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 شكر

 
على   بن يمينةكمال   : شكر األستاذ المشرفأحمد اهلل عز وجل على إتمام ىذا العمل، كما  أ 

، و بدون أن أنسى األستاذ : معارفية طيب الذي  وصبره معي مساعدتو القيمة وتوجيياتو النيرة.

 .ساندني في أصعب المحن و لن أنسى معروفو أبدا أشكره جزيل الشكر  

  نالذي  ، بدءا باألىل واألحبةالقريب ومن البعيد في إنجاز ىذا العمل  مني  شكر كل من ساعدنأ

 .وألف شكر  مإنياء ىذا العمل، فشكرا لك  في ني  و ساعد

، وعلى  استثناءوعلوم التسيير بدون    االقتصاديةكما ال أنسى أن أشكر كل طاقم كلية العلوم  

 معاملتيم الطيبة، وكذا تف اىميم، فشكرا لكم.

، وإلى كل الزمالء بدون  يم الفضل فيما وصلت إليو اليوملاألساتذة الذين    وأشكر كذلك كل

 استثناء

 شكرا لكم، دمتم لنا أوفياء

 



 إهداء
 

إلى التي حملتني وهنا على وهن تسعة أشهر وغمرتني بحنانها وكانت سندا لي في دربي وعانت  
 الحلو والمر حتى أوصلتني إلى ما أبغي إلى أغلى ما أملك في الوجود....أمي

إلى الذي تكف ل المشقة في تعليمي ولم يبخل علي بشيء إلى الذي رباني وأرادني أن أبلغ  
 المعالي

 الذي كان مثلي األعلى في الصبر والطاعة هلل إلى أعز ما عندي.........أبيإلى  
 إلى كل من ق اسموني مرارة العيش وحالوتها وحب الوالدين وطاعتهما.

أخي   إلى إخوتي: سيد أحمد, بشير و أخي األصغر بالل و إلى أختي الكبرى جميلة , وباألخص  
 الصغير  .الكتكوت    آدماألكبر حسين و زوجته و ابنهما  

إلى كل أهلي وأق اربي وكل من يحمل لقب سنوسي واحدا واحدا وبدون أن أنسى ابن خالتي  
العمر والحي يوسف, صابر    أصدق اءنصر الدين و عبد النور و عبد العالي وكل عائلة غزالي. إلى  

 ,عسري , آدم.
الذي لم يبخل علي    عابد  ةبودبز إلى أحبائي و أصدق ائي  :يوسفي و أسامة ,محمد, و إلى السيد  

 (ucaبالمساعدة في التربص الميداني لدى اتحاد التعاونيات الف الحية بمستغانم )
 وإلى كل من نساهم ق لمي وإلى كل من عرفني من بعيد أو من قريب

 أهدي ثمرة جهدي هذا العمل المتواضع.
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 09 أوال: أهمية إدارة الموارد البشرية
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 50 تعريف المهارات
 51 تعريف السلوك

 51 المبحث الثاني: تنمية الكفاءات البشرية
 52 المطلب األول : مفهوم تنمية الكفاءات البشرية
 52 الكفاءات البشريةالمطلب الثاني :أهم العناصر األساسية لتنمية 

 52 تكوين الكفاءات البشرية
 54 تحفيز الكفاءات البشرية
 55 اتصال الكفاءات البشرية

 57 األداء  المطلب الثالث : تقييم
 58 البشرية الكفاءات لتسيير المفاهيمي اإلطار : الثالث المبحث
 58 مقاربتها و البشرية الكفاءات تسيير مفهوم : األول المطلب



 الفهرس
 

 59 : البشرية الكفاءات تسيير مفهوم / أوال
 60 : البشرية الكفاءات تسيير مقاربة / ثانيا

 61 البشرية الكفاءات تسيير أهداف : الثاني المطلب
 61 البشرية الكفاءات لتسيير األساسية المراحل :الثالث المطلب
 62 البشرية الكفاءات تسيير مجاالت : الرابع المطلب
 66 الفصل. خالصة
 67 مستغانم الفالحية التعاونيات اتحاد مؤسسة حالة دراسة:  الثالث الفصل
 68 الفصل مقدمة

 69 نشاطها و بالمؤسسة التعريف: األول المبحث
( الفالحية التعاونيات اتحاد مؤسسة حول عامة نبذة) تاريخية لمحة:  األول المطلب

(UCA) 
74 

 70 للمؤسسة التنظيمي الهيكل و المصالح الثاني: المطلب
 74 المطلب الثالث :نشاط المؤسسة التحاد التعاونيات الفالحية و أهدافها

المبحث الثاني:مصلحة الموارد البشرية في مؤسسة إتحاد التعاونيات الفالحية 
 والتحديات التي تواجههم.

75 

 75 التعاونيات الفالحيةالمطلب األول: إدارة الموارد البشرية في مؤسسة إتحاد 
 76 وظيفة الموارد البشرية داخل المؤسسة:المطلب الثاني

 78 المطلب الثالث: التحديات التي تواجهها المؤسسة
 78 مؤسسة إتحاد التعاونيات الفالحيةب الكفاءات تسيير حقيقة:  الثالث المبحث
 78 الكفاءات من االحتياجات تحديد: األول المطلب

 78 مؤسسةالب عاملينتقييم أداء ال :أوال
 81 مؤسسةالاالختيار والتعين ب :ثانيا 

 83 بالمطاحن الكفاءات تنشيط و تفعيل : الثاني المطلب
 83 اتحاد التعاونيات الفالحيةبمؤسسة أوال: التدريب 

 86 مؤسسةبال االتصال و اإلشراف: ثانيا 
 87 المطاحن في بالكفاءات االحتفاظالمطلب الثالث: 

 87 مؤسسةالالحوافز بأوال: 



 الفهرس
 

 91 مؤسسةالاألجور ب ثانيا:
 95 الفصل خاتمة

  خاتمة عامة
  المراجع
  المالحق
  ملخص

 

 

 



األشكالو  قائمة الجداول  
 

 قائمة الجداول

 

 قائمة األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 07 الترابط بين تخطيط الموارد البشرية والوظائف األخرى 10
 17 مصادر البحث في االستقطاب لأليدي العاملة المطلوبة للمؤسسة 10
 31 يوضح أهمية تقييم أداء العاملين 10
 38 بنية تمثيلية لكفاءة المؤسسة 10
 46 نموذج يربط بين نوع الكفاءة والعالقة الوظيفية 10
 49 متطلبات الكفاءات البشرية 10
 51 أبعاد متطلبات الكفاءات البشرية 10
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 الصفحة عنوان الجدول

 05 دور الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية 10
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 16 األساليب المستخدمة في عملية االستقطاب 10
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 93 تعويض األضرار 10
 93 عالوات المردود الفردي 01
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 54 خطوات التكوين لتدريب الكفاءات البشرية 10
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 85 تحديد االحتياجات التدريبية بالمؤسسة 00
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 أ

 اقتصاديات معظم على اثر هلا كان اليت و العاملي االقتصاد يف احلاصلة التغريات لسرعة نظرا مقدمة عامة : 
 من أصبح اجلديدة التحوالت ىده مواجهة بغية و متفاوتة بدرجات لكن و النامية أو منها املتقدمة الدول

            البقاء ىدف حتقيق اجل من ىذا و ، املؤسسات طرف من تنافسية مزايا حتقيق و املنافسة سبيل انتهاج الضروري
 . االستمرارية و
 إمكانيات من لديها ما على فقط يتوقف يعد مل املؤسسات يف األداء فاعلية حتقيق فان ، التغريات ىذه ظل يف و
 بقدرة و أساسية بدرجة التنظيمية بالفعالية تتحدد إمنا ،و وتنظيمية ،بشرية ،مالية ،فنية مادية سواء موارد و

 بصفة البشرية مواردىا من و عامة بصفة املختلفة اإلمكانيات و املوارد من االستفادة تعظيم على املؤسسات
 . خاصة

 بعدا أعطاىا الذي األمر املؤسسات جناعة و تنافسية عوامل أىم احد البشرية املوارد أصبحت فقد بذلك و
 . االسرتاتيجي إطارىا إىل التسيريي إطارىا من تتحول البشرية املوارد وظيفة من جعل مما ا،هتقياد يف اسرتاتيجيا

 املوارد بأمهية الوعي زيادة بسبب املؤسسات يف البشرية للموارد الفعال بالتسيري االىتمام إىل احلاجة تزداد كما
 اسرتاتيجيا موردا باعتباره البشري باملورد املتنامي االىتمام كذا  و. املؤسسة أصول من اسرتاتيجي كأصل البشرية

الشاملة     اجلودة و الكامنة املعرفة االبتكارات و االقرتاحات و للمعلومات مصدرا و فكرية قدرة و ذىنية طاقة و
 . االجناز و للتطوير السعي و املبادرة عن يبحث فهو االجيابية املشاركة على قادرا و فعاال عنصرا و 
 قدرة و اجلماعية و الفردية اهتكفاءا و البشرية مواردىا قيمة يف تكمن للمؤسسة احلقيقية القيمة فان بالتايل و

 . التنافسية اهتقدرا حتسني بالتايل و املتميز األداء حتقق تطبيقات إىل حتويلها و ،فيها الكامنة للمعرفة توظيفها
 االستغالل حتسن أن املؤسسات من يتطلب الذي ، املؤسسة جناعة و ألداء ايأساس حمددا يعد الكفاءات فتسيري
 لدى تفوق اليت املعرفة و املهارات و القدرات ذات البشرية املوارد من النوع ىذا جذب و للكفاءات األمثل

ا يف حتقيق امليزة التنافسية ألي مؤسسة يتطلب هتمواىبها و مهارا ا و استغاللهتقدرا تفجري يساىم ،كما املنافسني
 ا و تسيريىا تسيريا فعاال.هتاألخرية ملواردىا الداخلية و كفاءا تثمني ىذه

و حتفيزه ليبذل تقصى جمهود  يئة احمليط املناسب للعمل و االىتمام بالعاملالبو يكمن دور إدارة املوارد البشرية يف 
 املؤسسة. بشكل اجيايب يف رفع مستوى أداءلديو ،و يساىم 

 أوال : طرح اإلشكالية
 مما سبق ديكننا صياغة اإلشكالية التالية:

 ؤسسة  امليف حتسني الكفاءات املهنية يف  البشرية املوارد ساىم إدارةتأن كيف ديكن 
 يندرج حتت ىذه اإلشكالية جمموعة من األسئلة التالية :

   عناصر أساسية يف املؤسسةاعتبار املوارد و الكفاءات ىل ديكن  -
 ما ىو مفهوم تسيري الكفاءات    -
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  أداء الكلي للمؤسسةىل يؤدي تسيري الكفاءات كمدخل اسرتاتيجي لتسيري املوارد البشرية إىل تطوير  -
 كيف يسهم تسيري الكفاءات يف حتسني األداء التنافسي للمؤسسة    -
 الفرضيات:ثانيا 

املطروحة سابًقا، ديكن صياغة  العرض السابق ومن أجل تفسري اإلشكالية، وحماولة اإلجابة عن التساؤالت يف ضوء
 دف طرحها للمناقشة، و اختبار صحتها، و اليت ديكن تلخيصها كاآليت:هتالفرضيات التالية 

 . تعترب الكفاءات مصدرا أساسيا املؤسسة.1
 ميزة تنافسية مستدامة .و  نقاط قوة املؤسسة و امتالكحتسني أداء يف . يساىم تسيري الكفاءات 3

 ثالثا : أهمية البحث
 يلي : تأيت أمهية ىذا البحث نتيجة إىل عدة اعتبارات نذكر منها ما

. حسن تسيري املوارد بصفة عامة و تسيري الكفاءات بصفة خاصة ديكن املؤسسة من االستعداد ملواجهة 1
 حتدث.التغريات و التطورات اليت 

 . بسبب عدم إدراك املؤسسات ألمهية املوارد البشرية و الكفاءات يف حتقيق امليزة التنافسية .2
و اعتبارىا كموارد بشرية عادية و تركيزىا  هتا. بسبب إمهال املؤسسات يف الدول النامية و منها اجلزائر لكفاءا3

 على املوارد املادية األخرى .
تواجو املؤسسات اجلزائرية نظرا للتحوالت و التطورات و التغريات السريعة . بسبب التحديات و الرىانات اليت 4

و املستمرة و املتالحقة و مسؤولية تسيري املوارد و الكفاءات يف إحداث التكيف مع ىذه املتغريات اليت أحدثت 
 فجوة بني املؤىالت املتوفرة و املؤىالت املطلوبة للقيام باملسؤوليات اجلديدة .

تسيري الكفاءات من أكثر املواضيع اليت لقيت و تالقي اىتماما كبريا يف ميدان التسيري و اإلدارة ، و . يعترب 5
بالرغم من التطور الذي طرا على أسس و نظريات تسيري املوارد البشرية إال انو مازال ىناك جمال للبحث و 

 التجديد .
ية تسيري الكفاءات كأداة جوىرية لتحقيق . ديكن أن يساىم ىذا البحث يف حتسيس مسريي املؤسسات بأمه6

 التفوق و التميز .
إىل تعظيم  هتدف. االىتمام الكبري الذي أولتو و توليو املؤسسات الرائدة يف عامل تسيري املوارد البشرية و اليت 7

 من اجل حتقيق أداء عايل املستوى و متميز. هتاو مهارا هتاالبشرية و من قدرا هتااالستفادة من طاقا
نتيجة كون أن معظم املؤسسات الوطنية اجلزائرية رغم توفرىا على طاقات بشرية  البحث،و أخريا ترجع أمهية ىذا 

 ال حتسن استغالهلا. هنات كامنة إال أقدرات و مؤىالت عالية و ذات طاقاذات 
 أهداف البحث رابعا:
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بناءا على حتديد مشكلة موضوع البحث و االفرتاضات األساسية فان الغرض من ىذا البحث ال خيرج يف حقيقة 
 التالية:األمر عن كونو حماولة لتحقيق األىداف 

 . التعرف على طبيعة تسيري املوارد و الكفاءات باملؤسسة .1
 ؤسسة.امل أىدافءات يف حتقيق . تقدمي دليل علمي عن أمهية االىتمام بتسيري املوارد و الكفا2
 ".مستغاًل الفالحية التعاونيات احتاد "ؤسسةمل. معرفة واقع تسيري املوارد والكفاءات و أثرىا بالنسبة 3
ىل ىي مسؤولة عن حتقيق  . حماولة التأكد من دور الكفاءات كأحد أىم عوامل التفوق يف االقتصاد اجلديد و4

 امليزة التنافسية .
البحوث و الدراسات املتعلقة  األخري من خالل ىذا البحث إىل إضافة جديدة تضاف إىل جمموعةو نطمح يف 

من البحوث حول النقاط و املسائل اليت مل نتعرض هلا  باملوضوع ، كما نأمل أن يكون خطوة لغرينا إلجراء مزيد
 يف حبثنا ىذا .

 خامسا : مبررات اختيار موضوع البحث
 ما يلي:عتنا إىل اختيار و دراسة ىذا املوضوع من أىم األسباب اليت دف

ىو مورد بشري باملؤسسة  حبكم ختصصنا يف تسيري املوارد البشرية و ميلنا لدراسة املواضيع املتعلقة بكل ما .1
يف    Peter Drukerإن تسيري األفراد و ليس تسيري  ،كما يعترب تسيري املوارد البشرية من أىم أنواع التسيري

 األشياء ىو الذي جيب أن حيتل االىتمام األول و الرئيسي لإلدارة التنفيذية " . يقولاملؤسسة كما 
 اعتقادنا و ، املؤسسة ضمن موارد الكفاءات تكتسبها اليت اإلسرتاتيجية األمهية و املتميزة بالقيمة شعورنا .2

 و متجددة معرفة و قدرات و مهارات من حتوزه بسبب ما العالية اجلودة و املتميز األداء مصدر ىي هنابأ
يقول  كما التنافسية امليزة حتقيق مصدر  Peter Druker  مؤسسة أي يعد إن الذي و عقوهلا يف كامنة

 ." اإلنسان ىو حقيقي واحد مورد هلا نوع أي من
 سابقة دراسات: سادسا
 للمؤسسة الميزة التنافسية على الكفاءات وتنمية البشرية للموارد اإلستراتيجي التسيير أثر  -1

 إعداد من ، 2004 اجلزائر جامعة ، دكتوراه دولة أطروحة ، والمعرفة الجودة مدخل : االقتصادية
 التنافسية امليزة مصادر أىم من املعرفة و اجلودة أن على يف حبثو ركز وقد حييضو مساليل الباحث
 .العنصرين ذينهب باالىتمامأوصى  لذلك

 يف علوم ماجستري رسالة ، االقتصادية المؤسسة أداء تحسين في دوره و البشرية الموارد تسيير  -2
 تناولت الدراسة ، بسكرة جامعة ، التسيري علوم قسم ، أحالم خان / الباحثة إعداد من التسيري
 املوارد مسامهة تسيري حتليل مع البشرية املوارد إسرتاتيجية و البشرية املوارد وظيفة تطور و مفهوم
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 تسيري أسلوب كبري يف نقص وجود إىل الدراسة توصلت قد و . املؤسسة أداء حتسني يف البشرية
 . البشرية املوارد تسيري إىل مازالت األفراد نظرة أن و ، البشرية املوارد

دراسة حالة  -المؤسسة في الكفاءات عامل -التنافسية الميزة تحقيق في الموارد تسيير دور -3
رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجيسرت يف علوم التسيري ، ، - مستغانم -بالمطاحن الكبرى للظهرة 
 - جامعة بلقايد بكر عائشة ، ختصص: تسيري املوارد البشرية، أيب من إعداد الباحثة: سليمان

 .2010/2011،-تلمسان
 البحث في المستخدم المنهج : سابعا

 تساؤالت على اإلجابة و ، ونتائجها ها،بجوان أبعادىا، وحتليل ، البحث موضوع اإلشكالية دراسة أجل من
 أىم إلبراز التحليلي و الوصفي املنهجني على باالعتماد الدراسة دتت ، الفرضيات صحة وإثبات ، اإلشكالية
 للجانب املرور بغية املوضوع يف التحكم ومنها ا،هب اإلملام و باملوضوع املرتبطة املقاربات و األدوات و املفاىيم
 اجلمع و احلالة دراسة منهج عل اعتمادنا و ، ؤسسة احتاد التعاونيات الفالحية مستغاًلمب كان الذي و ، التطبيقي

 مدى تبيان و االقتصادية، املؤسسة ىذه على ي النظر اجلانب يف جاء ما إسقاط حماولني السابقني املنهجني بني
 .سابًقا الواردة املفاىيم استخدام

 ثامنا :صعوبات الدراسة
مقبولة،  الرتبص لفرتة ا يف دراسة احلالة أين واجهتنا مشاكل عدة، منها صعوبة إجراءهأساستركَّزت الصعوبات 

 وتناقض بعض املعلومات مع بعضها البعض. وكذا صعوبة احلصول على بعض املعطيات والبيانات ، وكذا تضارب
: األول نظري و  من أجل معاجلة ىذا املوضوع سنقوم بتقسيم البحث إىل جزئني تاسعا : تقسيمات البحث

حتقيق امليزة  تطبيقي ، فاجلزء النظري خيتص بعرض اجلوانب النظرية يف موضوع "دور تسيري املوارد يف الثاين
سنتناول يف الفصل األول" مفاىيم عامة  التنافسية عامل الكفاءات يف املؤسسة "، وسيحتوي على ثالثة فصول:

سنتطرق يف املبحث األول إىل امليزة التنافسية ، بينما يف املبحث  أينحول امليزة التنافسية ، املوارد و الكفاءات 
 املؤسسة ، يف حني سيخصص املبحث الثالث إىل الكفاءات . الثاين إىل طبيعة موارد

وسندرس يف مبحثو األول  أما الفصل الثاين فسيكون بعنوان : " تسيري املوارد البشرية مد خل لصناعة الكفاءات "
يف املبحث الثاين التحول حنو تسيري اسرتاتيجي  النظري و اإلطار املفاىيمي لتسيري املوارد البشرية ،مث نتناولاملسار 

 املوارد البشرية احملققة للكفاءات . إدارةسنخصصو ملمارسات  للموارد البشرية ، بينما املبحث الثالث
املبحث األول تسيري  التنافسية " ، وسنتناول يفأما الفصل الثالث فسيكون بعنوان " تسيري الكفاءات و امليزة 

الكفاءات ، أما املبحث الثالث فسنتطرق فيو  الكفاءات ، يف حني سنخصص املبحث الثاين لدراسة أبعاد تسيري
أما اجلزء الثاين التطبيقي : فيتعلق بدراسة واقع تسيري الكفاءات و  دور تسيري الكفاءات يف دعم امليزة التنافسية .

" ، وىو مكون من فصل واحد ،  مستغاًل الفالحية التعاونيات احتاد ؤسسةمبامليزة التنافسية "  ىا يف حتقيقدور 
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باملؤسسة  املبحث األول منهجية املتبعة يف الدراسة امليدانية ، أما املبحث الثاين فسيكون التعريف فسنتناول يف
 الفالحية التعاونيات احتاد ؤسسةمب الكفاءاتري ميدان الدراسة ، أما املبحث الثالث فسنخصصو حلقيقة تسي

 .  مستغاًل
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 :الفصل مقدمة
تلك التػػي استطػاعت ربقيق نتائج مذىلة من  أنشطتها،إف ادلؤسسات االقتصادية اليت القت صلاحا يف شلارسة     

 واستطاعت العديد منها أف ذبتاح حدود بلداهنا وأقاليمها اجلغرافية. األعماؿ،حيث اجلودة والنوعية ورقم 
ادلبذولة من قبل طاقاهتا  فكل ىذا النجاح والنتائج احملققة من قبل ىذه األخػَتة يرجع الفضل فيو إىل اجملهودات 

 البشرية.
ية أو خاصة،اقتصادية أو إف االىتماـ بإدارة ادلوارد البشرية يف مجيع ادلؤسسات بصفة عامة سواء كانت عموم

 اجتماعية ،أصبح الشغل الشاغل بالنسبة للمسؤولُت وادلسَتين يف ادلؤسسات .
 فقد أصبحت وظيفة إدارة ادلوارد أساسية يف أي منظمة وىي كذلك الوظيفة اليت تسبق الوظائف األخرى. 

 وأىدافها و أىم وظائفها. دورىا،و  يف ىذا الفصل مفهـو إدارة ادلوارد البشرية وأمهيتها استعرضناوعليو فقد   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث األول: الموارد البشرية 
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يعد مدخل ادلوارد البشرية مدخال حديثا نسبيا يف إدارة األفراد حيث انتشر االصطالح أثناء السبعينات وقد أظهرت 
بدال من اعتبارىم رلرد إنساف يتحرؾ ويتصرؼ األحباث يف رلاؿ العلـو السلوكية أف إدارة األفراد ومعاملتها كمورد 

فقط على أساس مشاعره وعواطفو ديكن أف حيقق فوائد رمزيا لكل من ادلنظمة والفرد وبالرغم من زيادة أمهية ادلوارد 
 البشرية إال أف ىذا االصطالح يصعب ربديده ربديدا دقيقا .

 المطلب األول: تعريف الموارد البشرية 
رد بشرية كل العمالة الدائمة وادلؤقتة اليت تعمل للمنظمة ودبعٌت آخر أف لفظ العمالة يشَت إىل يقصد بلفظ موا -1 

 للقيادات التنظيمية ورؤساء الوحدات التنظيمية يف كل ادلستويات التنظيمية.
ئيس ومن ىذا ادلنطلق فإف البنية األساسية ألي منظمة ىي العنصر البشري وعلى مدى العصور كاف االىتماـ الر 

للباحثُت وادلمارسُت يف رلاؿ اإلدارة ىو البحث عن كيفية تعظيم االستفادة من ادلوارد يف ربقيق رفاىية اإلنساف 
فاإلنساف ىو نقطة البداية والنهابة فهو ادلكوف األساسي للمنظمة وىو غايتها يف النهاية ولذلك فإنو من ادلنطقي  

 . 1اسية لتميز األداء التنظيميأف يكوف العنصر البشري ىو أحد احملاور األس
إف إصالح ادلورد ال ينطبق إال على األصوؿ ادلادية اليت ربقق الثروة أو ربقق إيرادات وديكن للمورد البشري أف  -2

حيقق إيرادات من خالؿ استخداـ مهارتو ومعرفتو ولبس من خالؿ عملية التحويل والتغَت اليت ربدث للموارد ادلادية 
ة، فبدوف ىذه ادلهارات وادلعرفة يصبح الفرد عاجزا أو ذو قدرات زلدودة سبنعو من إحداث التحوؿ لكي ربقق الثرو 

 والتغَت .
من ادلوارد  لديها سلزوفوعندما ربصل ادلنظمة على موارد بشرية تتوافر لديها ادلعرفة وادلهارة فيمكن القوؿ أف ادلنظمة 

 2البشرية وجيب على ادلنظمة احملافظة على سببُت:
وجود أفراد ديتلكوف استعدادات عندما يتم تنمية مهاراهتم بشكل مناسب وكايف ديكن ضماف قدرهتم بكفاءة  -1

 لتحقيق األىداؼ.
من خالؿ مهارات ومعرفة واستعدادات األفراد يصبح ىؤالء األفراد يف وضع يسمح ذلم يف ربقيق أىدافهم  -2

ذي يشعر بالرضا وربقيق الذات ديكن أف يساىم بفعالية يف ربقيق الشخصية والرضا الوظيفي وربقيق الذات والفرد ال
 .3أىداؼ ادلنظمة شلا يؤثر على أداء الفرد وفعالية ادلنظمة

 
 

 : أىمية الموارد البشريةلثانيالمطلب ا

                                       
 .  33،ص  2003عادؿ زايد ، األداء التنظيمي ادلتميز :نظرية إىل ادلنظمة ادلستقبل ، ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية حبوث ودراسة ،القاىرة ، - 1
 .136-135 ،(  2002/2003راوية أحسن، مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية جامعة اإلسكندرية ،  الدار اجلامعية )د.  - 2
 .135-136،نفس ادلرجع السابق، ص د. راوية حسن، مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية  - 3
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لسابقة، تقدـ ادلعرفة اإلنسانية خالؿ العصور القليلة ادلاضية يعادؿ التقدـ الذي أحرزتو البشرية خالؿ كل مراحلها ا 
ومن السهل أف يرى اإلنساف أف االكتشافات واالخًتاعات اليت ربققت خالؿ القرف احلايل تعادؿ وتزيد على مقدار 

 ما حققو البشرية من عصور طويلة.
ادلنظمات الناجحة اقتصاديا ىي تلك ادلنظمات اليت ربتوي منتجاهتا على أكرب قدر شلكن من جوانب ادلعرفة  -1

 اإللكًتونات خَت شاىد على ذلك. البشرية، وصناعة
 ارتباط التقدـ يف رلاؿ اإلنتاج والصناعة ارتباطا وثيقا بقاعدة ادلعرفة البشرية. -2
تزايد األمهية النسبية للموارد البشرية العاملة يف شىت رلاالت ادلعرفة مقارنة بأمهية ادلوارد البشرية اليت يرتبط عملها  -3

 ومثاؿ على ذلك زيادة الطلب على مربرلي وزللي النظم.بالقدرات ادلادية والصناعية 
ربوؿ القوة داخل ادلنظمات إىل العاملُت الذين ديلكوف مفاتيح ادلعرفة التنظيمية وىو يتحكموف يف مصادر القوة  -4

 والثروة داخل ادلؤسسة يف نفس الوقت.
نظمات من رأس ادلاؿ البشري، ويقصد يتوقف صلاح العديد من ادلنظمات احلديثة على جودة ما سبلكو تلك ادل -5

 باجلودة ىنا مقدار ادلعرفة وادلعلومات ادلتاحة للعمالة البشرية.
ادلعرفة أصبحت إحدى اجملاالت األساسية للصراع العادلي بُت القوى العظمى وذلك بدال من الصراع على  -6

 ادلوارد ادلادية.
خالؿ السنوات القليلة ادلاضية شوىدت آثار عصر ادلعرفة على فلسفة إدارة ادلنظمات وىيكلها وعدد العاملُت  -7

 السائد اآلف ىو االذباه ضلو "التقلص".    فاالذباهفيها 
ألف موظف يف  406كانت توظف   الشركة اليتواالحتفاظ بعمالة ادلعرفة فقط ومثاؿ ذلك ما حدث يف  

والواضح ىو التحوؿ ضلو استثمار يف مصادر ادلعرفة )األصوؿ  1993ألف موظف  270نها أصبحت ولك 1985عاـ 
 البشرية( أكثر من االستثمار يف نواتج ادلعرفة )األصوؿ ادلادية(.

ديكن القوؿ أف منظمات األعماؿ خالؿ الفًتات القادمة لن ربرز تقدما ملموسا يف ضوء ما سبلك من مواد  
 ضوء ما يعرؼ أيضا ودبعٌت آخر فإف منظمات األعماؿ جيب أف تعد العدة دلواجهة ربديات مادية فقط ولكن يف

 .1عصر ادلعرفة
 رلاؿ تقدمي منتج جديد: -1-2

إف قدرة ادلنظمة على التنافس من خالؿ تقدمي منتج متميز أصبح يرتبط ارتباطا كبَت دبدى قدرة تلك  
ية متقاربة، وادلالحظ حاليا أف دورة حياة ادلنتج أصبحت قصَتة ادلنظمة على تقدمي منتج جديد خالؿ فًتات زمن

جدا، وخَت دليل على ذلك ما حيدث يف رلاؿ صناعة اإللكًتونات )مثل أجهزة اذلاتف احملموؿ أو احلاسبات 

                                       
 34ادلرجع السابق، ص  .إىل ادلنظمة ادلستقبلاألداء التنظيمي ادلتميز :نظرية  عادؿ زايد، - 1
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اآللية(، بل أكثر من ذلك أصبح من ادلعتاد أف تقدـ نفس الشركة منتجا جديدا يقبل منتجا سابقا ذلا "بيدي ال 
 يدي عمر".ب

فادلنظمة اليت تستطيع أف تقدـ منتجا جديدا، ال تشرؾ ادلنافسُت متعة تقليد منتجاهتا احلايل وىذا ما  
 يوضحو اجلدوؿ التايل.

 : دور ادلوارد البشرية يف ربقيق ادليزة التنافسية.10جدول رقم
 دورة ادلوارد البشرية ادليزة التنافسية 
 دلنتج قصَتة.دورة حياة ا تقدمي منتج متميز 1

 .واالبتكارزيادة احلاجة للتجديد 
 زيادة أمهية ادلوارد البشرية يف التجديد واالبتكار.

 التكنولوجيا متاحة أماـ اجلميع. امتالؾ تكنولوجيا متطورة 2
 التكنولوجيا احلديثة تتطلب مهارات متطورة.

 التكنولوجيا ادلتطورة. باستيعاالعنصر البشري قادر على 
 األسواؽ أصبحت مفتوحة وبال حدود. التنافس يف األسواؽ ادلفتوحة 3

 ادلنافسة حق مشروع للجميع.
 ادلنافسة من خالؿ رأس ادلاؿ الفكري.

 35عادؿ زايد، األداء التنظيمي ادلتميز، الطريق إىل منظمة ادلستقبل، مرجع سابق، ص  المصدر:

 المطلب الثالث: تخطيط الموارد البشرية
ادلوارد  صلاح أي رلاؿ من رلاالت األعماؿ يف اآلجل الطويل على زبطيط ادلوارد زبطيطا فعاال، ألفيتوقف  

البشرية بدوف شك أىم عنصر يف ادلنظمة، إال أف األفراد ينظروف إليها نظرة بأقل أمهية من ادلوارد األخرى، وألف 
دلوارد البشرية والذي يساىم بدوره يف صلاح زبطيط ادلوارد البشرية ديكن آف يساىم بوضوح يف ربسُت استخداـ ا

 1 االعتماؿ.
واليت بدوهنا يصبح زبطيط ادلوارد البشرية عبارة  األساسيةويتطلب زبطيط ادلوارد البشرية بعض ادلتطلبات  

عن شلارسة فكرية نظرية بدال أف يكوف أداة مفيدة لإلدارة وفيما يلي األساسُت الذين ترتكز عليهما عملية زبطيط 
 ادلوارد البشرية.

 نظاـ متكامل للمعلومات لألفراد. -1
 خطة أساسية لألعماؿ. -2

                                       
 .132-131مرجع سابق، ص  ،مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية راوية حسن، - 1
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فعملية زبطيط ادلوارد البشرية تعترب دبثابة الطريق للقياـ برحلة، أما نظاـ ادلعلومات يعترب دبثابة ادلوقف احلايل، أما     
 اد ربقيقو يف ادلستقبل.خطة األعماؿ فهي توضيح للمكاف الذي جيب أف تذىب إليو أي اذلدؼ ادلر 

جيب أف يوفر نظاـ ادلعلومات يف رلاؿ األفراد بيانات شاملة عن كل فرد وجيب أف تكوف ىذه البيانات مستمرة    
أي غَت حلظية وغَت ساكنة، وأف يكوف النظاـ قادر على زبزين البيانات التارخيية وأف حيلل ادلعلومات حىت ديكن تتبع 

 د ى للمتطلبات يف مرحلة التخطيط يف اآلي:أي تغَت، ويتمثل احلد األ
 عمر األفراد. -1
 طوؿ مدة اخلدمة. -2
 اإلضافات اجليدة لألفراد.  -3
 اخلسارة يف فقد بعض األفراد.  -4

 أما التحليل التفصيلي فيتطلب: 
 ربديد متطلبات الوظيفة.  -1
 مستوى اخلربة وتعليم وتدريب االنفراد.  -2
 التقييم احلايل لألداء الوظيفي.  -3
 التقييم احملتمل الستعدادات األفراد يف أداء مهاـ مستقبلية. -4

 أما بالنسبة لألساس الثاين أال وىو نظاـ زبطيط األعماؿ فهو نظاـ يقدـ معلومات يف اجملاالت التالية:
 .التغَتات ادلتوقعة يف حجم ادلنظمة 
 .التغَتات ادلتوقعة يف طبيعة رلاؿ اعتماؿ ادلنظمة 
 و من ىذه التغَتات. ادلعدؿ ادلرغوب ربقيق 

 1إف عملية زبطيط ادلوارد البشرية تعتمد على أربعة خطوات أساسية: 
بالعديد من العوامل  تتأثرربديد تأثَت األىداؼ التنظيمية على الوحدات التنظيمية: إف األىداؼ التنظيمية  -1

نظمة أىدافها يقـو مديري اإلدارات التارخيية اليت حدثت يف ادلاضي وأيضا العوامل البيئية، أي دبجرد ربديد ادل
 واألقساـ بتحديد ادلوارد البشرية كما ونوعا لتحقيق ىذه األىداؼ.

تعريف ادلهارات واخلربات والعدد الكلي من ادلوارد البشرية ادلطلوبة: أي الطلب على ادلوارد البشرية الالزمة  -2
 وحدات ادلختلفة.لتحقيق األىداؼ سواء على مستوى ادلنظمة أو الغدارات أو ال

                                       
 .133 ، ادلرجع نفسو، ص مدخل اسًتاتيجي لتخطيط وتنمية ادلوارد البشرية راوية حسن - 1
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ربديد صايف متطلبات ادلوارد البشرية يف ضوء ادلوارد البشرية احلالية للمنظمة:ويتم ذلك وفقا للمعلومات الواردة  -3
الًتقية،  ادلعاش،من الوحدات التنظيمية ادلختلفة ويف ضوء ادلوارد ادلتاحة والتغَتات ادلتوقعة للموارد البشرية كبلوغ سن 

 .النقل، االستقالة
تنمية اخلطط التنفيذية دلقابلة احلاجات ادلتوقعة من ادلوارد البشرية: فإذا كاف صايف ادلتطلبات موجبا، أي أف  -4

ادلنظمة ربتاج دلزيد من األفراد أي أف ادلنظمة ربتاج دلزيد من األفراد فإف ادلنظمة تقـو باستقطاب واختيار وتعيُت 
يينهم أما إذا كاف صايف ادلتطلبات من ادلوارد البشرية سالبا فإنو جيب على وتدريب وتنمية األفراد اجلدد الذي مت تع

ادلنظمة القياـ بازباذ التعديالت عن بعض العمالة أو إهناء العمل بصفة هنائية أو حالة بعض األفراد إىل ادلعاش 
 ادلبكر.
بصفة مستمرة للوقوؼ على مدى شلا سبق يتضح عملية زبطيط ادلوارد البشرية عملية مستمرة جيب تقييمها      

 عالقتها وسبشيها مع الظروؼ ادلتغَتة الزباذ التعديالت الالزمة لتحقيق التوافق بُت اخلطة والظروؼ ادلتغَتة.
 الًتابط بُت زبطيط ادلوارد البشرية والوظائف األخرى    :01 شكل رقم

 
 
 
 
   
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 .121، ص 2002صالح الدين عبد الباقي، االذباىات احلديثة يف إدارة ادلوارد البشرية، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، د ط،  المصدر:

 
 

توظيف 
 الوظائف

ربليل وتقييم 
 العمل

االستقطاب 
تقييم كفاءة  واالختيار

 األداء

األعداد 
 والًتتيب

 ادلوارد البشريةزبطيط 
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    البشرية.إدارة الموارد  :الثانيالمبحث 
              البشرية.إدارة الموارد  األول: تعريف طلبالم    

يف ادلراحل األوىل لتطور الفكر اإلداري مل تكن ىناؾ حاجة واضحة و بارزة لوجود إدارة متخصصة تعٌت بشؤوف 
مفهـو موحد إلدارة األفراد،لكن ديكن اختلفت وجهات النظر يف ربديد ادلفهـو ادلوارد البشرية  ، و مع تطور ىذا 

ىي  ة التقليدية أف إدارة األفراد ماالتمييز بُت وجهيت نظر سلتلفتُت و مها التقليدية و احلديثة .  و يرى أصحاب النظر 
النواحي  لفات   و سجالت العاملُت ومتابعةعلى نواحي تنفيذية مثاؿ ذلك حفظ م يشملإال نشاط روتيٍت ، 

مدير األفراد  نعكس ذلك على الدور الذي يقـو بوو ا،حضورىم و انصرافهم و إجازاهتم  ضبط أوقاتادلتعلقة هبم ك
 و كذلك الوضع التنظيمي للجهاز الذي يقـو بأداء الوظيفة يف اذليكل التنظيمي العاـ للمنشأة.  

ائف األساسية يف ادلنشأة أف إدارة األفراد تعترب إحدى الوظ  احلديثة،من ناحية أخرى يرى أصحاب وجهة النظر   
..( و ذلك ألمهية العنصر اإلنساين و تأثَته على )اإلنتاج، التسويق، التمويل.و ذلا نفس أمهية تلك الوظائف 

 الكفاية اإلنتاجية للمنشأة و أصبحت إدارة مسؤولة حبد ذاهتا .
يما يلي رلموعة من و هبدؼ الوصوؿ إىل مفهـو موحد و أكثر وضوحا إلدارة األفراد فإننا سنتناوؿ ف

 التعاريف تبُت وجهة نظر الكتاب ادلهتمُت هبا ، بعض ىذه التعاريف لفًتة زمنية ماضية نسبيا .
" بأهنا اإلدارة اليت تقـو بشؤوف االستخداـ األمثل للموارد البشرية على مجيع ادلستويات   1فأمحد ماىر فعرفها- 

ادلشروع لذلك فهي هتتم اىتماما كبَتا بالوظائف اليت تقـو بأدائها  بادلشروع ، بغية ادلساعدة على ربقيق أىداؼ ىذا
 ىذه ادلوارد على مستوى رئيس العماؿ و اإلدارة الوسطى و مستويات اإلدارة العليا "

كما عرفها سيكوال " بأهنا استخداـ القوى العاملة داخل ادلنشأة ،االختيار التعيُت ،تقييم األداء ، التدريب و  -
، التعويض و ادلرتبات ،العالقات الصناعية ، تقدمي اخلدمات االجتماعية و الصحية للعاملُت و أخَتا حبوث التنمية 

 2األفراد".
و يرى  بيجروس و مايرز"أف إدارة ادلوارد البشرية عبارة عن القانوف أو النظاـ الذي حيدد طرؽ و تنظيم معاملة  -

، و أيضا االستخداـ األمثل لقدراهتم و إمكانياهتم لتحقيق أعلى األفراد بادلنشأة حبيث ديكنهم ربقيق ذواهتم 
   3إنتاجية".

 
و عرفها جرانت و مسيث :"إدارة ادلوارد البشرية مسؤولية كافة ادلديرين يف ادلنشأة و أيضا توصيف دلا تقـو بو  -

 1ادلوارد البشرية ادلتخصصوف يف إدارة األفراد "

                                       
 .28، ص  1981،القاىرة ،مصر ،أمحد ماىر ،إدارة ادلوارد البشرية ، دار الغريب   -1
 . 20،ص  2000صالح عبد الباقي ،إدارة ادلوارد البشرية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ، - 2
 .20،ص مرجع سبق ذكره  ،  ،إدارة ادلوارد البشرية ،صالح عبد الباقي  -3
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و قوى بشرية مالئمة و ىي  ية على النحو التايل "ىناؾ مواردإدارة ادلوارد البشر أما نظمي شحادة فلقد عرؼ   -
عبارة عن األفراد الذين يؤدوف إسهامات ذات قيمة يف سبيل ربقيق أىداؼ ادلؤسسة و ىذه اإلسهامات ىي تتجو 

 2إلنتاجهم يف الوظائف اليت يشغلوهنا كموظفُت و عاملُت".
إال أف وجهة  نظر زلمد سعيد سلطاف تبقي ىي النظرة ادللمة جبميع  و رغم الكم اذلائل من التعاريف

عناصر إدارة ادلوارد البشرية ، حيث عرؼ إدارة ادلوارد البشرية على النحو التايل :  "يعترب البشر مورد بالنسبة 
مار فعليها إدارتو للمنظمة فهو ديثل استثمارا ، و لكي تستطيع ادلنظمة استخدامو ،و استغاللو و تنمية ىذا االستث

داـ العوامل ادلادية اإلنتاج ، ،دبعٌت أنو يتطلب التخطيط ،التنظيم، التوجيو و التقييم ، مثلما يتطلب ذلك استخ
البشرية  ارديعترب ادلتغَت احملوري يف كل ادلنظمات والذي بدونو تفقد األصوؿ ادلادية قيمتها سباما ، و بالتايل فإدارة ادلو و 

لتفهم و االستخداـ الفعاؿ للعالقة بُت ادلوارد البشرية و ادلهمة اليت  يقـو هبا . لذا جيب زبطيط ، يكوف ىدفها ىو ا
 3تنظيم و قيادة ادلوارد البشرية دبعٌت أنو جيب إدارهتا ."

 إدارة الموارد البشرية .  و دور المطلب الثاني : أىمية    
 أىمية إدارة الموارد البشرية أوال:

ديكننا القوؿ أف زيادة أمهية إدارة ادلوارد البشرية كإحدى وظائف ادلنشأة األساسية يعود لألسباب و بشكل عاـ   
 4اآلتية :

و الدور اذلاـ الذي ديكن أف تلعبو  األساسية،كأحد عناصر اإلنتاج   العمل،اكتشاؼ أمهية العنصر البشري يف  -أ
 عليو.و يف توجيهو و التأثَت  للعمل،ألداء اإلنساين تنمية و تطوير ا سلتصة يفإدارة ادلوارد البشرية كوحدة 

ظهور النقابات العمالية أضفى أمهية كبَتة على إدارة ادلوارد البشرية  ، عن طريقها أصبحت إدارة ادلشروع   -ب
تعتمد بشكل أساسي و مباشر على ىذه اإلدارة يف رسم العالقات الطيبة و خلق جو التعاوف الفعاؿ و البناء بُت 

 نقابة من جهة ، و بُت إدارة ادلنشأة من جهة أخرى . ال
منو حجم ادلنشأة نتيجة التطور الفٍت و التكنولوجي يف رلاالت اإلنتاج ،أدى إىل تزايد كبَت بل تضخم يف اليد   -ج

جلة العاملة يف ادلنشأة ، و ىذا أدى إىل زيادة مشاكل العمالة   و احلاجة إىل وحدة إدارية متخصصة ، تقـو دبعا
 ىذه ادلشاكل ، و رعاية شؤوف العاملُت فيها .

أو اجلامعات و الراديو و التلفزيوف و  واء عن طريق ادلدارس أو ادلعاىدالنمو و التطور التعليمي و الثقايف س أف -د
مستقبل لل ايل فاف طبيعة  رغباهتم و آماذلم..اخل كل ذلك أدى إىل زيادة وعي العاملُت و ثقافتهم ، و بالتاجملاالت.

                                                                                                                         
 .21،ص مرجع سبق ذكره  ،  ،إدارة ادلوارد البشرية ،صالح عبد الباقي  -1
 .14،ص 2000نظمي شحادة ،إدارة ادلوارد البشرية ، دار الصفاء ،عماف ،األردف ، -2
 .31، ص 1993زلمد سعيد سلطاف ،إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية ،بَتوت ،لبناف ،   -3
 .4ص  ،1991إدارة ادلوارد البشرية ، مؤسسة زىراف ، األردف ،عمر وصفي عقيلي ،   -4
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اختلفت عما ىي عليو يف السابق ، شلا أدى إىل ضرورة وجود خرباء يقوموف بدراسة السلوؾ البشري   و وضع 
 قواعد تستخدـ يف رسم السياسات اليت تتعامل مع األفراد .

دارة التدخل احلكومي يف ميداف العمل عن طريق القوانُت و األنظمة اليت ربدد اخلطوط العريضة للعالقة بُت إ -ىػ
ادلنشأة و العاملُت فيها ، زاد من مسؤوليات إدارة ادلوارد البشرية و أمهيتها ، و خلق جوا جديدا من التفكَت يف 

ميادين العمل ، عن طريق مشاركة العاملُت يف اإلدارة ، و لقد وضع ىذا التداخل على كاىل إدارة ادلوارد البشرية 
و األنظمة ، إذ ال يتسع  مع العنصر البشري يف ظل ىذه القوانُت أعباء جديدة ، تتمثل يف رسم سياسة التعامل

وقت و خربة مدير و ادلنشات لدراستها ووضعها موضع التنفيذ  ، و ىنا تربز مدى احلاجة إىل خربة و دراية إدارة 
 ادلوارد البشرية ادلتخصصة دبثل ىذه األمور ، حبيث تقـو هبذه ادلهمة نيابة عنهم . 

 البشرية.رة الموارد دور إدا ثانبا:
من اجل أداء رسالتها على أمت وجو ، من األفضل أف تكوف إدارة ادلوارد البشرية على اتصاؿ مباشر مع اإلدارة     

العليا يف ادلنشأة ، ألجل ربقيق سلتلف األدوار اليت تقـو هبا إدارة ادلوارد البشرية ، و تتمثل ىذه األدوار يف النقاط 
 الثالث التالية :

 دور استشاري . -
 دور تنفيذي .   -
 دور رقايب .   -
 دور استشاري :  -0

ة رلاالت إدارة حيث يقـو مدير إدارة ادلوارد البشرية بتقدمي ادلشورة و النصح لإلدارة العليا يف ادلنشأة يف كاف  -
ى و تساعدىم عل دلنشأةيف ا التنفيذيُتو اإلرشاد للمديرين  نصحو من ناحية أخرى فأهنا تقدـ ال ،ادلوارد البشرية 

و عمل إدارة ادلوارد البشرية ىنا استشاري فقط ، رئاستهم ، عالج ادلشاكل اليت تقابلهم فيما خيص العاملُت ربت 
دبعٌت أهنا ال سبلك سلطة البث يف مشاكل األفراد أو ازباذ قرارات بشأهنا ، فدورىا فقط ىو تقدمي ادلقًتحات و 

 ذه اإلدارات حق رفض أو قبوؿ ىذهاألفراد يف اإلدارات األخرى وذلاحللوؿ فيما يعرض عليها من مشاكل 
و ىذا الرأي يرتبط بتطبيق مبدأ تعادؿ السلطة مع ادلسؤولية للمديرين يف ادلنشأة ، حيث أف كل مدير  1،ادلقًتحات 

ارات داخل مسؤوؿ عن تنفيذ خطط و أعماؿ معينة يف إدارتو ، و من ادلنطقي أف تًتؾ لو وحدة سلطة ازباذ القر 
إدارتو دبا يف ذلك األعماؿ ادلتعلقة بإدارة ادلوارد البشرية و ىو يقـو بأداء ذلك بناء علي ادلقًتحات و الفتاوى اليت 

 الناصح.و يكوف دور إدارة األفراد يف ىذه احلالة دور ادلرشد و  ،تصلو من إدارة ادلوارد البشرية 
 دور تنفيذي : - 2

                                       
 . 47زلمد عبد الباقي، مرجع سبق ذكره  ،   صصالح الدين   -1
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ماؿ التنفيذية مثل أعماؿ السياسات اخلاصة بالقوى العاملة مثاؿ ذلك إعداد حيث تقـو بالعديد من األع  -
و تقدمي اخلدمات للعاملُت يف  العاملُت،و االحتفاظ بتسجيالت  األفراد،البحوث و الدراسات يف رلاؿ 

 1 االجتماعية.إدارات ادلنشأة ادلختلفة كاخلدمات الطبية و 
 دور رقابي: - 3

البشرية بدور رقايب على أعماؿ اإلدارات األخرى يف رلاؿ األفراد ، و ذلك للتأكد من  كما تقـو إدارة ادلوارد -
تنفيذ السياسات اخلاصة بالقوى العاملة بادلنشأة ، و عدـ ذباوز ادلديرين أو سلالفتهم للوائح العمل يف ادلنشأة 

، و عادة ما يتم تصميم مناذج  و يتم ذلك عن طريق طلب إدارة ادلوارد البشرية بيانات من اإلدارات ادلختلفة
خاصة تستوفيها اإلدارات ادلختصة و ترسلها إىل إدارة األفراد بتحليل ىذه البيانات و استخالص النتائج و 

  2 ربديد االضلرافات و اقًتاح أفضل احللوؿ لعالج ىذه االضلرافات .
 البشرية.أىداف إدارة الموارد  :ثالثا
هتدؼ إدارة ادلوارد البشرية بشكل أساسي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملُت و خفض تكلفة العمل من  -

خالؿ زبفيض معدؿ دورانو و الغياب عنو ، و ذلك لتحقيق أىداؼ ادلنشأة و ضماف استمرارية نشاطها ، و 
سعداء يف عملهم بادلنشأة ، و العمل على ربقيق أىداؼ العاملُت  و إشباع رغػباهتم و حاجاهتم ، و جعلهم 

خلق الرغبة لديهم يف العمل و بذؿ اجلهود يف سبيل ربقيق األىداؼ ادلنشودة اليت تعود بالنفع عليهم وعلي 
ادلنشأة أيضا ، و ىي يف سبيل ذلك تقـو بأداء وظائف متعددة تتضمن قواعد و أسس علمية ، و إذا أردنا أف 

و األنشطة األساسية  اليت تسهم فيو ، فال بد لنا من  ى كيفية ربقيقو ،ىذا اذلدؼ و علنلقي ضوءا أكثر على 
 االعتماد على معادلة مستوى األداء اليت ىي : 

 الرغبة .× مستوى األداء = ادلقدرة        
إذ تسعى إدارة ادلوارد البشرية يف سبيل رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملُت ، إىل تقوية  و تدعيم طريف ادلعادلة  -

معا ، فال غٌت عن أحد طرفيها ، و ربقيق طرؼ واحد دوف األخر خيل هبا ، فال ديكن أف نتصور أداء و كفاءة 
جيدة بوجود مقدرة فقط دوف األخر خيل هبا ، لذلك صلد أف إدارة ادلوارد البشرية تسعى جاىدة إىل ربقيق كفاءة 

سيمها إىل ثالث رلموعات رئيسية ، على ، و ذلك من خالؿ وظائف أساسية زلددة ديكن تق3إنتاجية عالية
 أساس ادلعادلة السابقة و ذلك على النحو التايل : 

 ىدفها ربقيق و زيادة ادلقدرة على األداء ، و تشمل على الوظائف التالية المجموعة األولى : 

                                       
 .71ص،   2000_  1999صالح الدين زلمد عبد الباقي ،  إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية ،طبعة   -1
 .71ص  مرجع سبق ذكره  ،  ،إدارة ادلوارد البشرية ،صالح الدين زلمد عبد الباقي   -2
 5ص  مرجع سبق ذكره،البشرية،وصفي عقيلي ، إدارة ادلوارد   -1
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من و بتصفيتهم  العمل،بحث عن العاملُت يف سوؽ و هتتم ىذه الوظيفة بالو االختيار:  االستقطاب -1
و ذلك  األساليب،و غَتىا من و ادلقابالت الشخصية  االختبارات،و  التوظيف،خالؿ طلبات 

 و سنتطرؽ إىل ىذه الوظيفة يف ادلبحث الثالث .1.ادلناسبضمانا لوضع الفرد ادلناسب يف ادلكاف 
إف عملية إعداد كوادر إدارية من ادلوضوعات اليت واجهت الكثَت من الصعوبات و اليت يتم الًتكيز  التدريب: -2

 .سنتطرؽ إىل ىذه الوظيفة يف ادلبحث الثالث اإلدارة.عليها من طرؼ 
و يتضمن ربديد األىداؼ  يعترب التخطيط إحدى الوظائف اإلدارية بصفة عامة ،تخطيط و تنفيذ البرامج :   -3

  2.دراسة البدائل ادلتاحة و ادلفاضلة بينهما و ربديد الربامج و ادلسؤولُت عن التنفيذ، و 
و رفع روحهم  العاملُت،وإدخاؿ السعادة إىل نفوس  العمل،تسعى إىل ربقيق و زيادة الرغبة يف  الثانية:المجموعة 

   يف:و تتمثل ىذه الوظائف  ادلعنوية،
ز االقتصادية و ادلعنوية ، إلشباع حاجات العاملُت ضمن نطاؽ ادلعقولية و وضع نظاـ سليم للحوافالحوافز :   -0

  على أسس سليمة معتمدة يف ذلك على قياس الدافعية اإلنسانية يف العمل .
أو ما يعرؼ بالربامج اخلاصة بالعالقات اإلنسانية ، ترتب على وجود الكثَت المعاملة الحسنة للعاملين :    -2

و سلتلف األجهزة احلكومية و اىتمامها بالقوى العاملة نساين و االربادات العمالية بالسلوؾ اإل من البحوث ادلتصلة
و رعاية مصاحلها ، شلا اضطر الكثَت من ادلنظمات لتطوير برامج العالقات اإلنسانية كمدخل لتحسُت العالقات 

 3.بُت العاملُت و األطراؼ األخرى 
و ذلك باستخداـ قياس الكفاءة حبيث يكافأ كل فرد على قدر جهده : تقدير جهود العاملين المبذولة   -3

 ادلبذوؿ يف العمل .  
 و تشمل على الثانية،و اجملموعة  أىداؼ اجملموعة األوىلتسعى ىذه اجملموعة إىل ربقيق  الثالثة:المجموعة 

  التالية:الوظائف 
حبيث يتم ربديد احتياجات ادلنشأة من العمالة يف  األعمال:تخطيط القوى العاملة و تصميم و تحليل  -1

وظيفة االختيار  ـالشاغرة، لتقو و ربديد ادلواصفات اليت جيب توفرىا يف شاغلي الوظائف  البعيد،األمد القريب و 
 احملددة.بانتقاء أفضل ادلتقدمُت للعمل يف ادلنشأة على ضوء ادلواصفات 

                                       
 .29مرجع سبق ذكره ، ص ،إدارة ادلوارد البشرية أمحد ماىر،  - 1
 . 129صالح الدين زلمد عبد الباقي ، إدارة ادلوارد البشرية ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 32، ص1993عبد الغفار حنفي ،السلوؾ التنظيمي و إدارة األفراد ،ادلكتب العريب احلديث ، - 3
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األجور و هتتم ىذه الوظيفة بتحديد القيمة و األمهية النسبية بعبارة أخرى تصميم ىيكل  تقويم الوظائف : -2
كما هتتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظاـ األجور حىت ،  للوظائف ةديد أجرىا  ، و ربديد درجات أجر لكل وظيفة، و رب

 1ادلختلفة.ادلختلفة للوظائف  األمهيةو  يتم ضماف مقابل سليم للقيم
يتم التوصل دبوجبها إىل نتائج علمية  غَتىا،و هتدؼ إىل القياـ بدراسات سلوكية و   األفراد:بحوث   -3

 2مهامها.تساعد الوظائف األخرى يف عملها و أداء 
 : تقنيات مراقبة الموارد البشرية . لثالثا المطلب

أحسن ، كاف البد على إدارة ادلوارد البشرية السعي إىل تطوير مفهومها و  ةمردوديقصد احلصوؿ على 
أدائها ، كل ىذا أدى إىل وضع معايَت جديدة دلراقبة ادلوارد البشرية ، و أصبحت اإلسًتاتيجية االجتماعية زلور 

 3للتحليل بتقنيات سلتلفة من أىم ىذه التقنيات صلد:
 ػ ميزانية ادلوارد البشرية .  1
  البشرية.لوحة قيادة ادلوارد  ػ 2
    البشرية.ػ مراجعة ادلوارد  3

تعرب بشكل  ادلالية،فكرة تقدمي ميزانية اجتماعية متوازنة مثلها مثل ادليزانية البشرية:ميزانية الموارد  األول:الفرع 
حيث  للمؤسسة.واضح عن مدى التطور الكبَت و السريع بالنسبة إىل حجم اإلنساف و وضعيتو االجتماعية بالنسبة 

ال صلد أحسن من ادليزانية االجتماعية للجمع بُت النظاـ االجتماعي و النظاـ االقتصادي ، مع ترمجة ادلساواة 
زانيات يف البلداف النامية مثل اجلزائر ال يزاؿ رلرد فكرة بعيدة  التنفيذ ، االجتماعية ، غَت أف تطبيق ىذا النوع من ادلي

 إال يف ادلؤسسات الكبَتة ، كمؤسسة صيداؿ و سونطراؾ . 
و لنأخذ على  القانوف،أما يف البلداف ادلتطورة فإف عملية إعداد ادليزانية االجتماعية أمر مفروض عن طريق 

، الذي ألـز ادلؤسسات اليت تستخدـ  1977جويلية  12فحسب القانوف الفرنسي الصادر يف  ،سبيل ادلثاؿ فرنسا
شخص على األقل باستخداـ ادليزانية االجتماعية ، ونص ادلادة جاء كالتايل : " ذبمع يف وثيقة واحدة أىم  300

ه وقياس  ما استجد خالؿ السنة ادلعطيات الرقمية ادلعربة عن وضعية ادلؤسسة االجتماعية ، مع تسجيل ما مت إصلاز 
 .اضية و السنتاف السابقتاف ذلا "ادل

لوحة القيادة ىي تقدمي شامل و بيداغوجي دلؤشرات التسيَت اليت : الفرع الثاني : لوحة قيادة الموارد البشرية 
 اخلمس إىل لوحة القيادة ىي رلموعة ادلؤشرات يًتاوح عددىا بُت4 تسمح للمؤسسة دبتابعة ربقيق أىداؼ ادلؤسسة

                                       
 .29، ص  1999أمحد ماىر ، إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية للطبع و النشر و التوزيع ،   -1
 . 7ص مرجع سبق ذكره ،  ،إدارة ادلوارد البشرية ،عمر وصفي عقيلي    -2

3  - sociologie du travail et gestion des ressources humaines Michel de Coster    bock université 3éme édition  

 
4  -   Leroy et Michel : « le tableau de bord au service de l’entreprise .  edition d’organisation ;  paris 
1988 ; p 07. 
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عشر مدرجة و تسهل للمسَت معرفة حالة تطور النظاـ الذي يقوده و ربديد النزاعات اليت تؤثر على أفاؽ ادلوافقة 
 1لطبيعة الوظيفة

  التالية:و سبر لوحة القيادة أثناء عملية اإلعداد بادلراحل األساسية  -
 (دارة التجارية ،اإلدارة ادلاليةبدقة )اإلدارة اإلنتاجية، اإلػ ربديد مهاـ مراكز ادلسؤولية : أي ربديد ادلهاـ األساسية  1
و جيب اختيار العناصر األساسية اليت تعرب عن ىذه األىداؼ كعدد للهدؼ:ػ ربديد عناصر األساسية احملددة  2

  ادلنتجة.الكمية  ادلباعة،الكميات  العماؿ،
  بالنسب.ادلعايَت و البد من ربديد أدؽ ذلذه  ادلعايَت:ػ ربديد  3
  ادلعيار.حيث يسمح ىذا ادلؤشر بقياس تطور  ادلؤشر:ػ اختيار  4

 و ديكن تقدمي لوحة القيادة يف الشكل التايل : 
 شكل لوحة القيادة : 12جدول رقم 

 لوحة القيادة لمركز معين 
 الزاوية األولى  النتائج األىداف االنحرافات

 10المؤشر 
 12المؤشر 
 13المؤشر 

 الزاوية الثانية 
  10المؤشر 
 12المؤشر 
 13المؤشر 

   

 alazaro ; contrôle de gestion ; 5éme edition ; dumod ; France ; 2001 ; p 57  Claudeالمصدر :
اليت تقـو إدارة ادلوارد البشرية  البشرية ىيويف نطاؽ حبثنا فإف لوحة القيادة ادلوارد  القيادة،و ىناؾ عدة أنواع للوحة 

احلالة  مجالية اليت تأخذ بعُت االعتباربإعدادىا، و نادرا ما صلد لوحة القيادة االجتماعية ضمن لوحة القيادة اإل
 التقنية ، ادلالية .  التجارية،

طات و كما تركز لوحة القيادة االجتماعية على أمهية االضلرافات بُت األىداؼ ادلسطرة عن طريق سلط
  البشرية.سياسات مالية و التطبيق ادليداين عن طريق الدراسة ادليدانية ادلرتبطة باجلوانب ادلوارد 

                                                                                                                         
 

1 -  Claude alazaro ; contrôle de gestion ; 5éme edition ; dumod ; France ; 2001 ; p 57  . 
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عمق عملية ادلراقبة يهدؼ إىل التأكد من مدى قدرة ادلؤشرات و ادلعايَت :: مراجعة الموارد البشرية الفرع الثالث 
خطوات إنشاء لوحة  أف تتعرض ذلا ادلؤسسة ، و مع على عكس الوضعية ادلدروسة ،مع ذكر األخطار اليت ديكن

القيادة ، خصوصا و أف ادليزانية ما ىي إال لوحة قيادة للموارد البشرية  لعدة أشهر ملخصة يف وثيقة واحدة أطلق 
 عليو تسمية ميزانية ادلوارد البشرية ، و اليت سبق التطرؽ إليها . 

تمكن اإلدارة من تعديل أو تغيَت اإلسًتاتيجية ادلطبقة ، و ذلك ت البشرية،و من خالؿ عملية مراجعة ادلوارد 
 وفقا حلاجتها .    

 الفرع الرابع : عملية الهندرة . 
ىي إعادة التفكَت ادلبدئي واألساسي و إعادة تصميم نظم العمل و إعادة ىندسة إدارة األعماؿ تعريف الهندرة: 

بصفة جذرية من اجل ربقيق ربسينات جوىرية فائقة يف معايَت األداء احلاسم مثل التكلفة واجلودة واخلدمة و 
أساسي يسمح للمؤسسات  السرعة و اإلتقاف وذلك باستخداـ تكنولوجيا ادلعلومات ادلتطورة كعامل سبكُت

 وادلنظمات بإعادة ىندسة نظم أعماذلا. 
وقد نشأت اذلندرة يف أوائل التسعينات كأداة مساعدة وأداة رئيسية جديدة للفكر اإلداري ويقـو ىذا ادلدخل وادلبدأ 

اعد وفروض على نبذ وتغيَت ادلفاىيم والقواعد والفروض اليت تبٍت اإلدارة قراراهتا على أساسها والبحث عن قو 
 ومفاىيم جديدة تناسب القرف احلادي والعشرين  .

ويرتكز ىذا ادلدخل وادلبدأ على مفهـو العملية اليت تعٍت رلموعة من اإلجراءات واألنشطة ادلتكاملة اليت ينتج عنها 
 1 شيء ما لو قيمة للمواطن والزبوف وادلستفيد وادلتعامل مع ادلؤسسة.

 :عناصر الهندرة 
  التفكَت يف األساسيات .إعادة 
  اجلذري.إعادة التصميم 
 . ربقيق ربسينات متميزة 
 . الطموح والثورة على القدمي 
 . التوجو ضلو دراسة العمليات وليس اجلزئيات الفرعية 
 . كسر القواعد وربطيم التقاليد ادلوروثة 
 البتكاري لتكنولوجيا ادلعلومات .االستخداـ ا 

 ارة الموارد البشرية المبحث الثالث : أىم وظائف إد
 االستقطاب:  األولالمطلب 

                                       
         http://www.khayma.com/madina/reengineering.htm  23-04-2016شبكة ادلعلوماتية    -1
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  .1"ىو ملية جذب ادلرشحُت ادلناسبُت لشغل شواغر يف مؤسسة ما" تعريفو: -0
كما ديكن تعريفو بأنو وسيلة ادلنظمة جلذب ادلتقدمُت ادلناسبُت الحتياجاهتا يف التوقيت ادلناسب كما يعترب      

 لقياـ واستمرار وصلاح أي ادلنظمة.تدبَت ادلوارد البشرية كمتطلب أساسي 
من خالؿ ىذين التعريفُت ديكن القوؿ باف االستقطاب ىو عملية تقـو هبا ادلؤسسة وذلك بغرض جذب  

 وترغيب العناصر ادلناسبة أو القوى العاملة ادلؤىلة شغل الوظائف.
الئمُت دللء الوظائف يعترب االستقطاب رلموعة ادلراحل والعمليات ادلختلفة للبحث عن ادلرشحُت ادل 

 .2الشاغرة بادلنظمة"
وعليو ديكن القوؿ باف االستقطاب ىو عبارة عن عملية البحث عن القوى العاملة ادلتاحة يف سوؽ العمل،  

مع العلم بأف عملية البحث سبر بعدة مراحل وذلك من أجل احلصوؿ على أفراد مؤىلُت ومناسبُت للعمل يف 
 ادلؤسسة.

 ب:أساليب االستقطا -2
 يبُت ذلك:واجلدوؿ التايل  إىل أخرىخيتلف من ادلؤسسة وطرؽ االستقطاب  أساليبتتعدد  

 : األساليب ادلستخدمة يف عملية االستقطاب. 13 جدول رقم
 أساليب االستقطاب

 اإلعالف:
 إعالنات داخلية.

 إعالنات بالصحف اليومية والدوريات.
 إعالنات من خالؿ الراديو والتلفزيوف.

 مستقطبُت زلًتفُت ذلذا الغرض. استخداـ
 دعوة ادلتقدمُت لزيادة ادلنظمة.-3
 التدريب الصيفي. -4
 زيارة ادلدارس واجلامعات.  -5

 .150، ص2000أمحد ادلاىر، إدارة ادلوارد البشرية، منظور القرف احلادي والعشرين، القاىرة، د ط، : المصدر 
 مصادر االستقطاب: -3

ادلوارد البشرية ادلراد توظيفها يف ادلؤسسة لشغل الوظائف الشاغرة دراسة دقيقة تتطلب عملية البحث عن  
من أجل احلصوؿ على أيدي عاملة مؤىلة ذات كفاءة عالية فال بد للمؤسسة اخلاصة من البحث ادلستمر وادلتواصل 

                                       
 .288، ص 1996السعودية، د ط،  –رفاعي زلمد رفاعي، زلمد سيد أمحد ادلعتاؿ، اإلدارة ادلعاصرة، دار ادلريخ للنشر  - 1
 . 162، ص 2000أمحد ادلاىر، إدارة ادلوارد البشرية، منظور القرف احلادي والعشرين، القاىرة، د ط،  - 2
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زمن إىل آخر  عن مصادر جديدة، وزبتلف ادلصادر ادلستخدمة يف عملية االستقطاب من مؤسسة إىل أخرى ومن
 وتتأثر بظروؼ العرض والطلب يف سوؽ العمل.

 .1وتنقسم ادلصادر اخلاصة باالستقطاب إىل مصدرين مها: ادلصدر الداخلي وادلصدر اخلارجي 
 مصادر البحث يف االستقطاب لأليدي العاملة ادلطلوبة للمؤسسة.  :12 شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صالح الدين زلمد عبد الباقي، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة ادلوارد البشرية بادلنظمات، الدار اجلامعية، د ط،   لمصدر :ا

 .128، ص 2001
 المصدر الداخلي: -3-1

إف شغل الوظائف الشاغرة من داخل ادلؤسسة نفسها يعترب من أىم ادلصادر اليت تعتمدىا دلا ذلا من مزايا  
عديدة، حيث ينظر إليها ادلوظف على أهنا مكافأة شلا يرفع من روحو ادلعنوية، وبالتايل زيادة أدائو، كما ديكن أف 

 هبا يرشحوف أنفسهم لشغل بعض الوظائف مع أهنم يكوف ذلذا ادلصدر الداخلي انعكاسا سلبيا ألف بعض العاملُت
ال ديتلكوف مؤىالت شغلها شلا يضطر إدارة ادلوارد البشرية لرفضهم فينتج عنو سخط كبَت، كما جيعل إدارة ادلؤسسة 

 يف حالة ركود ألف العاملُت دبا ذلم فكر متقارب.
 يد العاملة:ومن أىم الوسائل اليت تعتمدىا ادلؤسسة لتوفَت احتياجاهتا من ال

 الترقية:  - أ
                                       

 .150، ادلرجع نفسو، ص  ، إدارة ادلوارد البشريةأمحد ماىر - 1

 مصادر البحث واالستقطاب لأليدي العاملة 

 مصادر خارجية مصادر داخلية

 الًتقيات -1
 النقل والتحويل -2
 ادلوظفوف السابقوف -3

 اإلعالف لطاليب العمل -1
 مكاتب القوى العمالية احلكومية -2
 مكاتب التوظيف اخلاصة -3
 اجلامعة وادلدارس وادلعاىد الفنية  -4
 الطلبات الشخصية السابق تقدديها -5
 بادلؤسسة توصيات العاملُت -6
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 .1"ىي نقل ادلوظف من وظيفة إىل وظيفة أعلى تكوف شاغرة" 
معلومة لدى اجلميع )العاملُت( هبا وىو ما يعرؼ  وتكوفخطة متكاملة للًتقية  بإعدادمن اجل ىذا تقـو ادلنظمة 

للًتقية والتقدـ  إتباعهااليت جيب  واإلجراءاتجبزائها الًتقية، حيث توضح ىذه اخلرائط العالقة بُت الوظائف والطرؽ 
 .ألخرىمن وظيفة 

 األكثرعن وجود وظيفة شاغرة وربديد مواصفاهتا ومؤىالهتا، مث تقـو باختيار األفراد  بإعالفحيث تقـو ادلؤسسة 
الوظيفة من تفهمهم عند اختيار ادلؤسسة  اموضوعية سبكن مجيع العاملُت هبا لشغل ىذ أسسمالئمة للوظيفة وفق 

موضوعي يهدؼ إىل االختيار  أساسخص ادلناسب من بينهم، شلا ديكنها من االستمرار نتيجة الثقة ادلبنية على للش
لشغل الوظيفة، لتوفَتىا على زبطيط فاعل لتنمية ادلوارد البشرية وبنك معلومات يتيح ذلا صورة متكاملة عن  األنسب

 منها: دبيزاتعمل هبا، ويتميز ىذا النوع من ادلصدر الداخلي أفراد قوة ال ىت وادلؤىالت ومستويات التعليم لداخلَتا
 .ربفيز العاملُت لرفع قدراهتم بغرض احلصوؿ على ترقية 
 .تشجيع ذوي الكفاءات العالية والطموح 
  الوظيفي الذي ديكنهم من الًتقي والنمو يف ادلستقبل. باألمافرفع الروح ادلعنوية للعاملُت بادلؤسسة لشعورىم 
  سسة لنفسها تكلفة استقطاهبا يد عاملة خارجية عنها.توفر ادلؤ 
 .توفر عمالة لديها خَتات وال ربتاج إىل تدريب 

 :النقل الداخلي  - ب
يكوف النقل الداخلي مصدرا للعمالة عندما تكوف سياسة ادلؤسسة قائمة على تتويج خَتات العادلُت هبا،  

من فرع إىل  أولية بنقل موظف من وظيفة إىل أخرى، وعند عدـ توفر خربات يف اجملاؿ اخلارجي، وتتم ىذه العم
 األجرادلختلفة، وىذا النقل ال يتضمن زيادة يف  اإلدارات، واذلدؼ من ذلك خلق توازف بُت عدد العاملُت يف آخر

 وال يف مستوى السلم الوظيفي، كما تتوج سياسة توظيف ادلوظفُت السابقُت الذين يرغبوف يف العودة للمؤسسة.
 مصـدر الخارجي:ال -3-2

 إال إضافيةسبثل ادلصادر اخلارجية لالستقطاب أمهية كبَتة حيث سبد ادلؤسسة اخلاصة بيد عاملة ذات كفاءة مهارة 
 جديدة زبتلف عن تلك ادلوجودة يف ادلؤسسة وللمصادر اخلارجية أساليب سلتلفة منها: وأفكارربمل رؤى  أهنا

ما يقـو بو الباحثوف عن العمل ىو تقدمي طلباهتم مبينُت إف أوؿ  :التقدم المباشر للمؤسسة الخاصة - أ
مهاراهتم وكفاءاهتم وخرباهتم، وىذا من اجل احلصوؿ على منصب شاغر إف وجد وفق ما يتطابق وطلباهتم، وربفظ 

معظم ادلؤسسات بطلبات الباحثُت عن العمل وتقـو بتطبيقها ودراستها حيث تكوف على دراية هبا وجبميع زلتوياهتا، 
 ادلوارد البشرية تتصل بالفرد ادلناسيب. إدارة فافاغر وعند وجود منصب ش

                                       
  .274، ص 1975د ط، علي السلمي، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية، القاىرة، مكتبة غريب،  - 1
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إف اإلعالف يعترب أىم وسيلة جلذب الباحثُت عن العمل دلاؿ من صدى واسع االستثمار  اإلعالن:  - ب
 ولضماف وصوؿ اإلعالف إىل الباحثُت عن العمل البد ـ مراعاة جانبُت أساسُت:

اإلعالف ادلستخدمة، اجلانب الثاين: يتمثل يف شكل اإلعالف، وتعترب الصحف اجلانب األوؿ: يتمثل يف وسيلة 
اليومية أكثر وسيلة اإلعالف تستخدمها ادلؤسسات لإلعالف عن وظيفة شاغرة ألهنا تتضمن وصوذلا إىل اكرب شلكن 

 من القراء.
عن عمل الذين تقـو ىذه الوكاالت وادلكاتب بدور الوسيط بُت الباحثُت  وكاالت ومكاتب التوظيف: - ت

يضعوف طلبات توظيفهم ربمل مجيع ما خيصهم من خربة وكفاءة ومهارة، وعن وجود منصب شاغر يف إحدى 
ادلؤسسات اليت تتعامل مع ىذه ادلكاتب فإهنا تتصل بالذين وضعوا ملفاهتم يف إحدى ىذه ادلكاتب، مث تقـو 

 ادلكاتب بدراسة طلبات العمل وتصنيفها وفق اخلربة والكفاءة.
تعد اجلامعات وادلعاىد الفنية ادلتخصصة والكليات من أىم مراكز االستقطاب  المدارس والجامعات: - ث

حيث توفر يد عاملة ذات مستوى معُت من ادلؤىالت، فكثَتا ما تلجا ادلؤسسات إىل توطيد عالقتها باجلامعات 
 وادلعاىد دلا هبا من خربات كامنة قصد جذهبا إىل العمل.

يربز دور وأمهية النقابات العمالية يف الدوؿ الرأمسالية كمصدر أساسي وضرورة للموارد  ة:النقابات العمالي - ج
البشرية خاصة بالنسبة للمستويات الدنيا من الوظائف فتسهم يف تبسيط عملية استقطاب ادلوارد البشرية واحلد من 

يف ادلعروض معٍت من اليد العادلة يف مهنة  تكلفتها، إضافة إىل توطيد العالقة بُت النقابة وادلؤسسة، فالنقابة تتحكم
معينة لفرضها برامج على أعضائها، إضافة إىل االتفاؽ ادلسبق بُت النقابة وادلؤسسة على إف يكوف التعيُت من 

 أعضاء النقابة فقط.
تقـو ىذه األخَتة بتأىيل أعضائها من اجل العمل يف رلاالت زلددة، فهي تقـو  ادلنظمات ادلهنية: - ح

هم واختيارىم ومنحهم إجازات من اجل العمل يف ىذا التخصص، فعند اختيار عدد معُت من احملاسبُت بتدريب
فيتقـو بتأىيلهم وتدريبهم من اجل اكتساهبم مهارات تتمكن من خالذلا إثبات وجودىم يف التنظيم، فعند 

وىي اليت سبدىا دبحاسب مؤىل استقطاب ادلؤسسة اخلاصة مثال للمحاسبة فإهنا تلجا للمنظمة ادلهنية للمحاسبة 
 وشليز.

حيث أصبحت مؤسسات التكوين ادلهٍت تقـو بتدريب وتكوين طلبة، يتم اختيارىم بكفاءة ومهارة ويتم تدريبهم 
 بشكل كبَت ليتم يف األخَت التعاقد مع ادلؤسسة ما من اجل توظيفهم داخل ادلؤسسة.

 العوامل المؤثرة على االستقطاب: -4
 ربدد نطاؽ النشاط أالستقطايب بالنسبة للمؤسسة وبالتايل ذبعلو ليختلف من منظمة إىل أخرى.ىناؾ عدة عوامل 

 حجم المؤسسة: -0.4
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يعترب من أىم العوامل ادلؤثرة على رلاؿ نشاطها يف جذب العمالة ادلؤىلة اليت ربتاجها فادلؤسسة ذات احلجم الكبَت، 
 ستكوف عملية استقطاهبا للعمالة ذات معدؿ كبَت.

إف خربة ادلؤسسة يف رلاؿ االستقطاب لألفراد ادلؤىلُت ومدى فاعلية جهودىا يف جذب  :خبرة المؤسسة -2.4
أكَت عدد شلكن من احتياجات العاملُت، تؤثر على نطاؽ استقطاهبم من حيث مدى صلاحها يف احلصوؿ واحملافظة 

در اليت اعتمدهتا يف االستقطاب دور على على األفراد الذين مت استقطاهبم دبا تلعب وسائل االستقطاب وادلصا
 جذب اليد العاملة .

إف ظروؼ العمل داخل ادلؤسسة تأثَت على عملية االستقطاب حيث صلد نظم احلوافز  :ظروف العمل -3.4
 واألجور تؤثر على دوراف العمل بادلؤسسة وبالتايل على احلاجة يف االستقطاب يف ادلتقبل.

ت ادلؤسسة اخلاصة تتوسع يف أعماذلا مصورة راكدة فاالستقطاب هبا يكوف قليل، إف كان :اتجاه المؤسسة -4.4
أما ادلؤسسات اليت تتوسع يف أعماذلا ونشاطاهتا ربتاج إىل نشاط استقطايب كبَت وذلك راجع لطبيعة التوسع ألعماذلا 

 ادلوارد البشرية يف حاجة دائمة لتخطيط حاجاهتا للقوى العاملة.إدارة شلا جيعل 
توجد بعض الوظائف ذلا أعداد كبَتة من اليد ادلؤىلة بينما وظائف أخرى ذلا عدد  :طبيعة الوظيفة الشاغرة -5.4

قليل من اليد العادلة ادلؤىلة وىذا ما صلده  يف ادلؤسسات ذات اخلربة العالية يف رلاؿ االستقطاب كمؤسسة إنتاج 
 احلواسب اإللية.

 اختيار الموارد البشرية تعريف الثاني: المطلب
االختيار ىو تلك العمليات اليت تقـو هبا ادلنظمة النتقاء أفضل ادلًتشحُت للوظيفة وىو الشخص الذي         

تتوافر فيو مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة أكثر من غَته ويتم ىذا االختيار طبقا دلعايَت االختيار اليت تطبقها 
 .1ادلنظمة

عريف ديكن القوؿ أف االختيار ىو عبارة عن عملية تقـو هبا ادلؤسسة وذلك من أجل ومن خالؿ ىذا الت 
انتقاء أحسن وأفضل ادلتقدمُت للوظيفة، حبيث يتم اختيار الشخص الذي تكوف مواصفاتو مطابقة دلتطلبات 

 وواجبات الوظيفة مع العلم أف ىذا االختيار يتم وفق معايَت وأدوات ربددىا ادلؤسسة. 
كن تعريفو أيضا "ىو العملية اليت دبقتضاىا تستطيع اإلدارة أف تفرؽ بُت األفراد ادلتقدمُت لشغل كما دي 

 .2عمل معُت من حيث درجة صالحيتهم ألداء ذلك العمل"
من خالؿ التعريف نستطيع القوؿ أف االختيار ىو عملية تستطيع من خالذلا ادلؤسسة التمييز بُت األفراد  

 ادلطلوب وذلك حسب مدى قدرهتم وصالحيتهم على أداء ذلك العمل.    ادلًتشحُت لشغل العمل

                                       
 . 141، ص 2003أمحد ماىر، إدارة ادلوارد البشرية، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، طبع نشر وتوزيع، د ط،  - 1
 .203، ص 1973/1975علي السلمي، إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجية، مكتبة غريب، القاىرة، الطبعة الثانية والثالثة،  - 2
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كما ديكن تعريفو "بأنو عملية مد ادلنظمة بادلوارد البشرية اليت ربتاجها واليت تتمثل شرياهنا احليوي، شلا ديكن  
ادلكاف والزماف  ادلنظمة من تلبية احتياجاهتا من القوى العاملة من حيث العدد، النوعية، ادلواصفات ادلطلوبة،

 .1ادلناسبُت دلا يساعدىا على ربقيق أىدافها بنجاح"
ديكن القوؿ أف االختيار ىو العملية اليت تستطيع من خالذلا ادلنظمة احلصوؿ على ادلوارد البشرية ادلطلوبة،  

 وىذا ما يساعدىا على تلبية احتياجاهتا ومتطلباهتا من القوى العاملة.
ار الفعاؿ يتمثل يف انتقاء أنسب ادلتقدمُت لشغل وظيفة أو وظائف معينة من بُت وعلى العمـو فإف االختي 

 ادلتقدمُت شغلها، باستخداـ أدوات االختيار ادلتكاملة كادلقابلة واالختبار. 
 :أىمية االختيار -1

ىت يعترب العنصر البشري يف سلتلف رلاالت النشاط االقتصادي، من أىم عناصر اإلنتاج على اإلطالؽ، ح 
يف ىذا العصر الذي شهد األداء اآليل والتلقائي، وتتوقف فاعلية األداء إىل حد بعيد على الصفات ادلميزة للعاملُت 

بكل ما يؤثر على اإلنتاج ودلا كانت كفاءة اإلنتاج ىي زلصلة كفاءة  تتأثروالعامالت، فاإلنتاجية يف أي منظمة 
لعنصر البشري ىو أىم عناصر اإلنتاج فإف زيادة اإلنتاجية البشرية ديكن عناصره، باإلضافة لكفاءة اإلدارة، ودلا كاف ا

أف تقًتف بزيادة مواكبة يف اإلنتاج ومن ناحية أخرى فإف تكلفة العمالة يف رلاالت متعددة خاصة يف األنشطة كثيفة 
ء االختيار تؤدي على العماؿ، كاخلدمات الصحية فتمثل نسبة كبَتة من إمجايل تكاليف التشغيل وبالتايل فإف أخطا

ترتيب تكاليف أعلى للعمالة، سواء بزيادة تكلفة وجهود التدريب أو فاقة ساعات العمل بسبب العرض أو عدـ 
 اللياقة العملية أو الصحية والشكلية أو كل ىذه األسباب معا.

ىلة ذات الكفاءة اجليدة، وىكذا صلد أف ادلنظمة هتتم بسياسة االختيار نظرا ألمهيتو يف كونو يوفر العمالة ادلؤ  
اليت تكوف باستطاعتها ربقيق األىداؼ اإلنتاجية للمؤسسة وديكن التدليل على أمهية االختيار من خالؿ ادلشاكل 

 اليت تطرح يف حالة عدـ التحكم اجليد يف سياسة االختيار.
تماـ بو مسببا بذلك إف سوء االختيار يؤثر على الفرد نفسو، حيث يؤدي إىل عدـ الرغبة يف العمل واالى 

 معدالت عالية من دوراف العمل كما يؤدي إىل زيادة تكاليف العمل بسبب زيادة حوادث العمل.
 :أىداف االختيار -2

إف لكل عمل ىدؼ يسعى صاحبو لتحقيقو، وبالتايل فإف ادلؤسسة اخلاصة عملت على إجراء سياسة  
 االختيار وذلك من أجل ربقيق عدة اذلداؼ أمهها:

 ديد مدى توافر اخلصائص الفردية كمتطلبات الزمة لشغل الوظيفة.* رب
 . عن الفرد ادلناسب.2* هتيئة أساس سليم للتدريب فالفرد ادلناسب للوظيفة يسهل تدريبو وتقل تكلفة تدريبو

                                       
 .105، ص 1996عمر وصفي عقيلي، إدارة القوى العاملة، دار زىراف للنشر والتوزيع، عماف، د ط،  - 1
 .155، ص إدارة ادلوارد البشرية، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، طبع نشر وتوزيع، د ط، أمحد ماىر،  - 2
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 * هتيئة قوة  عمل فعالة ومنتجة من خالؿ االختيار الفاعل تأسيسو على اليد.
العاملُت من خالؿ شعورىم بالتكيف مع وظائفهم وبإمكانية ربقيق التقدـ يف ادلسار * ربقيق درجة رضا عالية بُت 

 الوظيفي.
وعليو ال بد آف يقـو االختيار على أساس موضوعي وعادؿ ويتجسد ذلك يف بطاقات وصف الوظائف  

العقلية كانت الوظيفة فهي تتطلب رلموعة من القدرات   وآيااليت ربدد خصائص الوظيفة ومتطلبات شغلها، 
 .1واجلسمية، فاالختيار السليم يكمن يف اختيار مدى توفر ىذه اخلصائص باستخداـ بأنواعها وكذلك االختيارات

 معايير وخطوات االختيار: -3
 معايير االختيار: -3-1

 تقـو ادلؤسسة بانتقاء وأنسب ادلتقدمُت لشغل الوظيفة وذلك وفق عدة معايَت: 
كل وظيفة من الوظائف تتطلب مستوى معُت من التأىيل العلمي، ويكوف ىذا التأىيل زلدد   مستوى التعليم: -أ

يف بطاقات تصنيف الوظائف، وتقـو إدارة ادلوارد البشرية بتحديد ادلستوى العلمي ادلطلوب قبل اإلعالف عن شغل 
ر أحيانا ربديد جهة الوظائف ويتطلب ذلك ربديد نوع ادلؤىل الدراسي والتخصص الدراسي وقد يتطلب األم

 التخرج.
: يفضل معظم أصحاب االعتماؿ االنفراد الذي تتوفر فيهم خربة سابقة بالعمل الذي الخبرة السابقة -ب

يلتحقوف بو وذلك ألف اخلربة السابقة ذبعل العمل أمرا سهال بالنسبة لطالب الوظيفة كما أهنا تعترب مؤشرا إلمكانية 
 صلاح الفرد يف عملو مستقبال.

: تتطلب بعض الوظائف صفات جسمانية معينة مثل: الطوؿ، القوة، أو بعض الصفات البدنية الجسمانية -ج
الصفات اليت تتعلق باجلماؿ واألناقة فعلى سبيل ادلثاؿ صلد أف شركات الطَتاف تتطلب مستوى معُت من اجلماؿ  

ثر من النساء يف وظائف معينة داخل كشرط للتعيُت يف وظيفة حيوية، وصلد بعض ادلؤسسات سبيل إىل الرجاؿ أك
 األقساـ، ويرجع ذلك إىل قسوة ظروؼ العمل يف تلك األقساـ.

: تشَت الصفات الشخصية إىل منط شخصية الفرد كما تشَت إىل بعض البيانات الشخصية الصفات الشخصية -د
يكوف ىذا الشخص مستقرا  عن الفرد إىل ىذا النمط فعندما يكوف الفرد متزوج ولديو أوالد فإف ذلك يفًتض أف

نفسيا وبالتايل احتماؿ تركو للوظيفة يكوف أقل من احتماؿ ترؾ األعزب للوظيفة، ومن البيانات اليت تشَت إىل 
 إنتاجية. وأعلىأكثر استقرار  أهنماألعمار يفًتض  متوسطالشخصية العمر، فاألفراد 

                                       
 .122ادلرجع السابق، ص  إدارة ادلوارد البشرية، أمحد ماىر، - 1
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تلعب دورا ىاما يف ازباذ قرار االختيار فبمراعاة  : إف ادلعرفة السابقة بالشخصالمعرفة السابقة بالشخصية -ىػ
االشًتاطات السابقة فغنو عند تقدمي ادلتقدـ للعمل إىل إدارة ادلوارد البشرية وذلك من خالؿ إحدى ادلعارؼ أو 

 .1األصدقاء، فإنو ال شك تكوف فرصتو أفضل من شخص آخر استوىف الشروط السابقة بنفس ادلستوى
سبر عملية اختيار األفراد ادلتقدمُت للعمل خبطوات أو مراحل وتساعد اإلدارة يف عملية  :خطوات االختيار -3-2

 االختيار وفقا للمعايَت ادلوضوعية ومعايَت األداء ادلطلوب وىذه اخلطوات ىي:
  المقابلة األولية: -1        

 اختيار األفراد ومن خصائص تعد ادلقابلة األولية ضرورية عندما ال يكوف لدى ادلنظمة برنامج سلطط لو يف 
ىذه ادلقابلة قصرىا، أي أهنا ال تستغرؽ فًتة طويلة حيث تتم مالحظة يعد اجلوانب ادلظهرية يف ادلتقدـ للوظيفة  

على  2كادلظهر العاـ واللباقة يف التحدث ومعرفة خرباتو السابقة ويف بعض األحياف يتم إعداد استمارة خاصة ربتوي
يها من قبل ادلتقدـ للعمل، وإذا كانت ادلعلومات تشَت إىل استحقاؽ ادلتقدـ يف التعيُت ديكن يتم اإلجابة عل أسئلة

 إعطاؤه استمارة طلب تعيُت دللئها.
 : استمارة طلب التعيين -2       

من ناحية ادلستوى  األفرادربتوي استمارة طلب التعيُت على فقرات معدة للحصوؿ على معلومات عن  
 .3وغَتىا من الفقرات  األطفاؿالتعليمي والعمر واجلنس واخلربة السابقة يف الوظيفة واحلالة االجتماعية وعدد 

  :اختبارات االستخدام -3
 .4يقصد باالختبار مراحل منتظمة دلالحظة سلوؾ الفرد ووصفو دبساعدة مقياس مدى رقمي

 وىي "وسيلة ذبمع معلومات من طاليب العمل وتقييمها على ضوء متطلبات العمل دلعرفة استعدادىم وخرباهتم 
 

 .5ودوافعهم، وبالتايل قدرهتم على األداء للوظيفة ادلتقدمُت شغلها"
ة حوؿ أداء األفراد وتتمثل أمهية اختيارات االستخداـ يف كوهنا األدوات الرئيسية اليت سبد اإلدارة بادلعلومات ادلوضوعي

 ادلتقدمُت للوظيفة ومتطلبات ومواصفات الوظيفة.
 ولغرض توفَت ادلوضوعية يف االختبارات ال بد من توفر الصدؽ والثبات فيها: 

 : ثبات القياس -أ

                                       
 .158ادلرجع السابق، ص  ،إدارة ادلوارد البشرية أمحد ماىر، - 1
 .120 ، ص2003سهيلة زلمد عباس، إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  - 2
 .120ادلرجع السابق، ص  ،إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي سهيلة زلمد عباس، - 3
 .261، ص 2003مد الصَتيف، إدارة ادلوارد البشرية، ادلفاىيم وادلبادئ، اجلزء األوؿ، دار ادلناىج للنشر والتوزيع، األردف، الطبعة األوىل، زل - 4
 .38مرجع سابق، ص  ،إدارة القوى العاملة عمر وصفي عقيلي، - 5
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يقصد بالثبات ىو احلصوؿ عل درجات ونتائج ثابتة يف كل وقت يستخدـ فيو ادلقياس يف نفس األشخاص، فإذا مت 
ادلقياس على ادلتقدمُت للوظيفة يف أوقات سلتلفة وكانت النتائج متطابقة يف كل مرة أو متقاربة، عند ذلك يتم تطبيق 

 احلكم على ادلقياس ادلستخدـ )االختبار( بأنو اختبار يتمتع بالثبات.
 الصدق:   -ب

  دلرضي، أي دبعٌت آخر أفداء غَت ايقصد بالصدؽ إمكانية التمييز عند تطبيق ادلقياس بُت األداء ادلرضي واأل
االختبار الصادؽ ىو ذلك االختبار الذي يقيس فعال ما ىو مطلوب من ادلتقدمُت للوظيفة وفق متطلبات 

 1 وخصائص الوظيفة.
 أنواع االختبارات:

ىناؾ أنواع عديدة من االختبارات ديكن للمنظمة استخداـ بعض أو كل منها حسب عوامل متعددة منها: نوع 
 الوظائف، نوع وطبيعة التكنولوجيا ادلستخدمة يف ادلنظمة، اإلسًتاتيجية التنظيمية.وطبيعة 

  االختبارات التحريرية:أوال: 
تعد االختبارات التحريرية من ادلداخل ادلهمة يف قرارات التعيُت وتتنوع ىذه االختبارات وفقا للفائدة ادلتوفرة واحملددة 

 أنواع االختبارات التحريرية ما يلي:لكل منها، فلكل اختبار غرض معُت ومن 
  :االختبارات النفسية -1

تعُت ىذه االختبارات السمات الشخصية لألفراد كاالستقرار النفسي والعاطفي ودرجة الذكاء واالستعداد، ومن 
لعقلي للفرد أنواع ىذه االختبارات اختبارات الذكاء اليت تقيس قابلية األفراد على الفهم وديكن ادلقارنة بُت العمر ا

مع العمر الزمٍت من خالؿ اختبارات  وىناؾ اختبارات للقابلية الذىنية، حيث يتم استخداـ أسئلة يتم اإلجابة 
عليها من قبل األفراد وربدد الدرجات اليت حيصلوف عليها وربوؿ غالبا ىذه الدرجات إىل نسب مئوية ومن مث تقدمي 

 ادلتقدمُت للوظيفة وفق ىذه النسب.
: يقيس ىذا االختبار قابلية الفرد العامة للتعليم، ولذلك فإف ىذا االختبار يستخدـ بارات االستعداداخت -2

للكشف عن إمكانية الفرد لتعلم الوظيفة وأسسها ال سيما يف الوظائف اليت تتطلب الدقة والضبط كالربرلة ومعاجلة 
 ادلعلومات يف احلاسب اإللكًتوين.

 سبيز القدرات التحليلية والرياضية لدى األفراد ادلتقدمُت للوظائف وىي دبثابة تنبؤات إف ىذا االختبار ذو أمهية يف
 .2إلمكانية الفرد يف التطوير ادلستقبلي يف عملو

 :اختبارات الميول -3
 تكشف عن ميوؿ ورغبات األفراد اذباه األعماؿ ومن أىم ىذه االختبارات:

                                       
 .123ص  ،2003والتوزيع، الطبعة األوىل،  إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي، دار وائل للنشر د. سهيلة زلمد عباس، - 1
 .129 -128ص  ،2003والتوزيع، الطبعة األوىل،  سهيلة زلمد عباس، إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي، دار وائل للنشر - 2
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 وستا األمريكية.خلاصة جبامعة ميناختبار ادليوؿ ادلهنية ا -
إذ تقيس ىذه االختبارات درجة رغبة الفرد يف العمل احملدود وإمكانية التعلم يف مهنة اختبارات احملددة للقابليات  -

 معينة.
تقيس ىذه االختبارات بعض جوانب الشخصية الفرد أو مزاجو وىي قريبة أشبو من  اختبارات الشخصية:  -4

كليهما ال يعطي اإلجابة الصحيحة أو اخلاطئة بدرجة واضحة فهي مهمة للتنبؤ فيها اختبارات ادليوؿ من حيث أف  
إذا كاف الفرد ديتلك القدرة على تقبل ادلواقف ادلعقدة ومدى تكيفو واندماجو مع اآلخرين وقدرتو على التفاعل 

للوظائف اليت تتخذ بالتفاعل واالتصاؿ وإقامة العالقات اإلنسانية فهذه االختبارات ذات أمهية لألفراد ادلتقدمُت 
 ادلباشر مع اآلخرين كالوظائف البيئية واإلدارية...اخل.

للشخصية ادلتعددة اجلوانب، وىذا االختبار يقيس العديد من  مينوستامن أىم مقاييس اختبار الشخصية، اختبار 
ت نظر اآلخرين وتقبل السمات الشخصية للفرد كسرعة غضبو وربملو ادلواقف الصعبة وقدرتو على استماع وجها

 النقد.
تقيس ىذه االختبارات ادلعرفة وادلعلومات اليت ديتلكها األفراد كاختبارات الرياضيات  اختبار المعرفة: -5

 للمحاسبُت واختبارات األحواؿ اجلوية لكابنت الطائرة.
 ثانيا: اختبارات المماثلة في األداء: 

لعمل بعض مهاـ الوظيفة أو كلها واختبار الطباعة يعد مثال واضحا  تقيس ىذه االختبارات قابلية ادلتقدـ للوظيفة
ذلذا النوع من االختبارات وكذلك اختبارات العمل على اآللة احلاسبة وىذه االختبارات تتطلب من ادلتقدـ شغل 

 1ربليل الوظيفة ومن الوظيفة شلارسة العمل فعليا وتتم مقارنة مهارتو أثناء األداء مع معايَت األداء احملددة وفق عملية
 أىم أنواع اختبارات ادلماثلة يف األداء ما يلي:

  اختبارات عينة العمل: -1
دبوجب ىذا االختبار تتم إناطة مهاـ معينة للفرد ادلتقدـ للوظيفة ويطلب منو تنفيذىا وتتم مقارنة أسلوب ونتائج 

 تلك الوظيفة.التنفيذ مع ادلعايَت احملددة موضوعيا بكيفية ونتائج األداء يف 
إف عينات العمل من بُت االختبارات األكثر موضوعية يف التنبؤ بقدرات ادلتقدمُت للوظائف ومن ادلمكن القوؿ إف 

السلبية الوحيدة اليت تكشف ىذا النوع من االختبارات ىو الوقت والتكلفة، إذ أهنا تتطلب وقتا لتحليل الوظيفة إىل 
 عدالت القياسية لألداء.مكوناهتا األساسية ومن مث ربديد ادل

وقدراهتم يف أداء الوظائف اليت  قابليتهميتم لألفراد إجراءات زلددة يف ىذه ادلراكز ربدد : مراكز التقييم -1
 سَتشحوف إليها.

                                       
 .130-129مرجع سابق، ص  اسًتاتيجي،  إدارة ادلوارد البشرية مدخل سهيلة زلمد عباس، - 1
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إف أسلوب مراكز التقييم من األساليب احلديثة يف اختبار ادلديرين للمواقع اإلدارية ادلختلفة وفق ما ديتلكونو من 
 تم ربديدىا وفق اإلجراءات التالية:قدرات ي

 يتم ضم ادلستخدمُت للوظائف اإلدارية إىل الورشة اخلاصة بالعمل اإلداري ومراكز التقييم. -1
يتم ترشيح بعض االستشاريُت من االختصاصيُت وادلديرين ادلتمرسُت دلتابعة أداء ادلرشحُت من ادلديرين وغالبا  -2

 استشاري.( 8-6يكوف عدد االستشاريُت من )
إعداد أسئلة للمستخدمُت ووضعهم يف مواقف للكشف عن إمكانياهتم يف حل ادلشكالت اليومية وادلفاجئة  -3

 وكيفية ازباذ القرارات بصددىا وكذلك مناقشة األدوار اإلدارية ادلختلفة معهم.
العرض والتصوير تسجيل النتائج وادلالحظات حوؿ سلوكيات ادلرشحُت بشكل ربريري أو من خالؿ أجهزة  -4

 ومن مث تلخيص كافة النتائج.
 .1ترتيب ادلرشحُت حسب النتائج هبدؼ اختيار ادلديرين الذين تكوف درجاهتم أعلى من غَتىم -5
 : المقابالت -4

هتدؼ إىل احلصوؿ على معلومات حوؿ ادلتقدـ للوظيفة للمساىم يف الوصوؿ إىل القرار ادلوضوعي يف اختيار        
األفراد، فهذه اخلطوة ذات أمهية كبَتة لكل من ادلتقدـ للوظيفة والقائمُت الذين يسعوف إىل الكشف عن الكثَت من 

بد أف تكوف ادلقابلة منظمة أي سلططة من قبل اإلدارة لتجنب ادلعلومات اليت قد ال هتيئها ذلم االختبارات، وال 
 الكثَت من ادلشاكل وللحصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة.

 حيدد يف ادلقابلة ادلخططة العديد من ادلتطلبات من أمهها:    
ارات ربديد ادلسؤولُت عن ادلقابلة من بُت األشخاص من الذين ديتلكوف قدرات تفاعلية عالية وكذلك مه -1

 االتصاؿ والتحدث مع اآلخرين.
ربديد ادلكاف ادلناسب إلجراء ادلقابلة فقد تكوف ادلقابلة يف إدارة زلددة أو مكاف للمقابالت أو ضمن أي إدارة  -2

نوع من الصداقة بُت اجلانبُت وبعض ادلقابالت  ءوإضفايف ادلنظمة أو حىت قد تكوف خارج موقع العمل إلزالة القلق 
 كوف من خالؿ دعوة ادلتقدـ يف مطعم والتحدث معو.اليـو دبا ت

 ربديد الوقت ادلناسب للمقابلة فقد يكوف ضمن أوقات الدواـ الرمسي أو خارج أوقات الدواـ. -3
ربديد وإعداد األنشطة اليت تتطلب إجابات منها وال بد أف تكوف ىذه األسئلة ذات فائدة يف الكشف  -4

فة ومتطلباهتا مع ذبنب األسئلة اليت تسبب اإلحراج واليت ذلا مساس عن درجة التوافق بُت ادلتقدـ للوظي
 .2باجلوانب الشخصية

 : تقييم متقدـ يف مقابلة شخصية14جدول رقم
                                       

 .131-130مرجع سابق، ص إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي، سهيلة زلمد عباس،  - 1
 .124-123مرجع سابق، ص  ،إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي د. سهيلة زلمد عباس، - 2
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 الوظيفة...............................اسم ادلتقدـ............................
 مالحظات ىػ د ج ب أ عناصر التقييم

 ادلؤىالت -
 التدريب -
 اخلربة السابقة -
 الكفاءة الفنية -
 خصائص ومسات الشخصية -
 ادلظهر العاـ -
 القدرة على حل ادلشكالت -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شلتاز -أ
فوؽ  -ب

 ادلتوسط
 متوسط -ج
ربت  -د

 ادلتوسط
ربت  -ىػ

 ادلتوسط بكثَت
 

 والتوجيو............................التقرير العاـ...................القرار 
 .129، ص 2000أمحد سيد مصطفى، إدارة ادلوارد البشرية، منظور القرف احلادي والعشرين، دوف دار نشر، د ط،  المصدر :

 :الكشف الطبي والتعيين -5
اخلطوة األخَتة يف عملية االختيار ىي التأكد من أف ادلتقدـ للوظيفة يتمتع بصحة جيدة سبكنو من أداء العمل   

بنجاح ويف معظم الوظائف ال بد أف تكوف حدوديتو للياقة ادلطلوبة من ادلرشح للوظيفة وإذا ما اجتاز ادلرشح ىذه 
رية أو اإلدارة ادلسؤولة عن التحسينات ويف أغلب دوؿ العامل ىناؾ ادلرحلة يتم ترشيحو بقرار تتخذه إدارة ادلوارد البش

 فًتة اختبار تًتاوح مدهتا بُت شهر إىل ستة أشهر من تاريخ تسلكو للوظيفة اليت مت اختياره وترشيحو إليها.
 :األداء تقييم مفهوم المطلب الثالث :

 جيمع األداء لتقييم تعريف إىل التوصل يتم مل ذلك رغم األداء، تقييم موضوع يف واألحباث الكتابات تعددت لقد
 توضحو ما وىذا آلخر، باحث ومن آلخر كاتب من التعريفات اختلفت فقد العلمية، النظر وجهات مجيع بُت

 :ادلفهـو ذلذا انتشارا األكثر التعريفات رلموعة
 وكذلك إليو ادلوكلة األعماؿ إصلاز يف العامل مسامهة مدى لتقييم الوصوؿ زلاولة ىو :األداء تقييممفهوم أوال:   

 زمنية فًتة خالؿ الشخصية وإمكانياتو قدراتو وأيضا معو، وادلتعاملُت ورؤسائو بزمالئو عالقاتو يف وتصرفاتو سلوكو
 .زلددة
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 ستة أشهر، ثالثة تكوف قد زلددة، زمنية فًتة خالؿ فرد كل ألداء دوري وتقومي مراجعة إىل يشَت األداء تقييم
 1العمل ساعات من زلدد عدد أو سنة أشهر،

 بشأهنا تعددت واحد، لعملية مفاىيم كلها العاملُت، أداء تقييم لنقل أو األداء، تقييم أو الكفاءة قياس   
 يف حيتاجها اليت التغَتات واقًتاح أدائو دبستوى العامل لتعريف وسيلة أو عملية" اعتربىا من فمنهم التعريفات،

  2"ومعرفتو مهاراتو،  اذباىاتو، سلوكو،
 لتقدير معينة زمنية فًتة خالؿ العاملُت من فرد كل ألداء تقديرية عملية "أنو على األداء تقييم يعرؼ كما   

 كانت إذا أكرب فعالية لتحقيق البشرية، ادلوارد لتسيَت وضرورية ومستمرة منظمة وظيفة وتعترب ،"أدائو ونوعية مستوى
 3سةادلؤس تسيَت وبأسلوب العمل باسًتاتيجيو مرتبطة

 :يلي ما للتقييم فعاؿ نظاـ وضع على تساعد اليت االعتبارات أىم ومن
 .اإلجيابية نتائجهم وإظهار العماؿ وحث تشجيع يعٍت :اإلجيابيات تدعيم على الًتكيز -
 .الفعلي بالواقع مرتبة تكوف أف جيب :األداء عن مرتدة معلومات تقدمي -
 .اخلالقة القدرات لتحرير للعماؿاجملاؿ  فتح يعٍت :االبتكار وتدعيم تشجيع -
  .لألداء الفعاؿ التقييم على هتاقدر  عدـ أثبتت التقليدية النظم ألف احلديثة النظم على االعتماد إىل االذباه زيادة -

 العمل يف الفرد إلصلاز بالنسبة للفرد وادلستمرة ادلنتظمة والتقدير التقييم عملية" بأنو األداء تقييم بربر كامل ويعرؼ
 الفرد عند اإلصلاز مستوى ربسُت إىل عاـ بشكل األداء تقييم برامج دؼهتو  ،"مستقبال وتطويره تنميتو وتوقعات
 :التالية الغايات ربقيق إىل باإلضافة
 الفرد تطوير تنمية و  تسهيل. 
 استغالذلا ادلتوقع الفرد إمكانيات ربديد. 
 العاملة القوى زبطيط يف ادلساعدة. 
 4 .الفرد مكافئة ربديد يف ادلساعدة 
 أثناء هنموتصرفا سلوكهم ومالحظة لعملهم العاملُت أداء وربليل دراسة" أنو على األداء تقييم رؼعي كما      
 النمو إمكانيات على للحكم وأيضا احلالية، بأعماذلم هتمكفاء ومستوى صلاحهم مدى على للحكم وذلك  العمل

 5 "أخرى لوظيفة ترقيتهم أو أكرب، دلسؤوليات وربملو ادلستقبل، يف للفرد والتقدـ
                                       

 .253-297 ،ص 1994 ،-مصر– القاىرة جامعة الزراعة، كلية مطبعة ،"اإلدارية السياسات "ادلاضي، احملمدي زلمد  - 1
 87 ص ، 2000-النشر بلد بدوف- والتوزيع، والًتمجة للطبع األمة دار ،1 ط ،"البشرية ادلوارد إدارة" حاروش، الدين نور 3 - 2
 .123، ص  2004محداوي وسيلة، "إدارة ادلوارد البشرية"، مديرية النشر اجلامعية، قادلة)اجلزائر(،  - 3
 . 323، ص  2011مع العريب للنشر و التوزيع، عماف،)األردف( اجمل  ، مكتبة1منَت نوري، فريد كورتل، "إدارة ادلوارد البشرية"، ط   - 4
)مصر(، اإلسكندريةصالح الدين عبد الباقي،" اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات"، الدار اجلامعية للتوزيع والنشر،  - 5

 257ص  2002
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 لتجري وعادؿ، منصف بشكل العاملُت جهود تقدير دبوجبها يتم اليت العملية" أنو على أيضا تعريفو وديكن     
 مستوى لتحديد هبا أدائهم مقارنة دبوجبها يتم معدالت إىل باالستناد وذلك وينتجوف، يعلموف ما بقدر مكافئتهم

 .العمليف  هتمكفاء
 أىمية تقييم األداء: :ثانيا

ا أفراد متخصصوف أو هبتتبلور عملية تقييم األداء يف ادلؤسسات، فتصبح وظيفة متخصصة ذلا قواعد وأصوؿ، ويقـو 
 أفراد مدربوف على أدائها، ويستعمل فيها مقاييس رمسية توضع على أساس علمي موضوعي، ودلا كاف الناس

تقيم أعماذلم  إفوظائف معينة طمعا يف التقدـ والًتقية وزيادة األجور، فإف من األمهية  ؤذواليبادلؤسسات  يلتحقوف
 :1الزاويتُت  من ىاتُت
 .مدى أدائهم للوظائف ادلسندة إليهم، ومدى ربقيقهم للمستويات ادلطلوبة يف إنتاجيتهم -
 ألجور. على التقدـ واالستفادة من فرص الًتقي وزيادة ا هتممدى قدر  -

 م واستعداده للتقدـ. هتلذلك فإف تقييم األداء ىو قياس كفاءة األداء الوظيفي لفرد ما، وحكم على قدر 
 :2من وأيضا تظهر أمهية تقييم األداء من خالؿ عدة نقاط واليت سبكن ادلؤسسة

ادلوضوع  أف تتأكد من أف مجيع ادلوظفُت قد سبت معاملتهم بعدالة، وأف ادلستندات ادلوثقة حوؿ ىذا -
 ستكوف عنصرا ىاما يف تأييد سالمة موقفها فيما تظلم أحد ادلوظفُت من القرارات اليت تطاؿ ترقيتهم أو

 إهناء خدماهتم.
أف ربدد اإلدارة ادلتميزين من ادلوظفُت وتضعهم يف الصورة أماـ ادلسؤولُت والزمالء سبهيدا الزباذ القرارات  -

 .ترقيتهم إىل مراكز وظيفية أعلى حوؿ
أف معرفة مستوى أداء ادلوظف سبهد لو الطريق وباالتفاؽ مع رئيسو حوؿ اخلطوات القادمة فيما يتعلق بتطوير  -

 .وربسُت إنتاجيتو أدائو
 وأخَتا، فإف من شأف احلوار بُت ادلوظف ورئيسو ادلباشر حوؿ نتائج التقومي أف تظهر أيضا جوانب النقص يف -

 يًتتب على إعادة النظر يف ىذه األمور اكتشاؼ أخطاء قد تكوف ىي السببسياسات ادلؤسسة وأنظمتها، إذ قد 
 .3يف ضعف نتائج تقييم أداء ادلوظف

 4 :كما صلد من يقسم األمهية إىل نوعُت من حيث األمهية بالنسبة للعماؿ وبالنسبة للمسؤولُت كما يلي

                                       
 .238-237، ص  2011)مصر(، ريةاإلسكندتقييم األداء"، دار التعليم اجلامعي،  -، " إدارة ادلوارد البشرية و تنمية األداءوآخروفراوية حسن،   - 1
 .103، ص  2009،" إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي"، للكتاب العادلي، عماف)األردف(، وآخروفمؤيد سعيد سامل  - 2
 .103 ص ،السابق ادلرجع نفس ،إدارة ادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي ، مؤيد سعيد سامل وآخروف  - 3
"تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة العمومية االقتصادية"، دراسة حالة ادلؤسسة اجلزائرية للكهرباء والغاز، أطروحة دكتوراه شنويف نور الدين،  - 4

 .26،25، ص  2005جامعة اجلزائر  دولة،
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 تقييم أداء العمال

 بالنسبة للمشرفين
 

 بالنسبة للعامل

 ضمان

اسخمرا

ریت 

 الرقابت

 حنمیت

 قدراث

 الخحلیل  
 حنمیت

االحصا

 ل

 بالعمال

 

 اإلحساس

 بالمسؤولیت   
 اخخبار

 العامل

 ححج

 الخجربت  

 حطویر

 أداء

 العامل     
 زیادة

 مسخوى

 الرضا

 الوظیفي
 

 .إحساس العامل بادلسؤولية  -                  :بالنسبة للعماؿ -أ 
 .اختبار العامل ربت التجربة   -                             

 .تطوير أداء العاـ -                              
 .زيادة مستوى رضا العامل -                         

 ىذا بالنسبة للعماؿ أما بالنسبة للرؤساء وادلشرفُت فأمهية التقييم تكمن فيما يلي: -ب 
 .استمرارية الرقابة واإلشراؼضماف  -
 .تنمية القدرة على التحليل -

 تنمية االتصاؿ بُت ادلشرؼ الرئيس والعماؿ.
 يوضح أمهية تقييم أداء العاملُت: ( 13الشكل رقم ) وفيما يلي 

على مرجع شنويف نور الدين، "تفعيل نظاـ تقييم أداء العامل يف ادلؤسسة  باالعتماد: من إعداد الطالبُت المصدر
 2005ادلؤسسة اجلزائرية للكهرباء والغاز، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة اجلزائر  العمومية االقتصادية"، دراسة حالة

 26،25ص 
 للعماؿ تكمن يف شعور العامل( يتضح لنا أف أمهية تقييم أداء العاملُت بالنسبة 03من خالؿ الشكل رقم )
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يف أحسن وجو قصد تطوير عملو والوصوؿ إىل األىداؼ ادلسطرة، بينما يف ادلقابل  واىتماموبادلسؤولية اذباه عملو 
للمشرفُت تتمثل أمهيتهم يف وجود رقابة واستمرارية العمل وذلك بإنتاج عالقات مباشرة مع العماؿ لشعور  بالنسبة

 عملو. بالراحة يف ىذا األخَت
 
 
 
 
 

 :  خاتمة الفصل
من خالؿ دراسة ىذا الفصل نستنتج أف تسيَت ادلوارد البشرية هتدؼ إىل ربديد إجيابيات ادلنظمة من يد عاملة، و 
العمل على تأىيلها و تطويرىا تطويرا فعاال يعود بالفائدة على ادلنظمة و أفرادىا، و كذلك دعمهم و ربفيزىم 

إىل ربقيق النتائج ادلقصودة، فالعنصر البشري ما ديلكو من لتحقيق األداء ادلتميز و ادلتوافق مع الغدارة الساعية 
مهارات و قدرات و ما يتمتع بو من دوافع للعمل ىو العنصر السياسي يف زيادة ادلردودية و ربقيق الكفاءة و 

 يتم التطرؽ إليو يف الفصل الثاين.سالفعالية. و ىذا ما 
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 :مقدمة الفصل
 هبا يتمتع اليت اخلربات و ادلهارات و القدرات معرفة ذلك يلزمها ،ادلؤسسات االقتصادية  داخل الوضع لتسيَت 

 عن اكتساهبا إىل والسعي , ادلتاحة مواردىا بُت من الضرورية الكفاءات اكتشاف كذلك ، هبا العاملُت و مسَتيها
 لوجود الداعي وىو اجملال ىذا يف التسيَتية قدراتو و ادلسَت دور يفسر ما ىذا و والتعلم والتدريب التكوين طريق

 وتطوير لتنمية األساسية وبوظائفو البشري بادلورد االىتمام يستدعي شلا , ادلؤسسات ذهبشرية هب كفاءات
 . ورلاالهتا الكربى لذلك األساسية ادلراحل و, تسيَتىا أىداف دبعرفة بفعالية تسيَتىا طريق عن البشرية الكفاءات

 نظام أساس دبؤسساهتم على الكفاءات ىذه توظيف ػلسنوا أن االقتصادية ادلؤسسات مسَتي على بالتايل و
 ذلذه أفضل تسيَت إىل للوصول ,دبؤسستهم البشرية الكفاءات تسيَت نظام لتطبيق أمثل ظلوذج إتباع و ,ادلعرفة تسيَت

 .ادلؤسسة ألىداف ربقيق ومنو الكفاءات
 نا يف ىذا الفصل إىل تعريف الكفاءات ادلهنية  ،و أنواعها و متطلباهتا .لقد تطرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل إلى الكفاءات البشرية األول:المبحث 
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اثر  ،مسَتي ادلؤسسات  هبا  اليت يبادريف ظل تغَتات احمليط الذي تنشط بو ادلؤسسات واإلسهامات 
أنو يرتبط صلاح ادلؤسسات  حيث ،ستوى التنظيمي لالقتصاد العادلي ربوالت وتطورات العصر خاصة على ادل

الباحثُت يف هبا اليت اىتم  فالكفاءات إذن من ادلواضيع ،وحسن تسيَتىا من أجل تطويرىا  هتاواستمرارىا بكفاءا
 دارة والتسيَت وغَتىا .اإل ،ميادين علم النفس 
 مفهوم الكفاءات األول:المطلب 

الكفاءات  إذ غلب ربديد البشرية،إن مفهوم الكفاءات عموما يعترب من اإلشكاالت ادلتعلقة بتسيَت ادلوارد 
 ادلؤسسة.العاملُت ومقارنتها مع الكفاءات الضرورية اليت ربقق أىداف  هباوالقدرات اليت يتمتع 

 ادلصطلحُت، ادلؤسسة بُت الكفاءة والفعالية إذ غلب على ادلسَتين و رجال األعمال التفرقة بُتو قد تكون إدارة 
 التايل:ذلك يف  وذلك بالنظر لتعدد اآلراء واختالفها أحيانا يف التعريف خاصة عند مناقشة فعالية اإلدارة ويتجلى

 الفعالية:    
 و يقال أن ادلدير ، تنجز ما يطلب منها بنجاح لعاملةجعل القوى ا هناتعرف الفعالية بأ :(1) تعريف  .1

ويشًتط لفظ الفعالية إىل ضرورة اصلاز األعمال الصحيحة باألسلوب الصحيح  ،الناجح ىو ادلدير الفعال 
ولعل من األمور الواجب االنتباه إليها ىو أنو يؤدي ادلدير عملو بطريقة فعالة يف  ،لصحيح الوقت ا يف

  1ذا األسلوب يف أداء العمل قد يكون غَت فعال يف األجل الطويل .غَت أن ى ،القصَت  لألجل
 هناحققت اإلدارة أىدافها توصف بأ فإذادبدى ربقيق ادلنظمة ألىدافها  تعرف الفعالية أيضا :(2) تعريف  .2

 2أقل فعالية إذا مل ربقق أىدافها بالشكل ادلطلوب.  هناإدارة فعالة وبأ
 قدرة خصوصية على تعديل وضعية عمل هناالفعالية على أ "Ingman Granstedt" يعرف  : (3) تعريف  .3

أن الفعالية تتعلق بدرجة بلوغ  "M. kalika" يشكل بقاءىا عائقا بالنسبة للمنظمة أو الفرد بينما يري
 3اخلصوصية احملددة للمؤسسة. األىداف 

 :الكفاءة 
  :فقد يدل عن اإلنتاج وىو كالتايل ،ؼلتلف رلالو عن ادلوارد البشرية وىنا تعريف الكفاءة 

 حيث تعرب  ، ادلخرجات القياسية أو ادلخططة تعٍت نسبة ادلخرجات الفعلية )ادلتحققة( إىل:  Efficiency الكفاءة
 الكفاءة عن مدى تطابق اإلنتاج الفعلي مع اإلنتاج ادلخطط أي أن مؤشر الكفاءة يعد اختبارا معياريا دلؤشر

 1 وؽلكن التعبَت عن الكفاءة بالعالقة التالية : ،اإلنتاجية 
                                                           

دار اجلامعة  ،اإلداريةادلهارات  -وظائف اإلدارة  -إدارة األعمال، مدخل ازباذ القرارات وبناء ادلهارات اإلدارة وادلديرين  ،العبدجالل إبراىيم  -  1
 .20ص  ،2003 ، مصر، اإلسكندرية، اجلديدة

 .268ص ، 2003 ،مصر،اإلسكندرية ، احلديثادلكتب اجلامعي  ،اإلدارةأساسيات  ،زلمودمنال طلعت  - 2

مؤسسة  ، لمؤسسات األلفية الثالثة األساسية: دعائم النجاح  تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ، -  3
 . 205، ص 1،2009ط اإلسكندريةالثقافة اجلامعية ، 
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 (الكفاءة = ادلخرجات ادلتحققة )اإلنتاج الفعلي ( / ادلخرجات القياسية أو ادلخططة )اإلنتاج القياسي أو ادلخطط
 حيث أنو ىناك ،تاج وتشمل جانب ادلوارد البشرية فهي تغفل جانب اإلن ،يف اآلتية للكفاءة أما عن التعار 

 نتطرق إليها أوال، وىي على النحو التايل : ،عريف الكفاءات وزلاوالت تعريفها تصعوبات 
  : صعوبات تعريف الكفاءات                                                                                           

بالرغم من تعدد احملاوالت كفاءة يصعب على الدارسُت الوقوف على تعريف شامل ومتفق عليو دلفهوم ال
ومرد ىذه الصعوبات  ،الوطٍت ألرباب العمل الفرنسي اجمللس واليت من بينها ادلبادرة اليت أقدم عليها  ،

 2ىي : إىل عوامل
   كثَتة.الكفاءة مفهوم متعدد الدالالت ػلتمل معان 
  مضامينها إىل اختالف .( شلا يؤدي حتما.التسويق. اإلنتاج، )اإلدارة،تعدد رلاالت تطبيق الكفاءات. 
 . تعدد ادلستويات الًتكيبية للكفاءات 
  الكفاءات.تعدد ادلشارب الفكرية وادلقاربات النظرية لدى ادلؤلفُت ادلهتمُت بقضايا إدارة وتطوير 
  الكفاءات:زلاولة تعريف  

 3ىناك بعض التعاريف وردت ألجل مفهوم الكفاءة حملاولة الوصول إىل صورة تقريبية وىي : 

  تعريف اجلمعية الفرنسية للمعايَت الصناعيةAFNOR  : مهنية  الكفاءة ىي استخدام القدرات يف وضعية
 األداء األمثل للوظيفة أو النشاط . إىلبغية التوصل 

  تعريفP.Zarifian  الكفاءة ىي ازباذ الفرد للمبادرة وربملو للمسؤولية يف سلتلف الوضعيات ادلهنية اليت
 تواجهو.

  تعريفAmit et Shoemaker  :يف شكل  ،شأة على بذل أو استخدام مواردىا الكفاءات ىي قدرة ادلن 
ويضيفان أن الكفاءات ىي عبارة عن ،  لتحقيق ىدف زلدد ،اديا ، باستعمال مسارات تنظيمية مركب اعتي

دبرور الزمن خصوصية لكل منشأة وتتطور  وىي ،ترتكز على ادلعلومات  ، ملموسة مسارات ملموسة أو غَت
كذلك ىناك                                                     عرب تفاعالت معقدة بُت موارد ادلنشأة .

 عدة تعاريف أخرى للكفاءات نذكر منها :
  الكفاءات  :(1) تعريفLes Compétences  :رلموعة من ادلعارف وادلهارات والسلوكيات  هناتعرف بأ

 1ادلكتسبة عن طريق استيعاب معارف وخربات مرتبطة فيما بينها يف رلال معُت .

                                                                                                                                                                                     

العمل ورأس ادلال، دار البداية، األردن، الطبعة األوىل،  -التغيَت التقٍت  -نبيل إبراىيم زلمود، ربليل ادلتغَتات االقتصادية، اإلنتاجية والكفاءة  - 1 
 .55، ص 2008

 .111، ص  110مرجع سابق ، ص   تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشريةثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،  -  2

 .115، ص  112مرجع سابق ، ص   تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشريةثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ، - 3
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  (2) تعريف:  "G.Leboterf "  إطار  القدرة على تعبئة ، مزج وتنسيق ادلوارد يف  هناالكفاءات بأ: يعرف
مجاعية  وقابلة للتقييم ، كما ؽلكنها أن تكون فردية أو هباعملية زلددة ، بغرض بلوغ نتيجة زلددة وتكون معًتف 

ومزجها مع سلتلف موارد احمليط وتوجيهها لتحقيق  ، وؽلكن القول أن الكفاءات ىي عملية تعبئة كفاءات فردية
ارسة ظرية والعلمية واخلربة ادلممزيج ادلعارف الن هناالكفاءات بأفيعرف   Le Medef  مستوى زلدد من األداء ، أما

وعلى ادلؤسسة تقييمها هبا يسمح دبالحظتها واالعًتاف  والوضعية ادلهنية ىي اإلطار أو الوسط الذي ،
 2.وتطويرىا

 يشَت مصطلح الكفاءة إىل اصلاز األعمال بطريقة ال تؤدي إىل إىدار وضياع ادلوارد دون (3)  تعريف : 
 3جدوى .

  يقصد بالكفاءة حسن االستفادة من ادلوارد ، فاإلدارة عليها مسؤولية استخدام العناصر (4) تعريف : 
 البشرية وادلالية وادلادية أحسن استخدام أي بكفاءة كذلك تشَت الكفاءة إىل قدرة الفرد على تطبيق تعلمو بشكل

 4خرين .سليم يتصف بالدقة واإلتقان ، ومع مراعاة البعد اإلنساين يف التعامل مع اآل
  5الوظيفة. مسة أساسية )ضمنية( يف ادلدير ترتبط باألداء ادلرتفع يف هناتعرف الكفاءة بأ :(5) تعريف 
  6 يلي:وىو كما  للكفاءة،و يأيت لتحديد مفهوم أوضح وأمشل  :(6) تعريف 

أوسع  وبشكلالكفاءة ىي القدرة على تنفيذ رلموعة مهام زلددة وىي قابلة للقياس وادلالحظة يف النشاط ، 
يشَت مفهوم  الكفاءة ىي استعداد لتجنيد ووضع ادلوارد )ادلعارف ، ادلعارف العلمية ، معارف التحلي ( يف العمل

الشخصية اليت  والكفاءة ال تظهر إال أثناء العمل ، وحسب "Caird" الكفاءة إىل رلموع ادلعرفة وادلهارة ومتغَتات 
 ذلك بالشكل التايل : زبص السلوك الناجح يف رلال معُت ويدعم

 بنية سبثيلية لكفاءة ادلؤسسة.  (:44الشكل رقم )

 

                                                                                                                                                                                     

سيَت عبد احلميد برحومة ، طالل زغبة ، تدريب وتنمية ادلوارد البشرية كخيار اسًتاتيجي لتحقيق ادليزة التنافسية يف ظل ادلداخل احلديثة لت - 1
 .22/02/2012-21الكفاءات ، مداخلة يف ادللتقى الوطٍت األول حول تسيَت ادلهارات ومساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة  

ادللتقى ديد فاطمة الزىراء ، قبايلي أمال ، دور تطوير الكفاءات وتنمية ادلهارات يف ربقيق األداء ادلتميز بادلؤسسة االقتصادية ، مداخلة يف مه - 2
 .22/02/2012-21ادلهارات ومساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة  الوطٍت األول حول تسيَت

 .19ق ، ص جالل إبراىيم العبد ، مرجع ساب - 3
 . 55زلمد الصَتىف ، مرجع سابق ، ص  - 4 
مرشد للكفاءة وأساليب التقييم ، فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية ،  –مارجريت ديل بول ايلز ، ترمجة اعتدال معروف ، تقييم مهارات اإلدارة  -5 

 .129، ص  2002
،  07دد كمال منصور ، مساح صوحل ، تسيَت الكفاءات ، اإلطار ادلفاىيمي واجملاالت الكربى ، رللة أحباث اقتصادية وإدارية ، جامعة بسكرة ، الع  - 6

 .50، ص  2010جوان 
 

 الكفاءة
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اقتصادية  الكربى ، رللة أحباث جملاالت: كمال منصور ، مساح صوحل ، تسيَت الكفاءات ، اإلطار ادلفاىيمي وا المصدر
 .50، ص  2010، جوان  07وإدارية ، جامعة بسكرة ، العدد 

ادلؤسسة ، وعليو  و استنتاجا شلا سبق من التعاريف ، تعترب الكفاءات البشرية من أىم ادلوارد األساسية ادلوجودة يف
ادلورد البشري ذو  واخلصائص اليت تنطبق علىؽلكن استخالص تعريفا ذلا ، أخدا بعُت االعتبار تلك ادلؤىالت 

والقدرات وادلهارات ادلتوفرة  القدرات وادلهارات العالية األداء وادلتميزة . فالكفاءات البشرية إذن ىي تلك ادلعارف
ىذا النوع من الكفاءات  يف شخص ما واليت يتمكن من خالذلا أداء واجباتو و أعمالو بفعالية أكثر ، وبتوفَت

الكفاءات البشرية على  ادلؤسسة التميز عن منافسيها واكتساب مكانة عالية يف السوق . كذلك تعرف تستطيع
 . هباادلهنة اليت يقوم  قدرة األفراد واجلماعات على االستجابة الفعالة والناجحة دلتطلبات منصب العمل أو هناأ

 المطلب الثاني : خصائص وأنواع الكفاءات البشرية
 فاءات البشرية :أوال/ خصائص الك

 وادلتوسطة، إن اعتبار ادلوارد والكفاءات البشرية موردا ىاما بالنسبة للمؤسسات وباألخص ادلؤسسات الصغَتة 
 1يلي:وادلتمثلة يف ما  والسمات،فذلك غلعلها تتصف جبملة من اخلصائص 

  فالطبيعة ادلتباينة للموارد والكفاءات البشرية من خالل اختالف  للمؤسسة:مساعلة ادلوارد يف خلق القيمة
أكفاء  ذبعل مساعلتهما يف خلق القيمة متباينة ، فمثال بقدر ما صلد أن ادلستخدمُت كانوا هتموقدرا هتممستويا

ما  ؤسسةبقدر ما كان أدائهم جيدا وبالتايل يزداد ما يضيفونو من قيمة للمنتج أو اخلدمة ، وبقدر ما سبتلك م
و  من مستخدمُت جيدين ذوي قدرات ومهارات عالية بقدر ما يكون رصيدىا من رأس ادلال البشري قيما

 شليزا .
  أن تكون ادلوارد نادرة : أي أن يكون فريدا أو شليزا ضمن ادلنافسُت احلاليُت أو احملتملُت للمؤسسة ، أخدا

 دراكية( يف ادلوارد البشرية فان تلك سبتلك قدرات عاليةبعُت االعتبار التباين الطبيعي للقدرات الذىنية )اإل
 عادة ما تكون نادرة .

                                                           

ة ، مدخلة يف ادللتقى الدويل حول التنمية مساليل ػلضيو ، بالل أمحد ، األعلية اإلسًتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورىا يف ربقيق التنافسي - 1
 . 158، ص  157، ص  2004مارس  10/  09البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة 

 

 المتغيرات النفسية  المهارة األداء المعرفة

 مؤشرات األداء / السلوك الناجح 
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  ما يلي:إن أىم ما يصعب إمكانية تقليد ادلوارد والكفاءات البشرية  للتقليد:غلب أن يكون ادلورد غَت قابل 
 مغايرة.ثقافة ادلؤسسة ومعايَت أداءىا اليت ال ؽلكن ذبسيدىا يف بيئة  طبيعة -
 ادلؤسسة بسبب تداخل د بدقة مدى مساعلة كل كفاءة أو فرد يف القيمة اليت خلقها يفصعوبة ربدي -

 ادلختلفة.النشاطات 
 صعوبة تكرار العالقات االجتماعية خبصائصها اجلوىرية اليت كانت وراء عملية خلق القيمة بسبب -

 للعالقات.التعقيد االجتماعي 
  ادلنتهجة منأي عدم إمكانية استبدالو دبورد شلاثل لو على مستوى اإلسًتاتيجية  للتبديل:عدم قابلية ادلورد 

 ادلؤسسة.طرف 
 ثانيا / أنواع الكفاءات البشرية :  

 ومن األحباث حول موضوع الكفاءة صلد الباحثُت،الكثَت من  هباتعد الكفاءات من ادلواضيع اليت اىتم 
الذي وجد بعض األظلاط من الكفاءات اليت مسحت بتقدير أحسن لألداء أثناء العمل  "MC. Clelland"أحباث

أمساء  حيث منها ما توصف بالكفاءات األساسية واألخرى تندرج فيما أبعاد،واعتبارىا تتوزع على مخس فئات أو 
 1وىي تتمثل يف ما يلي :  التفاضلية،بالكفاءات 

 حيث كل األفراد يف حاجة إليها حىت يكونوا فعالُت يف أعماذلم وؽلكن ذلذه األساسية:الكفاءات   -1
 وىي:الكفاءات أن تكتسب عن طريق التكوين والتطوير 

   المعارف (knowldges:) التسويق، :مثل معُت. وىي ادلعلومات اليت تكون عند شخص ما يف ميدان 
 البشرية.البيع وادلوارد 

    المؤهالت(Abilities:)   ادلؤىالت ادلتعلقة بتنظيم عتاد أو  مثل: ،ماأي التثبيت السلوكي عن خربة
 منطقية.ورشة بطريقة 

 تشمل:حيث تسمح بالتمييز بُت أصحاب األداء ادلرتفع واألداء ادلتوسط و  :التفاضليةالكفاءات  -2
 يف فريق وعضو مثل : إدراك الشخص لذاتو كقائد ،لق بادلواقف والقيم وصورة الذات : وتتع إدراك الذات. 
  وادلبادرة.ادلرونة  كادلثابرة،أي اخلصائص العامة اليت تقود إىل السلوك بطريقة معينة   العبقرية:صفات  
 مثل : دوافع االصلاز أو االنتماء .  ،واترة اليت تنشأ عنها السلوكيات الدوافع : ىي القوى الداخلية ادلت 

                                                           

اقتصاد  براق زلمد ، رابح بن الشايب ، تسيَت الكفاءات وتطويرىا بادلؤسسة ، مداخلة يف ادللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف - 1
 .243، ص 242، ص  2004مارس  10/ 09ادلعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة ، 
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 حددت مجلة من األنواع أو التصنيفات ادلختلفة باختالف الكفاءات،فنظرا الختالف وتباين مفاىيم 
 1يلي:وادلتمثلة يف ما  وادلعايَت،االستعماالت 

ثالثة  ربتاج كل منظمة ألداء مهامها على أحسن وجو إىل المهنية:تصنيف الكفاءات من حيث النوعية / 1
 وىي:أنواع من الكفاءات 

 وتشمل القدرة على تصور ادلؤسسة ككل من خالل تداخالت  الكفاءات الفكرية أو التصورية : 
 ىذه التصورات سبنح ،سسة باحمليط اخلارجي بكل عناصره والقدرة على إدراك عالقات ادلؤ  ،سلتلف الوظائف 

 أىدافها اإلسًتاتيجية على وجوادلسَت أسلوبا خاصا يف فهم وصياغة التوجهات التنموية للمؤسسة و 
 اخلصوص .

 وتتمثل يف قدرة ادلسؤول على العمل بفعالية باعتباره عضوا يف ت اإلنسانية أو العالقاتيةالكفاءا : 
وتًتجم القدرة على فهم  ،رد وبعالقاتو دبسؤولية ومعاونيو وبذلك فهي تتعلق باجلانب السلوكي للف ،رلموعة 

 يريده اآلخرون أو يقولونو . ما
  تفًتض اإلدلام والتحكم يف معارف خصوصية تندرج ضمن نطاق التخصص وبعبارة الكفاءات التقنية : 

وتًتجم واقعيا  ،إجراء أو تقنية معينة  ،الفهم واالستعمال األمثل دلسار  تتضمن القدرة على ،أكثر وضوحا 
قيام ادلدقق مثل :  ،از عمل خصوصي ادلعارف ادلتخصصة اليت سبكن الفرد من أداء العمليات الالزمة الصل يف

 تدقيق للحسابات ادلالية . بإجراء
 علا:وظليز نوعُت من الكفاءات  :المختلفةها للمهام تداولالكفاءات من حيث مدى  / تصنيف2

 ىي الكفاءات التقنية الالزمة يف إطار منصب عمل خصوصي بشكل ال الكفاءات الخصوصية :  
ال بتوافر ىذه الكفاءات ، شلا غلعل ىذا النوع من  هبايتسٌت معو ذلذا ادلنصب من اصلاز ادلهام ادلنوطة 

 .القانونية اليت يشغلها الفرد يف ادلنظمة  مرتبطا ارتباطا وثيقا بادلكانة الكفاءات
  : ىي الكفاءات اليت يستعملها الفرد الصلاز أنواع كثَتة من ادلهام ، وىي كفاءات الكفاءات المشتركة  

 سبكنو من هنالكفاءات برغم عدم ارتباطها بادلوقع التدرجي للفرد إال أتطبق يف كل مناصب العمل ، و ىذه ا
 :  هنالكو  Compétences habilitantesربسُت أداء عملو ، كما أهنا  تعترب كفاءات تأىيلية 

  تساعد الفرد على اصلاز مهامو ادلهنية ونشاطات يومية أخرى ؛ 
 سبنح الفرد قاعدة ومرتكزات لتحصيل معارف أخرى ؛ 
 . تدعيم قدرة الفرد على التكيف مع التغَتات 

                                                           

مؤسسة الثقافة  ، لمؤسسات األلفية الثالثة األساسية: دعائم النجاح  لكفاءات وتنمية الموارد البشريةتطوير ا ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ، - 1
 (.131-122)  ص 1،2009ط اإلسكندريةاجلامعية ، 
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أعليتو  : وقد مت تصنيفها إىل فردية ومجاعية ألنو سبييز لو تصنيف الكفاءات بحسب سعة ومستوى الحيازة/ 3
 الفكرية والعملية ال سيما عندما يتعلق األمر بإعداد وتصميم الربامج التكوينية ، وىي على النحو التايل :

حول  : وىي تعرب عن كفاءة كل فرد من أفراد ادلؤسسة ، حيث ىناك عدة تعاريف ت الفرديةأوال / الكفاءا  
 الكفاءات الفردية من بينها :

  تعريفP. Gilbert et M. Parlier  : قدرات عمل معارف،الكفاءات الفردية ىي رلموعات   
 معينة.وسلوكيات مهيكلة وفق ىدف معُت ويف وضعية 

  تعريفAlian Meignant  :حلقة وصل  هناىي معارف علمية مقبولة يف نشاط معُت ، كما تعرف بأ 
بُت اخلصائص الفردية وادلهارات ادلتحصل عليها من أجل األداء احلسن دلهام معينة زلددة ، فادلعارف اليت 

 1.تالفرد ىي حوصلة للمعارف ادلكتبية بالتكوين والتعلم وادلعارف يف العمل كاخلربات وادلمارسا ؽلتلكها
 تعريف أخر للكفاءات الفردية ادلقصود منها أخد ادلبادرة الفردية و تأكيد مسؤولية الفرد اذباه ادلشاكل 

 2واألحداث اليت تواجهو ضمن الوضعيات ادلهنية . 

التكوين  وبغرض التبسيط فان الكفاءات الفردية ىي كل ادلؤىالت اليت ػلوزىا الفرد عن طريق التكوين األويل ،    
وبصورة  ادلتواصل ، التجربة ادلهنية والتجارب الشخصية ، واليت يستعملها يف نشاطو ادلهٍت الصلاز أىداف زلددة

 فعالة .
الفردية  ويقًتح بعض الباحثُت واالستشاريُت تفصيل ىذا النوع من الكفاءات يف إطار ما يسمونو بالكفاءات     

  : ءات التاليةبالكفا"   Hayاألصلية مثال : تعًتف رلموعة " 
دافعية األداء االىتمام  : (Compétences d’activité et de réalisation) كفاءات العمل واالصلاز -

 واجلودة ، ادلبادرة والبحث عن ادلعلومات .بالنظام 
: التفاىم بُت األفراد والتوجو  (Compétences d'assistance et de service)كفاءات اإلعانة واخلدمة -

 الزبون .خدمة ضلو 
 .روح التنظيم و إقامة العالقات والتأثَت،النفوذ  :  ( Compétences d’influence) كفاءات التأثَت -
 والتعاون واجلماعي  التوجيو العمل ادلعاونُت،تطوير  :(Compétences managériales)كفاءات إدارية    -

 إدارة الفريق .
 والتصميم واخلربةالقدرة على التصور  التحليلي،التفكَت :  Compétences cognitivesمعرفية كفاءات   -

 التقنية.

                                                           

 . 09مرجع سابق ، ص دور تطوير الكفاءات وتنمية ادلهارات يف ربقيق األداء ادلتميز بادلؤسسة االقتصادية مهديد فاطمة الزىراء ، قبايلي أمال ،  -1
ل حول مساعلة إبراىيم عاشوري ، محزة غريب ، ضلو الرفع من كفاءة إدارة ادلوارد البشرية من منظور تسيَت الكفاءات ، مداخلة يف ادللتقى الوطٍت األو  -2

  .  2012فيفري  23/ 22  تسيَت ادلهارات يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة ، 
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التحكم يف الذات ، الثقة :  Compétences d'efficacité personnelleكفاءات الفعالية الشخصية  -
 النفس ، القابلية للتكيف واالطلراط يف ادلنظمة . يف 

أن  هناكفاءة أصلية من شأ 11حدد  فقد The council fir Adult Experimental Learning أما
 وىي:تدعم النجاح االجتماعي وادلهٍت للفرد 

  الوضعية.سلوك عفوي ومتطابق سباما مع  : Esprit d’initiative المبادرةروح  -
 واإلصرار.ذبريب سلتلف الطرق دلعاجلة ادلشكلة و إبداء القدرة على ادلثابرة  :Ténacité التثبت -
 ابتكار منتوجات جديدة ، تصور أداء ادلهام بطرق أصلية )مبتكرة(. :  Créativité روح اإلبداع  -
 زبطيط ادلهام ، استعراض سلتلف اإلمكانيات قبل ادلبادرة بأي :  Sens de l'organisation  روح التنظيم -

 شيء ، ربديد األولويات بُت سلتلف ادلهام .
استعمال  احلاالت،ت أو االختالفات بُت سلتلف هبااستكشاف التشا  :Esprit critique روح النقد -

 األحداث.ادلفاىيم أو ادلبادئ يف وصف 
التزام اذلدوء يف كل األحوال ، عدم التعجل يف استخالص :  Contrôle de soi التحكم في الذات -

 النتائج .
 رلموعةالتنظيم والتكفل بأعباء نشاط ما أو  :Aptitude de commandement مؤهالت القيادة -

 مناقشة.تنشيط رلموعة  نشاطات،
قول أو فعل شيء يؤثر يف الغَت ، تقدمي عدة :   Force de persuasion  القدرة على اإلقناع -

 نفس الوقت إلقناع اآلخر . مربرات يف 
 .إظهار اعًتاضو على اآلخر :   Confiance en soi الثقة في النفس -
 للغَت،إدراك احلالة النفسية : Relations interpersonnelles العالقات ما بين األفراد -

 .وصف إدراكو الحتياجات وأىداف الغَت لفظي،غَت  سلوكوفهم مالحظة 
  اآلخرين.إراحة  باىتمام،االستماع للغَت  :Sensibilité التحسين -

 ونظرا أىداف،حبكم طبيعة ادلنظمة كمجموعة بشرية مهيكلة وذات  :الجماعيةثانيا / الكفاءات 
 فان ربليل وربديد الكفاءات يستدعي ذباوز اإلطار الفردي لالىتمام ،للصبغة اجلماعية للنشاط التنظيمي 

 دبستوى أعلى يتمثل يف الكفاءات اجلماعية .
 والكفاءات اجلماعية ليست رلرد ذبميع للكفاءات الفردية بل ىو تركيبة فريدة من الكفاءات ، ادلهارات      

ر لدى أفراد ادلنظمة تفوق نتيجتها النتيجة ادلًتتبة عن مجع الكفاءات الفردية وذلك بفعل أثوالقدرات ادلتوفرة 
 الناجم عن الديناميكية اجلماعية للفاعلُت . اجملموعة 
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 تنشأ ىذه الكفاءات من خالل تعاون الكفاءات الفردية لتسهيل عملية    :  الكفاءات الجماعية
تسمح الكفاءات اجلماعية بإنشاء موارد جيدة للمؤسسة وتسمح إىل النتائج احملددة ، حيث  الوصول

وتسمى ىذه الكفاءات كذلك بالكفاءات احملورية ، ألن على أساسها يتوقف بقاء  بتطويرىا وتراكمها ،
 1.  سحاهباان ادلؤسسة وتطورىا أو

 بينها وؽلكن: ىي رلموع الكفاءات الفردية اليت تتسم بالتعاون والتآزر  كذلك الكفاءات الجماعية 
ربديد مؤشرات ذلذا النوع من الكفاءات من خالل درجة التعاون بُت األعضاء ، التعلم اجلماعي 

 2والصراعات . 
 رلموعة أبعاد للكفاءات اجلماعية :  : C. Sauret وربدد     
 اجملموعة.تشكل التفاعالت القوية بُت أعضاء  :La synergieالتفاعل  -
 .تربط كل فرد بشبكة التعاون القائمة داخل فريق العمل :La solidaritéالتضامن  -
  . القدرة التأىيلية للجماعة وترتكز على نوعية التنظيم السائد: ربدد  L'Apprentissage التعلم -
أو تشَت إىل وجود سبثل مشًتك للنشاط   :L'image opérative collectiveالصورة العملية اجلماعية  -

 .العمل
ػليالن مرجعيتهما على األعضاء إذ ال توجد  :   Code et langue communsًتكة الرموز واللغة ادلش -

 كفاءة بدون تواطؤ .
 ومنو ؽلكن القول أن الكفاءات اجلماعية ىي رلموع األدوات ادلتوفرة لدى األفراد للعمل مجاعيا وادلتمثلة يف  

 والذاكرات اجلماعية اليت تسمح بازباذالنشاطات  شبكات االتصال اليت تنسق اجلميع،ادلهارات ادلشًتكة لدى 
 متناسقة.قرارات 

 كما ؽلكن استخالص وجود عدة عوامل تعمل على تطوير الكفاءات الفردية أو اجلماعية ، بدءا بالنظام
 الًتبوي كنواة أساسية لتشكيل الكفاءات ، مرورا دبؤسسات التعليم العايل ومراكز التكوين ، و انتهاءا بادلؤسسة .

 ؽلكن إدراج الكفاءات اإلسًتاتيجية والكفاءات األخَت،لتطرق إىل أنواع الكفاءات حسب التصنيف وبعد ا 
 وىي:التنظيمية على اعتبار أن ىذه األنواع تساىم يف تطوير الكفاءة داخل ادلؤسسة 

 الدور:/ تصنيف الكفاءات من حيث 4
 المحورية:أوال / الكفاءات 

 فقد تكون ثانوية زبص منتجات نشاطها،و يكون تقييم ادلؤسسة انطالقا من ادلهارات اليت توظفها يف 
       احملورية.وقد تكون أساسية تتعلق بادلهنة األساسية ذلا و اليت تسمى بالكفاءات  معينة،

                                                           

 .10مرجع سابق ، ص  ر تطوير الكفاءات وتنمية ادلهارات يف ربقيق األداء ادلتميز بادلؤسسة االقتصاديةدو  مهديد فاطمة الزىراء ، قبايلي أمال ، -  1
  .06مرجع سابق ، ص  ضلو الرفع من كفاءة إدارة ادلوارد البشرية من منظور تسيَت الكفاءات إبراىيم عاشوري ، محزة غريب ، - 2
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  ( 1تعريف) تقدمي  : الكفاءات البشرية ىي حزمة ادلهارات و القدرات اليت سبكن ادلؤسسة من
 1للزبون . منفعة حقيقية

  ( 2تعريف):  الكفاءات احملورية ىي نتيجة نسق تعلم مجاعي للمنظمة خاصة فيما يتعلق
 2 التكنولوجيا.سلتلف أنشطة اإلنتاج و إدماج دلختلف األظلاط من  بالتنسيق بُت

وتقييم  تنظيم ذلا من زبطيط ون الكفاءات ال بد و من أجل وصول ادلؤسسة إىل ربقيق األىداف ادلرغوبة م     
  يلي:و تشمل إدارة الكفاءات احملورية ما  ،هتاإدار بد من  ال

 غلب أن ربدد ما سبلكو ادلؤسسة من كفاءات زلورية وغلب أن ال زبلط بُت الكفاءة احملورية :االكتشاف -
 واحد.يف منتج  كذلك غلب الًتكيز على القدرات اليت ؽلكن تطبيقها يف أكثر من رلال وليس  وادلهارة،

 إما بتحديد جيد،ويكون يف حالة توظيف كفاءات زلورية قائمة لتحسُت األداء يف مكان  االكتساب: -
الكفاءات اليت ربتاجها بعد سنوات زلددة من اآلن أو باكتساب كفاءات عن طريق ثراء مهارات صغَتة 

 فريدة.بعضها مع البعض لتشكيل كفاءات زلورية  وصهر
 عادلي.سنُت لبناء كفاءات زلورية جديدة ذات مستوى  10ج إىل قد ربتا  :البناء -
 ادلؤسسة.: دبعٌت ربريك الكفاءات احملورية من قيم آلخر داخل النشر -
 خططك.ال زبسر كفاءات احملورية بسبب سوء التمويل أو يكشف  :الحماية -

 : "Les Compétences Stratégique"  ثانيا / الكفاءات اإلستراتيجية  
الكفاءات  مفهوم الكفاءات عموما يعترب من اإلشكاليات ادلتعلقة بتسيَت ادلوارد البشرية إذ غلب ربديدإن   

للمؤسسة ،  العاملون ومقارنتها مع تلك اليت يتطلبها ربقيق األىداف اإلسًتاتيجية هباوالقدرات اليت يتمتع 
 ادلؤسسة مع بيئتها التنافسية ،فالكفاءات ال تعد ذات طابع اسًتاتيجي ما مل تساىم يف تكيف 

والعالقات  الروتينية، هتاوعمليا هتاوتكنولوجيا الزمن،فادلؤسسة تعترب دبثابة رلموعة من الكفاءات ادلًتاكمة عرب     
 3ىي:بُت مواردىا البشرية حيث ؽلكن تنمية الكفاءات اإلسًتاتيجية انطالقا من ثالثة أنواع للموارد  ما

 .( ....ادلباين. التكنولوجيا، عدات،)ادلادلوارد ادلادية  -
 ....( ..ات ، ادلعرفة ، الطاقات الكامنةادلوارد البشرية )القدرات ، ادلهار  -
 .... ( ..الرقابة التنسيق،نظام  )اذليكلة،ادلوارد التنظيمية  -

                                                           

مساعلتو يف صدوقي عقيلة ، غموض الكفاءات احملورية : ضلو صعوبة تقليد ادليزة التنافسية ، مداخلة يف ادللتقى الوطٍت األول حول تسيَت ادلهارات و  -1
 . 22/02/2012-21تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة ، 

ألول حول كمال منصوري ، اذلام منصوري ، مساعلة مهارات القطب ) ادلهارات احملورية ( يف ربقيق ادليزة التنافسية ، مداخلة يف ادللتقى الوطٍت ا - 2
 .22/02/2012-21، تسيَت ادلهارات ومساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة 

تيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورىا يف ربقيق التنافسية ، مدخلة يف ادللتقى الدويل حول التنمية مساليل ػلضيو ، بالل أمحد ، األعلية اإلسًتا - 3 
 .140ص ،  2004مارس  10/  09البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية ، جامعة ورقلة 
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من  خلق تكامل ما بُت الكفاءات الفردية هباوبعبارة أخرى فان الكفاءة اإلسًتاتيجية تأيت من الطريقة اليت يتم     
 اإلسًتاتيجية تعد بالضرورة كفاءات مجاعية . خالل آليات تنسيق معينة ، شلا يؤكد على أن الكفاءات

 اعتربا الكفاءات اإلسًتاتيجية ، كفاءات أساسية أو كفاءات مركزية وىي  Prahalad et hamelأما بالنسبة  
 جيات اليت تساىم بطريقة تفسَتية يف القيمة ادلضافة للمنتوج النهائي ، ويشَت تصورتوليفة من ادلهارات والتكنولو 

 1الكفاءة اإلسًتاتيجية إىل قدرات ادلؤسسة مضروب يف ادلوارد ، فهي شكل تعلم مجاعي ضمن ادلؤسسة .
و  ارد البشريةوعليو تسيَت الكفاءات اإلسًتاتيجية يتطلب من ادلسَتين توجيو موارد ادلؤسسة خاصة منها ادلو 

 ضلو قطاعات منتقاة ، إلضافة أقصى قيمة للمنتجات و اخلدمات ادلعينة شلا يعيق ادلؤسسات األخرى هتارلهودا
 ادلنافسة عن ادلناورة ادلماثلة و التقليد ، خاصة إذا كانت ىذه القطاعات تفوقهم و سلتلفة .

التنظيمية:                                                                                          ثالثا / الكفاءات  
شكل  وتندرج ربت بنية تدرغلية ، حيث صلد بعض الباحثُت ادلهتمُت دبوضوع الكفاءات يدرجون تصنيفات يف

مستويُت علا  يف إطار خاص و يشملترتيب تدرغلي حبسب درجة أعلية الكفاءة ، حبيث ىذا التصنيف موضوع 
                                                                           2على التوايل :

 حيث صلد ادلستوى التنظيمي لتدرج الكفاءات الذي يقصد بو ترتيب   :التنظيميعلى الصعيد  (1)المستوى 
 بالكفاءات" C. Dejoux" غَتىا من ادلنظمات و قد أمستو إىلالكفاءات من منظور ادلنظمة نفسها بالنظر 

 واليت تعرف كما يلي : التنظيمية،
 : وتسمى أيضا بكفاءات ادلؤسسة ، وىي كفاءات تتعلق ببيئة األعمال والتغَتات الكفاءات التنظيمية

 التعامل مع ىذه التغَتات احلاصلة فيها ، فمنظمات األعمال يف ظل التغَت احلاصل يف بيئتها إغلاد مرونة كبَتة يف
 الفردية واجلماعية ، هتاوزيادة وتطوير كفاءا هتمال لألفراد إلبراز إبداعااجملوالتقليل من اإلجراءات الرمسية بغية فسح 

 3ىذا األمر يسمح بزيادة قدرة ىذه ادلنظمات على التكيف يف بيئتها .
 االستجابة للتغَتات اليت ربدث على مستوى زليطها ، فلقدوقد ترتبط الكفاءات التنظيمية للمؤسسة دبدى     

 أكدت الدراسات وجود تنظيم ميكانيكي يالئم ادلؤسسات العاملة يف زليط مستقر ، حيث تكون ىناك مركزية يف
 أخد القرار وىناك درجة رمسية كبَتة لإلجراءات والقواعد ، وتنظيم عضوي يالئم ادلؤسسات اليت تعمل يف زليط

                                                           

  .54 كمال منصوري ، مساح صوحل ، مرجع سابق ، ص  -1 
 ، لمؤسسات األلفية الثالثة األساسية: دعائم النجاح  تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،ثابيت    - 2

            .(134 -131) ص 1،2009ط اإلسكندريةمؤسسة الثقافة اجلامعية ، 

 .  07مرجع سابق ، ص  البشرية من منظور تسيَت الكفاءاتضلو الرفع من كفاءة إدارة ادلوارد  إبراىيم عاشوري ، محزة غريب ،    -3 
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 و ذلذه الكفاءات تسميات سلتلفة مثل : الكفاءات ادلميزة ، 1تقر ومعقد وادلتميز بادلرونة و الالمركزية .غَت مس
 الكفاءات األساسية ، الكفاءات ادلركزية ، الكفاءات الديناميكية ، الكفاءات اجلوىرية ، الكفاءات األصلية .

 ىذه الكفاءات بشكل تصاعدي على النحو التايل :  "Eric Lamarque" و ترتب    
 ىي كفاءات ربوزىا ادلنظمة إلزاميا دلمارسة نشاط ما يف قطاع معُت و بصفة عادية :القاعديةالكفاءات  (1   
زبص  وىي دائمة،ىي كفاءات تكتسبها ادلنظمة أو تطورىا بغرض حيازة مزايا تنافسية  :المميزةالكفاءات (2   

 واحد.قطاع نشاط 
باقتحام  و تستعمل يف مهن سلتلفة و تسمح للتقليد،قابلة  هناىي كفاءات شليزة غَت أ:الجوهريةالكفاءات (3  

 متعددة.أسواق 
 : و يشكل ىذا التدرج إطارا مرجعيا لتمييز الفئات ادلستخدمة بغية ( على الصعيد الفردي2المستوى 

 النموذج التايل الذي  " Atkinson"  ، حيث اقًتح إحداث استقرار اجتماعي و استغالل امثل للقدرات البشرية 
 يربط بُت نوع الكفاءة و العالقة الوظيفية ، و ادلوضح يف الشكل التايل :

 .ظلوذج يربط بُت نوع الكفاءة والعالقة الوظيفية   :  (45) شكل رقم

 نوع الكفاءة عالقة عمل

 كفاءات أساسية عقد غير محدد المدة

 كفاءات ثانوية مناولة

 كفاءات غير مهنية مؤقتعقد 

، مرجع سابق ، ص  تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية ،: ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليلالمصدر 
130. 

 :علا وظليز ىنا بُت نوعُت من الكفاءات :المستقبلية/ تصنيف الكفاءات من حيث درجة االحتياج اآلنية أو 4
 المكتسبة:أوال / الكفاءات 

ادلنتوج  وتقتضيها طبيعة العمل ونوعية " tتسمى كذلك بالكفاءات ادلتاحة وىي تلك اليت ػلوزىا األفراد يف الزمن "
أكثر دقة  الوظيفة ، وبعبارةأو اخلدمة احلاليُت ، وىذه الكفاءات تتعلق دبدى الًتابط بُت مؤىالت الفرد ومتطلبات 

                                                           

حول التنمية  مساليل ػلضيو ، بالل أمحد ، األعلية اإلسًتاتيجية للموارد البشرية والكفاءات ودورىا يف ربقيق التنافسية ، مدخلة يف ادللتقى الدويل   - 1
 .141ص ،  2004مارس  10/  09جامعة ورقلة البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد ادلعرفة والكفاءات البشرية ، 
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بينها ىو  يطرح ىذا النوع من الكفاءات مسألة درجة االنسجام بُت دور الفاعل ومكانتو التنظيمية ، ألن التوافق
التنظيمي  إىل اىتزاز البناء اإلمكاناتبضمان أداء فعال ، بينما يؤدي أي خلل بُت األدوار و ة يلوحدة الكف

 1ادلنظمة .وتالشي الثقة بُت األفراد و 
 2و ىي تتمثل يف : باألفراد،وللكفاءات ادلكتسبة بعض ادلعطيات داخل ادلؤسسة و ادلرتبطة 

  يلي:وتشمل ما  فيهاالنتائج ادلنتظرة أو ادلرغوب  
أغٌت ادلقاييس للتجنيد : و ادلرتبطة بالكفاءات ادلكتسبة إلصلاح األعمال ، و اذلدف حول   -

للمسؤوليات للوصول إىل النتائج وذلك عن طريق طرح األسئلة للوصول عل شخص ذو تعريفها  األساسيات و
 .) جلب الزبون ادلناسب (  هباو يشمل الوحدات ادلتالزمة والذي يستعمل القدرة ادلراد اكتسا توازن ، خربات ،

 عمال تصبححبيث ادلعارف و كفاءات رجال األ (:ادلقاييس لقابلية االنتقال ) سهولة احلركة  مطابقة -
لتصبح  األعمال،و بذلك سهولة القدرة على إجراء ادلقارنة بينها وبُت سد االختالف بُت  للتحقيق،سهلة و قابلة 

 األحسن.الدورة كتالعب لالستعمال 
  : ادلسؤولية : وتًتكز على 

دلتواجدة يف إدارة ادلوارد البشرية : ىذا القطاع مسؤول عن تسيَت و توجيو الكفاءات ادلبدئية و ىي ا -
)  ل للمساعدة على التعرف على الكفاءات الضرورية للوصول إىل النجاح ، و ادلطلوبة يف احلقيقة ادلنحاجملا ىذا

 األجور ( و التفكَت يف العمال و دبستقبلهم ؛
 جلنة ادلهن : دبا أن الكفاءات تتحقق يف رلموعة عمال للمشاركة يف العمل ، يصبح ذبمع لتأطَت ادلنح -

 دوين بداية النشاط ضلو تعريف كفاءات لألعمال ادلرجعية .و ت
  ادلناىج : مهما كانت ادلنهجية ادلستعملة العامة ، مرجع الكفاءات قد يوضح الكفاءات الضرورية يف 

األعمال ادلطلوبة و ادلعطاة ، حيث أن الكفاءات واضحة ومفهومة لسهولة استعماذلا وللحصول على 
دلؤسسة . أما ادلنهجية التحليلية تتأسس على مرجعية العمل ادلؤسس لوصف اليت سبثل ا نسبة كبَتة

تنصح ادلؤسسات الصغَتة و ادلتوسطة اليت ىي يف حالة ليونة تطبيق األجور ،  الوظائف ، ىذه ادلنهجية
 ذلك من خالل ادلراحل التالية : مع االستعانة بالتفكَت يف العمل ، و

أي غلب اختيار فريق عمل ذو كفاءات و شخصية كي يستطيع أن  :العملخلق فريق  (1المرحلة 
و قائد يكون مسَت ناجح  نشيطا،وغلب أن يكون  بوظيفتو،متجمعة دلعرفة كال أعضاء الفريق  مهنية، يكون كتلة
 البشرية.و إدارة ادلوارد  لألعضاء

                                                           

 . 130مرجع سابق ، ص   تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشريةثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،   -1
2 -  Benjamine Chaminade , OP.Cit , P 251 , P 252. 



المهنية الكفاءات تسيير                                                    :  الثاني الفصل  
 

  
48 

ة ادلهنية يف ىذا : أي تدوين ميادين كل وحدة عمل فريق ، الكفاء تدوين التخصصات (2المرحلة 
خاصة إن مل تكن موجودة ، و ليس ىناك دليل ذلذه الكفاءات أو القدرات ادلستعملة من طرف  العمل ادلرجعي
 ىذه الطريقة تتأسس على : ادلؤسسة ، و

 .تطبيقات مرتبطة بتسيَت و تطبيق الوظائف أو وصف العوامل  -
 .وصف ادلهنة  -
 ادلهام.معرفة وتطوير  -
 الكفاءات.كشف ادلعطيات من ادلوارد البشرية و  -
 .وثائقية ادلصادر اخلارجية ادلسؤولة  -

حيث أنو يف كل رلال موجو للكفاءات ، ىناك منهجية أخرى ، ىذه  :الكفاءاتإحصاء  (3المرحلة 
 تكون عبارة عن رلموعة من الكفاءات ، وكل كفاءة ذلا خاصيتها . الكفاءات

 منها:وىي تصنع كثَت من األسئلة  كثَتا،الكفاءات ادلستعملة   و ىناك عدة مدارس توصف  
 ما ىي الكفاءات ادلكتسبة من اجل ربقيق ادلشروع و األعمال لكل من الفريق لتصبح ناجحة ؟ -
 ما ىي الكفاءات الالزمة اليت تنقص التباعد الوظيفي ادلالحظ ؟ -

 مستقبليا:ثانيا / الكفاءات الالزمة 
 مسارات اإلنتاج أو يف تصميم اذليكل التنظيمي )إدخال تكنولوجيا جديدة ، إحداثيؤدي أي تغيَت يف 

 فروع جديدة ، إدخال أي تعديالت نوعية ...( إىل ضرورة إعادة النظر يف ادلؤىالت والكفاءات ادلتوفرة لدى
 أما بررلة عمليات الفاعلُت ومدى مطابقتها دلتطلبات التغَتات ، وحينها تكون ادلنظمة أمام عدة بدائل حلول ،

 التكوين أو اللجوء إىل التوظيف اخلارجي ، وخالصة القول أن ذبديد الكفاءات ادلكتسبة حاليا يتطلب االىتمام
 1بالفرد بينما ينصب حصر الكفاءات الالزمة مستقبليا على ادلؤسسة نفسها .

 المطلب الثالث : متطلبات الكفاءات البشرية
 و ىي تعد متطلبات ضرورية لوجود ادلؤسسة،ىناك ثالثة عناصر أساسية تتوفر لدى ادلوارد البشرية يف 

 :و ىو شلثلة يف الشكل التايل كفاءات،
 متطلبات الكفاءات البشرية . (: 06) شكل رقم

                                                           

 .131 مرجع سابق ، ص  البشريةتطوير الكفاءات وتنمية الموارد ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،  -1
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: عائشة لشالش ، عمار درويش ، تسيَت الكفاءات البشرية باستخدام لوحة القيادة اإلسًتاتيجية ،  المصدر
،  ، حول تسيَت ادلوارد البشرية ، تسيَت ادلهارات و مساعلتو يف تنافسية ادلؤسساتمداخلة يف ادللتقى الوطٍت األول

 .05، ص  2012فيفري    23 -22 جامعة بسكرة

من  الكفاءة واجب ال ؽلكن فصلو عن تغيَت التنظيم للمؤسسة ، وبالتايل الكفاءة تركيبومنو نستخلص أن    
متطلبات  يف واقعية نشاط زلدد، فهي تعد ادلعرفة ، ادلهارات و السلوكيات اليت قد تظهر منا خالل سبارين عمل

 1 للكفاءات البشرية ، ونعرف ىذه العناصر الثالثة كما يلي :
  (:savoirتعريف المعرفة ) 
 موع ادلهيكل للمعلومات ادلندرلة يف إطار مرجعي يسمح للمؤسسةاجمل: وتتمثل ادلعرفة يف  (1تعريف ) 

 لفة ، جزئية ومتناقصة يف بعضها .يف سياق خصوصي ، عرب تفسَتات سلت هتاواصلاز عمليا هتابقيادة نشاطا
: ل" بوتر دروكر" : تعترب ادلعارف ادلورد االقتصادي األساسي ، وادلورد ادلسيطر والوحيد  (2تعريف) 

 2يعطي ميزة تنافسية . الذي
: ادلعرفة تعٍت الفهم ، اإلدراك والتعلم ، وادلعرفة ترتبط حبالة أو واقع أو جانب أو مشكلة  (3تعريف ) 

 ، ولذلك فإن ادلعرفة ذات عالقة مباشرة بكل من هباواستنادا إىل البيانات وادلعلومات ادلتوفرة عنها وادلتصلة  معينة
 3البيانات وادلعلومات اليت تتيح الوصول إىل ادلعرفة . 

 : (  savoir faire)  تعريف المهارات

                                                           

 .117مرجع سابق ، ص ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،   - 1 
لبشرية ، الطيب الدودي ، األمُت حلموس ، إدارة ادلعرفة كمدخل لتسيَت ادلوارد البشرية ، مداخلة يف ادللتقى الوطٍت األول حول تسيَت ادلوارد ا -  2

 .2012فيفري 23-22تسيَت ادلهارات ومساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات جامعة بسكرة 
 نفس ادلرجع السابق . -  3

 متطلبات الكفاءة 

 savoir"       السلوك 
étre"    المعرفة "savoire" 

    المهارات 
"savoire faire "  
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 واليت سبكنهم من تأديةاجملموعة ادلهارات ىي رلموعة القدرات الفكرية واجلسدية للفرد أو  :(1تعريف ) 
 1 وجو.عملهم على أحسن 
 سبارس يف إطار معُت ، لدا،  مزيج دلعارف وشلارسات وسلوكيات وخربات هنا: عرفت على أ (2تعريف ) 

 2على ادلؤسسة ربديدىا وتقييمها وتطويرىا . 
 ادلهارات ىي رلموعة من القدرات الفطرية وادلكتسبة ربتاجها مؤسسات لضمان األداء :(3تعريف ) 

 3 ادلستمرة.التطور والتنمية  للتغيَت،وىي قابلة  الفعال،
مباشرة  ادلرتبطة هناوعليو تلك ادلهارات تعتمد يف ادلقام األول على مجيع أنواع ادلعرفة ، خاصة ادلعرفة الضمنية كو   

  4:علا وىذه ادلعرفة ترتكز أساسا على عنصرين أساسُت ، ي داخل ادلؤسسة باعتباره ادلسؤول األولبالعنصر البشر 
 هباي يتمثل يف القدرات الذىنية والكفاءات النوعية ادلتوفرة لدى عقول أصحاذال و :الفكريالمال  الرأس -أ 

 تطويرية.وما أنتجتو ىده العقول البشرية من أحباث وعمليات 
 

فًتة  ىي ذلك الًتاكم من التجارب اليت مت ربصيلها من طرف العاملُت بادلؤسسة طوال :الشخصية الخبرة -ب 
 ادلهنية.هتم العمل اليت قضوىا من خالل حيا

 : ( savoir être) تعريف السلوك
 وادلتعلمة أوالسلوك ىو ظاىرة معقدة تتدخل فيها العوامل الشعورية والالشعورية والنظرية ادلكتسبة أو الوراثية 

ومنو نستنتج أن دلتطلبات الكفاءات ،  ة الصحية وادلزاجية وما إىل ذلكالعوامل االجتماعية واالقتصادية واحلال
 البشرية أبعاد ، و ىي موضحة يف الشكل التايل :

  البشرية.أبعاد متطلبات الكفاءات  (: 47)شكل رقم 

                                                           

يم أداء العاملُت يف ربديد االحتياجات ادلهارية ، دراسة حالة مستشفى الشهيد عشور زيان ،مذكرة ماسًت ، غَت منشورة ، عشور زيان ، دور تقي -  1
 .3ص ، 2011  2010زبصص تسيَت ادلوارد البشرية ، جامعة زلمد خيضر ، بسكرة ، اجلزائر ، 

 .5ادلرجع السابق ،ص   -  2 

فوزية ، أقطي ج وىرة ، أثر مستوى اذلارات البشرية على جودة اخلدمات ادلقدمة : دراسة تطبيقية يف مؤسسة االتصال ، مداخلة يف  مقراش  -  3
 .2012فيفري  23 -22 ادللتقى الوطٍت األول حول تسيَت ادلوارد البشرية ، تسيَت ادلهارات ومساعلة يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة بسكرة

 .163أمحد بن عيشاوي ، مرجع سابق ، ص   - 4 
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 .119: من إعداد الطالبة بناءا على معطيات ثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ، مرجع سابق ، ص  المصدر

 تنمية الكفاءات البشرية :المبحث الثاني
وتطوير األداء  والذي يساىم يف ربسُت للمؤسسة،يعترب العنصر البشري أىم مورد وأغلى االستثمارات بالنسبة    
دبؤسستو  سي يف ذلك قيام مسَتي ادلؤسسات بتنمية قدرات األفراد العاملُتليكون الدور األسا تنميتو،و 

 وربفيزىم على العمل.
نظرا  و مع تطور ادلفهوم اجلديد لالقتصاد أصبح االىتمام بتنمية وتطوير ادلوارد البشرية بادلؤسسات متزايد ، و

وأىم ، تنمية ىذه الكفاءات البشرية من خالل اهتا، فيمكن تطوير كفاءادلوارد بادلؤسسات ىذهلسهولة التحكم يف 
 أجل ربقيق اذلدف أال وىو عناصر ىذه التنمية قد تكون عن طريق التكوين ، التحفيز ، االتصال ، و ذلك من

 خلق الثروة ، وبالتايل الرفع من أداء ادلؤسسة أو ربسينو و كذا الرفع من صلاعتها .
 ت البشرية ، والعناصر األساسية ذلذه التنمية .وبالتايل نتطرق إىل مفهوم تنمية الكفاءا

نذكر من  البشرية،ىناك عدة مفاىيم لتنمية الكفاءات  :البشريةمفهوم تنمية الكفاءات المطلب األول : 
 يلي:ماأعلها 
  بعبارة أخرى تنمية اهتا: ىي اإلجراءات ادلتخذة من قبل ادلنشاة لتنمية قاعدة كفاء (1) تعريف ، 

يف رفع مستوى أداء ىي ذلك ادلزيج من الطرق و الوسائل و النشاطات اليت تساىم  الكفاءات
 1ادلنشأة . تتوفر عليها الكفاءات اليت

                                                           

 .6فاطمة الزىراء مهديد ، أمال قبايلي ، مرجع سابق ، ص  -  1

 الكفاءة

 معرفة عملية

مهارات  تقنيات
 يدوية

 معرفة سلىكية

 دافعية هىية

 سلىك  مىاقف

 معرفة علمية

 بيانات معلىمات
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  األفراد بالقدرات وادلهارات اليت ربتاجها أهنا تزويدكذلك تعرف تنمية الكفاءات على   :(2) تعريف 
فهي تركز على العمل احلايل للموظف و العمل الذي يشغلو يف ادلستقبل و  ادلستقبل،ادلؤسسة يف 
 1العمل.رلموعة  التنمية كل يكون نطاق

و ؽلكن أن نتطرق إليها باختصار   :البشريةأهم العناصر األساسية لتنمية الكفاءات المطلب الثاني :
  كالتايل:

 فهو ػلتل أعلية الكفاءات،يعترب التكوين الدرجة األوىل للحصول عن  البشرية:تكوين الكفاءات  (1
 قصوى يف عملية التنمية لدلك يعد عنصر أساسي يتطلب عناية فائقة يف التخطيط والتنفيذ و ادلتابعة

 و قد قدمت للتكوين عدة تعاريف نذكر من بينها :، لضمان ربقيق اذلدف ادلنشود 
  ادلعلومات و ادلهارات اليت  ىو نشاط سلطط يهدف إىل تزويد األفراد دبجموعة من : (1) تعريف

 2زيادة معدالت أداء األفراد يف عملهم . إىل تؤدي
 

 : ىو نشاط سلطط يهدف إىل إحداث تغَتات مقصودة يف األفراد العاملُت واجلماعات (2) تعريف 
 3الالزمة.العاملة بتزويدىم بادلعلومات واخلربات وادلهارات والسلوكيات 

 4كالتايل:ك عدة تقسيمات ألنواع التكوين وىي  ىنا :التكوينأنواع   
 :إلىوينقسم المتدربين أنواع التكوين وفقا لألفراد  -أ   

 : و يقصد بو أنو يتم تكوين كل فرد على حدى على العمل الذي سيقوم بو بغرض إعداده التكوين الفردي -
 العمل أو تكوينو على العمل الذي يقوم بو حاليا لغرض تعديل أدائو و ربسُت مستوى هبذاللقيام هتيئتو  و

 قوم ادلتكون بتكوينىذا األداء لزيادة معلوماتو و معارفو من جانب ما ،والتكوين قد يكون ذاتيا دبعٌت أن ي
التدريب  نفسو أو يقوم دبعرفة شخص آخر كأن يكون رئيسو العمل احلايل أو ادلرتقب و ويكون ىذا النوع من

 عادة يف بداية تعيُت الفرد يف عمل جديد أو نقلو لعمل أخر سبهيدا لًتقيتو لعمل أعلى .
 وم بتدريب كل رلموعة مدرب واحد يفدبعٌت أن يتم ذبميع ادلتدربُت يف رلموعات يق الجماعي:التكوين  -

غَت  والتدريب اجلماعي قد يتم يف بيئتو العمل العادية ويف موقع العمل أو خارج بيئة العمل يف ،الوقت الواحد
 العمل.موقع 

 1:التاليةيأخذ األشكال  التدريب وقا للمكان الذي يتم فيه أنواع التكوين وف -ب 
                                                           

تسيَت عبد احلميد برحومة ، طالل زغبة ، تدريب و تنمية ادلوارد البشرية كخيار اسًتاتيجي لتحقيق ادليزة التنافسية يف ظل ادلداخل احلديثة ل  -  1
 .2010فيفري  22 - 21،  ادللتقى الوطٍت األول حول تسيَت ادلهارات و مساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات ، جامعة ورقلةالكفاءات ، مداخلة يف 

 .211ص  ،1999 مصر، اإلسكندرية،الدار اجلامعية  البشرية،إدارة ادلوارد  ماىر، أحمد -  2

 216ص  .2003 مصر، االجتماعية،ادلعهد العايل للخدمة  اإلدارة،أساسيات يف علوم  زلمود،طلعت  منال -  3

 .( 226 -223) ص  السابق، المرجع ،اإلدارةأساسيات يف علوم  زلمود،طلعت  منال -  4
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 و يتم تقليديا حيث يقوم ادلشرف أو ادلدرب بشرح العملية للمتدرب يف موقع :العملالتكوين في موقع  -
 ادلدرب. تدرب بتنفيذىا ربت إشراف العمل العادي مث يقوم ادل

: ىو ذلك النوع من التدريب الذي يقوم يف معهد أو مركز تدرييب خارجي  التكوين بمعرفة جهة خارجية -
 ىذا النوع من التدريب تقع مسؤولية زبطيط و إعداد وتنظيم يتبع ادلنشأة ولو صفة االستقالل ، ويف ال

 و متابعة تنفيذ الربامج التدريبية جهة منفصلة عن إدارة ادلنشأة ويف مكان خارجها . وتنسيق
 2التالية:األشكال  التوظيف ويأخذنواع التكوين حسب مرحلة أ -ج 

ن ادلعلومات تقدمو إىل عملو اجلديد حبيث التكوين بتوجيو ادلوظف اجلديد : حبيث ػلتاج إىل رلموعة م -
 .النفسية ،احلالية و ادلستقبلية  على أدائو و اذباىاتو تؤثر

بتقدمي التكوين يف موقع العمل و بصفة فردية يتضمن كفاءة أعلى التدريبات وىو  العمل:التكوين أثناء   -
 .ات ادلدرب ومهاراتويتوقف على قدر  ما

ضرورة تقدمي تكوين مناسب عند تقادم معارف و مهارات األفراد  ادلهارة:و التكوين بغرض ذبديد ادلعرفة  -
 .جيا و أنظمة جديدة من جهة ثانية جهة و ظهور أساليب عمل و تكنولو  من

 ادلعارف الختالف ادلهارات وو يستوجب القيام بالتكوين يف ىذه احلالة  النقل:التكوين بغرض الًتقية و  -
 الثغرات.سد تلك  هبدفيف الوظيفة اليت سَتقى أو ينقل إليها الفرد  تهااحلالية عن نظَتا

 3التالية:و يأخذ األشكال واع التكوين حسب نوع الوظيفة أن –د 
 يشمل اخلربات و ادلهارات ادلتخصصة دلزاولة عمل متخصص حبيث يهدف ىذا :التخصصيالتكوين  -

 أداء أعماذلم و توفَت اإلمكانيات دلواجهة مشاكلالتدريب إىل تنمية ىذه ادلهارات دبستوى أعلى لضمان 
 العمل.و متطلبات 

 يشمل التكوين على األعمال ذات الطابع ادلتماثل و اإلدارية العامة ادلتعلقة :التقنيالتكوين المهني و  -
 تتوقف كفاءة أي مؤسسة على انتظامبادلهارات اليدوية و ادليكانيكية يف األعمال الفنية وادلهنية حبيث 

 اجملاالت.يف ىذه  العمل
        حتياجات ادلطلوبة من ادلعارف ويتضمن ىذا التدريب تغطية اال :القياديالتكوين اإلداري أو   -

 ادلستويات.اإلدارية و اإلشرافية الالزمة لتقلد ادلناصب اإلدارية يف مجيع  ادلهارات و
 التكوين.نعرض خطوات ذلك  البشرية،أنواع تكوين الكفاءات  إىلوبعد التطرق 

 خطوات، وىي:و سبر عملية التكوين عرب  :التكوينخطوات 

                                                                                                                                                                                     

 .227، ص .2003 مصر، االجتماعية،ادلعهد العايل للخدمة  اإلدارة،أساسيات يف علوم منال طلعت ،   -  1

 ، 323 ص،  2001 ، 1البشرية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر ، طأمحد ماىر ، إدارة ادلوارد   -  2

 .324 مرجع السابق ، ص،أمحد ماىر ، إدارة ادلوارد البشرية   -  3
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 .ربديد االحتياجات التدريبية  .1
 .التدريب  برنامجتصميم  .2
 تنفيذ برنامج التدريب . .3
 تقييم كفاءة التدريب . .4

 التايل:و ؽلكن أن نوضح خطوات التكوين من خالل الشكل 
   :لتكوين لتدريب الكفاءات البشرية خطوات ا (08شكل رقم ) 

 
 .320ص سابق، مرجع ، إدارة ادلوارد البشرية ماىر،أمحد  :المصدر

 تدريبية غَت كاف إذا مل يكن ىناك: فقيام ادلؤسسات بالدورات ال ( تحفيز الكفاءات البشرية2
 ، لتحقيق تنمية الكفاءات البشرية ، وعليو نتطرق إىل مفهوم التحفيز هتمربفيزية للعاملُت وذبنيد كل طاقا عمليات

 و أنواعو .
 1: ومن بُت تعاريف التحفيز صلد ما يلي :  مفهوم التحفيز

 .ألفراد حلثهم على أداء عمل معُت : احلوافز ىي ادلغريات اليت تقدمها اإلدارة ل (1) تعريف 
 : يقصد بالتحفيز توجيو سلوك األفراد و تقويتو ، و مواصلتو لتحقيق أىداف مشًتكة و ما (2) تعريف 

 اإلشباع . هبااحلافز إال وسيلة لإلشباع ، و األداة اليت يتم 
 1: ىناك عدة تصنيفات ألنواع احلوافز وىي :  أنواع الحوافز

                                                           

 . 263، ص  254، ص .2003 مصر، االجتماعية،ادلعهد العايل للخدمة  اإلدارة،أساسيات يف علوم منال طلعت زلمود ،   -  1

 تنفيذ برنامج التدريب:
 اجلدول الزمٍت 
 مكان التدريب 
  ادلتابعة اليومية

 للتدريب

تصميم برنامج 
 التدريب:

   موضوعات التدريب 
 أساليب التدريب 
  مساعدات التدريب 
 ادلدربُت 
  ميزانية التدريب 

 

تقييم كفاءة 
 التدريب: 

 تقييم ادلتدربُت 
  تقييم إجراءات

 التدريب
  تقييم نشاط

 التدريب ككل 
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 الحوافز المادية والمعنوية : -أ   
: تتمثل يف احلوافز النقدية ، منها األجور ، الزيادات السنوية ، ادلكافآت وادلشاركة يف  الحوافز المادية -

 األرباح .
: فهي متمثلة بفرص الًتقية ، الشكر واالمتنان ، رسائل الشكر ، وما تقدمو ادلنظمة  الحوافز المعنوية  -

 ضمانات زبلق االستقرار بالعمل . من
 : يةالحوافز السلبية و االيجاب -ب   

 اإلنذار أو التوبيخ واحلرمان من ،راتبوىي متمثلة يف التهديد بالعقاب أو اخلصم من ال :السلبيةالحوافز  -
 العالوة.

وىي متمثلة يف احلوافز ادلادية ، وعلى أشكاذلا كالعالوات والكفاءات والًتقية  الحوافز االيجابية : -
 األرباح . وادلشاركة يف

 الحوافز الفردية والجماعية : - ج
 : وىي حوافز تعطي للفرد حينما ؽلكن ربديد العالقة ادلباشرة بُت الفرد وإنتاجو . الحوافز الفردية -
 العالقة ادلباشرة بُت عمل الفرد : وىي حوافز تقدم للجماعة حينما ال ؽلكن ربديد الحوافز الجماعية -

 وأن العائد الفردي يتوقف على نتائج اجلماعة .اجلماعة ، كأن يكون العمل مجاعيا ،  وعمل
يتوقف صلاح ادلنضمة على التعاون القائم بُت أفرادىا وربقيق العمل  :البشرية( اتصال الكفاءات 3

 حيث اإلدارة،وؽلثل دور اتصال الكفاءات البشرية يف بناء وتشغيل اذليكل جلماعة العمل من خالل  ، اجلماعي
                                              ببعض.يشار لالتصال على أنو شبكة تربط كل أعضاء التنظيم بعضهم 

 وؽلكن إعطاء مفهوم لالتصال وأنواعو وقنواتو ، وصوال إىل كفاءة االتصال .
 :ما يلي ومن بُت ىذه التعريف نذكر ،ل وضع تعريف زلدد لعملية االتصال: تعددت اآلراء حو مفهوم االتصال

 واحلقائق بشكل واآلراء،ت وادلشاركة يف األفكار أي نقل ادلعلوما ،ىو عملية توصيل ادلعلومات :(1) تعريف  -
 ادلرسل.دلستلمة كما تدور يف دىن يضمن فهم ادلتلقي جلميع ادلعلومات ا

األفكار بُت طرفُت على األقل من األفراد يف أو احلقائق أو ، ىو نقل البيانات أو ادلعلومات :(2) تعريف   -
و يدركها ادلرسل و عن طريق رسائل شفوية أو مكتوبة أو اعتماد على إشارات رمزية ذلا داللة  ادلنظمة

 . ادلستقبل معا
 2أكثر.ىو عبارة عن تبادل ادلعلومات و األفكار بُت شخصُت أو  :(3) تعريف   -

                                                                                                                                                                                     

 264مرجع سابق ، ص   ،االجتماعيةادلعهد العايل للخدمة  اإلدارة،أساسيات يف علوم  منال طلعت زلمود ،   -   1

 .510ص  ،2005 -2004، مصر اإلسكندرية،الدار اجلامعية  األعمال،أساسيات تنظيم إدارة  قحف،عبد السالم أبو  حنفي،الغفار  عبد -  2
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 1يلي:وتنقسم إىل ما  االتصاالت:أنواع 
 خالل قواعد اليت ربكم ادلنظمة وتتم منال إطار: و يقصد بو االتصال الذي يتم يف  االتصاالت الرسمية -أ

 القنوات و ادلسارات اليت ػلددىا البناء التنظيمي الرمسي ، ويشمل على ثالثة اذباىات أساسية وىي :
إىل مرؤوسيهم ، : و ىو الذي يتجو من الرؤساء  االتصال الهابط ) من أعلى إلى أسفل ( -

 القرارات و األوامر و التعليمات ... ويتضمن عادة
رؤوسُت على ما يليهم من : و يتضمن عادة إجابة ادل االتصال الصاعد ) من أسفل إلى أعلى ( -

 كما تتضمن شكاوى و اقًتاحات العاملُت .،رؤسائهم 
 التنسيق بُت جهودىم و تبادل هبدف: و يتم بُت موظفي ادلستوى اإلداري الواحد  االتصال األفقي -

 ادلعلومات .
لالتصاالت يف  : ػلدث ىذا النوع من االتصاالت خارج ادلسارات الرمسية احملددة االتصاالت غير الرسمية -ب 

 ادلنظمة .
 : ويتم االتصال من خالل قنوات متعددة وىي : قنوات االتصال

: و يتم وجو لوجو ، أو اذلاتف ، احملادثات ، العرض الرمسي أو اخلطابات  االتصال الشفوي -
 الشفوية ....

التقارير... ،  اخلطابات ، ادلذكرات: و يشمل على أشكال متعددة من أبرزىا االتصال المكتوب  -
 بدرجة كبَتة يف ادلنظمات الكبَتة ذات الفروع ادلنتشرة . وتستخدم

وع خاص من االتصال ادلكتوب عرب وسائل االتصاالت االلكًتونية ، : وىو ن االتصال االلكتروني -
 بالسرعة و الكفاءة يف األداء . و تتميز

  علا:إن كفاءة االتصاالت اإلدارية يف بناء وتدعيم مناخ العالقات اإلنسانية السليمة تقاس بعاملُت 
و وصوذلا إىل األفراد ادلعنيُت يف الوقت  هتاكمية ادلعلومات ادلتدفقة يف أرجاء التنظيم ومدى جود -

 ادلالئم.
 تدفق االتصاالت يف مجيع االذباىات و تغطيتها ألجزاء ومستويات التنظيم مجيعا -

 اهتم اذباىات األفراد و آرائهم و نظر  وعليو تنبع أعلية اتصال الكفاءات البشرية يف تشكيل العالقات ادلؤثرة على  
 .اهتموقرار  هتمتؤثر على رغباإىل اإلدارة و العمل ، كما 

ورد البشري يف ادلؤسسة فلما تتوفر أمام ادلسَتين ىذه العناصر األساسية و يتم استغالذلا عند تسيَت ادل
 شلتازة.و منو يتحقق لديهم كفاءات بشرية  ادلعارف،ن يف تنمية القدرات و ىنا يساعلو  بفعالية،

                                                           

 .174، ص  173مرجع سابق ، ص ، االجتماعية،ادلعهد العايل للخدمة  اإلدارة،أساسيات يف علوم  منال طلعت زلمود ،  -  1
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 و  األداء تقييمادلطلب الثالث :  
 غلمع األداء لتقييم تعريف إىل التوصل يتم مل ذلك رغم األداء، تقييم موضوع يف واألحباث الكتابات تعددت لقد

 توضحو ما وىذا آلخر، باحث ومن آلخر كاتب من التعريفات اختلفت فقد العلمية، النظر وجهات بُت مجيع
 :ادلفهوم ذلذا انتشارا األكثر التعريفات رلموعة

سلوكو  وكذلك إليو ادلوكلة األعمال إصلاز يف العامل مساعلة مدى لتقييم الوصول زلاولة ىو األداء تقييم  
 .زلددة زمنية فًتة خالل الشخصية وإمكانياتو قدراتو وأيضا معو، وادلتعاملُت ورؤسائو بزمالئو عالقاتو يف وتصرفاتو

 ستة أشهر، ثالثة تكون قد زلددة، زمنية فًتة خالل فرد كل ألداء دوري وتقومي مراجعة إىل يشَت األداء تقييم    
 .1العمل ساعات من زلدد عدد أو سنة أشهر،

بشأهنا  واحد، تعددت لعملية مفاىيم كلها العاملُت، أداء تقييم لنقل أو األداء، تقييم أو قياس الكفاءة
 يف ػلتاجها اليت التغَتات واقًتاح أدائو دبستوى العامل لتعريف وسيلة أو عملية" اعتربىا من فمنهم التعريفات،

  .2"ومعرفتو مهاراتو، اذباىاتو سلوكو،
 لتقدير معينة زمنية فًتة خالل العاملُت من فرد كل ألداء تقديرية عملية" أنو على األداء تقييم يعرف كما

 إذا أكرب فعالية لتحقيق البشرية، ادلوارد لتسيَت وضرورية ومستمرة منظمة وظيفة وتعترب ،"أدائو ونوعية مستوى
 .3سةادلؤس تسيَت وبأسلوب العمل بإسًتاتيجية مرتبطة كانت

 ومن أىم االعتبارات اليت تساعد على وضع نظام فعال للتقييم ما يلي:
 .العمال وإظهار نتائجهم اإلغلابيةالًتكيز على تدعيم اإلغلابيات: يعٍت تشجيع وحث  -
 .الفعليب أن تكون مرتبة بالواقع تقدمي معلومات مرتدة عن األداء: غل -
 .للعمال لتحرير القدرات اخلالقة الاجملتشجيع وتدعيم االبتكار: يعٍت فتح  -
على التقييم الفعال  هتازيادة االذباه إىل االعتماد على النظم احلديثة ألن النظم التقليدية أثبتت عدم قدر  -

  .لألداء
ادلستمرة للفرد بالنسبة إلصلاز الفرد يف ويعرف كامل بربر تقييم األداء بأنو "عملية التقييم والتقدير ادلنتظمة و 

دف برامج تقييم األداء بشكل عام إىل ربسُت مستوى اإلصلاز و هت وتوقعات تنميتو وتطويره مستقبال" العمل
 :إىل ربقيق الغايات التالية  عند الفرد باإلضافة

 تسهيل تنمية تطوير الفرد. 
 مكانيات الفرد ادلتوقع استغالذلاربديد إ. 

                                                           

 .253-297 ،ص 1994 ،(مصر)القاىرة جامعة الزراعة، كلية مطبعة ،"اإلدارية السياسات" ادلاضي، احملمدي زلمد - 1
 .87 ص ، 2000( النشر بلد بدون) والتوزيع، والًتمجة للطبع األمة دار ،1 ط ،"البشرية ادلوارد إدارة" حاروش، الدين نور - 2
 .123 ص. ، 2004 قادلة)اجلزائر(، اجلامعية، النشر مديرية ،"البشرية ادلوارد إدارة" وسيلة، محداوي -3
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 يف زبطيط القوى العاملة ادلساعدة. 
 1ادلساعدة يف ربديد مكافئة الفرد. 

 أثناء العمل هتمكما يعرف تقييم األداء على أنو "دراسة وربليل أداء العاملُت لعملهم ومالحظة سلوكهم وتصرفا
بأعماذلم احلالية، وأيضا للحكم على إمكانيات النمو اهتم وذلك للحكم على مدى صلاحهم ومستوى كفاء

 .2يف ادلستقبل، وربملو دلسؤوليات أكرب، أو ترقيتهم لوظيفة أخرى"  والتقدم للفرد
وؽلكن تعريفو أيضا على أنو "العملية اليت يتم دبوجبها تقدير جهود العاملُت بشكل منصف وعادل، لتجري 

مستوى  هبا لتحديد  بقدر ما يعلمون وينتجون، وذلك باالستناد إىل معدالت يتم دبوجبها مقارنة أدائهم مكافئتهم
 .3العمل هتم يف كفاء

 البشرية الكفاءات لتسيير المفاهيمي اإلطار : لثالثا المبحث
 األداء ربسُت و تطوير يف احلاسم العنصر وىو والتطوير للتنمية األساسي اذلدف البشري العنصر يعترب  

 ادلبحث ىذا وضمن . وغَتىا التوظيف ، تكوين طريق عن الفرد تطوير بأنشطة يقوم حيث ، ادلؤسسة داخل
 رلاالت وكذا الكفاءات لتسيَت األساسية ادلراحل وأىم تسيَتىا أىداف و الكفاءات لتسيَت ادلفاىيم نوضح

 .تسيَتىا
 مقاربتها و البشرية الكفاءات تسيير مفهوم : األول المطلب

 : البشرية الكفاءات تسيير مفهوم / أوال
 4: يلي ما منها نذكر البشرية الكفاءات لتسيَت التعاريف بعض ىناك

 ربسُت على قدرة أكثر ليكون البشري ادلورد سلوكيات و مهارات يف التأثَت ىو :(1تعريف )
 . احمليط يف احلاصلة التطورات مع عوائده،والتكيف

 األكفاء ادلوظفُت من كايف بعدد االحتفاظ و وذبنيد وتطوير جلذب خاصة عملية ىي : (2تعريف )
 . النمو وضمان األىداف لتحقيق

 مثلى بطريقة اجلماعات و األفراد تطوير و الستخدام ادلخصصة األنشطة رلموع ىي : (3تعريف )
 ادلستقطبة أو ادلوجودة الكفاءات تطوير و وهبدف استعمال ، األفراد أداء ربسُت و ادلؤسسة مهمة هبدف ربقيق

                                                           

 .323، ص 2011 -األردن-عمان، التوزيع، و للنشر العريب اجملمع مكتبة ،1 ط ،"البشرية ادلوارد إدارة" كورتل، فريد نوري، منَت - 1
 -اإلسكندرية  والنشر، للتوزيع اجلامعية الدار ،"ادلنظمات يف البشرية ادلوارد إدارة يف والتطبيقية العلمية اجلوانب " الباقي، عبد الدين صالح .- 2

 .257 ص ،2002 ،-مصر
 .75 ،ص  2000 ،عمان ألردن،  للنشر، الصفاء دار ،1 ط ،"البشرية ادلوارد إدارة" وآخرون، نظمي شحادة  - 3
حول مساعلة  األولادلوارد البشرية من منظور تسيَت الكفاءات ،مداخلة يف ادللتقى الوطٍت  إدارةعاشوري ،محزة غريب ،ضلو الرفع من كفاءة  إبراىيم - 4

 .09ص. 2012فيفري  22/23تسيَت ادلهارات يف تنافسية ادلؤسسة ،جامعة بسكرة ،
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 أداء لتحسُت وسيلة وغَتىا االختيار و التكوين،التوظيف ، ادلسار تطوير أنشطة سبثل حيث ، األحسن ضلو
 . أفقي و عمودي تكامل ىناك يكون ذاهتا حبيث حد يف أىدافا وليست ادلؤسسة

 حيث ، العمودي من أكثر أفقي تكامل بتطبيق مرتبط ناجح كفاءات تسيَت ربقيق أن القول ؽلكن و
 الكفاءات ىذه تكون أن غلب إذ ، ادلؤسسة مهمة مع البشرية الكفاءات تكيف عن العمودي التكامل يف نبحث
 ادلوارد تسيَت أنشطة سلتلف تكيف عن فنبحث األفقي التكامل يف ،أما معينة بطريقة ومطورة منظمة و سلتارة

 البشرية ادلوارد تسيَت أنشطة كل تصبح أي ، التكيف ذلذا مثلى وسيلة تكون ىنا الكفاءات و بينها فيما البشرية
 : التايل الشكل يوضحو ما ىو و الكفاءة حول تتمركز

 الكفاءات زلور سبركز أنشطة ادلوارد البشرية ( :40الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادلفاىيمي واجملاالت الكربى ،رللة  اإلطارمنصوري، مساح صوحل ،تسيَت الكفاءات :كمال  : المصدر
 .55ص  2010،جامعة بسكرة ، جوان 7،العدد  وإداريةاقتصادية  أحباث

 : البشرية الكفاءات تسيير مقاربة / ثانيا
 االستجابة على البشرية ادلوارد لقدرة ذلك ،و بسيطا يعد ،مل تتضمنو ما و البشرية الكفاءات مدلول إن

 العصر ظروف حسب متداخل و شامل مفهوم ذات أصبحت بل ، الوظائف دلتطلبات الفعالة
 ،الداعي االنسجام على عاتمو اجمل و الفرد قدرة على تتوقف الكفاءات ،أصبحت العودلة تطورات و

 ادلوارد تسيَت و اإلسًتاتيجية دبفاىيم الرتباطها ذلك ،و التسيَت نظام ضمن زلورية مكانة ربتل جعلها الذي
 تسيَت إىل التكنولوجية احلافظة تسيَت من االنتقال يف تساىم ادلفاىيم بتلك الكفاءات عالقة فهم حيث ،البشرية
 1 : ىي مقاربات وفق الكفاءات حافظة

 و ادلعارف رلمل يف التسيَتية ادلقاربة نظر وجهة من الكفاءات تتمثل  :للكفاءات التسيَتية ادلقاربة -1
 ظروف ظل اخلربات يف و ادلعارف تلك استغالل قدرة على و ، الزمن عرب ادلًتاكمة اجلماعية و الفردية اخلربات

                                                           

 .57،مرجع سابق ،صكمال منصوري، مساح صوحل  -  1

 الكفاءات

 توظيف واختيار

 ترقية ونقل

 تقييم القدرات

 تسيير المعارف

 اتصال داخلي

 تكوين وتدريب

 مكافأة وتحفيز
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 العلمية ادلعرفة أو ) ادلهارات و ادلعرفة يشمل ، رأمسال من متكونة الكفاءات تصبح ادلنطق ىذا ،فمن سلتلفة مهنية
 . والسلوكيات (التصرف حسن و

 وظيفية وضعية أي أمام عالية االستغالل و للتعبئة الكفاءات جاىزية تكون أن تفًتض التسيَتية ادلقاربة إن       
 أدائو أثناء للعامل ادلهنية للوضعيات مالزمة و متطورة أداة تعد ادلنظور ىذا وفق الكفاءات فإن بالتايل و ،  زلتملة
 التنظيمية البيئة توفَت أي الفعل على بالقدرة مقرونة تكن مل ما ناقصة أو غائية الكفاءات تبقى ىذا رغم ،و دلهامو

  .للمؤسسة التحفيزية القدرة وليدة تكون ،اليت الفعل على الرغبة ،و بفاعلية العمل من البشري العنصر سبكن اليت
 و اخلربة و للمعرفة امتالكها بسبب البشرية ادلوارد من كل مسؤولية تعد متكاملة كمنظومة الكفاءات إن    

 . التحفيزية ادلنظومة و ادلناسبة التنظيمية البيئة توفَت مسؤولية عليها تقع اليت اإلدارة
 أو ادلتميزة الكفاءات تكوين عملية أن ترى نظريتها ،اليت احملورية الكفاءات مقاربة ىناك التسيَت رلال يف كذلك 

 العناصر إنتاج عملية يف التخصص ،ليتم ادلستقبل يف أساسية تعد اليت للكفاءات أويل انتقاء عملية عرب تتم احملورية
 كفاءات إغلاد الصعوبة من انو ،ردبا البعيد ادلدى على ادلستهدفة اإلنتاج ألنظمة أعلية ذات اعتبارىا ؽلكن اليت
 سلتلف يف اجلودة و اإلبداع ربفز إسًتاتيجية بصياغة تقوم أن ادلؤسسة ،فعلى للمؤسسة سبيزا سبنح

 1 . الوظيفية األنشطة و التسيَتية األنشطة
 التدريب بُت ادلستمر التفاعل وليدة الكفاءات تكون العلمية ادلقاربة منظور من :العلمية ادلقاربة-2

 و الدائم ،فبالتفاعل اإلغلايب التفاعل تعظيم على ادلؤسسة وقدرة ، التكنولوجية و التنظيمية َتورةسال و ، اجلماعي
 ، مجاعية بل فردية ليست ادلقاربة ىذه حسب فالقدرة سبيز ذات كفاءات لدينا يتحقق ادلكونات تلك ادلستثمرين

 .ادلتاحة التكنولوجية يف التحكم و السيطرة على اجملموعة قدرة : مثل ، متغَتة و نسبية بل مطلقة ليست و
 بصعوبة ادلتسمة التنظيمية و ، العلمية و ادلعرفية القدرات تلك فيها تتحدد و  :اإلسًتاذبية ادلقاربة-3

 أخرى بكفاءة أو حديثة تنظيمية بابتكار أو جديد تكنولوجي بنمط تعويضها أو ادلنافسُت طرف من تقليدىا
 .مشاهبة 

 تنميتها و توظيفها و الكفاءات استقطاب على قادرة تكون ن عليها , ادلسطرة أىدافها ادلؤسسة لتحقق ومنو     
 و ذبميعها أفضلية أثر من لالستفادة العاملُت هبا و ادلسَتين بُت التعاون و التبادل ضمان وكذا , عليها احلفاظ و

 تكثيف, ببناء القيام يف ىنا ادلسَت دور ليظهر , والتميز التفوق أساس تعترب اليت اجلماعية ادلهارات بناء مث من
 . عليها للمحافظة ومحايتها الكفاءات عن والدفاع , بادلؤسسة البشري ادلورد واستغالل
 البشرية الكفاءات تسيير أهداف : الثاني المطلب

 1 : يلي ما يف تتمثل و األىداف بعض ىناك

                                                           

  .164مساليل ػلضية ،مرجع سابق ،ص  -  1
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  .ادلؤسسة أىداف بتحقيق تسمح اليت البشرية الكفاءات استقطاب و جلذب مناسبة علمية أسس وضع -
  .إسًتاتيجيتها بتجسيد تسمح اليت ادلستقطبة وحىت ، العاملة اليد من احلالية ادلؤسسة احتياجات ربديد -
 إليها ادلسندة الوظائف مع تتناسب الكفاءات أن من وبالتأكيد ، البشرية للكفاءات توزيع أفضل وربقيق ترقية -
 . للتحفيز نظام أنسب وربديد ، األفضل ضلو قيادهتا بغرض الكفاءات أداء تقييم من التمكن -
 . باالنتماء العامل فيحس ، ذلا والئهم زيادة إىل يؤدي شلا ادلؤسسة أفراد بُت قوية ارتباط ثقافة خلق -
 اخلارج من الكفاءات جبلب اخلاصة التكاليف بتخفيض يسمح شلا ادلؤسسة يف االبتكار و اإلبداع فرص زيادة -

 البشرية الكفاءات لتسيير األساسية المراحل : الثالث المطلب
 2 : التالية اخلطوات يف البشرية الكفاءات لتسيَت األساسية ادلراحل تتمثل

 مستويات توزيع ،األعمال كهرم لكمية ادلؤشرات خالل من :بادلؤسسة البشرية ادلوارد ذليكل جيدة معرفة -1
 خالل من دلواردىا ( )الكيفية النوعية ادلؤشرات كذا و ادلنافسُت مع ذلك مقارنة و األجور مستوى ،التكوين
 .ادلؤسسة لكفاءات وسجل وضع أجل من ،الكفاءات موازنات و التقييم أنظمة

 من ؽلكن دبا واضحة اإلسًتاتيجية النظرة أن ويفًتض ،أساسي عنصر وىو :ادلستقبلية األعمال توقع -2
 .( التوظيف) ادلستهدفة للوظائف قوائم ووضع الكفاءات من احتياجات إىل التوجهات ىذه ترمجة

  ،الوظائف بُت حلركية ا و التكوين و التوظيف سلططات وضع ؽلكن ذلك من انطالقا :ادلخططات وضع -3
 ىذه وضع السهل من وليس ،الكفاءات لتسيَت األساسية العمل أساليب أىم الثالث ادلخططات ىذه وتعترب

 :التالية العتبارات ادلخططات
 انتظار و إضافية أعباء ربمل يتم ال حىت التوظيف بعملية تقوم أال فإظلا ، التوظيف بسياسة يتعلق ما يف -

 . مستقبلهم حبماية يقوموا حىت الكفاءات بتوظيف يقومون ادلسؤولُت أن أو اجلديدة النشاطات
 يفًتض الذي و للتسيَت اجلديدة الطرق اكتساب بُت التوازن يوجد أن فيجب ، التكوين سلطط ؼلص يف أما  -

 يف ادلؤسسة يفيد الذي للمستقبل التكوين ثانية جهة من و ادلستعملة للتقنيات الفردي و اجلماعي التكوين
 .مستقبال اجلديدة الوظائف

 و الصغَتة ادلؤسسات يف خاصة تنظيمها يصعب األحيان من كثَت يف ادلناصب بُت احلركية فمخططات ، أخَتا -
 لذلك مهمة حوافز وجود من فالبد الكبَتة للمؤسسات بالنسبة أما ، ضعيف الدورات معدل حيث ادلتوسطة

 و للمهام الروتيٍت اجلانب وتقلل االبتكار و اإلبداع روح إغلاد يف كثَتا تساىم احلركية ىذه اعتبارات ،على
 من ادلعلومات تطور و ادلرسلة و الضمنية و األساسية ادلعلومات تسيَت تشمل األخَتة ادلرحلة يف و . الوظائف

                                                                                                                                                                                     

،دراسة حالة مؤسسة االمسنت بٍت صاف ،مداخلة  اإلسًتاتيجيةباستخدام لوحة القيادة  البشريةلشالشة عائشة ،درويش عمار ،تسيَت الكفاءات   - 1
 .  2012فيفري21/22حول تسيَت ادلوارد البشرية ،تسيَت ادلهارات ومساعلتو يف تنافسية ادلؤسسات ،جامعة بسكرة ، األوليف ادللتقى الوطٍت 

تصاد براق زلمد ،رابح بن الشايب ،تسيَت الكفاءات وتطويرىا بادلؤسسة ،مداخلة يف ادللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اق  -2
 .  245،ص 244،ص 2004مارس  10/09البشرية ،جامعة ورقلة ،ادلعرفة والكفاءات 
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 وحل القرارات ازباذ لتسهيل وذلك ، ادلنظمات كل داخل مال رأس ضمن إدراجها و الكفاءات تقسيم أجل
 1 . بادلؤسسة التوظيف يف جدري ربسُت كذلك ادلشاكل

 أحسن يف اكتساهبا ادلؤسسة تود اليت الكفاءات أحسن لضمان ىو لبعضها ادلكملة ادلراحل من واذلدف
 أو ادلؤسسة يف ضروريا تدخل اليت التغَتات رغم ، ادلؤسسة يف استخدامها غلب اليت ( العملية)ادلهنية الظروف
 . ادلشروع

 البشرية الكفاءات تسيير مجاالت : الرابع المطلب
 عمليات إىل حباجة ىي كما تقييمها خالل من متابعة و زلكم تسيَت إىل حباجة البشرية الكفاءات إن

 لتسيَت الكربى من اجملاالت غَتىا و العلمية اجللسات و والتدريبية التكوينية الدورات على باالعتماد تطوير
 2 : التالية العناصر خالل من إليها نتطرق اليت و الكفاءات

 لتسيَت األوىل ادلراحل أحد الكفاءات مواصفات إعداد وؽلثل : الكفاءات مواصفات إعداد 1-
 عند وذلك ، يوظيف أداء أحسن عل احلصول أجل من ادلطلوبة الكفاءات توضيح على يقوم حيث الكفاءات

 الكفاءات لتحليل عديدة طرق توجد حيث للكفاءات ربليل عملية ىناك تكون بالتايل و النظام ىذا تطبيق
 مذكرات ربليل ، الكفاءات استمارات اجلماعية و الفردية ادلقابالت ، ادليدانية ادلالحظة بينها من لذلك الضرورية
 النتائج يعطي أن غلب التحليل و (، ....ادلهنية الكفاءات )بطاقات الكفاءات بطاقات ، الوظائف مسؤويل

 :التالية
 ادلهمة . و األساسية للكفاءات شاملة نظرة -
 الكفاءات . خالل من السلوك ادلؤشرات وصف -

 التسيَت تقنيات تطوير أجل من التقييم يكون و الكفاءات القوة يف و الضعف جوانب يوضح ألنو الكفاءات
 2 . اجلماعية الكفاءات وجداول التقييم دبراكز ادلتواجدة البشرية ادلوارد خالل من بادلؤسسة

 : نذكرىا الكفاءات لتقييم ادلستعملة األدوات بعض وىناك
 بوضع للمسَت تسمح وىي ، وادلتوسطة الصغَتة ادلؤسسات يف غلري حيث : السنوية النشاط مقابلة

 يف الرائدة ادلؤسسات على فإنو لذلك كالسيكية الطريقة ىذه أصبحت وقد للعمال السداسية أو السنوية النقطة
 بتكوين ذلم يسمح شلا للنشاط السنوية ادلقابالت استعمال يف اآليل اإلعالم أدخلت قد الكفاءات تسيَت رلال

 . الكفاءات تطوير و التكوين يف ادلشاركة بُت مهم ارتباط

                                                           
1

-      Benjamin chaminade .op .cit.p215     
  . ( 65-58كمال منصوري ،مساح صوحل ،مرجع سابق ،ص)  -2

2  -  Benjamin chaminade .op .cit.p217.p218. 
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النصائح  ذلم تقدم و الفريق أعضاء لكفاءات الدوري بالتقييم للمسئولُت وتسمح : الميدانية المرافقة
 بفضل احملققة التطورات بفحص وتسمح زلددة كفاءات مرجعية على فيها ويعتمد ، التطوير على ومساعدهتم

  قبال مكونا يكن مل إذا ، سليم غَت يكون قد ادلسَت حكم أن يف تظهر للمرافقة السلبيات بعض وىناك. التكوين
 وثائق كملزمة وىي اإلغلايب التقدم يف مهمة مكانة تأخذ الكفاءات مرجعية إن : الكفاءات مرجعية

 يف للمنظمات ادلفيدة الكفاءات رلموع يوضح منبع وتعد ، للمؤسسة ادلتاحة التسيَت برامج ضمن البشرية ادلوارد
 أخد أجل من ادلطلوبة الوسيلة ىي الكفاءات مرجعية آخر ودبعٌت ، ادلستوى وتنمية الستكمال ادلستقبل و احلاضر

 للمؤسسة النهائية الكفاءات ربليل و معرفة أجل من القدرات و ادلنح و الضرورية الكفاءات االعتبار عُت يف
 احلقيقية الضرورية الكفاءات و األعمال إدارة ألجل ادلطلوبة الكفاءات يشمل ملجأ ىو أخرى بصفة ، وتسيَتىا
 1 . الداخلية ادلتباعدات أهنا أداة كذلك األعمال أجور بوضوح

 من تنجز و ادلهٍت الفرع يف العمل ظلوذج لكل الضرورية الكفاءات جبرد تسمح أهنا أداة ، كذلك تعرف
 إبراز وأخَتا األساسية العمل ظلاذج ربديد مت ادلهن دلختلف قائمة بإعداد ادلكلفُت العمل حركية عن ادلسؤولُت قبل

 . جيد بشكل األعمال ىذه دبزاولة الضرورية الكفاءات
 من اليت التقييم بأهنا عملية تعرف حيث التقييم يف ادلستعملة ادلنهجية عن وتعرب : التقييم مركز طريقة

 التقنيات من متكامل رلموع يستعملون الذين ادلقيمُت من العديد قبل من اجملموعة أو الفرد يقيم خالذلا
 تقييم ػلسب و . ادلستعملة التقنيات من مهم جزء وصيانة ، للتقييم كقاعدة السلوكيات مالحظة أو احملاكاة:مثل

 : التالية العالقة خالل من الكفاءات ادلتباعدات
 احلقيقية الكفاءات + ادلكتسبة الكفاءات = التباعد تقييم

 كفاءاهتا و زيادة أجل من ادلؤسسة طرف من تبنيو غلب سلوك أو موقف ىو  :الكفاءات تطوير- 3
   .2 التطور إمكانيات اكتشاف

 3 : التالية النقاط يف نربزىا حيث , الكفاءات تطوير عن النامجة ادلزايا بعض ىنا اجملال ىذا ويف
 اخلربة, ادلعرفة على ترتكز للعمل جديدة أشكال ظهور بفعل أساسي إنتاجي كمورد الكفاءات أعلية تربز   -

 ادلوارد على فأكثر أكثر تعتمد بل , العمل وقوة ادلادي االستثمار فقط ترتبط ال العمل إنتاجية جعل شلا , وادلهارة
 . لإلنتاجية إسًتاذبية موارد إىل والكفاءة ادلعرفة ػلول ما وىو , ادلادية غَت
 القدرة حيازة ادلؤسسة على الزما أصبح ,للتأكد الغموض وكثَت التغَتات سريع ,التقلبات شديد زليط ظل يف   -

 .السريع الفعل رد على

                                                           

1  -  Benjamin chaminade .op .cit.p217.p218. 
 . 245،مرجع سابق ،ص تسيَت الكفاءات وتطويرىا بادلؤسسة  ،،رابح بن الشايببراق زلمد  -  2

 .218ص،217صمرجع سابق ،، تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشريةثابيت احلبيب ، بن عبو اجلياليل ،  -  3
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 ادلعطيات ومعاجلة ربليل يف ادلهارات من عالية درجة إىل ادلسَتون ػلتاج ,معلومايت بتضخم يتسم سياق يف   -
 .والصائبة السليمة راتاالقر  الزباذ

 , ادلستمر التعلم يف بالرغبة تتسم جديدة تنظيمية ثقافة خلق من ادلعارف وإدارة الكفاءات تطوير سياسة سبكن -
 على ادلنتمُت أو للمنظمة ادلنتمُت األفراد بُت فيما بتلقائية والتنسيق والتعاون وادلعارف ادلعلومات تقاسم

 . اجملموعة لنفس األقل
 يف األساسُت ادلعرفة حاملو أن وكفأهتا ودبا البشرية ادلوارد وتنمية تطوير تستدعي ادلتسارعة احمليط تغَتات إن   

 ،حيث حديثة بأساليب ( الكفاءات) ادلورد ىذا وتطوير صيانة ضرورة ستدعي ذلك فإن ، عماذلا ىم ادلؤسسات
 : نذكر األساليب ىذه بُت من

 اإلدارة و وادلرونة ادلشاكل وربليل ادلقابلة تقنيات على يعتمد وقد  :الكفاءات على ادلرتكز التكوين- 1
 مالحظة على قادرين ومشاركُت مكونُت قبل من التكوين من النوع ىذا يستعمل كما ، الفرد على ادلرتكزة

 أو القرار قدرة مثال الكفاءة نفس تطوير ىو واجبهم معاونُت من ادلشاركُت ىؤالء رلموعة تتكون حيث الكفاءات
 ؛ سلتلفة نقاط تطوير ىو واجبهم معاونُت من تتكون

 واالقًتاحات، النصائح يقدم كخبَت يظهر ادلدرب السابق ففي  :الكفاءات على ادلرتكز التدريب- 2
 بطرح ادلدربُت يقوم كذلك ، بأنفسهم احللول لإلغلاد األفراد وػلفز يشجع ادلساعدة، و التعليمات ، الدروس وكذا

 العالقات فهم وػلاولون السلوكيات يالحظون فهم الكفاءات مدربو أما ، التعلم عملية يف األفراد ويرافقون األسئلة
 : منها الشروط بعض توفر غلب الكفاءات صيانة أجل ومن. التعلم على وربفيزىم للكفاءات الداخلية

    الكفاءات لدى ادلكتسبة بادلوارد العمل يف لوضع الفرصة تعطي بطريقة عمل وضعيات تنظيم 1-
 ......) عملية ،معرفة معارف)

 .الكفاءات تقوية أو بتعميق تسمح وين تك أعمال وتنظيم توقع 2-
 .ادلؤسسة خارج أو داخل الكفاءات حول االتصال تسهل إجراءات التنفيذ يف وضع 3-
 .ادلؤسسة داخل الكفاءات وطلبات عروض دبتابعة يسمح برنامج استعمال 4-
 .العلمية الطرق و الكفاءات تشكيل عملية تبٍت تشجيع 5-
 .العمل وضعيات يف األداء و ادلهنية الوضعيات تسيَت حول التكوين لنتائج دورية تقنيات ربقيق 6-
 .الكفاءات صيانة عمليات حول اليقظة جداول ومتابعة ربضَت 7-
 .للكفاءات الدورية الصيانة ربقيق ،إجراءات العمل يف وضع 8-
 .للكفاءات مهنية موازنات ربقيق 9-
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 الكفاءات بتسيَت اخلاصة األفراد تطوير و لشرح ادلؤسسات ملجأ الكفاءات رواتب سبثل :الكفاءات رواتب - 4
 1.ادلستقبلية احلالية ادلؤسسة احتياجات رد ألجل وتطويرىا الكفاءات جلميع ادلسَتين يضعو التطبيق وىذا
 التقييم وعمليات ، الوقت مع تتقدم خدمات وتقدمي القدرات أن فكرة على مؤسسة كانت الرواتب إن    

 بادلؤسسات العمل صيغ لكن ، الوظيفة مسؤولية دبجاالت متعلقة و للقياس قابلة ألىداف بالنسبة تفقد كانت
 أعضاء أن إىل باإلضافة بعد عن والعمل الفريق يف كالعمل جديدة مفاىيم انبثقت بذلك و مرونة أكثر صادرت

 كفاءاهتم وقدراهتم يف يوضح يشكل للقياس ؼلضع ،وأعماذلم ادلسؤوليات ويتقامسون األىداف يتابعون الفريق
 : التايل يف العمال رواتب على ادلؤثرة العوامل بعض تلخيص وؽلكن2؛ العمل
 ولقد ادلؤسسة وثقافة قيم ق، العمل سوق ، الفرد كفاءات ، الفرد من خدمات تقدمي على ،القدرة الوظيفة -

 ، السابقة العوامل على ومؤسسة متوافقة أجريو سياسة وىو الكفاءات أساس على الرواتب مصطلح انتشر
 : يلي ما يف الكفاءات أرفاق يتوقع حيث

 .القاعدي األجر -
 .والتعويضات العالوات :مثل األجر من ادلتغَت اجلزء -
 .التأمينات :مثل احملتملة ادليزات -
 
 :الفصل اتمةخ

 الكفاءات تسيَت إىل تطرقنا كما وتنميتها أنواعها , البشرية الكفاءات مفهوم على الفصل ىذا خالل من تعرفنا
 تعيش اليوم ادلؤسسات أن نستخلص وعليو, الكربى هتاورلاال األساسية مراحلها ,أىدافها , مفاىيم من البشرية
 ضرورة يفرض الذي األمر وىو , ادلستويات مجيع وعلى مكوناتو بكل زليطها يف غلري ما بسبب عميقة ربوالت
 يف للمؤسسة بالنسبة األساسية النجاح عوامل بأنواعها الكفاءات وتعترب , مكانتها على احملافظة أجل من اليقظة

 ما وىو , ادلؤسسة ىياكل مستوى على الالزمة التغَتات تواكبو ال أن ؽلكن الذي و احمليطة هبا التغَتات ضل
 يف ضعف يعكس شلا , البشري ادلال رأس يف ضعف تعاين ادلؤسسة فتصبح هتاىجر  أو الكفاءات ندرة يفرض
 . التسيَت

 النواة يشكل الذي الًتبوي بالنظام بدءا تطويرىا على تعمل كثَتة عوامل فهناك , نوعها كان مهما الكفاءات و
 بباقي انتهاء و ادلهٍت التكوين ومراكز العايل التعليم دبؤسسات ادلرور خالل من الكفاءات لتشكيل األساسية

 , الكفاءات تسيَت تطبيق مصدر بدورىا سبثل ادلؤسسات وىذه , األفراد فيها يعمل ادلؤسسات االقتصادية اليت
 فادلؤسسات وبالتايل الستثمارىا ادلعرفة وتسيَت الكفاءات لتوظيف و كاستقطاب أنشطة عدة تتحقق حبيث

                                                           
1    -  Benjamin chaminade .op .cit.p345 

2  -  celilde dejou .les compétence au cœur de l’entreprise .OP,CIT ,P129 
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 نظام تطوير من الرغم وعلى , والنمو التميز ربقيق من تتمكن , البشرية الكفاءات على توفرت وأن االقتصادية 
 و ادلؤىالت يف نقص مشكل تعاين فهي كفاءات إىل احلاجة أمس يف ادلؤسسات ىذه أن إال ادلهٍت التكوين
 حل يف ادلؤسسات مسَتي بدور االىتمام األمر استدعى لدى, كفاءة وجود عن تعرب اليت ادلهارات ذات القدرات
 . ادلوايل الفصل يف التطبيقية الدراسة ستربزه ما وىذا ادلؤسسات ىذه مشكل
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 :الفصل  مقدمة
 ادلؤسسة يف الكفاءات عامل على الرتكيز مع التنافسية ادليزة ربقيق يف ادلوارد تسيًن دور دلوضوع النظرية للخلفية طرقنات بعد
 ىذا إسقاط إذل النظري اجلانب يف ذكره سبق ما إذل استنادا و الفصل ىذا خالؿ من سنحاوؿ ، السابقة الفصوؿ يف

الكفاءات يف مؤسسة ارباد التعاونيات الفالحية  تسيًن واقع على التعرؼ زلاولة و ، التطبيقي اجلانب على األخًن
حبيث مت مجع ة يف دراسة احلالة، ربليلي من خالؿ إتباع منهجية وصفية ، األىداؼ ادلسطرة ربقيق يف دورىا و دبستغازل
 مجع البيانات التالية : أدواتعن طريق  ادليدانية العلمية ادلادة مصادر
  عدة مقابالت مع  ادلقابالت و الزيارات ادليدانية ، نظرا لطبيعة موضوع البحث احلديث فقد مت إجراء بصعوبة

بعد قبوذلم العرض حاولنا  مؤسستهم ،و ادلسؤولٌن و شرح مغزى ادلوضوع و إقناعهم بإجراء احلالة التطبيقية يف
 بشكل خيدـ ادلوضوع . احلصوؿ على ما استطعنا من معلومات و توظيفها

 الت و الوثائق الداخلية اخلاصة بادلؤسسة. جملا 
 األخرى الوثائق سلتلف و االنرتنيت كمواقع األخرى ادلصادر. 
البشرية ادلوارد  إدارة تسيًن حقيقة و واقع معرفة بغية وادلالحظة ادلقابلة أساسا استخدمت ادليدانية العلمية ادلادة جلمع

 .احلفاظ عليهمو  أدائهمسنب رب يف تلعبو الذي والدور الدراسة ميداف ادلؤسسة يف للكفاءات
 :التالية للمباحث بالتحليل نتعرض وسوؼ 

 التعريف بادلؤسسة و نشاطها  :األوؿ ادلبحث
 إرباد التعاونيات الفالحية والتحديات اليت تواجههم. ادلبحث الثاشل: مصلحة ادلوارد البشرية يف مؤسسة

 الفالحية التعاونيات إرباد دبؤسسة الكفاءات تسيًن حقيقة:  الثالث ادلبحث
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 نشاطها التعريف بالمؤسسة و  األول:المبحث 
 (UCA) الفالحية( التعاونيات اتحاد لمحة تاريخية )نبذة عامة حول مؤسسة:  األولالمطلب 

)Union Des Coopératives Agricoles De Mostaganem) 
، طريق ربلييت عثماف ،  يف مدينة مستغازل و بالتحديد قي جنوب غرب الوالية مؤسسة ارباد التعاونيات الفالحيةتقع 

، كانت تابعة آنذاؾ إذل تعاونية احلبوب بغليزاف لتصبح  1960سنوات الستينات و ربديدا سنة  إذليرجع تاريخ إنشائها 
، مت إصدار اعتماد  01/06/1977ذلك وحدة منفصلة ربت وصاية الديواف اجلزائري ادلهين للحبوب ، وىذا ابتداء من بعد 

 -422ربت رقم  23/05/1977بتاريخ 

 سيدي" مطاحن) ادلستخدمٌن دلختلف وتسويقها ادلنتجات وتوزيع وزبزين استًناد من ،ادلنتجات تلقي عن مسؤولةىي 
 ""متيجي"". دبستغازل للظهرة الكربى ادلطاحن ،مستغازل " خالد شور" مطاحن ، مستغازل " ذىيبة بن
 :بٌن وحدتٌن موزعةقنطار ،  600.000للمؤسسة  التخزينية  ةتعترب القدر   

    قنطار.        300.000= نائية يسلزف الوحدة ادل 
    قنطار  300.000 =سلازف الوحدة الرئيسية. 

 عامال موزعٌن على النحو التارل:  111توظف ادلؤسسة 
 ............... 05إطار سامي 
 ......................27إطار 
 ............47...مراقب عماؿ 
 ..................32....تنفيذ  
 سنة أقدمية يف ادلؤسسة. 20عامال ( ذلا أكثر من  30بادلائة من رلموع القوى العاملة ) 25.64

وفرت  للحبوب،ادلهين و تطبيقا لتعليمات ادلديرية العامة للديواف اجلزائري ادلهين  اإلدماججهاز ادلساعدة على  إطاريف 
 خصصات، للشباب خرجيي اجلامعةمنصب شغل دائم يف سلتلف الت 30، 2013-2009ادلؤسسة يف خالؿ ادلرحلة ما بٌن 

 و معاىد التكوين ادلهين.
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 : المصالح و الهيكل التنظيمي للمؤسسة  المطلب الثاني
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مساعد أول

 نائب مدير إداري نائب مدير الجودة

 مصلحة الجودة

قسم محاية  -
 احلبوب                   

 قسم التحاليل                           -

 مدير الوحدة

 نائب مدير المالية

االستغاللمصلحة   

                  االستغالؿرئيس     -
 رئيس   ادلركب                      -
 مراقب أشغاؿ البناء                   -
 رئيس وحدة التخزين                  -
 رئيس قسم زلاسبة ادلادة              -
                             عامل يدوي -

 مصلحة األمن

 رئيس مصلحة الوقاية و األمن     

 رئيس رلموعة الوقاية و األمن    

 منشط يف النظافة و األمن          

 عوف الوقاية و األمن               

 مصلحة الصيانة

 رئيس مصلحة تقين سامي         -
 ميكانيكي                           -
دلخزف رئيس مصلحة ا -

 الرئيسي   
 تقين سامي اإللكرتونيك              -
 مسؤوؿ صيانة السيارات            -
                     اآلالتميكانيكي  -
 سائق                                   -

 العامة اإلدارة و الوسائل

 مصلحة ادلوارد البشرية             -
 احملاسبة مصلحة  -
  االجتماعيةادلصلحة  -
 مصلحة الوسائل العامة           -
           اآلرلمهندس يف اإلعالـ  -
 رئيس مصلحة العبور             -
 موزع ادلكادلات اذلاتفية          -
 عاملة النظافة                       -

 مسؤول مصلحة األمانة العامة

 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة 01الشكل
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 :األخًن ،وتعود إليو مسائل ازباذ القرارات ودراسة كل القضايا ،ورسم يعترب ادلدير ادلسؤوؿ األوؿ و  المدير
السياسة العامة من التخزين ،ومراقبة نشاط الوحدة وكذلك تسيًن وتوجيو رؤساء ادلصاحل دلساعدهتم على تنفيذ 

 مهامهم .
"  Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OIAC)"وينصب ىذا األخًن عن طريق ادلديرية العامة 

 نيابات متمثلة فيما يلي: ويتم إقالتو عن طريق ىذه األخًنة .والتعاونية الفالحية تتكوف بدورىا من عدة مصاحل و
 :وحدة والوثائق اليت تثبت وتبٌن العمليات اليت قامت هبا ال ًناتو ويتمثل دوره يف استالـ الف نائب مدير المالية

 ومراقبة التحركات برصيد البنك. وكذلك تسديد مبالغ ىذه الفواتًن
 :حيث يقـو بتخزين احلبوب وحفظها ومحايتها من مجيع اخلواطر اليت تتمثل ىذه األخًنة يف  نائب مدير الجودة

 احلشرات والتحليل ادلستمر.
  ومن مهامو: إدارينائب مدير 
 رسم سلطط لتسيًن ادلسار ادلهين. -
 تسيًن ادلوارد البشرية وادلتابعة القانونية.  -
 .يساعد اللجنة يف تسيًن االجتماعي -
 يف ادلؤسسة. وأدواهتايهتم ويتابع ادلكاتب   -
 تعمل على استقباؿ الربيد الوارد وتسجيل كل الوثائق الصادرة والواردة من ادلديرية العامة وتوجيو  العامة: األمانة

ادليادين اخلاصة بنشاطات العمل والتخزين والتنسيق بٌن ادلدير ورؤساء ادلصاحل وتنظيم  إذلقرارات ادلدير 
 ادلؤسسة.االجتماعات من اجل السًن احلسن داخل 

 :كاأليت: وتتكوف من رلموع ادلصاحل وىي  والوسائل العامة اإلدارة  -1
  حيث يتمحور دورىم يف مجع ادلعلومات احملاسبة  زلاسبٌن، (03): وتتكوف من ثالث مصلحة المحاسبةػ

 ادليزانية السنوية االفتتاحية واخلتامية. إنشاءوتوجيو وتقييم حسابات احملاسبة وىذا بعد  ومراقبتها،وتسجيلها 
  مرضية  ألسبابات العمل توقف،تتكفل دبلفات حوادث العمل  : ىذه ادلصلحةمصلحة الشؤون االجتماعيةػ

 لطبية.وسداد التكاليف ا
 يباشر على تصفية حساب ملفات ادلتقاعدين. -
 الطبية ويضمن تصرؼ الطب االجتماعي للعماؿ. األجهزةبع ايت -
  مصلحة الوسائل العامةػ : 
 ادلوجودة بادلؤسسة. األخرىتشرؼ على ملفات التامٌن وعلى مسؤولية احلفاظ على ادلكاتب والوسائل   -
 وضع قوائم للحاجيات وتسليمها للمورد جللب ادلستلزمات من مكاتب الغيار.  -
ادلوردة لتجنب نفاذىا يف ادلخازف والسهر على سالمة سلتلف وسائل االتصاؿ  األوليةمراقبة وتسيًن سلازف ادلادة  -

 ...اخل.، الفاكسمثل: اذلاتف
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على تسيًن مرائب السيارات ،ووضع احلاجات  واإلشراؼضماف تنظيف البنايات وادلساحات اخلضراء يف الشركة  -
 الدورية وتوجيو السائقٌن الذين لديهم مهاـ خارج ادلؤسسة.

 ادليزانية للدوائر وتقدديها للسلطة السلمية. إعدادفواتًن الغاز والكهرباء وكذا  االستهالؾ، وتنظيممتابعة حالة   -
  العمل  ادلؤسسة، لتسهيلوتطوير ثقافة ادلعلومات داخل  اآلرل اإلعالـ: يسهر على شبكة اآللي اإلعالمقسم ػ

 والبحث والسرعة يف التنفيذ.
  ويتمثل دور ىذه ادلصلحة يف: مصلحة العبور:ػ 

 )احلبوب(ومعاينتو وربديد جودتو،والتصريح باستًناده. التخليص اجلمركي ،وذلك بالرتخيص بدخوؿ ادلنتوج
  اجليد والنوعي للعتاد. ، واحلفاظب واحملافظة عليهاتقـو بتنظيف مجيع ادلكات عاملة النظافة:ػ 
 : يتمثل دور ىذه ادلصلحة يف:مصلحة الصيانة -2
 مراقبة نشاط ادلصاحل اليت تشملهم مسؤوليتها. -
 واحملافظة على الوسائل ضد احلريق تؤمن الصيانة   -
 تطبيق صيانة وقائية لتجنب الوقوع يف اخلسائر. -
 شلتلكات ادلؤسسة.ضماف الصيانة واحلفاظ اجليد على  -

 :كاأليتوضحٌن حسب وظائفهم  ادلوربتوي ىذه ادلصلحة على رلموعة من العماؿ 
 ادلؤسسة وصيانتها ومراقبتها،وكذلك مسائل  آالت: وىو ادلسؤوؿ على مجيع رئيس مصلحة تقني سامي

 الكهرباء وغًنىا.
 واحملركات. اآلالتاليت تصيب  األعطاؿ: ويقـو بصيانة مجيع ميكانيكيػ 
  يقـو رئيس ادلصلحة بتخزين مجيع احتياجات ادلؤسسة من قطع غيار رئيس مصلحة مخزن رئيسي:ػ           

 ..اخل وتتعامل ىذه ادلصلحة مع مصلحة الصيانة لتلبية حاجيتها ومتطلبتها.الكهربائية. األدوات و
 والكهربائية. لكرتونيةاالواحملركات  اآلالت: ويقـو بصيانة ومراقبة مجيع اإللكترونيكتقني سامي في ػ 
  وىو مسؤوؿ على صيانة سيارات ادلؤسسة والتكفل جبميع عوامل السيارات اخلاصة مسؤول صيانة السيارات :

 بالوحدة.
  عطاهبا لعدـ الوقوع يف ادلشاكل اليت تعيق عمل ادلؤسسة وتصليح أ آالت: وىو يقـو بصيانة اآلالتميكانيكي ػ

 ادلؤسسة.
  ففي:: ومهامو متمثلة سائق 

 األفراداالستجابة دلتطلبات ادلصلحة وتلبية حاجيتها وذلك بالقياـ باخلروج مع العماؿ لقضاء حاجات ادلؤسسة مع 
 وادلوردين وادلؤسسات ادلتعامل معها.

يتمثل دورىا يف مراقبة دخوؿ وخروج الشاحنات وكذلك مراقبة العماؿ واثبات مزاولة  :األمنمصلحة  -3
 داخل ادلؤسسة. األمنضماف  ، كذلكعملهم



 الفصل الثالث :                                  دراسة حالة مؤسسة اتحاد التعاونيات الفالحية مستغانم
 

 
73 

  رؤساء رلموعات وىم كاأليت: منشطٌن و كما ربتوي ىذه ادلصلحة على أعواف و
  يقـو بتحديد مهاـ كل عوف امن و وقاية و مراقبتهم على حسن سًن عملهم  و الوقاية األمنرئيس مصلحة :

 على ادلؤسسة و على وسائل العمل . األمنادلتمثل يف محاية العماؿ من ادلخاطر و حرص 
  يف:مهامو  تتمثلو  :األمنرئيس مجموعة الوقاية و 
 احململة.مراقبة دخوؿ و خروج العماؿ و البضائع  -
 يؤمن الصيانة و احملافظة على الوسائل ضد احلريق . -
  بادلساحات اخلضراء حة و التكفل على نظافة السا احلرصب األخًنو يقـو ىذا  :األمنمنشط في النظافة و

 ادلؤسسة.داخل  األمناحملافظة عليها و توفًن و 
  يف:و تتمثل مهامو  :األمنعون الوقاية و 
 داخل ادلؤسسة . األمنتوفًن  -
 احململة.دلؤسسة و البضائع قبة العماؿ عند دخوذلم و خروجهم من امرا -
 على شلتلكات ادلؤسسة و على الوسائل ضد الكوارث . احملافظة -

و ربديد مدة تقـو ىذه ادلصلحة على مراقبة البضائع ادلخزنة بادلؤسسة و احملافظة عليها  :الجودةمصلحة  -4
 مها:ربتوي على قسمٌن  زبزينها،

  احلشرات.مدة من  ألقصىدورىا يتمثل يف حفظ احلبوب  احلبوب:قسم محاية 
  و مدة صالحيتها .قسم التحليل : و يقـو ىذا القسم بتحليل البضائع ادلخزنة و ربديد نوعيتها 

 ادلؤسسة،توزيعها حسب مهاـ  إعادةالبضائع وزبزينها مث  بإدخاؿتقـو ىذه ادلصلحة  :االستغاللمصلحة  -5
 كاأليت:وتتكوف ىذه ادلصلحة من رؤساء و زلاسبٌن و مراقب ىم  

 ادلسؤوؿ عن مصلحة ، حبيث يقـو بالتحكم يف مجيع عماؿ ادلصلحة ، و ربديد : ىو  رئيس االستغالل
 ما يراـ . أحسنمهاـ و وظيفة كل عماؿ كما حيرص على تنظيم و تسيًن ادلؤسسة على 

 حبيث يقع  إفراغهاعرب البواخر من اخلارج و  اآلتية: ترتكز مهامو على استقباؿ البضائع  رئيس المركب ،
 ميناء مستغازل(. ادلركب بادليناء )

  مدى. ألقصى احملزوناتو احملافظة على  فقط،بالتخزين  األخًنيقـو ىذا  التخزين:رئيس وحدة 
  من ادلركب و اخلارجة من ادلؤسسة  اآلتيةيقـو بتسجيل مجيع البضائع ) احلبوب (  ادلادة:رئيس قسم زلاسبة

 احلسابات.و التحقيق اجليد يف 
  و يتمثل دوره يف مراقبة البناءات اخلاصة للمؤسسة و ادلركب و التكفل جبميع :  البناء أشغالمراقب

 .الرتميمات 
  اليدوية اخلاصة بادلركب و الوحدة و التفريغ و ادللء و كذلك تنظيف  األعماؿيقـو جبميع :يدويعامل

 ذلك.غًن  إذلادلخازف و 
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 :نشاط المؤسسة التحاد التعاونيات الفالحية و أهدافها  المطلب الثالث
تبٌن أف ادلؤسسة استوردت كميات ىامة من القمح  2015قراءة يف التقرير السنوي لعاـ  :5105نشاط المؤسسة لعام 

سفينة كما ىو  17قنطار بواسطة  388,52 974 1)بنوعية الصلب و اللٌن( و كذلك الشعًن وتقدر الكمية اإلمجالية ب: 
 مبٌن يف اجلدوؿ التارل : 

 )القمح بنوعية الصلب و اللٌن، الشعًن(: 2015واردات ادلؤسسة لسنة : 15جدول رقم
 °N اسم السفينة  المنتوج الكمية )قنطار( التنزيل يبدأ في تاريخ التنزيل ينتهي في تاريخ

 PEACE 1 القمح اللين 879,20 155 19/01/2015 25/01/2015

 Zelada Desgagnes 2 القمح الصلب 000,00 100 12/02/2015 15/02/2015

 PEACE 3 القمح اللين 469,98 157 01/03/2015 04/03/2015

 BARU  SATU 4 القمح اللين 000,00 150 20/05/2015 23/05/2015

 OCEAN BREEZE 5 القمح اللين 790,00 157 09/06/2015 15/06/2015

 Senata 6 الشعير 430,10 119 19/08/2015 22/08/2015

 SEVKETTIN SONAY 7 القمح الصلب 894,51 115 08/10/2015 10/10/2015

 GEORGE 8 القمح الصلب 073,10 116 12/10/2015 15/10/2015

 TIP BREMEN 9 الشعير 852,40 62 25/10/2015 27/10/2015

 SEVKETTIN SONAY 11 القمح الصلب 463,19 116 01/11/2015 05/11/2015

 TIP Copenhagen 11 الشعير 765,80 58 07/11/2015 08/11/2015

 DERIN 12 القمح الصلب 000,00 80 11/11/2015 13/11/2015

 BALD 13 القمح الصلب 312,46 87 15/11/2015 17/11/2015

 BARU SATU 14 الشعير 990,00 119 22/11/2015 28/11/2015

 Sea Breeze 15 الشعير 981,20 119 02/12/2015 06/12/2015

 Amber 16 القمح الصلب 496,58 136 14/12/2015 17/12/2015

 Century Hope 17 الشعير 990,00 119 20/12/2015 22/12/2015

   =   المجموع 388,52 974 1  

 وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسة المصدر:
 تبٌن أف ادلؤسسة استوردت كميات من القمح )بنوعية الصلب و اللٌن( وتقدر 2014أما قراءة يف التقرير السنوي لعاـ 

   سفينة كما ىو موضح يف اجلدوؿ ادلوارل: 12قنطار بواسطة   387,28 297 1الكمية اإلمجالية ب: 

 )القمح بنوعية الصلب و اللٌن(.: 2014واردات ادلؤسسة لسنة : 16رقم جدول 

 °N اسم السفينة  المنتوج الكمية )قنطار( التنزيل يبدأ في تاريخ التنزيل ينتهي في تاريخ

 PATRIA 1 القمح اللين 620,20 147 01/2014/ 30 03/02/2014

 LEANDRA 2 القمح الصلب 792,60 102 07/02/2014 10/02/2014

 ADATRANS 3 القمح الصلب 000,79 82 14/04/2014 17/04/2014

 SKYROS 4 القمح اللين 002,00 157 25/06/2014 28/06/2014

 SUNROSE E 5 القمح اللين 873,82 120 25/08/2014 28/08/2014

 SANTANA 6 القمح اللين 003,70 101 07/09/2014 10/09/2014

 NORWIND 7 القمح الصلب 199,82 82 08/11/2014 10/10/2014

 STARVIP 8 القمح الصلب 328,44 82 16/10/2014 18/10/2014

 AALSMEERGRACHT 9 القمح الصلب 000,00 94 13/11/2014 16/11/2014

 ALERT 11 القمح الصلب 485,11 113 08/12/2014 11/12/2014

 ZEALAND 11 القمح الصلب 018,75 114 25/12/2014 27/12/2014

 Sedna Desgagnes 12 القمح الصلب 062,05 100 31/12/2014 03/01/2015

   =   المجموع 387,28 297 1  

 وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسة المصدر:
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 :مصلحة الموارد البشرية في مؤسسة إتحاد التعاونيات الفالحية والتحديات التي تواجههم.المبحث الثاني
                                                إدارة الموارد البشرية في مؤسسة إتحاد التعاونيات الفالحية: المطلب األول

تعترب إدارة ادلوارد البشرية من أىم ادلصاحل يف الوحدة وىذا كوهنا حلقة اتصاؿ بٌن اإلدارة والعماؿ.                     
يعين بأهنا دل تكن وىذا ال  (UCA)فإدارة ادلوارد البشرية حديثة النشأة يف مؤسسة إرباد التعاونيات الفالحية مستغازل 

أصبحت إدارة مستقلة،وقد كانت إدارة ادلوارد  1997موجودة سابقا،لكنها تعرؼ دبصلحة ادلستخدمٌن،ولكن يف أواخر
البشرية هتتم بالتوظيف،تسيًن ادلستخدمٌن،األجور،التكوين،تقييم األداء...اخل.لكنها بدأت تطور مهامها ودل تعد مسؤولة 

حضور العماؿ وانصرافهم وحفظ ادللفات والسجالت اخلاصة باألفراد،بل أصبحت تشمل  عن األعماؿ الروتينية كضبط
 عدة وظائف واليت تتمثل يف:

  تطوير ادلوارد البشريةDéveloppement Des Ressources Humains 
  تسيًن األفرادGestion Du Personnel 
  اإلجراءات القانونيةProcédures Réglementaires 
  التكوينFormation 

 كما أف إدارة ادلوارد البشرية تتضمن كذلك الفروع التالية:
 .فرع تسيًن ادلهن 
 .فرع حركة ادلستخدمٌن 
  فرع األرشيف 
 فرع األجور 

وديكن توضيح إدارة ادلوارد البشرية يف اذليكل التنظيمي إلدارة ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة "إرباد التعاونيات الفالحية 
 مستغازل" كما يلي:

 اذليكل التنظيمي دلكتب تسيًن ادلوارد البشرية: 00رقم  الشكل

 
 : وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسةالمصدر

 مكتب تسيير الموارد البشرية 

 فرع االجور فرع االرشيف
فرع حركة 
 المستخدمين

فرع تسيير 
 المهن
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يضم ىذا الفرع مساعدين إداريٌن رئيسيٌن و تقنيٌن سامٌن يف اإلعالـ اآلرل، و يعترب : فرع تسيير المهن -0
 التقاعد وإجراء االمتحانات.ىذا الفرع مهما جذا حيث خيتص يف توظيف األفراد و ترقيتهم، ومنح 

يضم ىذا الفرع مساعدا واحدا رئيسي ، وعوف إداري حيث يهتم بإدارة الفرد فرع حركة المستخدمين  : -5
ادلهين من حيث تطوير و تنميتو، وتلجأ إليو اإلدارات من اجل ترقيتو و تنصيبو يف مناصب أخرى ، إضافة 

 ة(.إذل منح العطل بكل أنواعها )مرضية ،سنوية،مهني
يضم مساعد إداري رئيسي وتقين سامي يف اإلعالـ اآلرل،وىو يعمل على دفع أجور :  فرع األجور  -3

العماؿ وىذا ابتداء من ملء وثيقة تدعى بكشف ادلرتبات الشهرية فيها اسم العامل ورقمو التسلسلي و 
 .مردوديتو اجلماعية والفردية،عدد األياـ والساعات اليت عملها

يضم ىذا الفرع كاتب رئيسي وعوف إداري، وىذا يعمل على حفظ ملفات ادلستخدمٌن فرع األرشيف:  -4
 ادلودعة لدى ادلصلحة وكل الوثائق اإلدارية ادلتعلقة بتسيًن احلياة ادلهنية، وكذا حركة ادلستخدمٌن.

 وظيفة الموارد البشرية داخل المؤسسة:المطلب الثاني        
 :حالة التشغيل بالمؤسسة 

  كاأليتموظفا   111عدد العاملٌن بادلؤسسة: 
 05اإلطارات العليا:

 27اإلطارات الوسطى:
 47التحكم:
   32التنفيذ:
  111 اجملموع:

 تصنيفات العمال :17رقم  الجدول
 االجتماعيالتصنيف 
 csp المهني

 المجموع العمال المؤقتين العمال الدائمين

 نساء رجاؿ نساء رجاؿ 
 05 00 00 00 5 اإلطارات العليا

 27 00 00 04 23 اإلطارات الوسطى
 47 00 04 03 40 التحكم
 32 00 07 01 24 التنفيذ
 111 00 11 08 92 اجملموع

 وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسة المصدر:

  عماؿ 05ىو 2015 سنة ادلتقاعدين العماؿعدد . 
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  2015 واحد( سنة )عامل 01 ادلستقيلوف العماؿعدد . 
 الجنس حسب العمال توزيع : 

 08.......إناث 
 103...... الذكور 
 111 ..... وعماجمل  

 . ادلؤسسة يف العاملة  القوى  من%  7.21  ديثل  ناثاإل معدؿ

 
 من ادلؤسسة مستقاة معلومات على بناءا من إعداد الطالب المصدر :

 .ادلؤسسةيف  اإلناثأف نسبة الذكور اكرب من  نالحظ من خالؿ ىذه الدائرة النسبية
 السن حسب العمال توزيع : 
 40 %سنة 50 أعمارىم تفوؽ العماؿ عدد من. 
 35% سنة 50 و 30 بٌن ما. 
 25 % سنة30 من أقل . 

 
 من ادلؤسسة مستقاة معلومات على بناءا من إعداد الطالب المصدر :

 ادلؤسسة.سنة ىي النسبة العالية يف  50نالحظ أف نسبة العماؿ اليت يفوؽ عمرىا  الدائرة النسبيةمن خالؿ 

93% 

7% 

  توزيع العمال حسب الجنس:  12الشكل رقم 

 اناث  ذكور

40% 

35% 

25% 

  توزيع العمال حسب السن: 13الشكل  رقم 

 سنة 50تفوق اعمارهم 

 سنة 50و  30ما بين 

 سنة  30اقل من 
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 التي تواجهها المؤسسة التحديات :الثالثالمطلب 
لقد صرح رئيس مصلحة إدارة ادلوارد البشرية بأف ادلؤسسة تواجو عدة ربديات من أجلها ضلصل على تنظيم و تسيًن جيد 

 و تتمثل يف:
جلب أكرب عدد من اإلطارات: إذ يعترب ىذا جزء من ادلعرفة اليت تساعد على عملية االستقطاب و توظيف  -

 .العمل يف ادلؤسسةاألفراد و تطوير 
وضع األىداؼ والبحث عن بلوغها: ال ديكن إلدارة ادلوارد البشرية أف ربقق ما تطمح إليو إال إذا وضعت أىدافا  -

 ل ضمن التخطيط و التصميم الصحيح.التنظيم العمتساىم يف عملية 
 مؤسسة إتحاد التعاونيات الفالحيةب الكفاءات تسيير حقيقة:  الثالث المبحث
 . ؤسسة إرباد التعاونيات الفالحيةدب الكفاءات تسيًن وواقع حقيقة معرفة ادلبحث ىذا يف سنحاوؿ
 الكفاءات من االحتياجات تحديد: األول المطلب

 مؤسسة الب عاملينتقييم أداء ال :أوال
 : التالية اإلجابات على احلصوؿ متو  األسئلة من رلموعة طرح مت بادلطاحن أكثر الوظيفة ىذه على التعرؼ ؼدهب
 ؟ العاملٌن بتقييم الفالحية التعاونيات إرباد مؤسسة تقـو ىل -

أحد الوظائف األساسية يف إدارة  يعترب، حبيث  عماذلا أداء بتقييم ـو قادلؤسسة ت أف على البشرية ادلوارد مسؤوؿ أكد
ادلوارد البشرية حيث تبىن عليو قرارات ذات أمهية كبًنة لتنمية أداء األفراد ومن مث ربسٌن مستوى اإلنتاجية فعلى أساس 

 اعلية أنشطة االختبار والتعيٌن نتائج تقييم ربدد قرارات الرتقية أو النقل أو الفصل أو التدريب وعلى ضوئو يتم تقييم ف
 ...اخل .

 مؤسسة النظام تقييم األداء ب - أ
نظاما لتقييم أداء مواردىا البشرية ويقـو ىذا النظاـ على رلموعة من  مستغازل الفالحية التعاونيات اربادتبىن مؤسسة      

 ادلرتكزات واألىداؼ ورلموعة أخرى من األساليب العلمية ادلعتمدة يف ىذا اجملاؿ : 
 مرتكزات وأهداف نظام تقييم األداء بمؤسسة:  -0
 ؟ و اذلدؼ منها التقييم بعملية تقـو اليت اجلهة بتحديد اخلاص للسؤاؿ بالنسبة  -
  يلي:يرتكز نظاـ تقييم األداء دبؤسسة على رلموعة من ادلبادئ تتمثل فيما  
  ادلباشر.ارتكاز تقييم األداء على وتًنة ادلعلومات والعالقات ادلستمرة بٌن العامل اخلاضع للتقييم ورئيسو 
  العمل.تتمحور عملية التقييم حوؿ نسبة إصلاز األىداؼ ادلسطرة يف برامج 
  التغذية العكسية لنتائج التقييم دبا يضمن يف ادلستقبل ربقيق الفاعلية وتنمية أداء األفراد. 
 . التقييم ادلوضوعي والعادؿ لألداء 

 األىداؼ:باإلضافة إذل ىذه ادلرتكزات فإف نظاـ تقييم األداء يهدؼ إذل ربقيق رلموعة من 
  اإلطارات.ربسٌن نوعية أداء األفراد وخاصة 
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 . مكافئة رلهودات  اإلطارات والعماؿ وادلنفذوف تبعا لنتائج احملققة على ضوء التقييم 
  احلوار والتعاوف بٌن ادلسئولٌن ومساعديهم من أجل خلق جو تعاوشل وربقيق التزاـ مجيع األفراد إقامة الرتابط و

 باصلاز أىداؼ ادلؤسسة وربفيزىم على ذلك .
  ادلؤسسة.ربديد األفراد ذوي الكفاءات العالية واليت جيب ترقيتها إلدارة مهاـ 
 مؤسسة: التقنية تقييم األداء ب -5
 لتقييم األداء يف ادلؤسسة؟ما ىي التقنية ادلتبعة  -

 ؤسسة باالعتماد على تقنيتٌن أساسيتٌن ومها : ادلتتم عملية التقييم ب   
 تقييم.وملء استمارة  احملادثة،
    : تعترب احملادثة تقنية من تقنيات تقييم األداء وىي عبارة عن حوار منظم يتم مرة واحدة بشكل المحادثة

رمسي خالؿ فرتة برنامج العمل الفردي بٌن الفرد اخلاضع للتقييم ورئيسو ادلباشر )القائم بعملية التقييم( وذلك 
 ثالثة عناصر أساسية وىي : هبدؼ ربفيز الفرد على ربسٌن أداءه ، كما يتضمن ىذا احلوار ويدور حوؿ 

 للتقييم.مدى وضوح األىداؼ ادلنتظر ربقيقها من طرؼ العامل اخلاضع  -
 األىداؼ.مدى ربقيق  -
 النتائج.استخراج  -

  لعملية التقييم واليت يتم ملئها مرة واحدة عند  تشمل استمارة التقييم على ادلعلومات األساسية التقييم:استمارة
  يلي:ادلعلومات فيما  هناية فرتة التقييم وتتمثل

 استمارة تقييم أداء األفراد دلؤسسة ( : 18الجدول رقم )

N° مقبوؿ ال بأس جيد جيد جدا معايًن 
     العمل حجم 1
     العمل جودة 2
     ادلبادرة 3
     احلضور و ادلواظبة  4

 وثائق ادلؤسسة المصدر:
 التنقيط يكوف على النحو التارل:

  :نقاط 05جيد جدا. 
 نقاط. 04: جيد 
   :نقاط. 03ال بأس 
  :نقاط. 02مقبوؿ 

 ترجمة نتائج تقييم األداء لمؤسسة   - ب
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 ؟ التقييم نتائج استخدامات ىي دلا بالنسبة -
ؤسسة إذل قرارات هتدؼ دبجملها إذل تنمية ادلبو ترتجم نتائج األداء تقييم عملية فاف عليها ادلتحصل اإلجابة خالؿ من  

 أف ىذه القرارات تتمثل فيما يلي :  اإلنتاجية،وربسٌن أداء األفراد واليت تنعكس يف األخًن إذل ربسٌن 
 مكافئة األفراد على رلهوداهتم . -
 التأىيل.إعادة  إتقاف،أو  التدريب، ترقية، الفرد،ازباذ القرارات من اجل استحقاؽ  -
 التوبيخات أو إنذارات إذل األفراد أو معاقبتهم .توجيو  -

 مكافأة القوى العاملة :
( ومنحة ادلردودية priلمؤسسة إذل مكافآت مالية على شكل منحة ادلردودية الفردية ) لترتجم نتائج تقييم األداء    

 . (prcاجلماعية )
  : إنتاجية األفراد وتشجيعهم على العمل، هتدؼ عالوة ادلردود الفردي إذل ربسٌن منحة المردودية الفردية

والتقييم يكوف شهريا وتدفع كل شهر ، كما ربسب على أساس ادلعايًن احملددة يف استمارة التقييم ، وتصل نسبة 
 .% من األجر القاعدي  10ىذه ادلنحة إذل

 : من العماؿ ، وتسدد هتدؼ عالوة ادلردود اجلماعي إذل ربسٌن اإلنتاجية جملموعة  منحة المردودية الجماعية
% من األجر 30شهريا حسب معايًن ومقاييس ربدد سنويا بقرار داخلي للمؤسسة وربدد نسبتها القصوى ب 

القاعدي  ، ربدد إدارة ادلؤسسة كيفية ربديد ىذه النسبة انطالقا من األىداؼ احملققة واألىداؼ ادلخططة مع 
 .األخذ بعٌن االعتبار نتيجة احملاسبة لسنة 

إذل القرارات السابقة وادلتعلقة دبنحة ادلردودية الفردية واجلماعية ، يتم كذلك ترمجة نتائج التقييم إذل قرارات  إضافة
 تتعلق بادلصًن ادلهين للفرد وتتمثل ىذه القرارات فيما يلي : 

 التعيٌن. -
 التعيٌن.إعادة  -
 التنزيل إذل رتبة . -
 الرتقية. -

 :وعلى ضوء نتائج  األجًن،التعيٌن ىو الفعل الذي يرتجم من خاللو احتالؿ الوظيفة أو ادلنصب من طرؼ   التعيين
التقييم وإذا اثبت الشخص اخلاضع للتقييم كفاءتو يف احتالؿ منصبو ديكن للمؤسسة ربرير قرار تعيينو النهائي يف 

 منصبو.
 : اـ مرتبطة دبنصب عملو ديكن للمؤسسة إعادة تعيينو يف يف حالة عدـ سبكن الفرد من القياـ دبه إعادة التعيين

يبكوف ادلنصب  إفمنصب جديد معادؿ لقدراتو اجلسمية والفكرية حلسب اإلمكانية ادلتوفرة لدى ادلؤسسة وديكن 
 اجلديد ذو تأىيل وراتب اقل من ذلك ادلنصب القدصل .
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 : عن التقدـ الذي يعترب التنقل من الدرجة أخرى  الرتقية ىي التنقل من مستوى تأىيلي إذل آخر وزبتلف الترقية
 داخل نفس ادلستوى ، وترتبط الرتقية بػ : 

 شغور منصب العمل . -
 وؿ ادلباشر للكفاءات ادلهنية .ؤ بنتائج التقييم ادلس -
 استحقاؽ ادلرتشح للمنصب . -

  : عملو بطريقة متواصلة مع احرتاـ  على ضوء نتائج التقييم إذا دل يؤدي الفرد ادلهاـ ادلتصلة دبنصبالتنزيل إلى رتبة
للقواعد ادلهنية ادلوضوعة من طرؼ ادلؤسسة ديكن للمؤسسة إعادة تعيينو يف منصب عمل  ذو مستوى تأىيلي أدسل 

 للمنصب الذي كاف يشغلو . 
كما نالحظ أف نتائج عمل  مبادئ وأىداؼ تساىم يف ربسٌن النالحظ أف نظاـ تقييم األداء بادلؤسسة يرتكز على 

التقييم األداء تعترب مصدر معلومايت يتحدد على ضوئها قرارات تتعلق بالزيادات يف األجور وادلتمثلة يف منح ادلردودية 
الفردية واجلماعية ، كما تعترب ىذه النتائج أساسية لتحديد استحقاؽ الفرد ، ترقية أو نقل أو  فصل أو عقوبة ... 

حلوافز ادلادية أو ادلعنوية ، وال شك أف األخذ هبذه القرارات يساىم مسامهة فعالة يف ربسٌن اخل  أي بصفة ربديد ا
اإلنتاجية من خالؿ تنمية وترقية أداء أفراد بادلؤسسة . ويشًن ىذا إذل أف ادلؤسسة سبيل إذل األساليب العلمية إلدارة 

 البشرية.ادلوارد 
 مؤسسةالاالختيار والتعين ب :ثانيا 

 جل الطويل، حيث تضمن ىذه ادلرحلةاالختيار والتعٌن) التوظيف( تعترب أساسية يف صلاح ادلؤسسة والسيما يف األعملية 
   ربقيق التوافق بٌن ما تتطلبو الوظيفة وما يتصف بو الفرد ادلتقدـ لشغل الوظيفة.

 ضاه يتم اختيار وادلفاضلة بٌنقتإف نشاط االختيار والتعٌن ىو النشاط الوحيد الذي يضمن ربقيق ىذا التوافق، ودب
رلموعة من األفراد الختيار أفضلهم دبا يتناسب مع متطلبات وشروط الوظيفة حيث نضمن حسن فاعلية وكفاءة أداء 

 .أداء ادلؤسسة  الفرد يف ىذه الوظيفة وىنا إذل ربسٌن
 مؤسسة:الوتيرة عملية االختيار والتعيين ب -1
 ؟ البشرية ادلوارد على للحصوؿ الوحدة عليها تعتمد اليت للمصادر بالنسبة -

زبضع عملية االختيار والتعٌن) التوظيف(دبؤسسة إذل وتًنة أو مراحل متتالية وكذلك إذل رلموعة من الشروط زبتلف 
 باختالؼ طريقة التوظيف )توظيف داخلي، توظيف خارجي(:

وشروط  ةارجية وأوضحت كيفيالتوظيفات اخل لةأ: تناولت االتفاقية اجلماعية مسعند التوظيف الخارجي - أ
االتفاقية رلموعة من الشروط األساسية ذلذا التوظيف وتتمثل بصفة عامة فيما  ىذهتطبيقها وقد حددت 

 يلي:
 أف يكوف السن ادلطلوب طبقا للقوانٌن ادلعموؿ هبا. -
 أو منصب. شروط ربصيل القدرات الفكرية وادلهنية ادلطلوبة حسب كل وظيفة -
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 البدنية واجلسمانية.االعرتاؼ بالقدرات  -
 لألفراد ادلرشحٌن الذين دل يثبتوا مسامهاهتم يف أعماؿ سابقة. 45عدـ ذباوز سن  -

 رة ادلواردارات مهنية وفحوصات طبية تسمح إلدابألوذل بدوف أي تعهد بالتوظيف اختكما جيتاز ادلرشحوف يف ادلرحلة ا
 طلوبة ادلتعلقة بالسوابق ادلهنيةمات ادلو ويلتـز ادلرشحوف بإعطاء  ادلعلالبشرية أف تقيم قدراهتم البدنية والفكرية وادلهنية، 

 ساس ادلالحظات العامة الناذبة عنواحلاالت الصحية ادلرتبطة دبتطلبات التوظيف ، وبناءا على ىذه الشروط وعلى أ
 .توظيف العامل ومنصب تعينو يتحدداكتشاؼ قدراتو الفكرية وادلهنية والبدنية وكذا على نتائج االمتحانات واالختبارات 

 التالية:بتحرير عقد عمل بٌن ادلستخدـ وادلؤسسة يوضح فيها النقاط  بادلؤسسةكما يتم التوظيف 
 نوع عالقة العمل دلدة زلدودة وغًن زلدودة . -
 العمل.تاريخ سرياف عالقة  -
 العامل.منصب العمل ومكاف تعيٌن  -
 سبديدىا.إمكانية  ةكيفي مدة التجريب و -
 هنايتها.أو  مدة التجريبكيفية إهناء عالقة العمل أثناء  -
 شروط تقاضي الرواتب . -

 شهرا وتتوزع 12 ال تتجاوزكما خيضع ىذا العامل ادلوظف حديثا قبل قرار تعينو النهائي على فرته ذبريبية قابلة لتجديد 
 التارل:ىذه ادلدة حسب طبيعة منصب العمل على النحو 

 التنفيذ.شهرين لوظائف  -
 أشهر لوظائف األعواف ادلهرة 4 -
 أشهر لوظائف اإلطارات واإلطارات السامية 6 -

ويعترب موظفا  الرتسمويف هناية ىذه الفرتة ) فرتة التجريب (، وإذا كانت النتائج وادلالحظات مرضية يتسلم العامل إشعار 
 رمسيا يف ادلؤسسة، أما إذا  كانت النتائج عكس ذلك تضع ادلؤسسة حدا أو فسخا لعقد العمل .

 التارل:ؤسسة وفق الشكل ادلوبصفة عامة نستطيع أف نوضح مراحل االختيار والتعيٌن ) التوظيف اخلارجي ( ب
 ارباد التعاونيات الفالحيةؤسسة دبمراحل االختيار والتعيٌن عند التوظيف اخلارجي : 04 الشكل رقم

 
 بادلؤسسة.من إعداد الطالب بناءا على معلومات نشاط االختيار والتعيٌن المصدر: 

عالن إ

المؤسسة 

عن 

 توظيف

 الكشف الطبي

فرز الملفات 

حسب شروط 

 التوظيف

اختبارات 

 تقنية ونفسية

تجريبيةفترة   استقبال 

 الملفات

قرار 

التعيين 

 النهائي
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يتعلق التوظيف الداخلي بعمليات التحويل والرتقية اذلادفة اليت سبكن     عند التوظيف الداخلي : - ب
 أدائهم.ٌن وتنمية العماؿ من التحكم يف رلموعات سلتلفة من ادلهاـ ومن مث ربس

ؤسسة تبعا لطبيعة ادلنصب ادلراد شغلو ) مناصب اإلطارات واإلطارات السامية ، ادلبوتتباين شروط التوظيف الداخلي 
 االستحقاقاتمناصب أعواف ادلهرة ، مناصب أعواف التنفيذ ( واليت سبيزىا يف شروط التأىيل وادلتمثلة يف ادلؤىالت ادلهنية و 

 يف ادلنصب واالختبارلتكيف االعامل ادلوظف داخليا إذل فرتة  واألقدمية باإلضافة إذل الشروط السابقة الذكر ، خيضع
 اجلديد ، وزبتلف ىذه الفرتة باختالؼ فئة العماؿ :

 . شهر واحد لوظائف التنفيذ 
 .ثالثة أشهر لوظائف 
  السامية.ستة أشهر لوظائف اإلطارات واإلطارات 

، وتبعا للنتائج ادلتحصل عليها ديكن للموظف أف يثبت يف منصبو اجلديد أو يعاد إذل  واالختبارند هناية فرتة التكيف وع
ودوف أي إشعار يعترب واالختبار لة فوات فرتة التكيف السابق أو حيوؿ إذل منصب موافق ، أما يف حا  تأىيلومستوى 

 ادلوظف مثبت مباشرة قي منصبو اجلديد .
 جديدة مناصب يف األفراد تعيٌن الرتقية أو عند ادلناسب ادلكاف يف ادلناسب الشخص اختيار مبدأ حيرـت ىل -

 الفرد اختيار ألف وذلك اخلربة و الكفاءة أساس على يكوف االختيار بادلؤسسة مبدأ أف ىي كانت فاإلجابة ؟ بادلؤسسة
 وقت احملددة بأسرع األىداؼ إذل والوصوؿ اإلنتاجية الكفاءة ورفع الفرد معنوية رفع إذل للعمل ادلناسب يؤدي ادلناسب

 إذل يؤدي فسوؼ السليم غًن االختيار العاملة، أما القوى وذبانس التنظيم وحدة ربقيق إذل باإلضافة تكلفة وأقل شلكن
 تعرضها للخطر. وردبا للوحدة عديدة مشاكل حدوث

 مؤسسةبال الكفاءات تنشيط و تفعيل : الثاني المطلب
 اتحاد التعاونيات الفالحيةبمؤسسة التدريب  أوال:
التدريب يؤدي إذل ربسٌن أداء   أفحيث توصلنا إذل خالصة وىي ،لقد رأينا يف اجلانب النظري أمهية التدريب ودوره     

، كما رأينا كذلك أف التدريب يعترب  داء ادلؤسسةاألفراد وتوجيو سلوكهم ضلوى األداء الفعاؿ دبا خيدـ ىدؼ ربسٌن األ
 ضرورة حتمية دلواكبة التغيًنات التكنولوجية احمليطة بادلؤسسة .

 مؤسسة النظام التدريب ب أ. 
يهدؼ التدريب بادلؤسسات إذل تنمية وربسٌن أداء األفراد يف سلتلف مستوياهتا التطبيقية من خالؿ اكتساب ىذا األخًن 

يعترب وسيلة لزيادة مقدرة األفراد على العمل ومن  حيث)الفرد( خربات ومهارات جديدة تزيد من قدرتو على أداء عملو، 
 . ادلؤسسة ككلمث ربسٌن مستويات 

ىذا النشاط  ًنورةسدلدى مسامهة التدريب يف ربسٌن أداء األفراد دبؤسسة سنقـو بالتعرض إذل  طرقناجل تومن ا    
 يب العلمية يف إدارة ىذا النشاطوربديد أىدافو وذلك هبدؼ معرفة مدى إتباع إدارة ادلوارد البشرية بادلؤسسة إذل األسال

 مؤسسة:  الأهداف نظام التدريب ب -0
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كيزة أساسية يف نشاطها وىو يهدؼ إذل رفع مستوى ادلعارؼ ر  ارباد التعاونيات الفالحيةيعترب التدريب مؤسسة     
دلستخدميها من اجل تطوير كفاءاهتم يف أعماذلم ادلهنية وادلسامهة بصفة أكثر فاعلية وخلق القيمة ادلضافة للعمل ، وهبذا 

 فرص والربامج التدريبية األفضل يف ضل إمكانيتها ادلادية ادلتاحة . اجملاؿ تبحث إدارة ادلوارد البشرية عن ال
  وىي:ويهدؼ التدريب دبؤسسة إذل ربقيق ثالث أىداؼ رئيسية 

 . تلبية احتياجات ادلؤسسة من اليد العاملة ادلؤىلة 
  للعماؿ.التكيف ادلستمر للعماؿ يف مناصب عملهم من اجل الرتقية االجتماعية وادلهنية  
  بفاعلية.تنمية قدرات ومهارات األفراد بالشكل الذي يسمح ذلم من التأقلم وأداء مهامهم 

  إذل ما يلي:وتصنيف ىذه الربامج  ادلوارد البشرية دورات تدريبية،م إدارة تحقيق األىداؼ السالفة الذكر تنظول 
 برامج تدريبية في مكان العمل .

  العمل .برامج تدريبية إلتقاف العمل يف مكاف 
 . برامج تدريبية إلعادة تأىيل العامل 
 . برامج تدريبية لرفع ادلستوى 

وهتدؼ الربامج التدريبية يف مكاف العمل إذل إكساب العامل أو العامل  ادلوظف حديثا إذل اكتساب مهارات    
 عامل .واستعماؿ  تقنيات وذبهيزات جديدة بادلؤسسة تؤدي إذل تأىيل مرتفع عن ذلك الذي أكتسبو ال

كما يقصد بالتخصص التقين أو إعادة التأىيل كل دورة  تدريبية هتدؼ إذل جعل العامل ادلؤىل يكتسب معارؼ      
خصوصية الزمة لتعيينو يف مهنة تستعمل فيها تقنيات وذبهيزات جديدة وديكن أف تؤدي إذل تأىيل عارل للعامل عن 

 ذلك الذي كاف حبوزتو . 
ل دورة تدريبية تدخل يف إطار التدريب ادلستمر للعماؿ من أجل النمو الثقايف أو ادلهين تسمح كما نعين برفع ادلستوى ك

 لو بالرتشيح إذل مهنة أخرى أكثر فائدة وكذلك إمكانية الرتقية داخل ادلؤسسة.
 وتنظم الدورات التدريبية ادلذكورة أعاله :    

 أماكن العمل  بادلؤسسة .يف  
  ادلؤسسات.أخرى وىذا يف إطار االتفاؽ يف مابٌن  سساتوسلصصة التابعة للمؤسسة أو مؤ  مهيأةيف مراكز 
 مؤسسة:الإدارة النشاط التدريبي ب -5

تنفيذ  التدرييب،إعداد ادلخطط  التدريبية،ربديد االحتياجات  وىي:مراحل أساسية  ةتتضمن العملية التدريبية دبؤسسة أربع
 التدرييب.تقييم النشاط  تدريبية،ومتابعة برامج 

 يتم ربديد االحتياجات التدريبية بادلؤسسة زلل الدراسة انطالقا من:  تحديد االحتياجات التدريبية: - أ
 . استًناتيجية ادلؤسسة فيما خيص ربقيق األىداؼ ادلسطرة 
 . استًناتيجية ادلوارد البشرية فيما يتعلق بتنمية تطوير أداء األفراد 
  مع مصلحة إدارة ادلوارد البشرية. التدريب الوارد من ادلصاحل اإلدارية بادلؤسسة وبالتشاوردراسة وربليل طلب 
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 تحديد االحتياجات التدريبية بالمؤسسة  : 05 الشكل

 

 

 

  

 بادلؤسسةمن إعداد الطالب بناءا على معلومات نشاط االختيار والتعيٌن المصدر: 
علمية يف ربديد االحتياجات التدريبية ، كما أف نتائج تقييم أداء األفراد ال نالحظ من الشكل أعاله غياب طريقة    

االحتياجات  ، حيث أف ادلرجع األساسي يف ربديدىا ىو احتياجات  د عليو كمستند أساسي يف ربديد ىذهيعتم
إرل األساليب العلمية يف ادلؤسسة من القوى العاملة ألداء عمل معيٌن ، وىذا ما يؤكد فرضنا القائم بأف ادلؤسسة تفتقر 

 إدارة موردىا البشرية .
النشاط التدرييب يبتعد عن الدور  إف الغياب الشبو الكلى للطرؽ العلمية يف ربديد االحتياجات التدريبية جيعل

 اإلسرتاتيجي ذلذا األخًن دبا ينعكس يف األخًن على النتائج أو األىداؼ ادلتوخاة  منو . 
بعدما مت ربديد األفراد الذين مت اختيارىم للتدريب فإف ادلرحلة ادلوالية تتضمن إعداد إعداد المخطط التدريبي:  - ب

 سلطط تدرييب وىذا ادلخطط يتضمن النقاط التالية:
  . ربديد بدقة ووضوح األىداؼ ادلتوخاة من النشاط التدرييب 
  الدورة التدريبية .ربديد الشروط وادلعايًن الواجب توفرىا يف األفراد لاللتحاؽ وادلشاركة يف 
 . ) تقدير اإلمكانيات ادلالية والوسائل الالزمة لتنفيذ الربنامج التدرييب ) ميزانية التدريب 
 .ربديد أماكن التدريب والتعاقد معهم 
 . ربديد مدة التدريب وكذا تاريخ بدء واختتاـ دورة التدريب 
 . ربديد طبيعة وزلتوى ادلادة التدريبية 

االتفاؽ بٌن ييب يف صورة النهائية وربديد عقد بعد أف يتم وضع الربنامج التدر  التدريب : تنفيذ ومتابعة برامج - ت
ادلؤسسة واجلهة ادلخصصة أو ادلكلفة بالتدريب يتم تنفيذ الربنامج التدرييب ويتم ىذا من خالؿ تلقي ادلدربٌن إذل ادلادة 

 معهم . يف ادلراكز ادلتعاقد ٌنالتدريبية  سواء يف صورة تعلم أو سبه
كما يتم متابعة تنفيذ الربامج التدريبية من خالؿ تتبع حضور ادلتدربٌن إذل مراكز التدريب وتسجيل غياباهتم حيث أف كل 

 تغيب  غًن مربر خالؿ فرتة التدريب يعاقب عليو ادلتدرب وحيسم من األجر حسب مدة الغياب .

تحديد االحتياجات التدريبية 
 بالمؤسسة 

 طلب التدريب الوارد إلى إدارة الموارد البشرية بالمؤسسة 

 أهداف المؤسسة 
 المستقبلية 

أهداف إدارة الموارد البشرية 
فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء 

 األفراد 
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اح الربنامج التدرييب والعمل على تطويره تعترب عملية التقييم أساسية لنجتقييم النشاط التدريبي :  - ث
وربسينو ، ومن أجل ذلك يتم بادلؤسسة تقييم فاعلية النشاط التدرييب يف ربقيق أىدافو باالعتماد على ادلتابعة 

 والنتائج والتقارير اليت تقدمها اذليئة القائمة على التدريب وربتوى ىذه التقارير على ادلواصفات التالية :
 مل بالعامل ادلتدرب .التعريف الكا 
 تدريب بالساعاتمدة ال. 
 .تاريخ ومكاف إجراء التدريب  
 .ادلواد ادلدروسة 
 . منصب العمل قبل بداية التدريب 
 . نقاط هناية التدريب ومالحظات أعضاء اللجنة ادلكلفة بالتدريب 
 .مكاف وتاريخ ربرير التقرير 

كما يتم تقييم النشاط التدرييب باالعتماد على رلموعة من  تقارير دورية يقدمها رؤساء ادلباشرين للعماؿ ، الذين مت     
تدريبهم ، فيربزوف فيها نواحي الضعف ونواحي القوة الذي ظهرت يف أداء العاملٌن وسلوكهم بعد تلقي الربنامج التدرييب 

دصل شهادة الرتبص أو شهادة التأىيل ادلهين اليت تثبت صلاح ادلتدرب يف نشاطو ، كما تتوج هناية فرتات التدريب بتق
التدرييب ، وىذه الشهادة ىي وثيقة تسلم للعامل الذي تابع بنجاح مدة التدريب وتثبت كذلك االكتساب الفعلي للعامل 

 .سمح لو بالقبوؿ يف منصب عمل معٌنللمؤىالت اليت ت
 مؤسسةبال االتصال و اإلشراف: ثانيا 
 االىتماـ خالؿ من احملددة اخلطط سلتلف تنفيذ إطارىا يف ديكن بيئة خللق إمكانيات من لديها ما بكل ؤسسةادل تسعى
 األطراؼ مجيع تفيد قرارات ازباذ سبيل يف الوظيفة جو إطار يف العاملٌن مع اجليدة وادلناقشة العمل لفريق ادلعنوية بالروح
 التعامل وعدـ العاملٌن على الكاملة السيطرة بسط بعدـ االىتماـ إذل إضافة ادلناقشات وقبوؿ الصدر سعة على بناءا

 وأخًنا وجدت إف العاملٌن مشاكل حل يف ادلناسبة الوسائل واستعماؿ معهم محيمة عالقات وبناء ،هبم الضرر إلقاء أو
 .ومكافأتو اجليد العمل دلعرفة فرتة كل ومراقبتو بأدائهم واالىتماـ ادلرؤوسٌن يف الثقة كامل وضع

 ؟ مسؤولو ادلباشر إذل الرجوع دوف حلها بإمكانو ىل الصعوبات لبعض العامل مواجهة يف حالة-
 مسؤوليهم إذل الرجوع دوف العمل يف تواجههم اليت الصعوبات حل للعماؿ ديكن بأنو البشرية ادلوارد مسؤوؿ أكد فقد

 . التصرؼ يف احلرية من بنوع األفراد ىؤالء سبتع يعين شلا الصعوبات ىذه مع التصرؼ إمكانية لديهم أف أي ، ادلباشرين
 ؟ شلكن غًن أو معقد ، سهل أمر : اقرتاح أي لتقدصل الدائرة رئيس أو ادلدير إذل الوصوؿ أف ىل -

 ، اذلرمي السلم احرتاـ ضرورة على يشددوف مهنأل ، معقد أمر اقرتاح أي لتقدصل ادلدير إذل الوصوؿ ىي كانت فاإلجابة
 .ادلسؤولٌن إذل بدوره يوصلها وىو ادلباشر للمسؤوؿ االقرتاح تقدصل أي
 ؟ العمل يف واحرتاـ بتقدير حيظوف العماؿ أف ىل  -
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 ادلتبادؿ االحرتاـ إطار يف يكوف واالحرتاـ التقدير ىذا أف و العمل يف رؤسائهم واحرتاـ بتقدير حيظوف مهنبأ اإلجابة تؤكد
 .الرتبص الفرتة طواؿ لنا تأكد و ظناهحل ما ىذا و

 لمؤسسةا في بالكفاءات االحتفاظالمطلب الثالث: 
 والتقدير االحرتاـ و التحفيز خالؿ ندل دلستغازل الفالحية التعاونيات ارباد (uca)  ادلؤسسة  بالكفاءات االىتماـ
 .والرتقية
 مؤسسة الالحوافز بأوال: 

فعن طريق احلوافز ديكن إلدارة ادلؤسسة من توجيو  أفضل،تكتسب احلوافز أمهية بالغة دلا ذلا من دور يف بلوغ مستويات 
وانطالقا من ىذا الدور للحوافز فقد حاز ادلوضوع جانبا كبًنا من دراستنا  دلخططة،اأداء األفراد ضلو ربقيق األىداؼ 

سة مت نستعرض ربليل سواء النظرية أو ادليدانية ، وسوؼ نستعرض فيما يلي إذل أشكاؿ احلوافز ادلمنوحة لألفراد بادلؤس
 .ىذه احلوافز 

 مؤسسة الب لعمالأشكال الحوافز الممنوحة ل -1
 معنوية. أخرىو حوافز مادية  :نوعٌن يفبادلؤسسة لألفراد فز ادلمنوحة تتمثل احلوا

 الحوافــز الماديــة :  - أ
رأينا ذلك يف ادلبحث السابق  ولقد ،تتمثل احلوافز ادلادية أساسا يف األجر والزيادات وادلكافآت والعالوات ادلرتبطة بو 

 إذل ادلزايا واخلدمات ادلتمثلة فيما يلي : ضافةباإل
  وقت ال يتم العمل فيو )اإلجازات السنوية، اإلجازات ادلرضية، اإلجازات اخلاصة...اخل(مزايا مادية عن 
  العمل.تأمينات التقاعد وحوادث 
 .) اخلدمات الصحية )الفحوصات الطبية ، وطب العمل 
 خدمات اجتماعية.  
  العمل.ربسٌن ظروؼ 

  بادلؤسسة:وسنتطرؽ فيما يلي إذل شرح موجز ذلذه احلوافز 
  القانونية:العطل والراحة  

عامل  األسبوع لكلساعة يف  16لقد حدد النظاـ الداخلي واالتفاقية اجلماعية الراحة األسبوعية القانونية ب 
يـو  فإف(  8×3أو  12×2)والعماؿ الذين يعملوف حسب نظاـ العمل ادلتناوب  احلراسة واألمنباستثناء عماؿ 

 األسبوع.الراحة حيدد بالتناوب على طوؿ أياـ 
 أما خبصوص العطل ادلدفوعة األجر فقد نصت االتفاقية اجلماعية على العطل ادلدفوعة األجر التالية:

  ( وفاة. زواج،عطل األحداث أو ادلناسبات العائلية) اخل.. 
 أو ايب أو بالقياـ بفريضة احلج عطل خاصة مدفوعة األجر للقياـ دبهاـ أو دورات تدريبية أو عمل نق

 .العمرة
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 . عطل األمومة 
 . عطل سنوية مدفوعة األجر 
 : تأمينات على حوادث العمل وامتيازات اإلحالة على التقاعد 

تتكفل ادلؤسسة جبميع ادلصاريف الطبية للمصابٌن حبادث عمل بادلؤسسة لدى ادلؤسسات ومراكز العالج باجلزائر دبا 
 اخلاصة.يف ذلك ادلراكز 

 : الخدمات االجتماعية  
 يف ادليادين التالية : الفالحية التعاونيات ارباد ةخلدمات االجتماعية ادلقدمة لألفراد دبؤسستتمثل 

 خص السلفيات واذلبات االجتماعيةادلساعدات االجتماعية للعماؿ وباأل.  
 يف ادليادين الصحية اخلدمات.  

على ادلسامهة يف ربسٌن مستوى ادلعيشة وتقدصل  الفالحية التعاونيات اربادوهتدؼ ىذه اخلدمات االجتماعية دبؤسسة 
 ظروؼ حياة أفضل للعامل باإلضافة إذل ربسٌن العالقات االجتماعية وادلهنية للعماؿ وتدعيم روح ثقافة ادلؤسسة.

 تحسين ظروف العمل 
العمل تعتمد ادلؤسسة على إجراءات وتدابًن زىم على يفربلضماف السًن احلسن للعمليات اإلنتاجية ولتشجيع العماؿ و 

 ىامة تتعلق بتحسٌن ظروؼ ومناخ العمل وتتمثل ىذه اإلجراءات يف األنشطة التالية :
  العمل.تنظيم وزبطيط مكاف 
  ادلناسبة. والتهويةتوفًن اإلضاءة 
 عمللتوفًن األجهزة الوقائية للعماؿ من ألبسة وقفازات  وأحذية ...اخل وىي إلزامية أثناء ا. 
 بادلياه الساخنة يف أماكن العمل غًن الصحية وغًن النظيفة. تمرشا توفًن أماكن للمالبس و 
 لدخوؿ على أماكن العمل دوف رخصة منع كل شخص أجنيب. 
 .وضع إشارات خصوصية للدخوؿ على ورشات العمل 
  العملالصيانة الدورية والفعالة لوسائل. 
 العمل ( :  الخدمات الصحية ) الفحوصات الطبية وطب 

األوذل وقائية  مراكز لطب العمل وربتوي ىذه ادلراكز على مهمتٌن أساسيتٌن الفالحية التعاونيات اربادتتوفر دبؤسسة 
 ويهدؼ طب العمل بادلؤسسة على  : ،والثانية شفائية
  للعماؿ يف كل ادلهن من اجل رفع مستوى قدرات العماؿ واإلبداع  حالة اجليدةالرتقية واحملافظة على

 بادلؤسسة.
  وقاية ومحاية العماؿ من  األخطار اليت تؤدي إذل حوادث العمل أو أمراض مهنية وكل ما ينقص صحة

 العماؿ .
 ها .التعرؼ ومراقبة العوامل اليت تؤثر على صحة العماؿ يف أماكن عملهم من اجل التقليل منها أو عدم 
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 . وضع العماؿ يف وظائف تتالءـ مع قدراهتم الفيزيولوجية والنفسية 
 . تقييم مستوى الصحي للعماؿ يف أوساط عملهم 
 . ادلسامهة يف احملافظة على البيئة 

ولضماف ربقيق األىداؼ السابقة لطب العمل تنظم ادلؤسسة فحوصات طبية دورية واستثنائية وتتمثل ىذه الفحوصات 
 فيما يلي : 

وىذا الفحص إلزامي وواجب لدخوؿ إذل منصب العمل ، وال يتم قبوؿ أي مرتشح :  فحوصات طبية عند التوظيف  -
 إذا اعرتؼ بقدرتو على العمل وأنو سادل من كل األمراض أو العلل الغًن مالئمة مع ادلنصب ادلراد شغلو. الإيف وظيفة 

ويتم ىذا الفحص لتقصي األمراض ادلهنية للعماؿ ادلعرضوف ذلذه األمراض من  :العماؿفحوص لتقصي ومتابعة صحة  -
 جراء األشغاؿ اخلطًنة غًن ادلالئمة للصحة أو ادلضرة هبا.

 التعاونيات اربادوىو فحص إلزامي جلميع العماؿ بادلؤسسة . كما يوجد على مستوى  مؤسسة :   فحص طيب سنوي -
وربسٌن ترب من دعائم اجلهاز للوقاية يف ادلؤسسة حيث تعمل ىذه اللجنة على ترقية جلنة لنظافة واألمن وتع الفالحية

وتتكوف ىذه اللجنة من شلثلٌن ) شلثل عن طب العماؿ بادلؤسسة ، شلثل مصلحة الوقاية ، شلثل العماؿ أو  ،ظروؼ العمل
 ح ادلشاكل ادلتعلقة بالنظافة واألمن .النقابة ( وذبتمع ىذه اللجنة دوريا دلناقشة شروط وظروؼ العمل يف ادلؤسسة وطر 

إذل جانب طب العمل وجلنة النظافة واألمن مصلحة خاصة بالوقاية من  الفالحية التعاونيات اربادكما تتوفر دبؤسسة    
األخطار ادلهنية ىذه ادلصلحة تابعة دلديرية ادلوارد البشرية وتقـو بالعمل على ربسٌن ظروؼ العمل ومعاجلة ادلشاكل 

علقة حبوادث العمل ودراستها ، وربليل نتائجها وأسباهبا وازباذ اإلجراءات الضرورية لتقليص من ىذه احلوادث وربقيق ادلت
 السالمة  ادلهنية للعماؿ بادلؤسسة .

  (:التسهيالت االجتماعية )النقل واإلطعام   
هتدؼ التسهيالت االجتماعية ادلقدمة إذل ربقيق الرضا للعماؿ  وخلق الدافعية لديهم وتتمثل ىذه التسهيالت دبؤسسة 

 أساسا يف النقل واإلطعاـ : الفالحية التعاونيات ارباد
  من مقر عملهم على مكاف العمل  ياباإو النقل لعماذلا ذىابا  الفالحية التعاونيات اربادتضمن مؤسسة

 ويف حالة قصور ادلؤسسة على نقل عماذلا تقدـ ذلم عالوات أو تعويض النقل .
 و أساسا يف فرص الرتقية الفالحية التعاونيات ارباد: تتمثل احلوافز ادلعنوية يف مؤسسة  الحوافز المعنوية  - ب

 يف العمل .  االستحقاقات
  : وسائل التحفيز ادلعنوي وتعين التنقل من مستوى تأىيلي إذل مستوى آخر  تعترب الرتقية إحدى أىمالترقية

تفاقية أعلى ويصاحبها يف ذلك عادة ربسٌن  يف األجر وارتفاع ادلستوى الوظيفي للفرد ولقد نصت اال
 الرتقية وادلتمثلة فيما يلي :  ةاجلماعية على شروط وكيفي

 . ارتباط الرتقية  بشغور منصب العمل 
 وؿ ادلباشر للموارد للكفاءات ادلهنية .ؤ الرتقية بنتائج تقييم ادلسرتباط ا 
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  للمنصب . ادلرشحٌنارتباط الرتقية باستحقاؽ 
  نوعٌن:أما عن كيفية الرتقية فيمكن تصنيفها يف 

  : إذل آخر إذا  إذا كاف دلنصب العمل عدة مستويات تأىيلية  يتم التقدـ من مستوىالترقية في نفس المنصب
اذلـر السلمي أف ىناؾ اكتساب وربكم واسع يف ادلنصب ، شلا يؤدي إذل ربسٌن األداء ، ويف ىذه احلالة اثبت 

 يستفيد الفرد ادلرتقي من درجة واليت تضمن لو أجرا يساوى  أو أعلى من ذلك الذي يف فئتو األصلية.
  : ورية  عند شغور منصب وربصل ىذه الرتقية يف حالة ضر الترقية في حالة شغور منصب ذو تصنيف أعلى

عمل ،  وإشغاؿ ىذا ادلنصب ضروري لسًن احلسن للعمل بادلؤسسة كما يصنف العامل ادلرتقي  يف ىذه احلالة 
 بعد تثبيت حسب تأىيل ادلنصب اجلديد باقرتاح كتايب مربر وزلرر من اذلـر السلمي .

 ادلنصب:وربدد ىذه الفرتة حسب طبيعة  رتكييف واختباكما خيضع أفراد ادلرتقوف إذل منصب عمل جديد إذل فرتة 
  . شهر واحد بالنسبة لوظائف التنفيذ 
 ثالثة أشهر بالنسبة لوظائف أعواف. 
  السامية.ستة أشهر بالنسبة لوظائف اإلطارات واإلطارات 

و حيوؿ إذل ويف هناية فرتة التجريب ديكن للفرد ادلرتقي أف يثبت يف منصبو اجلديد أو يعاد إذل مستوى تأىيلو السابق أ
 موافق.منصب 

 : االستحقاقات في العمل 
اؿ األوفياء وتتمثل يف منح أومسة استحقاؽ موجهو لتكرصل العم معنوية،تعترب االستحقاقات ادلقدمة للعماؿ كحوافز  

،  أقدمية سنة 29 إذل 25 من، واألومسة الفظيو  أقدمية سنة 24 إذل 20منفتمنح األومسة الربونزية للوفاء  ،للمؤسسة 
، وتقدـ األومسة الربونزية والفضية على مستوي ادلؤسسة ، أما األومسة الذىبية تقدـ  فوؽ فماواألومسة الذىبية لثالثٌن سنة 

 ، وعند االحتفاالت بأوؿ ماي(. على مستوى ادلؤسسة األـ ويف مناسبات زلددة ) مثال تاريخ إنشاء ادلؤسسة
 : العمل ميداليةب يسمى بما منح يتم

 دج 25.000 دبقدار األجر يف زيادة مع الربونزية ادليدالية منح يتم سنة 24 إذل 20من . 
 دج 30.000 بػ    تقدر الراتب يف وزيادة فضية ميدالية للعامل دينح أقدمية سنة 29 إذل 25 من . 
 دج   35.000بػ تقدر األجر يف زيادة و ذىبية ميدالية لو دينح العمل يف فوؽ فما سنة 30من. 

 مؤسسة الاألجور ب تانيا:
فهي سبثل أداة ربفيزية يف ربسٌن مستوياهتا لتأثًنىا على  يف ادلؤسسة أداء الكفاءات تلعب األجور دورا ىاما يف ربسٌن    

أداء األفراد أف ىذا التضارب بٌن اذلدفٌن يف نظاـ دفع األجور دفع بنا إذل زبصيص مبحث كامل لدراسة األجور وأنظمة 
 سواء كانت يف اجلانب النظري أو التطبيقي . داءىا على األدفعها وآثر 

ادلؤسسة زلل دراسة سوؼ نقـو أوال بالتعريف هبيكل األجور ومكوناتو ، مث دراسة األداء بولدراسة األجور وأثرىا على    
 .ذباه تطور كتلة األجور ادلوزعةوربليل ا
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 هيكل األجور بمؤسسة   - أ
 دفع األجور:   -1

مبلغو و كذلك العناصر ادلكونة لو يف كشف األجور احملرر  ، يبٌندبؤسسة يف شكل أقساط مالية يف كل شهريقدـ األجر 
 يلي:من طرؼ ادلؤسسة كما تنفذ االقتطاعات من األجور خالؿ كل عملية دفع و للقياـ دبا 

  الضماف االجتماعي.االقتطاع القانوشل من األجور و ادلتعلق بالضرائب و الرسـو الضريبية و تسديد اشرتاؾ 
 .االقتطاع الناتج عن غياب أو تأخر غًن مربر 
 .)االقتطاع عن العقود ادلختلفة أو التسديدات للمؤسسة )سلفيات 
    .االقتطاع الناتج عن تسديدات سلتلفة إلحلاؽ أضرار بأدوات أو وثائق أو ضياعها 

 كما يستحق كل عامل كشف األجر يف هناية كل شهر عمل وحيتوي ىذا الكشف على ما يلي: 
 . اسم ادلؤسسة 
 .اذليئات اليت تدفع ذلا ادلؤسسة اشرتاؾ الضماف االجتماعي 
 .)اسم العامل و وظيفتو)ادلنصب 
 .األجر القاعدي للمنصب 
 .الفئة ادلهنية و الدرجة 
 .عدد الساعات ادلوافقة لنظاـ العمل 
  .رلموع و طبيعة سلتلف التعويضات والعالوات والزيادات 
 لساعات احملسومة من أجل الغيابأنواع الساعات أو عدد ا. 
 .عدد أياـ العطلة ادلدفوعة األجر و الراتب ادلرافق ذلا 
 .ادلبلغ الراتب اخلاـ 
 .مبلغ وطبيعة االقتطاعات 
   .مبلغ الراتب الصايف 

ادلعلومات حوؿ سلتلف العناصر ادلكونة دلبلغ راتبو و تقدـ لو ادلعلومات الكافية ليتمكن كما حيق لكل عامل ادلطالبة هبذه 
 لعامل من فحص راتبو.ا

 :الفالحية التعاونيات اتحادهيكل األجور بمؤسسة   -2
 التالية:من ادلكونات  يتكوف ىيكل األجور دبؤسسة حسب القانوف

الفئة ادلهنية اليت عٌن فيها العامل  ، الرتبة، أوادلتعلق بوظيفة الشخصوىو ذلك األجر شطر ثابت )األجر القاعدي(:  -
 بصفة دائمة.

 حيتوي الشطر ادلتغًن على عناصر الراتب ادلرتبطة بالعالوات والتعويضات والزيادات:شطر متغير:  -
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 عمل بالتناوب، العالوات ادلسددة من أجل ذبربة األجًن أو تلك ادلتعلقة بالظروؼ اخلاصة بالعمل وباألخص ال
 اإللزاـ أو البقاء دبا يف ذلك اإللزاـ على العمل الليلي.  ، عالوةتعويض األضرار

 . العالوات ادلتعلقة باإلنتاجية ونتائج العمل 
  درجة  20تعويض ادلصاريف ادلسددة نتيجة للخضوع اخلاص للعامل إزاء ادلؤسسة ويتكوف ىذا التصنيف من

ويرمي منوذج تصنيف الوظائف إذل ربديد األجور القاعدية الواردة يف االتفاقية اجلماعية ، وقد مت ذبزئة ىذه 
 التصنيفات حسب اجملموعات اجلماعية وادلهنية ادلكونة للمؤسسة إذل ثالث ، معرفة كما يلي : 

  9إذل  1درجة التصنيف من  التنفيذ:مناصب  األوذل:اجملموعة. 
  13إذل  10درجة التصنيف من  :مناصب أعواف الثانية:اجملموعة. 
  20إذل  14درجة من  سامية:إطارات وإطارات  الثالثة:اجملموعة. 

 لك كنسب مئوية من األجر القاعدي.ذعمل حلساب العالوات والتعويضات و ويعترب األجر القاعد األساس الذي يست
  التالية:اجلزء من ادلكونات أو العالوات  ىذاويتكوف  المتغير:األجر 

  : وىي عالوة تتعلق بتوفر اإلطعاـ للعامل غًن القادرين على االلتحاؽ دبسكنهم العادي قصد عالوات اإلطعام
تناوؿ وجبتهم ، ويف حالة عدـ تقدصل ىذه اخلدمة يسدد ادلبلغ اليومي لعالوة اإلطعاـ شهريا يف كشف األجور 

 .دينار جزائري (، وال تدفع إال ألياـ العمل الفعلية  250وحيددىا ىذا ادلبلغ )ب 
 :احملدودة هتدؼ عالوة الصندوؽ إذل تغطية أخطار نقص رصيد الصندوؽ يف بعض احلاالت  عالوة الصندوق

  يلي:للعماؿ الذين يستعملوف يف وظيفتهم النقود ويضمنوف تسيًنىا وربدد ادلبالغ ادلمنوحة كما  وسبنح
  : دلدة األسبوعية القانونية أو ادلدة تعترب ساعات العمل اإلضافية اليت تفوؽ يف رلموعها االساعات اإلضافية

 ادلعتربة معادلة ذلا ، ساعات عمل إضافية وحيسب راتبها بنسبة الزيادة كما يلي :
 .بالنسبة للساعات اإلضافية ادلنجزة هنارا% 50 -
  .بالنسبة للساعات اإلضافية ادلنجزة ليال% 65 -
 .(ماي 1مثل : )بالنسبة للساعات اإلضافية ادلنجزة يـو اجلمعة وأياـ العطل القانونية  100% -

ساعة يف األسبوع  55ويف كل األحواؿ ال ديكن أف تتجاوز ساعات العمل الفعلية ) ادلدة العادية والساعات اإلضافية ( 
. 11و  ساعة يف اليـو

  :يتحصل العامل على عالوات تعويض األضرار دل يكن منصب عملو حيتوى على مهاـ وظروؼ  تعويض األضرار
 التارل: 09رقم  اجلدوؿ ادلساوئ حسبوتتحدد ىذه  أخطار، أوساخ، مساوئ، صحية،غًن 

 
 الدرجات

 التعويضات
 

 الدرجة األولي

 

 الدرجة الثانية

 

 الدرجة الثالثة
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 %01 %6 %3 األوساخ

 %01 %6 %3 المشقة

 %01 %6 %3 األضرار الصحية

 %01 %6 %3 الخطر

 : وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسة المصدر
 تسديد ىذه العالوات كما ىو معروؼ مرتبط ببقاء األسباب اليت يربرىا اخلطر وكل ربسن يف ظروؼ العمل وبعد ربقيق 

 مجاعي . اتفاؽحذفها بعد  أوالعمل ، واستشارة جلنة حفظ الصحة واألمن ، يؤدي إذل مراجعتها 
 : ثالث كل أي  وهتدؼ إذل ربسينو وتكوف فصلية وىي عالوات مرتبطة بادلردود الفردي  عالوات المردود الفردي

وتدفع شهريا وربسب على أساس مقاييس : كحجم العمل ، جودة العمل ، ادلواظبة ، السلوؾ ، وتصل  أشهر
 :  10يف اجلدوؿ رقم  وتوزع ىذه النسبة كما يلي من األجر القاعدي %10 نسبة ىذه العالوة إذل

 حجم النقط المعايير

 كمية العمل

 جودة العمل

 ادلواظبة

 احلضور

 نقاط3

 نقاط2

 نقاط2

 نقاط3

 : وثائق مقدمة من طرؼ ادلؤسسةالمصدر 
  وهتدؼ إذل ربسٌن اإلنتاجية جملموعة  ادلسطرة،وىي عالوة تتعلق بنسبة إصلاز األىداؼ  الجماعي:عالوة المردود

ربدد سنويا بقرار داخلي للمؤسسة وتصل نسبتها على  ومقاييس،أجزاء وتسدد شهريا وربسب على أساس معايًن 
 .القاعديمن األجر  30%
  وتشمل يف تعويض مصاريف النقل واليت يدفعها العامل لاللتحاؽ بادلؤسسة وترتاوح ىذه ادلنحة بٌن  النقل:عالوة

 11العمل كما يبينو اجلدوؿ رقم مقر إقامة العامل ومكاف  ادلسافة،دينار وتدفع على أساس  2500و  500

 التارل: 
 : ديثل عالوات النقل يف ادلؤسسة11جدوؿ رقم 

 العالوة المسافة

 دينار شهريا 500 كلم  05 إذل 01من 

 دينار شهريا 800 كلم10 إذل 06من
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 دينار شهريا 1000 كلم20 إذل11من

 دينار شهريا 1500 كلم30 إذل21من

 دينار شهريا 2000 كلم  50 إذل31من

 دينار شهريا 2500 كلم80 إذل51من

 من ادلؤسسة مستقاة معلومات على ناءاالطالب ب إعداد من::  المصدر
  وىي عالوة يستفيد منها العماؿ الذين يستعملوف سياراهتم اخلاصة  الخاصة:عالوة استعمال السيارات

اخلاصة  ويف ىذا اإلطار وعند موافقة ادلؤسسة لألجًن )العامل ( باستعماؿ سيارتو ادلؤسسة،األغراض مهنية لصاحل 
د السيارة لتنقل الوظيفي يستفيد بتعويضات ادلصاريف اليت يتحملها من منحة جزافية شهريا تسمي عالوة التعاقل

 د ج ( . 2800اخلاصة واليت حيدد مبلغها ب ) 
كما تستلـز ادلؤسسة يف دفع عالوات لتغطية ادلصاريف الناذبة عن استعماؿ خاص للسيارة يف إطار مهمة مأمورة من 

دج  2كلم( من مكاف العمل العادي ، وحيدد مبلغ ىذه العالوة ب  50طرؼ ادلؤسسة وىذا يف شعاع ال يقل عن )
 للكيلومرت الواحد ادلقطوع .

  وىي عالوة يستفيد منها العامل يف إطار مهمة مأمورة من  (:مصاريف المهمة ) تعويض تكاليف المهمة
كما ذه العالوة  وربدد ى إطعاـ وإيواء،طرؼ ادلؤسسة وتضمن ىذه العالوة تغطية ادلصارؼ اليت يتحملها األجًن من 

 :12يف اجلدوؿ رقم  يلي
 إمجارل اليـو اإليواء األكل  ادلهينالتصنيف 

 دج2500 دج1500 2دج *  500 14 - 01
 دج3200 دج1800    2 دج *700  20 -15

 من ادلؤسسة مستقاة معلومات على بناءاالطالب  إعداد من:  المصدر
 

 خالصة الفصل: 
 منهج تبين ادلؤسسة من ويستدعي يتطلب ذلك فإف ادلنافسة، واشتداد العودلة تفرضها اليت التحديات إذل وبالنظر

 تعمل وأف ، ادلؤسسة صلاح يف احلاكم العنصر تعترب هناأل اهتلكفاءا بالنسبة وباألخص أنشطتها لكل سليم اسرتاتيجي
 ادلوارد قضايا وجعل. وفعالية بكفاءة أىدافها لبلوغ األمثل االستخداـ واستخدامها عليها احملافظة على دائم بشكل
 مع للعاملٌن وادلهين الفردي التطوير دلشاريع جديد دفع وإعطاء ادلؤسسة إدارة اىتمامات صميم يف الكفاءات و البشرية
 .للكفاءات االعتبار وإعادة ادلؤىالت تنمية
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 الواجب من بات فإنو تواجهها اليت والتحديات الرىانات إذل وبالنظرمستغازل  الفالحية التعاونيات ارباد مؤسسة إف
 مكانة ربتل تفعيلها و تنشيطها و بنائها وظيفة ذبعل وأف ا لو الالزمة األمهية اهتكفاءا لتسيًن تورل أف والضروري
 : التالية النتائج إذل توصلنا ادليدانية الدراسة خالؿ من و بادلؤسسة إسرتاتيجية

شلا  علمية أسس وفق الكفاءات من هتااحتياجا بتخطيط تقـو مستغازل الفالحية التعاونيات ارباد مؤسسة أف -
 . ادلطلوبة النوعية و بالكميات بتوفًنىا ذلا يسمح

 و القصور معرفة نواحي من ديكنها شلا مستمرة، و دورية بصفة اهتلكفاءا األداء تقييم بعملية ادلطاحن تقـو -
 .التكوينو  التدريب من عامل كل احتياجات ربديد بالتارل و الضعف،

 ال و الكفاءة و اخلربة أساس على مستغازل الفالحية التعاونيات ارباد ؤسسةدب التعيٌن و االختيار عملية تقـو -
 الشخصية.للعالقات  رلاؿ



عامة خاتمة  
 

 

 :عامة خاتمة
 تسيًن دور "وىو أال البشرية، املوارد بتسيًن واملتعلقة حداثة املواضيع أحد معاجلة البحث ىذا خالل من حاولنا لقد

 تلك ىي البشرية الكفاءات أن إال توصلنا البحث خالل فمن ."للمؤسسة تنافسية ميزة حتقيق يف الكفاءات
 ىدف حتقيق بغية امليدان يف جملسدةو ا واملستعملة الفرد ميتلكها اليت السلوكيات و املهارات، املعارف، من التوليفة
 اىتمام من ىاما حيزا متثل أصبحت إذ للمؤسسة، واألساسية اإلسرتاتيجية املوارد أىم أحد متثل هناأ كما معٌن،

 كانت اليت األوىل الفرضية أن القول إىل قادنا ما وىذا والفعالية، النجاعة من أعلى مستوى حتقيق يف الراغبٌن
  .صحيحة تنافسية مليزة املؤسسة المتالك أساسيا مصدرا الكفاءات تعترب

 واحد مصدر على تعتمد ال أصبحت فاملؤسسات خاصة تكلفة وأقل جهد بأقل املرجوة النتائج إىل للوصول و
 . العناصر ىذه أبرز البشرية الكفاءات وتعد متكاملة جمموعة على وإمنا التنافسية للميزة
 التسيًنية النظم أفضل انتقاء على املؤسسة وقدرة البشرية للكفاءات واجليد الفعال التسيًن بأن لنا اتضح كما

 تنافسية ميزة واكتساب ومهارات ومعرفة قدرات ذات وكفاءات موارد من متلك ما تثمٌن من متكنها واملرنة احلديثة
 .الكفاءات جودة على املبين العاملي واالقتصاد الشرسة املنافسة مواجهة من متكنها

 هتاإدار  ينبغي اليت واألساسية املهمة العناصر من تعترب البشرية الكفاءات بان استخالص ميكن سبق ما خالل من
 املؤسسة الختالف مصدر أىم باعتبارىا لديها املتاحة الطاقة استغالل من ميكن الذي السليم بالشكل وتسيًنىا

 واحملققة للقيمة املنشئة احلقيقة الثروة متثل اليت املعارف امتالك على والقادر املالك الوحيد األصل هناأل غًنىا عن
 .التنافسية للميزة

 :نتائج البحث

من خالل التطرق ألىم جوانب املوضوع النظرية منها والتطبيقية توصلنا إىل اإلجابة على التساؤالت املطروحة 
 املسجلة فيما يلي:ميكن إبراز النتائج  حيث

 حافظة من املوارد والكفاءات املتحكم فيها من قبل املؤسسة بشكل ميكنها من هناميكن النظر للمؤسسة على أ -
 ا وفعاليتها وخدمة تنافسيتها.هتا ومنو تعزيز كفاءاهتاالعتماد عليها يف إعداد وتنفيذ اسرتاتيجيا

 ليت تسمح هلا باالستجابة ملختلف التغًنات اليت حتدث علىالكفاءات ليس هلا معىن إن مل تتميز باملرونة ا -
 مستوى احمليط، خاصة يف ظل التحوالت السريعة اليت يشهدىا العامل ودرجة تعقدىا وعدم استقرارىا.
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 ملخص
 

 :الملخص

 
 عٍى لذسة ِٓ ٌٙا ٌّا , ٌٍبالد االلتصادٌت اٌتٍّٕت عٍٍّت فً ٘اَ دٚس ٌٍّؤسساث إْ              

 ً٘ اٌتً ٚ اٌبششٌت اٌّٛاسد ِٕٙا خاصت عٍٍٙا اٌحصٛي ٌسٌٙٛت ٔظشا ِٛاسد٘ا فً اٌتحىُ

 باٌٛظائف اٌمٍاَ ِسؤٌٍٚت ٌتحًّ اٌزي اٌفشد ألٔٗ,اٌّسٍش طشف ِٓ ِحىُ تسٍٍش إٌى بحاجت

 اٌطشق شتى باستخذاَ اٌىفاءاث عٓ اٌبحث خالي ِٓ، رٌه إدسان عٍٍٗ ٚباٌتاًٌ , ٍشٌتٍاٌتس

 , اٌتذسٌب طشٌك عٓ ٚتطٌٛش٘ا تٍّٕتٙا ٔحٛ ٚاٌسعً اٌّؤسست إٌى جٍبٙا ٚ ٌخٍمٙا اٌتسٍٍشٌت

 تبشص حٍث , اٌىفاءاث ٔذسة تعأً اٌتًساث اٌّؤس فً عٍٍٙا حفاظا , األداء تمٍٍُ ٚ اٌتحفٍض

ِٓ خالي ِصٍحت  تباٌّؤسس اٌبششٌت اٌىفاءاث تسٍٍش فً اٌّسٍش دٚس اٌبحثٍت اٌذساست ٘زٖ

 اٌبششٌت اٌىفاءاث ٚتطٌٛش تٍّٕت أٍّ٘ت إٌى اٌتٛصً تُ ٚلذ ,"اٌّٛاسد اٌبششٌت إداسة"خاصت 

 وفاءاث عٍى ٌٍحصٛي ٚجٗ أحسٓ عٍى تٛظٍفٙا ٚ اٌّعاسف ٚ اٌّعٍِٛاث تبادي ِجاي بفتح

 . اٌّؤسساث زٖبٙ

 : اٌىفاءاث ، تسٍٍش اٌىفاءاث ، إداسة اٌّٛاسد اٌبششٌت ، تٍّٕت اٌىفاءاث إٌٍّٙت .اٌذاٌت اٌىٍّاث

 

Summary  :  

The institutions have an important role in the country's economic development 

process, because of their ability to control their resources due to the ease of 

getting a private including human resources, which is the need to conduct an 

arbitrator by the admin, because it is the individual who is responsible for 

performing the functions of the Steering and thus it realize that it , by searching 

for talent using various steering methods created and brought to the institution 

and the pursuit of development and development through training, motivation 

and performance evaluation, in order to preserve them in the institutions that 

suffer the scarcity of talent, where this research study highlights the role of the 

march in the management of human resources to the institution of the through a 

special "human resources management" interest, it has been reached to the 

importance of the development of human resources to open the exchange of 

information and knowledge and employ best to get the efficiencies of these 

institutions. 

Key words: competencies, management of competencies, human resources 

management, the development of professional competencies. 
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