يتم على مستوى هذه املصلحة مالية شراء وبيع االسهم والقروض للزبون .ـ مصلة ال ( أ

 مصلحة القروض : تقوم مبنح الزبون قروض االستثمار يف مشروع ما مثال : تربية الدواجن . ( ب

 مصلحة املستخدمني : هتتم بقضايا املوظفني سواء من االجور ، غيابات ، عطل مرضية ، حوادث العمل  ( ت

لحة تسيري الوسائل العامة : تسري هذه املصلحة الوسائل العامة املوجودة بالبنك ، مثل : آالت مص ( ث

 احلاسوب .

 مصلحة احملاسبة : تشرف على العمليات احملاسبة واملالية وميزانيات اعمال هناية السنة . ( ج

 احلاسوب .مصلحة االعالم االيل : تقوم بوضع نظام املعلومات والتسيري احملاسيب له بواسطة  ( ح

مصلحة القوانني : يتم اختاذ االجراءات و القوانني الالزمة على الزبون الذي يأخذ قرض من البنك و  ( خ

 هلذه املصلحة مساعدة الرد على الزبون يف حالة عدم تسديد املبلغ املرهون لديه .

ن دورها هو خدمة الزبائن عن وكالة حملية لالستثمار: أهنا تركيبة االستثمار اليت هي يف عالقة مباشرة مع الزبائ

طريق مجيع االستثمار) فتح حسابات ( توزيع القروض كذلك خمتلف املنتوجات ) اخلدمات ( اليت تصفها يف 

 متناول عالقته .

ـ تعريف مصلحة املستخدمني : وهي املصلحة االكثر أمهية يف التنظيم اهليكلي للوحدة حبيث هتتم باألجور 

ت االضافية والعطل املرضية ، حوادث العمل وتسجيل العمال بالضمان وتسجيل الغيابات والساعا
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االجتماعي والتعاونية ، ويقوم هبذه الوظيفة املسري االداري للمستخدمني له كمهمة تنظيم ووضع يف العمل 

 التسيري االداري للموظفني يف دور سياسة البنك .

 ـ مهام مصلحة املستخدمني : 

 ة للموظفني ) جمموعة جهوية لالستثمارات ووكاالت متصلة ( ـ تدرس امللفات اإلداري 1

 ـ حتضري وتسيري عقود العمل . 2

ـ حتضري وتسيري األجرة باحرتام التشريع وقانون االتفاق اجلماعي لعقود العمل والقرارات اجلماعية والفردية  3

 تعود إىل مدة العمل .

 ـ إعادة إحصاء العمال . 4

 ـ توقيع على عقد خمتلف التصرحيات االجتماعية وتنظيم القوانني اليت تنجم عنها . 5

 ـ تسيري خمططات العطل السنوية للمجموعة اجلهوية لالستثمار والوكاالت املتصلة هبا . 6

ـ تنجز القوائم والسجالت القانونية وتضمن اجر املكلفني اجتماعيا باحرتام املواعيد ونظم إمتامهم )  7

 ( كماهلمإ

 ـ حتضر وتتابع الرصيد السنوي للموارد البشرية . 8

 ( G.R.E)    يةلالستثماراجلهو ـ تأخذ لوحدة القيادة للموظفني اجملموعة  9
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 (GRAIMللمركز اجلهوي للمعلومات ) يةاجلهو ـ تنجز اجهزة املوظفني املتصلة مبختلف التنظريات  10

 ( والوكالة املتصلة مبفتشية واخلدمات االجتماعية .G.R.E)   ـ تتمثل اجملموعة اجلهوية لالستثمار  11

 ـ بنك الفالحة والتنمية الريفية بوكالة سيدي خلضر : 

 دائمني . 18وموظف منهم العمال املؤقتني  22عدد العمال 

 بسيدي خلضر :  BADRـ تقسيم املهام بوكالة 

 ـ اإلدارة : 

قبة ، تنسيق نشاطات الفرع ، تقسيم العمل بني خمتلف املصاحل املدير : مهمته التوجيه ، التنشيط ، املرا

 ويسهر على التنفيذ اجليد للسياسة املقررة من طرف املؤسسة .

 املسئولالسكرتارية ) أمانة املدير ( : تقوم هذه األخرية على تنظيم وظائف 

 ـ مكاتب الواجهة : 

و شباك عملية السحب الصندوق الرئيسي ) قطب املعامالت : يتكون من املشرف عليه ، لبنك الواقف ه

 إيداع األموال ( حماسبة املدفوعات .

قطب العمالء : يتكون من املشرف لالستقبال والتوجيه ، مكلف بالزبائن ) أي مؤسسة تتعامل مع كل 

 ة .العمليات او زيارة ميدانية التعامل مع األفراد فقط ( ، التامني املصريف اخلدمة املصرفية االلكرتوني
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 ـ مكاتب اخللفية : 

وفيها املشرف عليها يقوم بالتوجيه ، وظيفة االئتمان والقروض ) دراسة ملفات مصلحة القراض ( ، وظيفة 

 االعتماد)متابعة  والتحصيلالتحويالت والتعويضات ، وظيفة التجارة اخلارجية ، وظيفة القانون والدعوات 

ومتابعة ميزانية الوكالة ، السهر على تطبيق نظام احملتسبة البنكية ،  املمنوحة (وظيفة الرقابة واحملاسبة ) اجناز

السهر على حسابات الزبائن ، تقدمي اإلرشادات الضرورية للمستخدمني ، تصحيح األخطاء امللحوظة يف 

 اجملال احملاسيب،مراقبة حتقيق األهداف املسطرة من طرف مديرية الوكالة و املديرية العامة (

فالعالقة اليت تربط بني مصاحل الوكالة هي عالقة تكاملية وال يأخذ تداخل املصاحل لوجود قرار تنظيم ومنه 

 املؤسسة حيدد مهام كل قائم على مصلحة .

 (BADRالمطلب الثالث : أهداف و مهام بنك الفالحة و التنمية الريفية )

 تمثلة فيما يلي :إن بنك و التنمية الريفية له أهداف عديدة و مهام متعددة امل  

 ( BADR): أ ــــ أهداف بنك بدر 

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

 ــــ حتسني نوعية و جودة اخلدمات . 2

 ـــ حتسني العالقات مع العمالء . 3

 ـــ احلصول على أكرب حصة من السوق . 4
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 ــــ تطوير العمل الصريف قصد حتقيق أقصى قدر من الربح . 5

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

 ـــ حتسني اإلنتاج على مستوى عمليات املعاجلة الصعبة . 7

 حتسني إنتاج على مستوى عمليات املعاجلة .ــ  8

ــ الرفع من املوارد بأحسن قيمة و جعله يتمتع مبردودية القروض اإلنتاجية ذات صيغة متنوعة يف احرتام قواعد  9

 احليطة و احلذر .

 وفق هذه العمليات ميكن رسم خمطط حسب أمهية األهداف : 

 

 

 

 

 

 الفالحة و التنمية الريفية:ب ــ مهام بنك 

 وفق القوانني و القواعد املعمول هبا يف جمال املصريف فان بنك بدر مكلف بقيام املهام التالية :

 حتقيق املردودية

 البقاء ضمن اكرب البنوك

 حتسني النوعية
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ــ تنفيذ مجيع العمليات املصرفية لالعتمادات املالية على اختالف أشكاهلا طبقا للقوانني و التنظيمات جاري هبا  1

 العمل .

 تخدامات البنك عن طريق ترقية عملييت االدخار و االستثمار .ــ تنمية املوارد و اس 2

 ــ إنتاج خدمات مصرفية جديدة مع تطور املنتجات و اخلدمات القائمة  . 3

 ــ تطوير شبكته و معامالته . 4

 ــ تقسيم السوق املصرفية و النقدية أكثر من ذوي املهن احلرة ) جتار املؤسسة الصغرية و املتوسطة ( . 5

 ت العامة يف جمال العمل املصريف .ــ استفادة من التطورا 6

 المبحث الثاني : دراسة حالة تسيير الكفاءات في بنك بدر 

لدراسة كفاءة العنصر البشري يف البنك بدر قد قمنا مبقابلة بعض العمال و التحاور معهم توصلنا إىل بعض 

 النتائج :

 : سياسة توظيف و إختيار الكفاءات يف بنك البدر  المطلب األول

 اوال : انواع التوظيف يف البنك :

 هناك نوعني من التوظيف :
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هده   ANEMـ التوظيف اخلارجي : أي مرشحني خارج البنك ، فبعد االعالن املتمثل يف ارسال تقرير اىل  1

 م لديها ، وامللف االداري يتضمن كل من :االخرية هي اليت ترسل املرشحني بعد ما كانوا قد وضعوا ملفاهت

 ـ شهادة امليالد .

 ـ بطاقة السوابق العدلية .

 ـ شهادة ) ديبلوم(.

 ـ شهادة عائلية ) للمتزوج ( ، فردية ) لالعزب (

 ـ اجلنسية .

 ـ شهادة طبية .

 ـ شهادة اخلدمة الوطنية .

 ـ بطاقة االقامة .

 ـ الصورة .

 BULLTINS DE MAIND CEUFREـ 
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بعد مجع كل ملفات وفرزها تقوم مصلحة املوظفني بارسال املرشحني املقبولني وذلك من اجل امتحاناهتم اذ  

خيتلف االمتحان من وظيفة الخرى حسب املصاحل املعنية مثل مصلحة الشؤون القانونية جيب ان يكون املرتشح 

 ...متخرج من كلية احلقوق ، مصلحة احملاسبة ، مصلحة املستخدمني .....

 ــ التوظيف الداخلي : 2

 ــ الرتقية : يوجد نوعني من الرتقية : 1ـ  2

 اىل كفء العامل .أ ــ الرتقية يف الدرجات :تتم الرتقية عموما على حسب األقدمية يف العمل إضافة  

 ب ـ الرتقية يف األجر : يقوم البنك كل السنة بتقييم العمال عن طريق التنقيط حسب مردوديتهم 

point de Bonifications individuel  ، و ختتلف من موظف على حسب تلك النقاط تتم الزيادة يف االجر

 . اجتهادهالخر حسب كفاءته و 

نقطة وكل سنة حيصل على عالمات تضاف اىل نقاطه  545أما املوظف اجلديد )خريج اجلامعة ( متنح له عادة 

 يف األجر . األصلية وهذا حسب مردودية مما ينتج عن ذلك ترقية

 ــ التنقل الوظيفي : 2ــ  2

إىل مكان آخر بطلب منه و ذلك لعدم مالئمة الظروف احمليطة به كالبعد اجلغرايف ينقل املوظف من مكان عمله 

أو حدوث مشاكل يف مقر عمله مع رئيسه أو زمالئه أو وقوع ظروف مفاجئة كرحيله بصفة عامة أي ظروف 

 اليت يف األخري تقبل أو ترفض الطلب املقدم .ن يقدم طلب اىل املؤسسة و هي حيث جيب عليه أ،تتطلب التنقل 
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ج ــ إعالن عن الوظائف الشاغرة :عند وجود مناصب شاغرة يرسل بنك الفالحة و التنمية الريفية تقرير رسالة 

ANEM . 

الذي يتم على ( teste de collectionتقوم باختيار للمرشحني كتايب و شفهي ) املقابلة  األخريةذه ه

(  مستوى مصلحة املستخدمني و هذا االختيار يكون على حسب التخصص )قانون حماسبة ،تسيري .......

كمالحظة املدير هو الذي يضع أسئلة االختيارات ، و هذا بعد ما يقدم املرتشح طلب مع امللف اإلداري 

 الدراسات التقنية .املطلوب و املرتشح الذي ينجح يف كال االختبارين يشغل منصب مكلف ب

 د ــ مراحل التوظيف يف البنك : 

 املرحلة االوىل :

 

 

 

 املرحلة الثانية : 

 استقطاب
 البحث عن املرشحني                   

 
 إختيار طريق للبحث

 البحث عن املرتشحني اخلارجيني
 

وضع الطلبات                                                                            

 

حتليل الطلبات                                      التحضري للتوظيف  

توظيف و تعريف للوظيفة                                                               
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 املرحلة الثالثة :

 

 

 

 

 املرحلة الرابعة :

أول فرز                                                                 

فرز الرتشحات تربص                                     تربص        

                         اختبار                                                                
          

 

 التعبري عن الطلب                                                       اختبار 

حتليل الطلب                                                        

 استبدال املقبولني 

التعريف بالوظيفة                                                      

 

التعيني النهائي                                                      
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هذا املخطط يصف بشكل عام وضعية و كيفية التوظيف يف البنوك،و يتم كل سنة االستقطاب الشباب 

 املتخرجني يف شىت االختصاصات عن طريق االمتحانات و االختبارات .

إعطاء نظرة عامة عن واجبات و مسؤوليات املوظف اجتاهها ، فنجاح توظيف الوظيفة هو : د ــ توظيف الوظائف

يف ، جيب إعطاء معلومات كاملة و هادفة و جيب أن تكون ظ رتقية بتوقف على مدى فعالية التوالتوظيف او ال

 هذا يعطينا توصيف معمق للوظيفة ،فتوصيف الوظيفة مينح هامش معرفة للبنك متمثل ف واقعية ،

 الفردية .ياجات ــ حتديد االحت

 ــ توظيف و انتقاء املرشحني .

 ــ تقدير كفاءات األفراد .

 ــ تكوين األفراد .

 ــ إعداد خمططات اخلربة .

 ــ حتديد العقوبات و املكافآت .

 ــ تنظيم البنك .

 ــ حتسني ظروف العمل .

 الطرق املستعملة من طرف البنك :األهداف املسطرة،واهم يف تتماشى مع ب أن تكون الطرق املتبعة يف التوظجي
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 قصاء .املالحظة ، املقابلة ، است

 يف و حتليل الوظائف احرتام مبدئني :جيب يف عملية توظ

 ــ ما يقوم به على الواقع ) للوظيفة كما هي االسم كما جيب أن يكون ( . 

 ــ للمهام ) وليس للعامل (  . 

 و التحليل جيب أن جييب على إشكاليتني :

 ــ معرفة الغرض من الوظيفة . 

 ــ وصف مكونات الوظيفة ) املعدات ، تنظيمها ، حميطها ( . 

و تتم عن طريق جمموعة من املتخصصني ، و تكون على مقر العمل وتتم مراقبة و مالحظة املهام مباشرة لتسجيل ـ املالحظة :  1

 دوران العمل و لديها مزايا و عيوهبا .

 املالحظة :مزايا و عيوب طريقة 

 املزايا العيوب

 ــ تتطلب الكثري من الوقت .

 ــ متعلقة فقط بالوظائف الروتينية .

 ــ حتاليل االفراد على املالحظني .

 ــ غياب بعض العناصر فقط العام امللم هبا .

 ــ تتم عن طريق مالحظتني من داخل البنك .

 ــ جتانس و مالئمة لتعليمات و حتليالت املالحظني 
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 ـ املقابلة : و تتضمن املقابلة املعلومات التالية : 2

 أ ــ إثبات للعمل و العامل :

 ــ االسم و اللقب    

 ــ العمل   

 ــ الوحدة   

 ــ العمر   

 ــ الدرجات و نقاطه   

 ب ــ املهام :

 ــ ماذا يقول كل يوم ؟  

 ــ مع من ؟  

 ؟ــ مباذا )املعدات ....(   

 ؟ــ من يقرر   

 ؟ــ من يقود   

 ت ــ العالقات :
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 ــ عالقة العمل مع املوظفني   

 ــ تسلسلية   

 ــ االستقصاء : 3

 مكلفة يف حني أهنا فعالة .حبيث يقوم العمال مبلء استمارة االستقصاء املتعلقة بالوظيفة و تكون هذه الطريقة 

 BADRالمطلب الثاني : أساليب تسيير الكفاءات في بنك 

 Medefمن أهم النتائج املستخلصة من اجلانب النظري ، أن للكفاءات تعار يف عديدة ومن أمهها تعريف اجملموعة الفرنسية 

لعمل على أهنا " تركيبة من املعارف و املهارات و اخلربة و السلوكيات اليت متارس يف إطار حمدد ، و تتم مالحظتهما خالل ا

وهذا كله حاولنا مالمسته يف 1لقبول ، و تقع على املؤسسة مسؤولية حتديدها و تطويرها " . امليداين ، و الذي يعطي هلا صفة ا

 الدراسة امليدانية للبنك 

 ( : مفهوم العام للكفاءة  07الشكل رقم ) 

 

 

 

 املصدر : من إعداد طالبة 

1 
 . 182، جامعة حممد خيضر بسكرة ، ص  2005فيفري  07اإلنسانية ، العدد رحيم حسني ، جملة العلوم 

 املهارة املعرفة

 الكفاءة

 اخلربة
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 اكتسبها عمال البنك خارج البنك ) شهادات تعليمية ....( ــ املعرفة : نقصد باملعرفة مبجموع العلوم اليت  1

 و السؤال املطروح على بعض عمال البنك الذي جاء فيه ما يلي :

 كيف تصف مستواك التعليمي ؟   

فالبعض أجابوا مبمتاز و جيد و البعض متوسط و ضعيف و من خالل هذا اطلعنا على كيفية استقطاب العمال 

يف البنك حيث وجدنا أن البنك يتوىل اهتماما كبريا باستقطاب موارد بشرية اليت تتمتع باملعرفة الكافية فمعظم 

 البنك حيملون شهادات عليا .عمال 

استغالل عمال البنك جملموع املهام اليت تطلب منهم ويف هذا السياق قمنا بطرح  نقصد هبا مدىــ املهارة :  2

 السؤال على نفس العمال الذي جاء الشكل التايل :

 كيف تصف مهارتك يف تنفيذ االعمال اليت توكل اليك ؟

عيفة . و لكن  أجابوا بعضهم على وصف مهارهتم يف تنفيذ االعمال اليت توكل اليهم مبمتازة و جيدة، متوسطة، ض

كانت نسبة ممتازة و جيدة نسبة كبرية جدا على متوسطة و ضعيفة الن عمال البنك يشعرون أهنم يكتسبون 

 املهارة الكافية اليت ختوهلم لتنفيذ مهامهم و أعماهلم بسرعة .

، كل هذا ــ اخلربة : هي احلالة املستقرة اليت ميشي عليها البنك عموما و احملافظة على اليد البشرية اليت ميلكها  3

 ساهم يف أن يرتبص عمال البنك لفرتة زمنية كافية جتعلهم يتمتعون باخلربة الكافية .

 جمع املعارف و املهارات الالزمة لفرتةــ الحظنا أن حفاظ  البنك على املوارد البشرية املستقطبة ، و تزويدهم مب
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طويلة أكسب معظمهم اخلربة املطلوبة و اليت حيتاج إليها البنك و لتحقيق درجة عالية من الكفاءة على مستوى 

 البنك ، وضع البنك برنامج لتنمية املوارد البشرية ، و جمموعة من الضوابط لتحقيق املعرفة ، املهارة ، و اخلربة . 

 إدراجها يف اجلدول التايل :و ميكن  

 BADR( : برنامج تنمية املوارد البشرية يف بنك  03اجلدول رقم )

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــروط ابعـــــــــــــاد الكفـــــــــــــــــــاءة

صصات استقطاب أفراد حيملون شهادات عليا يف التخ املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفة

 املطلوبة .

إخضاع األفراد املستقطبني إىل تكوين قبلي قصري  املهـــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 املدى.

ويف حالة عدم جناح ذلك التكوين عند تأدية مهامهم  

 فعليا خيضعون لتكوين بعيد قصري املدى .

العامل داخل البنك مع  يقضيهااليت تلعب الفرتة الزمنية  اخلبـــــــــــــــــــــــــرة

تأدية مهامه على أكمل وجه ، عامال رئيسيا لتحديد 

 مدى خربته.

 املصدر : من إعداد الطالبة 
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أنه يتمتع كل إطاراته مبسؤوليات تعليمية خمتلفة من خالل هذا اجلدول وما ملسناه يف البنك و جدنا أن البنك 

 12و أقدميه كبرية اليت ال تفوق  ةتمتع اإلطارات البنك كذلك باخلرب و تترتاوح من املستوى املتوسط إىل اجلامعي ، 

سنة ، و يعتمد البنك على عدة معايري جلذب أفضل الكفاءة من خالل توظيفها للعمال الذين هلم شهادات عليا 

يت جيب التمتع مجلة من املعارف اليت جيب توفرها يف العامل وكذلك القدرات و املهارات ال،، اخلربة ـ مؤهل علمي 

 هبا .    

 BADRالمطلب الثالث : تنمية الكفاءات البشرية في بنك 

يف بنك وسيلة لتطوير املعارف النظرية و التطبيقية الالزمة الحتياجات ، حيث التكوين املهين ــ التكوين : يعترب  1

 يضم البنك ثالث أنواع من التكوين :

 ــ التكوين املتخصص : اكتساب العامل أو العامل املستقبلي ملؤهالت تتناسب مع منصب الشغل حمدد . 1ــ  1

ــ التطوير املهين : هذا النوع من التكوين يتم بالتكيف الدائم للعامل يف البنك مع التطورات التقنية و  2ــ  1

 التكنولوجية يف جماله .

وظائفه عن املنصب احلايل لكن يف نفس املستوى التكوين من خالل ــ الرسكلة : لشغل منصب ختتلف  3ــ  1

امللتقيات ، األيام الدراسية أو يف مدارس التكوين املتخصصة يف هذا اجملال ، مثال جند أن هذا البنك قام مؤخرا 

 إطارات احملاسبة فيها على املخطط احملاسيب اجلديد باملعايري العاملية .بتكوين 

 ال :من األسباب اليت دفعت البنك إىل تكوين عماله ما يلي :أهداف تكوين العم
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ــ تنمية املعارف ، الكفاءات و املهارات : حيتاج البنك إىل تطوير طاقات أفراده على كل املستويات لتحسني  

 مستوى أدائهم .

رفع مستوى إنتاجية  اليت تؤدي إىلــ رفع مستوى إنتاجية و مرودية البنك :حيث يعترب التكوين من أهم الوسائل  

 البنك .

 ــ االقتصاد يف تكاليف و تقليل املخاطر : فالتكوين يؤدي يف املدى الطويل إىل الضبط بالتقليل من األخطاء . 

على طريقة العمل مما يؤدي إىل حتسني ــ رفع مستوى جودة منتجات و خدمات البنك : حيث يؤثر التكوين  

 جودة املنتج النهائي أو اخلدمة .

 ــ حتسني فعالية أساليب العمل : ويكون ذلك باملعرفة اجليدة لإلجراءات و األساليب العلمية املختلفة . 

 ــ رفع مستوى أداء العامل و إرضاءه و ثقته و اعرتافه بالبنك . 

 ــ تسهيل التكيف مع التغريات و حتسني بيئة العمل . 

 ــ توجيه العمال اجلدد و إدراجهم يف البنك . 

 حتسني العالقات بني األفراد يف خمتلف املستويات و حتسني االتصاالت بني اإلدارات . ــ 

و يف إحدى الوسائل األساسية يف البنك الذي يهدف إىل ،إحداث : هو عملية ديناميكية مستمرة، ــ التدريب 2

نه من أن تكون فعالية و تغريات مقصودة يف الفرد من حيث املعارف و االجتاهات و املهارات و اخلربات مبا ميك

 أكثر إنتاجية .
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 ــ أهداف التدريب : يهدف التدريب إىل : 1ــ  2

 ــ اكتساب املعرفة اليت تتناول اجلوانب الكلية للعمل و هي جتعل متنوعا ألهداف عمله يف إطار السياسة العامة . 

بتمكينه من ممارسة األساليب و النظم  ــ حتسني الفرد على تنمية و تطوير املهارة يف العمل الذي يؤديه و هذا 

 ما هو أمثل ملختلف مواقف العمل .احملددة يف العمل على أساس جترييب يعينه يف انتقاء 

 إجيابية.حيفز لتنمية قيم و اجتاهات اجتاهاته وميوله و القصور يف النقص و ــ مينح احلرب فرصة استكشاف جوانب  

ــ تنمية الوعي بأمهية التجديد و االبتكار للتفاعل مع املتغريات و التحوالت املتعددة يف مجيع ميادين احلياة  

 العصرية .

 ــ خطوات التدريب: تتم عملية التدريب داخل البنك خالل أربع مراحل و هي : 2ــ  2

أ ــ حتديد االحتياجات التدريبية:  حتدد املهارات املطلوبة و رفعها لدى األفراد إدارة معينة و اليت يتم تفصيلها    

 بني جمموعة األهداف املطلوبة.

 وهي عبارة عن تغري يف االجتاهات و زيادة يف املعارف و تطوير املهارات يف جماالت وظيفة حمددة.

: و الذي يعين ترمجة األهداف إىل موضوعات التدريب إىل املتدربني كما يتم حتديد  ب ــ تصميم برنامج التدريب 

املساعدات التدريبية و كجزء من تصميم برنامج التدريب و جيب جتريب املدربني يف الربامج ، و كذلك حتديد 

 تكلفة أو ميزانية التدريب .



حالة بنك بدر بسيدي لخضر الفصل الثاني                                                      دراسة  
 

 
75 

حتديد جدول تنفذي للربامج )مواعيد ، احلسابات ،  ج ــ تنفيذ برامج التدريب : و اليت تتضمن أنشطة مهمة مثل

الراحات ....( ،كما تتضمن كذلك حتديد مكان التدريب ، إعادة جتهيزاته و املتابعة اليومية إلجراء تنفيذ 

 الربنامج و ذلك خطوة خطوة .

يم رأيهم حول إجراءات د ــ تقييم كفاءة التدريب : و يتم ذلك من خالل تقييم أداء املتدربني حمل التدريب أو تقي

 الربامج ، كما ال جيب أن ننسى أن جنمع نتائج التقدير يف كل الربامج قد يعين حماولة البنك تقييم التدريب ككل 

أن مجيع طرق التحفيز مستعملة غري أن بعضها غري رمسي،ففيها ــ التحفيز : من خالل تربصنا يف البنك الحظنا  3

املرد ودية اجلماعية و ذلك عند حتقيق البنك لنتائج تفوق توقعاته يعتمد على منح  خيص التحفيز املايل فإن البنك

أو منح املرد ودية الفردية الفردية متنح هذه األخرية عند إمتام أي فرد أعماله قيل أجلها احملدد،و القيام بعمل ذو  

متت مكافأته نتيجة للنظرة اإلجيابية كفاءة عالية حيسن صورة البنك،كما كان احلال بالنسبة لرئيس احملاسبة اليت 

 اليت أعطاها للبنك لدى حمافظ احلسابات .

التحفيز املعنوي فيعتربه البنك مثال يقتدي به يف حتفيز عماله خاصة مع شخصية قائدها الذي ال يعرتف إال أما 

للعمال الذين لديهم ظروف بالعامل ، فكل من أدى عمال معني يتم االعرتاف به كما أنه مينح رخصة استثنائية 

خاصة ، كما حدث يف إحدى االيطارات السامية ، أن موظفة مرض زوجها مؤخرا فأعطى هلا املدير إذن اخلروج 

 يف الوقت الذين تريده و هو ما جعل املعنية باألمر تبدي سعادة كبرية نتيجة هلذا الفعل .

ذلك حسب طبيعة منصب العامل ومن طرف مدير  للوحدة التابعة للبنك وــ األجر : األجور حتدد وفقا  4

املصلحة و تتمثل أمهية األجور على مستوى العامل بأهنا وسيلة إلشباع االحتياطات املختلفة سواء كانت 
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احتياجات أساسية ملعيشته و بقائه أو بشعوره باألمان أو االندماج يف العالقات االجتماعية أو اعتبارها وسيلة 

 لتقدير من قبل املؤسسة اليت يعمل فيها أو كوسيلة يقيس هلا تقديره و احرتامه لذاته .املناسبة للشعور با

 أهداف األجور :  

 استقطاب العمالة املناسبة بعروض مالية متثل مشبعات حلاجتهم .ــ   

دث و تقليل ــ املسامهة يف توفري إجيابية ناحية العمل ، الرضا الوظيفي ، إلبعاد الشكاوي وال الغياب و احلوا  

 معدالت ترك العمل .

 ــ الربط بني مستوى األداء و مستويات األجور و صوال إىل الرقي األدائي بني العاملني . 

 ــ أحكام الرقابة على تكاليف األداء من خالل حتديد مستويات األجور وفقا للمستويات التنظيمية و بدايات  

 و هنايات مستوى األجر يف املستوى الوظيفي .

 نستخلص من كل هذا أنه لألجر أمهية بالغة ألنه يؤدي الوظائف التالية :

 ــ األجر هو وسيلة جلذب الكفاءات املناسبة للعمل فيها و اليت تعود بالنفع على البنك .

 أفضل الكفاءات العاملة حاليا يف البنك .هو وسيلة إلبقاء  األجرــ 

 وسيلة إلشباع العدالة بني العاملني .ــ  األجر هو املقابل العادل للعمل و هو 

 ــ الرتقية : تتمثل الرتقية يف االرتقاء يف اهليكل التنظيمي يف البنك وتتم هذه العملية حسب االحتياجات  5
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و اإلمكانيات و سلوك العامل من خالل هذه العملية تضمن املؤسسة أجرا أعلى للمعين حسب وظيفته اجلديدة   

فقا لإلجراءات و القوانني بناءا على التقارير اليت تصل إىل املدير حول سلوكيات العامل و كما تتم هذه العملية و 

مؤهالته وإذا كان البنك يف حاجة له يف مستوى أعلى يتخذ مدير البنك قرار الرتقية و يوجه هذا القرار ملصلحة 

يطبق القرار يف مصلحة املعنية ديد مث املستخدمني أوال و ذلك حىت تقوم باإلجراءات الالزمة لتنقله إىل منصب اجل

وهناك عدة أنواع لالنتقاالت العمال ، فإذا كان الذي يثبت جدارته بالرتقية يصعد يف درجته ،فقد يكون العكس 

إذا أثبت حمدوديته ، فيتم تنزيله ، أو قد يكون ذلك نتيجة لسوء سلوكه أو طريقة لعقابه و يوجد أيضا نقل 

مع إمكانياته أو لتحضريه لتلقيه منصب أعلى ، فقط يضطر البنك للنقل املؤقت للعامل  للوظائف األخرى تتالءم

 نتيجة مرضه أو عطلة أحد العمال األخرية .  
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 : خاتمة الفصل الثاني

البحث تبني لنا  أدواتبعد التعرف على و ضع البنك وواقع تسيري الكفاءات بالتحليل و التفسري من خالل       

متطلبات البقاء أي وجود تسيري الكفاءات لديها كطريقة التفكري لذلك  كأهمفهوم الكفاءات  وعي البنك مب

يف ما خيص التكوين  أمذوي اخلربة و خرجي اجلامعة هذا فيما خيص التوظيف  األفرادعملت على استقطاب 

 فعملت على تكوين الكفاءات على قدر عايل من التحكم يف التقنية .

تطوير تسيري الكفاءات و تطبيقها يف كل  إىلالبنك حباجة  أنايل يف نفس الوقت احلإننا نالحظ و نسجل 

و استمراريتها  أهدافهاو ذلك من اجل بلوغ  ،تطبيق و تسيري إمنااجملاالت املؤسسة و ذلك ليس كطريقة تفكري و 

. 
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  :الخاتمة العامة

فالكفاءات البشرية هي اليت حتقق النجاح و التميز  إلسرتاتيجيتها األساسيالعاملني يف املؤسسة املورد  اإلفراديعترب 

اليت تتمحور  اإلشكاليةعلى  اإلجابةتسيريهم ، و من هذا املنطلق تكون  أحسنت إن، و هم مستقبل املؤسسة 

يف حتسني كفاءة العنصر البشري داخل البنك ، هلذا جيب على البنك يف كيف تساهم آليات تسيري املوارد البشرية 

يتم اعتماد على  اإلشكاليةتعرف كيف حتافظ على املوارد البشرية و كفأهتا اليت جيب تثمينها و ملعاجلة هذه  إن

ملخص  إىلفصلني انطالقا من الفرضيات سابقة الذكر يف املقدمة و هلذا سيتم التعرف يف هذه اخلامتة العامة 

 حملتوى املذكرة ، فنتائج االختيار الفرضيات مث النتائج العامة .

تبين آليات تسيري املوارد البشرية اليت تعترب مهمة من اجل توفري الكفاءات و االيطارات  إىلالبنك جلأ  إنلذا جند 

 اجتاهاهتاو مراحلها و  أساليبهااليت يبحث عنها أي بنك ، حيث ان آليات تسيري املوارد البشرية تتم عن طريق 

، و كلما كنولوجية احلاصلة املعاصرة تساهم بتوفري مورد بشري فعال و ذي كفاءة يتماشى مع التطورات الت

ارتفعت كفاءة املوارد البشرية اصبح استخدام عناصر االنتاج االخرى حىت و لو كانت قليلة او نادرة اصبح 

 استخداما امثال .

لذلك جند ان تاثري العنصر البشري على التنمية االقتصاية او التنمية البشرية كبري ان هناك عالقة متبادلة بني 

رية و املورد البشري فهي تعترب مبثابة املؤشرات اليت يتم من خالهلا قياس االهتمام اجملتمعي يف خطط التنمية البش

 . التنمية البشرية 
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 ــ اختبار الفرضيات : 1

أ ــ تتمحور الفرضية االوىل حول ان العنصر البشري عنصر اساسي يف البنك و احملرك الذي يعتمد عليه فهو يؤثر 

و بالتايل حتقيق و جذب الكفاءة العالية اليت تساهم حه وهذا ما مت تاكيده من خالل العرض بشكل فعال يف جنا

 يف جناح و استمرارية البنك .

ب ــ تتمحور الفرضية الثانية حول ان مسامهة و دور آليات تسيري املوارد البشرية بكفاءة العنصر البشري و هذا 

بقها ، و هذا مت تاكيده من خالل العرض حيث ان تبين ادارة بشكل فعال يف جناح البنوك اليت تعرف كيف تط

املوارد البشرية وفق متطلبات احتياجات البنك احلالية و املستقبلية و استعمال االساليب و آليات الشاملة اليت 

 تساهم يف رفع االنتاجية لتحقيق امليزة التنافسية .

 ــ نتائج البحث :  2

البشرية من خالل وظائفها و اجتهاهتا تؤدي دور كبري ، حيث ان تطورها يتباين من خالل آليات تسيري املوارد  ـــ 

خمتلف روادها و اهم النظريات اليت سامهت يف تطوير املورد البشري و اعطائه املكانة و االمهية اليت تستحقها 

 داخل البنك بصفة عامة .

لبنك تسطريها و رسم معاملها حىت يضمن استمراره و تعترب من اهم اخلطط اليت جيب على اــ تسيري الكفاءات 

 بقاءه و ذلك بوضع اسرتاتيجية واضحة املعامل احملددة لالهداف .
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ــ ان تبين ادارة البنك آلليات التسيري املوارد البشرية من احلصول على العنصر البشري الكفء و فق اسرتاتيجية 

متكنه من القدرة على حتديد االحتياجات املنظمة و حتقيق اهدافها التوظيف و التكوين و سياسة االجور الفعالة 

 و بالتايل ضمان استمراريته .
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اقتصاد املعرفة و الكفاءات التنافسية ، مداخلة يف امللتقى الدويل حول التنمية البشرية و فرص اإلدماج يف 
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 8200/ 2007ائر ، دكتوراه إدارة األعمال ، جامعة اجلز 
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