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 رحيمحمن ال  الر  هللا    سم  ب

 

م م  ن  بطون  أ م هاتكم ال تعلموَن شيئاً وَجَعلَ لك م  الس مَع  رجك  أخ    هللاو‘‘ 
 نحلسورة ال(‘‘   78واألب صاَر واألفئدة لعل ك م  تشك روَن )

تج ري من  تحت َها األنهار     تَبـَاَرَك الذ  ي إ ن  شَاَء َجَعلَ لكـَ خيراً م  ن ذلكـَ جنـ ات   ‘‘
سورة الفرقـان(‘‘   10وَيج عل ل كـَ ق صوراً )  

لُّونَ   عليكــَ ورحمت ه  َلهم ت  ط ائ فةٌ م  ن ه مهللا  ولو الَ فض ل   ‘‘  إ ال     أن  يُّضلُّوكـَ وَما ي ض 
ء  وأن َزلَ    والحك َمَة وعل مكـَ ما لم   عليكـَ الك تابَ هللا  أن ف َسه م  وما يضرُّونكـَ من  شي 

نساءسورة ال (‘‘  113عليكـَ عظيماً )هللا  تك ن  تعَلم  وكان فضل     

من   هللاما يخشى  والد واب   واألن عام  َمختلٌف ألوان ه  كذلكــَ إ ن  ومن الناس  ‘‘ 
فـاطرسورة   (‘‘  28)عزيٌز غفور   هللاعباد ه  الع لماء  إ ن     

  

 العظيم    هللاصَدقَ                                                                

 



رـــتقدي  ر وـــــشك  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ـَر نِّع مََتَك الّت ِّ َأنـ عَم َت عليَّ وعََلى وَالِّديَّ وَأن  َأع َملَ صَاحلاً تر ضَاه  ن  َأش ك  ـِنِّ أَ زِّعـ رَب ِّ أو  }
ل ن َك الصَّاحلِّيَ وَأد خِّ بَادِّ َتَِّك ِفِّ عِّ  {ـي بِّرْح 

 صدق هللا العظيم                                                                          
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ع  آخر ه ، اللَّ  هم لَك احلمد  اللَّ  ي بـهِّ ش ك رَك ْحداً أبـ ل غ  بـهِّ رضاَك وأؤد ِّ  هم لَك احلمد  ْحداً ال ينفد  أوَّل ه  وال ينقطِّ
 وأس توجب  بـهِّ املزيَد من فضلك

فإْن قلُت ^ بلمهدي عبد الوهابم ابلشكر اجلزيل لألستاذ املشرف ^د  ُعين يف هذا املقام إال أْن أتقال يس
صل ى هللا عليه  الكريِّ  سولِّ اً لقول الر  مصداقه؛ ــوابرك في عن ِّـــــي كل  خير شكراً فـشكري لْن يُـوف ِّيهِّ فجزاه هللا 

س تَعاذَك م  فَ "وسل م:  وه ، ومن  صَنَعَ لكم  معروفاً يب  جِّ أَ ا لك م  فَ عَ ومن  دَ وه ، ط  وه ، ومن  سألك م  ابهلل فأع  يذ  عِّ أَ من اِّ
 ".وا ـه  حَّتَّ تـَرَو َن أنَّكم  كافأُت  وه  ع  اد  وه ، فإن  مل  جتدوا ما تكافئوه  فَ كافئ  فَ 

 كما أّن ِّ ُأحـي ِّي فيهِّ روح التواضع واألخالق الفاضلة ورحابة الصدر.

الشكر إىل األساتذة والباحثني يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيي يف جامعة ال  وأتوج ُه خب
 هذا العمل.فرحات عباس بسطيف، وأيضاً إىل أعضاء جلنة املناقشة لتخصيصهم جزًء من وقتهم يف متحي  

املؤسسات حمل الدراسة امليدانية على كل مسؤويل  أعوان احلراسة واألمن و كما ال يفوتين أْن أشُكَر السادة 
 .بروماكاستقباهلم ورحابة صدرهم وخاصة مركب سيدار احلجار، مؤسسة ميناء عنابة و 

وفـ َقنا إليه  مــا علىهللاُ ة وأْن يثبتنا نا خالصاً لوجهِّ هللا تعاىل، وأْن تكون فيــهِّ الفائدوأرجو أْن يكوَن حبثُ 
 الة والس ــالم.الص   ه أفضلُ م ات ِّباعاً لُسن ة نبي ِّــهِّ الكري عليْ العلْ  ةِّ ا مع طلبنَ بَـ ويكتُـ 

 آمين يا رب العالمين                                                                      



 

 

 

 اإلهـــداء

 :ىــإل أُخص بــإهداء هذا العمل

  " طري اجلنةشفيعي يوم القيامة، روح ابين الطاهرة يف ملكوت هللا" 

  " آية بيـ ِّـنةآيتـــي وُدنْيتـــي وُمــهجتـــي؛" 

 "" أمحد حبيب الرحـمنمْن ليس اببــين ولكين أرى فيه ابنـي؛" 

اللهم ابرك يل يف أوالدي ووفقهم لطاعتك وابعد الضرَّ عنهم وارَض عنهم 
 وأدخلهم جنـََّتكَ 

 تقـوى                                                             
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  املقـــــد ِّمة

وضعية املوارد البشرية يف على  اخلدمات والصناعة والتكنولوجيا تنعكُس مباشرة   يف جمال   السريعة   إنَّ التطورات  
شكلة  تُواجُه مُ  ممَـّا جعل هذه املؤسسات ،نوعية الوظائف وأيضا  من حيُث الكفاءاتو حيُث عدد  من   اتاملؤسس

 ،ول على العدد املناسب من األفراد ابلنوعية املناسبة ويف الوقت املناسبجوهريَّة  يف إدارة املوارد البشرية وهي احلصُ 
 وفعالية. عةأقصى جنا هلا قق   تُ و املؤسسة  إسرتاتيجيةالوظائف اليت تنسجُم مع  ألداء  

ف ي للوظائ  ئنبسيري التَّ لتَّ ما يُعرُف ابهذه املشكلة  ل   ــستخدامها حلاملؤسسة ا   تستطيعُ ات اليت ومن املنهجي
؛ أحدُ ي يتضمَّ ات الذ   والكفاء   سواء  من  ؛هاا والتفكري يف مستقبل  ــاهتتطور   ع  وق  ــبت قُ ابلوظائف ويتعلَّ  مها خاص  ُن شقَّْي 
مستقبل  بتخطيط   قُ ابلكفاءات ويتعلَّ  خاص   آخر   وظائف جديدة، وشق   ستحداثا أو ا  ـا أو حذفهـتوسيعهانحية 

 قاعد أو  التَّ كة  ـالقضااي االجتماعي ة ملواجهة العديد من  ستعدَّ املؤسسة مُ   تكون  مع الوظائف حّتَّ  هُ ة وتكييفُ ـاملوارد البشريَّ 
يف املتاحة الكفاءات  بْيوعية ــية والنَّ الكم    فوارقالتديد املنهجية هذه تطبيق ة كاملنافسة؛ وينتُج عن  َــّقضااي اقتصادي

 .األهداف املرسومةتقيق ي إىل ؤد   تُ  يت   الابلطريقة  هاوظائفألداء والكفاءات الالزمة املؤسسة 

ْ  اليت    ،ةاء  ـوم الكف  ي للوظائف والكفاءات مبفهُ ئهور التسيري التنبظُ ولقد  ا ر تـبط   ألهنا  ابلغة   إسرتاتيجية هلا أمهية   بح   أ
للميزة  كمصدرعامل مع الكفاءة  التَّ  يتطلبُ و القادرة على تشكيل مزااي تنافسية؛ ُُتث  ل املعارف واملهارات والسلوكات 

اهتا حي ها خالل  تط رأ  علي  والتنبؤ ابلتطورات اليت ُُيكُن أن   ،التنافسية ُمتابعتـــها منُذ ُوُلوجها للمؤسسة إىل غاية ُمغادرهتا
 ة.سرتاتيجي للموارد البشريَّ احلديثة للتسيري اال   النماذج   يف املؤسسة؛ وهو ما كان دافعا  لظهور إدارة الكفاءات كأحد  

اذ القرارات املتعل  قة ئسيري التنبالتَّ  وتُعترُب نتائجُ  من   إبدارة الكفاءاتي للوظائف والكفاءات ُمد خالت أساسيَّة يف اّت  
أو تديد املعايري  ،توظيفها أو تطوير قدراهتا املهنية ومؤهالهتا املعرفية  بجبُ اليت    البشرية املوارد يةنوعو عدد  تديد  خالل  

ليال  عا  ود  ج  ر  ـــي للوظائف والكفاءات مئسيري التنبالتَّ  عتربُ ، وعليه يُ هذه املوارد ة تعويضعليها عمليَّ   تقومُ املناسبة اليت   
 .اليت تقرتحها هذه املنهجية من خالل تطبيق جمموعة من األدواتيف خمتلف ممارساهتا تسرتشُد به إدارة الكفاءات 

  ةَـــّـاإلشكالي .أ

 :آليتاي بناء  على ما سبق؛ ُيكن حصر إشكالية املوضوع يف السؤال الرئيس

 ؟الكفاءات يف املؤسسةات يف إدارة ي للوظائف والكفاءئلتسيري التنبل مسامهة هل يوجد
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 ية: تالفرعية اآل األسئلةُيكن طرح الرئيسي انطالقا  من السؤال 

 ي للوظائف والكفاءات يف توظيف الكفاءات يف املؤسسة؟ئلتسيري التنبل مسامهةهل يوجد  .1
 ي للوظائف والكفاءات يف تطوير الكفاءات يف املؤسسة؟ئلتسيري التنبل مسامهةهل يوجد  .2
 ي للوظائف والكفاءات يف تعويض الكفاءات يف املؤسسة؟ئلتسيري التنبل مسامهةهل يوجد  .3

 فرضيات الدراسة .ب

 ية:ت، مت اعتماد الفرضية الرئيسية اآلعلى ضوء اإلشكالية املطروحة

 حمل الدراسة يف املؤسسات إدارة الكفاءاتيف ي للوظائف والكفاءات ئلتسيري التنبتوجد مسامهة ل

 الفرضية الرئيسية جمموعة من الفرضيات الفرعية: تتيندرُج 

 حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات توظيفيف ي للوظائف والكفاءات ئلتسيري التنبل توجد مسامهة .1
 حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات طويـرتيف ي للوظائف والكفاءات ئلتسيري التنبل توجد مسامهة .2
 حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات عويضتيف ي للوظائف والكفاءات ئلتسيري التنبل توجد مسامهة .3

 حثـــة البــــأمهي .ج

تستو حي هذه الدراسة أمهيتها من  أمه  ية الكفاءة على خُمتلف املستوايت؛ فعلى املستوى الفردي فهي تُعز  ُز فرص 
حقيق نتائج أفضل تكة ومو رد هام لـ  مشرت ُحصول الفرد على وظيفة يف سوق العمل، وعلى املستوى اجلماعي فهي لُغة 

حصول على لل ع د اسرتاتيجي ومصدر أساسيبُـ  بكثري ممَّا قد  ُُيققه فرد لوحده؛ أمَّا على مستوى املؤسسة فهي ذات  
ياق ُتاول الدراسة لفت االنتباه إىل ميزة  حديثإدارة الكفاءات كنموذج  تنافسية واحملافظة علي ها، ويف هذا الس  

ي للوظائف ئوهو التسيري التنب ة هذه املواردلموارد البشرية؛ وواحد من أهم أساليب إدار ل سرتاتيجياال   للتسيري
 والكفاءات وأهم األدوات اليت يقرتحها تطبيقه.

املؤسسات االقتصادية  جمموعة منيف  هذه النماذج طبيقكما تربُُز أمه  ية الدراسة يف حماولة تقدمي ْورة عن  واقع ت
ا ئاملكتبة مبرجع عن التسيري التنب اليت تنُشُط يف والية عنَّابـة؛ إضافة إىل تزويد ا  وأهنَّ ي للوظائف والكفاءات خصْو
 تفتقُد ملراجع ابللغة العربية حول هذا املوضوع.
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 داف البحثــــأه .د

يف املؤسسة من  والكفاءات يف إدارة الكفاءاتي للوظائف ئالتسيري التنب يهدُف هذا البحث إىل دراسة مسامهة
ة حيُث تعترُب كميَّ يف والية عنابة؛ املؤسسات االقتصادية  جمموعة منيف  نن املتغريي  تطبيق هذي  الت عرف على واقع خالل 
ة املوارد البشرية الالزمة إلدارة عمل معْي يف غاية األمهية ألنَّ بواسطتها يتم  إجناز خمتلف األنشطة والعمليات؛ ونوعيَّ 

ي للوظائف والكفاءات قاعدة  مرجعي ة  ئُر التسيري التنبأي مؤسسة؛ ويوف    إسرتاتيجيةولذلك فهي ُتثُل حمورا  أساسي ا  يف 
ول إىل األهداف املنشودة، وهذه املعلومات ُمل م ة  جبميع املعلومات املتعل قة بعدد ونوعية املوارد البشرية الالزمة للْو

بدورها ُتستخدُم كمدخالت يف العديد من القرارات املتعل  قة إبدارة الكفاءات يف املؤسسة كاالستقطاب، االختيار 
 والتعيْي، التدريب، التعويض وغريها.  

 دوافع اختيار املوضوع .ه

 حملض الصدفة، بل كان لألسباب اآلتية: ملوضوع مل يكن  ا إن  اختيار

 تتمثل يف: :دوافع ذاتية

 امليل والرغبة ملعاجلة املوضوع. -
 .إدارة املوارد البشريةيف جمال  عارفاملالرغبة يف إثراء  -
َّْة ابللغة العربية اليت  تُعاجلُ املوضوع نُدرة الد راسات -  .وخا

 تتمث ُل يف: :وافع موضوعيةد

 ظهور توج هات حديثة يف جمال إدارة املوارد البشرية. -
 ي للوظائف والكفاءات.ئأْالة موضوع التسيري التنب -
 أْل من أْول املؤسسة.األمه ية الكبرية اليت  تتل ها املوارد البشرية كـ -

 دراسة ــمنهج ال .و

هج استخدام املن متَّ بق يف الواقع مطملناقشة إشكالية الدراسة وحماولة معرفة مدى توافق اجلانب النظري مع ما هو 
في الذي يعترب من أبرز وأكثر املناهج شيوعا   ف  يهدفُ  حيثُ ، الْو ومجع احلقائق ، حداثاألظواهر و الإىل ْو
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يف معاجلة وتليل البياانت املنهج اإلحصائي  ، كما مت استخداموحماولة تفسريها بطريقة موضوعية واملعلومات عنها
  .التابعةاملستقل واملتغريات  اإلحصائية بْي املتغريالدالالت لتفسري 

 دراسةــمنوذج ال .ز

إلثبات أو نفي فرضيات  بْي املتغريات لُيوض  ح عالقات االرتباط (01)ُْم  م  منوذج الدراسة املوضح يف الشكل رقم 
 :وُيكن ُتثيله كما يلي الدراسة واإلجابة على اإلشكالية املطروحة

 الدراسة(: منوذج 01شكل رقم )

 

 
 

 

 

 

 من إعداد الباحثةدر: ــــــــاملص

ُح النموذج  :اآلتية الدراسة متغريات يُوض  

 اليت تتمثُل يف أدواته األبعادويتكون من جمموعة من ؛ للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري  املتغري املستقل: -
يف الوظائف، : املختلفة ومن  هذه األدوات موازنة الكفاءات، املقابلة املهنية، ، مرجعية الكفاءاتتليل وتْو

 تثمْي مكتسبات اخلربة املهنية.
تطوير وهي: توظيف،  هــاليت تتمثُل يف ممارسات األبعادويتكون من جمموعة من  ؛إدارة الكفاءات املتغري التابع: -

 الكفاءات. ويضوتع

 الدراسات السابقة .ح

تابعاملتغري ال املتغري املستقل  

ي للوظائف والكفاءاتئالتسيري التنب  

 مرجعية الكفاءات -حتليل وتوصيف الوظائف 

 ُموازنة الكفاءات - يةهناملقابلة امل

 تثمني مكتسبات اخلربة

 اءاتــــــالكفإدارة 

 توظيف الكفاءات 

 تطوير الكفاءات 

 تعويض الكفاءات 
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ي ئأما فيما يتعلق ابلتسيري التنبتعترب الدراسات اآلتية من أبرز املواضيع اليت عاجلت موضوع إدارة الكفاءات، 
ء  من  أحدثها كما يلي:للوظائف و   الكفاءات فُتعترب اندرة نوعا  ما، وُيكن عرض بعض هذه الدراسات بد 

األداء التسويقي التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات على  تطبيق منوذج : أثر2016/2017 قداشمسية  .1
مقدمة أطروحة  يفهذه الدراسة تتمثُل : (2010/2015)ملؤسسات اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل الفرتة الزمنية 

جامعة قاْدي مرابح اقتصادية، ّتصص علوم دكتوراه علوم يف علوم التسيري، ضمن متطلبات نيل شهادة 
على األداء التسويقي يف مؤسسات ات للوظائف والكفاء يئنبالتتطبيق التسيري  أثرمعرفة  :هتدُف إىل بورقلة؛

للوظائف والكفاءات هو منوذج ُيقق  نبئيالتسيري الت :وتوص لْت إىل أن  ، اهلاتف النقال موبيليس ودجيزي وأوريدو
التوافق املستمر بْي الكفاءات البشرية والوظائف اليت يشغلوهنا، ويقوم على أساس جمموعة من األدوات منها 
يف الوظائف مما يسمح للمؤسسة إبعداد ومراقبة  مرجعية الكفاءات، مدونة الوظائف، هرم األعمار، تليل وتْو

دف إىل تقليص الفارق بْي احتياجات املؤسسة املستقبلية ومواردها املتاحة، على السياسات واملمارسات اليت هت
املستوى الكمي والنوعي، من خالل اقرتاح عدة إجراءات تعديلية كالتوظيف، التدريب، التحفيز والنقل ... 

، هات املؤسسةُتاشيا  مع املتطلبات االسرتاتيجية للمؤسسة من خالل وجود آتزر وتساند وظيفي مبا ُيقق توج
ويؤثر تطبيق هذا املنهج على األداء التسويقي ألن هذا األخري ُيثل قدرة املؤسسة على استخدام مواردها املتاحة 
املادية واملالية والبشرية بطريقة تسمح هلا بتحقيق أهدافها التسويقية كرضا الزبون، احلصة السوقية، العائد على 

يف موبيليس وأوريدو أمَّا دجيزي  ا التأثري بنسب ُمتفاوتة ا رتفعت  الدراسة هذوقد  ملست   االستثمار والسمعة ...
هت  حنو طرق أخرى يف تسْي األداء.  فتجاوزت  االعتماد على هذا املنهج وا َّتَّ

يف احملافظة على رأس املال  GPEC: دور التسيري التقديري للوظائف والكفاءات 2015/2016موساوي زهية  .2
دكتوراه يف علوم التسيري، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  أطروحة تتمثَُّل هذه الدراسة يف: الفكري كميزة

إبراز دور التسيري التنبئي للوظائف  هتدُف إىل: ؛أيب بكر بلقايد بتلمسانجامعة ّتصص تسيري املوارد البشرية، 
بيق اتفاقيات التسيري التنبئي دراسة واقع تطوالكفاءات يف احملافظة على ُتيز رأس املال الفكري من خالل 

 وتوصَّلت إىل أنَّ:، للوظائف والكفاءات يف املؤسسات اليت أُلزمت  هبا بطريقة قانونية من خالل قانون بورلو
يف املنظمات الفرنسية التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات الدراسات التحليلية والتقارير املتعلقة مبنهجية 

تعتمُد على احلوار اليت هتدف إىل وضع آليات  ANACTكدراسة الوكالة الوطنية لتحسْي ظروف العمل _
ع أتثري اسرتاتيجية املؤسسة على التحوالت املنتظرة للوظائف ومرافقة املوظفْي يف إطار مشاريع توق  االجتماعي و 
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قبل واستيعاب ألمهية هذه املنهجية يف إعادة دت  أنَّ هناك تأكَّ  _التغيري يف املؤسسة من خالل تطوير كفاءاهتم
على أسس نوعية، ابإلضافة  بناء   النظر يف األسس التقليدية لتنظيم العمل والتقنيات اليت تسمح بتحليل الوظائف

 ىل األولوية اليت تُعطيها للموظف لتحقيق مشروعه الوظيفي واحملافظة على استخداميته.إ
ة حالة دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري ابملؤسسة الصناعية: دراس :2014/2015شنايف نوال  .3

دكتوراه يف مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة أطروحة تتمثُل هذه الدراسة يف بسكرة: مؤسسة صناعة الكوابل ب
كفاءات يف إدارة التوضيح دور  هتدُف إىل: ؛بسكرةحممد خيضر بـــجامعة علوم التسيري، ّتصص علوم تسيري، 

ات أحد أهم املوارد الداخلية الكفاء توصلْت إىل أنَّ:، يف مؤسسة ْناعة الكوابل ببسكرة تسْي األداء البشري
عامال  أساسيا  يف  دارة الكفاءاتإعترب القيمة وإحداث التفوق والتميز، وتللمؤسسة تتميز بقدرهتا على إنشاء 

تديد  خالل؛ من ابستمرار ات وَّتديد خمزوهنااحملافظة على الكفاءكنها من ا ُتهنأل ا سرتاتيجية املؤسسةإعداد 
 تويل هلا مؤسسة ْناعة الكوابل أمهية كبرية يف تسْي األداء البشري. الكفاءات، وهي عمليات قييمتطوير وتو 

دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اِّسرتاتيجية التميُّز: دراسة حالة مؤسسة : 2012/2013بن جد و حممد األمني  .4
ماجستري مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة تتمثُل هذه الدراسة يف  بربج بوعريريج: Condorعنرت تراد 

إبراز دور إدارة الكفاءات يف هتدف إىل:  ؛1سطيف جامعة يف علوم التسيري، ّتصص اإلدارة االسرتاتيجية، 
 هي مصدر أساسي يف هذه املؤسسة الكفاءات وتوصلْت إىل أنَّ:، يف مؤسسة كوندورسرتاتيجية التميز ا  تقيق 

أنَّ تقيق التميز يرتبُط ابلكفاءات اليت توزها املؤسسة يف غاية األمهيَّة و ظيفة إدارة الكفاءات و  للتميز والرايدة وأنَّ 
ها من تقيق مزااي نت  األمر يرتبط مبدى فعالية املؤسسة يف إدارة كفاءاهتا، وكلما كانت إدارهتا فعالة مك  ْبح أ  وعليه 

 تنافسية يف جماالت خمتلفة تتمثُل يف اجلودة، االبتكار واإلبداع، املعرفة والتكنولوجيا. 
5. Dominique Baruel Bencherqui, Alice Le Flanchec et Astrid Mullenbach 2011: La 

gestion prévisionnelle des emplois & des compétences et son effet sur l’employabilité 

des salariés:  

 Managementالصادرة عن ،  Management et Avenirتتمثُل هذه الدراسة يف مقال منشور يف جملة 

Prospective Ed  للوظائف والكفاءات يف ضمان القابلية  يئالتنبإبراز دور التسيري  هتدُف إىل: ؛48العدد  08اجمللد
للوظائف والكفاءات يهدُف إىل تعزيز القابلية  يئالتنبالتسيري  وتوصلْت إىل أنَّ: للتوظيف ابلنسبة للموظفْي،

عترب يُ كما اءات  من خالل أدواته املتمثلة يف تثمْي مكتسبات اخلربة املهنية وموازنة الكفاالستخدامية  أو للتوظيف
من أهم مباد ئ ه؛ ويدعو املؤسسة اليت تسعى إىل تطوير استخدامية موظفيها إىل إشراكهم يف إطار مشروع  دريبالت
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مفهوم يركز على الفرد من حيُث قدرته ا تطوير وظيفي ويعترب أن تطوير االستخدامية يساوي تطوير الكفاءات، ألهنَّ 
من خالل ا ستمراره يف تطوير قدراته املؤسسة أو يف سوق العمل  عمل داخل على احملافظة على وظيفته أو إبجاد

للوظائف والكفاءات يهدف إىل تقيق عقد معنوي بْي املؤسسة واملوظف  يئالتنبمنهج التسيري و ومعارفه ومهاراته، 
التدريب الذي أْبح من خالل عملية  حيُث يضع هذا األخري أداءه يف خدمة املؤسسة اليت تقوم بتطوير كفاءاته

 متغري ال غىن عنُه يف إدارة املوارد البشرية وأداة لألداء االقتصادي واالجتماعي للمؤسسة.

: دور تسيري املوارد يف حتقيق امليزة التنافسية: عامل الكفاءات يف املؤسسة، 2010/2011سليمان عائشة  .6
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل هذه الدراسة يف  تتمثلُ : دراسة حالة املطاحن الكربى للظهرة مبستغامن

 هتدُف إىل: ؛أيب بكر بلقايد بتلمسانجامعة ماجستري يف علوم التسيري، ّتصص تسيري املوارد البشرية، شهادة 
وتوصلْت إىل ، يف املطاحن الكربى للظهرة تقيق امليزة التنافسية للمؤسسة يف تسيري املوارد والكفاءات دورإبراز 
عوامل تنافسية وجناعة املؤسسات مما أعطاها بعدا  ا سرتاتيجيا  وجعل وظيفة املوارد املوارد البشرية هي أحد  أنَّ:

ا البشرية تتحو ُل من إطارها التسيري   اأهم مصدر الختالف املؤسسة عن غريها ألهن  ي إىل إطارها االسرتاتيجي، وأهنَّ
األْل الوحيد املالك والقادر على امتالك املعارف اليت ُتثُل الثروة احلقيقية املنشئة للقيمة واحملققة للميزة التنافسية، 

يلتزُم بتوفري بيئة عمل تعمل على التحسْي والتطوير املستمر ملهارات وقدرات املوارد  ا  ويُعد  تسيري الكفاءات نظام
حتياجاهتا من الكفاءات بطريقة يقة فعالة، وبناء  على ذلك تقوم املطاحن بتخطيط ا  وتنميتها وتوظيفها بطر  البشرية

ملعرفة نواحي مستمرة و علمية مما ُيكنها من توفري الكميات النوعيات املطلوبة، كما تقوم بتقييم األداء بصفة دورية 
حتياجاتد يدالقصور وت  ا  ربة والكفاءة كما أهنا توفر مناخبعملية االختيار على أساس اخل التدريبية وتلتزمُ  اال 

 لإلبداع واالبتكار. ا  مناسب
: دور التسيري التقديري للوظائف والكفاءات يف فعالية إدارة املوارد البشرية يف 2007/2008شكري مدلس  .7

تتمث ل هذه : فرع حاسي مسعود ENGCBاملؤسسة؛ دراسة حالة املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية والبناء 
تنظيم املوارد البشرية،  ّتصصالدراسة يف مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري، 

ت يف املؤسسة اءللوظائف والكف يئنبالتالت عر ف على واقع تطبيق التسيري  :هتدُف إىل ؛باتنةبجامعة احلاج خلضر 
 وظيفة املوارد البشرية يف :أنَّ  وتوصَّلْت إىل؛ فرع حاسي مسعود ENGCBالوطنية للهندسة املدنية والبناء 

توفري أسباب الرضا الوظيفي وهذا ما تعاين نقصا  يف اهتمامها ابلتدريب و  املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية والبناء
بجعلها ُمهدَّدة إما ابلعجز عن تلبية احتياجاهتا من املوارد البشرية أو بفقداهنا لكفاءاهتا مما ينعكس سلبا  على 
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ا  عند زايدة حدَّة املنافسة وانفتاح اجلزائر على االستثمار األجنيب املباشر، وابلتايل بجب أن  هتتمَّ   فعاليتها خصْو
للوظائف  يئنبالتالتسيري واإلعداد له ابلشكل الذي يسمح ابستغالل كل الفرص، ويلعُب  املستقبل استشرافـب

أداة رئيسية تعتمد عليها املؤسسة يف بناء  دريبدورا  هاما  يف هذا اخلصوص، كما تُؤكد الدراسة أن  الت   والكفاءات
ومتطل بات  مويشكُل االختيار اجليد للعاملْي ُتهيدا  لضمان التوافق املستمر بْي مؤهالهت ،وتطوير الكفاءات

 .الن ظرة ، ولكن ال يزال يُنظر له يف املؤسسة على أن ه عبء وتكلفة لذلك ينبغي تغيري هذه  ائفهموظ

 موقع الد راسة من الد راسات الس ابقةط.

 السابقة من حيُث:اسة عن الدراسات ُيكن ُتييز هذه الدر 

إىل تسيري تقديري أو تسيري  Gestion Prévisionnelle تغريختلفت  الدراسات يف ترمجة املا   متغريات الدراسة: -
ولكن املفهوم يضل  موحدا ، نَّ التنبؤ هو األقرب واأللمل أل يئتسمية التسيري التنب واعتمدت  هذه الدراسة ،توقعي

الكفاءات بينما تنظُر هذه الدراسة  بدال  من فمنها من يرتمجها إىل املهارات Compétencesوأيضا  ابلنسبة لـــ  
الدراسات حاولت  أن  تربط  بْي الكفاءات وامليزة هذه نَّ أغلب كما أ،  للمهارة على أهنا أحد أبعاد الكفاءة

رأس املال الفكري أو إدارة و ي للوظائف والكفاءات ئبْي التسيري التنبدراسات أخرى ، بينما ربطت  التنافسية
  العديد من اجملاالت.ممَّا يُؤكُد على أمهية هذا املتغري يف األداءاملوارد البشرية أو 

أبرز املواضيع  أحدلى ع تسليط الضوءـل ةحماولتلُف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف ّت هدف الدراسة: -
اليت هتدُف  ؛إدارة الكفاءاتتتمثُل يف يف جمال الكفاءات و  املعاْرة اليت  بجب أن  تظى بقدر كبري من االهتمام

لكن  هذه و ، سرتاتيجي ممي زا   موردكىل خلق قيمة مضافة وتعزيز القدرة على املنافسة اعتمادا  على الكفاءات  إ
الكفاءات الالزمة نوعية بكمية و  تتنبأاألهداف تبقى عاجزة عن التحقيق عند عدم وجود منهجية علمية سليمة 

تسيري الوهنا يظهر دور  واحملافظة عليها وتطوير الكفاءات توظيف يف عمليات فعالية تقيق إىل وتصلُ لتحقيقها 
 ي للوظائف والكفاءات.ئالتنب

وبعضها اكتفى  امليدانيةدراسة الاعتمدت  الدراسات السابقة على مؤسسة اقتصادية واحدة يف  بيئة الدراسة: -
 جمموعة من املؤسسات االقتصادية. دراسةابلتحليل النظري، وما ُيي  ز هذه الدراسة هو 

 صعوابت الدراسةي.

 دراسة هذا املوضوع: من بْي الصعوابت اليت اعرتضت  
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املؤسسات بسبب عدم توفر اتفاقية بينها وبْي اجلامعة، ومنها  العديد منقبول إجراء الدراسة امليدانية يف  عدم -
 .، فروفيال، مطاحن سيبوسل، سونطراكفرتيا
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ِمتهـــــيد

املعلومات  أنظمةتكنولوجيا و ، الاملنافسة، ارتفاع جودة املنتجات واخلدمات، تطور أذواق املستهلكنيشدة العوملة، 
دت  على أمهية التخطيط السليم ، وأك  يف املؤسسات حتمّية   ر ضرورة  ــالتغيي هي عوامل جعلت  وغريها  ،واالتصاالت

مر أصبح األاالستمرارية، و  وحتقيق   م  للتقد   وكافية   سرتاتيجيات وأنظمة األداء التقليدية مفيدة  د ا  ـــهلذا التغيري؛ حيُث مل  تعُ 
رية والعقول املبدعة والقادرة على كاألصول املعرفية واخلربات البش  ؛الية للقيمةاملغري ابألشكال أكثر يدعو إىل االهتمام 

تعزيز القدرة التنافسية وحتسني األداء املايل مم ا يؤدّ ي إىل  ؛كتشاف املعارف وحتويلها إىل نظرايت وأساليب تكنولوجيةا  
يف كفاءاهتا البشرية وأصبح يـُن ظر  وحتقيق مستوايت أعلى من رضا العمالء، فأصبحت  القيمة احلقيقية للمؤسسة تتمثلُ 

أحد النماذج احلديثة للتسيري ت كــدارة الكفاءاسرتاتيجي وهو ما كان دافعا  لظهور إ  إىل الكفاءات مبنظور ا  
 .االسرتاتيجي للموارد البشرية

ظرية املتعلقة جمموعة من العناصر اليت تُل م  مبختلف اجلوانب الن عرض  لــيف هذا الفصل حماولة  يتم  ـسعليه و 
 ، على أن  يتم ترتيبها وفق املباحث اآلتية:فاءاتابلك

 مدخل إىل الكفاءة؛ 

 فاءات؛ـأنــواع الك 

 كفاءات؛ـية إدارة الــماه 
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ِمدخلِإىلِالكفاءةِاؤمبحثِاألول:
تطَاَع أن  حيتــل   َظَهَر مفهومُ  ّمــا  من خمزون املفاهيم اليت الكفاءة وا س  عـــُم تطو ر إدارة املوارد البشري ة،جزء  ُمه  حيُث  تد 
 مضمون   هو ؛ بل  فقط ينحصُر يف قدرة املوارد البشرية على الوفاء مبتطلبات الوظائف اليت تشغُلهاال  أن  هذا املفهوم

 تغيرير  أيّ  نسجام املستمر مع طرق واال  الأداء الوظائف بطريقة أفضل من كل  على على قدرهتا يتوقفُ  وُمعق د   شامل  
 املطالب اآلتية:اإلملام بـهذا املبحث من خالل عليه سيتم  و الوظائف؛ هذه حمتوى  ميس  

 ؛العوامل اليت أد ت  إىل االهتمام ابلكفاءة 

 ؛هوم الكفاءةــتطور مف 

 الكفاءة؛ مفهـــوم 

 عاد الكفاءة.ـأب 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
ِابلكفاءةْتِإىلِاالهتمامِاؤمطلبِاألول:ِالعواملِاليتِأدِ 



ِِاتِ اءِ ــفِ الكِـ ِةِ دارِ إِ  لالفصلِالــأوِ  ةسِ ِاؤمسَِّ ف   
 

4  

 

ها لالستفادة من إجيابياهتا وحتجيم حدايت اليت تُواجُه املؤسسة وجيب االهتمام بدراستها وحتليل  هناك العديد من الت  
 ومن أمهها: لبياهتا؛سَ 

ِةــــالعوؤمأواًل:ِ

الظاهرة اليت ا: تل  ف أيضا  على أّن  عرَ وتُ  ،العوملة هي إكساب الشيء طابع العاملية وجعل نطاقه وتطبيقه عامليا  
 بسهولة على املستوى الكوين متجاوزة   من العالقات والعوامل والقوى، تتحركُ  ، وتتميز مبجموعةر ا  تسود العامل حاليّ 

يف  ه، لرتبطإىل مستوى العاملى نطاق الدولة تتعد   ا  ونتائج ا  آاثر  جُ وتنت   احلدود اجلغرافية للدول ويصعب السيطرة عليها،
 1يطلق عليه القرية الكونية. ألطراف  ا متشاب َ  شكل كيانر 

 اجملاالت   أكثرُ  ، ولعل  واالقتصادية   واالجتماعية   والثقافية   السياسية   بظالهلا على خمتلف جماالت احلياة   وتلقي العوملةُ 
بفضل العوملة. ومن أهم إفرازات هذه  كبريا    ا  تغري   وتغري َ  ،جذراي   االقتصادي الذي انتفض انتفاضا   را  ابلعوملة هو اجملالُ أتث  

ِالظاهرة على الصعيد االقتصادي هو ظهور ما يسمى بعوملة املنافسة.

ِةــــاؤمنافساثنياً:ِ

 مبوجبه تصريُ ا  ابرز  تسويقيا   حتداي   بذل  ة  لَ كّ  شَ مُ  أنشطة املؤسسات أمام اجلغرافية احلدود أدت  العوملة إىل زوال 

 ايلري الليب النموذج هيمنةُ  املنافسة مالمح أهم ومن واملؤسسات، االقتصادايت لتنافس ومفتوحة   موحدة   العاملية السوق
االقتصاد،  يف الدولة دور ارصحنا  اخلارجية،  التجارة عن القيود رفعتدفقات رؤوس األموال،  حترير ىلإ   الذي يهدفُ 

 املعرفة الفنية والتكنولوجية عرب احلدود الدولية.نتقال عنصر العمل و ا   2،اخلاص القطاع دور تعاظم، ظهور اخلوصصة

على املؤسسات اليّت تتنافس يف أسواق تتحّوُل بصورة متزايدة إىل العاملّية أي َن حتتاج  ا  عميق ا  وال شّ  أّن لذل  أتثري 
أصبحوا أكثر ذكاء   الذينو  ظر عن  أماكن تواجدهمإىل العمالء بغض النّ  وخدماتر  إىل التفكري يف إنتاج وبيع منتجاتر 

؛ إذ  تُقّدُم فرصا  ضخمة  هذه ، وتُعترُب وانتقائية   مل  يكن  سهال  دخوهلا من  قبل،  لدخول أسواقر  العوملة سالحا  ذو حّدين 
ا تّتضُح قدرة املؤسسات يف إنتاج سلع نهو ، يف نفس الوقت الّذي تشتد  فيه الضغوط الّتنافسّية وُتصبُح شرسة  

ة موارد وقدرات ؤسسلدى امل ميكُن اختياره هو أن  يكونَ  اختيارات األسواق الّدولّية، وأفضل مسارر وخدمات ُُتابُه 
 .لديهم إمكاانت ُمضاهية هلا تنافسية متميزة يصعُب على املنافسني أن  يكونَ 

                                                           
 .88 .ص ،01ع. ، جملة اقتصادايت مشال أفريقيا، معوقاتِمسايرةِالعوؤمةِاالقتصاديةِللدولِالعربية نوري منري، 1

 .98 -97 .ص.، ص2008، 06ع.،  الباحث جملة  الراهنة، األعمال بيئة حتدايت ظل ف للتسويق اإلَّرتاتيجية األمهيةباليل،  أمحد 2
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يف طبيعة وظائف املؤسسات حنو منهج الشبكية واحلد من  التحول   مع املنافسة   والتكيفُ  االستجابةُ  بُ تتطل  و 
الذكاء القيادي وإدارة املخاطر بدال  من اإلدارة التقليدية،  ، وإحالل  أفضال   ق أداء  حتقّ   اهلرمية للوصول إىل ممارسةر 

 ا  لتنافسية ومصدر ا  لمفتاح املورد البشري يكونَ أن  طرة رأس املال واملوارد الطبيعية و والسيطرة الفكرية بدال  من سي  
استثماره وتوظيفه بشكل فعال وإجيايب،  على حتفزُ  متميزة   ومعرفية   عقلية   قدرة   ميل َ أن  القيم و  وخلق   واالبتكار   لإلبداع  

وهنا يكمن التحدي خصوصا  وأن التطورات التقنية يف جماالت املعلومات واالتصاالت من الظواهر املرافقة للعوملة 
 1العلمية والتقنية للتعامل مع هذه التطورات. عرفةاملو عالية املهارة  ارد بشريةمو حتتاج إلىو 

 والتكنولوجيِالتقينقدمِالتاثلثاً:ِ

إىل تغيري  ت  ... أد   واالستخدام املتزايد لشبكة األنرتنتالتجارة االلكرتونّية ت، ّن تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالإ    
 أسواقا  جغرافية   ت  وفتحَ ، طابع السوق وإعادة تشكيل األطر االقتصاديّة وتغيري احلدود الّتقليديّة للّصناعة والّتجارة

إىل  راسخة   منتجات ت  حو لَ العالقات الّتجاريّة وسلوكات املستهلكني و  ت  وأاثرَ أكثر ممّا كانت  عليه األسواق الّتقليديّة 
َ عشي   متقادمةر  مؤسسات صغرية ذات تقنّية عالية ومنتجات  ت  أنشأكما العمل عن بُعد،   ت  شج عَ و وضحاها،  ةر بني 

ت  متميزة ذات براءات اخرتاع  واقعا  جديدا  يقوم على االتصال والتواصل املباشر من  أفرزت  و  2،يف حمتوى العمل وغري 
وأد ى إ ىل املعرفة و احلصول على املعلومات  سه لَ ا مم   ... خالل األقمار الصناعية والبث الفضائي وشبكات املعلومات

 .تقنيات جديدة يف التعلمظهور 

 اقتصادِاؤمعرفةرابعاً:ِ

 كثافة رأمسالية، مث جاءت    وذ الية إىل اقتصادر م  كثافة عُ   واعية من اقتصاد ذبعد الثورة الصنالعاملي  االقتصادُ  حتول  
 وأصبحت   ؛ال ملن ميل  الغلبة ملن يعرف أصبحت  فالثورة التكنولوجية لتنقل االقتصاد إىل مرحلة اقتصاد املعرفة، 

ى تعتمد بدرجة كبرية عل أن   ؤسساتامل على الواجب   ، وكان مناملعرفة هي املادة اخلام، وعامال  من عوامل اإلنتاج
  كان مصريها الفناء.وإال   نَ وتتحس   تتطورَ حَّت   املعرفة يف استمرارها وجناحها

 ِمن أمهها: عديدةر  املعرفة أبمورر  وميتاز اقتصادُ     

   منتجات فكرية جديدة القدرة على االبتكار وتوليدُ  متالكُ ا. 

                                                           
ة أطروح، اَّرتاتيجيةِإدارةِاؤمواردِالبشريةِؤمواجهةِحتدايتِالعوؤمةِوإمكانيةِتطبيقهاِفِاألجهزةِاؤمدنيةِواألمنيةِمبدينةِالرايضسعيد بن عبيد بن منشة،  1

 .73،74 .ص.ص، 2007 كلية الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية،  :الرايض-جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، دكتوراه
2 Anne Dietrich, Le Management des Compétences, Paris: Vuibert, 2e édition, 2010, P. 14. 
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  ُمستهلكنيأكثر إشباعا  وإقناعا  لل منتجاتر  خلق. 
  ُستمر.التحسني املتدفع إىل  ادية جديدةقوى اقتص ظهور 

  ُتسويق ابتكارية جديدةو نظم إنتاج  ظهور. 
  ُقاء.ات يف صراعها من أجل البؤسسللم تنافسية   ميزة  و على االبتكار  ا  وقادر  ا  مفكر  عنصرا  البشري  املورد ا عتبار 

 خامساً:ِعدمِاَّتقرارِوضعياتِالعمل

َفَر عن أ الوظائف والكفاءات املطلوبة يف أسواق ا على ميكن مالحظة أتثرياهت حتوالت مهمة   التحدايت السابقةس 
أكثَر  مبعدالتر  ُتديدر  املزيد من املنافسة القوية وعملياتَ  اإلنتاج واألسواق وتوابعها اليت تتضمنُ  عوملة   العمل، فأمامَ 

، وأصبحت املؤسسة تنافسية   وميزة   اسرتاتيجية   اي  حقيقيا  وقوة  تضح أثر قوى العمل وتغري دورها لُتصبح حتد، ا  سرعة
عنها كالتعامل مع املعلومات،  موظفر  هناك كفاءات أساسية ال غىن أليّ   سلسلة متواصلة من الكفاءات، وأصبحت  

مات ، العمل ضمن الفريق وحل املشكالت ومهارات تقنية املعلو تقان أكثر من لغةإ  احلاسب اآليل، ستخدام ا  
ستقراره يف العمل يف ظل وا  قابليته للتوظيف واالتصاالت وغريها من الكفاءات اليت يستطيع بواسطتها احملافظة على 

 يهدد أمنه الوظيفي. حدوث أي متغرير 

تغيري يف أي ال، وعليه فإن عملية تغيري سلوك األفرادو  وضعية العملحمتوى و تغيري املؤسسة  فأصبح من أولوايت
على  مستعدينويكونوا راغبني و  التحدايتا ستوعبو ي أن   يهمعل األفراد ألن  سلوك تغيري مع ترتافق  أن   جمال جيبُ 

 لُ تعدّ  و دراهتم قُ  ينمّ  مهاراهتم وتُ  ُتطوّ رُ أو ؛ غريهم إحالل  تقوم بـبعضهم و املؤسسة عن  تستغنَ أن  ا التكيف معها، فإم  
وغريها من  1،تطبيق قواعد املكافآت واجلزاءاتنظم التدريب والتنمية البشرية و  سلوكهم وقيمهم من خالل أمناط

 املؤسسة اجلديدة اليت تُواكُب العوامل سابقة الذكر.  إلسرتاتيجيةبتعديل سلوكاهتم وفقا   األساليب اليت تسمحُ 

 2:هذه العوامل يف جمال العملاليت أفرزهتا  لنتائجومن ا

  خرى ما ترتب عليه تغري املتطلبات املهارية ألداء أغلب الوظائفأُ وظائف جديدة واختفاء  زُ برو. 
  ُاملهارات الذي يؤدي إىل ضعف القدرة التنافسية. تقادم 
   اإلحساس ابألمان الوظيفي. فرص التوظيف اليت تستمر مدى احلياة وتراجعُ  ختفاءُ ا 
   نسبة البطالة. رتفاعُ ا 

                                                           
 .258 .ص ،2002دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة: ، تطورِالفكرِالتنظيميعلي السلمي،  1

 .66-50ص. .ص، مرجعَِّابقسعيد بن عبيد بن منشة،  2



ِِاتِ اءِ ــفِ الكِـ ِةِ دارِ إِ  لالفصلِالــأوِ  ةسِ ِاؤمسَِّ ف   
 

7  

 

  ُنقص الكفاءات املؤهلة.رافقه الذي ل املعلومات واالتصاالت التقن يف جما التطور 
  ُاملعرفة التقنية والعمالة الفنية املؤهلة.و نسبة الطلب على العمالة املتخصصة  زايدة 
  مشكلة املالءمة بني الكفاءات والوظائف املتاحة يف املؤسسات.ظهوُر 

ِ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِةمفهومِالكفاءِ ِرِ اؤمطلبِالثاين:ِتطوِ 

اليت  عن الشخص الذي يتمتع ابخلربة واملعرفة العميقة الستعمال مصطلح "الكفاءة" كناية   القضاُء اجملالَ  َفَسحَ 
استنادا  إىل النصوص القانونية، مث ظهر هذا املفهوم وسبق االهتمام به مع  ةر حازم تعطيه احلق يف احلكم والقرار بصفةر 

التايلورية أكثر املدارس الكالسيكية نشاطا  يف تنظيم  عترَبُ يُث تُ الفكر التقليدي وابلتحديد مع فريديري  اتيلور، ح
وتقسيم األعمال والوظائف، وكان اتيلور أول من حاول دراسة احلركات الالزمة ألداء العمل وقام بتسجيل الزمن الذي 
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عمل وهو بذل  يتفادى كل تستغرقه كل حركة مث تقدير الزمن الكلي الالزم ألداء احلركات املتتالية اليت يتألف منها ال
 احلركات الزائدة، وهذا ما أُط ل َق عليه بــدراسة احلركة والزمن.

 1وميكن تلخيص مبادئ هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

 .الوصول إىل الطريقة املثلى ألداء العمل وهي الطريقة اليت تسمح بتحقيق أعلى متوسط إنتاج يومي 
 عن معدل األجر اليومي إذا استطاعوا حتقيق املستوايت املطلوبة  تزيدُ فيز العمال من خالل منحهم مكافأة  حت

 من اإلنتاج.
   متخصصني لإلشراف على الظروف املختلفة احمليطة ابلعامل كوسائل العمل وسرعة اآلالت  خرباء   ستخدامُ ا

 وطريقة األداء.
يف كليات اهلندسة لتخريج مهندسني صناعيني يساعدون اإلدارات  علميةر  أقسامر  وانتهت  هذه الدراسة ابستحداث  

العليا يف تصميم األبعاد املادية ملواقع العمل وحتديد مهمات كل عامل واخلطوات اليت جيب أن يقوم بتنفيذها والوقت 
 القياسي هلا.
 زايدة على ت  ز ك  ر  العلمية اإلدارةأن   يف متث لت   ،راتيلو  منهج إىل واالنتقادات املآخذ من العديد هت  جّ  وُ ولقد  
 العمل أمهية أمهلت   كما أّنا اإلنساين، للجانب كبريا   دورا   تعطي أن   دونَ  ماداي   العامل حتفيز خالل من اإلنتاجية
 كل أداء كيفية على تُركّ زُ  صغريةر  خطواتر  إىل العمل بتقسيم وا هتم ت   الرمسية، غري والتنظيمات ؤسسةامل يف اجلماعي
هتتم أبثر البيئة االقتصادية  ومل ،بني العاملنيأغفلت  الفروقات الفردية الفيسيولوجية، الذهنية والنفسية و  2ملهامه،فرد 

جمال  لُ أدىن من املهارات ويُقلّ   ا  حدّ  تصميم الوظيفة يتطلبُ  أن   م؛ إضافة إىلوسلوكاهت مواالجتماعية على طموحاهت
 .لعاملنيحتكم اإلدارة اب ويضاعفُ االجتهاد 

هو املبدأ األساسي إلنتاج الثروة وجناح املؤسسات؛ أصبح اللجوء للموارد التنظيم العلمي للعمل وبعد أن  كان 
البشرية هو الوسيلة للمحافظة على املكانة التنافسية، فكان أول ظهور ملصطلح الكفاءة يف القطاع اخلاص يف 

على حتدايت التغريات االقتصادية املرتبطة ابلعوملة واملنافسة  ردر ــسنوات الثمانينات كالوالايت املتحدة وبريطانيا يف 
 الدولية والتحوالت التكنولوجية.

                                                           

ِكليةِالعلومِاإلنسانيةِواالجتماعيةعريش يسمينة،  1  عة اجلزائر: كلية م، مذكرة ماجستري، جاالتنظيمِاإلداريِفِجامعةِاجلزائر،ِدراَّةِميدانيةِألقسام
 .21-20، ص.ص. 2008/2009العلوم اإلنسانية واالجتماعية قسم علم االجتماع، 

2 Frederick Taylor and Scientific Management, disponible sur le site :  

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm
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تطوير مستوى أداء املنظومات الرتبوية ألّنا غري قادرة على تلبية احتياجات سوق هذه الدول بداية ؛ حاولت  
العديد من الدراسات على  ت  زمة إلجياد وظيفة واشتغاهلا بنجاح، فقد دل  العمل أو دعم الشباب وتزويدهم ابملعرفة الال

سواء يف القطاع العمومي أو اخلاص، من املوارد البشرية الالزمة عدم مواكبة خمرجات التعليم الحتياجات املؤسسات 
القائمة على احلشو الذهن  ومن أسباب ذل  هي الطريقة التقليدية املتبعة يف املنظومات الرتبوية وميلها إىل النمطية

حتياجات االى إىل قصور خمرجات التعليم يف مواجهة ا أد  ابملعلومات دون تنمية مهارات التحليل واالستنباط مم  
ب عنه ضرورة إصالح املنظومات التعليمية وجعلها أكثر توافُقا  مع احتياجات سوق ما ترت   1التنموية للمجتمعات،
 العمل ابلكم والكيف.

 NVQ Nationalت  إىل القوى العاملة اليت تفتقر إىل التأهيل فقامت بريطانيا بتأسيس منظومة ؛ توج همث  

Vocational Qualification  اليت حتث  على رفع مستوى كفاءات األفراد واملسريين وتشجيع التعلم ووضع معايري
بتشكيل جلنة مكلفة بوضع نظام  ة نفس النمط وقامت  حُتدّ ُد شروط االلتحاق مبنصب العمل، واتبعت  الوالايت املتحد

 National Skills Standards Boardوطن ملعايري القدرات والكفاءات الضرورية لشغل الوظائف يف املؤسسات 

NSSB  رُُه من كفاءات يف املسريين.فحص ودراسة كل ما ينبغي توفـ  ل 1994سنة 

الكفاءات هي: فمنها من يرى أن  مت ابلكفاءات وإدارة الكفاءات وقد  تعد َدت  واختلفت  التعاريف اليت اهت
هي: حتديد فا إدارة الكفاءات فعال للعمل، أم  ابإلجناز املالحظ وال مباشرة   اخلصائص واملميزات السلوكية اليت ترتبطُ 

 والتطوير دريبللتالكفاءات الضرورية لألداء السليم للمهام يف كل قطاع نشاط يف املؤسسة، وبناء منوذج كأساس 
 وألي جانب من إدارة األفراد.

يف سنوات  وبريطانياوكان أول ظهور ألوىل خطوات إدارة الكفاءات يف القطاع العام يف الوالايت املتحدة 
 ،وحوكمة املؤسسات يف الوالايت املتحدة بريطانياوقد تزامن مع ظهور جديد إلدارة الشؤون العامة يف  ؛الثمانينات
 .آنذاك لكافة املشاكل املطروحة حول التحوالت الثقافية والتنظيمية اليت نشأت   ابة  ستجوذل  ا  

  ،وقامت  كل من بلجيكا، هولندا وفلندا ابنتهاج نفس اخلطى، ومن جهتها مل تركز كل من فرنسا، إيطاليا وأملانيا
النظام الليبريايل النظام الشيوعي إىل قامت  دول أوراب الشرقية مبحاولة تنصيب نظام لإلدارة العامة لالنتقال من كما 

                                                           

 ، سعود وقطاع األعمال، دراسة استطالعية على جامعة املل  العايلِؤمتطلباتَِّوقِالعملمدىِمالءمةِخمرجاتِالتعليمِسامل بن سعيد القحطاين،  1 
 .551، ص.1998، 03، ع.37.معهد اإلدارة العامة، م :جامعة الرايض
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و أخذ مفهوم يلتقي كل منها بطريقتها اخلاصة حناليت ُتاهات بعض االمالحظة واقتصاد السوق، وهو ما ُيشري إىل 
 1الكفاءة يف االعتبار:

االُتاه  قتصر املفهوم يف هذاا  و من طرف املؤسسات  ا  بدأت  الكفاءات شيئا  فشيئا  تلقى اهتمام االجتاهِاألول:
 على املعرفة األكادميية والشهادات.

ِالثاين: ت  إدارة الكفاءات عترب اُ حتقيق أهداف املؤسسات، و تساهم يف  مشرتكة   أصبحت  الكفاءات لغة   االجتاه
 .انجحة لالنتقال من مرحلة البريوقراطية التقليدية إىل مرحلة التنظيم املعاصر واملرنحافز للتغيري ووسيلة 

يرتبُط هذا االُتاه ابالُتاه السابق ألنه يعترب أن إدارة الكفاءات سهم موجه حنو التغيري ووسيلة  الث:االجتاهِالث
  .الكفاءات هي القوة الرئيسية للمؤسسات يرى أن  و  للمرونة والتكيف،

 2ركات هي:من احل مجموعةر لــ ستجابة  ا   ظهرَ مصطلح الكفاءة  وميكن القول أن  

 تزايد طلبات العمالء وتطور أذواقهم مم ا أث ر على طرق اإلنتاج واملنتجات.ة املنافسة، منو األسواق، حد  العوملة،  -
اذ تطور  - أساليب ونظرايت اإلدارة اليت أصبحت  حتث  على منح املوظفني صالحيات وحرايت أكرب يف املبادرة واّتّ 

 القرار.
ي للوظائف والكفاءات الذي ظَهَر كاستجابة للحاجة إىل تقليص التكاليف املتزايدة يف عمليات التسيري التنبؤ  -

 املوارد البشرية وّتطيط ما حتتاج إليه املؤسسة من وظائف وكفاءات يف مدة زمنية معينة. إدارة

ِالكفاءةِمفهوماؤمطلبِالثالث:ِ

لبحث لو  ؛ة جماالت خمتلفةمدى أمهيته يف عد  ىل إ   ُتشريُ  « Compétence »  مصطلح الكفاءةستعمال دية ا  تعد  إ ن  
 3تعاىل يف سورة اإلخالص:سبحانه و يقول هللا يف اللغة؛ هذا املصطلح عن معىن 

 {َوَلْم َيُكْن َلُه ُكفُوًا أََحد  }

                                                           
1 Annie Hondeghem & all, Modèles de gestion des compétences en Europe, Revue Française d’administration 

puplique, N°116, 2005, P.P.562-564. 

ورقلة:  -ة دكتوراه، جامعة قاصدي مرابحأطروح، تسيريِالكفاءاتِواألداءِالتنافسيِاؤمتميزِللمسَّساتِالصغريةِواؤمتوَّطةِفِاجلزائرمىن مسغوين،  2 
  .237،238.، ص.ص2012/2013ة وعلوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجاري

 واية ورش عن انفع.ر  04، اآلية: َّورةِاإلخالص 3 
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الفعـل كافـأه  واالكتفـاء، أكما قد يعود معىن كلمة كفاءة إىل األصـل: ،  له نظري أو مثيل أو قرين أو شبيهليس مبعىن 
 فمعناه جازاه أو أعطاه مكافأة.

ِ:ِتعريفِالكفاءةأوالًِ

ة، و  راية، الرباعة، القُ ، الدّ  املهارة، األهليةالعديد من الكتاابت مبعىن  يفالكفاءة يف معناها االصطالحي وردت  
 1واحلكم يف القضية.وتعنــي: القدرة يف جمال معني مثال : قدرة احملكمة على النظر  اجلودة

 2يتم التطرق لبعض املصطلحات اليت تتداخل معها ومنها: أن   للكفاءة البد   واضحر  للوصول إىل تعريفر و 

 :اؤمهارة Maitrise, Savoir-Faire  هي الرباعة أو معرفة كيف؟ 
 :القدرة  Capacité.هي القوة أو طاقة شخص أو جمموعة يف جمال معني 
 :اؤمسهل Qualification  أو مؤهل علمي.  احلصول على تسمية، شهادة    
 :اؤموهبة Talent بشيء ما، وهي هبة إهلية مُتيُز صاحبها. مالقدرة اخلاصة للقيا 
 :اجلدارة Aptitude .التصرف الطبيعي أو املكتسب من شخص ما للقيام بشيء ما 

 تمعجملا ىلع يعود الذي العائدهي:  مثال   ففي اجملال االقتصادي ولقد اُسُتخدَم مصطلح الكفاءة يف عدة جماالت؛
 هن  أ ش  ال واردملا ستخداما   من كربأ انتج عليه تبرت ي الذي فالنشاط قتصادي،اال النشاط يف مواردهستثمار ا من
 .كفاءة  أكثر يكون
 
 
 قيقحت ىلإ تؤدي صحيحة بنسب نتاجاإل عوامل خلط فيها يتم اليت نتاجيةاإل ساليبألا حدأ :عن عبارة هيو 
 3.تمعجملا اجاتحل وفقا نتاجإلا تنظيم طشر ب دىنألا دحلا ىلإ التكلفة تقليل مع ممكن إنتاج ىصأق

االستخدام األمثل للموارد املتاحة أو على قابلية وحدة اإلنتاج على إنتاج خمرجات أبفضل مبعىن أن  الكفاءة هي 
 إنتاج اخلدمة أو حتقيق اهلدف أبقل تكلفة. علىقدرة الومن وجهة نظر فنية فالكفاءة متثُل  ،شكل وأقل سعر

                                                           
1 www.dictionnaire.reverso.net/francais-definition:compétence   
2 www.larousse.fr/dictionnaires/francais  

، جملة العلوم االقتصادية الكفاءةِاالقتصاديةِالَّتخدامِاإلمكاانتِاؤمتاحةِللمسَّسةِاإلنتاجية:ِبناءِمنوذجِقياَّيِؤمسَّسةِالقطنِالعامصاحل السعيد،  3 
 .123، ص.2012، 12وعلوم التسيري، ع.

http://www.dictionnaire.reverso.net/francais-definition:compétence
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالُتاهات اليت يكتسبها الطالب  1هي:فالكفاءة من منظور تربوي أم ا 
 .من خالل الدور الذي ميارسه املعلم عند تفاعله مع عناصر املوقف التعليمينتيجة إعداد ه  يف برانمج تعليمي معني 

اعتمدت  العديد من الدول الّسائرة يف طريق النمو مقاربة الكفاءات يف إطار سياسات اإلصالح ملنظومتها  ولقد
داخل املؤسسة  إىل املناهج التدريسية سُيفر ُز ثورة   الكفاءات   دخالَ وتوصل أحد الباحثني الرتبويني إىل أن  إ   2الرتبوية؛

عشرين ألن  بيداغوجيا الكفاءات هي الكفيلة مبد الالقرن الواحد و  على مواجهة حتدايت املدرسية وسيجعلها قادرة  
املتعلم ابلقدرة على فهم الواقع وتطويره من خالل تدريبه منذ حداثة سنّ ه على اّتاذ القرار املالئم وابتداع احللول يف 

 3حل املشاكل اليت تعرتضه.

 :دــموضوع الكفاءة جن ومن أقدم التعاريف اليت تناولت  

  يف عامل اللسانيات تعرNoam Chomsky: غته، فالدراية هي أساس الكفاءة لُ ـــــــكفاءة هي دراية املؤلف بال
لتشكيل املعرفة اليت  رجعية  مَ  قاعدة  الدراية متثُل وعليه  ،لومات والتجارب واخلرباتوتشكل مزجيا  تطوراي  من املع

 .تدخل كعنصر جوهري يف بناء الكفاءة

 أن الكفاءة عبارة عن بناء أساُسُه املعرفة. ضحُ التعريف يت  ا ذمن خالل ه

 تعريف Cécile Dejoux:4 جمموع املعارف والقدرات والسلوكات املوجهة حنو حتقيق هدف معني  هي الكفاءة
 : القدرة على حل املشاكل يف وضعية العمل. وهيوفقا  لوضعية معينة، 

 تعريف Jean Marie Peretti:5  املعارف والسلوكات واملهارات املعبأة أو القابلة للتعبئة من أجل الكفاءة هي
 القيام مبهام حمددة.

تتمثل يف املعرفة،  الكفاءة عبارة عن بناء أو توليفة أو تركيبة من جمموعة من املكوانت اليت أن   نيريفالتع ينذكُد هؤ يُ 
 .العملممارسة  تظهر خاللَ واليت  املهارة والسلوك

                                                           

 ، متاح على املوقع:06، ص.رهاِفِتطويرِأداءِمعلميِاؤمستقبلالكفاايتِالتعليميةِودِوعالء صاحب عسكر،  1 
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=43655                  

 .22، ص.2010، ماي 02دفاتر الرتبية والتكوين، ع.، جملة اؤمقاربةِابلكفاايت:ِمدخلِلبناءِاؤمناهجِالتعليميةخدجية وامهي،  2 
 .30، ص.27، جملة علوم الرتبية، ع.مقاربةِالكفاايتأمحد شبشوب،  3 

4 Cécile Dejoux, Les Compétences au Cœur de l’Entreprise, Paris: Edition d’Organisation, 2001, P. 141,152. 
5 Jean Marie Peretti, Dictionnaire des Ressources Humaines, Paris: Edition Vuibert, 1999, P. 58. 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=43655
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 تعريف Zarifian Philippe:1  القدرة على املبادرة وحتمل املسؤولية وحل املشاكل اليت تُواجُه الفرد يف هي الكفاءة
 قلب وضعيت ه  املهنية.

  الفرنسية لتوحيد املعايري اجلمعية تعريفçaise de Normalisation AFNORnAssociation Fra:2  الكفاءة
 .حنور يسمح مبمارسة أفضل للوظيفة ستخدام القدرات يف وضعيات مهنية علىا  هي 

 يف ينمبادر  وان يكونأفراد خالل وضعية العمل فيجب بتصرفات األ ريف أن الكفاءة ترتبطُ االتع هذضيُف هتُ و 
كس النماذج على عللتحكم يف الوظيفة على إنتاج احللول والتنبؤ ابملشاكل  ينمواجهة األوضاع املعقدة وقادر 

 قيد اللوائح والتعليمات. هم الكالسيكية اليت ُتعل

 تعريف Guy Le Boterf:3  تستجيبُ  وبطريقةر  منظمر  القدرة على احلل الفعال للمشاكل يف إطارر الكفاءة هي 
 .الكفاءة هي: معرفة التصرف السليمألهداف التنظيم، كما يرى أن 

 .ا التعريف السالمة والصحة يف التصرفذويشرتط ه

 تعريف Alain Meignant:4 ناُتة عن اخلربة واملمارسة، املعارف العملية الو مزيج من املعارف النظرية  هي الكفاءة
 املؤسسة تقييمها وتطويرها. تستطيعو من خالل وضعية العمل مالحظتها واالعرتاف هبا اليت ميكن 

 حركة املؤسسات يف فرنسا  عريفتMouvement des Entreprises de France MEDEF:5  الكفاءة هي
املعارف واملهارات واخلربات اليت مُتارُس وُتالحُظ من خالل العمل امليداين وتقوم املؤسسة بتطويرها تركيبة من 
 وتقييمها.

 .والتطوير للقياس والتقييم جيعلها قابلة الكفاءة للمالحظةقابلية  أن   يتضحُ  من خالل هذه التعاريف

   والصفات الضرورية  من جهة القيام هبا العالقة املوجودة بني املهام اليت جيبُ  6ا:ويعرفها ابحثون آخرون على أّن
 ن أن  الكفاءة تظهر نتيجةَ ، ويرو  اليت جيب أن  تتوفر يف السلوك لتحقيق هذه املهام بصفة ُمرضية من جهةر أخرى

                                                           
1 Philippe Zarifian, Le Modèle de la Compétence,  Paris: Edition Liaisons, 2001, P.78. 
2 Cécile Dejoux, Op Cit, P. 67. 
3 Guy Le Boterf, Construire les Compétences Individuelles & Collectives, Paris: Edition d’Organisation, 2000, 

P.411. 
4 Alain Meignant, Ressources Humaines: Déployer la Stratégie, Paris: Edition Liaisons, 2000, P.110. 

 .182.، ص2005، فيفري 07جملة العلوم اإلنسانية، ع.، مدخلِالنظمِ:التغيريِفِاؤمسَّسةِودورِالكفاءاترحيم حسن،  5 
، 2011، 07، جملة تنمية املوارد البشرية، ع.دراَّةِحالةِمسَّسة"رواايل"ِبسطيف-تسيريِالكفاءاتِفِاؤمسَّساتِالصغريةِواؤمتوَّطةيندة، رقام ل 6 

 .150ص.
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الصفات اخلاصة من اخلصائص أو الصفات اخلاصة بكل فرد، وسلسلة أخرى من اخلصائص أو  سلسلةر  تقاطع  
 بكل وضعية عمل، وأنه فقط يف حالة التقاطع الفريدة واملعقدة هلذين الُبعدي ن )فرد/عمل( تظهر الكفاءة. 

نما دية وجهات النظر حول موضوع الكفاءة إىل االختالف يف خصائص املنظمات وظروف العمل، فبي  تعد   وتشريُ 
 تسعىاليت املنظمات املفتوحة ُر هلا نظُ تساطة والتنفيذ احلريف لألوامر؛ والب كرارتتصُف الكفاءة يف املنظمة التايلورية ابلت  

 1ا مواجهة الوقائع واألحداث والوضعيات املعقدة ابملبادرة واإلبداع والتجديد.على أّن   تطورات  ال واكبة  إىل م

 :يف يتمثلُ الوصول من خالل التعاريف السابقة إىل تعريف موحد للكفاءة  ميكنُ 

من أصول غري ملموسة هي املعارف النظرية واملعارف العملية واملعارف السلوكية اليت  تكونُ ي بناءر  عبارة عن  الكفاءة 
يتم تعبئتها من أجل القيام ابلوظيفة ابلطريقة املناسبة والصحيحة، مهما كانت الظروف واألوضاع املهنية؛ وهي قابلة 

 .اليت تنُشُدها املؤسسةفعالية يف األهداف حتقيق وهتدف إىل  والتطوير للمالحظة والتقييم

فا  املفاهيم االجتماعية والوجدانية واملعرفية والسلوكية ميارس النشاط مبهارة عالية موظّ  الفرد الكفء هو الذي فـوعليه 
- وبعد -للتخفيف من حدة املشكل-وأثناء  -لباق وقوع أي مشكلالحتياط واست- يعرف كيف يتصرف قبلو 

القرار املناسب يف الوقت وأن  يتحلى بروح املبادرة واإلقدام وحتمل املسؤولية واّتاذ  -ص العرب والدروسالستخال
  .املناسب

ِاثنياً:ِخصائـ ـصِالكفـاء ات

 ، وتتميُز ابخلصائص اآلتية:املستمر دريبعلم والتمن خالل الت  ى ة بناء دائمة تتغذ  عملي  الكفاءة هي عبارة عن  

   اليت تُلّبّ  الوظيفة يف إطار السلوكات واملواصفات الشخصية ، املهارات، ة، اخلرباتــظريمن املعارف الن   جمموعة
 .ا نقص واحد من املكوانتذهناك مسامهة تنافسية إ تكونَ  وال ميكن أن  ُخطط واضحة وأهداف حمد دة 

  َالتعلم وإثبات الذات مث ، كالفضول، احلاجة للفهمية للفرد  ي يؤثر على الديناميكية الفكر التحفيز الذّ   تنشأ نتيجة
 1ا الشعور إىل رغبة مث قدرة على سلوك تصرف معني.ذيتحول ه

                                                           
1 Guy Le Boterf, Ingénierie & Evaluation des Compétences, Paris: Edition d’Organisation, 6e édition, Groupe 

Eyrolles, 2011, P.27. 
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   غري مادي ميكن مالحظته من خالل األنشطة والسلوكات والتصرفات املمارسة ولكن نتائجه ملموسة  مفهوم
 جودة املنتج ووالء العمالء. 2الوظائف،وميكن قياسها من خالل جمموعة من املؤشرات كالرضا الوظيفي، إتزان 

  ُمن خالل األداء املنجز من طرف الفرد. تظهر 

   تنافسي يصعب تقليده. مصدر 

 ،ها فرتات للتعلم والفعالية مث التدهور، حيث يبدأ الفرد ابلتعلم حَّت يتحكم جيدا  يف عملهلُ بدورة حياة تتخل   تتميزُ 
يصل إىل مرحلة التدهور عندما يتوقف عن مث  خبريا   ومع اكتسابه للخربات واملعارف يصل إىل مستوى الفعالية فيصبحُ 

 3توظيف واستغالل كفاءاته.

 

 

ِأبعادِالكفاءةِاؤمطلبِالرابع:ِ

 ؛ وعليه تتكون الكفاءة من:املعرفة أبنواعها املختلفةهي تنسيق ديناميكي جيمع بني  الكفاءة

ِةِـاؤمعرفاً:ِـــأول

وعليه جيب اإلحاطة هبذه املصطلحات للتمكن من فهم معىن  ؛املعلوماتو  سلسلة تبدُأ من البياانت هياملعرفة 
 املعرفة؛

مع بعضها  أتخُذ شكل أرقام، رموز، عبارات ومجل ال معىن هلا إ ال  إذا مت ت  معاجلتها وارتبطت   البياانت: -
 بشكل منطقي لتتحول إىل معلومة. 

تعطي معىن وتركيبة متجانسة من األفكار واملفاهيم اليت متكن  اليتمن البياانت املنظمة  جمموعة   اؤمعلومات: -
 اإلنسان من الوصول إىل املعرفة واكتشافها.

                                                                                                                                                                                           

إدارةِاؤمعارفِوتسيريِالكفاءات:ِتوجهِجديدِفِإدارةِاؤمواردِالبشريةِومدخلِاَّرتاتيجيِلبناءِميزةِتنافسيةِمستدامةِللمنظمةِاملرهون نسرين،  1 
، 2008/2009التسيري،  علومكلية العلوم االقتصادية والتجارية و جامعة اجلزائر،   ،املاجستري مذكرةدراسة حالة شركة محود بوعالم وشركاه،  االقتصادية

 .129.ص
 .112.، ص1998املكتب اجلامعي احلديث،  :، االسكندريةاإلدارةِاالَّرتاتيجيةإمساعيل السيد،  2 
 .129.ص، مرجعَِّابقرهون نسرين، امل 3 
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هي حصيلة االمتزاج بني املعلومة و املعلومات،  املعرفة هي ن َتاج معاجلةو املعلومات ن َتاج معاجلة البياانت، وعليه متثّ ُل 
  1واخلربة واملدركات احلسية والقدرة على احلكم.

عليها الفرد للتصرف بكفاءة، ومعيار أساسي للحصول على  لموسة اليت يعتمدُ املغري أهم املوارد املعرفة تُعترُب و 
الوظائف، فاالختبارات اليت ُُترى سواء  الشفهية أو الكتابية ُُيترب من خالهلا املستوى املعريف للمرشح للوظيفة، وهذا 

الكفاءة ولكنه غري   يف بناء ابمتالك املعرفة فقط بل املعرفة هي شرط أساسي حتقيق النجاح الوظيفي يرتبطُ  ال يعن أن  
عليها الفرد يف خمتلف األطوار التعليمية يف املدارس، اجلامعات  لُ صُ ة اليت حي  ملكتسبات األولي  املعرفة اب قُ وتتعل  ، كايف

إىل كافة اإلجراءات والتقنيات والقواعد اخلاصة مبجال النشاط أو  واملعاهد أو من خالل احملاضرات واملؤمترات إضافة  
 وميكن أن  ُيشار إليها ابلفعل ] يعرُف [. 2؛كادمييليت ميكن اكتساهبا من التعليم األاملهنة ا

 

 ى:ــاملعرفة إل وتنقسمُ 

 مزيج املعلومات، اخلربات، التجارب، يف كامنة موجودة يف عقول املوظفني وتتمثلُ معرفة  هي  معرفةِضمنية: .1
يَـَتُه املعرفية وحتددُ وجهات النظر واملفاهيم اليت ميلكُ املهارات، االُتاهات،  طبيعة سلوكه  ها الفرد وُتشكُل ب نـ 

  3أمام القضااي واملواقف املختلفة.

ة واملنظمة والقابلة لالستخدام يف عَ يف مجيع املعلومات اجملم   تتمثلُ صرحية أو ُمعلنة معرفة هي  معرفةِظاهرية: .2
يف وسائل مادية كاألرشيف، الكتب  خمزنة   مشكلة معينة، وهي معلومات مفهومة، حمللة ومطبقة، تكونُ  حلّ  

 4اجلميع احلصول عليها من خالل الندوات واملؤمترات واللقاءات. واألشرطة املضغوطة، يستطيعُ 

ِـهارةاؤمًا:ِيــاثن

                                                           

ِكتوجهِإداريِحديثِفِاؤمسَّساتِاؤمعاصرة:ِالتجربةِالياابنيةِأ مْنوذجاًِعلي غريب، قوت سهام،  1  ، 11، جملة الباحث االجتماعي، ع.إدارةِاؤمعرفة
 .63، ص.2015مارس 

 ،التسيريِابلكفاءاتِودورهاِفِإدارةِاؤمعرفةِابؤمسَّساتِاجلزائرية:ِدراَّةِميدانيةِمعِاختصاصييِاؤمعلوماتِمبسَّسةَِّوانطراكعذراء بن شارف،  2 
 .243ص. ،2008/2009قسنطينة: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ّتصص نظم املعلومات وإدارة املعرفة،  -مذكرة ماجستري، جامعة منتوري

 .56، ص.2013، 01لنشر والتوزيع، طللطباعة وا، عمان: دار صفاء إدارةِاؤمعرفةِالطريقِإىلِالتميزعمر أمحد اهلمشري،  3 
، 2001، القاهرة: مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مبي ، االَّرتاتيجي؛ِاؤمعرفةِواألصولِالفكريةِتقييمِاألداءأشتون كريس، تعريب عال أمحد إصالح،  4

 .135ص.
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 سليمر  على أداءر  قادرا   ونَ يكُ ــلدى الفرد ل   يتوفرَ  أن   غري ملموس آخر جيبُ  مورد  هي أو املعرفة العملية املهارة 
 تسبة من اخلربة واملمارسة ليس فقط خالل املسار املهن بل يف كل مراحل احلياة سواء  مكفطرية أو وتكوُن ه، اتلنشاط

واحملافظة  ،تفوقالحد أهم عناصر أ لُ حتويلها وتشكّ   يف األسرة أو املدرسة أو اجملتمع، وهي معرفة تقنية ضمنية يصعبُ 
 وهي قابلة للتطور.، نشغاالت املؤسسةأهم ا   من  هي عليها 

ا متثُل أحد اجلوانب احليوية للميزة التنافسية، ومن أمثلتها: االتصال، الرتكيز على ّن  ألمن األصول األساسية  عتربُ وتُ 
اذ القرار، التفاوض والتحليل، إدارة التغيري، تسوية الصراعات، حل املشكالت، اإلقناع العمالء، القدرة على اّتّ  

 وميكنُ  1 وغريها، إدارة الوقتتخطيط وإدارة العالقات الداخلية، ، اإلبداع، التحكم يف احلاسوب، الباقةـوالقيادة، الل
 أن  يشار إليها ابلفعل ] يدري [.

 

 

 املهارة على عنصرين أساسيني مها: وترتكزُ 

 :ا القدمية، مم   األفكار   اجلديدة أو تطوير   األفكار   إنتاج   القادرة علىيف الكفاءات  ـتمثلُ وي رأسِاؤمالِالفكري
ضا  على أن ُه: أي   فُ املؤسسة من توسيع حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوهتا واقتناص الفرص املناسبة، ويعر   نُ ميكّ  

يف الكفاءات القادرة على توليد األفكار املتعلقة ابلتطوير  اليت تتمثلُ القدرة العقلية لدى فئة من املوارد البشرية 
 2متالك ميزة تنافسية مستدامة.للمؤسسة ا   ا يضمنُ سرتاتيجي لألنشطة والعمليات مم  ق واالاخلال  

 :3تراكم التجارب اليت مت حتصيلها من طرف املوظف خالل حياته الوظيفية. انُتة عن  وهي  اخلربةِالشخصية 

 توايت تـَُوض ُح يف اجلدول اآليت:تنظيم املهارة يف ثالثة مس وميكنُ 

ِـهارةاؤمستوايتِالثالثةِللم(:01ِجدولِرقمِ)

                                                           
أثرِمهاراتِإدارةِالتزويدِاالَّرتاتيجيةِاؤمدركةِفِأداءِإدارةِالتزويدِمنِخاللِتكاملِاؤموردين:ِدراَّةِخالد عطا هللا الطراونة، عنرب إبراهيم شالش،  1

  .06، ص.2015، 11، ع.11، اجمللة األردنية يف إدارة األعمال، م.الشركاتِالصناعيةِاألردنيةِالعاملةِفِمدينةَِّحابميدانيةِفِ
 .201،199، ص.ص.مرجعَِّابقمىن مسغوين،  2 
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ِمهارةِاإلبداعِمهارةِاإلَّقاطِِمهارةِالتقليد
د القيام بنشاطات متكررة عن   تتم  

ويكون تنفيذها آليا  وفقا  إلجراءات 
 بقا .س  ـدة مُ حمد  

مواجهة حاالت غري د عن   تتم  
متوقعة ولكنها قريبة ومتشاهبة مع 

 وضعية سابقة.

جديدة مواجهة وضعية د عن   تتم  
ويُطالب فيها املوظف ابستغالل 
رصيد ه  املعريف واملهارايت للتعامل 

 ها.مع
Source: Frédérique Pigeyre, Les Notions de Compétences dans les différentes disciplines, P.01, disponible sur le 

cite: www.stephanehaefliger.com/campus/biblio/012/Indc.pdf 

 

ِوكسلالِاً:ـاثلث

 اإلنسان أو الكائن احلي عموما  يف تفاعله مع بيئته من   سلوك عن   ا تعربّ ُ ابملهارات احلياتية ألّن   أيضا   لوكالس   يُعرفُ 
 عن   تعربّ ُ القدرات واملمارسات اليت  تتمث ُل يفا يف الواقع العملي فهي ، أم  التعايش منَ  ممكنر  حتقيق أقصى قدرر  أجل

 اليت متيزُُه يف الوسط املهن.  ه  ـمعتقدات الفرد ومبادئ

 مات اليت جيبُ ة واخلصائص والسّ  يف املميزات الشخصي   لُ ه ، ويتمث  ـي ـ عن ساب قَ  أمهية   غري ملموس ال يقل   مورد   ووه
أن  يتحلى هبا الفرد ملعرفة التعامل يف وضعية مهنية معينة، ومن هذه الصفات مثال : الصرامة، السرية، السيطرة على 

  .وغريها املرونةة، فس، الرتتيب، الدقة، االستقالليالن

، معينةر  على السلوك املناسب يف حالةر  على إنتاج ردود أفعال والعثور   القدرة  و صرف أيضا  يف معرفة كيفية الت  تمثُل وي
هي القدرة على التكيف مع و العمالء، أو املرؤرسني  ،الرؤساء ،الزمالء لوك الصحيح يف املؤسسة أمامَ الس   أو إجياد  

 ابلفعل ] يكون [. وميكن أن  يشار إليه 1ص البيئية وأنواع احملاورين.املواقف املختلفة وضبط السلوكات وفقا  للخصائ

 املعرفة السلوكية إىل ثالثة مستوايت خمتلفة ميكن توضيحها يف اجلدول اآليت: تنقسمُ و 

ِةِللسلوكـ(:ِاؤمستوايتِالثالث02جدولِرقمِ)

ِالسلوكِالسياقيِالسلوكِالعالئقيِالسلوكِاؤمفاهيمي
أداء  أثناءَ  الفرد   وضع  يتمث ُل يف 

 :املهام ومن أمثلته
 .التحليل والرتكيب 
 .املبادرة 

صله مع الفرد وتوا يف عالقة   لُ تمث  ي
أداء املهام ومن  اآلخرين أثناءَ 

 :أمثلته
 .روح الفريق 

محيط ل مراعاة الفرد للحو   رتكزُ ي
فعله ُتاه أداء املهام ومن  يف ردّ  
 :أمثلته
 .القدرة على التكيف 

                                                           
1 http://savoiretrepro.com/le-savoir-etre  

http://www.stephanehaefliger.com/campus/biblio/012/Indc.pdf
http://savoiretrepro.com/le-savoir-etre


ِِاتِ اءِ ــفِ الكِـ ِةِ دارِ إِ  لالفصلِالــأوِ  ةسِ ِاؤمسَِّ ف   
 

19  

 

 .الصرامة 
 .املثابرة 
 .الفضول الفكري 

 .اإلنصات 
 .السرية 

 .التنظيم 
 .حتمل املسؤولية 
 .ضبط النفس 

Source: savoir-être ou savoir-faire relationnel? Les fiche en lignes de la lettre du CEDIP, fiche n°60-1, décembre 

2013, P.02. Disponible sur le site: www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_En_Lignes_n_60-1 

ل كما يصعب احلصول عليها من خال  ،تتميُز املعرفة السلوكية بصعوبة حتديدها عند إجراء عملية التوظيفو 
 .طويال   ا  وقت أساليب تدريب بسيطة ابإلضافة إىل أن اكتساهبا يتطلبُ 

 

 

 ا:ــومن أمثلته

 .الرتتيب والتنظيم 
 .املثابرة 
 .املظهر واهلندام 
 .التبصر والتفكري 
 .التأهب 
 .االحرتام 
 .النضج 
 .االجتهاد 
 .االستقاللية واالعتماد على النفس 
 .تبادل املعلومات 
 .احلنكة 
 .الصرب وضبط النفس 
 .احلكم 
 .النزاهة 

                                                           
 CEDIP: Centre d’Evaluation de Documentation et d’Innovation Pédagogique. 

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_En_Lignes_n_60-1
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 .االنفتاح على التغيري 
 .املبادرة 
 .اجلرأة 
 .العمل مع الفريق 
 املواهب.  تعدد 

 
 

 

 

ِاتاءِ ـالكفِواعِ ــاؤمبحثِالثاين:ِأن

وا بتصنيفها حسب معايري خمتلفة كالتنظيم للكفاءات، وقامُ  وشاملر  موحدر  ختلف الباحثون يف وضع تصنيفر ا  
 هذا األخري من أكثر التصنيفات شيوعا ؛ واالحتياج والرتكيب ولعل  

 وميكن توضيح أنواع الكفاءات حسب معيار التنظيم يف اجلدول اآليت:

ِ(:ِتصنيفِالكفاءاتِحسبِمعيارِالتنظيم03جدولِرقمِ)

ِمعيارِالتنظيـم
 كفاءات عادية.  زاميــا  ملمارسة نشاطها وتعتربُ ها املؤسسة إل  كفاءات حتوزُ  كفاءاتِقاعدية
 .واحملافظة عليها تنافسية ها خللق مزاايها املؤسسة وتطورُ كفاءات تكتسبُ  كفاءاتِمـميزة

 املؤسسة من اقتحام أسواق متعددة. نُ كفاءات غري قابلة للتقليد ومتكّ   كفاءاتِجوهرية
، عاملِالكفاءاتِفِاؤمسَّسة:دراَّةِحالةِابؤمطاحنِالكربىِللظهرةِمستغامنِ:دورِتسيريِاؤمواردِفِحتقيقِاؤميزةِالتنافسيةسليمان عائشة،  اؤمصدر:
 .40.، ص2010/2011التسيري، ّتصص تسيري املوارد البشرية، تلمسان: كلية العلوم االقتصادية و  -جامعة أيب بكر بلقايد ،جستريما مذكرة

 إلــى:الكفاءات صنف ُـ تـفاالحتياج معيار حسب أما 
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 ِ ر  هي تل  الكفاءة املتاحة لدى املوظفني يف زمنر  كتسبة:اؤمالكفاءة ونوعية  وتقتضيها طبيعة العمل معني 
 مستوى أداء فعال.الوصول إىل  وتضمنُ  املنتج أو اخلدمة املقدمة

 :ِالالزمة اليت حتتاجها املؤسسة عند إدخال تكنولوجيا جديدة أو  ضروريةهي تل  الكفاءة ال الكفاءة
ا يتطلب إعادة النظر يف الكفاءات املوجودة ومدى مطابقتها ملتطلبات مم  ، إحداث فروع تنظيمية جديدة

 التغريات احلاصلة.

 

 

 

 

 

 عبري عن هذا التصنيف للكفاءات من خالل الشكل اآليت:الت   وميكنُ 

ِبةــاؤمكتسالكفاءةِةِِوــالكفاءةِالالزمِ(:02شكلِرقمِ)

 

 

 

 تقنيات تكنولوجية                                                                                                 

  معلوماتية                 ـة                                                         عرفـامل           

  جانب اقتصادي          ترتبُط ب                        تتكوُن مــن                   املـهارة           

 عمليات                                                                               الـسلوك           

 منتـــج                                                                                                            

ةالكفاء  

 كفاءةِالزمة كفاءةِمكتسبة

ــإلجن
از

 

بل  مـنِق 

ردلفـا ةـاؤمهم   
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Source: Mounira Harzallah, François Vernadat, Un outil de gestion des compétences acquises &requises 

implante a tremery dans le groupe PSA, 3e conférence Francophone de modélisation et simulation « Conception, 

analyse & gestion des systèmes industriels », 25 au 27 Avril 2001, Troyes, France, P.699. 

تصنيف هو األكثر شيوعا ، هذا ال ، وألن  ةاسرتاتيجي  ة و ة، مجاعي  كفاءات فردي    إلـىب تركيبها حس   ءاتُ الكفا فُ تصن  و
 سيتم تفصيله يف املطالب اآلتية:

 الفردية؛ ةءالكفا 

 اجلماعية؛ ءةالكفا 

 اإلسرتاتيجية ةالكفاء. 

ِ

ِ

ِالفرديةِةالكفاءاؤمطلبِاألول:ِ

 1:اليت تتمثُل يف وارد  من امل جمموعةر  ُتنيدَ  الكفء هو الذي يستطيعُ  الفردأن   Le Boterf رىي

 ِ ظرية واملعرفة ابحمليط، ومعرفة كيفية اّتاذ الن  كاملعرفة يف جمموع املعارف املختلفة؛   تتمثلُ  :شخصيةموارد
 القرار، واملعرفة الناُتة عن اخلربة والذكاء وغريها.

 ابإلضافة إىل ات واآلالت ووسائل العمل، على املوارد اخلارجية املوجودة يف البيئة كاملعد   تعتمدُ  :ةـمواردِبيئي
 .املعلومات صال وبنوكُ االتّ   ة وشبكاتُ العالقات التعاوني  

 ت   كانها املوظفون من خالل ممارستهم ملهامهم؛ فأاّي  رُ من املعارف اليت يطوّ   ة  تركيب 2ا:على أّن   Anneوتعرفها  
معها أهداف  تتحققُ  بصورةر  ئهاألدا عينة  م كفاءة    تطلبُ ت ياملوظف يف اهليكل التنظيمي فه اهسيشغلُ  الوظيفة اليت

 .وظائف متطلبات الوتوظيف تتماشى وتلّبّ   ختيارسة معايري ا  املؤس   املؤسسة، وللحصول على هذه الكفاءات تضعُ 

                                                           
1 Guy Le Boterf, De quel concept de compétence avons-nous besoin? Revue Soins Cadres, N°41, Février 2002, 

P.02. 
2 Anne Dietrich, Op Cit, P.06. 
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يف املعارف،  لُ ها الفرد وتتمث  كُ ل  وارد الباطنية والظاهرية اليت ميمن امل توليفة   1الكفاءة الفردية هي: أن   Cécileوترى 
  اكتشافها وتطويرها. وعلى املؤسسة القدرات، السلوكات والقيم اليت تظهُر أثناء العمل

 إ ىل ل السعي املوظفني حو ملنافسة بني  ا كفاءات فردية متميزة، كما أن    ي االستثمار يف املوارد البشرية إىل بروز  ويؤدّ  
بتكار من حيُث اإلبداع وا   يا  دي عالالفر  ما كان األداءُ إجيايب ابلنسبة للمؤسسة؛ وكل   كفاءات هو شيء  الاكتساب 
ستغالل على حتقيق أقصى ا   صُ املؤسسة حتر   يعن أن  ، ما أكرب قيمة املخرجات ستكونُ  ذل  على أن   احللول يدل  

 2األهداف. حتقيق كفاءة يف  ا يؤدي إىلملواردها البشرية مم  

أو  ؛اخلربة والسلوكات إلجناز الوظيفةه؛ فالكفاءة الفردية هي ُتنيد املعارف النظرية واملمارسات والتجارب و وعلي  
 املعرفة، املهارة، السلوك والقدرات اليت حيوزها الفرد ويهدف من خالهلا للوصول إ ىل أداءر عايل. هي

 

 :وايليف اجلدول امل جملموعة من الكفاءات الفرديةوميكن تقدمي قائمة مرجعية 

ِقائمةِمرجعيةِجملموعةِمنِالكفاءاتِالفردية(:04ِجدولِرقمِ)

ِالفردِقادرِعلـــى:ِالكفاءة

صية
شخ

تِال
فاءا

الك
 

 التعبري عن توقعاته واحتياجاته.ِاالعتمادِعلىِالنفس
 التصرف وفقا  لقناعاته الذاتية دون االعتماد على اآلخرين.

 النقد الذايت ومعرفة نقاط قوته وضعفه.ِمعرفةِالذات
 التصور السليم لنفسه دون املبالغة أو التقليل. 

 العمل مع طاقة اثبتة ومستمرة.ِالطاقةِواؤمثابرة
 الصمود أمام العقبات.

 حشد الطاقة الضرورية للمحافظة على مستوى عالر من املردودية.
 احرتام التزاماته.ِاألخالق

 أخالقيات العمل. احرتام
 مواجهة القيود والعقبات يف املواقف العصيبة.ِوَّهولةِالتكيف اؤمرونة

 التكيف مع متطلبات وخصائص كل وضعية.
                                                           

1 Cécile Dejoux, Op Cit, P.139. 

 .19.، ص2006، 02طعامل الكتب للنشر والتوزيع،  :نعّما، إدارةِاؤمواردِالبشرية:ِمدخلِاَّرتاتيجيعادل حرشوش صاحل، مؤيد سعيد السامل ،  2 
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 قبول التغيري.
 فعل أكثر مما هو مطلوب.ِاؤمبادرة

 التأثري على مسار األحداث.
 خلق أنشطة جديدة.

 جهدة والعصيبة.املــفا  على التوازن يف املواقف احلِالثقةِابلنفس
 السعي لتحقيق النجاح.

 احلفا  على مناخ عمل صحي.
 متال  النفس واحملافظة على اهلدوء.

 حتمل املسؤولية.
 دعم فكرة أو موقف معني حَّت إذا كان ال حيظى بشعبية.

 
 
 
 

ة ن ــي 
البْي

تِ
القا

الع
ِ

 إيالء االهتمام حملاو ر يه ومنحهم الفرصة للتعبري.ِصاتاإلنــــْـ
 إعادة صياغة الرسائل الواردة للتحقق من فهمها.

 
 التحدث بوضوح واستخدام مفردات تنسجم مع حماوريه.ِلالتواصـ

 إيصال كمية كافية من املعلومات ال كثرية وال قليلة.
 .كتابة نصوص واضحة وصحيحةامتالك بنية إمالئية دقيقة و 

 املنتظرة من أعضاء االجتماع.عرض األهداف واملسامهات ِقيادةِاالجتماعات
 حتفيزهم واستخدام وجهات النظر املختلفة.
 تنظيم طريقة العمل وتوزيع فعال للوقت. 

القدرة على االندماج والتعاون يف جمموعات العمل أو املشاريع أو ِالعملِضمنِالفريق
 الشبكات.

 فريق.الاملسامهة  الفعالة كعضو يف 
 مج العمل.دمج األهداف املشرتكة يف بران

فاءا
الك ِت

ا
كري

لف
ة

 ر ذات الصلة ابلوضعية أو املشكلة.معرفة العناصِالتحليلِوالرتكيب 
 هذه العناصر واستخراج رؤية شاملة.مجع وترتيب 
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 تشخيص أسباب املشكلة وتفصيلها.
 اقرتاح أفكار ومشاريع جديدة وتشجيع اآلخرين على االقرتاح.ِاإلبداع

 تصورات خمتلفة.معاجلة الوضعيات من خالل 
 تقبل األفكار على الرغم من حداثتها.

 التمييز بني احلقائق واملعلومات املوضوعية من االنطباعات واآلراء.ِاؤموضوعية
ــــه  بوقائع ملموسة.  تدعيم أحكام 

ارية
إلد

تِا
فاءا

الك
ِ

 الدراية ابلقضااي املتعلقة ابألفراد واجلماعات يف املؤسسة.ِاالنتباه
على العالقات الديناميكية مع البيئة والتنسيق مع الوحدات احملافظة 
 اإلدارية.

 ة مع الرؤساء.رَ م  ــــــــــثاحملافظة على عالقات مُ 
 املعرفة اجليدة ابلتقنيات املستخدمة يف وحدته اإلدارية.
 معرفة توقعات واحتياجات العمالء من مؤسسته.

 
املتوقعة واملرغوبة وإجراء التعديالت حتديد االختالالت بني النتائج ِاؤمتابعة

 الضرورية.
 احرتام اآلجال واملواعيد.

 متابعة القرارات.
 استخدام أنظمة املعلومات كوسيلة للمتابعة والرقابة.

 تقييم مردود األفراد.
 السيطرة على البعد املايل املتعلق بوحدته اإلدارية.

 توزيع املسؤوليات بني املرؤوسني.ِالتفويض
 رؤوسني على املبادرة وإجياد احللول يف ظل األهداف املخططة.حث امل

 خوض املخاطر إذا كانت حتمية.ِاختاذِالقرار
 اّتاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب.

ِالزعامة
 

 عرض النتائج اليت جيب حتقيقها.
 تشجيع ودعم من حوله ودعوهتم لتنفيذ النتائج.

 لآلخرين.أن يكون منوذجا  وقدوة 
التفاوض مع اجملموعات املعارضة ودعوهتم لالتفاق حول احرتام األهداف 

 التنظيمية.
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 حتفيز طاقات اآلخرين.
 خمتلف املهام حسب األهداف املنتظرة.بني التنسيق ِالتنظيم

 توزيع املوارد حسب املهام واألهداف.
 واملوارد.اختيار الوسائل الالزمة اليت متكن من االقتصاد يف الوقت 

ِالتخطيط
 

 ترتيب األولوايت ومتييز احلاجة املهمة من احلاجة امللحة.
 تطوير العديد من الفرضيات حلل املشكل املطروح.

 حتليل العوائد والتكاليف.
 

Source: Louise Lemire, Gaétan Martel, L’Approche systémique de la gestion des ressources humaines: Le 

contrat psychologique des relations d’emplois dans les administrations publiques du XXIe siècle, presses de 

l’université du Québec, Canada, 2007, P.359. 

 

 

 

 

ِالكفاءةِاجلماعيةاؤمطلبِالثاين:ِ

 ووسيلة   ،ه بقاء وتطور املؤسسةف علي  يتوق   ا  ُمسل مات النجاح االسرتاتيجي وحمور  أب رز   العمل اجلماعي أحدَ  لُ ميثّ  
على أمهيتها   اللةللد   احملوريةالكفاءات تسمى كما التطورات التكنولوجية،  مع وتكيفا   تكون أكثر مرونة   هلا أبن   تسمحُ 
 ا: على أّن   اجلماعية الكفاءة ميكُن تعريفو  ؛يف حتقيق مزااي تنافسية تساهم عدر اسرتاتيجيذات بُ  معنويةر  كـــــأصولر 

   معرفة كيفية التعاون، القدرة على التعاون والرغبة يف  اليت تتمثُل يفمن الشروط  ثالثة أنواعر  الجتماع   نتيجة
التعاون، وهي انصهار وتفاعل الكفاءات الفردية يف قالب تنظيمي ُموحد من خالل اندماج وتعاون وتواصل 
املوظفني وهذا يتوقف على طبيعة اهليكل التنظيمي وقدرته على تنمية شبكة االتصاالت ودور القيادة يف تشجيع 

 1ووضع األنظمة التحفيزية على أساس األداء اجلماعي.فرق العمل 

   قائمر  يف ظل مناخر  وتنشأ ع النشاط اجلماعي والديناميكي، ي يشجّ  خلق قيمة مضافة للتنظيم الذّ  يف  أساسي   حمور 
من املخزون الفكري للكفاءات الفردية واالهتمامات العملية املشرتكة  نُ ، وتتكو  على تشاب  وتداخل الوظائف

 .وروح التعاون الوظيفي
                                                           

ِجمتمعِاؤمعرفةز هللا حممد خلضر، ر ح 1 ِفِظل ِالبشرية ِاؤموارد ِكفاءات ِوتسيري ِالَّتثمار ِاحلديثة ِاؤمنهجية والقانون، ، جملة دفاتر السياسة اؤمتطلبات
  .334، ص.2016، جانفي 14ع.
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  أثناء العمل  نُ تتكو  اليت حُمصلة التعاون والتعاضد بني الكفاءات الفردية، أو هي مزيج بني الكفاءات الفردية
 1اجلماعي.

 .2 التفاعالت القوية بني أعضاء اجملموعة وقدرهتا على التعاون والتآزر والتعاضد 

تقليل العيوب  يضمنُ  حتسني النشاط املهن بشكلر و رفع األداء الكلي ىل ة اجلماعة يف املؤسسة إ  تراكمي  وتؤدّ ي 
 .وتدعيم عالقة املؤسسة ابلزبون زايدة احلصة السوقيةضافة، ألخطاء داخل الوظائف، إضافة  إىل خلق قيمة مُ وا

 

 

 من خالل الشكل اآليت: ة املؤسسةة الكفاءة اجلماعية يف تدعيم تنافسي  أمهي   متثيلُ  وميكنُ 

ِالتنافسيةِوِ(:ِالكفاءةِاجلماعية03شكلِرقمِ)

 

 

                                 

ِالتقليلِمنِاألخطاءِِِِ                              

ِزايدةِاحلصةِالسوقيةِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

ِحشدِالعمالءِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

يفِدورِالكفاءاتِالوظيفيةِفِتدعيمِاالَّرتاتيجيةِالتنافسيةِللمنظماتِاؤمعاصرة:ِدراَّةِحالةِمسَّسةِالرايضَِّطعبد احلميد حامدي،  اؤمصدر:
مذكرة ماجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة: كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، ووحدةِمطاحنِالواحاتِورقلة،ِ

 .43ص.، 2014/2015

 1:االكفاءات اجلماعية بـــأّن   وتتصفُ 

                                                           
 .53.، ص2010، جوان 07ع.اقتصادية وإدارية،  أحباث، جملة تسيريِالكفاءات:ِاإلطارِاؤمفاهيميِواجملاالتِالكربىكمال منصوري، مساح صوحل،   1

2 Anne Dietrich, Op Cit, P.06. 

ةــالتنافسي داءاألاعِارتف ةاجلماعيِالكفاءة  خلقِقيمةِمضافة 
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   ّقيمة املنتج النهائي مُ تعظ. 
  ُدون اللجوء إىل السلطة. القضاء على الصراعاتيف  تساهم 
  ُعلى استمرار العالقة بني العمالء واملؤسسة. حتافظ 
  ُعلى التفاهم اجليد بني األفراد. تساعد 

سهل املزااي إخفاء  على املنافسني وأصعبها تقليدا  وهو ما يضمن إنشاء قاعدة صلبة إلرساء مزااي تنافسية أكما أّنا 
املؤسسة على جمموعة من األساليب لزايدة خمزوّنا من الكفاءات اجلماعية ومحاية امليزة  تعتمدَ  أن   ميكنُ  2قوية.

 بسهولة التفاعل والتواصل. يتميزُ  هيكل تنظيميتصميم و وتطوير فرق العمل التنافسية  الناُتة عنها كالتعلم التنظيمي 
اليت  جيب أن تتوفر يف أعضاء الفريق ءات اليتأهم الكفا ويؤكد التوجه املعاصر يف جمال إدارة املوارد البشرية أن  

 متكنهم من العمل بشكل مجاعي هي:

 .االتصال 
 .الرغبة يف العمل اجلماعي 
 .التعاون 
 .املشاركة 
 .ّتطيط العمل 
 .اّتاذ القرار اجلماعي 
 .روح املسؤولية 
 .قبول الرأي اآلخر 
 .التفكري مع اآلخرين 

سة على أّنا حمفظة للكفاءات اجلماعية للمؤس   رَ يُنظَ  أن   املناسبة خللق القيمة ميكنُ  اإلسرتاتيجيةختيار ويف إطار ا  
الكفاءات للمحافظة على األعمال احلالية وخلق  طويربدال  من حمفظة لألنشطة، لتحديد الكيفية اليت يتم من خالهلا ت

 ُ ألسواق اليت تُركُز على كيفية خلق القيمة من مصفوفة الكفاءات احملورية/ا فرص أعمال جديدة، والشكل املوايل يبنيّ 

                                                                                                                                                                                           

دورِالكفاءاتِالوظيفيةِفِتدعيمِاالَّرتاتيجيةِالتنافسيةِللمنظماتِاؤمعاصرة:ِدراَّةِحالةِمسَّسةِالرايضَِّطيفِووحدةِعبد احلميد حامدي،  1 
ِ ِورقلة، ِالواحات مذكرة ماجستري، جامعة حممد خيضر بسكرة: كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، مطاحن

 .42ص.، 2014/2015
 .16.، ص2010، 02ع.، جملة إدارة اجلودة الشاملة، تنميةِالكفاءاتأبو أنس األنصاري،  2
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ا خالل التفريق بني الكفاءات احلالية والكفاءات اجلديدة، وبني األسواق احلالية واألسواق اجلديدة، ولكل ربع منه
  :هو موضح يف الشكل املوايلكما   عنوان معني

 

 

 

 
                                                       قاِوــَّة/األمصفوفةِالكفاءاتِاجلماعيِ(:04)ِشكلِرقم

/اجلماعيةالكفاءاتِاحملورية                                                                            

           جديدة 

                                                                                                               

 

 

                      حالية

 حالية                                         جديدة                 اقاألَِّو

 .147، ص.2008، عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع، اإلدارةِاالَّرتاتيجية:ِمدخلِتكاملي: عبد الرضا رشيد صاحل، دهش جالب إحسان، اؤمصدر

 وميكن شرح الوضعيات األربعة كما يلي: 

ِالفراغات: .1 يف البحث عن الفرصة إلمكانية حتسني الوضعية التنافسية يف األسواق احلالية من  تتمثلُ  ملء
 خالل دعم الكفاءات احملورية املوجودة يف املؤسسة.

يف البحث عن الكفاءات احملورية اجلديدة الضرورية للمحافظة على التفوق  تتمثلُ  َّنوات:10ِالقائدِفِ .2
 التنافسي وتوسيعه يف السوق احلالية.

ِالفرصِاؤمتعددة
ماهيِالكفاءاتِاحملوريةِاجلديدةِالالزمةِللدخولِ

َِّواقِاؤمستقبلية؟إىلِاأل

َِّنوات10ِالقائدِفِ
ماهيِالكفاءاتِاحملوريةِاجلديدةِالالزمةِ

للمحافظةِعلىِحصتناِالسوقيةِفِاألَّواقِ
ِاحلالية؟

ِالفضاءاتِالبيضاء
ماهيِاألَّواقِاجلديدةِاليتِميكنِالدخولِإليهاِ
ِمنِخاللِإعادةِدمجِالكفاءاتِاحملوريةِاحلالية؟

ِملءِالفراغات
ماهيِالفرصةِلتحسنيِالوضعيةِاحلاليةِفِ

منِخاللِاَّتغاللِالكفاءاتِاحملوريةِِالسوق
ِاحلالية؟
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دخوهلا بواسطة إعادة ُتميع الكفاءات  سواق جديدة ميكنُ أيف البحث عن  : تتمثلُ اءاتِالبيضاءالفض .3
 احملورية املتوفرة أبسلوب مبتكر.

ابة من خالل البحث عن كفاءات يف اُتاه املؤسسة حنو اغتنام فرص تبدو هلا جذ   تتمثلُ  الفرصِاؤمتعددة: .4
 حمورية جديدة متكنها من دخول أسواق جديدة.

 

 

َِّرتاتيجيةاإلالكفاءةِاؤمطلبِالثالث:ِ

ها ساهم يف تكييف املؤسسة مع بيئتها التنافسية اليت تفرُض علي  مل  تُ الكفاءات ذات طابع اسرتاتيجي ما تُعد  ِال
عليه ميكن تعريف ة أكرب لإلبداع واالبتكار واملبادرة والتطوير، و ــري  ة ومنحها حُ ــيف إدارة مواردها البشري   عالية   مرونة  

 ا:على أّن   اإلسرتاتيجيةالكفاءة 

   من املهارات اخلارقة واألصول امللموسة وغري امللموسة ذات الطابع اخلاص والتكنولوجيات فائقة املستوى  جمموعة
 1 اليت تشكل يف جمملها قاعدة لقدرات املؤسسة على املنافسة.

 من خالل آليات التنسيق تنشُأ و إضفاء قيمة للمنتج النهائي  توليفة من الكفاءات والتكنولوجيات اليت تساهم يف
 2األخرى مما يؤدي إىل دعم امليزة التنافسية.بني الكفاءات الفردية واألصول 

ا:  اإلسرتاتيجيةوعليه ميكن تعريف الكفاءات  جمموعة من الكفاءات املرتاكمة عرب الزمن واملوجودة يف على أّن 
إجياد  وغريها حيُث ُيشكّ لُ  ، هيكلتها الوظيفية، العالقات بني مواردها البشريةاملؤسسة التكنولوجيا اليت تستعملها

 التوليفة املناسبة بني هذه املوارد مصدرا  للتمي ز التنافسي.

 3:جموعة من الشروط هيمب البشرية املوارد على تستند اليت التنافسية امليزة حتقيق ويرتبطُ 

                                                           

ِواؤمعرفةمساليل حيضية،  1  ِاالقتصادية:ِمدخلِاجلودة ِللمسَّسة ِالتنافسية ِالكفاءاتِعلىِاؤميزة ِوتنمية ، أثرِالتسيريِاالَّرتاتيجيِللمواردِالبشرية
 .47ص.، 2004، العلوم االقتصادية والتسيري كلية  :جامعة اجلزائر، ة دكتوراه دولةأطروح

 .141.، صنفسِاؤمرجعِالسابق 2
 .342، ص.مرجعَِّابقحرز هللا حممد خلضر،  3 
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 يف األساسية احللقةاألفراد هم  أن  أي   العامل رضا من   الواقع يف يبدأُ  العميل رضا املؤسسات أن   أد ركت  أغلبُ  القيمة:
 القيمة مفهوم تدعيم يف اما  ه دورا   البشرية املوارد إدارة يوتؤدّ   ،فراداأل على أوال   ابلرتكيز ّتلق القيمةف ؛القيمة سلسلة
 ذوؤسسة أفراد امل تلكت  م  ما ا  وكل   العمالء، حتياجاتاب الوفاء ميكنها اليت الكفاءات توفري خالل من العميل لدى
 وقيّ ما . ا  متميز  البشري املال رأس من رصيدها ما كانكل   عالية ومهارات قدرات

 امليزة على للحصول األفراد يف النادرة اخلصائص واستثمارتطوير  يةكيف فحصب البشرية املوارد دارةإ   تقوم الندرة:
 ابمتالك ترتبطُ  الندرة ألن إلدراكية،وا هنيةالذّ   اقدراهت بني  واالختالف  التباينلبحث عن اب هتتم  ل  لذ التنافسية،

 زة.تميّ  مُ  دراتقُ 

خمزون الكفاءات الذي مُيثل موردا   من متلكه ما إىلا  أساساملؤسسات  من العديد جناحُ  يعود د:للتقلي القابلية عدم
  اسرتاتيجيا  يصعب تقليدُه.تنافسيا  

 ميزةتحقيق لــستثمار مواردها البشرية وضع تنظيم فعال ُيشجع على ا   على ةؤسسامل قدرة إىل التنظيم يشريُ  التنظيم:
 .تنافسية

 
 

 

 

 

 

 

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِ

ِدارةِالكفاءاتماهيةِإِ ِاؤمبحثِالثالث:

ول الفرد على كفاءات يف جمال على ضرورة حصُ  زُ يركّ  ي رح التقليدي الذّ  ه للط  ة وُتاوزُ ر مفهوم الكفاءَ إن  تطو  
أكرب  ة  ـــــحريّ  همومنح   ،ات البيئةى إىل أن  تبحث املؤسسة على أفراد قادرين على التكيف مع مستجد  ّتصصه فقط أد  
لى املؤسسة إدراك ع هبا الكفاءات فإن   هم، ونظرا  إىل اخلصائص اليت تتميزُ طوير هم وتواحملافظة علي   للمبادرة واإلبداع

 ذا املبحث إىل املطالب اآلتية:التطرق يف ه ه مت  ة؛ وعلي  ـا بفعالي  دارة كفاءاهتإ   ن من   تتمك  هذه اخلصائص حَّت  

 مفهــوم إدارة الكفاءات؛ 

 .أهداف ومقومات إدارة الكفاءات 
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ِ

ِإدارةِالكفاءاتِ:ِمفهومولاؤمطلبِاأل

 إىل تعريف اإلدارة أو املنامجنت؛ خمتصرةر  التطرق بصفةر  يتم   الكفاءات أن  من الضروري قبل تعريف إدارة 

ِفِاإلدارةـأواًل:ِتعري

وتعن  To Manageيعود مصدره إىل كلمة  األمريكيةمصطلح أجنليزي وليد الثقافة  « Management »  اإلدارة
 1 وتعود إىل اإلدارة أو التدبري. Dirigerابللغة الفرنسية 

كل العبارات املقرتحة مل  تستطع التعبري ابلشكل   الرغم من احملاوالت العديدة لفرنسة هذا املصطلح إال أن  وعلى 
 الصحيح عن املدلول العميق للكلمة ولقد فض ل العديد من الباحثني الفرنسيني التمس  هبذا املصطلح ابعتقادهم أن  

 على البحث يف طرق التسيري اإلداري.املهم هو ليس فرنسة املصطلح بقدر ما هو مهم العمل 

، ت علمية ومبادئ تطبيقيةه من نظراي  ــــــــملا حتوي راسخ   اإلدارة علم  ؛ وفن ه: علم  ولقد مت تعريف املنامجنت على أن  
تقوم مبالحظة الظواهر واملشكالت اإلدارية وتفسريها و على األسلوب العلمي يف ممارسة وظائف اإلدارة  ا تعتمدُ وألّن  

جاح يف تطبيق مبادئ وقواعد اإلدارة الن   ألن   فن  اإلدارة التكيف معها، و و والتنبؤ حبدوثها من أجل التحكم فيها 
 2وقدراهتم.حسب إمكاانهتم  ُيتلفون فيما بينهموهم اخلربة والقدرات الشخصية لألفراد رجة األوىل على ابلد   يعتمدُ 

فن احلصول على أقصى النتائج أبقل جهد حَّت ميكن حتقيق أقصى رواج وسعادة  :اكما تعرف اإلدارة على أّن  
 .لكل من صاحب العمل والعاملني مع تقدمي أفضل خدمة ممكنة للمجتمع

                                                           
1 www.larousse.fr  
2 Raymond Alain Theitrat, Le Management, 7e édition, 1995, P.05. 

http://www.larousse.fr/
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ه أبحسن وأرخص طريقة أما فريديري  اتيلور فريى أن  اإلدارة هي: أن  تعرف ماذا تريد مث تتأكد أن األفراد يؤدون
 1ممكنة.

وميكن الوصول إىل أن  اإلدارة هي: جمموعة من التقنيات املسؤولة على استخدام العناصر املادية والبشرية بكفاءة 
 بفعالية. األهداف املرسومةعالية لتحقيق 

 

ِاثنياً:ِتعريفِإدارةِالكفاءات

 إدارة الكفاءات هي:

 هذه  األنشطة املخصصة الستخدام وتطوير الكفاءات املوجودة أو املستقطبة حنو األحسن، وتتمثلُ  ةُ موعجم
  2.املؤسسة أهدافتحقيق ل وسائال   تعتربُ و  وغريها ، التوظيفدريباألنشطة يف تطوير املسار الوظيفي، الت

 زمة والض روريـ ة لألداء املالئم للمهام املنوطة بكل فرد، وأيضا  ببناء منوذج يهتم ابلتوظيف،  تتعلُق ابلكفاءات الال 
 3االختيار، التدريب، التطوير وغريها من اجلوانب األخرى اليت تتعلق إبدارة األفراد.

   حتياجات املؤسسة من كتشاف ا  على ا   زُ يركّ  و  ،املؤسسة يفيف تقييم املهارات واملعارف  يستخدمُ  نظام
 ات التدريب، التوظيف والتعويض.كتشاف الثغرات وبرجمة نشاطالكفاءات وا  

جمموعة  ، وتتمثل يفالكفاءاتإذن؛ إدارة الكفاءات هي: اُتاه املؤسسة حنو بلوغ أهدافها االسرتاتيجية من خالل 
األهداف  كما  ونوعا  سعيا  لبلوغ  الكفاءاتمن العمليات واملمارسات اإلدارية اليت تلّب احتياجات التنظيم من 

 بـ: وعليه فاملؤسسة الكفؤة هي تل  اليت ُتطبق إدارة كفاءات تتصفُ ؛ متوسطة وطويلة األجل

 .متلُ  خمزوان  من الكفاءات 
   بكفاءاهتا. ستعانة  ا   رُ تتطو 
  علم التنظيمي.الت  تشجُع على 
   د  نظاما  لألجور على أساس الكفاءات.تُع 

                                                           

 .09، ص.2007، 01.، عمان: دار أجنادين للنشر والتوزيع، طمبادئِاإلدارةحممد فوزي حلوة،  1 
 .55، ص.مرجعَِّابقكمال منصوري، مساح صوحل،   2 

3 Annie Hondeghem & all, Op Cit, P.563. 
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   ّوظيفي.ـــــاملسار ال طويرعلى ت عُ تشج 
   ّاجلماعي. العملَ  زُ حتف 
  ُملتطلبات املنافسة. تستجيب 

 
 
 

ِاءاتـماتِإدارةِالكف:ِأهدافِومقو ِ يناؤمطلبِالثا

ة، ولكن املؤسس إسرتاتيجيةلتحقيق  سة  ومتحمّ   زة  وحمف   بة  ومدر   لة  إدارة الكفاءات إىل جعل املوارد البشرية مؤه   هتدفُ 
ِاليت ينبغي توفرها. قوماتهناك جمموعة من امل

ِإدارةِالكفاءاتأهدافِأولـــــاً:ِ

 :هداف اآلتيةهتدف إدارة الكفاءات إىل حتقيق األ

 .من املوارد البشريةوالتنبؤ ابالحتياجات املستقبلية حتديد االحتياجات احلالية  -
 .وضع أسس علمية مناسبة جلذب واستقطاب الكفاءات -
 ّتفيض التكاليف اخلاصة ابستقطاب الكفاءات من خارج املؤسسة. -
 تتناسب مع الوظائف املسندة هلا. االتأكد من أّنو حتديد أفضل توزيع للكفاءات  -
 التحفيز وخلق الدافعية للعمل والدفع إىل التعلم. -
 زايدة فرص اإلبداع واالبتكار. -
 خلق ثقافة انتماء قوية لألفراد ابملؤسسة. -
 احملافظة على قابلية التوظيف. -
 متابعة املسارات الوظيفية لألفراد.  -

 ابإلضافة إلــى:

 .واحملافظة عليها تنافسيةاكتساب مزااي حتسني األداء الكلي للمؤسسة و  -
 زايدة املردودية احلالية واملستقبلية للموارد البشرية. -
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  مناصب مستقبلية.يلّ  وَ تَـ ـــــ  هتيئة املوارد البشرية ل -
 تفادي االصطدام ابملتغريات البيئية املفاجئة. -
 صائبة. اّتاذ قرارات اسرتاتيجية -
 
 
 

ِدارةِالكفاءاتماتِإِ مقو ِ ِاثنيـــــــاً:

 1:ما يــــلية الكفاءات؛ ا لضمان جناح املؤسسات يف تطبيق إدارَ رهَ من العوامل اليت ينبغي توف  

 لتطورات احلاصلة يف شَّت اجملاالت؛دعم القيادة وإمياّنا بضرورة االعتماد على الكفاءات ملواجهة التغريات وا -
اءات من شأنه أن  يؤثر على سلوك املوظفني ويزيد سرتاتيجية املبنية على الكفهها اجلديد لالواإلعالن عن توجّ  

جيعلهم مسؤولني عن حتقيق أهداف ، كما هم ويدفعهم للسعي حنو اكتساب وتنمية كفاءات جديدةمحاس
 .مؤسستهم

 قيق التميز واكتساب مكانة مرموقة بني املنافسني.إجياد التوليفة بني االسرتاتيجية والكفاءات اليت تصل إىل حت -

املالية أو غري  عتماد سياسة فعالة لألجور واملكافآت هو من العوامل املؤثرة على دافعية األفراد، فاملكافأة سواء  ا   -
ت اليت املالية تعترب من أهم اإلغراءات اليت تساهم يف استقطاب الكفاءات واحلفا  عليها وحتفيزها، ومن املقاراب

دية الوظائف ظهر األجر القائم على أساس الكفاءة الذي يربط األجر بطبيعة ظهرت لتشجع اإلبداع وتعد  
 الكفاءات اليت حيوزها املوظف.

الكفاءات مسؤولية مشرتكة بني املوظفني طوير املسار الوظيفي؛ فقد أصبح تطوير الكفاءات وتشجيع ت طويرت -
تظر من املوظفني اكتساب كفاءات ضرورية يف نشاطها وأهدافها؛ جيب عليها أن املؤسسة تن واملؤسسة فإذا كانت  

مشاريعهم  طويرتسمح هلم أبن يكونوا عناصر فاعلة يف هذه العملية من خالل دعمها وتشجيعها هلم يف بناء وت
 ضعه.قوم بو التدريب الذي تمج الفردية ضمن بران

 
                                                           

 .428،424،421، ص.ص.مرجعَِّابقعذراء بن شارف،  1 
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ِِةِالفصلالصـــخ

 ميكن الوصول إىل هذه النقاط: األول من خالل الفصل

   فكرية   سرتاتيجيا  وقدرة  موردا  ا   ه  إىل اعتبار   غري َ التصو ر التقليدي للفرد من أن ُه جُمر د آلة الفكر التنظيمي تطورَ إن 
 .وعنصرا  فاعال  يف املشاركة اإلجيابية، ومصدرا  للُمضيّ  حنو التطوير واإلبداع كامنة    وطاقة  

   نة وأصبحت  تنظُر هلا تخصصة يف جماالت معي  املؤسسات التقسيم التقليدي للمهام على شكل وظائف مُ ُتاَوزت
عنها خدمات متميزة يُقدّ مها أفراد ذو خربة ومعرفة ودائمو  ا جمموعة من الوظائف املتكاملة اليت ينتجُ على أّن  

 احلركة بني املهام وجمموعات العمل.

 سلوكالو  ةهار املو  ةرفاملعُن منها الكفاءة هي: على ثالثة عناصر أساسي ة تتكو  ت املهني ة تتف ُق األدبيات واملمارسا 
هذا  يف تنسيق ديناميكي ضمن متطلبات الوظيفة من أجل الوصول إىل أداء عايل ومتميز، ولكن   ُتتمعُ اليت 

املؤسسة أن  العمل الناجح هو الذي يقوم على أساس التعاون والتآزر بني مجيع  زا  إذا أدركت  ا  ومتي  األداء يزداُد علوّ 
هناك عالقة أتثري ُمتبادل بني الكفاءات الفردية ينتج عنها نتائج أحسن بكثري من تل  اليت حيققها  األفراد ألن  
 فرد لوحد ه .

  االعتماد على املوارد البشرية عترُب يُ جيا فقط بل إن  السعي لالستدامة ال يتم  من خالل االستثمار فقط أو التكنولو
 مصدرا  مهّما  لتحقيق امليزة التنافسية وضمان االستمرارية.

 يزيد من فرص و معىن أفضل للعمل  لبشرية، مينحُ منط للتفكري االسرتاتيجي يف إدارة املوارد ا يإدارة الكفاءات ه
 التناغم بني رغبات العمالء ومتطلبات الوظائف.
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 متهــيد

ملتطلبات البيئة فكان من الضروري إعادة النظر يف  ي للوظائف ال يستجيب  ئسيري التنبالت   يف هناية الثمانينات أصبح  
 ؛يئكفاءة كأحد مكوانت التسيري التنبظهور ال من األحباث اليت أد ْت إىل مجلة   اجملال أمام   ، وهو ما فتح  مضمونِهِ 
ُ  إىل التنب  اما يي ول عبِّ ي للوظائف والكفاءات ي  ئالتسيري التنب لي صبح    عن مجموعة من اجإرراءات واألدوات اليت دهد

يف  يتمثل  و  وارد البشرية؛إليه مستقبل امل يسة يف مجال الوظائف والكفاءات من أرل إانرة خمتلف القرارات اليت متس امل
 ة بْي ة والنوعي  بصفة مسبقة يف االختالالت الكمي   حكمِ خمططات عمل م ور هة للت  ة يف شكل د  د  حم رتاتيجيةيإ

دِّد  اجإطار والعالقات اليت ييتمُّ على  ،واملتاح منها على مستوى امل يسة االحتيارات املستقبلية من املوارد البشرية وُي 
 ات إدارة املوارد البشرية.مماريأيايها تنظيم خمتلف 

 هذا الفصل اجإملام امختلف أيايياته من خالل املباحث اآلتية: ييتمُّ يفوللّتعرُُّ أكثر على هذا املنهج 

 ي للوظائف والكفاءات؛ئماهية التسيري التنب 

  ي للوظائف والكفاءات؛ئ التنبللتسيريالفرنسي اجإطار القانوين 

 ظائف والكفاءات؛ي للو ئأمهية التسـيري التنب 
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 اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئنبري التَّ سيِ املبحث األول: ماهية الت  

ي للوظائف ئت يدعو إىل تطبي  التسيري التنبة اجملاالـم  ابلتغيري الشديد والسريع يف كاف  سِ ن  التعامل مع بيئة تت  إ
جتسيِدِه وامشاركة  من املوظف الذي يعي نقاط قوته ويسعى إىل والكفاءات بدعم  من القيادة اليت تلعب  دوراً رئيسياً يف 

 .التغلب على نقاط ض عِفهِ 

 عــرض املطالب اآلتية: هذا املبحثيف  وعليه؛ ييتمُّ 

   ي للوظائف والكفاءات؛ئهور التسيري التنبظ 

   ي للوظائف والكفاءات؛ئالتسيري التنب وممفه 

   وح دوده. والكفاءاتي للوظائف ئالتسيري التنب اتمقوم  
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 اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئالتسيري التنب ورظه  : ــأولاملطلب ال

ي معي يف ظل ابجإرابة على حتدِّ  تصور   لتزم كلُّ اِ  حيث  للوظائف والكفاءات ي ئالْت عد ة تصورات للتسيري التنبتو 
 ات كما يلي:للوظائف والكفاءات يف أربع حمط   يئهبا التسيري التنب وصف املراحل اليت مر   ميكن  و  ،ظرُو معينة

  1960لألفراد  يئالتايلورية والت سيري الت نبأواًل: 

GPP (Gestion Prévisionnelle du Personnels) 

متّيزْت هذه الفرتة بسيادة أيس مدرية اجإدارة العلمية اليّت اهتّمْت بتحديد مهّمات كل عامل، اخلطوات اليّت جيب 
هبا، الوقت القيايي جإجنازها، كم يينتج وابلتايل كم ييستح  من أرر، إضافة إىل تصميم األبعاد املاديّة  عليه القيام

ُ  إىل حتقي  تسوية كّمية من خالل إجياد العدد الكايف من  لألفراد يئالعمل، أْي أّن الّتسيري الّتنب ملواقع كان يهد
 1.االهتمام ابلنواحي الدميغرافّيةالعمال للقيام بوظائف امل يسة واقتصر  على 

 1970 ي للحياة الوظيفي ةئنبالعالقات اإلنسانية والت سيري الت  اثنياً: 

GPC (Gestion Prévisionnelle des Carrières 

األداء يف إّن الرّتكيز على النواحي الفّنية يف اجإدارة العلمية أغفل  الكثري من الّنواحي اجإنسانّية اليّت قْد ت  ثـّر  على 
ال يتنايب  مع م هالته فإنّه ييصبح  عبئًا على امل يسة ويتقوم  إربارّّيً  امل يسة، فإذا ما و ضع  الفرد يف منصب  

إبهناء عمله، إذْن فمن مصلحتها أْن ت ساعد  العاملي لديها على ختطيط مسارادهم الوظيفية من خالل إرراء عملّية 
 اهتمامات ورغبات األفراد يف الّتقدُّم الوظيفي وبي احتيارات امل يسة حبث ايتباقي حول مدى املواءمة بي

من خالل الّتحديد املسب  للوظائف أو للمحطّات الوظيفية اليّت ييشغل ها املوظف اما  2املستقبلية وفرصها للنمو،
 ولكن مع األزمة البرتولّية األوىل توّقف  البحث يف هذا اجملال. 3ينسجم  مع قدراته، خصائصه الشخصّية وطموحاته.

 

 1980للوظائف ي ئنباملؤسسة املواطنة والت سيري الت  اثلثاً: 

                                                 
1 Chen Fang, Filley Thomas, Gestion Prévisionnelle des Emplois & Gestion des Carrières, P. 05. Disponible sur 

le site: www.free.fr 
 .305 .، ص2003دار اجلامعة اجلديدة،  :، اجإيكندريةالسلوك التنظيمي: مدخل تطبيقي معاصرصالح الدين حممد عبد الباقي،  2
 .298، ص: 2000 القاهرة: دار الكتب، ،إدارة املوارد البشري ة: منظور القرن احلادي والعشرينأمحد يّيد مصطفى،  3

http://www.free.fr/
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(Gestion Prévisionnelle des Emplois) GPE 

اليت كانت   1973د األزمة البرتولية ينة ــبع ةً ي لتوقع ومنع حدوث األزمات خاصّ ئنبجتّدد  ظهور الّتسيري الت
هناك انعكاس بي العمل وعالقته  أن   وأثبتتْ  ؛كالصفعة املدمرة لكل املناهج اليت مل تستطع التنب  هبذا احلدث

رتفاع نسبة البطالة عقب ختفيض وايع يف عدد املوظفي يف الصناعات يف اِ  تمثل  يابملتغريات اهليكلية يف االقتصاد 
ي ئاولة إنشاء وموذ  للتسيري التنبى إىل حما أد  والصلب وصناعة الفحم، مم  الثقيلة بسبب إعادة هيكلتها كاحلديد 

وورد ذلك يف  ترييخ فكرة الشركة املواطنة ، ومن خالل هذا النموذ  ت  ه األزمات مستقبالً ذحدوث مثل ه ب  يتجن  
حول  1مل احلكومةيف املنشور الذي يتعل  بطريقة ع 1988ينة  Michel Rocardخطاب للوزير األول الفرنسي 

حبماية  تمهم يف خل  مجتمعات دهاجيب أْن ت سو ة هي مواطن يف اجملتمع الذي تعمل فيه  يسامل التأكيد على أن  
 حقوق اجإنسان.

نافسية الشرية؛ ما رعل ا النموذ  مل يعْد كافيًا يف ظل ظرُو رديدة متيزْت بظهور العوملة والتذه ولكن  
 ي ايتمرارية امل يسة من خالل االيتعانة امواردها البشرية.رديدة تقوِّ  وماذ    يبحثون عن ياالقتصادي

 1990ي للوظائف والكفاءات ئاملؤسسة املرنة والت سيري الت نبرابعاً: 

GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences) 

 ... املتطلبات اجلديدة للتنافسية كالنوعية، اخلدمة، اجإبداع والعالقة مع الزبون لظهور نتيجةً و بداية التسعينات  يف 
ا التغيري من ذيسات على البحث عن توازهنا ضمن هه يف مجال التسيري وهو ما أرب امل  الكفاءة نفس   فرض مصطلح  

فشغل  مفهوم الكفاءة  2،ل املشاكلقادرة على التأقلم وح املهام فقط بلْ  بتنفيذخالل البحث عن موارد بشرية ال تقوم 
 حّيزاً كبرياً وأصبحْت امل يسات أكثر انتباهاً حملتوى العمل من حجمه.

 

 3أبربعة مراحل هي: للوظائف والكفاءات مر   يئبالتنل إىل أّن للتسيري الوصو ممّا يب  ميكن أْن 

                                                 
1 Journal Officiel de la République Française, La circulaire du 25 Mai 1988 relative à la méthode de travail du 

gouvernement,  P. 7382.                                                                                                                  
، ألداء البشري ابملؤسسة الصناعية: دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل ـ بسكرةدور تسيري املهارات يف حتسني اشنايف نوال،  2

 .42 .، ص2014/2015 ،ختصص علوم التسيريكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري :  كرةسب-حممد خيضررامعة ، علوم ة دكتوراهأطروحة
3 Emmanuel Christain, La gestion Prévisionnelle de l’Emploi & des Compétences Territoriale (GPECT), 

Eclairage Magazine, Haute-Normandie-France, N°25, Mai 2012, P. 08. 



 ثاينالفصل ال لْلوظائـِف والكفاَءاتي ئَأساسيَّات حْول التَّْسيِـري التَّنب                  
 

44   

 

 يتعل   ابلطرق اليّت دهتمُّ ابجلوانب اجلماعية والكمية حول النمو الّدميوغرايف للموظفي. ي لألفراد:ئالتسيري التنب .1
 يتعل   ابلطرق اليّت دهتمُّ بتحديد احملطات اجإرشاديّة للمسار الوظيفي للموظفي. ي للحياة الوظيفية:ئالتسيري التنب .2
 الوظائف.ات يف حمتوى هيكل الّتغريات والتطور  يتعل   ابلطرق اليّت دهتمُّ بتحديد ي للوظائف:ئالتسيري التنب .3
بتطور الوظائف وحتديد االحتيارات املستقبلية يتعل   ابلطرق اليّت دهتمُّ  ي للوظائف وللكفاءات:ئالتسيري التنب .4

 من الكفاءات مع األخذ ابحلسبان تطلعات األفراد.

 للوظائف والكفاءات: يئالتنبوالشكل اآليت يوضح مراحل تطور التسيري 

 ي للوظائف والكفاءاتئهبا التسيري التنب رَّ ــ(: احملطات اليت م05رقم )شكل 

 

 

 ي للحياة الوظيفية   ئالتسيري التنب                 ي للوظائف ئالتسيري التنب                                  قانون بورلـو            

 أيس اجإدارة العلمية                                زمة البرتولية األ                                ظهور مصطلح الكفاءة                                  

Source: Emmanuel Christain, La gestion Prévisionnelle de l’Emploi & des Compétences Territoriale (GPECT), 

Eclairage Magazine, Haute-Normandie-France, N°25, Mai 2012. 

 

 

 

 اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئري التنب  سيِ التَّ  وممفه  : ثاينـاملطلب ال

ثورة االتصاالت واملعلومات وردْت امل يسة نفسها مج ْبًة على حتمية إجناز صورة مستقبلية ملواردها البشرية  أمام  
GPRHي للموارد البشرية ئالتسيري التنب ا ميكن تسميته  بصفة علمية ورشيدة عن طري  االيتعانة ام

  ي ئالتسيري التنب أو

                                                 
GPRH : Gestion Prévisionnelle des Ressources Humaines 
GPP : Gestion Prévisionnelle du Personnels 

      70                                          80                                              2005 

60                                         1973                                              90                             
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GPPلألفراد 
   التسيري االيتباقي للوظائف والكفاءات أوGAEC

   ختطيط املوارد البشرية أوPRH
ي ئالتسيري التنبأو  * 

GPECللوظائف والكفاءات 
نفس املوضوع ولكن مع اختالُ بي كل منها، وهذا رارع  دم  ات ختتسِميوهي عدة *  

 .يتمثل يف التنب  موحدعامل يف  تشرتك  ولكنها ، هلذا التسيريإىل فرتة الظهور أو إىل االهتمامات اجلديدة 

 التنبــؤ أوال: تعريف 

 على أنـ ـه:التنب   ميكن تعريف

   منظمة قائمة على أيس علمية. ختطيط   عملية 

   ة املالي  و  ةاملادي  ، املوارد البشرية وتوريهِ  دارةِ ل إِ خال  األهداُ والويائل منْ بْي  علمي وعملي يربط   أيلوب
  1يف حتقي  األهداُ. الذي يساعد   النحوِ املتاحة على 

   2 راية الكتشاُ املتغريات املستقبلية.تقوم على املنط  والعلم والدِّ  ذهنية   عملية 

ويركز على ه: منظم، زمين، علمي أبن   ه املستقبل يف مجال معي، ويتميز  ا يي ول إليْ ملالتنب  هو التخطيط ف وعليه
 أيئلة: ثالثاجإرابة على  يقوم على هدُ حمدد

 د األهداُ واألداء املراد حتقيقه؛حتدي ؟نكون أين نريد أنْ  -
 واجإرراءات؛حتديد االيرتاتيجيات  ؟إىل هناك كيف نصل   -
بطريقة  الس الهذا ميكن صياغة تقنية، و الالية و املبشرية، الحتديد املوارد املختلفة  ؟ماهي املوارد الالزمة -

 البشرية اليت يتمكننا من بلوغ أهدافنا؟: ماهي املوارد أكثر ختصيصاً كما يلي

 اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئاثنياً: تعريف التسيري التنب  

 ي للوظائف والكفاءات حىت يتسىن فهم هذا املنهج:ئموعة من التعريفات للتسيري التنبميكن تقدمي مج

                                                 
GAEC : Gestion Anticipative des Emplois & des Compétences  
PRH : Planification des Ressources Humaines 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences 

 .273، ص.1980القاهرة: مكتبة األجنلو مصرية،  أصول اإلدارة العامة،عبد الكرمي درويش، ليلى تكال،  1
 .262، ص.1987، اجإيكندرية: دار املطبوعات اجلامعية، علم اإلدارة العامةمارد راغب احللو،  2
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  يئة االحتادية الفرنسية للم يساتاهلحسب » France MEDEFMouvement des Entreprises en  « :1هو 
 :عمال دهدُ إىلأييايات وخطط  تصميم، تنفيذ ومتابعة

  ًاالحتيارات واملوارد البشرية املتاحة يف امل يسة )من حيث الوظائف بي  تقليص الفجوات م قدما
 .احملددة بوضوحو متويطة املدى أو على األقل وفقاً لألهداُ االيرتاتيجية  ةخطللوالكفاءات( وفقاً 

   املوظف يف مشروع التطوير الوظيفي.إدما 

   جييب عن ثالث إىل التحكم يف تطورات الوظائف،  من األدوات واألياليب اليت تسعى ومجموعة   طموح   توره
أنواع من القضاّي اليت تتعل  ابالحتيارات املستقبلية من العمالة، االحتيارات املستقبلية من الكفاءات والويائل 

 2فات بي االحتيارات واملوارد املتاحة على املستويي الكمي والنوعي.الالزمة لتخفيض االحنرا

   كفاءات( أو من الناحية )يتباق وتنب  التطورات اليت متس املوارد البشرية يواء من الناحية النوعية اِ يقوم بــ أيلوب
املوظفي املعنيي هبذه الوظائف وحتليل التطورات املتعلقة و  ،لى حتليل الوظائف احلاليةالكمية )أعداد( ويعتمد ع

ابلوظائف واملوظفي، أيخذ يف احلسبان احلارة إىل كفاءات رديدة والوقاية من يوء التكيف عند إدخال 
، اخلبات والسلوكك امل يسة يف الوقت الِ مت إىل أنْ  يهدُو  ،ياليب عمل رديدةأ ات الالزمة ملنايب املعاُر

 3ها.ئفألداء وظا

   والويائلِ  واجإرراءاتِ  املنهجياتِ من  مجموعة   ُ للم يسة حىت  احملتملِ  املستقبلِ  وحتليلِ  إىل وصفِ  اليت دهد
 4يتسىن هلا حتديد وتوضيح القرارات املتعلقة ابملوارد البشرية.

   من األعمال واجإرراءات املتنايقة اليت دهدُ إىل التقليص بصفة مسبقة من الفروق بي االحتيارات  مجموعة
طويل  وأ)من رانب العدد والكفاءات( حسب املخطط االيرتاتيجي ضمن أف  متويط  املتاحة واملوارد البشرية

 5.ية كبرية لعملية التنب وإيالء أمه رل مع تثمي املسارات الوظيفيةاأل

 ُيدد اجإطار والعالقات اليت ييتم من خالهلا تنظيم خمتلف نشاطات إدارة املوارد البشرية، ويتمثل يف شكل نهج  م
 1أهداُ وخمططات عمل مورهة للتحكم يف االختالالت الكمية والنوعية للموارد البشرية.

                                                 
1 www.medef.nc  
2 Anne Dietrich, Op Cit, P. 37-38. 
3 Maryse Dumas & all, Anticiper les évolutions du travail & des compétences, Revue de la qualité de vie au 

travail, N°322 Novembre-Décembre 2008, P. 03,04. 
4 Françoise kerlan, Guide pour la GPEC, Paris: Edition d’Organisation, 2 éditions, 2004, P.17. 
5 Christine Gavini, La Gestion de l’Emplois, Paris: Edition Economica, 1997, P.22. 

http://www.medef.nc/
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   املوارد  االحتيارات من التنب  ابالختالالت اليت ميكن أن تنشأ بي أوالً  سعى إىل حتقي  هدُ مزدو  هوي منهج
االحتياط ألي طوارئ ميكن أْن حتدث وت ثر على امل يسة وااليتعداد هلا اثنيًا و  ؛كمًا ونوعاً واملتاح منها  البشرية 

 2.طوير الكفاءاتمن خالل ت

   للم يسة، له رانب مجاعي  اجإيرتاتيجيةئية واخليارات ايتباقي ووقائي للموارد البشرية يتواف  مع القيود البي تسيري
يهدُ إىل الكشف املسب  عن القضاّي املرتبطة بتطور الوظائف والكفاءات وتوقع خطر الفجوة بي املوارد 

وحتديد الويائل الالزمة الختاذ اجإرراءات الضرورية، ورانب فردي  ،كماً ونوعاً البشرية املتاحة واالحتيارات منها  
 3  ابلتشجيع على تطوير وتنمية املسارات الوظيفية للموظفي.يتعل

   ده إدارية   عملية  ُ الوقت املنايب و ويف األماكن املنايبة من األفراد النوعية املنايبة توفرِي العدد املنايب و إىل  د
 4إقرارها يف فرتة قادمة. م  ـت اليت األعمال اليت يتكون مطلوبة أو داءأل

 :للوظائف والكفاءات كما يلي يئالتنبتعريف التسيري يف األخري إىل  الوصولميكن 

يف  امل يسة بصفة عامة وإدارة املوارد البشرية على وره اخلصوص، يتمثل   هو أحد االهتمامات املركزية اليت ختصُّ 
املتنايقة اليت دهدُ إىل التنب  حبارة امل يسة من املوارد البشرية الالزمة من حيث  واجإرراءاتِ  من األدواتِ  مجموعة  

 .الكمية املنايبة والنوعية املنايبة لتزويدها هبا يف الوقت املنايب

 ات ف والكفاءَ ي للوظائِ ئالتسيري التنب مميزات: لثاً اث

 5ي للوظائف والكفاءات ابخلصائص اآلتية:ئالتنب يتميز التسيري

   واالحتيارات. البشرية املتاحة و هدُ عملي يسعى إىل الوقاية وامتصاص وضعيات عدم التوازن بي املواردذ 
   احتيارات.-توقعات منطقية قائمة على تصور املعادلة مواردلِ  نتيجة 
   االيرتاتيجي خططاملدما  وظيفة املوارد البشرية يف وإ لقيادة التغيري يف امل يسة منهجية. 

                                                                                                                                                             
1 Jean Pierre Citeau, Gestion des ressources humaines: Principes généraux & cas pratiques, Paris: Editions 

Dalloz, 4e Edition, 2002, P.64. 
2 Dominique Thierry, Christian Sauret, La Gestion Prévisionnelle & Préventive des Emplois & des 

Compétences,  Edition l’Harmattan, 1993, P.14. 
3 www.anact.fr/definition  

 .70، ص.2010، عمان: م يسة الوراق للنشر والتوزيع، االجتاهات احلديثة يف إدارة املوارد البشريةحممد زويد العتييب،  4
رامعة أيب بكر ، ة دكتوراهوحر أط، يف احملافظة على رأس املال الفكري كميزة GPECدور التسيري التقديري للوظائف والكفاءات موياوي زهية،  5

 .24-23.ص.، ص2016، يري ختصص تسيري املوارد البشريةكلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية يف علوم التس  : تلمسان-بلقايد

http://www.anact.fr/definition
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   ابلبحث عن الكفاءة يف يوق العمل أو  ئجه من خالل خمططات العمل اليت تتعل  يواءً نتا تتجسد
 ابلتحويالت والرتقيات الداخلية.

   فكرته على االنتقال من تنفيذ األوامر إىل املبادرة وحتمل املس ولية. تقوم 
 احملافظة على قابليتهم للتوظيف.يسعى إىل املوظفي و  دعم  ي 
   ومجاعي يف حتليله  ،يلفرد وإدماره يف تطوير مشروعه الوظيففردي ومجاعي؛ فردي يف اهتمامه اب منهج

 1لالحتيارات الكلية من املوارد البشرية.
   تساؤالت حول مستقبل امل يسة وجيعل املوظفي مهتمي اما يت ول إليه م يستهم. ي ثري 
   مستودع من الكفاءات اليت جيب ايتغالهلا بشكل ريد لتوريهها إىل  ويعتبهتطوري  للفرد امنظور   ينظر

 وظائف أخرى يف املستقبل.
   العامة. اجإيرتاتيجيةاخلطة من التخطيط االيرتاتيجي العام وغيابه ي ضعف  رزء 
   أو د إعادة التنظيم، د إنشاء م يسات رديدة أو عنْ ضروري يف امل يسات املستقرة أو عنْ ابجإضافة إىل أن ه

 يف حالة إدخال تكنولوريا رديدة وغريها من احلاالت اليت تتسبب يف تغيري هيكلة املوارد البشرية.
 
 
 
 

 ي للوظائف والكفاءات ئرابعاً: أهداف التسيري التنب

ذه م امل يسة هب، حيث  دهتمجموعة  من األهداُ اليت متسُّ امل يسة واملوظف ي للوظائف والكفاءاتئللتسيري التنب
 2 األهداُ اآلتية: لتحقي املنهجية 

 .ًالتنبُّ  بتطور الوظائف هيكالً ومضموان 
 .التنبُّ  بتطور الكفاءات اليت تضمن اجلودة والفعالية للم يسة 
 .إانرة خمتلف القرارات اليت متس املوارد البشرية 

                                                 
1  Dominique Thierry, Christian Sauret, Op Cit, P.14. 
2Françoise Mallet, La Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences, un outil stratégique de 

management pour l’entreprise, GNU Free Documentation License, Version 1.2, Boston-USA, Novembre 2002, P. 

07. 
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 ._املسامهة يف حتقي  أهداُ امل يسة _إنتارية أكب بتكلفة أقل 
 املوظفي للعمل وحتقي  الرضا الوظيفي. تعزيز دافعية 
 .ختفيض معدل دوران العمل وتفادي فقدان املعرفة واملهارة 
 .خل  ممرات مشرتكة ومرونة رغرافية بي الوظائف وبناء خمزون من الكفاءات 
 .احلصول على العدد املنايب والنوع املنايب من املوظفي ألداء األعمال يف الوقت املنايب 
 وانسجام بي اخلطة االيرتاتيجية العامة وبي ايرتاتيجية إدارة املوارد البشرية. حتقي  تكامل 
 .إعداد امليزانيات التقديرية للموارد البشرية يف مجاالت التوظيف، التطوير، التعويض وإهناء اخلدمات 

املشاريع الوظيفية هي طموح أي موظف يسعى إىل االيتقرار  طويراحملافظة على القابلية للتوظيف وت وتعتب
تطوير كفاءاته لتحقي  توازن بي حياته املهنية وحياته اخلاصة اء أو التسريح، وأيضًا إىل الوظيفي وتفادي اجإقص

 وملوارهة تطورات يوق العمل أو أي تطورات أخرى ت ثر على م يسته.

 

 

 

 

 وحدوده   اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئالتنب التسيري ماتقو ِ م  : لثاملطلب الثا

ي للوظائف والكفاءات هي توفري الكفاءات الالزمة ألداء الوظائف املطلوبة ئالغاية من تطبي  التسيري التنب إن  
قوِّمات من توفر مجموعة من امل ابلعدد املنايب والنوعية املنايبة ويف الوقت املنايب، وحىت تتحق  هذه الغاية ال بد  

 :وتتمث ل  يفيتوقف عليها جناح تطبي  هذا املنهج؛ اليت 

 الثقافة التنظيميةأواًل: 
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وختتلف  1؛التقاليد واملعتقدات اليت يفكر هبا أعضاء امل يسةظيمية هي مجموعة القيم، العادات، الثقافة التن
األولوية لإلنسان ويعتبه موردًا مهماً الثقافات التنظيمية من حيث مضموهنا واالجتاهات اليت تغريها، فمنها يعطي 

ومنها يعطي األولوية للربح ويعتب اجإنسان مجرد آلة تستخدم يف هذا الغرض وينمي  ،وينمي ثقافة اجإبداع واملعرفة
  .احرتام السلطة والطاعة وغريها من القيم الكالييكية اجلافة

 كفاية ودقة وحداثة املعلوماتاثنياً:  

يليمة، وهنا يظهر دور وضوح  اداثة املعلومات إىل التنب  الدقي  وتكون النتائج املرتتبة عنهت دي كفاية ودقة وح
من مصادر املعلومات اليت ُيتا   ب   تعوت   التشريعات والقوانيابجإضافة إىل التسويقية واملالية، نتارية، السيايات اجإ

 العمليات اآلتية: نتائج تسيري التنبئي للوظائف والكفاءاتال إليها

حتليل وتوصيف الوظائف قاعدة مررعية جإعداد خمتلف السيايات املتعلقة  يوفر   حتليل وتوصيف الوظائف: .1
املهام واملس وليات اليت توضح هيكلة الوظيفة وامل هالت والصفات اليت جيب أن تتوفر  ابملوارد البشرية؛ حيث  أن  

يف تقدير حجم ونوع  ي للوظائف والكفاءاتئالتسيري التنبُيتارها يف شاغل الوظيفة هي أهم املعلومات اليت 
ومن أهم األياليب املستخدمة هلذا الغرض: مدونة الوظائف ومررعية الكفاءات الالزمة للوظائف املطلوبة، 

 الكفاءات.

توضح املسارات الوظيفية التدر  الوظيفي للوظائف من املستوى األدىن إىل املستوى  إدارة املسار الوظيفي: .2
توفريها يف  جيباليت و  الوظائف والكفاءات الالزمة يف املستقبلونوع وهو ما يساهم يف حتديد عدد  ،األعلى
 الوظيفية.وتعتب من إحدى األياليب املساعدة يف هذا اجملال خريطة املسارات  2،املنايبالوقت 

ي للوظائف والكفاءات على عملية تقييم الكفاءات اليت دهدُ إىل قياس ئيعتمد التسيري التنب :الكفاءات تقييم .3
النهوض أبعباء ومس وليات وظائفهم احلالية من انحية  قدردهم علىاالختالفات بي املوظفي من حيث مدى 

وتعود مس ولية هذه العملية إىل املس ولي املباشرين حبكم  3من انحية أخرى، وظائف أعلىل هموإمكانية تقلد
ومتطلبات الوظيفة من  تاحةمما يساعد امل يسة يف حتقي  هدُ املواءمة بي الكفاءات املمدى قرهبم ملرؤوييهم 

                                                 

 .76، ص.2007الدار اجلامعية،  :األيكندرية ،مدخل لتحقيق ميزة تنافسية: املوارد البشريةمصطفى حممود أبو بكر،  1 
 .305ص.، مرجع سابقصالح الدين حممد عبد الباقي،  2

 .317، ص.مرجع سابقمصطفى حممود أبوبكر،  3
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ها والكفاءات اليت ك  لِ يت يتحكم فيها املوظف بنجاح والكفاءات الالزمة اليت ال ميالالكفاءات خالل حتديد 
 1 كما هو مطلوب.  فيها ها ولكن ال يتحكمك  لِ مي

ابلعم  ألهنا  ميز  تتكما   ؛عملية التقييم ابجإجيابية ألهنا ال تبحث  عن العيوب فقط وإوما عن نقاط القوة أيضاً  وتتميز  
مدى التزام املوظف بسلوكيات العمل، وعليه فعملية تقييم تقيس  أيضًا مدى إجناز املهام املسندة فقط بل  ال تقيس  

 .حتديد االحتيارات التدريبيةو الكفاءات تساهم يف حتديد عدد ونوعية الكفاءات الالزمة 

 بني املسؤولني واملرؤوسني واحلوار التواصل اثلثاً:

ه عالقة ابختاذ القرارات، ـل مشاركة كل منْ  عنْ  أْن يتم امعزل   ي للوظائف والكفاءات ال ميكن  ئتطبي  التسيري التنبإن  
جناح ه  على املس ولية  ر  هو أيلوب متكامل ومشرتك، ويتقر   أيلوب مركزي بلْ  ه  ن  حيث  ال ميكن النظر له على أ

املنهج  عن تبين هذا املشرتكة بي اجإدارة العليا، إدارة املوارد البشرية ومدراء الوظائف األخرى؛ فاجإدارة العليا مس ولة  
أما املدراء  2عن وضع وتنفيذ وتقييم إرراءاته، س ولة  ورته، وإدارة املوارد البشرية موالتأكيد على أمهيته وإمياهنا بضر 

ًا ونوعاً، ويتمثل دوره اآلخرون فمس ولون عن تقدمي معلومات موثوقة حول احتيارات إداردهم من املوظفي كمّ 
 3كن من الفاعلي يواء املدراء واملسريون، أو املنظمات النقابية واملوظفي.االيرتاتيجي يف املشاركة ألكب عدد مم

 التحول من منطق املنصب إىل الوظيفة املعياريةرابعاً: 

وليس  Emploiمفهوم الوظيفة  تستخدم   ي للوظائف والكفاءاتئالتسيري التنب تطبي يف  امل يسة اليت ترغب  إن  
 :التمييز بي هذين املصطلحي ألنه غالباً ما يتم اخللط بينهماهلذا جيب ، Posteمفهوم املنصب 

ويعود هذا  ،هو عبارة عن مساحة صغرية للعمل؛ تتميز امجموعة من املهام الـم حّددة واملوصوفة بدقة املنصب: .1
اجلوانب املادية املفهوم إىل رواد املدرية الكالييكية ومنها نظرية اجإدارة العلمية لفريدريك اتيلور اليت ركزْت على 

بدراية احلركة والزمن لتفادي التكلفة والفاقد  واهتمتْ  ،يف اجإدارة املتعلقة ابلعمل واجإنتا  واعتبدها اهلدُ الرئيس
نفْت كما   ،روط العملأفضل طرق األداء وأهم ش من خالل حتديدطبيعة العمل تعريفًا دقيقًا  وعر فتْ  ،يف العمل

                                                 
1 Christophe Parmentier,L’Ingénierie de Formation : Outils & Méthodes_Editions d’Organisations, Paris: 

groupe Eyrolles, 2008, P.69. 

 .81، ص.1996، التوزيعدار زهران للنشر و  :، عمانإدارة القوى العاملةعمر وصفي عقيلي،  2 
3 Jean Pierre Citeau, Op Cit, P. 68. 
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إحكام  ىلإِ وُيتا   القدرة على املبادرة واملس ولية  ه يفتقد  البشري على أن   موردونظرْت للرمسي الغري أمهية التنظيم 
 1اجإشراُ والرقابة عليه وإلزامه بتطبي  اللوائح والقواني.

نظرية  الذي وضع هنري فايولومن رواد هذه املدرية أيضًا واليت هلا األثر الكبري يف أتصيل مفهوم املنصب 
هتمْت ابجلوانب املتعلقة ابلتنظيم يف اجإدارة واملظاهر األيايية لألداء وركزْت على اِ بدورها اليت و التقسيمات اجإدارية 

وضعْت مجموعة من املبادئ العامة لإلدارة  كما   ،دراية مستوّيت اهليكل التنظيمي واجلوانب الفيزيولورية للعمال
 كالتخصص وتقسيم العمل واملركزية. 

امواصفات ومس وليات ومستوى يلمي  يتميز  لكل فرد منصب حمدد  أن   التنظيم املرتكز على املنصبيرى  علْيهو 
 والتعويض مبنية على هذا التصور. تدريبمعي، وتكون مجيع مماريات املوارد البشرية كالتقييم وال

ت ِسمة ابلديناميكية والسرعة وايتمرارية التغي
 
امل يسات حنو تكييف تورهادها  تْ ري دفعولكن ظرُو البيئة امل

؛االيرتاتيجية مع هذه ال ي ئصدد ت ركز  منهجية التسيري التنب، ويف هذا الض  عليها تغيري هيكلها التنظيميمما فـ ر   ظرُو
 2للوظائف والكفاءات على إعادة تعريف وبناء الوظائف وت راعي يف ذلك مبدأين:

 :توييع نطاق الوظائف من خالل مجع عدة مناصب يف وظيفة واحدة بداًل من مهام  إثراء املهام
 متخصصة متفرقة على مجموعة من املناصب.

 :تقليص املستوّيت السلمية من خالل دمج املهام املتماثلة يف اهلدُ أو املتقاربة  تقليص عدد الوظائف
 .أو اليت هلا نفس الصعوابت رغرافياً 

حتقي  هذين املبدأين جيعل امل يسة تتحول من تنظيم م رتكز على املنصب إىل تنظيم مرتكز على الكفاءة اليت إن  
وييلة للمسامهة يف حتقي  األهداُ االيرتاتيجية للم يسة، و تصبح حمورًا تتمركز حوله مجيع مماريات املوارد البشرية 
 من املعايري: واجلدول اآليت يقارن بي هذين التنظيمي حسب مجموعة

 ( مقارنة بني التنظيم املرتكز على املناصب والتنظيم املرتكز على الكفاءات05جدول رقم )

                                                 
1 Frederick Taylor and Scientific Management, disponible sur le site : 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm 
2 Anne Dietrich, Op Cit, P. 54. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm
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 التنظيم املرتكز على الكفاءات التنظيم املرتكز على املناصب املعيار

 األساس

 املتطلبات

 الوصف

 املعارف

 احملور

 التعيني

 االختيار

 املكافأة

 التقييم

 املهام

 خاصة ابملنصب

 تفصيلي للمهام

 نظرية وعملية

 املنصب: حمور مجيع أنشطة املوارد البشرية

 دائم 

 املنصبملتطلبات وفقاً 

 بناًء على املقارنة مع مناصب مررعية

 على أياس حتقي  معايري اجإنتا 

 الفرد

 قابلة للتحويل من منصب إىل منصب آخر

 األفراد والكفاءات  

 يلوكية، عملية ونظرية 

 مجيع أنشطة املوارد البشرية الكفاءة: حمور

 م قت 

 حسب القدرة على اكتساب الكفاءات

 بناًء على تقييم الكفاءات

على أياس التحسي املستمر يف األداء 
 والكفاءات

Source: Jamel Chekib, Le Paradigme de la gestion des compétences, application au cas tunisien, Revue de 

l’économie & de management: management des savoirs et développement des compétences, N°03, Tlemcen, Mars 

2004.  

مجموعة من املناصب املتماثلة يف مس وليادها واختصاصادها واليت تنتمي إىل مجال عمل  هيالوظيفة  الوظيفة: .2
Emploi-       بظهور مصطلح الوظيفة املعياريةي للوظائف والكفاءات ئراء تطبي  التسيري التنب وقدْ  1؛موحد

type  وهي: وظيفة جتمع بي اخلصائص املشرتكة للعديد من الوضعيات املهنية وتعب  عْن وصف عام حملتوى
: مجموعة من املناصب املتواردة يف فروع وإدارات وم يسات أيضاً  وهي 2الوظيفة وتكون قابلة للتطور والتحييـن،

وميكن أْن ي سريِّ ها نفس  مل املشرتك بينها هو التقارب والتماثل يف الكفاءة املطلوبة جإجنازها،خمتلفة ولكن العا
 .الفرد

                                                 
، مجلة املالية البشرية بوزارة االقتصاد واملالية: منظور متجدد لتدبري املورد البشريةاملخطط املديري للموارد ، مديرية الش ون اجإدارية والعامة ابلرابط 1

 .08، ص.2011، 16لوزارة االقتصاد واملالية، ع.

2 Françoise kerlan, Op Cit, P.80. 
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إن  إعادة تصميم التنظيم وجتاوز التقسيم التقليدي املبين على شكل مناصب متخصصة يف مجاالت معينة يقود إىل 
ُيتا   إىل بناء و  ،خدمات متميزة وأكثر رذاًب للزبونعنها  العمل ضمن مجموعة من الوظائف املتكاملة اليت ينجرُّ 

يصف حمتوى الوظائف فيما  ا: فهرس  تعريف مدونة الوظائف على أهن   ميكن  و مدونة هلذه الوظائف وحتيينه ابيتمرار، 
يتعل  ابلنشاطات واملهام املمارية وويائل التنفيذ والنتائج املنتظرة، يكون على شكل وثيقة حتتوي على عبارات 

أداة جإدارة املوارد البشرية دهدُ إىل إحصاء وتنظيم  ت عتب  مكتوبة بشكل صحيح ومورز وال ُيتمل الغموض، وهي 
عريف مشرتك وحتديد املسارات الوظيفية وتعزيز إدارة ديناميكية ونوعية للموارد مجموع الوظائف من أرل فرض ت

 1 البشرية.

البشرية  املوارداملستقبلية من  ياراتتحاال ا بْي ة جتعلها ع ْرضًة لفقدان توازهنِ يريعة وكثري ات تشهد  امل يسات تغريُّ و 
، وهذا ما ُيتم عليها تبين مناهج متكنها من التنب  وايتباق التغريات حىت يكون هلا الوقت الكايف الختاذ منها واملتاح

ها يف الكثري من احلاالت أمام صعوبة التنب  وهذا ما يضع   تقف  ها  أن الكثري منملوارد البشرية، إال  اب املتعلِّقةالقرارات 
وللخرو  من هذه املفارقة اختارْت بعضها تقليص آفاق التنب  إىل  ؛حتقيقه احلارة للتنب  وصعوبة شكلة بْي م   تواره  
كاالهتمام بعائلة مهنية أيايية داخل امل يسة ولكن هذا   حمدد   يف مجال   أو ينتي وقامْت بعضها حبصر درايتهينة 

تية من املعوقات األخرى كما تعتب النقاط اآل  2،يف عائالت مهنية أخرى اتاألمر قد جيعلها جتهل ما ُيدث من تطور 
 ي للوظائف والكفاءات:ئاليت متنع تطبي  التسيري التنب

 

 فعال بي امل يسات والنقاابت.التصال غري اال -
 امل يسة. يرتاتيجيةجإعدم التعريف والصياغة الواضحة  -
 التطورات التكنولورية واالقتصادية.بـ القدرة على التنب عدم  -
 للوظائف والكفاءات. يئالتنبتطبي  التسيري أدوات عدم توفر  -
 للوظائف والكفاءات. يئالتنبعدم ورود تكامل بي التخطيط االيرتاتيجي والتسيري  -

 

 
                                                 

1 Anne Dietrich, Op Cit, P. 161-162. 
 .323 ،317.ص.، ص2017، 06ع.، مجلة آفاق للعلوم، وحدوده وبدائلهالتسيري التقديري للوظائف والكفاءات: أسسه بوداود يامل،  2
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  ي للوظائف والكفاءاتئنبلتسيري التلالفرنسي : اإلطار القانوين املبحث الثاين

للوظائف والكفاءات يف امل يسات كدافع لألداء ي ئظهرْت مجموعة  من القواني اليت تبحث  يف تطبي  التسيري التنب
تطورات تشريعية   األنظمة اليت عرفتْ  ي من أكثرِ ي الفرنسِ التشريعِ  ظام  النِّ  عتب   ي  االقتصادي وكوييلة لألمن الوظيفي، و 

 بورلو.قانون  تشريعاتومن هذه العلى هذه الوظيفة؛  اً كبري   اً هلا أتثري ة املوارد البشرية واليت كان إدار كبرية يف مجاالت 

  ^قانون بورلو^ الفرنسي قانونالأهم النقاط اليت جاء هبا   :املطلب األول
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ينصُّ على االرتباط الوثي  بي أفراد اجلماعة اليت تتمثل يف امل يسة و 18/01/2005أ رِّخ هذا القانون يف 
نسبة إىل املبادرة اليت قام هبا الوزيرين  La loi de Borlooومسي واملوظفي يف أهدافهم الفردية وغاّيدهم البعيدة، 

 Henriللمدير العام  قاما بتوريههامن خالل ريالة   Larcher Gérardو Louis Borloo-Jeanالفرنسيي 

Rouilleault  للوكالة الوطنية لتحسي شروط العملAgence National pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail “ANACT” جإدما  هذا القانون يف املادة L320-2  من قانون العمل الفرنسي على
حيث راء يف حمتوى  1مستوى فصل بعنوان "تسيري الوظائف والكفاءات، الوقاية من عواقب التغريات االقتصادية"

 2:ـموظف ب 300أْن تتعهد امل يسة اليت ت شغل أكثر من  هذه املادة

  امل يسات التمثيلية لألفراد أو النقاابت العمالية حول ايرتاتيجية امل يسة وآاثرها املتوقعة اجإعالم والتشاور مع
 على الوظائف واألرور.

  ي للوظائف والكفاءات حيز التنفيذ مع اجإرراءات املصاحبة له اليت تتعل  ئيلوب التسيري التنبأوضع
 ة املهنية واجلغرافية.ركيالتدريب،  تثمي اخلبات املكتسبة، موازنة الكفاءات واحلـب

 

 وميكن عرض أهم النقاط اليت راء هبا القانون يف اجلدول اآليت:

 2005جانفي  18 بورلو (: أهم النقاط اليت جاء هبا قانون06جدول رقم )

جمال 
تطبيق 
 االلتزام

اهلدف من 
 االلتزام

 الرتكيز على:

 ةركياحل التدريباسرتاتيجية 

                                                 
 Louis Borloo-Jean :.وزير فرنسي ياب  للعمل، التمايك االرتماعي واجإيكان 
 Larcher Gérard: وزير فرنسي ياب  للتوظيف، العمل واجإدما  املهين للشباب. 
 Henri Rouilleault : مدير عام ياب  للوكالة الوطنية لتحسي شروط العملANACT. 

1 Anticiper & concerter les mutations: Rapport sur l’obligation triennal de négocier, 23 Juillet 2007, Lyon, P. 

01. Disponible sur le site : www.travai.emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinal.pdf  
2 Jean-Louis Borloo & Larcher Gérard, Lettre de mission sur l’obligation triennale de négocier au Directeur 

Général de l’ANACT, 24 Novembre 2006.                                                                                  

http://www.travai.emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapportfinal.pdf
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 البشرية املؤسسة/املوارد

كلُّ 
امل ّيسات 
اليّت ت شّغل  
ما ال يقلُّ 

 300عن 
موظف 
 يف فرنسا.

التفاوض  
كل ثالث 
ينوات 

هبدُ توقع 
أفضل 
للتطورات 
املختلفة 
واحلد من 
 عواقبها.

رصد وترقب آاثر 
يرتاتيجية على الوظائف اال

إشراك ، والكفاءات
املنظمات النقابّية يف 
 ايرتاتيجية امل يسة.

 على فكرة دعم التشديد
املوظفي اليّت تعتمد  على 

من خالل  الفردية والتقييم
املقابلة املهنية  :األدوات

إضافة وموازنة الكفاءات؛ 
إعطاء احل  يف إىل 

ح  الفرد يف  :التدريب
ات ب اخلتثمي و التدريب؛ 

 .املكتسبة

 

التوريه، الرعاية، اجإشراُ 
واجإفصاح عن املعلومات 

الوظيفية،  املتعلقة ابملسارات
ومرافقة التدريب األرور، 

املوظف يف إعداد مشروعه 
 الوظيفي.

 قانون العمل الفرنسي من L320-2 إعداد الباحثة بناء على ورد يف املادةمن  املصدر:

 

 

 

 

 : احلوار االجتماعياملطلب الثاين

ع امل يسات حنو توقع التحوالت يف الوظائف ومرافقة املوظفي يف فْ د  بورلو حاول املشرع من خالل قانون ـي  
امل يسة اليت التكيف مع هذه التحوالت ويضع قواعد التفاوض االرتماعي من خالل احلث على إلزامية احلوار؛ ألن 

ى إىل التكيف واليت تسعيف بيئة خاررية حتفل بويائل اجإعالم واالتصال، البمجيات الذكية ووفرة املعلومات،  تتطور
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جيب أن تتبىن يلوك تواصلي وتشاركي يعتمد على االيتماع وتبادل املعلومات مع املوظفي حىت حتافظ مع هذه البيئة 
 1على الدافع الذي يي ثر على أداء امل يسة.

حول  ليتحاورواوظفي مع ممثلي عن امل يسة أو أصحاب العمل امل ثلوالتفاوض هو عملية يلتقي من خالهلا ممو 
 لعب  وديناميكية ت عقد أو اتفاقية حتدد طبيعة العالقة االحتادية بي ه الء األطراُ، وهو وييلة دميقراطية، تشاركية

الصراعات اليت قد تنشأ  ي إىل ختفيفدِّ  املوظف واملس ول وت  بْي  ريدةً  ين عالقةً بْ املوارد البشرية وت إدارةدوراً مهماً يف 
ر احلس ابملس ولية وحتسي املركز يإىل تطو  أيضاً و  ،أياليب وشروط العمل أو غريها كافآت أوبسبب األرور وامل

  2االقتصادي واالرتماعي وتعزيز التعاون بي امل يسة واألفراد.

 اور ونقا ي للوظائف والكفاءات كموضوع حتئالتسيري التنب إْذ يضع  للتفاوض؛ أيثرًا مهمًا  Borlooقانون مينح  و 
ُ  بلدان ألهّنا ب   شرعية يف معظم الاألفراد، هذه األخرية اليت تـ ْعت بي أصحاب القرار واملنظمات اليت متثل إىل  دهد

 عتب  ي  و  3،حتسي أرورهم والنهوض أبحواهلم ومحاية مصاحلهم وتوعيتهم بواربادهم وحقوقهمو  الدفاع عن حقوق العمال
ي للوظائف والكفاءات اليت يتحدد من ئلتسيري التنبلتفاقية الوصول إىل اِ هو  من احلوار االرتماعي األيايي دُاهل

اآلليات التحدّيت الكبى اليت تواره امل يسة يف حميطها االقتصادي والتنافسي، ، هخالهلا اجإرراءات املختلفة لتطبيق
مشاريعهم الوظيفية نايبة ملرافقة املوظفي يف إعداد حتديد املنهجيات املو  اليت تساهم يف التسيري األمثل للكفاءات

 4.وآليات احلركية الوظيفية

 

 اتف والكفاءَ ي للوظائِ ئالتسيري التنب  ة مهيَّ أَ : لثثااملبحث ال

امل يسة من خالل موارهة التحدّيت العديدة واملختلفة؛  أو فشلِ  ة املوارد البشرية يف حتديد جناحِ إدار ر  دور ظ ه  
ثِّل  يف خل  قيمة اقتصادية إال  أنه على العكس من ذلك   حيث  مْل يك ْن يـ ْنظر  إىل مماريادها عـلى أهنا تساهم   ، فهي مت 

الواقع إىل الرتكيز على املتوق ِع يف وضع وتنفيذ اخلطة االيرتاتيجية إذا حتّولْت من الرتكيز على  يساهم   اً يرتاتيجياِ  اً شريك

                                                 
1 Tayeb Boussafel, Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences, Revue des Sciences humaines, 

université Mohamed Khider Biskra, N°18, Mars 2010, P.13.  
2 R.N. Misra  ،2011عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد: ، اسرتاتيجيات التغيري يف إدارة املوارد البشرية بعد العوملةترمجة حيدر حممد العمري ،

 .61،65..صص
 .39، ص.1996القاهرة، دار األمي للنشر والتوزيع، القاهرة: ، النقاابت العربيةإبراهيم يعد الدين،  3

4 Cécile Dejoux, Gestion des compétences et GPEC, Paris: Dunod, , 2e édition,  2013, P.P.68-69. 
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والتعامل مع املستقبل وايتقراِء األحداث والتخطيط هلا بداًل من ممارية ردوِد األفعال؛ وهـذا يضع ها أمام واحد من 
 ي للوظائف والكفاءات. ئااليرتاتيجية وهو التسيري التنب أهم املناهج

 :مجموعة من املطالب اليت تتمثل يفن خالل أمهي ة هذا املنهج مهذا املبحث توضيح يف  وييتمُّ 

 حتقي  الفعالية التنظيمية؛ 

 املسامهة يف اختاذ القرارات؛ 

 ؛تعزيز التخطيط االيرتاتيجي 

 .ضمان القابلية للتوظيف 

 

 

 

 

 

 

 

 حتقيق الفعالية التنظيميةاملطلب األول: 

علمًا أهنما مصطلحان خمتلفان   Efficienceةوالفاعلي  Efficacité ى بي مفهومي الفعاليةساو  كثريًا ما ي  
قي  يتخدامية املوارد املختلفة املالية، املادية، البشرية والتقنية وقدردها على حتتعب عن مدى اِ فاألوىل ومرتابطان، 

م هذه تهتم بطريقة التصُر يف ايتخدافالثانية ا أم   ؛والوالءالوظيفي الرضا اجإنتارية،  أهداُ متعددة كااليتمرارية،
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يزيد في دي إىل إضعاُ قدرة امل يسة على الوفاء ابلتزامادها يف  الذي جيب أن يكون على قدر احلارة؛ ال واردامل
ي للوظائف والكفاءات دوراً مهماً يف ئويلعب التسيري التنب 1عي  تنفيذ عمليادها العارلة،املدى البعيد وال ينقص حىت ي  

 ميكن أْن نذكر  منها: ويظهر ذلك من خالل التحكم يف عدة تكاليفالتوفي  بي خمتلف هذه األهداُ 

 التكاليف الناجتة عن غياب الليونةأواًل: 

الليونة هي قدرة امل يسة على موارهة املستجدات والتكيف معها، وتتمثل التكاليف الناجتة عن غياب الليونة يف 
 2ة املوارد البشرية يف:إدار 

 توظيفيف فعالية عملية ال والكفاءات دورًا مهماً ي للوظائف ئالتسيري التنب يلعب   التكاليف املتعلقة ابلتوظيف: .1
من خالل حتديد االحتيارات من الكفاءات الالزمة بصورة مسبقة مما يتيح الفرصة الختيار املصادر املنايبة اليت 

املصادر املتاحة جلذب أكب عدد ممكن من  وتعددتْ  ما تنوعتْ ل  املرشحي، وك   حسنأليتم االختيار من بينها 
 ولكن أيضاً قد تتحق  الفعالية من خالل اختيار أحسن هذه املصادر. ،توظيففعالية عملية ال املرشحي حتققتْ 

يتمثل اهلدُ من التدريب يف رعل املوظف أكثر حتكمًا يف وظيفته وقادرًا على  التكاليف املتعلقة ابلتدريب: .2
ا ابيتمرار؛ ويف ظل التطورات السريعة اليت تشهدها البيئة جيب على امل يسة التنب  ابلتدريبات االيتجابة ملتطلباده

اما ُيمله من رؤية امل يسة  ي للوظائف والكفاءاتئتسيري التنبلا مي  كِّن  الالزمة من أرل االيتمرار واالرتقاء، وهنا 
املفارئ للحارة إىل التدريب من خالل خماطر عديدة انجتة عن الظهور  من تفادي تطلعية وايتشرافية للمستقبل

 التقدير املسب  لالحتيارات التدريبية.

 يفيوظالرضا الالتكاليف الناجتة عن عدم اثنياً: 

إىل  ى العمليواء عن األرر، فرص الرتقية، اجإشراُ، فري  العمل أو ظرُو وحمتو عدم رضا املوظفي ي دي 
نقص الدافعية، تكاليف إحالل عامل ، املبادرة واجإبداع نقصيف الغياب، االيتقالة، حتمل تكاليف إضافية تتمثل 

ي للوظائف ئالتسيري التنب يلعب  ولكن ؛ رديد أو فقدان عامل قدمي، التأخري يف آرال التنفيذ ومواعيد التسليم

                                                 
لة الباحث، مج، دراسة تطبيقية على عينة من املستشفيات: تقييم كفاءة استخدام املوارد البشرية الصحية يف املستشفيات العموميةاحلا  عرابة،  1

 . 334. ، ص2012، 10ع.
واقع التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر مسية قدا ، عبد الغين دادن،  2

 .97-96، ص.ص.2016، 03، اجمللة اجلزائرية للدرايات احملايبية واملالية، ع.موبيليس
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تقدمي مقرتحات  يفشاركة املاملوظفي من   ن  ه ميكِّ ألنع وظيفته يف زّيدة فرص تواف  الفرد موالكفاءات دورًا مهمًا 
كل ما هو   عن وفرة وإاتحة املعلومات حول الوظائف واملسارات الوظيفية اليت تكشفمن مبادئه  الوظيفة، و يتثمل

األولوية للتوظيف يعطي ، ابجإضافة إىل أنه اليت ييتم إلغاؤها أو تطويرهاستحدثة أو املوظائف الرديد يواء حول 
  1يشجعهم على بذل مجهود أكب.و ملوظفي لنمو وترقية ا اً الداخلي قبل اخلارري فهو مينح فرص

 ا  القراراتتِ  اِ  املسامهة يف املطلب الثاين:

املوارد البشرية وعية جبميع املعلومات املتعلقة بعدد ون م ِلم ةً  رعيةً مرْ  ي للوظائف والكفاءات قاعدةً ئيعتب  التسيري التنب
يار والتعيي، االختااليتقطاب، املتاحة والالزمة اليت ت ستخدم  يف الكثري من القرارات املتعلقة إبدارة املوارد البشرية ك

ي للوظائف والكفاءات كمدخالت يف ئتستخدم نتائج التسيري التنبواملكافآت، فمثاًل  التدريب، األرورالرتقية، 
 العمليات اآلتية:

 توظيفعملية الأواًل: 

مميزين وذوي  ا عدد من املرتشحي للعمل يف الوظائف الشاغرة، على أْن يكونو أكب عملية رذب  وهالتوظيف 
يايها أ؛ فعلى هذه العمليةي للوظائف والكفاءات مدخالت رئيسية يف ئت عتب نتائج التسيري التنبو كفاءات عالية، 

من املصادر الداخلية   تقوم بتحديد املصادر املنايبة اليتقطاهبا يواءً و تتضح حارة امل يسة من الكفاءات كماً ونوعاً 
، اجإعالن، اخلاصة أو من املصادر اخلاررية كمكاتب العمل احلكومية، وكاالت التوظيف التحويلو  النقل، كالرتقية

إخضاع املرشحي لعدد من االختبارات اليت تكشف عن قابليتهم وقدرادهم يتم وقبل تعيينها  2،اجلامعات واملعاهد
أو  األذكىحق  هذه العملية امجرد اختيار املرشح تالشخصية واملهنية والتأكد من عالقتها ابلكفاءات املطلوبة، وال ت

املواءمة واالنسجام بي هدُ ِق   أفضل عملية اختيار هي اليت حت األكثر أتهياًل لتعيينه يف الوظيفة الشاغرة، بل

                                                 
مجلة الواحات للبحوث والدرايات،  ،والكفاءات يف غدارة املوارد البشرية وتنميتها يف املؤسسةأمهية التسيري التقديري للوظائف عمر الشريف،  1

  .192. ، ص2009، 07ع.
، 20م.مجلة رامعة دمش ،  ،أتثري االستقطاب والبقاء على األداء الوظيفي يف وظائف اإلدارة العليا ،زّيد يويف املعشر، صالح الدين حسي اهلييت 2

 .18ص.، 2004، 01ع.
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ي للوظائف ئتطبي  التسيري التنب هوهذا اهلدُ هو أهم ما يسعى إلي 1فيها، ي   ع  الوظيفة وكفاءة الفرد الذي ييـ  
 والكفاءات يف امل يسة. 

 طويرعملية الت اً:اثنيـ

 ، حيث ت زودعلمالتدريب والتي للوظائف والكفاءات مدخالت ضرورية يف برمجة أنشطة ئت عتب نتائج التسيري التنب
، وعلى هذا األياس تقوم امل يسة ببناء خطة دهدُ إىل توفريها يف الكفاءات الالزمة بعدد ونوعية هذه األخرية

 .اهل االيتعدادوقع املفارآت و تساب  مع الوقت وتال من خالل الوقت املنايب، وهو أهم ما تطمح إليه أي م يسة

 عملية التعويض :اً ـاثلث

ي للوظائف والكفاءات يف املوازنة التقديرية لألرور ويف حتديد هياكل األرور ونوعية ئساهم نتائج التسيري التنبت  
 احلوافز اليت تنايب املعاُر واملهارات والسلوكات املختلفة.

 مماريات ي للوظائف والكفاءات يساهم يف حتقي  التكامل والرتابط بيئالتسيري التنبوعليه ميكن الوصول إىل أن  
 ة املوارد البشرية.إدار 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط االسرتاتيجي  املطلب الثالث: تعزيز
                                                 

مذكرة  بربج بوعريريج، Condorدراسة حالة مؤسسة عنرت تراد  :دور إدارة الكفاءات يف حتقيق اسرتاتيجية التميزبن ردو حممد األمي،  1
 .23، ص.2013كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ختصص اجإدارة االيرتاتيجية، :  01رامعة يطيف ،مارستري
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بوايطتها  تمُّ يمهية، فاملوارد البشرية هي اليت تعتب كمية ونوعية املوارد البشرية الالزمة جإدارة عمل معي يف غاية األ
التسيري  وعليه فإن   ،أي م يسة ةأياييًا يف ايرتاتيجيحمورًا فهي متثل   خمتلف األنشطة والعمليات، ولذلك إجناز  

التنبئي للوظائف والكفاءات هو مسألة ذات بعد ايرتاتيجي وذو عالقة مباشرة ابخلطة االيرتاتيجية العامة ألنه 
األخري؛ من التخطيط االيرتاتيجي العام وغيابه ي ضعف هذا  عتب  رزءً ي  و  ؛تمرارية وحتقي  األهداُ املطلوبةيضمن االي

حيث خيتص التخطيط االيرتاتيجي بدراية ظرُو املستقبل وااليتعداد ملوارهة متغرياته، وذلك من خالل وضع 
مسارات بديلة للتصُر واختيار االيرتاتيجية اليت حتق  للم يسة أفضل وضع يف ظل بيئتها اخلاررية وما تتضمنه من 

 1مصادر قوة وروانب ضعف.

ت ثر يف حجم أعماهلا وجتعله غري مستقر؛ فإن حارتها  نوعةيف ظل متغريات بيئية مت تعمل  وطاملا أن امل يسة 
ي للوظائف والكفاءات دور حلقة الوصل ئالتسيري التنب لموارد البشرية يتكون متغرية بي احلي واآلخر، وهنا يلعب  ل

امل يسة من الكفاءات من حيث أعدادها ة املوارد البشرية، حيث يقوم ابلتنب  ابحتيارات إدار بي االيرتاتيجية وبي 
التسيري  عتب  ي   وعلْيه، يف خمتلف اجملاالت املوارد البشريةييايات ــريم ب هذه اجإدارةونوعيادها وعلى أياس ذلك تقوم 

يرتاتيجية امل يسة ويسعى إىل حتقي  ي للوظائف والكفاءات عمل متواصل وأيلوب ايرتاتيجي يالزم تنفيذ اِ ئالتنب
 2.لضرورية لتنفيذ هذه اخلطةقوة العمل ااخلطة االيرتاتيجية للم يسة و ن بي التواز 

 

 

 

 

 القابلية للتوظيفضمان  املطلب الرابع:

                                                 

دراسة ميدانية يف املؤسسات  _لتخطيط االسرتاتيجي: اإلطار النظري والواقع التطبيقي يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية اعمر بن يديرة،  1 
 .237، ص.2013، 13ع.علوم االقتصادية وعلوم التسيري، مجلة ال ،احمللية بسطيف

: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم رامعة املسيلة ،مارستري مذكرة، جيفعالية تطيط املوارد البشرية يف ظل التخطيط االسرتاتييامي عمري،  2
 .107-106ص.، ص.2007، التسيري
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عكس ذلك؛  الواقع يثبت   يوق العمل والتطور التكنولوري يوحي إىل تدين مستوى البطالة، إال أن   إن  اتساع  
ناصب املفكلما تويعت دائرة مناصب العمل بفضل االخرتاعات ومجاالدها املتعددة تسببْت يف زوال عدد أكب من 

هذه الظاهرة مركز  شك لتْ بسبب االعتماد على اآللية كبديل لليد العاملة، فأصبحت البطالة دهدد ايتقرار الشعوب، و 
عنها من  ملا ينجرُّ قتصاديي واالرتماعيي إىل غاية األير واألفراد وهذا اهتمام مجيع األطراُ من قادة البلدان، اال

 1 وغريها، فات االرتماعية، اخنفاض مستوّيت االيتهالك، زّيدة األمراض وتدين املستوى االقتصاديارتفاع نسبة اآل
وهي: القدرة النسبية للفرد أو االيتخدامية أو القابلية للتوظيف  Employabilitéى إىل ظهور ما يعُر بـ وهذا ما أدّ 

يف احلصول على وظيفة بناًء على التفاعل بي خصائصه ويوق العمل أو هي قدرة الفرد على اكتساب الكفاءات 
ة هذا املفهوم من رهة على الفرد الذي يسعى إىل احملافظعمل واحملافظة عليها، ويرتكز  فرصةالالزمة للحصول على 

، ومن رهة على امل يسة اليت تسعى إىل تطوير الكفاءات من أرل احملافظة على أو خار  امل يسةعلى عمله داخل 
قد املتبادل والضمين بي امل يسة الع ، فإن  ال تستطيع  أتمي وظيفة دائمة ملوظفيهاتنافسيتها، واما أن امل يسات 

ب قابل زّيدة فرص التوظيف اليت مينحها صاحاملوظفي يضعون أداءهم يف خدمة امل يسة م على أن   املوظف ينصُّ و 
   2ي للوظائف والكفاءات جيعل امل يسة تلتزم ابملس ولية االرتماعية.ئالعمل؛ ومنه فإن التسيري التنب

 

 

 

 

 

 

 ل ــالفص الصةـخ

                                                 
 ، منشورات دار األديب، خمب الرتبية والتنمية، متاح على املوقع:القابلية للتوظيف يف املؤسسات اجلزائريةمزّين حممد، بن يي أمحد حمند أويدير،  1

 www.eldjoumhouria.dz 
2 Dominique Baruel & al, La Gestion Prévisionnelle des Emplois & des Compétences et son effet sur 

l’employabilité des salariés, Révue Management & Avenir, 201108ـ n°48, P.P. 23,34. 

http://www.eldjoumhouria.dz/
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 ميكن الوصول إىل أهم هذه النقاط:الثاين من خالل الفصل 

   الفعال والسريع للم يسات مع البيئة ي دِّي إىل عدم القدرة على البقاء وااليتمرارية؛ ولذلك  التجاوبِ  إن  عدم
ي للوظائف ئالتسيري التنب عتب  دررًة عاليًة من القدرة على التنب ؛ وي  هذه امل يسات فمن الضروري أْن متلك  

 والكفاءات أفضل وييلة متكنها من ذلك.

  خالل فرتات   ة أشكال  د  بعد م رورِِه على عِ  النموذ  احلايل إال  ائف والكفاءات إىل ي للوظئالتسيري التنبمل يِصْل 
ُ   ويف ظلِّ  متعاقبة   زمنية   ترشيد القرارات اليت تعتمد على  يتمثل  يفاهلدُ منها دائماً  خمتلـفة؛ لكن   اقتصادية   ظرو

 االت املتعلقة ابملوارد البشرية.خمتلف اجمل نتائجــِه ومتسُّ 

   ُ  ابملستقبل. يةئتنباذ القرارات اجلارية بناًء على رؤية ي للوظائف والكفاءات إىل اختِّ ئالتسيري التنب يهد

  ِّئية املشاركة يف التسيري التنبإن  إدراك أمه ُِ رؤياء املصاحل أو األقسام أو اجإدارات  ي للوظائف والكفاءات من طر
 جناحه.املوظفي معيار أيايي يف أو 

   الوظائف املطلوبة  ي للوظائف والكفاءات يف توفري الكفاءات الالزمة ألداءِ ئالغاية من تطبي  التسيري التنب تكم ن
 مع املماريات األخرى جإدارة الكفاءات. يتداخل   ايب ويف الوقت املنايب، وعليه فهوابلعدد املن
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 متهيـد

يف ِظلِ  التَّحدِ ايت اليت تُفرُزها البيئة املعاصرة اليت تتميُز بصعوبة وعدم التَّأكِد والتغُّير املستمر؛ أصبحْت الكفاءة 
االقتصادي ِة، وموردًا أساسي ًا وِاسرتاتيجي ًا يف دعم امليزة التنافسي ة، تشكُل أمهي ًة كربى ومصدرًا يؤثر بقوة على احلياِة 

 اإلجيايب اأتثُّيه ولكنَّ  وُمنقذًا تعتمُد علْيــِه املؤسسات ملواجهة الواقع الذي فرضتــُه ظروف العوملة والتطــورات التِ قنية؛
ت اليت تقوم منوذج إلدارة الكفاءات  إبنشاء املؤسسات لذلك تقوم  ،اهوتوظيف امرهون بكيفية استغالهل كأحد األولوايَّ

 :أييت تفصيلها يف املباحث اآلتية ويرتكز هذا النموذج على مجلة من املمارساتعليها الرؤية االسرتاتيجية للمؤسسة؛ 

 ي للوظائف والكفاءات؛ئالتسيُّي التنب 

 الكفاءات؛ وظيفت 

 الكفاءات؛ طويرت 

 .تعويض الكفاءات 
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 اتف والكفراء  ي للوظرائ  ئاألول: التسيري التنباملبحث 

إنَّ فعالية إدارة الكفاءات تكمُن يف قدرهتا على توفُّي الكفاءات اليت حتتاجها املؤسسة ابلكمية املناسبة والنوعية 
التطرق  سيتمر عليه ي للوظائف والكفاءات، و ئالتنبتسيُّي ال طبيقيف الوقت املناسب، وهذا ينجُح من خالل تو املناسبة 

 املطالب اآلتية: هذا املنهج من خالل إجراءات يف هذا املبحث إىل

 التحليل البيئي؛ 

 ؛ عدد ونوعية الوظائف الالزمة يف املستقبل حتديد 

  ؛لكفاءات الالزمة للقيام ابلوظائفونوعية ا عددتقدير 

 جرد املوارد البشرية املتاحة؛ 

  ؛ةعاجاملحتديد االختالل واختيار أسلوب 
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  التحليل البيئياملطلب األول: 

وفرصها يف السوق والتهديدات اليت تواجهها ضرورة نقاط ضعفها الفهم اجيد إلمكاانت ومصادر املؤسسة و  يـَُعدر 
 .جيدة سرتاتيجيةإ لبنــاءِ أساسية 

 اخلراسجية البيئةأولـراً: 

تؤثر على  السياسية والتكنولوجية اليت ميكن أنْ ، االجتماعية، ة يف جمموعة العوامل االقتصاديةالبيئة اخلارجي تتمثلُ 
كانت سلبية   وإذاجيدر ابملؤسسة السعي حنو اقتناصها  املؤسسة بصورة إجيابية أو سلبية، فإذا كانت إجيابية فهي فرص  

 1:جيب جتنبها، وتنقسم إىل بيئة عامة وبيئة خاصة فهي خماطر  

غُّيات اخلارجية اليت تؤثر على مجيع املؤسسات ابختالف نشاطها أو حجمها هي كل العوامل واملت البيئة العرامة: .1
  ه العوامل:ذ، ومن هأو مكانتها

  اجتاهات األسعار، التطور التكنولوجي وأثره على أساليب اإلنتاج، ، كالدخل القومي والفردي  اقتصرادية:عوامل
 ملؤسسات املالية وتعامالت البنوك.واالستُّياد، امدى تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، نظم التصدير 

  و السكاين ، النمم واملعتقدات السائدة يف اجملتمعواالجتاهات والقي دميغرافيةكاخلصائص ال  اجتمراعية:عوامل
 ، أسلوب املعيشة وعادات األفراد.وتوزيع اهليكل العمري

  كنمط السلطة ودرجة االستقرار السياسي.   يرا ية:عوامل 

  كقوانني العمل وقوانني احملافظة على البيئة وخمتلف اللوائح اخلاصة ابلضرائب   تشريعية وقرانونية:عوامل
 واجمارك.

  أجهزة اإلعالم همتكوين على نظام التعليم وأثره وأ كمستوى األمية وأثره على سلوك األفراد  ثقرافية:عوامل ،
 .ودورها يف نشر املعلومات ومدى ثقة اجماهُّي فيها

  كدرجة التطور التكنولوجي والتكلفة والعائد املتوقع من االنتفاع ابلتكنولوجيا.  كنولوجية:تعوامل 

                                                           
، 1999، 01ط.جمموعة النيل العربية،  :، القاهرةملواجهة حتدايت القرن احلرادي والعشرين اإل رتاتيجيةاإلداسة عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1

 .118،112 .ص.ص
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 ،املباشر هبا الرتباطهاهي كل العوامل واملتغُّيات اخلارجية اليت تؤثر على مؤسسات معينة نظرًا  البيئة اخلراصة: .2
 ومن هذه العوامل:

 :هم شرائح املستهلكني الذين أتمل املؤسسة يف التعامل معهم. العمالء 

 :هم مصادر توريد املواد اخلام واألدوات الالزمة لنشاط املؤسسة. املوسدون 

 :هم احللقة التوزيعية بني املؤسسة والعمالء، قد يكونوا وكالء أو جتار مجلة. الو طراء 

 :هم مالكي األسهم. املمولون 

  كوكاالت اإلعالن وأجهزة البحوث واالستشارة وهيئات النقل   واخلدمرات املختلفة:مقدموا التسهيالت
 والتخزين.

 :وهم املؤسسات األخرى اليت تقدم نفس منتجات املؤسسة أو بدائلها. املنرافسون 

 :خطط املوا ي يوضح عوامل البيئة اخلارجيةملوا

 _العرامة واخلراصة _العوامل البيئية اخلراسجية  (:06) شكل سقم

 

  

 

 

 

، 01ط.جمموعة النيل العربية،  :، القاهرةملواجهة حتدايت القرن احلرادي والعشرين اإل رتاتيجيةاإلداسة عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  املصدس:

 .113.ص، 1999

اجتماعية        

سياسية                                                    

تكنولوجية ثقافية                                                                   

قانونية                                                                               

اقتصادية                                                        

                                                                   

 

                                                                  

 

                                                                 

 

 العمالء               

  الموردون                           

 المنافسون                             

 الوسطاء                                           لونالممو

                      

 

 المؤسسة
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وميكن احلصول على املعلومات من العديد من املصادر كاألجهزة احلكومية والوزارات املختلفة، مكاتب اخلربة 
قتصادية للبنوك، وحوث التسويق، اللوائح والتشريعات والقوانني احلكومية، املالية واإلدارية، النشرات االواالستشارات 

 اجرائد واجملالت والتقارير السنوية للمؤسسات.

 ومن أمثلة الفرص احملتملة يف البيئة اخلارجية: 

  نتاجاإل وطسواق أو توسيع خطاألالتوسع يف. 
  االلكرتونية لتقليل التكلفة.استخدام تقنيات التجارة 
 .االندماج مع شركات هلا خربة تكنولوجية قوية 
 .التحالف أو تكوين مشروعات مشرتكة 
 .توسيع عالمة الشركة يف مناطق جغرافية جديدة 

 ومن أمثلة التهديدات اخلارجية احملتملة:

 .دخول منافسني جدد 
 .فقدان املبيعات أمام منتجات بديلة 
  التكنولوجية اليت تقلل من الطلب على منتج املؤسسة.التغُّيات 
 .التغُّيات السلبية يف سعر الصرف 
 .تغُّي أذواق العمالء إىل ما خيالف منتج املؤسسة 

 البيئة الداخليةاثنيراً: 

و كل مصادر القوة أو الضعف املوجودة يف املؤسسة سواء كانت مادية أو معنوية أو مالية أ  البيئة الداخلية يف تتمثلُ 
  بشرية.

  هي تلك السمات اليت توفر للمؤسسة تنافساً قوايً، وتتخذ عدة أشكال: نقراط القوة: .1

    مة، نظم معلومات حديثة،  مصانع ومعدات متطورة، مواقع عقارات جذابة، إبداعات قي ِ  مة:أصول مرادية قي
 عاملية.شبكات توزيع أو  كميات كبُّية من النقود السائلة، أوراق مالية قابلة للتداول
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    قوة عمل ذات خربة، موظفون مهرة يف اجملاالت الرئيسية للعمل، موظفون نشيطون  مة:أصول بشرية قي
 ومتحمسون، خربة إدارية قوية، تعلم مجاعي مرتاكم.

  ُة يف جمال التجارة االلكرتونية، معرفة يَّ ت تصنيع منخفض التكلفة، خربة قو إمكاان ة:هم  مهراسة أو خربة م
 متميزة، مهارة فريدة يف اإلعالن والرتويج.تكنولوجية 

   لمؤسسة لدى العمالء.جيِ دة لمسعة و  عالمة جتارية مهمةبراءات اخرتاع رئيسية،  ة:أصول معنوية قوي 

 :الشراكات التعاونية املثمرة مع املوردين وحلفاء التسويق. مشروعرات التحرالف أو االندمراج 

 هي ما تفتقر إليه املؤسسة أو الوضع الذي يسبب عائقاً هلا، وقد ينجم عن: نقراط الضعف: .2

 .قلة األصول التنافسية املهمة سواء كانت مادية أو بشرية أو معنوية 
 .عدم وجود توجه اسرتاتيجي واضح 
 .ميزانية ضعيفة وحمملة ابلكثُّي من أعباء الديون 
 .تكاليف وحدات كلية مرتفعة 
 .أرابح منخفضة 
 توظيف إمكاانت التجارة االلكرتونية.قصور يف  
 .خطوط إنتاج ضيقة 
 .مسعة ضعيفة 
 .شبكات توزيع ضيقة 
 .اخنفاض جودة املنتج 
 .جهود ضعيفة يف جمال البحث والتطوير 
 ب عمالء جدد.ذبطء يف ج 

حتديد اخليارات االسرتاتيجية  مَ وبعد حتديد القدرات واإلمكاانت الداخلية والفرص اخلارجية تكون املؤسسة أما
، تكنولوجيا(، )ابتكار/ائدات(ع، )أمناط متويل/)أسواق/منتجات(اصر انطالقًا من توليف جمموعة من العن

 1.كفاءات()وظائف/

                                                           
1 Jean Pierre Citeau, Op Cit, P.66. 
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 عدد ونوعية الوظرائف الالزمة يف املستقبل حتديد: املطلب الثراين

فها خالل الفرتة املستقبلية تقوم للمؤسسة من معطيات عن التغُّيات اليت ستطرأ على وظائِ  على ما يتوفرُ  بناءً 
اليت سُتَشكِ ل هيكلها التنظيمي خالل تلك الفرتة، وتعتمد يف ذلك  إبعداد تصميم افرتاضي ملختلف أنواع الوظائف

عموماً و ات استشارية؛ جها عن طريق هيئملوظفني أو من خار على خرباء داخليني كاملدراء واملشرفني، النقابة وحىت ا
 ي للوظائف والكفاءات عن ثالثة أنواع من الوظائف هي:ئيكشف تطبيق التسيُّي التنب

  هي تلك الوظائف ذات العرض القليل يف اليد العاملة، وتعترب قلب : اإل رتاتيجيةالوظرائف احلسرا ة أو
والوظائف اليت ختضع إىل  املوارد البشريةاملؤسسة، تساهم يف التنمية وتستدعي معرفة االختالفات احلساسة يف 

 1اهلامة واليت تتطلب إجراءات حتويل املهارة. اإلسرتاتيجيةالتنقيحات 
 غُّي مميزة وقابلة للتبديل بغض النظر  كفاءاتهي الوظائف اليت حتتاج إىل   عنهرا: الوظرائف املفقودة أو املُستغىن

 2عن جهود التدريب املبذولة وتتابعها إدارة املوارد البشرية لتطويرها.
 :ويكمن بكفاءات اندرة يف املؤسسات ويف سوق العمل،  ترتبط هذه الوظائف الوظرائف النراشئة أو املستحدثة

 3واستقطاهبا. اكفاءاهتحتديد   يفدور إدارة املوارد البشرية 

 عدد ونوعية الوظائف الالزمة يف املستقبل تقوم املؤسسة مبجموعة من العمليات هي: ولتحديد

 ة نشراط املؤ سة واهليكل التنظيميحتليل طبيعأولــراً: 

املؤسسة هي نقطة مهمة يف القدرة على تصور األنشطة الرئيسية والفرعية  إبسرتاتيجيةاملعرفة والدراية الكافية إنَّ 
ي للوظائف ئللقائم على عملية التسيُّي التنب البدو اليت حيتاج إليها كل نشاط،  الوظائف وحتديد عدد ونوعية

 4اآلتية:ت سة ومن الضروري حصوله على البياانوالكفاءات من التعرف على اجوانب املختلفة لعمل املؤس

                                                           
1Amaury Grimand, L’Appropriation des outils de gestion et ses effets sur les dynamiques organisationnelles: Le 
cas du déploiement d’un  référentiel des emplois et des compétences, Revue management & avenir, 2012/4-
n°54, P.246. 

، 01.، ع06.، جملة التنظيم والعمل، ممسرامهة ا تشراف املهن يف اإلبداع الوظيفي، دسا ة حرالة: اتصراالت اجلزائر معسكرمساش أمينة وآخرون،  2
 .32، ص.2017

 .33ص. ،نفس املرجع السرابق 3

 .74-73.ص.، ص2011، 01ط.دار املسُّية للنشر والتوزيع والطباعة،  :، ُعمانإداسة املواسد البشريةأنس عبد الباسط عباس،  4
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: من املعروف أن اهليكل بيراانت عن التنظيم احلرايل للمؤ سة والتعديالت املنتظر إجراؤهرا يف املستقبل .1
اهليكل  لك ميدر ذالوظائف التابعة لكل إدارة أو قسم، وبو يوضح جمموعة اإلدارات واألقسام  التنظيمي للمؤسسة

وقد تتم  املنطقي أْن يتم تطوير التنظيم من فرتة إىل أخرى،املؤسسة، ومن يف عن الوظائف املوجودة  بياانً التنظيمي 
إضافة أو إلغاء بعض الوحدات التنظيمية ليتماشى مع ظروف املؤسسة وتطورها، وعلى كــعليه عدة تعديالت  
 على أية تعديالت تنوي اإلدارة إدخاهلا على أْن يتعرف ي للوظائف والكفاءاتئالتسيُّي التنباملسؤول عن عملية 

أو إعادة توزيع املوظفني أو أخرى وظائف إلغاء سيرتتب عليها إضافة وظائف جديدة أو ه ، ألنالتنظيم هذا
 .توظيف آخرين

حسب نوع الوظيفة أو التخصص، أو ميكن تصنيف هذه البياانت  ة:ؤ ساملواسد البشرية احلرالية ابمل بيراانت عن .2
 وغُّيها.أو حسب السن والتأهيل العلمي  حسب اإلدارات واألقسام

حجم وقيمة اإلنتاج احلا ي واملاضي وتوقعاته يف املستقبل، الطاقة ك  بيراانت عن نوع النشراط الرئيسي للمؤ سة: .3
 .وغُّيهاتاحة، معدالت اإلنتاج اليومية اإلنتاجية امل

يف إعداد  اآل ياستبدال النظام اليدوي ابلنظام ك  بيراانت عن التغريات املتوقعة على أ راليب وطرق العمل: .4
كرتونية أو ي إىل إنشاء وظائف جديدة خاصة بتشغيل هذه احلاسبات اإلل، مما قد يؤد ِ راقبة املخزوناألجور أو م

 .عن أخرى االستغناء

 الوظرائفوتوصيف حتليل اثنيــرًا: 

الكثُّي ي للوظائف والكفاءات الذي على ضوئه تُتخُذ ئع والدليل ابلنسبة للتسيُّي التنبيُعترب حتليل الوظائف املرج
العملية النظامية يف دراسة ومجع املعلومات املرتبطة ابلعمليات  هوو  من القرارات املتعلقة مبمارسات إدارة املوارد البشرية،

خصائصها، واجباهتا، الظروف اليت تؤدى فيها، املعرفة واملهارة لــواملسؤوليات اخلاصة ابلوظيفة هبدف الوصف الكامل 
 1ت العمل، األدوات املستخدمة ومعايُّي األداء.املطلوبة ألدائها، سلوكيا

                                                           

 .125.، صمرجع  رابقمصطفى حممود أبو بكر،  1 
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كيف تقوم املؤسسة بتعيني احتياجاهتا من املوارد البشرية دون وجود   1ميكن اختصار هذا املفهوم يف السؤال اآليت:
 املعلومات الالزمة عن املعارف والقدرات والسلوكيات املطلوبة ألداء الوظيفة؟

املؤسسة بتصميم برامج تدريبية للموظفني دون وجود معلومات تفصيلية كيف تقوم   كما ميكن طرح سؤال آخر:
 حول املهام املطلوبة منهم؟

حتليل الوظائف ميُدر املؤسسة ابملعلومات الالزمة اليت تستفيد منها مجيع  تتمثل اإلجابة على هذه األسئلة يف أنَّ 
 األنشطة املتعلقة إبدارة املوارد البشرية؛ حيُث:

ومتطلباهتا من ها تحديد خصائصحتليل الوظائف لعلى  ي للوظائف والكفاءاتئالتسيُّي التنب تعتمُد عملية -
 الكفاءات.

الوظيفة واملهارات الفعلية الالزمة  مواصفاتتقوم عملية تصميم الربامج التدريبية على حتديد الفجوة بني  -
 ألدائها.

لألجور واحلوافز، فالوظائف ذات املؤهالت العالية اخلطوة األوىل يف وضع نظام عادل حتليل الوظائف عدر يُ  -
 واليت تزداد هبا درجة اخلطر حُيدد هلا أجر أعلى.

يف تصميم سياسة للخدمات الصحية واألمن الصناعي من خالل ما يوفره من حتليل الوظائف ساهم يُ  -
 معلومات حول األدوات املستخدمة ودرجة اخلطر.

ىل يشُُّي إف مبسؤولياته وأعباء وظيفته كما هي موصوفة وحمددة له، فهذا قيام املوظ عندفأساس جيد للرتقية،  -
 على.أقدرته يف حتمل مسؤوليات 

اختيار الطريقة املناسبة جمع البياانت مث حتليلها وأخُّياً إخراجها على من  خطوات تبدأُ  ثالثةِ بــحتليل الوظائف  ميرر 
 ، وميكن شرحها كما يلي:ة توصيف الوظيفةيشكل بطاق

تتوقف دقة حتليل الوظائف على عملية مجع البياانت، ولكن بداية  اختيراس أ لوب مجع البيراانت:اخلطوة األوىل: 
 :ـتتعلق ب واليتجيب حتديد البياانت الواجب مجعها؛ 

                                                           

 .80.، ص2007املكتبة العصرية،  مصر: ،االجتراهرات احلديثة يف دسا رات ومراس رات إداسة املواسد البشريةعبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1 
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 :ف يقوم ابلعمل يتم وصف الوظيفة من خالل عبارات مكتوبة عما يفعله شاغل الوظيفة وكي وصف الوظيفة
قابلة  وتكونمجيع املهام واملسؤوليات اليت حتتوي عليها الوظيفة ابإلضافة إىل ويف ظل أية ظروف، 

 للمالحظة.

 :لكها جيب أْن مي ت اليتاة يف املعارف واملهارات والسلوكتتمثل مواصفات شاغل الوظيف مواصفرات املوظف
 الفرد لتحقيق األداء الناجح والفعال.

 1 أساليب حتليل الوظائف:ومن أهم 

 :خالل متابعة عمل املوظف ومالحظة اإلجراءات واخلطوات والواجبات اليت تتعلق مبمارسة من تتم  املالحظة
 طويالً  اً تالوظيفة، تتميز ابلدقة وسالمة احلقائق ومُتكن احمللل من املعرفة املباشرة ابلوظيفة؛ إال أهنا تتطلب وق

 .وظفوقد تؤدي إىل إرابك امل
 :يتميز هذا األسلوب أبنه يسمح ابحلصول على هامهمب وظفثناء قيام املوأيف مكان العمل تتم  املقرابلة ،

مُيكُنه من الوقوف على و  ؛ل يف موقف يسمح له مبناقشة جوانب الوظيفةل ِ يكون احمل حيثعلومات املطلوبة امل
تتعرض لتأثُّي قد و  تتطلب وقتًا كبُّياً سلبياهتا أهنا من و  ؛ومبشاركة مباشرة وفعالة للموظفني، أصدق صورة

 العوامل الذاتية.
 :حتويط  اجمليب التأشُّي حسب سلم معني، أو م من خالل إعداد استمارة أسئلة تطلُب منيت اال تقصراء

إعطاء إجاابت كاملة، تتميز ابملعاجة السريعة للبياانت ابإلضافة إىل أهنا غُّي مكلفة وال حتتاج اإلجاابت أو 
ولكن املعلومات اجملمعة ال ختلو من التحيز  وظفنيمكانية الوصول إىل أكرب عدد ممكن من املإبو ،طويالً  اً وقت

 2 واخلطأ.
 :يتطلب هذا األسلوب من شاغلي الوظيفة تسجيل أنشطتهم اليومية يف تقارير   جل املوظف اليومي

نظراً حتتوي على كافة بياانت الوظيفة، يتميز ابلواقعية واحلداثة ولكن يؤخذ عليه عدم دقة البياانت  تفصيلية
 3ز شاغلي الوظائف أو عدم عرضهم البياانت ابلصورة املطلوبة الفتقادهم مهارة الكتابة وحسن التعبُّي.تحير ـــِــــ ل

                                                           

 .50-49ص.ص.، 2006، 01ط.، والتوزيع لنشرللطباعة وادار صفاء  :، عمانإداسة املواسد البشريةاندر أمحد أبو شيخة،  1 
 .95.، ص...(، مرجع  رابقاالجتراهرات)عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  2 
 .94.ص، ...(، مرجع  رابقاالجتراهرات)عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، 3 
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 ،اوسلبياهت ات عن الوظائف، فكل طريقة هلا إجيابياهتع البياانال توجد طريقة مثلى تستخدم يف مج وعليه؛ فإن هُ 
 مع بني أكثر من طريقة.اج من خاللالذي ميكن احملل ل من الوصول ألْجَود املعلومات هو واألسلوب الفعال 

يف هذه اخلطوة يتم وضع احلقائق اجملمعة يف ترتيب معني يعطي معىن واضح  حتليل البيراانت املُجم عة:اخلطوة الثرانية: 
من هذه العناصر للوظيفة، حيث تتمثل عملية التحليل يف جتزئة الوظيفة إىل عناصرها املكونة هلا ودراسة كل عنصر 

ألدوات املستخدمة يف ؛ كطبيعة العمل وتعقد الواجبات، املهام املختلفة اليت تشملها الوظيفة، البيان مدى أمهيته
العمل، اإلشراف والرقابة الواقعة على الوظيفة، املعرفة واملهارة الالزمة ألداء الوظيفة وغُّيها؛ وجيب اإلشارة إىل أن 

يف عناصر التحليل ليست عامة على كافة الوظائف، حيُث هناك عناصر تصلح لدراسة وظائف معينة بينما ال تُفيد 
يف عملية التحليل والرتكيز على  بل استخدام أي عنصر جيب أواًل معرفة أثره ووزنهدراسة وظائف أخرى، لذلك ق

 1العناصر اليت هلا أتثُّي كبُّي عند حتليل الوظيفة.

وُيستعان مبا يسمى  توصيف الوظيفة هو نتيجة حتليل الوظيفة؛ ا تخالص منوذج توصيف الوظرائف:اخلطوة الثرالثة: 
توى الوظائف فيما يتعلق ابلنشاطات واملهام املمارسة، حموصف لــــ Répertoire des Emplois ‘‘مدونة الوظائف‘‘

ال حيتمل و موجز، و وسائل التنفيذ والنتائج املنتظرة، تكون يف شكل وثيقة حتتوي على عبارات مكتوبة بشكل صحيح 
مجيع راعى يف عملية حتليل الوظائف أنَّ الكفاءات هي أساس األداء وأْن تشمل هذه العملية ؛ وجيب أْن يُ الغموض

  .ركز على شاغلهاأيضاً ت بلْ فقط لوظيفة وال تقتصر على وصف مهامها املعلومات اليت تتعلق اب

 2موعة من العناصر:وال توجد صيغة منوذجية ميكن االعتماد عليها يف كتابة توصيف الوظائف، إال أن أغلبها تضم جم

 .التعريف ابلوظيفة: االسم، اإلدارة التابعة هلا، الدرجة املالية، املستوى، الرمز 
 نطاق اإلشراف الواقع من وعلى الوظيفة.و  الغرض من الوظيفة 
 ظروف العمل.و  ؤوليات وواجبات الوظيفةمس 
  شخصية.مواصفات جسمانية و و  الوظيفة من مؤهالت علمية ومهاراتمتطلبات 

 ونوعية الكفراءات الالزمة للقيرام ابلوظرائف  عدد تقدير املطلب الثرالث:

                                                           

 .291.، صمرجع  رابقمصطفى حممود أبو بكر،  1 
 .130.، ص2003دار املريخ للنشر،  :، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال وعبد احملسن جودة، الرايضإداسة املواسد البشريةجاري ديسلر،  2 
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، وهناك العديد من تقنيات التنبؤ اليت تسمح نية توقع األحداث ودقة املعلوماتجودة التنبؤ على إمكا تتوقفُ 
ي للوظائف ئتسيُّي التنبوتعترب عملية تقييم الكفاءات أحد مدخالت ال بتقدير الطلب على املوارد البشرية يف املؤسسة،

مقدار و فمن خالهلا يتم احلكم على سلوك وتصرفات املوارد البشرية اليت تستخدُم يف هذا الغرض،  والكفاءات
 تمكُن املؤسسة منتومنه  ؛ومرؤوسيهاالتحسن الذي يطرأ على أسلوهبا يف أداء العمل وعلى معامالهتا مع زمالئها 

 حتديد:

 بنجاح. املوظف تحكم فيهاياملتاحة واليت الكفاءات  -
 الكفاءات املتاحة ولكن التحكم فيها ضعيف. -
 .أو املطلوبةالكفاءات الالزمة  -

ة تاحءمة بني الكفاءات املاملواحتقيق الكفاءات الالزمة للمستقبل و  يةونوع عددتقدير يساعد املؤسسة يف  وذلك
  ية.حتياجات التدريبالحتديد أفضل لأيضاً و ومتطلبات الوظيفة 

واليت تعترب أداة ال غىن عنها يف تطبيق التقنيات اليت تساهم يف التنبؤ ابلكفاءات وتقدير حجمها ونوعها أهم ن وم
 للوظائف والكفاءات هي مرجعية الكفاءات. يئالتنبالتسيُّي 

   مرجعية الكفراءاتولــراً: أ

ي للوظائف والكفاءات وهي هتيئة الكفاءات الالزمة ئاملنشودة من تطبيق التسيُّي التنبيف إطار الوصول للغاية 
ملستقبل املؤسسة؛ يُؤخذ بعني االعتبار الوظائف املوجودة والتطورات اليت ستشهدها هذه الوظائف يف املدى املتوسط 

 إذنْ أو الطويل، ولكن هذه الوظائف بدورها حتتاج إىل جمموعة من الكفاءات ألدائها ابلشكل املطلوب والصحيح، 
شار أو ليعود إليه بشأن معلومة ع لُيستْ الذي ُوضِ  الوعاءِ  يفاملرجع حيُث يتمثُل تاج إىل مرجعية الكفاءات، ي حتفه

 1تلك املعلومة. يتطلبُ  أو موقف   معينة استجابة ملشكلة  

 

 

 :ملرجعية الكفاءات على هذا النحو ميكن تقدمي جمموعة من التعريفاتوعليه 

                                                           
1 www.manaraa.com/post/2205 

http://www.manaraa.com/post/2205
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   املواصفات والشروط الواجب توفرها  حولوصفًا حتليليًا ِلما تتضمنه كل وظيفة من بياانت مفصلة  تتضمنُ  وثيقة
لشغلها مما ميكن من بلورة إطار مرجعي للكفاءات يسمح بضبط الوظائف املوجودة والبياانت املكونة هلا مع جرد 

ثل للموارد البشرية ومباشرة مجيع املعايُّي اليت تتطلبها كل وظيفة؛ وبذلك فهي تساعد على االستثمار األم
التدريب من أجل حتكم أفضل يف تطوير و العمليات املرتبطة هبا كالتوظيف، الرتقية، إعادة توزيع املوظفني، التقييم 

 1.اهليكل التنظيمي وتثمني املوارد البشرية

 النظرية،  عارفجمموعة من امل لكُ ادها أن اإلنسان الكف هو الذي ميتقوم مرجعية الكفاءات على أساس فكرة مف
 2العملية والسلوكية اليت جتعله قادراً على القيام مبا تتطلبه الوظيفة بدرجة عالية من الكفاءة.

  معايُّي مرجعية معرتف هبا، وهي أداة إلبراز االعتماد على نظام مرجعي أُْنِشئ للمعايرة أو التقييم من خالل
من املنبع )توقع االحتياجات من الكفاءات النامجة عن التطورات  وتشريع عملية إدارة الكفاءات، وتدعمها

تطوير هذه الكفاءات ومسامهتها يف تعزيز هوية قطاع النشاط وغُّيها( إىل املصب )املختلفة يف التكنولوجيا و 
 3املؤسسة(.

  ُي للوظائف ئالتسيُّي التنب منهج، تظهر يف قلب ني اإلدارة والشركاء االجتماعيبنْي  مشرتك   تصميم   موضوع
تصف كل وظيفة من و تساعد يف التوضيح والتعبُّي عن جماالت املوارد البشرية،  حموريةً  ومتثل أداةً  ،والكفاءات

 4.الكفاءات يفحيث الكفاءات املطلوبة والطبيعة التقنية أو اإلدارية ومستوى التحكم املطلوب 

 ة على أسئلة أساسية هي:ميكن اختصار تعريف مرجعية الكفاءات يف أهنا متكن من اإلجابو 

 ماهي املستوايت املعرفية الضرورية للموظف حىت يكون قادراً على تعبئة الوظيفة؟ -
 ماهي املهارات الالزمة اليت حيتاجها املوظف يف أداء الوظيفة؟ -

 ماهي السلوكيات املطلوبة اليت جيب أن يتحلى هبا املوظف عند ممارسة الوظيفة؟ -
 ؟أدائهماهو مستوى  -

 في ــة دلـــتقنياثنيراً: 

                                                           

 .07، ص.مرجع  رابق، ابلرابط مديرية الشؤون اإلدارية والعامة 1 
 .59ص. ،2016، 02ع. ، جملة اتريخ العلوم،الكفراءات املهنية ملعلم عصريبوخامتي زهرة،  2 

3  Anne Dietrich, Op cit, p.102. 
4 Amaury Grimand, Op cit, P.246. 



ثلالفصل الثرا     ات         راء  ف  ـــ  ة الكداس  رات إ  ـ  راس مُ                                          
 

80  

 

واختاذ القرار أكثر الطرق النوعية شيوعاً، تقوم على نظرية القرار اليت تنسق بني إجيابيات اختاذ القرار الفردي  تعتربُ 
، تتمثل يف مجع أكرب عدد ممكن من اخلرباء واملستشارين يف جمال إدارة املوارد البشرية؛ حيث يقوم كل منهم اجماعي

املتوقع على املوارد البشرية وصياغته على شكل فرضيات، مث بواسطة منسق يتم إعالم اخلرباء بتقدير مستقل للطلب 
 بمن إجيابياهتا أهنا تتجن 1،هبذه التنبؤات قصد تقييمها وانتقادها وتستمر العملية إىل غاية اإلمجاع على تقدير معني

 فضل كلما تعلق األمر بتوقعات قصُّية األجل.سيادة رأي واحد وأتخذ ابالعتبار مجيع وجهات النظر وتعطي نتائج أ

 السينراسيوهراتراً: اثلث

حميطها ومْل  املؤسسات إىل التنبؤ ابحتياجاهتا انطالقاً من هذا األسلوب نتيجة حالة عدم التأكد اليت سادتْ  جأتْ 
تعْد قادرة على السيطرة عليها، والسيناريو هو عبارة عن تصورات حلاالت ممُْكنة احلدوث ووصف ما جيب فعله يف كل 

لذا ، ناريوهات ودراستها هو عمل ُمكلفإحدى هذه احلاالت، إال أن  افرتاض عدة سي منها إذا صادف وحدثتْ 
، ويتضمن السيناريو اإلسرتاتيجيةة ظهورها وتلك اليت هلا أتثُّي مهم على يفرتض تبين السيناريوهات اليت تزداد احتمالي

ثالثة أنواع من املعطيات منها ما يتعلق ابلتوقعات االقتصادية واملالية وأخرى تتعلق ابملنتجات واألسواق ومعطيات 
 املوارد البشرية. إدارةتتعلق ابإلجراءات والتكنولوجيات ومنط التنظيم و 

 عبء العمل حتليل: سابعراً 

 ؛الوقت املطلوب إلجناز العمل خالل فرتة معينة يتوقف حتديد االحتياجات من املوارد البشرية على عاملني مها:
ف، ته من خالل بطاقات توصيف الوظائعن ذلك بعدد ساعات العمل الالزمة لتأدية نشاط معني، وميكن معرف عربَُّ ويُ 

ويعرب عن ذلك بعدد الساعات  ؛العامل أن يقدمه يف اليوم على مدار السنةالوقت الفعلي الذي يستطيع إضافة إىل 
 2.ة والعطل وغُّيها خالل نفس الفرتةخصم فرتات الراحو اليومية، وميكن معرفته من خالل عدد ساعات العمل 

 : جرد املواسد البشرية املتراحةرابعاملطلب ال

                                                           

 .83.ص، 1998املكتب اجامعي احلديث، دون ذكر بلد النشر: ، إداسة املواسد البشريةراوية حممد حسن،  1 
كلية العلوم   :قسنطينة -، جامعة منتوريماجستُّي، مذكرة  يرا رات تسيري املواسد البشرية ابجلمراعرات احمللية: دسا ة حرالة بوالية ميلةعقون شراف،  2

 .36.، ص2006/2007االقتصادية والتجارية وعلوم التسيُّي، 
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الكمي والنوعي للكفاءات الالزمة للقيام ابلوظائف املطلوبة، البد من إحصاء املوارد  يئالتنبمع التفكُّي  موازاةً 
 تؤثر على حجمها،سمع حتديد التغُّيات احملتملة عن تطورها يف املستقبل اليت  البشرية املتاحة على مستوى املؤسسة

 :لعلَّ من أبرزهاو تاحة البشرية املتركيبة املوارد  اليت تسمح إبعطاء صورة واضحة عن ساليبمن األ العديدوهناك 

 نظرام معلومرات املواسد البشريةأواًل: 

 ؛دى توفر معلومات صحيحة وسريعةجناح عملية تقدير العرض املتاح من املوارد البشرية يف املؤسسة على م يتوقفُ 
عن نظام  حيث يعربُ جند أن نظام معلومات املوارد البشرية له دور هام وأساسي يف توفُّي هذه املعلومات، لك لذ

يف تقييم  سُّيينبغرض مساعدة امل مُ يصمَّ و  1ي،ع مهاراته وتدريبه وتطوره الوظيفمتكامل حيتفظ بسجل املوظف ويتتب
 ويف هذا اجملال 2ا؛اذ خمتلف القرارات املتعلقة هبوإمدادهم ابملعلومات اليت تساهم يف اخت ،الوضع احلا ي للموارد البشرية

  :من خاللمسامهة فعالة نظام املوارد البشرية  يساهم

  مفصلة حول املعارف واملهارات إعداد قائمة إحصائية ابملوارد البشرية املتاحة يف املؤسسة تشتمل على بياانت
 .اات املتوفرة فيهسلوكوال

  بسبب التقاعد أو التحول إعداد قائمة إحصائية للموارد البشرية اليت يُتوقع أْن ترتك اخلدمة خالل فرتة اخلطة سواء
 إىل منظمات أخرى أو غُّيها.

 سواء عن طريق النقل خالل فرتة اخلطة إعداد قائمة إحصائية ابملوارد البشرية اليت يُتوقع انضمامها للمؤسسة ،
 من خارج املؤسسة.أو التعيني  الرتقية

 خرائط اإلحالل والرتقية: نيراً اث

اإلدارية تلقي الضوء على تلك املراكز اليت ميكن أن تكون شاغرة يف املستقبل هي تقارير مفصلة عن خمزون الطبقة 
النقل أو غُّيها وتُفيد يف معرفة إمكانية وجود موارد بشرية ميكنها التحرك  ،الرتقية ،القريب بسبب اإلحالة على التقاعد

تعطي مؤشرًا عن املدى الزمين ا ألهناهم يف إزالة الغموض حنو مراكز أعلى للمسؤولية، إن وجود هذه اخلرائط يس
لشغل  كفاءاهتمكفاءات كل منهم لتحديد مدى  مرفقة مبخزون  و املرشحني لإلحالل بقائمة من  لإلحالل مقروانً 

                                                           
1 Laudon, Kenneth & Laudon, Jane, Management Information System, USA: Printice Hall, 7th Edition, 2002, 

P.50. 
2 Cascio, Wayne F. & Awad, Elias, Human Resource Information Management: An Information Approach, 

USA: Printice Hall, 1st Edition, 1981, P.583.  
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 كفاءاتعن نواحي النقص اليت قد تكون موجودة واليت قد يرتتب عنها إما البحث عن   ويكشفُ  ،الوظائف املستقبلية
 1.امج التدريباملؤسسة أو تكثيف بر  من خارج

 األعمراسهرم : اثلثراً 

وسيلة قدمية مستخدمة يف  هو هرم األعمارو أو العمر هو متغُّي يتميز ابلبساطة وإمكانية التقييم الكمي، السن 
وإعطاء تصور مستقبلي للتطورات  املؤسسات، هلا أمهية كبُّية يف التزويد ابملعلومات املتنوعة حول املوارد البشرية املتاحة

 2.اليت ستمسها ومعرفة مدى حتقيق توازن بني شرائح األعمار

 دوسان العملراً: سابع

فراد، ويشُّي إىل حركة العمل دخواًل وخروجًا من وإىل أحد أهم تقنيات حتليل تدفقات األ عترب دوران العمليُ 
احلركة الزائدة غُّي مرغوبة ومكلفة؛ فعندما  عترَبُ تُ  حيثُ املؤسسة، وهو مبثابة دليل على استقرار قوة العمل من عدمها، 

يرتك أحد العاملني املؤسسة سواء ابالستقالة أو التقاعد أو الوفاة أو التسريح حتتاج املؤسسة إىل تكاليف استخدام 
 3وغُّيها. موظف آخر، تكاليف التدريب، خسارة اإلنتاج بني انفصال موظف وتعيني آخر

 

 

 

 

 

 

 املعراجلةواختيراس أ لوب  االختاللحتديد  :رامساملطلب اخل
                                                           

الدار  :اإلسكندرية، للمواسد البشرية: املدخل لتحقيق ميزة تنرافسية ملنظمة القرن احلرادي والعشرين اإل رتاتيجيةاإلداسة مجال الدين حممد املرسي،  1
 .206.، ص2003 اجامعية،

 .96.ص، 2010، عمان: دار الفكر انشرون وموزعون، ا رتاتيجيرات إداسة املواسد البشريةسامح عبد املطلب عامر،  2
 .97، ص.نفس املرجع السرابق 3
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تصُل املؤسسة بعد تطبيق اخلطوات السابقة املتعلقة بتصور حالة املوارد البشرية الالزمة لتحقيق األهداف املرسومة 
هذه املرحلة تنطلق و  ؛خالل أُفق زمين حمدد وتقييم الوضع احلا ي للموارد البشرية إىل مرحلة التوصية أو املشورة العالجية

مقارنة النتائج بني التقديرات املتعلقة ابلطلب املستقبلي للموارد البشرية وبني العرض املتاح منها يف املؤسسة مث من 
 تنظر يف األساليب اليت متألُ الفجوات حيُث تكون أمام احلاالت اآلتية:

 حرالة التوازن الكمي والنوعيأواًل: 

جيب أن  يف ختصص معني أو يف وقت معني اندرة احلدوث، وإْن حتققتْ احلالة املثالية ولكنها الة عن تعرُب هذه احل
  1ا التوازن بصفة مستمرة.ذال تضمن املؤسسة حتقيق ه

 حرالة الفرائض الكمي والنوعياثنيراً: 

على احتياجات املؤسسة، أما الفائض  ةاملتاح ارد البشريةفيها عدد املو  قُ الفائض الكمي هي احلالة اليت يتفوَّ 
 كفاءات املتاحة على متطلبات الوظائف.الفيها  قُ النوعي هو احلالة اليت تتفوَّ 

 حرالة العجز الكمي والنوعياثلثراً: 

عن احتياجات املؤسسة، أما العجز النوعي هو  ةاملتاح ارد البشريةفيها عدد املو  احلالة اليت يقلر  العجز الكمي هو
 كفاءات املتاحة عن متطلبات الوظائف.الفيها  احلالة اليت تقلر 

درة عند الن ابالعتبار حالة السوق األخذمع  ت السابقةالختالاللواجدول اآليت يوضح أساليب املعاجة املمكنة 
تفوق فيها عرض احلالة اليت يوهي عند الوفرة حالة السوق و  ،عن الطلب يد العاملةهي احلالة اليت يقل فيها عرض الو 
  :على الطلب يد العاملةال

 

 

 

 املمكنة املعراجلة أ راليب و  ( نوع االختالل07جدول سقم: )
                                                           

 .69.، صمرجع  رابق،  ...( االجتراهرات)عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1 
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 أ راليب املعراجلة الوضعية االختالل

 وفرة ندسة

 االحتفاظ  االحتياجات >املتاحة  املوارد فرائض
 دريبالت 
 دوام جزئي 

 االستغناء 
 تشجيع التقاعد املبكر 
 اإلقالة 
 اإلعارة اخلارجية 

 تسهيل معايُّي االختيار  االحتياجات <املتاحة  املوارد عجز
 زايدة األجور واحلوافز 
 دريبالت 
 حتسني أساليب األداء 
 حركية داخلية 
 زايدة أوقات العمل 

 معايُّي اختيار مشددة 

Source: Bernard Martory, Daniel Crozet, Gestion des resources humaines “pilotage social & 

performances”, Paris: Dunod, 8éme Edition, 2013, P.38.  )بتصرف(  

 

 

 

 

 

 

 



ثلالفصل الثرا     ات         راء  ف  ـــ  ة الكداس  رات إ  ـ  راس مُ                                          
 

85  

 

 توظيف الكفراءات: ثرايناملبحث ال

متدادًا طبيعيًا للتعبُّي عن النقص يف االحتياجات الكمية والنوعية من املوارد البشرية داخل عملية التوظيف اِ  تعتربُ 
الشروط الالزمة  فيهم أداة للمفاضلة بني األفراد وفقًا ملعايُّي حمدَّدة مسبقًا والتعرف على من تتوفرُ  هُ ـكما أنَّ املؤسسة،  

 ق إىل هذه املطالب:، ومن خالل هذا املبحث يتمر التطرر ملتطلبات الوظيفة

 توظيف؛الفهوم م 

 .إجراءات توظيف الكـفاءات 
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 التوظيف فهوم: ماألولاملطلب 

هو توفُّي املوارد البشرية اليت حتتاجها املؤسسة من خالل اللجوء إىل مصادر هذه املوارد لتتمكن من  التوظيف:
 اختيارها وتعيينها. 

الشاغرة من خالل جهود  الوظائفاملؤسسة عن أفراد دائمني لشغل  هو النشاط الذي من خالله تبحثُ و 
مث  ،هبا االستقطاب املبذولة من طرف القائمني هبذه املهمة يف سبيل ترغيب املوارد البشرية ذات الكفاءة لاللتحاق

 ية تكون كفيلةً السعي الختيار األنسب بني املستقطبني ليتم قبوله وتعيينه بصفة مؤقتة، مث إخضاعه إىل فرتة جتريب
 ،بتحديد مصُّيه فإذا أثبت أنه أهل لالستمرار يف أتدية املهام ابلشكل املطلوب يتم اختاذ القرار بتعيينه بشكل هنائي

ساسية وهي االستقطاب، أعملية التوظيف ثالثة عناصر  نُ تتضمَّ  وعليهأما إذا أثبت العكس فسيتم االستغناء عنه، 
  االختيار والتعيني.

حتديد املصادر اليت حتصل من خالل  ،وحث وجذب األفراد لاللتحاق ابلعمل يف املؤسسةهو عملية  :اال تقطراب
ابستمرار كي تتمكن من احلصول ها على اكتشاف مصادر جديدة، وتقييم منها املؤسسة على املوارد البشرية والعمل

داخلي ابلنسبة للمؤسسة ومنها ماهو منها ماهو فعلى أفضل املوارد يف الوقت املناسب، وختتلف هذه املصادر 
 1خارجي.

من خالل  واملتوقعة مستقبلياً  طلبات التوظيف املؤهلة قدر اإلمكان مللء الشواغر املوجودة حالياً لــجذب وأيضاً هو 
 2البحث املستمر عن اجملموعة األمثل من هذه الطلبات.

، ويسعى خرباء فضلالنتائج أو املخرجات األصول على عملية تقليل أعداد الطلبات من أجل احل هو: االختيراس
 وعليه مُيثِ لُ  3أْن تنجح وتتناسب مع الوظيفة، عُ توقَّ املوارد البشرية من خالل هذه العملية إىل التنبؤ ابلطلبات اليت يُ 

  لعملة واحدة. نْي وجهاالستقطاب واالختيار 

 

                                                           

، 20، جملة جامعة دمشق، م.، أتثري اال تقطراب والبقراء على االداء الوظيفي يف وظرائف اإلداسة العليرازايد يوسف املعشر، صالح الدين حسني اهلييت 1 
 .18، ص.2004، 01ع.

 .187ص. 2013عمان: زمزم انشرون وموزعون،  ،إداسة املواهب والكفراءات البشريةخضُّي كاظم محود، روان منُّي الشيخ،  2 
 .188، ص.املرجع نفسه 3 
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  .وضع الكفاءة املناسبة يف الوظيفة املناسبةآخر مرحلة يف التوظيف وهو احلصول على الكفاءات و  هو :التعيني

 حتقيق األهداف األساسية اآلتية: من أجلهودات اجملهبذه  املؤسسة قومتو 

تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد مستقبل اجملتمعات  احلماية من خطر هجرة الكفاءات: فهذه الظاهرة أصبحتْ  -
اءات من جهة وأيضًا نقص كفهذه ال دريبالنامية وخسارة مزدوجة هلا من حيث النفقات اليت حتملتها يف ت

 االستفادة منها من جهة اثنية.

ظائف مما يتم من خالهلا توفُّي جمموعة كافية من املتقدمني املالئمني لشغل الو  :االلتزام بعملية وحث صحيحة -
 .التوظيف عمليةختفيض التكاليف املتعلقة بيؤدي إىل 
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 الكفراءات إجراءات توظيف: يناملطلب الثرا

كيف   الكفاءات يهدف من خالل عملية التوظيف إىل اإلجابة على السؤال اآليت:أساس املنهج املبين على  إنَّ 
ولإلجابة على هذا السؤال  للعمل من قبل املتقدمني للوظيفة؟ميكن حتسني قدرة املؤسسة على التنبؤ ابألداء الناجح 

 :هذه العناصر يفعملية التوظيف  اليت مترر هبا اإلجراءات ميكن عرض

 الحتيراجرات املستقبليةالتنبؤ ابأواًل: 

التنبؤ إضافة إىل  ؛أو اليت ميكن زواهلا اليت سيتم إنشاؤهالوظائف اب التنبؤعملية التوظيف تنطلق بعد  أنَّ  الشكَّ 
وارد البشرية وهي التسيُّي امل إدارةالكفاءات بناًء على تبين واحدة من أهم سياسات من الحتياجات املستقبلية اب

كنتيجة لضعف منهج الوصف الوظيفي الذي يعتمد ابلدرجة األوىل على عرض   ؛ي للوظائف والكفاءاتئالتنب
ي إىل ضعف الروابط االستداللية وهو ما يؤد ِ  ،مواصفات الوظيفة وتوضيح احلد األدىن من املتطلبات الالزمة للرتشح

التوجه إىل اعتماد التسيُّي  املتطلبات؛ ومن هنا مت هذه بني متطلبات الوظيفة والصفات الشخصية اليت يُفرتُض أهنا تليب
املوارد البشرية هي أساس خلق  للوظائف والكفاءات ملعاجة الفروق الفردية احلامسة اليت ختلق األداء املتميز ألنَّ  يئالتنب

ظائف والقيود اليت تفرضها الو و  لكفاءات هو تسيُّي وقائي للكفاءاتللوظائف وا التنبؤيالقيمة املضافة وعليه فالتسيُّي 
 1التنقل بني الوظائف. من أجل إظهار الديناميكية وفضاء وهو مل يوجد من أجل اإللغاء التام لعدم التأكد بلْ  ،ئةالبي

 إعداد مرجعية الكفراءات اثنيراً: 

املواصفات  داء وأنَّ الكفاءات هي أساس األ أن يراعي ممارسو املوارد البشرية يف عملية حتليل الوظيفة أنَّ  جيبُ 
مجع املعلومات حول الوظائف بشكل كامل ألهنا ستكون جزًء  تمر يوعلْيه آخر للكفاءات،  انعكاسالوظيفية ماهي إال 
 2املؤسسة، إسرتاتيجيةتكون خمرجات العمل واضحة والكفاءات أيضًا واضحة وتنسجم مع  حيثُ من توثيق الوظيفة 

، حول األفراد الذين سيقومون ابلعمل ال على العمل الذي سيقوم به األفراد صبَّ ينْ  أنْ  جيبُ  هذه األخُّيةتركيز  نَّ أأي 
ستخدم يف حتديد وإحصاء الكفاءات الالزمة تُ أو قاعدة معطيات وثيقة رمسية كوحتتاج املؤسسة إىل مرجعية الكفاءات  

؛ كبديل للثنائية منصب/مؤهلالثنائية وظيفة/كفاءة  ويف تقييم الكفاءات من خالل االعتماد على ، ملمارسة أي وظيفة
ها يعتمد ابلدرجة األوىل على الوظائف اليت هي أداة أساسية وضرورية لتوظيف املوارد البشرية وتنقلها داخلياً، وإعدادُ و 

                                                           

، 04، جملة املؤسسة، ع.التوجه حنو االختيراس القرائم على أ راس الكفراءات للتوظيف يف الوظيفة العمومية_دسا ة مراس رات دوليةبوطويل رقية،  1 
 .154، ص.2015

 .206، ص.مرجع  رابقخضُّي كاظم محود، روان منُّي الشيخ،  2 
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يف توظيفها ومدى قدرة هذه  تكون للمؤسسة رؤية واضحة حول الكفاءات اليت ترغبُ  أنْ  سيتم شغلها حيث البدَّ 
 ا يؤدي إىل ضرورة حتيينها كلما استدعى األمرداء يساهم يف حتقيق أهدافها ممَّ األنوع معني من الكفاءات على تقدمي 

  .بيئةمن أجل مسايرة تطورات ال

 اثلثراً: حتديد مصرادس اال تقطراب

عمل على حتديد ي الذيللوظائف والكفاءات  يئالتنبمن أهداف التسيُّي  يُعتربُ  حتقيق فعالية االستقطابِإنَّ 
وختتلف املؤسسات فيما بينها حول  1صورة مسبقة مما يتيح الفرصة الختيار املصدر املناسب،احتياجات التوظيف ب

الكفاءات يشجع مبادرات  أساس ولكن املنهج املبين على ،من داخلها أو من خارجها التوظيف سواءً  فلسفة
م الوظيفية، وتلجأ املؤسسة إىل املصادر الداخلية املوظفني وحيثهم على زايدة جمهوداهتم وحيفزهم على تطوير مساراهت

فيتم إما اختاذ إجراءات الرتقية ها األفراد املوجودون فيها؛ عندما تتطابق الكفاءات املطلوبة مع الكفاءات اليت حيوز 
وازن يف في قصد خلق توعادة يكون يف الوظائف اإلشرافية أو القيادية أو تقوم ابختاذ إجراءات النقل والتحويل الوظي

الذي يتم تصميمه حلفظ ومتابعة رصيد املعارف، املهارات، وتلجأ املؤسسة إىل خمزون الكفاءات عدد األفراد، 
ه ذ، ويقوم هذا النظام بعرض هلوظيفية اخلاصة ابملوارد البشريةاخلربات، الربامج التدريبية، التطلعات والطموحات ا

وعليه جيب حتديث هذا النموذج وإمداده بكافة املعلومات اجديدة حىت  2.تاجه املؤسسةاملعلومات يف أي وقت حت
 3يتسم النظام ابلشمول واحلداثة واالستفادة منه أبقصى قدر ممكن.

املصادر اخلارجية فتتمثل يف مكاتب العمل احلكومية، وكاالت التوظيف اخلاصة، املراكز املهنية واملعاهد  أما
 اإلذاعة أو شبكات االنرتنت. ،واجامعات، اإلعالن عرب الصحف

ه؛ ففي الوقت الذي ميكن أن حيقق فيه املصدر الداخلي تعظيمًا للعائد على ه وإجيابياتُ من املصدرين سلبياتُ  ولكل  
املوارد ورفعًا لروحها املعنوية هذه استثمار املؤسسة يف مواردها البشرية وتقلياًل للوقت واجهد والتكلفة واستقرارًا يف 

تقليل فرص احلصول على كفاءات جديدة مبعارف  علىينعكس سلباً  أنْ  على الوالء والرضا الوظيفي ميكنُ  ويشجعها
وإقامة عالقات تعاون مع  حديثةالستفادة من خربات فسُح املصدر اخلارجي اجملال لومعلومات جديدة، كما ي

 على الروح املعنوية للموظفني املوجودين. جهات متعددة ولكن يؤدي إىل حتمل تكاليف إضافية أو إىل التأثُّي السليب
                                                           

، 06، جملة التنظيم والعمل، م.التدسيب والتوظيف كأحد اهم غراايت التسيري التوقعي للوظرائف والكفراءاتساكت فاطمة الزهراء، قادري نورية،  1 
 .10، ص.2017، 01ع.

 .114، ص.2004اجامعية، ، األسكندرية: الدار إداسة املواسد البشريةأمحد ماهر،  2 
 .61، ص.مرجع  رابق، )االجتراهرات ...( عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  3 
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 سابعراً: اختيراس الكفراءات املرتبطة ابألداء املتميز

يت عملية االختيار كمرحلة اثنية بعد االستقطاب، حيث اب إىل توسيع دائرة املتقدمني فتأتؤدي عملية االستقط
يتم إعداد منوذج االختيار انطالقًا من املكوانت الرئيسية لألداء واليت متثل أغلب االختالفات بني األداء العادي 

امة واملتميز عن طريق االعتماد على جمموعة من االختبارات واملقابالت اليت تكون بعيدة عن اختبار القدرات الع
أفضل الطرق القادرة على اختيار من حيقق القيمة للمؤسسة من بني  وعليه جيب أْن تُعتَمدَ ابلوظيفة،  أساسااملرتبطة 

هو يتعلق ابلتوظيف الداخلي كمراكز التقييم ومنها ما يتعلق ابلتوظيف اخلارجي   املرشحني ومن هذه الطرق جند ما
 كمقابلة احلدث السلوكية:

د مدى ي، وحتدةاملستهدف وظيفةفرد ومهاراته املهنية مقارنة ابلال أداءلتقييم  ممتْ طريقة صُ  هي: مراكز التقييم .1
وخاصة  للتوظيفجل اختيار املرشحني أهذه الطريقة بصفة عامة من  توضع 1ر.ياحتياجاته للتنمية والتطو 

ومن خالل  قة العملية،قراب من احلقي أكثرطاليب الوظائف يف وضعيات  وضعالتوظيف الداخلي، وهي تركز على 
وجَّهة وهي طريقة مُ  االختبارات اليت يوضع فيها املرشحني يف وضعيات مهنية تصورية ميكن اختاذ قرار التوظيف، 

ية حُتاكي الواقع حيُث ميكُن ، وتعتمد على أسلوب احملاكاة حيُث يتم إعداد وضعيات مهنملالحظة قدرات األفراد
 2ِه بعمله.أثناء قيامِ وظف صاِدف املأْن تُ 

حيتوي مركز التقييم على جمموعة من التمارين اليت تُقيِ ُم الفرد تقييمًا شاماًل من كل النواحي سواًء القدرات الذهنية 
التحليل  3أو املعرفية أو السلوكية أو السمات الشخصية، وتعترب من الكفاءات األكثر تقييمًا حسب هذا األسلوب:

 اللغوي، التواصل، قيادة املشاريع، التوقع والتخطيط، اختاذ القرارات.

 4هتدُف مراكز التقييم إىل:

 تقييم درجة جناح الشخص يف وظيفة جديدة مبسؤولية عالية. -
 الكشف عما إذا كان املرشح ميلك الكفاءات الالزمة أْم ال حسب متطلبات الوظيفة. -

                                                           

 .147، ص.2003، مبيك: ترمجة إصدارات مركز اخلربات املهنية لإلدارة، اال تثمراس البشريجاك فيليب، رون ستون،  1 
 .319، ص.مرجع  رابقاملرهون نسرين،  2
 .117ص. ،نفس املرجع السرابق 3 
وظيفة تقييم كفراءات األفراد يف املؤ سة، دسا ة حراليت مؤ سة  ونلغراز املديرية اجلهوية بتلمسران وشركة تسويق وتوزيع هاملي عبد القادر،  4 

، 2010/2011ُّي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي  تلمسان: -مذكرة ماجستُّي، جامعة أبو بكر بلقايداملنتجرات البرتولية املتعددة، 
 .114ص.
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 يد املدراء املستقبليني.اكتشاف الطاقات الكامنة لتحد -
 .الكشف عن احتياجات التدريب -

ا ال  تقيسُ  ،لتعيني والرتقيةكوسيلة لمراكز التقييم  ُتستخدُم  مدى مالءمة املرتشح للوظيفة؛ وجتدُر اإلشارة إىل أهنَّ
تصُل إىل درجة املوضوعية التَّامَّة ولكنها أيضًا ال تُعربِ ُ عن أساليب التقييم الذايت وما فيه من حتيرز وال تعاين من 

ُد   جتمع بني التقييم الذايت واملوضوعي وتعتمد على االختبارات كأساس بلْ  ،مشكالت املقابلة للتقييم حيُث ال حُيدِ 
املديــر درجة ذكاء وقدرة ومهارة الفرد بل هذا األخُّي هو الذي حيددها بنفسه بناًء على أدائـِه يف االختبار، وعليه فهي 

 طريقة تتميز بشفافية أعلى ودرجة قبول أكرب للنتائج.

وحىت تنجح هذه الطريقة جيب  ؛املقيِ منيراد تقييمهم يف وضعيات االختبارات من طرف ُـ وتتم مالحظة األفراد امل
بني ولديهم املعرفة والدراية الكافية آبلية االختبارات والتمارين اختيار املقيمني بعناية فائقة كما جيب أْن يكونوا مدرَّ 

 حتتاجهورغم فعاليتها إال أن استعمال هذه الطريقة يبقى حمدود وذلك راجع إىل الوقت الطويل الذي  1،املستخدمة
  2املقيمني. والتكاليف املرتفعة لتدريب

يف هذه املقابلة من خالل إعطاء أمثلة كفاءاته ن يُثبت  أيستطيع املرتشح للوظيفة  مقرابلة احلدث السلوكية: .2
سئلة اليت حمددة عن جتاربه السابقة، حيث حيدد القائم ابملقابلة الكفاءات املطلوبة للوظيفة مث يطور جمموعة من األ

ما إذا كان املرتشح للوظيفة ميلك الكفاءات الالزمة ألدائها، وتتيح له الفرصة إلثبات أنه مالئم  عرفةتتيح م
معينة يف املاضي، تقوم هذه املقابلة على  ي والدقيق لكيفية تعامله مع وضعيةللوظيفة من خالل الوصف التفصيل
ملشكلة، وتوضيح أْن يراعي الدقة يف حتديد اء املستقبلي، ولكن على املرتشح فرضية أن األداء السابق مؤشر لألدا

اخلطوات املتخذة يف حلها ومناقشة النتائج، وإذا كان للمرتشح خربة سابقة فيمكنه وصف احلدث أما إذا كانت 
ته يف فريق رايضي أو يف اجامعة ألنَّ املقابلة خبصوص توظيفه للمرة األوىل فيمكنه اختيار جتربة واقعية ما كمشارك

 3اجامعية توفر فرصاً ممتازة إلظهار الكفاءات اليت يبحث عنها صاحب العمل. املشاريع

 اختراذ قراس التعينيخرامسراً: 

                                                           

 .154، ص.2008، االسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، قيراس وتقومي أداء العراملنيحممد الصُّييف،  1 
 .122ص. مرجع  رابق،هاملي عبد القادر،  2 
  http://www.wzfne.com                                                         وظفين.كوم، متاح على املوقع: مقرابلة العمل السلوكية. 3 

http://www.wzfne.com/
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ولكن إذا للجوء إىل خمزون الكفاءات املتاحة؛ احلصول على الكفاءات هو مهمة أسهل عندما تقوم املؤسسة ابِإنَّ 
ابالختيار على أساس الكفاءات للتنبؤ ابألداء الوظيفي  مصادر خارجية يف التوظيف وقامتْ على  اعتمدتْ 

تقييم كل البياانت من خالل للمرشحني احملتملني للوصول إىل القرار النهائي، كان من الضروري قياس كفاءاهتم وعليه 
ات  ف كفاءمبادئ توجيهية موحدة وواضحة لكل املقيمني حول أوصاف الكفاءات، نتائج تصني وتوفُّياليت مت مجعها 
من أجل ترميز نصوص املقابالت بدقة عن السمات الشخصية، املعارف، املهارات والسلوكيات اليت كل مرشح 

وليتم بعد ذلك حتويل  ،تطلبات الضرورية للوظيفة بغرض توفُّي وسائل شفافة وفعالة للفصل بني املرتشحنياملتشكل 
 1ني النهائي الذي يتمثل إما يف القبول أو الرفض.يتم اختاذ قرار التعي عليها هذه املؤشرات إىل درجات وبناءً 

  راد راً: التحقق من صحة قراس التعيني

عن  إذا نتجتْ فــــــجابة على سؤال مهم هو: هل كان قرار التعيني صحيحاً؟ د تعيني املوظف يف عمله ينبغي اإلبع
 ة فإن هذا يعين أن العملية جنحتْ عملية االستقطاب والتعيني على أساس الكفاءات نتائج جيدة على مستوى املؤسس

ومت تعيني الكفاءة املناسبة يف الوظيفة املناسبة ومعرفة ذلك يتم من خالل فحص أداء املوظف اجديد مع إاتحة الوقت 
 2الكايف له يف إنتاج املخرجات املتوقعة.

 

 

 

 

 الكفراءات طويرتاملبحث الثرالث: 

 خلربة واملهارة موارد اسرتاتيجيةادي وهو ما جعل املعرفة، ااملأصَبحْت اإلنتاجية تعتمد أكثر على االستثمار غُّي 
مواجهة التغُّيات القدرة على  من أجلالكفاءات  تطويرب اليت تدعو إىل االهتمام سبابوذلك يعترب من بني األ هامَّة،

 املطالب اآلتية: التطرق إىلسيتم يف هذا املبحث عليه و  .يعةالتكنولوجية واملعلوماتية السر 

                                                           

 .154،156ص.ص.  مرجع  رابق،بوطويل رقية،  1 
 .212، ص.مرجع  رابقخضُّي كاظم محود، روان منُّي الشيخ،  2 
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 ؛وطـرقه الكفاءاتتطوير  تعريف 

  وير الكفاءات.تطـأدوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرقه الكفراءاتطوير ت تعريفاملطلب األول: 

 أوال: تعريف تطوير الكفراءات

 الكفاءات: طويرميكن تقدمي جمموعة من التعريفات اليت تتعلق بت
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   تطوير كفاءات املوارد البشرية من خالل التعلم هتم بي ؛فرعي من ختصصات املوارد البشرية يف املؤسسات ختصص
 1املخطط لُه مما يساعد االفراد على أداء وظائفهم احلالية واملستقبلية.

   املؤسسة لزايدة كفاءات أفرادها واكتشاف إمكانية منوها. تتبناهُ  سلوك 

   قوى العاملة القادرة على العمل اليت يتم انتقاؤها لرفع مستوى اإلنتاجية يف املؤسسة إىل املعرفة واملهارة لل زايدة
 2أقصى حد ممكن.

رفع مستوى أداء جمموعة من النشاطات اليت تؤدي إىل  :وه الكفاءات طويرت من هذه التعريفات يتضح أنَّ 
من أجل أهداف اقتصادية تتعلق ابملؤسسة  اواملستقبلية هلزايدة املردودية احلالية و  الكفاءات اليت تتوفر عليها املؤسسة

 وأهداف اجتماعية تتعلق ابلفرد.

 : طرق تطوير الكفراءاتاثنيرا

طويلة األمد  إسرتاتيجيةغالبًا ما كانت برامج تطوير املوظفني عبارة عن استجابة ألزمة ما بداًل من أْن تكون 
َد املؤسسة ابلكمية والنوعية الالزمة من املوارد البشرية ويف الوقت الذي حتتاجه، كي تُزو ِ   مُ ُتصم ِ للموارد البشرية اليت 

، وهناك عدَّة طرق كفاءات املوظفني  وبنيطويل األمد املؤسسة جناح إىل غياب الصلة اليت تربط بني  ضافةابإل
 الوظيفي والتدريب. تستعملها املؤسسات يف تطوير كفاءاهتا كالتشجيع على التعلم التنظيمي، تطوير املسار

 

 

 التعلم التنظيمي .1

ميكن تقدمي و ، املعرفة بواسطة الدراسة والتفكُّيالتعلم يف اللغة العربية أييت من الفعل َعِلَم ويعين احلصول على العلم و 
 على هذا النحو: التعلم التنظيميبعض التعريفات اليت تتعلق بــ

                                                           

 -276.ص.، ص07ع.، جملة اقتصادايت مشال إفريقيا، التنرافسيةتنمية املواسد البشرية وأمهيتهرا يف حتسني اإلنتراجية وحتقيق امليزة ابرك نعيمة،  1 
278. 

 .136.، ص2008دار اسامة للنشر والتوزيع،  :، عمانإداسة املواسد البشريةفيصل حسونة،  2 
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  التأثُّي على هذا  ماقع الذي يعملون فيه وأن إبمكاهنيشكلون الو الوسيلة اليت من خالهلا يكتشف األفراد أهنم
 الواقع.

 .1عملية تدفق املعرفة من اإلدراك الفردي إىل املعرفة املتجسدة يف املمارسات التنظيمية 

املعرفة وتوظيفها اكتساب تسعى من خالهلا املؤسسة إىل تشجيع املوظفني على عملية  :وعليه؛ التعلم التنظيمي هو
 أجل حتقيق وتطور دائم.من 

 :هي املنظمة اليت املنظمة املتعلمة: تعريف املنظمة املتعلمة

 من  لبحث عن حلول هلا وتوظيف ما لديهتسمح لكل فرد فيها ابملشاركة يف تشخيص ومناقشة مشاكلها وا
  2قدرات ومهارات إلحداث التغيُّي سعياً لـــــتحقيق أهدافها.

  فراد من التعلم، ا يف استخدام املعرفة ومتكني األوتعمل ابستمرار على حتسني قدرهتتتعلم مجاعيًا وبشكل فعال
 3ومتتلك القدرة على التبصر والفهم من خالل حتليل جتارهبا سواء كانت انجحة أم فاشلة واالستفادة منها.

 4تتصف املنظمة املتعلمة بـ:و 

 طموح مجاعي حر ومفتوح أين جيتهد فيها األفراد ويتعلمون. -
 توقع التغيُّيات البيئية املستقبلية والتكيف معها. -
 التحسني والتطوير املستمر للعمليات واخلدمات املقدمة للعمالء. -
 نقل وتبادل املعرفة. -
 االستثمار األمثل للموارد البشرية. -
 استقطاب أفضل الكفاءات. -
 تشجيع فرق العمل. -
 املرونة واحلرية يف التفكُّي وتشجيع اإلبداع واالبتكار. -

                                                           

القيرادات اإلداسية يف  دوس أدوات التعلم التنظيمي يف حتقيق االداء اجرامعي املتميز: دسا ة ا تطالعية آلساء عينة منليث علي احلكيم وآخرون،  1 
 .98.، ص2009، 02ع.، 11م.، جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جرامعة الكوفة

 .165.، ص2007مؤسسات الوراق للنشر والتوزيع،  :، عمانإداسة املعرفة: املمراس رات واملفراهيمإبراهيم اخللوف امللكاوي،  2 
 .98.ص مرجع  رابق،ليث علي احلكيم وآخرون،  3 
 .98ص.نفس املرجع السرابق،  4 
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 1ابإلضافة إلـى:

 على ةقدر الة بتطورات العلوم والتقنيات و عالية من اخلربة واإلحاطالستوايت واملاملعرفة  ذون وظفو امل يشكِ لُ  -
 .غالبة من كتلة األفراد يف التنظيمنسبة  اإلبداع واالبتكار وحل املشكالت

 .املعرفية ني يف هيكل السلطة ابملؤسسة يرتبط ُوجوابً بقدراهتموظفحتديد مواقع امل -
 .مرنة التحول من أمناط التنظيم املركزية العمودية التقليدية إىل أمناط أفقية المركزية -
تتبع املنظمة املتعلمة املنهجية العلمية وطريقة التفكُّي النرظُمي واالستخدام الذكي والواعي للمعرفة يف حتديد  -

 األهداف والغاايت والتوجهات املستقبلية.
 إال يف سياقه االجتماعي ويتحقق من خالل التفاعل مع اآلخرين.  لفردايً ولكنه ال يكتم تعلم شكالُ يتخذ ال -

التعلم التنظيمي البد أن تتوفر على جمموعة من  إسرتاتيجيةاملنظمات اليت تسعى إىل تبين : شروط املنظمة املتعلمة
 2الشروط:

 :حيدد طرق االتصال واجتاهاته وحيدد الصالحيات واملسؤوليات واملستوايت التنظيمية ويوضح  اهليكل التنظيمي
 تدفق وانسيابية املعلومات ومدى مركزية القرارات واحلدود بني الوظائف.

 :هموإسناد ،حسن انتقاء األفراد الذين ميتلكون كفاءات عالية وتدريبهم وتوفُّي فرص التقدم والنمو أدواس التمكني 
 .دوار تتناسب مع كفاءاهتمأ
 :تشرتك مجيع املستوايت اإلدارية يف وضعها وتنفيذها من خالل تبادل اآلراء والتصورات  إسرتاتيجيةتبين  املشراسكة

 والتشاور يف كل النقاط الكفيلة بتطوير املؤسسة ودفعها حنو بلوغ األهداف اليت تسعى إليها.
 :ية التعلم فإهنا تعمل على خلق ثقافة تشجع عليه وتوفر املنا  التنظيمي املؤسسة اليت تؤمن أبمه الثقرافة التنظيمية

 املناسب لذلك.
 :واعتبار األفراد أصواًل ومصدرًا رئيسيًا للربح  ،عملية مستمرةكدعم وإدراك القيادة ألمهية التعلم   إميران القيرادة

 واالستثمار هو خيار اسرتاتيجي ضروري وحتمي.
 :الفريق وتشجيع التعاون والتشارك واملناقشة وتبادل املعرفة واملعلومات واخلربات بني سيادة روح  سوح الفريق

 األفراد.

                                                           

 .63.، ص2015، 21ع.، جملة العلوم االجتماعية، إداسة املعرفة واملنظمة املتعلمة: مدخل للتعلم التنظيمي يف جمتمع املعرفةحسان حامي،  1 
 .186-185.ص.، ص2014، 01ع.، جملة دراسات اقتصادية، املنظمرات املتعلمة: توظيف للذكراء واملعراسفبلعلي نسيمة فرايل،  2 
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 1هناك أمناط عديدة للتعلم التنظيمي، منها:: التعلم التنظيمي طرق

 :أجنح املمارسات يف جماالت عمل معينة املؤسسات ذات األداء املتميز أو اليت متلكُ تعترُب  القيراس املرجعي 
 من خالل الفحص الدقيق للكيفية اليت يعمل من خالهلا اآلخرون مت حماولة منه مؤسسات أخرى؛تتعلم مصدرًا 

  .تالءم معهايتبين تلك املعرفة وتكييفها مبا 
 :املنهجية العلمية يف حل املشكالت يعد طريقة فعالة يف التعلم إتباع األ لوب العلمي يف حل املشكالت، 

 فاملشكالت وحد ذاهتا هي مصدر للحصول على املعلومات.
 :النجاح واإلخفاق هو مصدر للتعلم؛ فاإلخفاق هو مطلب جوهري  اال تفرادة من التجراسب النراجحة واملخفقة

 على املزيد من التطور.  األفرادللتعلم التنظيمي الفعال، والنجاح يوفر أساساً اثبتاً للنشاط املستقبلي ويشجع 

ثقافة املنظمة ف؛ تعلم تنظيمي انجح وفعال وائق اليت حتول دون اعتمادهناك العديد من الع: التعلم التنظيميعوائق 
غياب القيادات التنظيمية الواعية أبمهية التعلم أو اليت ال تشجع على التعلم واالعرتاف ابألخطاء وحماولة تصحيحها 

 عن تبين هذا املفهوم. عيدةهي عوامل جتعل املؤسسة ب وغُّيهاالتنظيمي 

 

 

 

 املسراس الوظيفي طويرت .2

ال يقضي معظم األفراد كل حياهتم الوظيفية يف وظيفة واحدة وال يف مؤسسة واحدة، بل يف وظائف عدة ويف  قدْ 
 أكثر من مؤسسة.

واليت تتأثر وظائف متعاقبة يشغلها الفرد على امتداد حياته الوظيفية شكل عدد من اخلطوات يف  هو :املسراس الوظيفي
آبماله وطموحاته واجتاهاته ورغباته؛ وأيضًا هو: املراكز واخلربات واملهام املرتبطة ابلعمل اليت متت طوال حياة الفرد 

 ويتميز بــأنه: 1الوظيفية واليت تتأثر بقيمه واحتياجاته،

                                                           

، 29م.، جملة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، أثر التعلم التنظيمي يف تطوير املسراس الوظيفي: دسا ة تطبيقية يف قطراع املصراسفأمين حسن ديوب،  1 
 .132.، ص2013، 02ع.
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 يتحدد يف ضوء احلركية داخل التنظيم وعلى مستوايت اهليكل التنظيمي. -
 ف متعددة وخربات متنوعة.يتكون من وظائ -
 ختتلف احتياجات الفرد ابختالف املرحلة الوظيفية واملتطلبات البيولوجية. -

وعليه ميكن تعريف املسار الوظيفي على أنه: سلسلة من املراكز الوظيفية اليت يشغلها الفرد بشكل متوا ي يف 
 وظيفة معينة.

 :املسار الوظيفي كما يليميكن تعريف تطوير  :املسراس الوظيفي طويرتتعريف 

  تصميم االجتاهات والتدرجات الوظيفية لتوجيه ومتابعة تقدم املوظفني وضمان وجود  وهمن وجهة نظر اإلدارة
األعداد الكافية من الكفاءات عند احلاجة إليها، أما األفراد فُّيْوَن أنه عبارة عن مساعدة من اإلدارة يف حتديد 

 2تمامها.وحتقيق أهدافهم ألهنا تنظر هلم كوسيلة إلشباع حاجات املؤسسة هلذا توجه هلم اه
   يُعىن إبحداث التوافق والتطابق بني األفراد من جهة والوظائف اليت يتقلدوهنا من جهة أخرى هبدف حتقيق  نشاط

 3أهداف املؤسسة اليت تتعلق ابإلنتاجية وحتقيق أهداف األفراد اليت تتعلق ابلرضا.
 شغلها املوظف أفقيًا أو رأسيًا مبا يتفق التحديد املسبق للوظائف واملستوايت اإلدارية واحملطات الوظيفية اليت سي

 4مع قدراته وخصائصه وطموحاته وأيضاً مع ختطيط املوارد البشرية على مستوى املؤسسة.
  العملية اليت مبوجبها تتم املواءمة بني اعتبارات الفرد واهتماماته ورغباته يف التقدم الوظيفي وبني احتياجات

 5.املؤسسة املستقبلية وفرصها يف النمو

 6:يفي أبنـهاملسار الوظ طويرتميز تي

 وظف.املنشاط يهم املؤسسة بنفس القدر الذي يهم  -

                                                                                                                                                                                           

 .166، 165.ص.ص، مرجع  رابقسامح عبد املطلب عامر،  1 
 .167.ص، نفس املرجع السرابق 2 
 .522.ص مرجع  رابق،أمحد ماهر،  3 
 .298، ص.مرجع  رابق ،ىسيد مصطف أمحد 4 
 .305.، صمرجع  رابقصالح الدين حممد عبد الباقي،  5 
دوس إداسة احليراة الوظيفية يف حتفيز العراملني يف املؤ سرات الصغرية واملتو طة: دسا ة ميدانية بشركة مرامي للمشروابت الغرازية بوزورين فُّيوز،  6 

ختصص اقتصاد وتسيُّي املؤسسات الصغُّية والتجارية وعلوم التسيُّي، العلوم االقتصادية  : ، كليةسطيف-جامعة فرحات عباس ،، مذكرة ماجستُّيبسطيف
 .13.، ص2009/2010واملتوسطة، ، 
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 وضوح مبدأ املنفعة واملصلحة املتبادلتني. -
تقع على عاتق كل فرد مسؤولية أتهيل نفسه وتنمية قدراته وتطوير وحتديث معارفه حىت يساعد املؤسسة يف  -

 فيه. توجيهه حنو املسار الذي يستطيع أن يُبدع
إدراك املوظف لقدراته وجوانب قوته وضعفه من جهة ومعرفة املؤسسة حلاجتها لكفاءاته مبا حيقق  حيتاُج إىل -

 أهدافها.

أو جمموعة من األنشطة والعمليات واإلجراءات اليت تشكل برانجماً  إسرتاتيجية: واملسار الوظيفي ه طويرإذن؛ ت
لتوفيق بني احتياجات املؤسسة يف املدى الطويل واحتياجات إىل ا ، يهدفيط وتطوير املسار الوظيفيطفعااًل لتخ

 واملتوسط. وطموحات املوظفني يف املدى القصُّي

 1تتمثل أمهية تطوير املسار الوظيفي يف النقاط اآلتية:: املسراس الوظيفي طويرأمهية ت

 القدرة على االحتفاظ مبخزون الكفاءات للمشروعات املستقبلية. -
 واملواءمة بني األهداف التنظيمية واألهداف الفردية.التكيف  -
 زايدة مستوى الرضا الوظيفي وحتقيق الوالء واإلخالص للمؤسسة. -
 واملرؤوسني. رؤساءحتسني عملية االتصال بني ال -
 التنبؤ ابملستقبل الوظيفي للموظفني. -
 االستخدام األمثل للكفاءات. -
 الكفاءات. طويرت -
 تقليل معدل دوران العمل. -
 تقليل من حاالت الصراع والنزاع يف العمل وما يرتتب عنها من ضغوط وتوترات. ال -
 تشكيل قاعدة مهارية. -

 2اً:ــوأيض

 اكتساب شهرة ومجاهُّيية للمؤسسة بسبب الرتويج واإلعالن هلا من قبل املوظفني فيها. -

                                                           

 .240، 239.ص.ص...( ، مرجع  رابق، اإلجتراهرات )عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  1 
 .212، ص.مرجع  رابقسامل، ، المؤيد سعيد  ،عادل حرشوش صاحل 2
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 اهتمامها مبوظفيها.زايدة القدرة على االستقطاب ألن األفراد يفضلون االلتحاق ابملؤسسات اليت تؤكد  -
القيادية واإلدارية العليا، وتوجيههم إىل برامج التدريب اليت ستمكنهم  لوظائففراد املؤهلني لتو ي ااكتشاف األ -

 .إليهامن الوصول 

لتغيُّي بسبب التغُّيات ا يةوقابل ابملرونةيتميز املسار الوظيفي للفرد : ختطيط املسراس الوظيفي على مستوى الفرد
ويتأثر جناح الفرد يف ختطيط مساره الوظيفي وبلوغ أهدافه بعوامل شخصية كمدى سالمة تقييمه  ،والظروف البيئية

وقدرته على مدى حتديده ألهداف واقعية وطموحة  ،لذاته، ومدى اجتهاده يف احلصول على املعرفة وتطوير كفاءاته
كما يتأثر بعوامل تنظيمية كمدى سالمة عملية   ،ملؤسسة على أعماهلا املستقبليةغُّيات اليت ُتدخلها االتكيف مع املت

تقييم األداء وأيضًا برامج التدريب اليت جتعله يقدم أداء ُمثمر يُطوِ ر به ذاته ومساره الوظيفي، ومدى توفر وكفاية 
مالء القدامى إضافة إىل مدى توفر منط قيادة فاعل يُعلِ م الفرد النصح واإلرشاد الذي يتلقاه من املسؤولني واخلرباء والز 

متر احلياة الوظيفية للفرد مبجموعة من املراحل؛ لكل وعمومًا  1؛التقدمنمو و ته بنفسه ويتيح له فرص الويدربه ويعزز ثق
 :هوطموحات همنها مهام وأنشطة متيزها حسب حاجات

 :يبدأ جبمع يف هذه املرحلة حيدد الفرد نوع العمل الذي يتفق مع مؤهالته وطموحاته و  مرحلة اال تكشراف
 وغُّيها،واألعمال من كل املصادر احمليطة به كالزمالء، املتخصصني، وسائل اإلعالم  املعلومات عن الوظائف

 ومتتد هذه املرحلة إىل غاية استالمه لعمله اجديد.
 :لنفسه مكانة يف املؤسسة ويشعر أبمهية دوره ومسامهته فيشعر ابلرضا عن وفيها جيد الفرد  مرحلة التأ يس

ذاته وتزداد قدرته على حتمل املسؤولية وترتفع روحه املعنوية فيفكر ويتصور الشكل املناسب حلياته ويكتسب 
 مهارة بناء العالقات الناجحة وتتحقق تغذية عكسية إجيابية عنه.

 :املرحلة إىل امتالك رصيد أكرب من اخلربة ويزداد إدراكه مبراكز القوة يف يصل الفرد يف هذه  مرحلة النضوج
أهداف وحداته ويتعمق فهمه ملختلف طرق األداء،  قويسعى إىل احملافظة على إسهاماته يف حتقي ،املؤسسة

ويصبح مدرب للموظفني اجدد وأكثر قدرة على رعايتهم ودعمهم ابملعارف واملهارات الالزمة ألداء 
فهم، وتقوم املؤسسة أبخذ آرائه فيما يتعلق بوضع األهداف وصياغة السياسات والربامج املتعلقة وظائ

 ابلتنظيم وتسعى جاهدة إىل احملافظة عليه.

                                                           
 .306.، صمرجع  رابقأمحد سيد مصطفى،  1
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 :يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة مبختلف إجراءات التقاعد واإلحالل سواء ابلنقل أو الرتقية ملن  االنفصرال
ا ابإلجناز والقفزات السريعة والذين يتسمون يف هذه املرحلة ابالستعداد لون حمل األفراد الذين متتعو عمسي

 لتغيُّي منط احلياة بعد التقاعد.

 1املسار الوظيفي على مستوى املؤسسة ابخلطوات اآلتية: طيطمير خت: ختطيط املسراس الوظيفي على مستوى املؤ سة

 :دراسة هيكل الوظائف املوجودة مع جتزئة هذه الوظائف إىل مسارات وظيفية  تصميم املسراسات الوظيفية
 رتباط بني الوظائف املكونة لكل مسار. اال وتوضيح

 :يف كل مسار. عارف واملهارات والتدريب املطلوبحتديد طبيعة املسؤوليات وامل توصيف أهداف كل مسراس 
 من انحية  لألفرادالبحث عن نقاط القوة والضعف  :الفرد الوظيفية هدافاألييم كفراءات األفراد وحتديد تق

على القيادة، العمل اجماعي، االبتكار والتعاون، ابإلضافة إىل حتديد  ةقدر السلوك كالهارة و املعرفة وامل
 األهداف اليت يسعى لبلوغها.

 :جماالت الرتقية، توفُّي معلومات حول الوظائف املتاحة أو  حتديد الفرص الوظيفية الشراغرة يف كل مسراس
 ال تكون سرية أو يقتصر إعالمها على بعض املوظفني دون غُّيهم. وجيب أنْ 

  على ضوء املقارنة بني الفرص الوظيفية املتاحة  بينهرا:من تقييم بدائل املسراسات اليت ميكن للفرد أن خيتراس
ب من خالل احلوار الشفاف أمام الفرد مبا يتالءم مع قدراته وخرباته وصفاته يقوم ابختيار املسار املناس

 والبناء مع رؤسائه.
 :إعداد خطة لتحقيق أهداف املسار الوظيفي من خالل حتديد اخلربات  وضع وتنفيذ برانمج عمل

كالتنقل الوظيفي والدراسات املسائية ابملعاهد واجامعات وبرامج ه،  لبية متطلباتوالتدريبات واملعارف الالزمة لت
 .هاوغُّي  التدريب أثناء العمل

 هتدف عملية التقييم إىل تشخيص مشكالت ومعوقات التقدم يف  املسراس الوظيفي: طويرتقييم برانمج ت
تعذر االستمرار يف املسار املسار الوظيفي إْن ُوجدْت واختاذ القرارات التصحيحية لتعديل املسار يف حالة 

 .احلا ي

 التدسيب  .3

                                                           

 .32، ص.مرجع  رابقبوزورين فُّيوز،  1 
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 .هاة، وزايدة وعي املتدرب أبهداف املؤسسة اليت يعمل فيمعينزايدة املهارات واملعرفة يف جماالت  هوالتدريب 

 ميكن تقدمي جمموعة من التعريفات كما يلي: تعريف التدسيب:

 الكتساب املعارف اليت حيتاجون هلا وحتصيل املعلومات  عملية تعديل إجيابية يف سلوك األفراد من الناحية املهنية
األداء وزايدة إنتاجيتهم حىت تتحقق فيهم الشروط املطلوبة إلتقان  اليت تنقصهم من أجل رفع مستوى كفاءهتم يف

 1العمل.

   كي يتمكن من   إدارية مستمرة هتدف إىل إجراء تغيُّي معريف وسلوكي يف خصائص الفرد احلالية واملستقبلية جهود
 2اإليفاء مبتطلبات عمله أو أْن يطور أداءه العملي والسلوكي بشكل أفضل.

عملية تعلم جمموعة من التصرفات هتدف إىل إمداد الفرد ابلكيفية اليت يؤدي مبقتضاها عمالً  :التدريب هو وعليه؛
ما أو حل مشكلة ما من خالل تزويده ابملعارف واملهارات والسلوكات اليت يستطيع من خالهلا حتقيق األهداف 

 املرجوة.

 

 هامة يف تطوير املؤسسات وهتدف إىل:التدريب هو عملية مستمرة حتتل مكانة  أهداف التدسيب:

 تقليل دوران العمل. -
 زايدة اإلنتاج وحتسني نوعيته. -
 يعطي مردود أكثر من تكلفته. -
 ختفيض نسبة حوادث العمل. -
 حتقيق الرضا واالستقرار الوظيفيني. -
 يؤدي إىل االقتصاد يف النفقات وسالمة اآلالت وقلة املخاطر. -
 املرونة والقدرة على التكيف. -
 التقليل من احلاجة إىل اإلشراف مما يؤدي إىل تفرغ الرؤساء إىل نشاطات أخرى. -
 توفُّي فرص الرتقية لألفراد ورفع روحهم املعنوية وتعديل أفكارهم وسلوكاهتم. -

                                                           

 .36، ص.1993، القاهرة: عامل الكتب، التدسيب والتنميةحممد مجال مرعي،  1 
 .18، ص.2011والتوزيع، األردن: دار املسُّية للنشر اجتراهرات حديثة يف التدسيب، بالل خلف السكارنة،  2 
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من املناهج اليت تُبىن على أساس الكفاءات منوذج تصميم األنظمة التعليمية وهو عبارة  التدسييب: خططخطوات امل
 1منظم وخمطط للتدريب يقوم على جمموعة من اخلطوات: عن منوذج

 :يهدف حتليل األداء املرتكز على الكفاءات إىل حتليل فيما إذا كانت املشكلة انجتة عن  حتليل مشراكل األداء
أو قد تعود إىل أسباب داء، الالزمة للفرد لتحقيق متطلبات األبنوع اخلصائص اليت ترتبُط عجز يف الكفاءة الفردية 

 أخرى.
 :األمثل من خالل اإلجابة على جمموعة من وتعين حتديد الشروط الالزمة لألداء  فحص متطلبرات الوظيفة

 األسئلة اليت توضح السياق الذي سيتم فيه تطبيق التدريب؛
 ماهي ظروف العمل املناسبة للوصول إىل األداء األمثل؟ -

 ماهي الكفاءات اليت تستطيع إنتاج خمرجات متميزة؟ -

  تعرب االحتياجات التدريبية عن الفرق بني الكفاءات الالزمة والكفاءات املتاحة أو  االحتيراجرات التدسيبية:حتديد
وحتديد املعارف واملهارات اليت  ،هتدف هذه اخلطوة إىل حتديد األفراد الذين هم وحاجة إىل تدريبو ، املكتسبة

 حتتاج إىل تطوير لديهم.
 ب أْن تكون واضحة وقابلة وتعين ما يـُتَـَوقَّع أْن يكتسبُه املتدربون واليت جي التدسييب: خططحتديد أهداف امل

 .للقياس
 التدريبية واملدربني ومدة الربانمج  ويُعىن بتحديد حمتوى التدريب واختيار األساليب التدسييب: خططتصميم امل

 .ومكانه وتكاليفه
 :املستهدفة والتأكد من أن التصميم املوضوع قد أمكن ويتم فيها منح التدريب للفئات  تنفيذ الربانمج التدسييب

تنفيذه، ويعتمد تنفيذ الربانمج التدرييب بنجاح على عدة عوامل منها قدرة املدربني ونوعيتهم والظروف املادية 
 .احمليطة ابلربانمج

 :تتضح سالمة التنفيذ وينعكس فشلها أو جناحها سلبًا أو إجيااًب على هذه املرحلة،  تقييم الربانمج التدسييب
 واهلدف منها هو معرفة العائد الذي حققته والثغرات اليت قد تكون حصلت يف التصميم.

 

                                                           
 .227-226، مرجع  رابقخضُّي كاظم محود، روان منُّي الشيخ،  1
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 الكفراءات: أدوات تطوير ينثرااملطلب ال

إللقاء نظرة على املستقبل وحتديد اإلجراءات  معاً  لموظفلو تعترب املقابلة املهنية وموازنة الكفاءات فرصة للمؤسسة 
 يفي للموظف وأيضاً ألداء املؤسسة.الالزمة لتطوير الكفاءات املفيدة للمشروع الوظ

 أواًل: املقرابلة املهنية

مقابلة حمددة بني ممثل املؤسسة واملوظف؛ هتدف إىل مناقشة آفاق تطوير املسار هي  :تعريف املقرابلة املهنية .1
ظر يف حركيته الداخلية واخلارجية؛ الوظيفي للموظف من أجل مساعدته على حتديد أفضل ملشروعه املستقبلي والن

يلتزم رب العمل إببالغ حيُث  05/03/2014من قانون العمل الفرنسي الصادر يف  1-6315وفقًا للمادة 
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أتُخَذ هذه املعلومة شكل مذكرة مكتوبة يستفيد من مقابلة مهنية كل سنتني، وميكن أْن  املوظف عند تعيينه أنه
 1تعطى للموظف عند تعيينه أو تعليمة مدرجة يف عقد العمل.

 املقابلة املهنية هي أداة رئيسية يف إدارة الكفاءت الفردية، متنح فرصاً مشرتكة بني:: أهداف املقرابلة املهنية .2

 :قادرة على توقع االحتياجات من  املؤسسةجيعل التسيُّي التنبئي للوظائف والكفاءات  إنَّ تطبيق املؤ سة
بني لتلبية هذه االحتياجات، ابإلضافة إىل الربط بني مشاريعها و اليت تسمُح جراءات اإل واختاذالكفاءات 

 التدريب واملسامهة يف املسؤولية االجتماعية. برانمجتطلعات املوظفني وتسهيل بناء 
 :غباهتم الوظيفي والتعبُّي عن ر  مسارهتميف تطوير  نيلحتقيق القابلية للتوظيف والعمل كفاع املوظفني

 وطموحاهتم.
بعض إنَّ التزام مجيع أصحاب املصلحة هو مفتاح جناح عملية املقابلة، إضافة إىل : متطلبرات جنراح املقرابلة املهنية .3

 :تتعلُق ابلشخص املسؤول عن إجراء املقابلة حيث جيب أنْ القواعد العملية اليت 
 املقابلة املهنية.تحكم يف جدول ي -
 يتحكم يف أهدافها وله معرفة دقيقة ابلتطورات املنظورة للمؤسسة. -
 ساسية للمقابلة وإعطاء نسخة للموظف حتمل توقيعه.خص بعد كل مقابلة يضم العناصر األر ملحير  -
 .حتليل نتائج املقابلةيكون قادراً على  -
واملهام املمارسة، التطورات نشطة واألحول  على آفاق وتطلعات املوظف من خالل طرح أسئلة خمتلفة يركز -

، أسباب الرضا أو عدم الرضا، الصعوابت املصادفة يف العمل، رغبات وخطط التغيُّي، الدورات املالحظة
 وغُّيها.التدريبية املتابعة 

قد تتأثر  حتتاج املقابلة إىل مشرف مدرَّب وماهر يستطيع خلق اجو املالئم للمقابلة كما: حدود املقرابلة املهنية .4
ــا يريد اإلفصاح  برغبة املستجيب يف التعاون وعدم أتثره ابلضغوط النفسية والتوتر وقدرته على التعبُّي بدقة عمَّ

 عنه.

 اثنيراً: موازنة الكفراءات

                                                           
1 Guide d’utilisation & support de l’entretien professionnel, Accord national du 13 Novembre 2015 relatif à la 

formation professionnelle tout au long de la vie, P.02-03 Disponible sur le site: www.opacaim.com  

http://www.opacaim.com/
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فإنه يف  1991من قانون العمل الفرنسي الصادر يف  art 900-2حسب املادة : تعريف موازنة الكفراءات .1
من طرف املؤسسة، يتمتع املوظف ابملرافقة واملتابعة يف بناء مشروعه الوظيفي من  دريبإطار تطبيق خمطط الت

للموظفني بتحليل  دف إىل السماحهت دريب؛خالل موازنة الكفاءات اليت ميكن اعتبارها كنوع خاص من الت
ريفها على هذا وميكن تع 1،درييبقدراهتم وسلوكهم ودوافعهم من أجل حتديد مسارهم الوظيفي أو مشروعهم الت

 النحو:

 إطار حول تقييم الكفاءات ومُيَوَُّل يف 1991فردي ُمَؤطَّر من قبل قانون العمل الفرنسي الصادر سنة  دريبت 
اخلاص ابملؤسسة، حيث ميكن للموظف أْن يستفيد عند طلبه من موازنة الكفاءات مرتني خالل  خمطط التدريب

مرور مخس سنوات على األقل من املوازنة األوىل، وحيدد اإلطار القانوين  مساره الوظيفي؛ ويكون التقييم الثاين بعد
 2ساعة مقابلة موزعة بني ساعتني إىل ثالث ساعات بني ثالثة أسابيع حىت ثالثة أشهر. 24مدة 

  جمموعة من املقابالت مع خمتص أو خبُّي أو تتكفل هبا وظيفة املوارد البشرية؛ تتم حول العديد من القضااي اليت
يبحث فيها الفرد عن إجاابت وإرشادات ونصائح وتوجيهات؛ تتعلق هذه القضااي بتحليل وضعيته الوظيفية 
والشخصية املاضية واحلاضرة، حتديد جناحاته املهنية وطموحاته املستقبلية، وضع النقاط حول كفاءاته احلالية واليت 

 3ممارسة وظيفة أخرى أو قطاع وظيفي آخر. د اكتساهبا من أجل التحول حنوييطمح إىل تطويرها أو اليت ير 

  ِاملؤسسة؛ فاألول تساعُدُه يف جرد وإحصاء مهاراته، قدراته ودوافعه الستهداف  مُ املوظف وختدِ  مُ طريقة ختد
وظائف حمتملة جتعله ينمو ويتطور وحيقق رفاهية أحسن، أما الثانية فتساعدها يف احملافظة على الكفاءات ومنع 

مبباردة من هجرهتا واالستعداد املسبق لتغطية أي عجز يف الوظائف ومواجهة أي حتدايت مفاجئة، وتكون 
 املؤسسة. يف برانمج التدريباملوظف أو يف إطار 

  :وأيضاً رؤية تطلعية  للموظف فرصة إللقاء نظرة رْجعية إىل التاريخ املهين والشخصيوعليه فموازنة الكفاءات هي
ة كالتعب املشاكل الصحي جتنب، و بث احلافز وحتقيق الفعالية والرضا الوظيفي وهتدف إىل ،إىل املشاريع املستقبلية

 إحداث التوازن بني احلياة الوظيفية واحلياة اخلاصة.والقلق و 

 يستفيد املوظف واملؤسسة من موازنة الكفاءات حيُث:: أمهية موازنة الكفراءات  .2

                                                           
1 Christophe Parmentier, Op Cit, P.118. 
2 La Loi de 1991 Code de Travail, Disponible sur le site: www.travail-emploi-santé.gouv.fr  
3 Pourquoi & Comment faire un Bilan des Compétences? Disponible sur le site: www.pole-emploi.fr   

http://www.travail-emploi-santé.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
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 :تتمثل أمهيتها يف حتديد كفاءات املوظف ودوافعه لبناء مشروعه الوظيفي، ابإلضافة إىل  ابلنسبة للموظف
 ؛احلياة الوظيفية، كما تساعده على اختاذ القرار املتعلقة ابحلياة اجملتمعية حىت تتوازى معحتديد االحتياجات 

فأغلب املوظفني الذين يُطالبون بتقييمهم وفقًا هلذه الطريقة يكونوا إما غُّي حمفَّزين أو مرتددين خبصوص 
مناصب جديدة، أو جيدون صعوبة  اخليارات املهنية املتاحة أمامهم أو يتساءلون حول قدراهتم احلقيقية لتقلد

 1 يف التأقلم مع املؤسسة أو قد يرغبون يف بدء مشروع خاص.
 :تتمثل أمهيتها يف حتديد الكفاءات الضرورية للقيام ابملهام والوصول إىل األهداف وحتقيق  ابلنسبة للمؤ سة

معادلة كفاءات/حمفزات ابلنسبة للعامل ومعادلة احتياجات/فرص ابلنسبة للمؤسسة إضافة إىل الوقاية من 
  وضعيات اإلجهاد والتعب واإلحباط وتثبيط العزمية.

 ازنة الكفاءات على ثالثة مبادئ هي:تقوم مو : مبرادئ موازنة الكفراءات .3

 :تقوم هذه الطريقة على أساس املبادرة الشخصية. التطوع 
 :أتخذ بعني االعتبار اخلربة السابقة واملشاريع املستقبلية. الشمول 
 :ثة مراحل؛ مرحلة متهيدية حيدد فيها الفرد توقعاته من العمل ويقرر اخلوض يف تتم على مستوى ثال التدسج

الطريقة، مرحلة التحقيق يتم فيها حتليل الدوافع والطموحات واملهارات واالستعدادات وتقييمها وحتديد هذه 
خيارات التطوير الوظيفي، مث مرحلة احلوصلة أو االستنتاج اليت يتحصل فيها املوظف على وثيقة تفصيلية 

 حول كفاءاته واخلطوات األساسية لتنفيذ املشروع الوظيفي.

تقوم هذه الطريقة إما بطلب من الشخص املعين أو ابقرتاح من اإلدارة يف إطار : الكفراءات خصرائص موازنة .4
 يف املؤسسة: دريبتطبيق اسرتاتيجية الت

 دسيبحق الفرد يف الت (DIF):  من قانون العمل 6-933 إىل غاية املادة  1-933حسب املادة
لكل موظف ال تقل أقدميته عن سنة واحدة ابملؤسسة ويعمل بعقد غُّي حمدد  دريبالفرنسي مُينح احلق يف الت

وتعود تكلفته على املؤسسة من خالل إدراج عنصر  2ساعة سنوايً، 20املدة من خالل رصيد ال يقل عن 
 3ضمن حساب راتب املوظف الذي يعود لــُه القرار يف االستفادة أْم ال من هذا احلق.دريب منحة الت

                                                           

البحث العلمي والتقين للمنراطق اجلرافة عمر  دوس تقييم املهراسات يف تثمني املواسد البشرية ابملؤ سة اجلزائرية: دسا ة حرالة مركزمسُّية هيشر،  1 
 .135، ص.2014/2015بسكرة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيُّي،  -ة دكتوراه، جامعة حممد خيضروحر أط، بسكرة -الربانوي

2 Cécile Dejoux, Op Cit, P.115. 
3 Le Droit Individuel à la Formation (DIF) en 10 questions, Union syndicale solidaires, P.01-02, Disponible sur 

le site: www.solidaires.org  

http://www.solidaires.org/
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 الفردي  دسيبتإجرازة ال(CIF):  من قانون العمل الفرنسي فإنَّ كل موظف خالل  1-933حسب املادة
وهذا من  1،مستقل عن عمله ابملؤسسة دريبحياته املهنية وبناًء على مبادرة منُه لـُه احلق يف ممارسة ومتابعة ت

التفتح على الثقافات وزايدة على مستوى عال  من املؤهالت أو تغيُّي املهنة أو  وأأجل احلصول على شهادة 
 العلم واملعرفة.

 

 

 

 

 

 املبحث الرابع: تعويض الكفراءات 

حاجة املؤسسة المتالك كفاءات عالية يستوجب عليها دفع تعويض هلذه الكفاءات لضمان حتقيق األهداف  إنَّ 
التعويضات اهتمامًا كبُّيًا من قبل الباحثني يف جما ْي االقتصاد واإلدارة يف كل  إسرتاتيجيةاملرجوة منها، لذلك القْت 

يشكل نسبة  ألنَـّـهُ وعلى املؤسسة  ،على املوظف ابعتباره مصدر رزق أساسي ةً مباشر  يؤثرُ لتعويض ا نَّ أل ؛القطاعات
، يف حتقيق أهداف املؤسسة امارهواستث الكفاءاتإضافة إىل أمهيته يف احلفاظ على  ،معتربة من إمجا ي التكاليف

 وسيتم التطرق يف هذا املبحث إىل املطالب اآلتية:

 مفهوم التعويض على أساس الكفاءة؛ 

 ؛الكفاءات وصيغ األجور 

  املهنية كتسبات اخلربةمتثمني. 

 

 
                                                           

1 Jean-Pierre Citeau, Op Cit, P.114.   
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 على أ راس الكفراءة التعويض فهوماملطلب األول: م

والسيطرة على سلوك املوظفني يدفعها إىل ربط نظم التعويض بنظم الرقابة إنَّ اجتهاد املؤسسات من أجل الرقابة 
 .ليت مُتنُح عنها مكافآتمن خالل حتديد العالقة بني األجور وشبكة التصنيفات املختلفة وتقرير نوعية السلوكيات ا

 التعويض تعريفأواًل: 

وهذه  1جذب وإبقاء وحتفيز املوارد البشرية،النشاط الذي يسمح بتصميم أنواع املدفوعات اهلادفة هو: التعويض 
  املدفوعات تشمل:

 :لعمل الذي يقدمه العامل فإنه لمقابل  2يُعرف األجر حسب املشرع اجزائري على أنه: الرواتب أو األجوس
 يستحق أجر أو راتب يتناسب مع نتيجة العمل املْنجز.

 :مستوى أداء املوظف.تتناسب مع  احلوافز املدفوعة 

                                                           
، 2013، 12ع.جملة الباحث، دوس ا رتاتيجية التعويضرات يف حتقيق امليزة التنرافسية: دسا ة ميدانية يف املصراسف التجراسية اجلزائرية، مدحية خبوش،  1

 .16.ص
 .17ع. ، اجريدة الرمسية اجزائرية،21/04/1990الصادر يف  11ـ90من قرانون العمل اجلزائري  80املرادة  2
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 :تعزيز والء  إىل دفُ لمؤسسة، هتلالفرد ابنتمائه  هي املنافع واملزااي اليت ميكن أْن حيققها الفوائد واخلدمرات
خارج املؤسسة مما ينعكس من ك الشعور ابالنتماء لألفراد ير حت، و الشعور أبمهية االنتماء هلامن خالل  وظفامل

عدة أشكال كاإلجازات، التأمينات، اخلدمات الصحية،  وأتخذ ،بنتائج إجيابية على صعيد األداء واإلنتاجية
 وغُّيها.القروض واهلبات اخلاصة وحاالت الزواج أو الوالدة، املصايف، احلج والعمرة 

 1تعتمد عملية التعويض على عدد من األنظمة هي:

 :إجراءات هتدُف إىل حتديد القيمة النسبية لكل وظيفة من وظائف املؤسسة نظرام تقييم الوظرائف. 
 :بناًء على نتائج تقييم الوظائف يتم وضع هيكل األجور الذي يشمل على املعايُّي  نظرام التعويض املرايل املبراشر

 اليت يتم على أساسها دفع األجر الذي يستحقه شاغل كل وظيفة.
 :تقييم أداء  إلاثبة من يعمل جبد وكفاءة ويتحدد يف ضوء نتائج نظام للتحفيز املا ي يُعدر  نظرام املكرافآت املرالية

 املوارد البشرية.
 :م على شكل خدمات متنوعة يستفيد منها كل من يعمل غُّي ما ي يقدَّ نظام للتحفيز  نظرام املزااي الوظيفية

 ابملؤسسة.

صمََّمة لتقدير العوائد املادية واملعنوية اليت حيصل عليها املوظف لقاء امل األنظمةالتعويض هو جمموعة من  ؛إذن
 املطلوب منه.قيامه ابلعمل 

 :منها إنَّ األنظمة سابقة الذكر هي مهام مرتابطة ومتكاملة تسعى إىل حتقيق مجلة من الغاايت

ضمان العدالة واملساواة بني األفراد حيث تعكس الفروق يف األجر فروقًا حقيقية يف صعوبة أداء كل وظيفة  -
األداء الفردي الذي بدوره يؤثر على حتسني أداء  ا يؤدي إىل التحفيز على العمل وحتسنيواألمهية النسبية هلا، مم

 الفريق.
ضمان العدالة اخلارجية اليت تتمثل يف شعور املوظف أن أجره يتساوى مع نظرائه يف املؤسسات املنافسة وإال فإنه  -

 سيحاول االنتقال إىل مؤسسة تعطيه شروط عمل وأجر أفضل.
 ع ما يتحمله الفرد يف نظُّي تلك القوة.املوازنة بني ما حتصل عليه املؤسسة من قوة عمل م -

                                                           
ية تنمية املواسد البشرية يف حتقيق امليزة التنرافسية املستدامة للمؤ سة االقتصرادية ـ دسا ة حرالة جملمع صيدال لصنراعة أثر ا رتاتيجعبد احلكيم جريب،  1

، ختصص إدارة األعمال : كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيُّياجستُّي، جامعة فرحات عباس ـ سطيفم مذكرة، األدوية ـ فرع قسنطينة
 .16.، ص2012/2013، والتنمية املستدامةة  ياالسرتاتيج
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رسم هيكل لألجور يقوم على أسس سليمة وموضوعية تساهم يف حتقيق التعاون بني أفراد التنظيم حىت تتحقق  -
 املصاحل واألهداف املشرتكة يف إطار منا  سليم لألداء.

 ق أقصى فعالية لألداء التنظيمي.حتفيز املوظفني ابعتبار أن األجور تتناسب مع مستوى األداء ما يؤدي إىل حتقي -

 التعويض على أ راس الكفراءة تعريف: اثنيراً 

من أهنا زايدة يف التكاليف إىل أهنا  تغُّيتْ نظرة املؤسسة إىل األجور  بيئة؛ فإنَّ الكفاءة من متطلبات ال نظرًا ألنَّ 
الكفاءات ما أدى إىل  طويرومنه اُعُتربَ األجر دافع لت ؛وأصبحْت تشجع االستثمار يف الكفاءات ،زايدة يف اإلنتاجية

نظام تعويض يرتكز على  1التعويض على أساس الكفاءة هو:؛ مفهوم التعويض على أساس الكفاءة ظهور وانتشار
الكفاءات يهدف إىل جعل تعويضات املوظفني تعتمد على الطبيعة أو التنوع أو التخصص يف الكفاءات؛ املعارف 

معارفه ومهاراته  على توظيفته ى ما ميكنه القيام به بواسطة قدر ت، مبعىن أنه جيعل أجر املوظف قائم علواملهارا
 .كثر صحة وحيقق أكثر عدالة وإنصافوسلوكاته، وابإلضافة إىل أنَّه ميثل أجر أ

لكفاءات الفردية يف إطار حتقيق املساواة يف بكل موظف؛ يهدف إىل االعرتاف وتثمني ا وهو تعويض خاص
سياسة التعويض من أجل احلث على التزام املوظفني ودفعهم حنو تطوير كفاءاهتم أي أن األولوية يف نظام التعويض 
تكون للموظف وليس للوظيفة وُترتجم من خالل االعرتاف والتعلم والتقدم، وهذا الشكل من التعويض يؤدي إىل 

ات، اإلبداع، التحفيز والرضا ويؤثر على عادات وسلوكات املوظفني مما يؤدي بدوره إىل رفع جودة تعددية الكفاء
 2املرونة واإلنتاجية.يف املنتجات واخلدمات وحتقيق أعلى درجات 

 راً: مزااي وخمراطر التعويض على أ راس الكفراءة لثاث

 التعويض على أساس الكفاءة: من مزااي

 .ارتفاع جودة املنتجات 
 .زايدة اإلنتاجية 
 .رضا العاملني 

                                                           
1 L’accroissent de la productivité par la rémunération liée aux compétences chez Emballages Tnterplast, Les 

Ressources Humains en action, atelier-discussion sur la GRH, CLDEM, Novembre-2011. Disponible sur le site : 

http://fr.slideshare.net/CLDEM  
2 Debbat Hamza & all, La rémunération variable à base de compétence et ses effets sur l’engagement 
organisationnel: le cas de l’entreprise Lafaragen Revue Organisation & travail ; V.06, N.01, 2017, P.147.  

http://fr.slideshare.net/CLDEM
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 .ختفيض معدل دوران العمل 

 ِه:ـــرِ ومن خماطِ 

 .ارتفاع الكتلة األجرية 
 .الضغط على فاتورة األجور 
 .تعقيد هيكل األجور 

 الكفراءة والتعويض التقليدي أ راس التعويض على راً: الفرق بنيسابع

الفرق بني التعويض الذي يعتمد على الكفاءة والتعويض التقليدي الذي يعتمد على تقييم الوظائف يف عد ة  يكمنُ 
 نقاط يتم توضيحها يف اجدول اآليت:

 الكفراءة والتعويض التقليدي أ راس : الفرق بني التعويض على(08) جدول سقم

 الكفراءةالتعويض على أ راس  التعويض على أ راس تقييم الوظرائف املعيراس
 مرتبط ابملوظف مرتبط ابلوظيفة األ راس
 مرجعية الكفاءات وظيفة موصوفة وحمددة املرجع
 التحكم يف الكفاءة اشتغال منصب يف وقت حمدد القدسة

 الزايدة
 تعتمد الزايدات على إثبات الكفاءة تعتمد الزايدات على األقدمية
 ال ترتبط الزايدات بتغيُّي املنصب املنصبتتغُّي الزايدات أوتوماتيكياً تبعاً لتغيُّي 

 يشجع التنقل األفقي وتعددية الكفاءات يشجع التنقل العمودي أو تغيُّي صنف الراتب الرتقية
 القابلية للتوظيف وفرص التقدم الوظيفي كبُّية حد أقصى وسريع يف التقدم النمو
 تكييف اخلطة مع التنظيم خمطط عام وشامل اخلطة

Source : L’accroissent de la productivité par la rémunération liée aux compétences chez Emballages 

Tnterplast, Les Ressources Humains en action, atelier-discussion sur la GRH, CLDEM, Novembre-2011. 

Disponible sur le site : http://fr.slideshare.net/CLDEM 

 

 

 

http://fr.slideshare.net/CLDEM
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 : الكفراءات وصيغ األجوسيناملطلب الثرا

تعتمد العالقة بني الكفاءات وأنواع األجور على الكفاءات الفردية واألجور الثابتة من جهة وعلى األجور املتغُّية 
 العالقة وفق اجدول اآليت:والكفاءات الفردية واجماعية من جهة أخرى، وميكن توضيح هذه 

 األجوس: الكفراءات وصيغ (09) جدول سقم

 ُد على أساس اكتساب كفاءات جديدة ضمن فضاء التطور املتاح أمام العامل.حُتدَّ  األجوس الثرابتة

حتدَُّد على أساس قيمة املسامهة الفردية يف بلوغ  العالوات الفردية األجوس املتغرية
 النتائج.

ُد على أساس عمل الفريق كوحدة متكاملة. اجماعيةالعالوات   حُتدَّ
 التعاون بني الكفاءات الفردية.

 .66، ص: مرجع  رابقكمال منصوري، مساح صوحل،   املصدس:

 : معرايري حتديد األجوسأوالً 

 هناك جمموعة من املعايُّي اليت أُتخذ يف احلسبان عند حتديد األجور، ومنها:
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 :يتقاضى العامل وفق هذا املعيار أجرًا يتناسب مع مستوى أدائه تبعًا ملقاييس خاصة تقوم املؤسسة   األداء
بوضعها، لكن من املمكن أْن تواجه املؤسسة مشكلة التمييز بني نوع األداء وكميته ابإلضافة إىل صعوبة قياس 

 تعمل يف منا  ميتاز بعدم االستقرار األداء يف بعض الوظائف كما يصعب تطبيق هذا املعيار يف املؤسسات اليت
 االقتصادي.

 :يقوم املوظف أحيااًن ببذل جهد معترب لكن النتائج احملققة تكون أقل من املعدل املطلوب وابلتا ي فإن  اجلهد
اعتماد معيار األداء يكون غُّي مرضي له، وعليه جيب تعويضه عن اجهد املبذول، وتكمن املشكلة هنا يف صعوبة 

 تقدير اجهد الذهين والبدين بشكل دقيق.
 :الفرتة اليت ميضيها املوظف يف وظيفة معينة، ويستخدم هذا املعيار خاصة يف املؤسسات  هي األقدمية أو اخلربة

 العمومية.
 :الفرد الذي حيمل مؤهل علمي معني يستحق أْن يكون يف مستوى يتناسب مع ذلك املؤهل  املؤهل العلمي

حتديد التعويض املقابل بغض النظر عن استخدامه، وقوى العرض والطلب يف سوق العمل هلا الدور األساسي يف 
 1هلذا املعيار.

 :متيل بعض املنظمات العاملية إىل حتديد األجور وفق تغُّي مستوايت  مستوى األ عراس السرائدة يف السوق
 2األسعار.

 :يعترب تعقيد العمل أو صعوبته معيار للتعويض، فالعمل الذي يتطلب ساعات طويلة ويُنجُز يف  صعوبة الوظيفة
 3حيتاج ساعات أقل ويُنجز يف ظروف طبيعية.الذي عمل التعويضاً أعلى من ظروف قاسية يستحق 

 كل األجوسرا هيأنواع : راً اثني

يطرح املسُّيون العديد من التساؤالت حول معايُّي حتديد األجور؛ كسوق العمل، ثقافة املؤسسة، احلدود الضريبية، 
أمهيتها ابلنسبة للمؤسسة، ولكن أيضًا جيب أْن اللوائح والقوانني وأيضًا خصائص ومواصفات الوظائف اليت ختتلف 
 يتحدد األجر حسب عوامل ترتجم مفهوم الكفاءة أببعادها املختلفة.

                                                           
 .140.ص، 2004، دار اجملدالوي للنشر والتوزيع :، عمانإداسة املواسد البشرية وأتثريات العوملة عليهرا سنان املوسوي، 1
 .140.، صنفس املرجع السرابق 2
   www.kenanaonline.com                                 ، متاح على املوقع: 37.، صنظرام األجوس واحلوافز الفعرالأمحد الكردي،  3

http://www.kenanaonline.com/
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إن اعتماد املعايُّي السابقة جيعل املؤسسة أمام تطبيق واحد أو أكثر من هياكل األجور وفقًا لطبيعة عملها، ومن 
 1هذه اهلياكل:

مم انطالقًا من إعداد قائمة ابلوظائف املوجودة يف املؤسسة، وحيدد ُيص هيكل األجوس على أ راس املعرفة: .1
جبانب كل وظيفة املعارف اليت جيب أْن تتوفر يف شاغلها ألهنا تسهم بشكل مباشر يف رفع مستوى األداء، وكلما 

لكل معرفة،  تعلم معرفة جديدة ارتفعْت وتُّيتُُه وقدرته على حتقيق أهداف وظيفته، وحيدد تعويضًا ماليًا مباشراً 
ويزداد األجر مع زايدة وتنوع معارف الفرد احملددة لوظيفته ووظائف أخرى حُيتمل أن يرتقي هلا يف املستقبل، 
ويستخدم هذا اهليكل عادًة يف مجيع أنواع الوظائف، ويتميز أبنه يشجع املوارد البشرية على اكتساب املعارف 

 علها مؤسسة متعلمة.ابستمرار مما خيدم مصلحته ومصلحة املؤسسة وجي

يصمم انطالقًا من تصنيف وظائف املؤسسة يف جمموعات متشاهبة  هيكل األجوس على أ راس املهراسة: .2
وحيدد لكل  ،ومتجانسة حسب طبيعتها، كوظائف هندسية أو وظائف صيانة أو وظائف سكراترية وغُّيها

مهارة، ومع مرور الزمن يزداد األجر مع  جمموعة منها املهارات الالزمة ألدائها، وحيدد تعويض ما ي يقابل كل
اكتساب الفرد مهارة جديدة وتكون الزايدة مبقدار التعويض املا ي احملدد هلا كما ميكن أن يزداد األجر مع زايدة 

 األقدمية الوظيفية ما جيعل مستوى األداء أكثر جودة ومتيزاً.

 ؛رها ابالعتماد على تقييم الوظائفتضع أغلب املؤسسات هيكل أجو  هيكل األجر على أ راس الوظيفة: .3
إعطاء قيمة مادية لكل وظيفة مبعىن األمهية النسبية هلا مقارنة مع الوظائف األخرى يف املؤسسة ويتوىل  بــهويقصد 

تقوم عملية التقييم بناء على نتائج عملية حتليل  2،ذلك جنة تضم ممثلني من مجيع اإلدارات واستشاريون خارجيون
، وُيصمُم هذا اهليكل انطالقًا من العناصر تشرتك يف جمموعة من وظيفيةتساهم يف خلق عائالت  الوظائف اليت

الفئة أو الدرجة، وكل فئة حتوز على تقييمات  منهاكل تسمى  حيث تصنيف الوظائف إىل جمموعات وترتيبها، 
 .األجور معقداً مل جيعل هيكل ألن حتديد أجر خاص بكل ع متقاربة؛ يَِتمر إعطاؤها أجراً واحداً 

مهما تكْن املعايُّي املعتمدة يف حتديد األجور فإن املؤسسة الناجحة هي اليت تستطيع وضع سياسة أجور مركبة 
 حتاول أْن متزج بني األمهية النسبية لكل وظيفة والكفاءات اليت تتطلبها.

 
                                                           

 .512.، ص2005دار وائل للنشر والتوزيع،  :، عمانإداسة املواسد البشرية املعراصرة: بعد ا رتاتيجيعمر وصفي عقيلي،  1
 .28.، صمرجع  رابقأمحد الكردي،  2
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 املهنيةمكتسبرات اخلربة  تثمنياملطلب الثرالث: 

بل  ؛هي السبب الرئيسي حلث املوظفني على االجتهاد يف العمل وبذل أقصى الطاقات األجورتعد الزايدة يف  ملْ 
ألن اكتساب  ،إن حاجة الفرد إىل االعرتاف والتقدير عامل حتفيز أقوى لبذل جمهودات أكرب يف جمال التطور والتعلم

وحده بل يوجد ابإلضافة إليه وسيلة أخرى ال تقل أمهية  دريبالكفاءات وحتفيزها واحملافظة عليها ال يتأتى ابلت وتطوير
 بطريقة عفوية وغُّي رمسية. ملعارف واملهاراتنقل ااخلربة واملمارسة املهنية حيث جيري تثمني مكتسبات تتمثل يف 

  املهنية مكتسبرات اخلربة تثمني تعريفأواًل: 

املمارسة الطويلة واملدعومة ابملالحظة، وختتلف درجة تعرف اخلربة أبهنا املعارف واملهارات املكتسبة من خالل 
اكتساهبا من شخص إىل آخر حسب استعداد وقابلية كل شخص والعناية اليت يبديها مبوضوع املمارسة فقد تطول 
أقدمية شخص ما دون أن تتحقق له خربة كبُّية مقارنة ابآلخرين، ومن العوامل األساسية لنمو اخلربة هو منح العامل 

 يف اخلطأ واحلرية يف املبادرة. احلق

 على أهنا:  املهنيةوميكن تعريف تثمني مكتسبات اخلربة 

 إلضفاء الصبغة الرمسية للكفاءات غُّي املعرتف هبا عرب تقييمها يف مراكز خمتصة تنتهي مبنح الفرد  إجراء منظم
  1شهادة كفاءة تؤهله ملمارسة النشاط الذي يتناسب مع تلك الكفاءة بصفة رمسية.

                                                           

، تثمني مكتسبرات اخلربة املهنية كمنهج لتطوير الكفراءات احلرفية: دسا ة حرالة تثمني اخلربات احلرفية بوالية معسكرمشرور حممد األمني وآخرون،  1 
 .2016، 04، ع.05جملة التنظيم والعمل، م.
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  عملية توثيق وتصديق كفاءات ومهارات الفرد مقارنة مبعيار رمسي وتتجسد هذه العملية يف وثيقة ذات قيمة
 قانونية.

  طريقة أخرى للحصول على شهادة إىل جانب الطرق الكالسيكية للتدريب أو التعلم املعتادة، هتتم بتثمني
  .الكفاءات اليت مت تطويرها من قبل الفرد بطريقة غُّي رمسية

  صدار شهادة تعرتف عارفهم ومهاراهتم وإيشجع املمارسني وينمي رغبتهم يف تطوير م ؛رمسيالغُّي تثمني للتعلم
 هبذه املهارات.

  إجراء تتم مبوجبه تقييم الكفاءات املهنية للموظف من قبل هيئة خارجية تثبت كتابيا مطابقة هذه الكفاءات
 ابالعتماد على مدونة وطنية أو دولية.

بدأ العمل بنظام املصادقة أو االعرتاف مبكتسبات اخلربة ألول مرة يف الوالايت املتحدة األمريكية كحل  ولقد
ملشكلة أفراد اجيش األمريكي العائدين من احلياة العسكرية والذين كانوا قد اكتسبوا خربة كبُّية من خالل عملهم 

اة املهنية، وبدأت فرنسا العمل وفق هذا النظام مبوجب العسكري مث تطور ليشمل كل أنواع اخلربات املكتسبة يف احلي
بعد أن نص عليه القانون الفرنسي الصادر  17/01/2002الصادر يف  73-2003قانون العصرنة االجتماعية رقم 

حيُث مينح احلق ألي شخص ميارس نشاطاً  20/07/19921مث عدله القانون الصادر يف  27/01/9841يف 
 ت أْن يتحصل على االعرتاف خبربته املهنية لدى هيئات متخصصة.مهنياً ملدة ثالث سنوا

هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتحديد املعايُّي وضمان  _مستوى جنة املصادقة  ىيقوم املرشح بتقدمي طلب عل
مبكتسباته من ه يف حتديد كفاءاته واالعرتاف رافقت يتال_ معهد جيمع خمتصني من خمتلف القطاعات املهنيةأو  املصداقية

 2.دريبعلى شهادة أو أتهيل مهين بعد إجراء عملية التقييم دون اللجوء لربامج الت ملرشحا حيصلاخلربة واملمارسة، و 

 املهنية مكتسبرات اخلربةراً: أهداف تثمني اثني

يهدف االعرتاف إىل زايدة مشاركة املوظف والتزامه ابلعمل ويعد أداة فعالة لتحفيز املوارد البشرية ووسيلة معنوية 
 وتتمثل أهدافه يف: مسامهاهتمتستفيد منها املؤسسة لتقدير جهود املوظفني وشكرهم والثناء على 

 ابلنسبة للمؤ سة:

 تشجيع السلوكيات والتصرفات اجيدة. -
                                                           

1 Christophe Parmentier, Op Cit, P.120. 
2 Khouloude Sid Ahmed, La formation & l’implication organisationnelle dans le contexte de changement : Cas 

de la SONATRACH-Activité/AVAL, Mémoire de Magister, Université d’Oran: Faculté des Sciences 

Economiques, des Sciences de gestion & des Sciences Commerciales, 2014, P.25 
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 ران العمل.احلد من دو  -
 حتسني اخلدمات املقدمة للعمالء. -
 حتقيق الرضا الوظيفي. -
 جعل أماكن العمل أكثر إنسانية. -
 حتفيز املوارد البشرية. -
 احملافظة على الكفاءات. -

 ابلنسبة للموظف:

 تطوير مشاعر االنتماء للمؤسسة. -
 الشعور أبنه عنصر فاعل ومفيد. -
 الرضا عن العمل. -
 حتسني العالقات. -
 إنساين على يوميات العامل. إضفاء طابع -
 الثقة ابلنفس. -
 االعرتاف والتقدير. -

 املهنية مكتسبرات اخلربةتثمني رًا: أشكرال اثلــث

االعرتاف هو عبارة عن مالحظات بناءة وحقيقية تقوم على تقدير الفرد ابعتباره جديراً ابلتقدير واالحرتام و  تثمنيال
بشكل يومي وال يكون من ابب اجملاملة، ويعرب عنه بشكل رمسي أو  سَ ميارَ ميكن أْن و ، فريدةالتميزة و امل هوخربات هتجاربب

غُّي رمسي، فردي أو مجاعي، ما ي أو غُّي ما ي، له قيمة عاطفية أو مادية ويكون مكتوب أو يف شكل خطاب، ومن 
 1أشكاله:

 .تنظيم مناسبات اجتماعية بعد فرتة من العمل املكثف 
 داء متميز.هتنئة شخصية على حتقيق أ 
 .مكافآت وعالوات 

                                                           

 .162،164، ص.ص.ع  رابقمرجمسُّية هيشر،  1 
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 .عرض جناحات الفريق على شبكة األنرتنت 
 .تفويض السلطة 
  اختاذ القرار.الالمركزية يف 

 
 

 ل ـة الفصالصـــخ

 املؤسسات تؤمُن أنَّ  وظيفة املوارد البشرية متاشيًا مع معطيات ظاهرة العوملة واملتغُّيات األخرى وأصبحتْ  لتْ حتوَّ 
بعيدة املدى  اوغاايهت هايف ضوء أهداف؛ و سرتاتيجيتهاامن  اً أساسي جزءً و تنافسية ً  املعرفة احلديثة واملهارة العالية أصوالً 

تعويض الكفاءات بناًء على نتائج التسيُّي التنبئي للوظائف و  تطوير، السياسات املتعلقة بتوظيف رسمِ يف  تباشرُ 
 بــ: الوظيفة املعاصرة للموارد البشرية هتتمر  هلذه السياسات فأصبحتْ  اإلطار العام  حتددُ والكفاءات اليتِ  

 حتليل وتوصيف الوظائف من أجل حتديد املتطلبات األساسية لكل وظيفة؛ 

  املخططة؛هداف لبلوغ األالالزمة و حتديد االحتياجات املستقبلية من الكفاءات 

  ؛التزامهم بسلوكيات العملحتكمهم يف كفاءاهتم و تقييم املوظفني ليس لقياس أدائهم فقط بل لقياس مدى 

   ِ؛االختيار والتعيني، االستقطاب عمليات يفالكفاءة تعتمد على أبعاد  معايُّي تبين       

 ؛واستثمار الكفاءات لتطوير تصميم وتنفيذ برامج 

 ؛مساراهتم الوظيفيةطيط إشراك املوظفني يف خت 

 ؛تعلم ونقل وتبادل املعرفةتشجيع ال 

 وير مشاريعهم الوظيفية؛الستفادة من فرص تطفاين يف العمل وحثهم على ااملوظفني على الت حتفيز 

  ؛بني املوظفني العدل واملساواةنشر قيم 

 وجتعل قيمة األجور انعكاساً حقيقياً ملستوى األداء والكفاءات وظائفتصميم أنظمة تعويض تربط بني ال. 
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  دـــــمتهي

للوظائف  يئالتنببعد التَّطرِق يف اجلانب النَّظري إىل إدارة الكفاءات يف املؤسسة مث إىل أساسيات حول التسيري 
 بعض هذا اجلزء من الدراسة املخصص للجانب التطبيقي الوقوف على حياول  والكفاءات وممارسات إدارة الكفاءات؛ 

والية بإدارة الكفاءات يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية للوظائف والكفاءات و  يئالتنباملتعلقة ابلتسيري اجلوانب 
 عنابة من خالل ثالثة مباحث على هذا النحو:

 اإلطار املنهجي للدراسة؛ 

 ؛عرض وحتليل البياانت 

  وتفسري النتائجاختبار الفرضيات. 
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 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة

إىل أدوات مجع البياانت ابإلضافة ملبحث التعرف على جمتمع الدراسة، املنهج املتبع وحدود الدراسة، يف هذا ا تم  ـي
 اإلحصائية املستخدمة، من خالل املطالب اآلتية: واألدوات

 جمتمع الدراسة؛ 

 منهج وحدود الدراسة؛ 

 ؛مراحل تطوير أداة الدراسة 

 اإلحصائية املستخدمة. دواتاأل 
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 األول: جمتمع الدراسةاملطلب 

اإلدارة العليا وإدارة املوارد اإلطارات املسريرِة واإلطارات السرامَية اليت تعمل  على مستوى يتمثل  جمتمع الدراسة يف 
عنابة وتتمثل هذه القطاعات يف صناعة  بواليةجمموعة من املؤسسات اليت تنش ط  يف قطاعات خمتلفة البشرية يف 

 رَي مسحا  ْت أْن جت  أراد ةاحلديد والصلب، إنتاج احلليب ومشتقاته وتسيري امليناء؛ وجتد ر  اإلشارة هنا إىل أنَّ الباحث
من إدارة الكفاءات والتسيري  كال    وتطبق   ،عامال   250اليت ت وظف أكثر من  لواليةابلكل املؤسسات االقتصادية 

ولكن صعوبة احلصول على إطار املعاينة   بغض النظر عن ملكيتها أو قطاع نشاطها؛ للوظائف والكفاءات، يئنبالت
من  اليت تنشط  يف الواليةبقائمة املؤسسات الكربى  بسبب رفض التزويدحتقيق هذا اهلدف؛ وذلك  كان سببا  يف عدم

 تْ تردَّد ةالباحث من أنَّ  ابلرغم ؛تجارة والسجل التجاري غرفة التجارة والصناعة، مديرية الك  العديد من اهليئات طرف
بْل على إال أن هذه اهليئات مل  تتعاون  ،هي بغرض البحث العلمي احلاجة للمعلومةهلم أن  تْ عليهم مرارا  وأثْبتَ 

 .العكس

الصناعية املوجودة ابحلجار، دينة وعلى مستوى املناطق امللعديد من املؤسسات يف بنِي ا تتنقَّل   ى جعلهاوهو ما أدَّ 
ْي الدِرراسة وعمَّا  برحال وجسر بوشي والتوجه حنو إدارة املوارد البشرية والسؤال حول ما إذا كانت املؤسسة ت طبِرق  م تغريِر

هْت الدراسة حنو العينة القصديَّة ومتثَّل أفرادها يف اإلطارات 250إذا جتاَوَز عدد عماهلا   موظف، وهبذا الشكل اجتَّ
جراء لبشرية يف املؤسسات اليت قبلْت إباملسرية واإلطارات السامية اليت تعمل على مستوى اإلدارة العليا وإدارة املوارد ا

 :اآليت ، وميكن متثيلها يف اجلدولوعلى حمض الصدفة كانت هذه املؤسسات كلها عمومية الدراسة

 

 

 

 

 

 

 ة املؤسسات حمل الدراسة (: قائم10جدول رقم )
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 النشاط املؤسسة الرقم
اخلربة يف 
 النشاط

عدد 
 رأس املال االجتماعي املوظفني

1 
 

Complexe Sidérurgique 

El Hadjar 

 

إنتاج وتسويق منتجات 
 احلديد والصلب.

 دج 25.368.384.040,00 3640 .1958منذ 

2 TSS 

Tuberie Sans Soudure 

تلبية احتياجات شركة 
سونطراك ابألانبيب غري 

 امللحمة.
 دج 2.425.280.000,00 586 .1975منذ 

3 LEA 

Laiterie Edough Annaba 

إنتاج وجتارة احلليب 
 .ومشتقاته

 دج 859.600.000,00 262 .1975منذ 

4 
EPAN 

Entreprise Portuaire 

Annaba 

 دج 3.000.000.000.00 1000 ,1989منذ  .تسيري ميناء عنابة

5 
PROMECH-Annaba 

Société de production de 

Mécanique et de 

Chaudronnerie. 

اإلنتاج امليكانيكي 
والنحاسة والصيانة 

 الصناعية.
 دج 1.020.900.000,00 370 .2001منذ 

6 
ALFAPIPE 

Algérienne de Fabrication 

des Pipes 

صناعة وتسويق األانبيب 
 امللحمة اللولبية.

 دج 2.500.000.000,00 670 .2006منذ 

 معلومات مقدمة من طرف املؤسسات حمل الدراسةبناء  على  ةالباحثإعداد من  املصدر:

 

 

 

 

 

 منهج وحدود الدراسةلثاين: املطلب ا
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هج استخدام املن تَّ بق يف الواقع ملناقشة إشكالية الدراسة وحماولة معرفة مدى توافق اجلانب النظري مع ما هو مط
:   الوصفي واملنهج اإلحصائي حيث 

ك ِّنم  - تفسريها بطريقة  نَ كِ ـ مْ فية ودقيقة عن ظاهرة معينة حىت يمجع معلومات كا :من   الوصفياملنهج ُيم
 موضوعية مما يؤدي إىل حتقيق النتائج املرجوة منها.

ك ِّنم  -  .حتويل العناصر النوعية لعينة الدراسة إىل عناصر كمية قابلة للقياس :حصائي من  املنهج اإلُيم

 يف:فـــتتمثَّل  حدود هذه الدراسة أمَّا 

فيه  تْ قام 2016فرتة زمنية إلجرائها؛ جزء منها من فيفري إىل أفريل الدراسة  ِاْستغرقتْ  زمنية:الدود احل -
إبجراء دراسة ِاستطالعيَّة من خالل زايرة العديد من املؤسسات، أما عملية توزيع ومجع االستبيان  ةالباحث

ختلَّلتها بعض املقابالت مع ( 2018إىل ماي  2017)من سبتمرب  2017/2018فكان بني سنيت 
 هدافها.إشكالية الدراسة وحتقيق أ نت هذه املدَّة كافية لإلجابة عنْ وكاإطارات يف مركب احلجار؛ 

وابلتحديد  يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية يف والية عنَّابةامليدانية إجراء الدراسة  تَّ  كانية:املدود احل -
 .يف بلدية احلجار، البوين وعنابة

 يفمسامهة التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات يف التعرف على دراسة ال تتمثل  أهداف وووعية:املدود احل -
 ات حمل الدراسة.إدارة الكفاءات يف املؤسس

تتمثل  احلدود البشرية يف العناصر اليت متثل  وحدات العينة وتتكون  من اإلطارات السامية احلدود البشرية:  -
 . واإلطارات املسرية على مستوى اإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية يف املؤسسات حمل الدراسة

 
 
  
 
 
 

 مراحل تطوير أداة الدراسةاملطلب الثالث: 
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 ا:ــن مهـــمصدريْ ِاعتمدْت الباحثة على جلمع البياانت املتعلقة ابلدراسة هناك 

  ِاعتمدان يف مجع البياانت املتعلقة ابلدراسة النظرية على جمموعة من املراجع ذات العالقة ابملوضوع  ة:ــاثنوي  مصادر
املقاالت وامللتقيات العلمية، األطروحات ابإلضافة إىل مواقع  متثلْت يف الكتب ابللغتني العربية واألجنبية،

 األنرتنت.

  تمثل  يف ياالستبيان كأداة أساسية؛ وهو ية على تطبيقِاعتمدان يف مجع البياانت املتعلقة ابلدراسة ال ة:ـــأولي  مصادر
لوكات معينة، وي ستخدم  يف ـ عدَّة م سبقا  واليت هتدف  لقياس توجهات وانطباعات وسجمموعة من األسئلة امل

احلصول على معلومات وحقائق حمدَّدة من أعداد كبرية من األفراد حول مشكلة معينة؛ وقد مرَّ مبجموعة من 
 املراحل تتمثل يف:

 االستبيان استمارة تصميمأواًل: 

من حتديد أهدافه يف ضوء إشكالية البحث وحتويلها إىل جمموعة من األسئلة الفرعية؛  دَّ ــلتصميم االستبيان الب
ة، من خالل مراعاة على فرضيات الدراس نب من جوانب اإلشكالية مث يتم إسقاطهحيث  يرتبط  كل سؤال فرعي جبا

 استخدام العبارات املنفيَّة.عدم و  قصر العبارات وأالَّ تكون م ركَّبة، وضوح العبارات وسهولة فهمهابعض النقاط ك

 اختبار صدق االستبياناثنياً: 

التأكد من صحة ودقة و  يقصد ابختبار الصدق التحقق من أنَّ األداة صاحلة للحصول على البياانت املطلوبة
جمموعة من األساتذة ذ املشرف الذي قام بتوجيهنا إىل ؛ وهلذا الغرض ت عرضها على األستاعبارات االستبيان

ـسطيف، كما قمنا بعرضه على أساتذة من جامعة الشيخ العريب املتخصصني يف جامعة فرحات عباس ب احملكمني
، مث قمنا بعرضه على مدير إدارة املوارد البشرية ومدير مصنع شركة 1معة احلاج خلضر ابتنةالتبسي بـتبسة وأستاذ من جا

ومسؤول مصلحة التنظيم واألنظمة مبركب  نفس الوالية،مصلحة التدريب مبديرية سونلغاز باإلمسنت بتبسة ورئيس 
سيدار احلجار ومدير إدارة املوارد البشرية بشركة اإلنتاج امليكانيكي والنحاسة بعنابة هبدف معرفة مدى قرب ومالءمة 

                                                           
 قائمة األساتذة احملكمني.: 01 ا نظر امللحق رقم 1
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ألستاذ املصطلحات املستخدمة يف العبارات مع الواقع العملي، وبعد إجراء التعديالت املطلوبة قمنا مبراجعته مع ا
 كما يلي:  قسمنيِ اليت تتكون من  2املشرف ليصبح االستبيان يف صورته النهائية

 لعينة الدراسة كاجلنس، العمر، املؤهل العلمي واخلربة املهنية. اخلصائص الشخصية والوظيفيةيتمثل يف  القسم األول:

للوظائف والكفاءات يف إدارة الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة،  يئالتنبويتعلق مبسامهة التسيري  القسم الثاين:
 وينقسم إىل حمورين يتمثل كل منهما يف متغريي الدراسة:

على عبارة موزعة  24للوظائف والكفاءات وت ختصيص  يئالتنبالتسيري  :احملور األول يتعلق ابملتغري املستقل.1
 كما يلي:جمموعة من العبارات  

- )01X-04X( :وحتميته يف املؤسسة.للوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  دوافع  حول 
- )05X-16X(: للوظائف والكفاءات يئالتنبعملية التسيري  حول. 
- )17X-19X(:  كأحد عناصر تصميم الوظيفة  أبعاد الكفاءةل حو. 
- )20X-24X(: الكفاءة.و  الوظيفة حول أمهية االنسجام بني 

 على ثالثة أبعاد كما يلي: عبارة موزعة 31صيص إدارة الكفاءات وت خت :ابملتغري التابعاحملور الثاين يتعلق .2

- )14X-01(X: .حول توظيف الكفاءات 
- )10X-01(X: .حول تطوير الكفاءات 
- )7X-01(X: .حول تعويض الكفاءات 

ت احتساب املتوسط عبارة ت تنقيطها وفق مقياس ليكرت اخلماسي، وعليه  55ويكون إمجايل عبارات االستبيان 
 :اآليت املرجح وتقدير االجتاه حسب اجلدول

 

 

 (: مقياس ليكرت اخلماسي، املتوسط املرجح واالجتاه لعبارات االستبيان11جدول رقم )
                                                           

 .استمارة االستبيان: 02 ا نظر امللحق رقم 2 
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 غري موافق متاماً  غري موافق حمايد موافق موافق متاماً  السلم
 05 04 03 02 01 الدرجات

 4,20-05 3,40-4,19 2,60-3,39 1,80-2,59 01-1,79 املتوسط املرجح

 غري موافق متاما   غري موافق حمايد موافق موافق متاما   االجتاه
  ةإعداد الباحثمن  املصدر:

 جماالت اإلجابة كما يلي:ح دِردْت  حيث  

 أدىن درجة يف املقياس/ عدد خالاي املقياس -حساب املدى: أعلى درجة يف املقياس -
 4/3 =1-5 وابإلسقاط يصبح املدى:

 .0,80هو:  وعليه املدى
وعليه  1,80=0,80+1أي  0,8حساب احلد األقصى للمجال األول لإلجابة: الدرجة األوىل يف املقياس+ -

  :يكون
 [ :[ ويعكس درجة موافقة عالية؛1,79-1] أي ]1,80-1جمال اإلجابة األول 
 [ :ويعكس درجة موافقة أقل من اجملال األول؛ [2,59-1,80] أي  ]2,60-1,80جمال اإلجابة الثاين 
 [ :[ ويعكس احلياد يف اإلجاابت؛3,39-2,60] أي  ]3,40-2,60جمال اإلجابة الثالث 
 :[ ويعكس درجة عدم املوافقة؛4,19-3,40] أي  ]4,20-3,40] جمال اإلجابة الرابع 
 [ :ويعكس درجة عدم موافقة عالية.5-4,20جمال اإلجابة اخلامس ] 

 اختبار ثبات االستبياناثلثاً: 

أْي  ؛نسبة احلصول على نفس النتائج من خالل تطبيق نفس األداة بعد فرتة زمنيةعن إحصائيا  ثبات األداة  يعرب  
النتائج اليت تعطيها األداة متقاربة ومتماثلة إذا تكرََّر تطبيقها على نفس اجملموعة أو على جمموعة مماثلة بعد  تكونَ أْن 

 الذي يعرب   Alpha Cronbachفرتة معينة ويف نفس الظروف، ومن الطرق اإلحصائية الشائعة لقياس الثبات معامل 
م جييبون بنفس الطريقة لو ي عاد  توزيع األداة عليهم مرة أخرى بعد مدى فهم املبحوثني لبنود األداة ألنَّ ذلك جيعلهعن 

يف تعميم نتائج البحث ومدى مصداقيتها ومدى دقة القراءات املأخوذة  ن  تكم  مرور فرتة زمنية معينة؛ أْي أنَّ أمهِريتـه  
 من األداة.
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 املوضحة يف اجلدول:ت التوصل إىل النتائج  22إصدار رقم  SPSSوابستخدام الربانمج اإلحصائي 

 ملتغريات الدراسة Alpha Cronbach(: نتائج 12جدول رقم )

 قيمة  عدد الفقرات احملاور واألبعاد الرقم
 0,897 24 للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري  01
 0,834 31 إدارة الكفاءات 02
 0,915 55 بيان ككلاالست 03

 03رقم ، ا نظر امللحق 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

  (0,6) ـاحلد األدىن للقيمة املقبولة واملقدرة بلمحاور أكرب من ل Alpha Cronbach أنَّ معاملإىل ي شري  اجلدول 
هناك ثبات قوي يف  على أنَّ  وتدل   دةوجيرِ   نسبة عالية وهي 0,915االستبيان بلغ  كما أن هذا املعامل لكل

؛ مبعىن أنَّ املبحوثني يفهمون بنود األداة بنفس الطريقة لو يٌعاد توزيعها عليهم  مرة أخرى بعد مرور عبارات االستبيان
فرتة زمنية؛ وعليه ميكن  اعتماد االستبيان يف هذه الدراسة التطبيقية ألنَّ نسبة حتقيق  النتائج لو أ عيَد تطبيقها مرة  

 .%91أخرى هي 

 توزيع االستبيانرابعاً: 

بتوزيع االستبيان على وحدات العينة اليت تتمثل يف اإلطارات املسرية  ةالباحث تْ بعد املرور ابخلطوات السابقة قام
 تْ إطار، وحاول 123واإلطارات السامية اليت تعمل على مستوى اإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية وقد بلغ عددها 

شرح أو توضيح أي استفسار يتعلق ابملوضوع، و إيصاهلا لألفراد املناسبني و ت على كل املفردات توزيع استبياان
اد أاير  منها نظرا  وبعد عملية فحصها مل يتم استبع %91,86أي بنسبة استبيان  113سرتجاع اِ  تْ واستطاع
 ـــها شروط اإلجابة الصحيحة. الستيفائ

 

 

 اإلحصائية املستخدمة  دواتاملطلب الرابع: األ
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أدوات اإلحصاء الوصفي من خالل ِاستخدام  ت االعتماد علىواختبار صحة فرضياهتا ملعاجلة موضوع الدراسة 
 اآلتية: دواتابأل متْت املعاجلة من خالل لالستعانة ، حيث  22اإلصدار رقم  SPSS ربانمج اإلحصائيال

؛ جتاه حماور الدراسةوأجوبة املفردات  خصائص جمتمع الدراسة وصفوهتدف إىل  النسب املئوية والتكرارات: .1

   وميكن حساب النسبة املئوية من خالل العالقة اآلتية:
 تكرار اجملموعة

 100×اجملموع الكلي للتكرارات

 ويهدف إىل حتديد معامل ثبات الدراسة؛ ويعرب  عنه ابملعادلة اآلتية: :Alpha Cronbachمعامل الثبات  .2

 

 :حيث  ميثل  
nحجم العينة؛ : 

Viالتباين ألسئلة احملور؛ : 
Vt: .التباين يف جمموع أسئلة االستمارة 

سط احلسايب؛ ويعربَّ  عْنه تو مفردات اجملتمع حنو قيمة معينة ومنها املوتعرب عن ميل  مقاييس النزعة املركزية: .3
�̅�= ∑Xiابلعالقة:   

n
    

 :حيث  ميثل  
xiعدد القيم؛ : 
�̅�املتوسط احلسايب؛ : 
n.حجم العينة : 

وتعرب عن التباعد واالختالف بني املفردات كدليل على جتمعها وقرهبا من بعضها أو تفرقها  مقاييس التشتت: .4

√؛ ويعربَّ  عْنه ابلعالقة:   وتباعدها عن بعضها ومن أهم طرق حسابه االحنراف املعياري
∑(xi−�̅�)2

n
  =δ 

 :حيث  ميثل  
xi.عدد القيم : 
�̅�.املتوسط احلسايب : 
nحجم العينة : 

 

a =
n

n − 1
[1 −

∑vi

vt
 ] 
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يعترب معامل االرتباط مقياس ملعرفة العالقة بني متغريين أو أكثر ولتحديد طبيعة العالقة )طردية  معامل االرتباط: .5
أو عكسية( ودرجة قوة العالقة )قوية جدا  ... متوسطة ... ضعيفة جدا  أو منعدمة( علما  أنَّ قيم معامل االرتباط 

=rxy، ويعرب عْنه ابلعالقة: [1و   1-حمصورة بني ]
∑(xi−�̅�)(𝑦i̅̅̅−𝑦)̅̅ ̅

(n−1)SxSy
 

 حيث  ميثل :
n.عدد املشاهدات : 

Xi.قيم املتغري األول : 
Yi.قيم املتغري الثاين : 
Sx .االحنراف املعياري للمتغري األول : 
Syالثاين. : االحنراف املعياري للمتغري 

السببية بني متغريين أحدمها مستقل يستخدم  االحندار اخلطي البسيط لدراسة العالقة  :حتليل االحندار البسيط .6
 واآلخر اتبع ولبناء منوذج رايضي يقوم على التنبؤ للوصول إىل معادلة االحندار اليت ميكن متثيلها كما يلي:

 
 :حيث متثل  

      A: معدل التغري يف  ويعين( يلامل) احندار اخلط املستقيمY  عندما تتغري قيمة املتغري املستقلx. 
      B: اثبت املعادلة(. معامل التقاطع( 
 

 

 

 

 

 

 

 

𝒀 = 𝒂𝒙 + 𝒃 
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  البياانت املبحث الثاين: عرض وحتليل

احلصول  مَّ ـــجداول ت بها يفاليت ت تبويالدراسة امليدانية بـ البياانت املتعلقةوحتليل عرض  هذا املبحث إىل يهدف  
 هذه املطالب: يف عليها من خالل املعاجلة اإلحصائية

 ؛ألفراد العينة اخلصائص الشخصية والوظيفية عرض وحتليل 

  للوظائف والكفاءات؛ يئالتنبعرض وحتليل حمور التسيري 

 .عرض وحتليل حمور ممارسات إدارة الكفاءات 
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 ألفراد العينة اخلصائص الشخصية والوظيفية بياانت: عرض وحتليل املطلب األول

، وميكن  اجلزء األول من االستبيان يف معلومات عامة حول اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة يتمثل  
 عرضها وحتليلها من خالل العناصر اآلتية:

 أواًل: اجلنس

 :حسب خاصية اجلنس كما يلي ميكن متثيل عينة الدراسة
 (: متثيل عينة الدراسة حسب خاصية اجلنس13جدول رقم )

 %النسبة املئوية  التكرار اجلنس
 53,10 60 الذكور
 46,90 53 اإلانث
 100 113 اجملموع

 .04؛ ا نظر امللحق رقم 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

هناك  منها إانث، وميكن القول أنَّ  %47 ما يقاربو  من أفراد العينة ذكور %53,10أعاله أن  اجلدول يبنيِر  
 توازن نوعا  ما بني اجلنسني يف تويل املناصب القيادية ابملؤسسات حمل الدراسة. 

 العمراثنياً: 

 ميكن متثيل عينة الدراسة حسب خاصية العمر كما يلي:
 عمر(: متثيل عينة الدراسة حسب خاصية ال14جدول رقم )

 %النسبة املئوية  التكرار العمر

 17,70 20 سنة 30< 
[30 - 39] 42 37,20 

[40 - 49] 38 33,60 

 11,50 13 سنة 50 >=
 100 113 اجملموع

 .04؛ ا نظر امللحق رقم 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:
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 %37,20سنة وهي متثل  39و 30لــعينة الدراسة ترتاوح أعمارها بني نسبة أكرب أنَّ  السابقيتضح من اجلدول 
ما يدل على أنَّ أغلبية أفراد العينة هم من الشباب مما يؤكد على سياسة استقطاب القطاع العام لالستثمار يف رؤوس 

أما أقل نسبة  %33,60سنة وهي متثل نسبة  49و 40األموال الشابة؛ وتليها مباشرة الفئة اليت ترتاوح أعمارها بني 
 .%11,50سنة فأكثر وبلغت  50و و  فهي متثل األفراد ذَ 

 املؤهل العلمياثلثاً: 

 ميكن متثيل عينة الدراسة حسب خاصية املؤهل العلمي كما يلي:
 ؤهل العلمي(: متثيل عينة الدراسة حسب خاصية امل15جدول رقم )

 %النسبة املئوية  التكرار ؤهل العلميامل
 19,50 22 اثنوي

 80,50 91 جامعي
 100 113 اجملموع

 .04؛ ا نظر امللحق رقم 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

صلني على شهادات جامعية وهي نسبة مرتفعة امن أفراد العينة ح %81ما يقارب أنَّ  يتضح من اجلدول أعاله
ملية اليت متكنهم من املواصلة يف تطوير خربهتم الع ؤهالتلتدل على أنَّ أغلبية العينة هم أفراد لديهم قدر من امل

 مستوى اثنوي فقط. وو  فتمثرل  األفراد ذَ  %19واملسامهة يف تطوير مؤسستهم؛ أما ما نسبته  

 اخلربة املهنيةرابعاً: 

 ميكن متثيل عينة الدراسة حسب خاصية اخلربة املهنية كما يلي:

 اخلربة املهنية(: متثيل عينة الدراسة حسب خاصية 16جدول رقم )

 %النسبة املئوية  التكرار اخلربة املهنية
 16,80 19 سنوات 05 <
[05 - 10] 30 26,50 
[11 - 20] 46 40,70 

 15,90 18 سنة 20> 
 100 113 اجملموع

 .04امللحق رقم ؛ ا نظر 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:
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سنة وهي متثل  20و 11من أفراد العينة ترتاوح خربهتم بني  %40,70نسبة  أنَّ  السابقمن اجلدول  ح  ضِ ــيتَّ 
يدل  و سنة،  20سنوات والذين تفوق خربهتم  05تقل خربهتم عن األفراد الذين  متقاربة بنينسبة الاألغلبية، بينما 

 املؤسسات يف تعويض الكفاءات املغادرة. ذلك على سياسة االستقطاب اليت تعتمدها

من خالل حتليل اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة يتضح أن أغلبها ذكور، شباب، خرجي جامعات 
 سنة. 20خربات أقل من و و  ذَ 
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 للوظائف والكفاءات يئالتنبحمور التسيري عرض وحتليل املطلب الثاين: 

تشخيص التسيري حول احملور األول الذي يستهدف   سنقوم  بعرض إجاابت أفراد العينةمن خالل هذا املطلب 
هذه اإلجاابت حسب ما مث حتليل  للوظاِئف والكفاءات يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية عنرابة، يئالتنب

 .  22إصدار  SPSSتوصَّْلنا إليه من خالل استخدام الربانمج اإلحصائي 

 للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري حمور  عرض: اً ـــأول

للوظائف والكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة،  يئالتنبلتسيري ابتتعلق   عبارة 24على  (17)رقم حيتوي اجلدول 
 :يليوذلك كما على هذه العبارات حسب أمهيتها وفقا  للمتوسط احلسايبإجاابت أفراد العينة ي بنيِر ترتيب و 

 للوظائف والكفاءات يئالتنب(: عرض حمور التسيري 17جدول رقم )

 العبـــارة

موافق 
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
الوسط  متاما

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 االجتاه
معامل 

 االختالف
 الرتتيب

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
% % % % % 

1X : للوظائف والكفاءات توجه اسرتاتيجي  يئالتنبالتسيري
 حتمي يف املؤسرسة.

52 47 09 05 00 
1,71 0,798 

موافق 
 متاما

46,66 18 
46 41,6 08 4,4 00 

2X : يف  يساهمللوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري
 حتقيق أهداف املؤسرسة.

55 40 08 08 02 
1,78 0,980 

موافق 
 متاما

55,00 17 
48,7 35,4 07,1 07,1 1,8 

3X : ت درك  املؤسرسة مدى أتثري عوامل البيئة اخلارجية على
 نشاطها.

35 58 17 03 00 
 12 39,57 موافق 0,748 1,89

31 51,3 15 02,7 00 

4X : أدَّْت التطورات التكنولوجية إىل تغيري اهليكل
 الوظيفي للمؤسرسة.

34 50 18 10 01 
 07 46,01 موافق 0,948 2,06

30,1 44,2 15,9 08,8 0,9 

5X : يؤدي إنشاء وظيفة جديدة يف املؤسرسة إىل البحث
 عن كفاءة جديدة.

36 42 23 10 02 
 04 47,92 موافق 1,016 2,12

31,9 37,2 20,4 08,8 01,8 

6X :.التنبؤ بتطور وظائف املؤسرسة ضرورة تفرضها البيئة 
24 60 19 08 02 

 03 41,81 موافق 0,899 2,15
21,2 53,1 16,8 07,1 01,8 

7X : التنبؤ ابلكفاءات الالزمة للقيام بوظائف املؤسرسة
 ضرورة تفرضها البيئة.

23 56 26 07 01 
 02 39,35 موافق 0,858 2,18

20,4 49,6 23 06,2 0,9 

8X : م  نظام معلومات املوارد البشرية معلومات حول يقدِر
 الكفاءات املتاحة يف املؤسرسة.عدد 

32 51 20 07 03 
 05 46,33 موافق 0,973 2,10

28,3 45,1 17,7 06,2 02,7 

9X :م  نظام معلومات املوارد البشرية معلومات حول  يقدِر
 الكفاءات املتاحة يف املؤسرسة.نوع 

43 39 19 08 04 
 08 52,79 موافق 1,077 2,04

38,1 34,5 16,8 07,1 3,5 

 (17اتبع اجلدول رقم )
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10X : تقوم  املؤسرسة بعملية تقييم األداء إلحصاء
 الكفاءات املتاحة لديها.

35 50 16 08 04 
 06 49,42 موافق 1,028 2,08

31 44,2 14,2 07,1 3,5 

11X : تقوم  املؤسرسة بـعملية تقييم األداء بناء  على معايري
 تتعلق ابملعرفة.

20 60 15 13 05 
 01 44,69 موافق 1,037 32, 2

17,7 53,1 13,3 11,5 04,4 

12X : تقوم  املؤسرسة بـعملية تقييم األداء بناء  على معايري
 ة.هار تتعلق ابمل

24 66 13 05 05 
 04 44,62 موافق 0,946 2,12

21,2 58,4 11,5 04,4 04,4 

13X :بناء  على معايري داء عملية تقييم األتقوم  املؤسرسة بـ
 .تتعلق ابلسلوك

26 64 11 08 04 
 04 45,33 موافق 0,961 2,12

23 56,6 09,7 07,1 3,5 

14X : تكِشف  عملية تقييم األداء يف املؤسرسة عن
 مستوى حتكم املوظف يف كفاءاته.

44 48 13 05 03 
 12 50,68 موافق 0,958 1,89

38,9 42,5 11,5 4,4 02,7 

15X : تظهر  الفوارق الكمية للكفاءات من خالل املقارنة
بني الكفاءات املتاحة يف املؤسرسة والكفاءات الالزمة 

 لتحقيق أهدافها.

33 56 15 08 01 
 09 44,32 موافق 0,891 2,01

29,2 49,6 13,3 07,1 0,9 

16X :ة للكفاءات من خالل املقارنة نوعيتظهر  الفوارق ال
املتاحة يف املؤسرسة والكفاءات الالزمة بني الكفاءات 

 لتحقيق أهدافها.

37 52 16 07 01 
 11 45,71 موافق 0,896 1,96

32,7 46 14,2 06,2 0,9 

17X :  ة توصيف الوظيفة على يبطاق ةسؤسر املتصمم
 أساس املعرفة املطلوبة ملمارسة الوظيفة.

39 50 13 08 03 
 10 50,00 موافق 0,995 1,99

34,5 44,2 11,5 07,1 02,7 

18X :  ة توصيف الوظيفة على يبطاق ةسؤسر املتصمم
 ة املطلوبة ملمارسة الوظيفة.هار أساس امل

47 48 11 07 00 
 16 47,18 موافق 0,854 1,81

41,6 42,5 09,7 06,2 00 

19X :  ة توصيف الوظيفة على يبطاق ةسؤسر املتصمم
 ملمارسة الوظيفة. املطلوب سلوكأساس ال

41 48 14 07 03 
 11 50,51 موافق 0,990 1,96

36,3 42,5 12,4 06,2 02,7 

20X والكفاءات يف املؤسسة الوظائف : االنسجام بني
 .يساهم يف إجناز الوظائف بصورة أفضل

45 50 10 07 01 
 14 48,47 موافق 0,892 1,84

39,8 44,2 08,8 06,2 0,9 

21X :يف املؤسسة الكفاءاتو الوظائف  االنسجام بني 
 بلوغ األهداف بفعالية. يساهم يف

56 44 07 06 00 
1,67 0,818 

وافق م
 متاما

48,98 19 
49,6 38,9 06,2 05,3 00 

22X :الكفاءات يف و  بني الوظائف  عدم االنسجام
 هدر الوقت. يساهم يفاملؤسرسة 

59 40 09 05 00 
1,65 0,812 

وافق م
 متاما

49,21 20 
52,2 35,4 08 04,4 00 

23X :الكفاءات يف و  بني الوظائف عدم االنسجام
 عدم الرضا الوظيفي. يساهم يفاملؤسرسة 

45 48 13 06 01 
 13 48,05 موافق 0,889 1,85

39,8 42,5 11,5 05,3 0,9 

24X :الكفاءات يف و  بني الوظائف  عدم االنسجام
 .إمهال الكفاءات يفيساهم املؤسرسة 

47 46 14 04 02 
 15 49,45 وافقم 0,905 1,83

41,6 40,7 12,4 03,5 01,8 
  25,67 موافق 0,504 1,963 للوظائف والكفاءات يئالتنبالبعد األول: التسيري 

 .13و  06و  05، ا نظر امللحق رقم 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج مْن إعداد الباحثة  املصدر:

 

 للوظائف والكفاءات يئالتنبحمور التسيري  حتليلا: اثنيً 
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 يئالتنبالتسيري  لتعرف علىحتليل خصائص احملور األول الذي يتعلرق  اب ( مي كن  17رقم )اجلدول  من خالل
املوافقة  درجةتنازليرا  حسب  قراءة هذا اجلدولوميكن  يف املؤسسات حمل الدراسة، كما ميكن   للوظائف والكفاءات

 :أنَّ ي الحظ  حيث  

اليت تؤكد على أنَّ عدم االنسجام  X)21(و  X)22(إجاابت أفراد العينة كانت ابملوافقة التامة على العبارات   -
 هداف بفعاليةىل بلوغ األإي إىل هدر الوقت بينما العكس يؤدي يؤدرِ والكفاءات يف املؤسسة  الوظائفبني 

ْت  49,6%و 52,2%ا يف مومتثلْت نسبته منها  %8 ابملوافقة ومن أفراد العينة  35,4%بينما عربر
 20رقم الرتتيب  اليت جاءْت يف  X)22(اختارْت عدم املوافقة وهذا خبصوص العبارة  %4,4 ارأتْت احلياد و

من أفراد العينة  38,9% تْ فأجاب X)21(، أما العبارة 0,812واحنراف معياري  1,65مبتوسط حسايب 
 19وجاءْت يف الرتتيب  من العينة بعدم املوافقة، %5,3ارأتْت احلياد فيما عربْت  %6,2 ابملوافقة و

 .0,818احنراف معياري و  1,67مبتوسط حسايب 
ات يف حتقيق أهداف املؤسسة فبلغت ف والكفاءَ للوظائِ  يئالتنبالتسيري  مسامهةاليت تقيس   X)2( العبارة -

من  %7,1 تْ من العينة ابملوافقة فيما عرب  %35,4بينما أجابْت  48,7%نسبة املوافقة التامة عليها 
رأْت عدم املوافقة  %1,8نفس النسبة مثلْت أفراد العينة الذين أجابوا بعدم املوافقة و و أفراد العينة ابحلياد 

 .0,980واحنراف معياري  1,78مبتوسط حسايب  17 رقم ة يف الرتتيبالتامة، وقْد جاءْت هذه العبار 
ف للوظائِ  يئالتنبالتسيري  لحوْ  X)1(العبارة  علىعْن إجابة أفراد العينة  تعربِر   46%نسبة املوافقة التامة  -

 %4,4ابحلياد و  %8ابملوافقة و  %41,6 تْ أجابو  يف املؤسسةسرتاتيجي حتمي كتوجه اِ ات  والكفاءَ 
واحنراف معياري  1,71مبتوسط حسايب  18 رقم املوافقة، وقد جاءْت هذه العبارة يف الرتتيببعدم 

0,798. 
           58,4%حنو املوافقة حيث  بلغت نسبتها اجتهْت  X)11( و X)13(، X)12( العبارات اإلجابة على -

املعرفة يف و السلوك  ،وتقيس مدى اعتماد املؤسسات على املهارةعلى التوايل،  53,1%و  56,6%و 
على التوايل، وِاختارْت  %17,7و  %23و  %21,2 بينما كانت نسبة املوافقة التامة عملية تقييم األداء،

و            %7,1و  %4,4 من أفراد العينة احلياد، وأجابتْ  %13,3و  %9,7و  11,5%
التامة، وجاءْت  بعدم املوافقة أجابتْ  %4,4و %3,5و  %4,4 بعدم املوافقة إضافة إىل أنَّ  11,5%

و  0,946وابحنراف معياري  2,12سايب مبتوسط ح 04ابلرتتيب رقم  X)13( و  X)12( تني العبار 
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وابحنراف معياري  23,2مبتوسط حسايب  01الرتتيب رقم  X)11(على التوايل بينما احتلْت العبارة  0,961
1,037. 

أمهية التنبؤ بتطور الوظائف يف  عنْ  عربِر  ت  و  53,1%بلغْت  X)6(نسبة موافقة أفراد العينة على العبارة  -
 %7,1احلياد و  %16,8ابملوافقة التامة وِارأتْت  %21,2، وأجابْت املؤسسة كضرورة تفرضها البيئة

، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم من أفراد العينة عدم املوافقة التامة %1,8بْينما ِاختارْت عدم املوافقة 
 .0,899واحنراف معياري  2,15مبتوسط حسايب  03

وامل البيئة اخلارجية على دى أتثري عملومتثل إدراك املؤسسة   51,3%هي X)3(املوافقة على العبارة نسبة  -
هتْ ، %31نشاطها، ونسبة املوافقة التامة على نفس العبارة هي  من اإلجاابت حنو احلياد،  %15 وِاجتَّ

واحنراف  1,89مبتوسط حسايب  12رقم عدم املوافقة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب  تْ ِاختار  %2,7و
  .0,748معياري 

التنبؤ ابلكفاءات الالزمة للقيام أمهِرية حول  X)7( وافقة أفراد العينة على العبارةم ل  متثرِ  49,6%النسبة  -
 %23منهم حنو املوافقة التَّامرة بينما متثِرل  النسبة  %20,4وِاجتََّه بوظائف املؤسسة كضرورة تفرضها البيئة، 

اإلجابة بعدم املوافقة التامة،  %0,9 تْ عدم املوافقة ورأ %6,2 تْ إجاابت أفراد العينة ابحلياد بينما ِاختار 
 .0,858واحنراف معياري  2,18مبتوسط حسايب  02وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

حول ظهور الفوارق الكمية  49,6%نسبة املوافقة وهي يف  السابقة العبارة تساوْت مع X)15( العبارة -
الكفاءات الالزمة لتحقيق أهدافها، وتعربِر  للكفاءات كناتج عن املقارنة بني الكفاءات املتاحة يف املؤسسة و 

 %0,9بعدم املوافقة و  %7,1أجابْت كما   احلياد %13,3عن املوافقة التامة وِارأتْت  %29,2 النسبة 
واحنراف معياري  2,01مبتوسط حسايب  09بعدم املوافقة التامة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

0,891. 
حول ظهور الفوارق النوعية للكفاءات كناتج عن  X)16(عبارة موافقة أفراد العينة على المثَّلْت  46%النسبة  -

عْن املوافقة  %32,7 تعربِر  الكفاءات الالزمة لتحقيق أهدافها، و املؤسسة و املقارنة بني الكفاءات املتاحة يف 
هتْ   %0,9عدم املوافقة و  %6,2 تْ حنو احلياد، بينما ِاختار  منها %14,2 التامة ألفراد العينة، كما اجتر

ي واحنراف معيار  1,96مبتوسط حسايب  11عدم املوافقة التامة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 
0,896. 
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ة لتوفري معلومات قاعدكيعترب   نظام معلومات املوارد البشرية اليت تتعلق  أبنَّ  X)8(نسبة املوافقة على العبارة  -
هتْ  45,1% بلغتْ  عن عدد الكفاءات املتاحة يف املؤسسة من إجاابت أفراد العينة  %28,3 بينما ِاجتَّ

ه حنو احلياد، و  منها %17,7املوافقة التامة و حنو  عدم املوافقة  %2,7عدم املوافقة و  %6,2 تْ ِاختار ِاجتَّ
 .0,973واحنراف معياري  2,10مبتوسط حسايب  05التامة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

حيث تقيس  أتثري  44,2%فتساوْت نسبة املوافقة عليها ومتثلْت يف  X)20(و X)10(X ،)17(، X)4(العبارات  -
التطورات التكنولوجية على اهليكل الوظيفي للمؤسسة، أمهية عملية تقييم األداء يف إحصاء الكفاءات 
املتاحة، املعرفة كأحد معايري تصميم بطاقية توصيف الوظيفة ومسامهة االنسجام بني الوظائف والكفاءات يف 

على التوايل وهي ، ومتثل  النسب اآلتية املوافقة التامة على هذه العبارات املؤسسة بصورة أفضل وظائفاز إجن
، %15,9، بينما تتمثَّل  اإلجاابت احملايدة يف النسب %39,8و  34,5%، 31%، 30,1%
عن عدم  %6,2، %7,1، %7,1، %8,8، كما تعربِر  النسب   %8,8و  11,5%، 14,2%

؛ وجاءْت هذه  %0,9و  %2,7، %3,5، %0,9قة التامة املوافقة؛ بْينما بلغْت نسبة عدم املواف
    1,99، 2,08، 2,06على التوايل، ومبتوسطات حسابية  14و 10، 06، 07العبارات يف الرتتيب 

 .0,892و  0,995، 1,028، 0,948واحنرافات معيارية  1,84و 
يف الكشف عن  عملية تقييم األداءحول أمهية  X)14( موافقة أفراد العينة على العباراتمتثِرل   42,5%النسبة  -

حول املهارة والسلوك كمعايري يف توصيف الوظيفة  X)19(و X)18(مستوى حتكم املوظف يف كفاءاته، 
عدم أسباِب اليت تتعلق أبنَّ عدم االنسجام بني الوظائف والكفاءات هو ِمْن  X)23(ابإلضافة إىل العبارة 

أفراد العينة  إجاابتتعربِر  عن ف %39,8و  %36,3، %41,6، %38,9أمَّا النسب الرضا الوظيفي؛ 
 ،اإلجابة ابحلياد %11,5و  %12،4، %9,7، %11,5ملوافقة التامة على هذه العبارات، وارأتْت اب

فتعربِر  عْن عدم  %2،7عدم املوافقة، أمَّا النسبة  %5,3و  %6,2، %6,2، %4,4بينما ِاختارْت 
من أفراد العينة اإلجابة بعدم املوافقة التامة على  %0,9وِاختارْت  X)19(و X)14(املوافقة التامة على العبارتني 

على التوايل، ومبتوسطات حسابية  13و 11، 16، 12وجاءْت هذه العبارات يف الرتتيب  ،X)23(العبارة 
و              0,990، 0,854، 0,958واحنرافات معيارية  1,85و  1,96، 1,81، 1,89

0,889. 
يف  لكفاءاتعدم االنسجام بني الوظائف واحول أنَّ  X)24( العبارة يوافقون علىمن أفراد العينة  %40,7 -

منهم أجابوا ابملوافقة التامة على هذه العبارة، بينما  %41,6يساهم يف إمهال الكفاءات، و  املؤسسة
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بعدم املوافقة التامة،  %1,8بعدم املوافقة و  %3,5حنو احلياد، يف حني أجابْت  منهم ِاجتهوا 12,4%
 .0,905واحنراف معياري  1,83، ومبتوسط حسايب 15وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

أنَّ استحداث  حولأفراد العينة  إجابة عْن وت عربِر   X)5( على العبارة 37,2%تتمثل  يف موافقة  أقل نسبيت -
ْت وظيفة جد عن املوافقة التامة على هذه  %31,9يدة يتطلب  البحث عن كفاءة جديدة، فيما عربَّ

أجابْت بعدم املوافقة التامة،  %1,8أجابْت بعدم املوافقة و  %8,8ِاختارْت احلياد و  %20,4و العبارة، 
 كما عربتْ ؛  1,016واحنراف معياري  2,12، ومبتوسط حسايب 04وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

يف توفري دور  له  نظام معلومات املوارد البشرية أنَّ حول  X)9( العبارةعلى أفراد العينة  موافقةعْن  %34,5
، بينما %38,1عية الكفاءات املتاحة يف املؤسسة، يف حني متثلْت نسبة املوافقة التَّامة معلومات حول نو 

بعدم املوافقة التامة، وجاءْت  %3,5عدم املوافقة وأجابْت  %7,1احلياد، وِاختارْت  %16,8ِارأتْت 
 .1,077واحنراف معياري  2,04، ومبتوسط حسايب 08هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

 1,96للوظائف والكفاءات قد حقَّق وسطا  حسابيا  عامرا  بلغ  يئالتنبمن اجلدول أنَّ حمور التسيري  ن  يَّـكما يتب
، واحنراف ذه املنهجيةمما يدل على اهتمام املؤسسات حمل الدراسة هب (3)وهو أقل من الوسط الفرضي وابجتاه املوافقة 

ومها منخفضان مما يعكس درجة انسجام جيدة يف إجاابت  25,67%ومعامل اختالف   0,504معياري عام بلغ 
 أفراد العينة.

 راسة:سات حمل الد ِّ أن  املؤس   القولم  ُيكنم  ما سبـقوبناًء على 

  عوامل  فرضتهاضرورة ميثل   ألنَّهأهداف املؤسسة  يساهم  يف حتقيقللوظائف والكفاءات  يئالتنبترى أنَّ التسيري
ت قياس ذلك و ؛ اليت أدَّْت إىل التأثري على اهليكلة الوظيفية للمؤسسة والبحث عْن حلول ملواكبتها البيئة اخلارجية

  .01X-04(X(العبارات من خالل 

  ت قياس ذلك و ؛ الكفاءات كحل الستباق التطورات البيئية احملتملة تطورالوظائف و ر تويل أمهية لعملية التنبؤ بتطو
 .05X-07(X( العباراتمن خالل 

   تستخدم  نظام معلومات املوارد البشرية كأحد األساليب الضرورية إلحصاء عدد ونوعية الكفاءات املتاحة يف
  .08X-09(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و ؛ املؤسسة
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   َّوتقوم هبذه العملية للكشف  أبعاد الكفاءة اليت تتمثل يف املعرفة، املهارة والسلوك يف عملية تقييم األداء؛ترى أن
  .10X-14(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و ؛ عن مستوى حتكم املوظف يف كفاءاته

   من خالل املقارنة بني الكفاءات املتاحة لديها والكفاءات الالزمة لتحقيق أهدافها إىل نتائج التسيري تتوصَّل
تستخدم  يف  اليت تعترب قاعدة  حتديد الفوارق النوعية والكمية للكفاءات للوظائف والكفاءات املتمثلة يف  يئالتنب

  .15X-16(X(ن خالل العبارات ت قياس ذلك مو ؛ خمتلف القرارات املتعلقة إبدارة الكفاءات

  تعتمد  يف تصميم وتوصيف الوظائف على املواءمة بني الوظيفة ومتطلباهتا من حيث  املعرفة، املهارة والسلوك الالزم
  .17X-19(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و ؛ ملمارستها

 ت قياس ذلك من و  ؛وفعالية دف  من خالل االنسجام بني الوظائف والكفاءات إىل بلوغ األهداف بكفاءةهت
  .20X-21(X(خالل العبارات 

 ت قياس ذلك و ؛ وسيلة الستثمار الوقت واحملافظة على الكفاءات هوالنسجام بني الوظائف والكفاءات ترى أنَّ ا
  .22X-24(X(من خالل العبارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممارسات إدارة الكفاءاتحمور املطلب الثالث: عرض وحتليل 
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تشخيص ممارسات  املطلب سيتـِم  عرض إجاابت أفراد العينة حول احملور الثاين الذي يستهدف   من خالل هذا
إدارة الكفاءات يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية عنابة، مث حتليل هذه اإلجاابت حسب ما تَّ التَّوصل  إليه 

 .22إصدار  SPSSمن خالل استخدام الربانمج اإلحصائي 

 عد توظيف الكفاءاتبم  عرض وحتليل أولـــــاً:

عبارة تتعلق  بعملية توظيف الكفاءات   14( على 18حيتوي اجلدول رقم ) عرض بعد توظيف الكفاءات: .1
، وي بنيِر  ترتيب إجاابت أفراد العينة على هذه كأحد ممارسات إدارة الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة

 احلسايب وذلك كما يلي:العبارات حسب أمهيَّتها وفقا  للمتوسط 

 الكفاءاتبـمعد توظيف (: عرض 18جدول رقم )

 ارةـــالعب

موافق 
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
الوسط  متاما

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 االجتاه
معامل 

 االختالف
 الرتتيب

رالتكرا التكرار التكرار رالتكرا   التكرار 
% % % % % 

1Xقوم املؤسرسة بعملية التوظيف بناء  على الفوارق : ت
 يئالتنبالناجتة عن تطبيق التسيري للكفاءات الكمية 

 للوظائف والكفاءات.

35 39 26 11 02 
 08 47,64 موافق 1,034 2,17

31 34,5 23 09,7 01,8 

2X : تقوم املؤسرسة بعملية التوظيف بناء  على الفوارق
 يئالتنبالناجتة عن تطبيق التسيري للكفاءات ة نوعيال

 للوظائف والكفاءات.

29 44 28 11 01 
 07 43,80 موافق 0,968 2,21

25,7 38,9 24,8 09,7 0,9 

3X : تسعى املؤسرسة إىل استقطاب أفراد ذو مؤهالت
 علمية.

42 39 28 04 00 
 11 44,87 موافق 0,875 1,95

37,2 34,5 24,8 03,5 00 

4X : حتكم  املؤسرسة على فرد أنه كفء بناء  على
 حيازته على جمموعة من املعارف األكادميية.

13 41 19 31 09 
 01 41,69 حمايد 1,184 2,84

11,5 36,3 16,8 27,4 08 

5X : حتكم  املؤسرسة على فرد أنه كفء بناء  على
 اكتسابه مهارات وظيفية انجتة عن تراكم اخلربة.

33 55 12 12 01 
 09 46,48 موافق 0,953 2,05

29,2 48,7 10,6 10,6 0,9 

6X : حتكم  املؤسرسة على فرد أنه كفء بناء  على
 قدرته على التصرف السليم يف وضعية العمل.

44 51 13 05 00 
 12 44,64 موافق 0,808 1,81

38,9 45,1 11,5 4,4 00 

7X : النوعية تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق
 للكفاءات على التدريب.

51 42 14 05 01 
1,79 0,891 

 موافق
 متاماً 

49,77 13 
45,1 37,2 12,4 4,4 0,9 

8X : تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق النوعية
 للكفاءات على النقل.

20 41 31 15 06 
 04 43,45 موافق 1,095 2,52

17,7 36,3 27,4 13,3 5,3 

 (18للجدول رقم )اتبع 
9X : 05 45,40 موافق 1,067 2,35 05 11 27 45 25تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق النوعية 
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 04,4 09,7 23,9 39,8 22,1 للكفاءات على الرتقية.

10Xعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق النوعية : ت
 للكفاءات على التوظيف.

38 50 15 09 01 
 10 47,22 موافق 0,935 1,98

33,6 44,2 13,3 08 0,9 

11X : تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق الكمية
 للكفاءات على التوظيف.

53 47 09 04 00 
1,68 0,771 

 موافق
 متاماً 

42,32 14 
46,9 41,6 08 03,5 00 

12X : تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق الكمية
 ساعات العمل.للكفاءات على زايدة 

19 50 17 15 12 
 02 47,62 موافق 1,224 2,57

16,8 44,2 15 13,3 10,6 

13X : تعتمد  املؤسرسة يف تغطية الفوارق الكمية
 للكفاءات على مضاعفة املهام.

27 36 21 19 10 
 03 49,72 موافق 1,268 2,55

23,9 31,9 18,6 16,8 08,8 

14Xاألولوية إىل التوظيف الداخلي نح  املؤسرسة : مت
 أكثر من التوظيف اخلارجي.

28 45 28 10 02 
 06 44,03 موافق 0,982 2,23

24,8 39,8 24,8 08,8 01,8 

  20,34 موافق 0,446 2,192 الكفاءاتتوظيف األول:  بعدال

 .13و  08و  07 امللحق رقم، ا نظر 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

( ميكن  حتليل خصائص البعد األول الذي يتعلَّق  18من خالل اجلدول رقم ) حتليل بعد توظيف الكفاءات: .2
تنازليرا  حسب  قراءة هذا اجلدولوميكن  مبعرفة واقع توظيف الكفاءات يف املؤسسات حمل الدِرراسة؛ وميكن  

 دول أنَّ إجاابت أفراد العينة: درجة املوافقة، حيث  ي الحظ  من خالل اجل
يف تغطية على التوظيف  عتماد املؤسساتاِ  عرب  عنْ اليت ت X)7(و  X)11( نيتابملوافقة التامة على العبار  كانتْ  -

متثلْت نسبتها يف تغطية الفوارق النوعية، حيث   ها حنو التدريب يفاه  جتِر الفوارق الكمية للكفاءات واِ 
، يف حني أجابْت أفراد العينة ابملوافقة على هذه العبارات ومتثلْت نسبتها على التوايل 45,1%و %46,9

على التوايل من أفراد العينة حنو احلياد، وِارأتْت  %12,4و %8، بينما ِاجتهْت %37,2و  %41,6يف 
بعدم املوافقة التَّامة، وجاءْت  X)7(على العبارة  %0,9عدم املوافقة، يف حني أجابْت  %4,4و 3,5%

و   0,771واحنراف معياري  1,79و  1,68، ومبتوسط حسايب 13و  14العباراتن ابلرتتيب رقم 
 على التوايل. 0,891

هْت  - تبينِر معيار اخلربة  حول X)5(العبارة  على  48,7%ها بِ بلغْت أقصى نسَ  اليتحنو املوافقة اإلجاابت اجتَّ
ابملوافقة التامة، وِاختارْت  %29,2بينما أجابْت الكفاءات، حكم املؤسسة على واملهارة الوظيفية يف 

ِارأتْت  %0,9احلياد، ونفس النسبة األخرية من إجاابت أفراد العينة كانت بعدم املوافقة، بينما  10,6%
اري واحنراف معي 2,05مبتوسط حسايب  09عدم املوافقة التامة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم 

0,953. 
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 قدرة على التصرف السليم أثناء وضعيةالاليت ت ضيف   X)6(موافقة أفراد العينة على العبارة  45,1% تْ لمثَّ  -
احلياد  %11,5ابملوافقة التامة، وِاختارْت  %38,9العمل كمعيار للحكم على الكفاءات، بينما أجابْت 

هْت  واحنراف  1,81ومبتوسط حسايب  12حنو عدم املوافقة، وجاءْت هذه العبارة ابلرتتيب رقم  %4,4وِاجتَّ
 .0,808معياري 

وهي تقيس اعتماد املؤسسة على  44,2%بنسبة  X)12(و X)10( العبارتني كانْت ابملوافقة اليت تساوْت يف -
 وللأحد احلالتوظيف اخلارجي يف تغطية الفوارق النوعية للكفاءات ابإلضافة إىل زايدة ساعات العمل ك

، %16,8و  %33,6لتغطية الفوارق الكمية، أمَّا املوافقة التامة على هذه العبارات فتمثلْت نسبتها يف 
هْت اإلجاابت حنو احلياد وبل بعدم  %13,3و  %8، وأجابْت %15و  %13,3غت نسبتها بينما ِاجتَّ

 02و  10على التوايل، وجاءْت العبارتني يف الرتتيب رقم  %10,6و  %0,9املوافقة يف حني أجابْت 
 .1,224و  0,935واحنراف معياري  2,57و  1,98مبتوسط حسايب 

 يف، وأيضا  الفوارق النوعية للكفاءاتحول اعتماد املؤسسة على الرتقية يف تغطية  X)9(تساوْت يف العبارة  -
اخلارجي يف املؤسسات حمل اليت تتعلق أبنَّ التوظيف الداخلي له األولوية أكثر من التوظيف  X)14(العبارة 

 %24,8و  %22,1، بينما تتمثل نسبة املوافقة التامة على العبارتني يف 39,8%الدراسة وتتمثل  يف 
هْت  عدم املوافقة،  %24,8و  %9,7حنو احلياد، وِاختارْت  %24,8و %23,9على التوايل، وِاجتَّ

مبتوسط حسايب  06و 09رقم بعدم املوافقة التامة، وجاءْت العباراتن ابلرتتيب  %1,8و  %4,4وأجابْت 
   .0,982و  1,067واحنراف معياري  2,23و  2,35

للوظائف والكفاءات اليت تتمثل  يئالتنبنتائج التسيري حول استخدام  X)2(على العبارة  38,9% ـبحتدَّدْت  -
من اإلجاابت كانْت  %25,7، بْينما يف الكشف عن الفوارق النوعية للكفاءات يف عملية التوظيف

أجابْت بعدم املوافقة  %0,9عدم املوافقة و  %9,7احلياد وِاختارْت  %24,8ابملوافقة التامة، وِارأتْت 
 .0,968واحنراف معياري  2,21مبتوسط حسايب  07التامة، وجاءْت هذه العبارة ابلرتتيب رقم 

تغطية ابعتماد املؤسسة على النقل يف  ق  تتعلَّ و  36,3% ومتثلْت يف X)8(ة على العبار  كانْت ابملوافقة -
هْت حنو احلياد وكانْت نسبتها  %17,7الفوارق النوعية للكفاءات، وأجابْت  ، %7,4ابملوافقة التامة، وِاجتر

 04عدم املوافقة التامة؛ وجاءْت يف الرتتيب رقم  %5,3عدم املوافقة وِاختارْت  %13,3بينما ِارأتْت 
  .1,095واحنراف معياري  2,52مبتوسط حسايب 



 الفصل الرابع دراسة ميدانية على جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية عنابة

 

147  

 

للوظائف والكفاءات  يئالتنبنتائج التسيري استخدام  حول X)1(وافقة أفراد العينة على العبارة تساوْت نسبة م -
استقطاب حول  X)3(العبارة و لكمية للكفاءات يف عملية التوظيف، اليت تتمثل يف الكشف عن الفوارق ا

، بينما كانْت نسبة  34,5%يف  متثلتْ و  املؤهالت العلمية الذي يعترب من أهداف املؤسسات حمل الدراسة
هْت  %37,2و  %31اإلجابة ابملوافقة التامة على العبارتني  حنو  %24,8و %23على التوايل، وِاجتَّ

، X)1(بعدم املوافقة التامة على العبارة  %1,8عدم املوافقة، وأجابْت  %3,5و  %9,7احلياد، وِاختارْت 
   1,034واحنراف معياري  1,95و  2,17 ، مبتوسط حسايب11و  08وجاءْت العباراتن ابلرتتيب رقم 

 .0,875و 
على مضاعفة املهام  عتماد االِ  سات علىاملؤسَّ موافقة عْن  ر  ـوتعبرِ  X)13(على العبارة   31,9%متثلْت يف  -

 %18,6ابملوافقة التامة، وِارأتْت  %23,9لتغطية الفوارق الكمية للكفاءات، وأجابْت  كأحد احللول
بعدم املوافقة التامة، وجاءْت هذه العبارة يف  %1,8عدم املوافقة بينما أجابْت  %16,8احلياد، وِاختارْت 

 .1,268واحنراف معياري  2,55مبتوسط حسايب  03الرتتيب رقم 
اليت تقيس حكم املؤسسة على الفرد أنه كفء بناء  على حيازته جمموعة من املعارف  X)4(العبارة  ابستثناء -

أعلى ؛ وقد حققت هذه العبارة %16,8بنسبة  حليادحنو احوهلا  إجاابت أفراد العينةاجتهت األكادميية ف
 .1,184املعياري  واحنراف 2,84 قيمة للوسط احلسايب بلغتْ 

 2,19وسطا  حسابيا  عامرا  بلغ متالكفاءات قد حقَّق ب عد توظيف كما ي الحظ  من خالل اجلدول أعاله  أنَّ 
، واحنراف ى اهتمام املؤسسات حمل الدراسة هبذه العمليةعل مما يدل   (3)ابجتاه املوافقة وهو أقل من الوسط الفرضي 

نخفضان مما يعكس درجة انسجام جيدة يف إجاابت ومها م 20,34% ومعامل اختالف 0,446معياري عام بلغ 
 أفراد العينة.

 

 

 

 راسة:سات حمل الد ِّ أن  املؤس   القولم  ُيكنم  ما سبـــق  وبناًء على 
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  عية حتديد الفوارق النو الكفاءات اليت تتمثل  يف للوظائف و  يئالتنبتستخدم  نتائج تطبيق منهجية التسيري
 .1X-2(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و ؛ الكفاءات توظيفوالكمية للكفاءات يف عملية 

  َّاخلربة الفرد كفؤا ؛ ولكنها ضرورية لتحسني وتطوير أدائه، كما تعترب   املؤهالت العلميَّة ال تكفي ليكونَ ترى أن
ت قياس ذلك من و والقدرة على التصرف السليم أثناء العمل معايري ضرورية للحكم على الكفاءات؛ واملهارة 

 .3X-6(X(خالل العبارات 
  ت و يف تغطية الفوارق النوعية للكفاءات؛  التدريب، النقل والرتقيةعلى تعتمد  إضافة  إىل التوظيف اخلارجي

 .7X-11(X(قياس ذلك من خالل العبارات 
  َكرن ها من تغطية الفوارق الكمية للكفاءات؛ ت ت و عترب  زايدة ساعات العمل ومضاعفة املهام حلول داخلية مت 

 .12X-13(X(قياس ذلك من خالل العبارات 
  وت قياس ذلك من ت عطي أولوية للتوظيف الداخلي أكثر من التوظيف اخلارجي يف سد العجز من الكفاءات؛

 .X)14( خالل العبارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د تطوير الكفاءاتع  اثنياً: عرض وحتليل بـم 
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عبارات تتعلق  بعملية تطوير الكفاءات   10( على 19حيتوي اجلدول رقم ) عرض بمعد تطوير الكفاءات: .1
كأحد ممارسات إدارة الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة، وي بنيِر  ترتيب إجاابت أفراد العينة على هذه 

 وفقا  للمتوسط احلسايب وذلك كما يلي: العبارات حسب أمهيَّتها

 الكفاءاتبـمـعد تطوير  (: عرض19جدول رقم )

 ارةـالعب

موافق 
 متاما

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
الوسط  متاما

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

 االجتاه
معامل 

 االختالف
 الرتتيب

 التكرار التكرار   ا التكرار التكرار التكرار

% % % % % 
1X :  د  املؤسرسة االحتياجات التدريبية بناء تـ ـحدِر

الناجتة عن تطبيق للكفاءات على الفوارق الكمية 
 للوظائف والكفاءات. يئالتنبالتسيري 

34 42 29 04 04 
 07 47,13 موافق 1,004 2,13

30,1 37,2 25,7 03,5 03,5 

2X :  د  املؤسرسة االحتياجات التدريبية بناء تـ ـحدِر
الناجتة عن تطبيق للكفاءات على الفوارق النوعية 

 للوظائف والكفاءات. يئالتنبالتسيري 

34 46 23 06 04 
 08 47,92 موافق 1,016 2,12

30,1 40,7 20,4 05,3 03,5 

3X َرى املؤسرسة أنَّ الكفاءات تـ ْعطي عائدا  : تَـ
 تكاليف تدريبها. ي غطِري

19 49 37 07 01 
 05 37,05 موافق 0,856 2,31

16,8 43,4 32,7 06,2 0,9 

4X :.ع  على التعلم  توفر املؤسرسة َمَناخا  يشجِر
17 47 33 14 02 

 03 39,09 موافق 0,954 2,44
15 41,6 29,2 12,4 1,8 

5X : اإلدارة هلا املسؤولية الفردية يف تطوير
 املؤسرسة.

14 30 24 17 28 
 02 44,05 حمايد 1,379 3,13

12,4 26,5 21,2 15 24,8 

6X : املوظف له القدرة على املسامهة يف تطوير
 املؤسرسة.

47 45 17 01 03 
 10 49,45 موافق 0,905 1,83

41,6 39,8 15 0,9 02,7 

7X : تستخدم املؤسرسة فرق العمل حلل املشاكل
 املختلفة.

35 38 28 12 00 
 06 45,76 موافق 0,984 2,15

31 33,6 24,8 10,6 00 

8X : تشجع  املؤسرسة املوظفني على نقل وتبادل
 املعرفة.

34 44 27 08 00 
 09 43,65 موافق 0,908 2,08

30,1 38,9 23,9 07,1 00 

9X : أحد أسباب االستقالة يف املؤسرسة هو أن
 ترقى لطموحات املوظفني. الوظائف ال

14 20 27 27 25 
 01 40,52 ايدحم 1,321 3,26

12,4 17,7 23,9 23,9 22,1 

10X : ع  املؤسرسة املوظفني على بلوغ مراكز تشجِر
 وظيفية أعلى.

30 41 22 14 06 
 04 49,31 موافق 1,154 2,34

26,5 36,6 19,5 12,4 05,3 

  20,52 موافق 0,488 2,378 الكفاءاتتطوير : ثاينال بعدال

 .13و 10و  09 ، ا نظر امللحق رقم22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:
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الذي يتعلَّق   ثاين( ميكن  حتليل خصائص البعد ال19من خالل اجلدول رقم )الكفاءات:  طويرحتليل بعد ت .2
تنازليرا  حسب درجة  قراءة هذا اجلدولالكفاءات يف املؤسسات حمل الدِرراسة؛ وميكن   طويرمبعرفة واقع ت

هْت حنو املوافقة يف مجيع العبارات املوافقة، حيث  ي الحظ  من خالل اجلدول أنَّ إجاابت أفراد العينة  : حيث   اجتَّ
ا نظرة املؤسسة للكفاءات  ل  ومتثرِ  43,4% وهي X)3 (ةأقصى نسبة هلا يف العبار  متثلتْ  -  ستثمارٌ اِ على أَّنَّ

ْت لافوق  تكائدا  تحيقِرق  ع ابحلياد، ورأْت  %32,7يف حني أجابْت  ابملوافقة التامة %16,8يفه، كما عربَّ
 05عدم املوافقة التامة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم  %0,9عدم املوافقة بينما أجابْت  6,2%

   .0,856واحنراف معياري  2,31مبتوسط حسايب 
من خالل توفري لتعلم على ا تعربِر  عْن مدى تشجيع املؤسساتو  X)4( على العبارة 41,6% يف متثَّلتْ  -

هْت  %15، كما أجابْت مناخ حيفز على ذلك حنو احلياد، بينما عربْت  %29,2ابملوافقة التامَّــة وِاجتَّ
مبتوسط  03بعدم املوافقة التامة؛ وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم  %1,8بعدم املوافقة و  12,4%

 .0,954واحنراف معياري  2,44حسايب 
للوظائف والكفاءات اليت  يئالتنبعلى نتائج التسيري  عتماداالِ  حول X)2(على العبارة  40,7% متثلْت يف -

مة يف حتديد االحتياجات التدريبية، أما نسبة املوافقة التا تتمثل  يف الكشف عن الفوارق النوعية للكفاءات
هْت حنو احلياد، وعربْت  %20,4بينما مثلْت  %30,1 على هذه العبارة فتحدَّدْت بـ اإلجاابت اليت ِاجتَّ

مبتوسط  08يف الرتتيب  X)2(عْن عدم املوافقة التامة، وجاءْت العبارة  %3,5عن عدم املوافقة و 5,3%
 .1,016واحنراف معياري  2,12حسايب 

 %41,6، وعلى املسامهة يف تطوير املؤسسة املوظفقدرة اليت تتعلق ب X)6(على العبارة  39,8%بلغْت  -
بعدم  %0,9العينة ابحلياد و من أفراد  %15 هي نسبة املوافقة التامة على هذه العبارة، بينما عربتْ 

 1,83مبتوسط حسايب  10ابلرتتيب رقم  X)6(بعدم املوافقة التامة؛ وجاءْت العبارة  %2,7املوافقة و 
 .0,905واحنراف معياري 

 %30,1املؤسسة على نقل وتبادل املعرفة، كما أجابْت  حول تشجيع X)8(العبارة  يف 38,9%كانْت  -
هْت  حنو عدم املوافقة؛ وجاءْت  %7,1حنو احلياد و  %23,9من أفراد العينة ابملوافقة التامة، بينما ِاجتَّ

 . 0,908واحنراف معياري  2,08مبتوسط حسايب  09العبارة يف الرتتيب رقم 
 يئالتنبنتائج التسيري عتماد املؤسسة على اب اليت تتعلق   X)1(أفراد العينة على العبارة  من 37,2% أجابتْ  -

ة يف حتديد االحتياجات التدريبية، الفوارق الكميللوظائف والكفاءات اليت تتمثل  يف الكشف عن 
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عدم املوافقة  %3,5اجتهْت حنو احلياد بينما اختارْت  25,7عربت ابملوافقة التامة و %30,1و
مبتوسط حسايب  07أيضا  ِاختارْت عدم املوافقة التامة؛ وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم  %3,5و

 .1,004واحنراف معياري  2,13
ملؤسسات مدى تشجيع ا اليت تعرب  عن X)10(على العبارة أفراد العينة وافقة م 36,6%نسبة ال متثل   -

هْت  %26,5 ، بينما متثل  النسبة لموظفني على بلوغ مراكز وظيفية أعلىل املوافقة التامة، يف حني ِاجتر
 عدم املوافقة التامة. %5,3عدم املوافقة وِاختارْت  %12,4من العينة حنو احلياد ورأْت  19,5%

فرق العمل يف حل املشاكل املختلفة  اليت تقيس  ِاستخدام X)7(ا أقل نسبة موافقة فهي على العبارة أمَّ  -
أما عدم  %24,8ومتثل احلياد يف النسبة  %31، بينما متثلْت املوافقة التامة ابلنسبة 33,6%وبلغْت 

 2,15مبتوسط حسايب  06العبارة ابلرتتيب رقم ؛ وجاءت هذه %10,6املوافقة فهي متثل  بنسبة 
 .0,984واحنراف معياري 

هو أْن ال ترقى الوظائف نَّ أحد أسباب االستقالة يف املؤسسات ق  أبَ تتعلَّ اليت  X)5(و  X)9( ابستثناء العبارتني
حنو احلياد؛  عْنهاإجاابت أفراد العينة  جتهتْ اِ ف يف تطوير املؤسسةسؤولية الفردية لإلدارة امللطموحات املوظفني وحول 

  3,13 و 3,26 للوسط احلسايب بلغتْ  أعلى قيم حققتْ فقد  على التوايل 02و  01جاءْت يف الرتتيب رقم و 
 .1,379و  1,321عياري واحنراف م

وابجتاه املوافقة وهو أقل  2,37الكفاءات قد حقَّق وسطا  حسابيا  عامرا  بلغ  طويرمن اجلدول أنَّ ب عـد ت نيَّ  كما يتب
مما يدل على اهتمام املؤسسات حمل الدراسة هبذه العملية، واحنراف معياري عام بلغ  (3)من الوسط الفرضي 

 ومها منخفضان مما يعكس درجة انسجام جيدة يف إجاابت أفراد العينة. 20,52%ومعامل اختالف   0,488

 راسة:القول أن  املؤسسات حمل الد ِّ  ُيكنم ما سبــق  وبناًء على 

   للوظائف والكفاءات اليت تتمثل  يف اكتشاف الفوارق النوعية  يئالتنبنتائج تطبيق منهجية التسيري تستخدم
ت و ؛ وتطوير الكفاءات والكمية للكفاءات يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لتغطية هذه الفوارق

 .1X-2(X(قياس ذلك من خالل العبارات 
  َّواستخدام فرق  ة استثمار الكفاءات من خالل توفري مناخ يشجع  على التعلم وتبادل املعرفةــــــــتؤكد  على أمهي

ت قياس ذلك من خالل و ؛  حق املبادرة يف تطوير مؤسستهم، ومنح املوظفنيالعمل يف حل املشكالت املختلفة
 .3X-8(X(العبارات 
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 من خالل  على التقدم الوظيفي أنَّ التشجيعو  ،ترى أنَّ االنسجام بني متطلبات الوظيفة وطموحات املوظفني
 .9X-10(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و على تطوير كفاءاهتم مطلب أساسي لتحقيق أداء أفضل؛  احلث

 عد تعويض الكفاءاتــاثلثاً: عرض وحتليل بم 

الكفاءات   عويضعبارات تتعلق  بعملية ت 07( على 20حيتوي اجلدول رقم ) الكفاءات: عويضعرض بمعد ت .1
كأحد ممارسات إدارة الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة، وي بنيِر  ترتيب إجاابت أفراد العينة على هذه 

 العبارات حسب أمهيَّتها وفقا  للمتوسط احلسايب وذلك كما يلي:

 الكفاءاتبـمعد تعويض  تبياان(: عرض 20جدول رقم )

 العبارة

موافق 
 متاما

 غري موافق حمايد موافق
غري موافق 

الوسط  متاما
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االجتاه
معامل 

 االختالف
 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار الرتتيب

% % % % % 

1X : تعتمد  املؤسرسة على أبعاد الكفاءة يف
 نظام األجور.تصميم 

26 38 29 17 03 
 04 44,93 موافق 1,083 2,41

23 33,6 25,7 15 02,7 

2X :.تعترب  املؤسرسة أنَّ األجور هي تكلفة 
22 34 29 16 12 

 02 46,67 حمايد 1,244 2,66
19,5 30,1 25,7 14,2 10,6 

3X : تعترب  املؤسرسة أنَّ املكـافآت حافز
 أفضل. ضروري لتحقيق أداء

06 24 22 34 27 
3,46 1,218 

غري 
 موافق

35,20 01 
05,3 21,2 19,5 30,1 23,9 

4X : ابإلضافة إىل األجور هتتم  املؤسرسة
 بتقدمي حوافز معنوية خمتلفة.

46 46 16 05 00 
 07 45,98 موافق 0,837 1,82

40,7 40,7 14,2 04,4 00 

5X : املؤسرسة ختتلف املكافآت اليت تقدمها
 للموظفني نظرا  الختالف كفاءاهتم.

27 44 23 14 05 
 05 47,14 موافق 1,108 2,35

23,9 38,9 20,4 12,4 04,4 

6X : االعرتاف والتقدير وسيلة معنوية
 تستخدمها املؤسرسة يف حتفيز املوظفني.

34 39 19 17 04 
 06 50,70 موافق 1,151 2,27

30,1 34,5 16,8 15 03,5 

7X : هناك إقبال مكثف لذوي الكفاءات
 للعمل ابملؤسرسة.

22 45 28 08 10 
 03 46,74 موافق 1,150 2,46

19,5 39,8 24,8 07,1 08,8 

  26,02 موافق 0,648 2,490 الكفاءاتتعويض : ثاينال بعدال

 .13و 12و  11، ا نظر امللحق رقم 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

الذي يتعلَّق   لث( ميكن  حتليل خصائص البعد الثا20من خالل اجلدول رقم )الكفاءات:  عويضحتليل بعد ت .2
راسة؛ وميكن   عويضمبعرفة واقع ت تنازليرا  حسب درجة  قراءة هذا اجلدولالكفاءات يف املؤسسات حمل الدِر

 :جلدول أنَّ املوافقة، حيث  ي الحظ  من خالل ا
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هتمام املؤسسة بتقدمي حوافز معنوية للموظفني اِ  حول X)4(إجاابت أفراد العينة كانْت ابملوافقة على العبارة  -
ونفس هذه النسبة من العينة أيَّدْت هذه العبارة وأجابْت ابملوافقة التامة، بينما  40,7% مثلتْ حيث  

هْت   07عدم املوافقة، وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم  %4,4حنو احلياد ورأْت  %14,2ِاجتر
 . 0,837واحنراف معياري  1,82مبتوسط حسايب 

؛ يف لعمل ابملؤسسةاالكفاءات على إقبال مبدى  ق  تتعلَّ و  39,8% هي X)7(العبارة  على نسبة املوافقة -
عدم  %7,1احلياد ورأْت  %24,8أفراد العينة ابملوافقة التامة، بينما ِاختارْت  %19,5حني أجابْت 

 2,46مبتوسط حسايب  03عدم املوافقة التامة؛ وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب رقم  8,8%املوافقة و 
 .0,648واحنراف معياري 

بني ختالف مراعاة املؤسسة لال عنْ  تعربِر  اليت   X)5( ةعلى العبار أفراد العينة موافقة متثل   %9,38النسبة  -
احلياد  %20,4عن املوافقة التامة بينما رأْت  %23,9كما عربْت لمكافآت؛  تقدميها لالكفاءات يف 

 05 رقم بعدم املوافقة التامة؛ وجاءْت هذه العبارة يف الرتتيب %4,4بعدم املوافقة و  %12,4وأجابْت 
 .1,108واحنراف معياري  2,35حسايب  مبتوسط

ة معنوية ـر كوسيلــنظرة املؤسسة لالعرتاف والتقديب وتتعلَّق   %34.5هي  X)6(العبارة نسبة املوافقة على  -
هْت حنو احلياد  %16,8املوافقة التامة على هذه العبارة، أمَّا  %30,1؛ كما رأْت نيـلتحفيز املوظف فِاجتَّ

يف الرتتيب رقم  X)6(عدم املوافقة التامة؛ وجاءْت العبارة  %3,5عدم املوافقة و %15يف حني ِاختارْت 
 .1,151واحنراف معياري  2,27مبتوسط حسايب  06

على أبعاد املؤسسة  اعتماد تقيس  و  33,6% حيث  بلغتْ  X)1(أقل نسبة موافقة فهي على العبارة  -
من أفراد العينة املوافقة التامة على هذه العبارة بينما  %23، كما رأْت الكفاءة يف تصميم نظام األجور

هْت  حنو عدم املوافقة التامة؛ وجاءْت  %2,7حنو عدم املوافقة و  %15حنو احلياد و  %25,7اجتر
 .1,083واحنراف معياري  2,41مبتوسط حسايب  04يف الرتتيب رقم  X)1(العبارة  

هْت اإلجاابتقيس  نظرة املؤسسة لاليت ت X)3(ة  العبار  - حنو  حوهلا لمكافآت كدافع لتحقيق أداء أعلى فِاجتَّ
من أفراد  %5,3بينما أجابْت  ،%23,9و عدم املوافقة التامة بنسبة  %30,1بنسبة  عدم املوافقة

، أما اإلجاابت احملايدة %21,2العينة ابملوافقة والتامة وبلغْت نسبة اإلجاابت املوافقة على هذه العبارة 
توسط فيها قيمة امل رتفعتْ اِ  حيث   01ابلرتتيب رقم  X)3(؛ وجاءْت العبارة %19,5فتمثلْت بنسبة 

 .1,218واحنراف معياري  3,46 إىل سايباحل
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ا تكلفة فِاجتهت إجاابت أفراد العينة حوهلا حنو  X)2( ةالعبار   - اليت تتعلق  بنظرة املؤسسة لألجور على أَّنر
 .1,244واحنراف معياري  2,66مبتوسط حسايب  02وقد جاءْت ابلرتتيب رقم احلياد؛ 

وابجتاه املوافقة وهو أقل  2,49الكفاءات قد حقَّق وسطا  حسابيا  عامرا  بلغ  عويضكما يتنب من اجلدول أنَّ ب عـد ت
على اهتمام املؤسسات حمل الدراسة هبذه العملية، واحنراف معياري عام بلغ  مما يدل   (3)من الوسط الفرضي 

 ومها منخفضان مما يعكس درجة انسجام جيدة يف إجاابت أفراد العينة. 26,02%ومعامل اختالف   0,648

 راسة:ُيكن القول أن  املؤسسات حمل الد ِّ  ـق  ما سبـوبناًء على 

  لوضع نظام أجور يربط بني ترى أنَّ املعرفة، املهارة والسلوك معايري أساسية يف حتديد األجور؛ ولذلك تسعى
  .X)1( ةقياس ذلك من خالل العبار ت و ؛ الوظيفة وأبعاد الكفاءة

 ابالستثمار فيها فباإلضافة إىل تطويرها، ولذلك هتتم  أنَّ حتفيز الكفاءات عامل أساسي للمحافظة عليها،  ترب  تع
 .2X-5(X(ت قياس ذلك من خالل العبارات و ؛ معنوية خمتلفةتقدمي حوافز تقوم ب

 وحتثهم على بذل جمهودات  املوظفنيترفع من معنوايت اليت تحفيزية ال من أهم الوسائلوالتقدير  العرتافأنَّ ا تِعي
ت قياس و اليت تسعى لتقدمي طلبات عمل فيها؛ الكفاءات للعديد من  هة  وجْ  هامما جيعل أكرب لتحقيق أداء أفضل

 .6X-7(X(ذلك من خالل العبارات 
 

 

 

 

 

 

 نتائجتفسري الو املبحث الثالث: اختبار الفرويات 
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 يئالتنبيهدف  هذا املبحث إىل حتديد طبيعة وقوة العالقة ودالتها بني املتغري املستقل الذي يتمثل يف التسيري 
للوظائف والكفاءات واملتغري التابع الذي يتمثل يف إدارة الكفاءات بواسطة استخدام معامل االرتباط ومعامل االحندار 

 البسيط.

 الفرعية األوىل وتفسري النتائجاملطلب األول: اختبار الفروية 

يف  الكفاءات توظيفيف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري الختبار الفرضية الفرعية األوىل: توجد مسامهة ل
 ؛ قمنا بتحليل االرتباط وحتليل االحندار كما يلي:املؤسسة

 حتليل االرتباطأواًل: 

للوظائف والكفاءات وتوظيف  يئالتنبحتديد طبيعة العالقة ودرجة قوهتا بني متغري التسيري  تباط عنْ االرْ  معامل   عربِر  ـي  
 اجلدول اآليت: من خاللعالقة ال هذهِ ميكن توضيح الكفاءات و 

 وتوظيف الكفاءات للوظائف والكفاءات يئالتنبعالقة االرتباط بني التسيري (: 21جدول رقم )

 مستوى املعنوية قيمة معامل االرتباط األبعاد
 0,000 0,62 توظيف الكفاءات

 .14رقم ؛ ا نظر امللحق 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

 "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقل تغرياملأنَّ قيمة معامل االرتباط بني  اجلدول أعاله يتضح  من خالل 
أقل من مستوى  ووه( 0.00قدره ) معنويةستوى مب 0,62قيمة قدرها  تْ بلغ "الكفاءاتتوظيف املتغري التابع "و 
مما يؤدي إىل إثبات صحة الفرضية ، نيجدا  بني املتغري  طردية قويةعالقة  عْن وجود ر  ــعبرِ ي   ذاوه( 0,05)عنوية امل

 :أنَّ  أيْ { يف املؤسسة الكفاءات توظيفيف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري وجد  مسامهة لالفرعية األوىل: }ت
من خالل ِاستخدام يف املؤسسات حمل الدراسة يساهم  يف توظيف الكفاءات  للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري 
كفاءات املتاحة يف الفوارق الكمية والنوعية بني ال نهجية واليت تتمثل  يف حتديدهذه املاليت يكشف عنها تطبيق النتائج 

يف عملية استقطاب وتعيني الكفاءات من خارج  أهدافها املنشودةالالزمة لتحقيق  املؤسسات حمل الدراسة والكفاءات
 إسرتاتيجيةاملؤسسة أو توظيفها من خالل عمليات الرتقية والتحويل الداخلي هبدف تغطية هذه الفوارق مبا يتواءم مع 

 هذه املؤسسات.
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 البسيط حتليل االحنداراثنياً: 

للوظائف  يئالتنباملستقل الذي يتمثل يف التسيري إجياد دالة العالقة بني املتغري يساعد  معامل االحندار يف 
الكفاءات لتفسري التغري الذي قد يطرأ  على املتغري التابع تبعا  للتغري  تغري التابع الذي يتمثل يف توظيفوالكفاءات وامل

 :وضِرح  نتائج اختبار معامل االحندار البسيطاآليت ي اجلدوليف قيم املتغري املستقل؛ و 

       للوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامةملاالحندار البسيط معامل (: نتائج اختبار 22جدول رقم )
 توظيف الكفاءات يف

 املتغريات
قيم املعامل 

 املقدرة

 القدرة التفسريية املعنوية الكلية املعنوية اجلزئية

قيمة 
 Tاختبار

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
 Fاختبار 

مستوى 
 املعنوية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 0,000 8,312 1,104 الثابت
71,84 0,000 0,626 0,392 

GPEC 0,554 8,455 0,000 

 .15؛ ا نظر امللحق 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

املعادلة حيث  تكون هذا اجلدول قيم معامالت االحندار واالختبارات املعنوية اإلحصائية هلذه املعامالت  ميثل  
 :   للنموذج املقدرة

متثل املتغري التابع املتمثل  (1Y) للوظائف والكفاءات و يئالتنبعن املتغري املستقل املتمثل يف التسيري  (X)  عربِر  وي  
 يفللوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامهةتقييم النموذج املقدر مل؛ وميكن )توظيف الكفاءات( البعد األول يف

 يلي: كما  توظيف الكفاءات

 يتم التعبري عن املعنوية اجلزئية من خالل معنوية املعامل املقدرة فنجد: املعنوية اجلزئية )معنوية املعامل(: -
وقيمة مستوى املعنوية هلا  1,104من خالل القيمة املقدرة للعنصر الثابت جند أَّنا بلغت  (:αالثابت ) .أ

وهذا يدل على أن الثابت معنوي وله داللة  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00)بلغت 
 حصائية.إ

من خالل النموذج املقدر جند أن قيمة  للوظائف والكفاءات(: يئالتنبمعلمة املتغري املستقل )التسيري  .ب
 (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) له قيمة مستوى املعنويةو  0,554املعلمة املقدرة بلغت 

=1,104+0,554X1Y 
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 .إحصائيةمعنوية وهلا داللة  على أن املعلمة وهذا يدل  
تشري   كما(  0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية 8,455بلغْت  Tمَّا أنَّ قيمة ك

بوحدة  "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقلتعين أنَّ التغري يف املتغري املستقل   اليت Bقيمة املعامل  اإليه
للوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  أنَّ  أيْ " الكفاءاتيف املتغري التابع "توظيف  0,626واحدة يقابله تغري مبقدار 

 على توظيف الكفاءات. ةمعنوي داللةله 
 71,84احملسوبة بلغت  Fجند أن قيمة اختبار من خالل النموذج املقدر  املعنوية الكلية )معنوية النموذج(: -

للوظائف  يئالتنبالتسيري  أنَّ مما يدل على  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية
 .على توظيف الكفاءات ةمعنوي داللةوالكفاءات له 

أي  0,392لغت ر جند أن قيمة معامل التحديد بقدمن خالل النموذج امل القدرة التفسريية )جودة التوفيق(: -
"توظيف املتغري التابع  تباينات يساهم يف تفسري "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري املستقل "أن املتغري 
من التغريات احلاصلة على مستوى توظيف الكفاءات  %39,2، مبعىن أنَّ %39,2 بنسبة قدرها" الكفاءات

وهي أقل من مستوى  (0.00) مبستوى معنوية للوظائف والكفاءات  يئالتنبسببها تغريات على مستوى التسيري 
 الكفاءات غري مدرجة يف النموذج.والباقي يعود إىل عوامل أخرى تساهم يف تفسري توظيف  (0,05)املعنوية 

 :وهو ما يؤكد اإلحصائيةقبول النموذج من الناحية  ميكن  عليه و 

 :يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبسيري لتتوجد مسامة ل} إثبات صحة الفروية الفرعية األوىل
للوظائف والكفاءات ي ستخدم    يئالتنبويعود ذلك إىل أنَّ التسيري { يف املؤسسة الكفاءات توظيف

اذ القرارات املتعلقة بتوظيف الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة.  كمرجع أو دليل يف اختِر

 

 

 

 املطلب الثاين: اختبار الفروية الفرعية الثانية وتفسري النتائج

يف  الكفاءات يف تطويرللوظائف والكفاءات  يئالتنبسيري لتالختبار الفرضية الفرعية الثانية: توجد مسامهة ل
 ؛ قمنا بتحليل االرتباط وحتليل االحندار كما يلي:املؤسسة
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 حتليل االرتباطأواًل: 

املتغري التابع للوظائف والكفاءات و  يئالتنبالتسيري وهو بني املتغري املستقل حتديد طبيعة العالقة ودرجة قوهتا ميكن 
 اجلدول اآليت: من خالل الكفاءات طويرت الذي يتمثل يف

 الكفاءات طويروت للوظائف والكفاءات يئالتنبعالقة االرتباط بني التسيري (: 23جدول رقم )

 مستوى املعنوية قيمة معامل االرتباط األبعاد
 0,000 0,59 الكفاءات طويرت

 .14 ؛ ا نظر امللحق رقم22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

 "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقل تغرياجلدول أعاله يتضح  أنَّ قيمة معامل االرتباط بني املمن خالل 
أقل من مستوى  ووه( 0.00قدره ) معنويةستوى مب 0,59قيمة قدرها  تْ بلغ "الكفاءاتاملتغري التابع "تطوير و 
مما يؤدي إىل إثبات صحة الفرضية ، جدا  بني املتغريين ية قويةطردعالقة  عْن وجود ر  ــعبرِ ي   ذاوه( 0,05)عنوية امل

التسيري أْي أنَّ: { يف املؤسسة الكفاءات طويرتيف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري وجد  مسامهة لالفرعية الثانية: }ت
يساهم  يف تطوير الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة من خالل ِاستخدام النتائج اليت  للوظائف والكفاءات يئالتنب

للوظائف والكفاءات واليت تتمثل  يف حتديد الفوارق الكمية والنوعية بني  يئالتنبيكشف عنها تطبيق منهجية التسيري 
هداف اليت تطمح إليها يف عملية حتديد الكفاءات املتاحة يف املؤسسات حمل الدراسة والكفاءات الالزمة لتحقيق األ

قِرَق اِنسجاما  بني الوظائف ومتطلباهتا من الكفاءات  االحتياجات التدريبية املطلوبة حىت تستطيع هذه املؤسسات أْن حت 
   .يف األداء كفاءة وفعالية  حتقيقاليت تضمن  

 

 

 

 البسيط حتليل االحنداراثنياً: 
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للوظائف  يئالتنباملستقل الذي يتمثل يف التسيري يساعد  معامل االحندار يف إجياد دالة العالقة بني املتغري 
الكفاءات لتفسري التغري الذي قد يطرأ  على املتغري التابع تبعا  للتغري يف  تغري التابع الذي يتمثل يف تطويروالكفاءات وامل

 :اآليت يوضِرح  نتائج اختبار معامل االحندار البسيط اجلدولقيم املتغري املستقل؛ و 

       للوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامةاالحندار البسيط ملمعامل (: نتائج اختبار 24جدول رقم )
 الكفاءات تطوير يف

 املتغريات
قيم املعامل 

 املقدرة

 القدرة التفسريية املعنوية الكلية املعنوية اجلزئية

قيمة 
 Tاختبار

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
 Fاختبار 

مستوى 
 املعنوية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 0,000 8,358 1,253 الثابت
59,98 0,000 0,592 0,351 

GPEC 0,573 7,745 0,000 

 .16 ؛ ا نظر امللحق رقم22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

املعادلة حيث  تكون هذا اجلدول قيم معامالت االحندار واالختبارات املعنوية اإلحصائية هلذه املعامالت  ميثل  
 املقدرة:   

متثل املتغري التابع املتمثل  (1Y) للوظائف والكفاءات و يئالتنبعن املتغري املستقل املتمثل يف التسيري ( X) وتعرب  
 طويرت يفللوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامهةتقييم النموذج املقدر مل؛ وميكن الكفاءات( طوير)ت ثاينالبعد ال يف

 كما يلي:  الكفاءات

 يتم التعبري عن املعنوية اجلزئية من خالل معنوية املعامل املقدرة فنجد: املعنوية اجلزئية )معنوية املعامل(: -
وقيمة مستوى املعنوية هلا  1,253من خالل القيمة املقدرة للعنصر الثابت جند أَّنا بلغت  (:αالثابت ) -أ

وهذا يدل على أن الثابت معنوي وله داللة  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) بلغتْ 
 حصائية. إ

 
 

من خالل النموذج املقدر جند أن قيمة  للوظائف والكفاءات(: يئالتنبمعلمة املتغري املستقل )التسيري  -ب
وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) له قيمة مستوى املعنويةو  0,573املعلمة املقدرة بلغت 

=1,253+0,573X2Y 
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 إحصائية.على أن املعلمة معنوية وهلا داللة  وهذا يدل   (0,05)
( وهو ما تشري  0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية 7,745بلغْت  Tقيمة مَّا أنَّ ك

بوحدة  "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقلتعين أنَّ التغري يف املتغري املستقل   اليت Bإليه قيمة املعامل 
للوظائف والكفاءات له  يئالتنبالتسيري  أنَّ  أيْ " الكفاءات طويريف املتغري التابع "ت 0,592واحدة يقابله تغري مبقدار 

 الكفاءات. طويرعلى ت ةمعنوي داللة
 59,98احملسوبة بلغت  Fجند أن قيمة اختبار من خالل النموذج املقدر  املعنوية الكلية )معنوية النموذج(: -

للوظائف  يئالتنبالتسيري  مما يدل على أنَّ  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية
 .الكفاءات طويرعلى ت ةمعنوي داللةوالكفاءات له 

أي  0,351لغت ر جند أن قيمة معامل التحديد بقدمن خالل النموذج امل القدرة التفسريية )جودة التوفيق(: -
 طوير"تاملتغري التابع  تباينات يساهم يف تفسري "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري املستقل "أن املتغري 

الكفاءات  طويرمن التغريات احلاصلة على مستوى ت %35,1، مبعىن أنَّ %35,1 بنسبة قدرها" الكفاءات
وهي أقل من مستوى  (0.00) مبستوى معنوية للوظائف والكفاءات  يبئالتنسببها تغريات على مستوى التسيري 

 الكفاءات غري مدرجة يف النموذج. طويروالباقي يعود إىل عوامل أخرى تساهم يف تفسري ت (0,05)املعنوية 
 :وهو ما يؤكد اإلحصائيةقبول النموذج من الناحية  ميكن  عليه و 

 يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري : }توجد مسامة لثانيةإثبات صحة الفروية الفرعية ال
للوظائف والكفاءات ي ستخدم    يئالتنبويعود ذلك إىل أنَّ التسيري  يف املؤسسة{ الكفاءات طويرت

كقاعدة مرجعية تعود إليها للمؤسسة الختاذ إجراءات تعديلية لتغطية العجز الكمي أو النوعي يف 
 الكفاءات من خالل عملية تطوير الكفاءات. 

 

 

 املطلب الثالث: اختبار الفروية الفرعية الثالثة وتفسري النتائج

يف  الكفاءاتتعويض يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبسيري لتمسامهة ل توجدالختبار الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛ قمنا بتحليل االرتباط وحتليل االحندار كما يلي:املؤسسة
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 حتليل االرتباطأواًل: 

املتغري التابع للوظائف والكفاءات و  يئالتنبالتسيري بني املتغري املستقل وهو حتديد طبيعة العالقة ودرجة قوهتا ميكن 
 اجلدول اآليت: من خالل الكفاءات عويضيتمثل يف تالذي 

 وتعويض الكفاءات للوظائف والكفاءات يئالتنبعالقة االرتباط بني التسيري (: 25جدول رقم )

 مستوى املعنوية قيمة معامل االرتباط األبعاد
 0,000 0,48 الكفاءات عويضت

 .14 ؛ ا نظر امللحق رقم22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

 "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقل تغرياجلدول أعاله يتضح  أنَّ قيمة معامل االرتباط بني املمن خالل 
أقل من مستوى  ووه( 0.00قدره ) معنويةستوى مب 0,48قيمة قدرها  تْ بلغ "الكفاءاتاملتغري التابع "تطوير و 
مما يؤدي إىل إثبات صحة الفرضية ، جدا  بني املتغريين طردية قويةعالقة  عْن وجود ر  ـعبرِ ي   ذاوه( 0,05)عنوية امل

أْي أنَّ: { يف املؤسسة الكفاءات عويضتيف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري وجد  مسامهة لالفرعية الثالثة: }ت
ابلدرجة  ز  ألنَّه يركــــرِ الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة  عويضيساهم  يف ت للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري 

سعى إىل حتقيق ار أساسي يف عملية التعويض، كما يهدف  إىل تبينِر هذه األخرية كمعياألوىل على الكفاءات وي
حتقِرق  أقصى جناعة  هارة والسلوك الالزم ألدائها ابلطريقة اليتـة واملـباهتا من حيث  املعرفـاِنسجام بني الوظائف ومتطل

تقييم املوظفني وتصميم أنظمة  يتمَّ جيب أْن وعلى هذا األساس حيث  ختتلف  الكفاءات ابختالف الوظائف ة، وفعالي
  ونشر قيم العدالة واملساواة بينهم. حتفيزهم مما يؤدي إىل  أجورهم 

 

 

 

 البسيط حتليل االحنداراثنياً: 
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للوظائف  يئالتنباملستقل الذي يتمثل يف التسيري يساعد  معامل االحندار يف إجياد دالة العالقة بني املتغري 
والكفاءات واملتغري التابع الذي يتمثل يف تعويض الكفاءات لتفسري التغري الذي قد يطرأ  على املتغري التابع تبعا  للتغري 

 :وضِرح  نتائج اختبار معامل االحندار البسيطاآليت ي اجلدوليف قيم املتغري املستقل؛ و 

       للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري االحندار البسيط ملسامة ا معامل اختبار(: نتائج 26جدول رقم )
 الكفاءات عويضت يف

 املتغريات
قيم املعامل 

 املقدرة

 القدرة التفسريية املعنوية الكلية املعنوية اجلزئية

قيمة 
 Tاختبار

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
 Fاختبار 

مستوى 
 املعنوية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 0,000 5,907 1,280 الثابت
33,12 0,000 0,48 0,23 

GPEC 0,616 5,763 0,000 

 .17 ؛ ا نظر امللحق22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

املعادلة حيث  تكون ه املعامالت هذا اجلدول قيم معامالت االحندار واالختبارات املعنوية اإلحصائية هلذميثل 
 املقدرة:   

متثل املتغري التابع املتمثل ( 3Y) للوظائف والكفاءات و يئالتنبعن املتغري املستقل املتمثل يف التسيري ( X)وت عرب  
 يفللوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامهةتقييم النموذج املقدر مل؛ وميكن الكفاءات( عويض)ت لثثاالبعد ال يف
 كما يلي:  الكفاءات عويضت

 يتم التعبري عن املعنوية اجلزئية من خالل معنوية املعامل املقدرة فنجد: املعنوية اجلزئية )معنوية املعامل(: -
 بلغتْ وقيمة مستوى املعنوية هلا  1,28من خالل القيمة املقدرة للعنصر الثابت جند أَّنا بلغت  (:αالثابت ) .أ

 حصائية. إوهذا يدل على أن الثابت معنوي وله داللة  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00)
من خالل النموذج املقدر جند أن قيمة  للوظائف والكفاءات(: يئالتنب)التسيري معلمة املتغري املستقل  .ب

 (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) له قيمة مستوى املعنويةو  0,616املعلمة املقدرة بلغت 
  إحصائية.على أن املعلمة معنوية وهلا داللة  وهذا يدل  

( وهو ما تشري  0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية 5,763بلغْت  Tمَّا أنَّ قيمة ك
بوحدة  "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقلتعين أنَّ التغري يف املتغري املستقل   اليت Bإليه قيمة املعامل 

=1,28+0,616X3Y 
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للوظائف والكفاءات له  يئالتنبالتسيري  أنَّ  أيْ " الكفاءات عويضيف املتغري التابع "ت 0,48واحدة يقابله تغري مبقدار 
 الكفاءات. عويضعلى ت ةمعنوي داللة

 33,12 احملسوبة بلغتْ  Fجند أن قيمة اختبار من خالل النموذج املقدر  املعنوية الكلية )معنوية النموذج(: -
للوظائف  يئالتنبالتسيري  مما يدل على أنَّ  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية
 .الكفاءات عويضعلى ت ةمعنوي داللةوالكفاءات له 

 أنَّ  أيْ  0,23 لغتْ ر جند أن قيمة معامل التحديد بقدمن خالل النموذج امل القدرة التفسريية )جودة التوفيق(: -
" الكفاءات"تعويض املتغري التابع  تباينات يساهم يف تفسري "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري املستقل "املتغري 

من التغريات احلاصلة على مستوى تعويض الكفاءات سببها تغريات على  %23، مبعىن أنَّ %23 بنسبة قدرها
 (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية للوظائف والكفاءات  يئالتنبمستوى التسيري 

 والباقي يعود إىل عوامل أخرى تساهم يف تفسري تعويض الكفاءات غري مدرجة يف النموذج.
 :وهو ما يؤكد اإلحصائيةقبول النموذج من الناحية  ميكن  عليه و 

 يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري ة: }توجد مسامة للثإثبات صحة الفروية الفرعية الثا
اهم يف للوظائف والكفاءات ي س يئالتنبويعود ذلك إىل أنَّ التسيري  يف املؤسسة{ الكفاءات عويضت

 حتديد هيكل األجور ونوعية احلوافز اليت تتناسب مع املعارف، املهارات والسلوكات املختلفة.

 

 

 

 

 

 

 املطلب الرابع: اختبار الفروية الرئيسية وتفسري النتائج
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؛ قمنا يف املؤسسة الكفاءاتإدارة يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبسيري لتتوجد مسامهة لالختبار الفرضية الرئيسية: 
 بتحليل االرتباط وحتليل االحندار كما يلي:

 حتليل االرتباطأواًل: 

 املتمثل يف املتغري التابعو  للوظائف والكفاءات يئالتنبتسيري الوهو ميكن توضيح عالقة االرتباط بني املتغري املستقل 
 يف اجلدول اآليت: الكفاءاتإدارة 

 وإدارة الكفاءات للوظائف والكفاءات يئالتنبعالقة االرتباط بني التسيري (: 27جدول رقم )

 مستوى املعنوية قيمة معامل االرتباط تغريينامل
GPEC  0,000 0,673 و إدارة الكفاءات 

 .14 امللحق رقم؛ ا نظر 22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

 "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقل تغرياجلدول أعاله يتضح  أنَّ قيمة معامل االرتباط بني املمن خالل 
أقل من مستوى  ووه( 0.00قدره ) معنويةستوى مب 0,673قيمة قدرها  تْ بلغ "الكفاءاتاملتغري التابع "تطوير و 
مما يؤدي إىل إثبات صحة الفرضية الفرعية ، جدا  بني املتغريين طردية قويةعالقة  وجودعْن  عربِر  ي   ذاوه( 0,05)عنوية امل

التسيري أْي أنَّ: { يف املؤسسة الكفاءات يف إدارةللوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري وجد  مسامهة لالرئيسية: }ت
من خالل ِاستخدام النتائج اليت راسة يساهم  يف إدارة الكفاءات يف املؤسسات حمل الدرِ  للوظائف والكفاءات يئالتنب

للوظائف والكفاءات واليت تتمثل  يف حتديد الفوارق الكمية والنوعية بني  يئالتنبيكشف عنها تطبيق منهجية التسيري 
اختاذ القرارات املختلفة اليت تتعلق  يف  املرسومةأهدافها الكفاءات املتاحة يف املؤسسات والكفاءات الالزمة لتحقيق 

هبا ستمر بني الوظائف ومتطلباهتا من املعرفة، املهارة والسلوك الالزم للقيام املنسجام االوتؤدِري إىل إبدارة الكفاءات 
 أبفضل الطرق.

 

 

 

 البسيط حتليل االحنداراثنياً: 
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للوظائف  يئالتنباملستقل الذي يتمثل يف التسيري يساعد  معامل االحندار يف إجياد دالة العالقة بني املتغري 
والكفاءات واملتغري التابع الذي يتمثل يف إدارة الكفاءات لتفسري التغري الذي قد يطرأ  على املتغري التابع تبعا  للتغري يف 

 :وضِرح  نتائج اختبار معامل االحندار البسيطاآليت ي اجلدولقيم املتغري املستقل؛ و 

       للوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامةاالحندار البسيط ملمعامل (: نتائج اختبار 28جدول رقم )
 الكفاءات إدارة يف

 املتغريات
قيم املعامل 

 املقدرة

 القدرة التفسريية املعنوية الكلية املعنوية اجلزئية

قيمة 
 Tاختبار

مستوى 
 املعنوية

قيمة 
 Fاختبار 

مستوى 
 املعنوية

معامل 
 االرتباط

معامل 
 التحديد

 0,000 9,821 1,192 الثابت
91,95 0,000 0,67 0,45 

GPEC 0,574 9,589 0,000 

 .18 ؛ ا نظر امللحق22إصدار  SPSSبناء  على خمرجات برانمج من إعداد الباحثة  املصدر:

املعادلة حيث  تكون ه املعامالت هذا اجلدول قيم معامالت االحندار واالختبارات املعنوية اإلحصائية هلذ ميثل  
 املقدرة:   

 متثل املتغري التابع املتمثل يف (Y) للوظائف والكفاءات و يئالتنبعن املتغري املستقل املتمثل يف التسيري  (X)وت عرب  
كما   الكفاءات إدارة يفللوظائف والكفاءات  يئالتنبالتسيري  سامهةالنموذج املقدر ملتقييم وميكن  إدارة الكفاءات؛

 يلي:

 يتم التعبري عن املعنوية اجلزئية من خالل معنوية املعامل املقدرة فنجد: املعنوية اجلزئية )معنوية املعامل(: -
 وقيمة مستوى املعنوية له ،1,19من خالل القيمة املقدرة للعنصر الثابت جند أَّنا بلغت  (:αالثابت ) .أ

وهذا يدل على أن الثابت معنوي وله داللة  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) بلغتْ 
  حصائية.إ

 
 

من خالل النموذج املقدر جند أن قيمة  للوظائف و الكفاءات(: يئالتنبمعلمة املتغري املستقل )التسيري  .ب
 (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) له املعنويةقيمة مستوى و  0,574املعلمة املقدرة بلغت 

Y=1,19+0,57X 

 



 الفصل الرابع دراسة ميدانية على جمموعة من املؤسسات االقتصادية بوالية عنابة

 

166  

 

  إحصائية.على أن املعلمة معنوية وهلا داللة  وهذا يدل  
( وهو ما تشري  0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية 9,589بلغْت  Tمَّا أنَّ قيمة ك

بوحدة واحدة يقابله  "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري " املستقلتعين أنَّ التغري يف املتغري   اليت Bإليه قيمة املعامل 
على  ةمعنوي داللةللوظائف والكفاءات له  يئالتنبالتسيري  أنَّ  أيْ " الكفاءات إدارةيف املتغري التابع " 0,67تغري مبقدار 

 الكفاءات. إدارة
 91,95 احملسوبة بلغتْ  Fجند أن قيمة اختبار من خالل النموذج املقدر  املعنوية الكلية )معنوية النموذج(: -

للوظائف  يئالتنبالتسيري  مما يدل على أنَّ  (0,05)وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية
 .الكفاءات إدارةعلى  ةمعنوي داللةوالكفاءات له 

 أيْ  0,453  لغتْ ر جند أن قيمة معامل التحديد بقداملمن خالل النموذج  القدرة التفسريية )جودة التوفيق(: -
" الكفاءات"إدارة املتغري التابع  تباينات يساهم يف تفسري "للوظائف والكفاءات يئالتنبالتسيري املستقل "املتغري  أنَّ 

من التغريات احلاصلة على مستوى إدارة الكفاءات سببها تغريات  %45,3، مبعىن أنَّ %45,3 بنسبة قدرها
وهي أقل من مستوى املعنوية  (0.00) مبستوى معنوية للوظائف والكفاءات يئالتنبتسيري على مستوى ال

 والباقي يعود إىل عوامل أخرى تساهم يف تفسري تعويض الكفاءات غري مدرجة يف النموذج. (0,05)
 :وهو ما يؤكد اإلحصائيةقبول النموذج من الناحية  ميكن  عليه و 

 يف للوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري ة: }توجد مسامة لرئيسيإثبات صحة الفروية الفرعية ال
للوظائف والكفاءات ي ستخدم  كمرجع  يئالتنبويعود ذلك إىل أنَّ التسيري  يف املؤسسة{ الكفاءات إدارة

اذ القرارات املتعلقة إب  الكفاءات يف املؤسسات حمل الدراسة. دارةأو دليل يف اختِر

 

 

 

  ة الفصلالصـــخ
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وقد متَـّـْت االستعانة يف هذه  ،سات االقتصاديرة بوالية عنَّابةجمموعة من املؤسَّ  علىدراسة  تطبيقية   تناوَل هذا الفصل  
وقبل القيام بعملية توزيعـه على عينة الدِرراسة اليت متثَّلْت يف اإلطارات السامية  ؛الستبيان كأداة جلمع البياانتاب الدراسة

ة على مستوى اإلدارة العليا وإدارة املوارد البشرية اليت تعمل  هبذه املؤسسات  ع ـِرَض االستبيان  على ؛واإلطارات املسريِر
 Alphaفقد ا ست خدم معامل  ــهقياس صدقـه؛ أما لقياس ثباتحتكيمه و ني بغرض من األساتذة املتخصص جمموعة  

Cronbach خالل ِاستخدام الربانمج اإلحصائي  ومنْ ، ــهعباراتــهبدف التأكد من مدى فهم املبحوثني لSPSS  إصدار
 ِصحَّة فرضيات الدراسة كما يلي: حيث  أ ثِبتـتْ البياانت واختبار الفرضيات وتفسري النتائج  وحتليل   عرض   تـمَّ  22

 وى ـعند مست حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات إدارة يف للوظائف والكفاءات يئالتنبلتسيري ل مسامهة توجد

(Sig ≤ 0,05). 

 عند  حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات توظيف يفللوظائف والكفاءات  يئالتنبلتسيري ل مسامهةد توج

 . (Sig ≤ 0,05)مستوى

 عند مستوى  حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات تطوير يف للوظائف والكفاءات يئالتنبلتسيري ل مسامهة توجد

(Sig ≤ 0,05). 

 عند مستوى  حمل الدراسة يف املؤسسات الكفاءات تعويض يف للوظائف والكفاءات يئالتنبلتسيري ل مسامهة توجد

(Sig ≤ 0,05). 
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  خامتةـــال

ِ  األطروحة تــّم القيام مب من خالل هذه إدارة املوارد البشرية ويتمثُل يف مسامهة التسيري  ححِث  مواضيع   اعاـجــة حح
 متّـَت  التنبئي للوظائف والكفاءات يف إدارة الكفاءات يف املؤسسة االقتصادية، ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة 

ُُ مبتيري  الِراسة حملاولة اإلملام ابدراسة املوضوع من خالل حرباعة فصول، ثالثة فصول نظرية  ملفاهيم األساسية ال ي ترتب
ِّ راسة امليِانية يف جمموعة من املؤسسات االقتصادية    والية عنابة.بوفصل تطبيقي يتاعلُق ابل

 الدراسةتتعلَُّق بفرضيات نتائج  .1

؛  من مِى صحَّة الفرضيات يسمُح ابلتأكِعلى حنٍو  ميكُن تقِميهاإىل جمموعة من النتائج  ال يّ   توصَّل ت الِراسة
 كما يلي:

 ابلنسبة للفرضية الرئيسية 

يَن منالتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات مُيكّ ُن  اذ القرارات اـجارية بناًء على رؤيٍة استشرافيَّة للمستقبل ا   املسريّ  ّتّ 
 لنتائج ال ي ينجُم عنها تطبيق هذهوتنفيذ  ُخطّة توقاعية تشمُل مجيَع ممارسات  إدارة الكفاءات على حساس  اوضع  و 

يف حتِيِ الفوارق الكمية والنوعية بني الكفاءات املتاحة يف املؤسسة والكفاءات الالزمة هذه النتائج تتمثُل و  ،يةاملنهج
سيري التنبئي للوظائف لتل توجِ مسامهةصحة الفرضية الرئيسية:  وهو ما يُثبتُ  ألداء وظائفها بنجاعة وفاعالية؛

 يف املؤسسة. الكفاءات إدارةيف والكفاءات 

 ابلنسبة للفرضية الفرعية األوىل 

ُ التوظيف عن النَّقص يف الكفاءات الالزمة ألداء الوظائف ال ي تنسجُم مع ا سرتاتيجية املؤسسة  ؛ وتكمُن اليايةُ ياعّبّ 
ية ونوعيَّة   حتِيِ يفالتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات من تطبيق  هذه الكفاءات، وهلذا تاعتُّب نتائُج  التسيري كمّ 

التنبئي للوظائف والكفاءات ُمِخالت حساسيَّة يف عملية التوظيف؛ ومن األدوات ال ي تستطيُع املؤسسة ا ستخِاَمها 
سيري التنبئي لتل توجِ مسامهةلفرضية الفرعية األوىل: يف هذا اليرض مرجاعية الكفاءات، وهو ما يثبت صحة ا

 يف املؤسسة. الكفاءات توظيفيف للوظائف والكفاءات 
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 ابلنسبة للفرضية الفرعية الثانية 

يِعو و التنبؤ ابلتطورات ال ي تطرُح على الوظائف والكفاءات  نبئي للوظائف والكفاءات يساعى إ ىلالتسيري الت إنَّ 
هذه ُمسايرة لـاملؤسسة إىل االحتياط هلذه الطوارئ فتقوم باعملية التِريب لتزويِ املوظفني ابلكفاءات ال ي تنقُصُهم 

التطورات؛ ومن األدوات ال ي تستطيُع املؤسسة استخِامها يف هذا اليرض موازنة الكفاءات، وهو ما يثبت صحة 
 يف املؤسسة. الكفاءات تطويريف  التنبئي للوظائف والكفاءات لتسيري: توجِ مسامهة لالفرضية الفرعية الثانية

  للفرضية الفرعية الثالثةابلنسبة 

ا ماعياراً يف حتِيِ هَ ـــلاع  التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات إ ىل تبين منطق الكفاءة بِاًل من من صب الاعمل وجَ  ويِعُ 
ُُ بني عنصر  الوظيفة والكفاءة مما يؤد  إىل تاعزيز   حِيثٍ  تصوُّرٍ  ر، حيُث يشجُع َعَلى وضع  و األج لنظام األجور يرب

قيم اإلنصاف والشفافية بني املوظفني؛ ومن األدوات ال ي تستطيع املؤسسة ا ستخِامها يف هذا اليرض تثمني 
ي للوظائف سيري التنبئلت: توجِ مسامهة لمكتسبات اخلّبة املهنية، وهو ما يثبت صحة الفرضية الفرعية الثالثة

 يف املؤسسة. الكفاءات تاعويضيف والكفاءات 

 ة للدراسةنتائج عامَّ  .2

 اآلتية: قاطالِراسة امليِانية الن حظهرت  من خالل حتليل وتفسري النتائج املتحصل عليها 

 ال غىن عنها.   حصبح ضرورةً أبمهية التنبؤ الذّ  حمل الِراسة تؤمُن املؤسسات 

  ُحمل الِراسة املؤسسات  تقوم  ُ ة على قواعِ ـة مبنيـة ومنهجيـعلميَّ  سٍ سُ حتياجاهتا من الكفاءات وفق حُ ا   بتخطي
 نبها الوقوع يف عجز كمي حو نوعي يف الكفاءات.ا يُ ــالتسيري التنبئي للوظائف والكفاءات؛ مم

 فقُ؛  اخلّبات   فقُ حو تراكم   جاماعيةٍ  مؤهالتٍ  على حيازة   الكفاءة ال تقتصرُ  حنَّ  حمل الِراسة ترى املؤسسات
 بل هي عبارة عن املاعارف واخلّبات والسلوكات ال ي جتاعل املوظف قادراً على التصرف السليم يف وضاعية الاعمل.

  ُلوظيفة وابلرغم من هذه ًا لالكفاءة حساس التطور التنظيمي للاعمل حدى إىل التفكري حكثر يف الوظائف واعتبار
 .يف املؤسسات حمل الِراسة كثر استاعمااًل وشيوعاً التطورات إال حنَّ مصطلح "منصب" ما زال األ
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  على مجيع املاعلومات املتاعلقة ابملهام والكفاءات الالزمة يف املؤسسات حمل الِراسة يشمُل وصف الوظيفة
 ملمارستها.

  ُعلى حباعاد الكفاءة ح حمل الِراسة املؤسسات هتتم ُِ ىت باعملية تقييم األداء بصفة دورية بناًء على ماعايري تستن
تتمكن من حتِيِ الفوارق بني الكفاءات املتاحة لِيها والكفاءات الالزمة لتحقيق حهِافها مث اّتاذ اإلجراءات 

 التاعِيلية املناسبة.

   الذ  يؤدّ  والكفاءات ة االنسجام بني الوظائف مهيَّ أب حمل الِراسة من طرف املؤسسات ووعي   هناك استياعاب  
 ستثمار الوقت وبلوغ األهِاف بفاعالية.ا  احلماية من هجرة الكفاءات و 

  َّيزيِ من قِرهتا على التطور.تها إشراك املوظفني يف اسرتاتيجي تاع ي املؤسسات حمل الِراسة حن 

  ُنتائج التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات كمِخالت يف عملية توظيف  حمل الِراسة املؤسسات تستخِم
ى الفوارق الكمية والنوعية للكفاءات، وتاعتّب حن التوظيف هو بِاية الكفاءات؛ حيُث تقوم ابالستقطاب بناًء عل

 حتكم املوظف يف وظيفته.

  نتائج التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات كمِخالت يف عملية تطوير  حمل الِراسةتتبىن املؤسسات
ة للكفاءات، مما ميكنها الكفاءات؛ حيُث تقوم بتحِيِ االحتياجات التِريبية بناًء على الفوارق الكمية والنوعي

 من ترشيِ نفقات التِريب.

  ُحو التوظيف لكفاءات إىل عملية التِريب النوعية حو الكمية ليف تيطية الفوارق  حمل الِراسة املؤسسات متيل
 عبئاً يصاعُب عليها حتمُلُه. شكلُ يُ من التوظيف الذ   حكثرالِاخلي 

  يف املوارد ضرورية إىل التِريب على حنه تكلفة واستبِاهلا برؤية استثمارية  حمل الِراسةنظرة املؤسسات تالشي
 .البشرية

  حنَّ اكتساب وتطوير الكفاءات ال ينحصر يف التِريب وحِه فهي تساعى لتوفري  حمل الِراسةترى املؤسسات
 مناخ حمفز على التاعلم وتبادل املاعارف بني املوظفني.
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  ها واالستفادة منها حقصى ما ميكن ة احلصول على الكفاءات واحملافظة عليحمهي حمل الِراسةتِرُك املؤسسات
تساعى إىل تنويع احلوافز ال ي تقِمها للموظفني، ولكن تركيزها على جاعل حباعاد الكفاءة كأحِ ويف هذا اإلطار 

 نوعاً ما.  عناصر نظام األجور حمِود  

 مقرتحات الدراسة .3

 حات اآلتية:تقِمي املقرت ، ميكن إليهاى ضوء النتائج ال ي مت التوصلُّ عل

  االستفادة من تشكيلة األدوات الواساعة ال ي يقرتحها تطبيق التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات كموازنة
الكفاءات وتثمني مكتسبات اخلّبة املهنية ألهنا حدوات مهمة هتِف إىل تثمني املوارد البشرية وجاعل املؤسسة 

 من الكفاءات. اً مستودع

 ا ٍِ ماعنو  مزدوج االجتاه  ألخذ ابملاعىن الواسع ملنهج التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات الذ  يقوم على عق
يربُ بني اإلدارة واملوظف من منظور األخذ والاعطاء، فاإلدارة تقوم بتطوير قِرات املوظف الذ  بِوره يقوم 

حقق حهِاف اإلدارة ويف نفس الوقت تتحقق بتطوير اإلدارة ال ي حيصل منها على امتيازات خمتلفة وهكذا تت
 حهِاف املوظف.

  تاعزيز قيم حتفيز املوظفني و الساعي حنو وضع تصور ملنظومة األجور يربُ بني عنصر  الوظيفة والكفاءة يف إطار
 .بينهم اإلنصاف والشفافية

 يف املؤسسات الكّبى يف الِول  لتسيري التنبئي للوظائف والكفاءاتاالستفادة من التجارب الناجحة ل
 األوروبية.

 .ّتصيص دورات تكوينية لإلطارات الاعاملة ابملؤسسة حول التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات 

  حكثر  جاعل املوظف وهتِفُ القِرات الشخصية السلوك و تفاعيل دورات تكوينية ترتكز حساسًا على تطوير
 .وظيفتهحتكماً يف 
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  آفاق الــــــدراسة .4

نظراً  ال ي تستطيُع حن  تكوَن مصِرًا للبحث   واإلشكاليات   اـجوانب   خالَل مسار  هذه الِراسة ظهرت  باعضُ 
 ها:ة ومن  ـــة والتطبيقيَّ ــــــألمهيتها النظريَّ 

  .الكّبى واملتوسطة التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات يف املؤسسات اخلاصة -

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة.التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات و  -

 مرجاعية الكفاءات كأداة من حدوات التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات. -

 تثمني مكتسبات اخلّبة املهنية كأداة من حدوات التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات. -
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 .2017، 01، ع.06، م.جملة التنظيم والعملوالكفاءات، 
مسامهة استشراف املهن يف اإلبداع الوظيفي، دراسة حالة: اتصاالت اجلزائر معسكر،  .أمينة وآخرون ،مساش .60
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 .2015، 11، ع.11، م.األردنية يف إدارة األعمال

رية: واقع التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات يف املؤسسة االقتصادية اجلزائ .عبد الغين ،دادنو  مسية ،قداش .62
 .2016، 03.عاجمللة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر موبيليس، 

 .2005، 07، ع.جملة العلوم اإلنسانيةالتغيري يف املؤسسة ودور الكفاءات: مدخل النظم،  .حسن ،رحيم .63
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 .2011، 07ع. جملة تنمية املوارد البشرية،
 .27، ع.جملة علوم الرتبية مقاربة الكفاايت، .أمحد ،شبشوب .65
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 .2015، 11، ع.جملة الباحث االجتماعي
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 .2008/2009كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   :جامعة اجلزائر
انية دور إدارة احلياة الوظيفية يف حتفيز العاملني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة: دراسة ميد .فريوز ،بوزورين .68
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Condor ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 01جامعة سطيف .مذكرة ماجستري بربج بوعريريج :
 .2013التسيري، 

 اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ملواجهة حتدايت العوملة وإمكانية تطبيقها يف .سعيد ،بن منشةبن عبيد  .70
الراي:ض: كلية -جامعة انيف العربية للعلوم األمنية .دكتوراه ةوحر أطاألجهزة املدنية واألمنية مبدينة الراي:ض، 
 .2007الدراسات العليا قسم العلوم اإلدارية، 

التسيري ابلكفاءات ودورها يف إدارة املعرفة ابملؤسسات اجلزائرية: دراسة ميدانية مع  .بن شارف، عذراء .71
قسنطينة: كلية العلوم اإلنسانية  -جامعة منتوري .مذكرة ماجسترياختصاصيي املعلومات مبؤسسة سوانطراك، 

 .2008/2009واالجتماعية، 
سة أثر اسرتاتيجية تنمية املوارد البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية املستدامة للمؤس .جريب، عبد احلكيم .72

 -رحات عباسجامعة ف .مذكرة ماجسترياالقتصادية ـ دراسة حالة جملمع صيدال لصناعة األدوية ـ فرع قسنطينة، 
 .2012/2013يف: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، سط

وظيفة تقييم كفاءات األفراد يف املؤسسة، دراسة حاليت مؤسسة سونلغاز املديرية اجلهوية هاملي عبد القادر،  .73
تلمسان:  -بلقايدر ، جامعة أبو بكمذكرة ماجستري بتلمسان وشركة تسويق وتوزيع املنتجات البرتولية املتعددة،

 .2010/2011كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
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دور تقييم املهارات يف تثمني املوارد البشرية ابملؤسسة اجلزائرية: دراسة حالة مركز البحث  .هيشر، مسرية .74
سكرة: كلية ب -جامعة حممد خيضر .دكتوراه ةوحر أط بسكرة، -العلمي والتقين للمناطق اجلافة عمر الربانوي
 .2014/2015العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

دور الكفاءات الوظيفية يف تدعيم االسرتاتيجية التنافسية للمنظمات املعاصرة: دراسة  .عبد احلميدحامدي،  .75
بسكرة:  -جامعة حممد خيضر .مذكرة ماجستري حالة مؤسسة الراي:ض سطيف ووحدة مطاحن الواحات ورقلة،

 . 2014/2015 كلية احلقوق والعلوم السياسية،
يف احملافظة على رأس املال الفكري   GPECدور التسيري التقديري للوظائف والكفاءات  .زهية ،موساوي .76

 .2016، كلية العلوم االقتصادية والتسيريتلمسان:   -جامعة أيب بكر بلقايد .دكتوراه ةوحر أطكميزة، 
ة وحر طأتسيري الكفاءات واألداء التنافسي املتميز للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،  .مسغوين، مىن .77

  .2012/2013ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -جامعة قاصدي مرابح .دكتوراه
سسة:دراسة حالة املؤ  دور تسيري املوارد يف حتقيق امليزة التنافسية: عامل الكفاءات يف .عائشة ،سليمان .78

تلمسان: كلية العلوم االقتصادية  -جامعة أيب بكر بلقايد .مذكرة ماجستري ابملطاحن الكربى للظهرة مستغامن،
 .2010/2011والتسيري، 

سة أثر التسيري االسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤس .حيضية ،مساليل .79
 .2004 ،اجلزائر: كلية العلوم االقتصاديةجامعة  .ة دكتوراه دولةأطروحاالقتصادية: مدخل اجلودة واملعرفة، 

التنظيم اإلداري يف جامعة اجلزائر، دراسة ميدانية ألقسام كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  .يسمينة ،عريش .80
 .2008/2009، ية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجامعة اجلزائر: كل .مذكرة ماجستري

جامعة . ريمذكرة ماجستفعالية ختطيط املوارد البشرية يف ظل التخطيط االسرتاتيجي،  .عمري، سامي .81
 .2007كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،   املسيلة:

 .ذكرة ماجستريمسياسات تسيري املوارد البشرية ابجلماعات احمللية: دراسة حالة بوالية ميلة،  .شراف ،عقون .82
 .2006/2007قسنطينة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  -جامعة منتوري

دور تسيري املهارات يف حتسني األداء البشري ابملؤسسة الصناعية: دراسة حالة مؤسسة صناعة  .نوال ،شنايف .83
كلية العلوم االقتصادية :  بسكرة-جامعة حممد خيضر .ة دكتوراه علومأطروحالكوابل فرع جنرال كابل ـ بسكرة، 

 .2014/2015والتجارية وعلوم التسيري، 
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ةالصفح عنوانــال   الرقم 

 01 املستوايت الثالثة للمهارة 18

 02 املستوايت الثالثة للسلوك 19

 03 تصنيف الكفاءات حسب معيار التنظيم 21

 04 قائمة مرجعية جملموعة من الكفاءات الفردية 24

 05 على الكفاءاتمقارنة بني التنظيم املرتكز على املناصب والتنظيم املرتكز  53

 06 2005جانفي  18أهم النقاط اليت جاء هبا قانون بورلو  57

 07 املمكنة املعاجلة أساليبنوع االختالل و  84

 08 الفرق بني التعويض على أساس الكفاءة والتعويض التقليدي 113

 09 الكفاءات وصيغ األجور 114

 10 قائمة املؤسسات حمل الدراسة 125

 11 ليكرت اخلماسي، املتوسط املرجح واالجتاه لعبارات االستبيانمقياس  129

 12 ملتغريات الدراسة Alpha cronbachنتائج  130

 13 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية اجلنس 134

341  14 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية العمر 

351  15 متثيل عينة الدراسة حسب خاصية املؤهل العلمي 

351  16 عينة الدراسة حسب خاصية اخلربة املهنيةمتثيل  

 17 ي للوظائف والكفاءاتئعرض حمور التسيري التنب 137

 18 الكفاءاتبُعــد توظيف  عرض 144

 19 الكفاءات رطويعرض بُعــد ت 149

 الكفاءات عويضــد تعرض بُع 152
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 21 وتوظيف الكفاءاتعالقة االرتباط بني التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات  155

 22 ي للوظائف والكفاءات يف توظيف الكفاءاتئنتائج اختبار معامل االحندار البسيط ملسامهة التسيري التنب 156

 23 ي للوظائف والكفاءات وتطوير الكفاءاتئالقة االرتباط بني التسيري التنبع 158

 24 تطوير الكفاءاتيف ي للوظائف والكفاءات ئالتسيري التنب ملسامهةاالحندار البسيط معامل نتائج اختبار  159

 25 ي للوظائف والكفاءات وتعويض الكفاءاتئالقة االرتباط بني التسيري التنبع 161

621  26 تعويض الكفاءاتيف ي للوظائف والكفاءات ئحندار البسيط بني التسيري التنباالمعامل نتائج اختبار  

 27 ي للوظائف والكفاءات وإدارة الكفاءاتئالتسيري التنبالقة االرتباط بني ع 164

651  28 إدارة الكفاءاتيف ي للوظائف والكفاءات ئالتسيري التنب ملسامهةاالحندار البسيط معامل نتائج اختبار  

 



فهرس األشكـال                                                       [Année] 

 

لرس األشكــــافهــــ  

نوانــــالع الصفحة  الرقم 
 01 منوذج الدراسة د

 02 الكفاءة الالزمة والكفاءة املكتسبة 22
 03 الكفاءة اجلماعية والتنافسية 28
 04 مصفوفة الكفاءات اجلماعية/األسواق 30
 05 ي للوظائف والكفاءاتئاحملطات اليت مرَّ هبا التسيري التنب 44
 06 _العامة واخلاصة _العوامل البيئية اخلارجية  70

 



 

 

 

 

 

 قائمة األساتذة احملكمني :01امللحق رقم 
 الرقم األستاذ اجلامعة

 01 زين الدين بروشأ.د  جامعة سطيف
 02 ساعد بن فرحاتأ.د  جامعة سطيف
 03 عمر شريفأ.د  جامعة ابتنة

 04 ليندة رقامد.  جامعة سطيف
 05 عبد الرمحان العايبد.  جامعة سطيف

تبسةجامعة   06 د. بوعالق نوال 
 07 خدجية بلموهوب .أ جامعة سطيف
 08 طه بنلحبيب .أ جامعة تبسة

 

 



: استمارة االستبيان02امللحق رقم   
 سيدي الكرمي/سيديت الكرمية؛ حتية طيبة

 يف املؤسسة االقتصادية إدارة الكفاءات يفللوظائف والكفاءات  نبئيتـالتسيري ال مسامهــةيف إطار إعداد رسالة دكتوراه بعنوان "
"؛والية عنابـةباملؤسسات االقتصادية جمموعة من : دراسة حالة اجلزائرية  

، ق مع موقفكمة اليت تتفنضع بني أيديكم هذا االستبيان راجني أْن متنحوان جزًء من وقتكم الثمني من خالل التكرم ابختيار اإلجاب
ماً أن اإلجابة سوف تُعامل حتقيق أهداف البحث، علنتائج دقيقة نسعى من خالهلا إىل كبري يف الوصول إىل ملا سيكون له األثر ال

مع خالص الشكر على تعاونكم تستخدم إال لغرض البحث العلمي.بكل سرية ولن   

 القسم األول: اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة

 أمام العبارة الصحيحة. (X)نرجو منكم التكرم ابإلجابة املناسبة على البياانت التالية من خالل وضع عالمة 

 (X)وضع عالمة  الفئة اخلاصية

 اجلنس
  ذكور
  إانث

 العمر

  سنة 30أقل من 
  سنة 39إىل  30من 
  سنة 49إىل  40من 

  سنة فأكثر 50

 املؤهل العلمي
  اثنوي
  جامعي

 اخلربة املهنية

  سنوات 05أقل من 
  سنوات 10إىل  05من 

  سنة 20إىل  11من 
  سنة 20أكثر من 

 
 
 

 
 



 القسم الثاين: مسامهـة التسيري الـتنبئي للوظائف والكفاءات يف إدارة الكـفاءات يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

اســــاملقي  أواًل: التسيري الـتنبئي للوظائف والـكفاءات 
رقم :نرجو منكم حتديد درجة املوافقة على العبارات اآلتية

 غري موافق  ال
 متاما

غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 متاما

 01 التنبئي للوظائف والكفاءات توجه اسرتاتيجي حتمي يف املؤّسسة.التسيري      
 02 يف حتقيق أهداف املؤّسسة.يساهُم التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات      
 03 ُتدرُكــ املؤّسسة مدى أتثري عوامل البيئة اخلارجية على نشاطها.      
 04 اهليكل الوظيفي للمؤّسسة.أدَّْت التطورات التكنولوجية إىل تغيري      
 05 يؤدي إنشاء وظيفة جديدة يف املؤّسسة إىل البحث عن كفاءة جديدة.     
 06 التنبؤ بتطور وظائف املؤّسسة ضرورة تفرضها البيئة.     
 07 التنبؤ ابلكفاءات الالزمة للقيام بوظائف املؤّسسة ضرورة تفرضها البيئة.     
 08 معلومات املوارد البشرية معلومات حول عدد الكفاءات املتاحة يف املؤّسسة.يقدُِّم نظام      
 09 يقدُِّم نظام معلومات املوارد البشرية معلومات حول نـوع الكفاءات املتاحة يف املؤّسسة.     
 10 تقوُم املؤّسسة بعملية تقييم األداء إلحصاء الكفاءات املتاحة لديها.     
 11 تقوُم املؤّسسة بـــعملية تقييم األداء بناًء على معايري تتعلق ابملعرفة.     
 12 تقوُم املؤّسسة بـــعملية تقييم األداء بناًء على معايري تتعلق ابملهارة.     
31 ــعملية تقييم األداء بناًء على معايري تتعلق ابلسلوك.تقوُم املؤّسسة بـ       
ُف عملية        14 تقييم األداء يف املؤّسسة عن مستوى حتكم املوظف يف كفاءاته.تكشِّ

تظهُر الفوارق الكمية للكفاءات من خالل املقارنة بني الكفاءات املتاحة يف املؤّسسة      
 والكفاءات الالزمة لتحقيق أهدافها.

15 

الفوارق النوعية للكفاءات من خالل املقارنة بني الكفاءات املتاحة يف املؤّسسة  تظهر     
 والكفاءات الالزمة لتحقيق أهدافها.

16 

 17 ة توصيف الوظيفة على أساس املعرفة املطلوبة ملمارسة الوظيفة.يبطاق ةسؤسّ املتصمُم      
 18 املهارة املطلوبة ملمارسة الوظيفة.ة توصيف الوظيفة على أساس يبطاق ةسؤسّ املتصمُم      
 19 ة توصيف الوظيفة على أساس السلوك املطلوب ملمارسة الوظيفة.يبطاق ةسؤسّ املتصمُم      
 20 إجناز الوظائف بصورة أفضل.يساهم يف  الوظائف والكفاءات يف املؤسسةاالنسجام بني      
 21 .بلوغ األهداف بفعاليةالوظائف والكفاءات يف املؤسسة يساهم يف االنسجام بني      
 22 هدر الوقت.الوظائف والكفاءات يف املؤسسة يساهم يف بني   عدم االنسجام     

 23 عدم الرضا الوظيفي.الوظائف والكفاءات يف املؤسسة يساهم يف بني   عدم االنسجام     
 24 إمهال الكفاءات.الوظائف والكفاءات يف املؤسسة يساهم يف بني   عدم االنسجام     



اســـاملقي  اثنياً: إدارة الكفــاءات 
رقم :املوافقة على العبارات اآلتية نرجو منكم حتديد درجة

 غري موافق ال
 متاما

غري 
 موافق حمايد موافق

موافق 
 متاما

 توظــــيف الكفاءات
الناجتة عن تطبيق للكفاءات تقوم املؤّسسة بعملية التوظيف بناًء على الفوارق الكمية      

 التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات.
01 

الناجتة عن تطبيق للكفاءات تقوم املؤّسسة بعملية التوظيف بناًء على الفوارق النوعية      
 التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات.

02 

 03 تسعى املؤّسسة إىل استقطاب أفراد ذو مؤهالت علمية.     
 04 حتكُم املؤّسسة على فرد أنه كفء بناًء على حيازته على جمموعة من املعارف األكادميية.     

حتكُم املؤّسسة على فرد أنه كفء بناًء على اكتسابه مهارات وظيفية انجتة عن تراكم      
 اخلربة.

05 

 06 املؤّسسة على فرد أنه كفء بناًء على قدرته على التصرف السليم يف وضعية العمل. حتكمُ      
 07 تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق النوعية للكفاءات على التدريب.     

 08 تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق النوعية للكفاءات على النقل.     
 09 الفوارق النوعية للكفاءات على الرتقية.تعتمُد املؤّسسة يف تغطية      
 10 تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق النوعية للكفاءات على التوظيف.     
 11 تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق الكمية للكفاءات على التوظيف.     
 12 العمل.تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق الكمية للكفاءات على زايدة ساعات      
 13 تعتمُد املؤّسسة يف تغطية الفوارق الكمية للكفاءات على مضاعفة املهام.     

 14 متنُح املؤّسسة األولوية إىل التوظيف الداخلي أكثر من التوظيف اخلارجي.     

 تـــطويـر الكفاءات
الناجتة عن للكفاءات تُـــــــــحدُِّد املؤّسسة االحتياجات التدريبية بناًء على الفوارق الكمية      

 تطبيق التسيري التنبئي للوظائف والكفاءات.
01 

الناجتة عن للكفاءات تُـــــــــــــحدُِّد املؤّسسة االحتياجات التدريبية بناًء على الفوارق النوعية      
 التنبئي للوظائف والكفاءات.تطبيق التسيري 

02 

 03 تـََرى املؤّسسة أنَّ الكفاءات تـُْعطي عائداً يُغطِّّي تكاليف تدريبها.     
ُع على التعلم.       04 توفر املؤّسسة َمَناخاً يشجِّّ
 05 اإلدارة هلا املسؤولية الفردية يف تطوير املؤّسسة.     
 06 تطوير املؤّسسة.املوظف له القدرة على املسامهة يف      
 07 تستخدم املؤّسسة فرق العمل حلل املشاكل املختلفة.     
 08 تشجُع املؤّسسة املوظفني على نقل وتبادل املعرفة.     
 09 أحد أسباب االستقالة يف املؤّسسة هو أن الوظائف ال ترقى لطموحات املوظفني.     
عُ        10 املؤّسسة املوظفني على بلوغ مراكز وظيفية أعلى. تشجِّّ

 تعويــــــض الكفاءات



                                             

 شكراً على تعاونكم                                                           

 

 

 01 تعتمُد املؤّسسة على أبعاد الكفاءة يف تصميم نظام األجور.     
 02 .ةفتعترُب املؤّسسة أنَّ األجور هي تكل     
 03 .أفضللتحقيق أداء أنَّ املكـافآت حافز ضروري  تعترُب املؤّسسة     
 04 حوافز معنوية خمتلفة. ميقدتم  املؤّسسة بتابإلضافة إىل األجور هت     
 05 ختتلف املكافآت اليت تقدمها املؤّسسة للموظفني نظراً الختالف كفاءاهتم.     
 06 .تستخدمها املؤّسسة يف حتفيز املوظفنيوسيلة معنوية والتقدير االعرتاف      
 07 الكفاءات للعمل ابملؤّسسة.هناك إقبال مكثف لذوي      



04: الملحق رقم  

 للمتغيرات الديموغرافية التكرارات و النسب المئوية
 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 53,1 53,1 53,1 60 ذكر 

 100,0 46,9 46,9 53 أنثى

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  17,7 17,7 17,7 20  سنة30أقل من 

 54,9 37,2 37,2 42  سنة39 إلى 30من 

 88,5 33,6 33,6 38  سنة49 إلى 40من 

 100,0 11,5 11,5 13 سنة فؤكثر 50

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 المإهل العلمً

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 19,5 19,5 19,5 22 ثانوي 

 100,0 80,5 80,5 91 جامعً

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 الخبرة المهنٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  16,8 16,8 16,8 19  سنوات5أقل من 

 43,4 26,5 26,5 30  سنوات10 إلى 5من 

 84,1 40,7 40,7 46  سنة20 إلى 11من 

 100,0 15,9 15,9 18  سنة20أكثر من 

Total 113 100,0 100,0  

 



 06: الملحق رقم

 االحصاءات الوصفية لعبارات المحور األول 

 

Statistiques 

 

التسٌٌر التنبئً للوظائف 

و الكفاءات توجه 

استراتٌجً حتمً فً 

 المإسسة

التسٌٌر التنبئً للوظائف 

و الكفاءات ٌساهم فً 

 تحقٌق أهداف المإسسة

تدرك المإسسة مدى 

تؤثٌر عوامل البٌئة 

 الخارجٌة على نشاطها

أدت التطورات 

التكنولوجٌة إلى تغٌٌر 

الهٌكل الوظٌفً 

 للمإسسة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 1,71 1,78 1,89 2,06 

Ecart type ,798 ,980 ,748 ,948 

 
 
 
 

Statistiques 

 

ٌإدي إنشاء وظٌفة جدٌدة 

فً المإسسة إلى البحث 

 عن كفاءة جدٌدة

التنبإ بتطور وظائف 

المإسسة ضرورة 

 تفرضها البٌئة

التنبإ بالكفاءات 

الالزمة للقٌام بوظائف 

المإسسة ضرورة 

 تفرضها البٌئة

ٌقدم نظام معلومات 

الموارد البشرٌة معلومات 

حول عدد الكفاءات 

 المتاحة فً المإسسة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,12 2,15 2,18 2,10 

Ecart type 1,016 ,899 ,858 ,973 

 

 

Statistiques 

 

ٌقدم نظام معلومات 

الموارد البشرٌة معلومات 

حول نوع الكفاءات 

 المتاحة فً المإسسة

تقوم المإسسة بعملٌة 

تقٌٌم األداء إلحصاء 

 الكفاءات المتاحة لدٌها

تقوم المإسسة بعملٌة 

تقٌٌم األداء بناء على 

 معاٌٌر تتعلق بالمعرفة

تقوم المإسسة بعملٌة 

تقٌٌم األداء بناء على 

 معاٌٌر تتعلق بالمهارة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,04 2,08 2,32 2,12 

Ecart type 1,077 1,028 1,037 ,946 

 

 

 



Statistiques 

 

تقوم المإسسة بعملٌة 

تقٌٌم األداء بناء على 

 معاٌٌر تتعلق بالسلوك

تكشف عملٌة تقٌٌم 

األداء فً المإسسة عن 

مستوى تحكم الموظف 

 فً كفاءاته

تظهر الفوارق الكمٌة 

للكفاءات من خالل 

المقارنة بٌن الكفاءات 

المتاحة فً المإسسة 

والكفاءات الالزمة 

 لتحقٌق أهدافها

تظهر الفوارق النوعٌة 

للكفاءات من خالل 

المقارنة بٌن الكفاءات 

المتاحة فً المإسسة 

والكفاءات الالزمة 

 لتحقٌق أهدافها

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,12 1,89 2,01 1,96 

Ecart type 0,961 0,958 0,891 0,896 

 

 

Statistiques 

 

تصمم المإسسة بطاقٌة 

توصٌف الوظٌفة على 

أساس المعرفة المطلوبة 

 لممارسة الوظٌفة

تصمم المإسسة بطاقٌة 

توصٌف الوظٌفة على 

أساس المهارة 

المطلوبة لممارسة 

 الوظٌفة

تصمم المإسسة بطاقٌة 

توصٌف الوظٌفة على 

أساس السلوك المطلوب 

 لممارسة الوظٌفة

االنسجام بٌن الوظائف 

والكفاءات فً المإسسة  

ٌساهم فً إنجاز 

 الوظائف بصورة أفضل

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 1,99 1,81 1,96 1,84 

Ecart type ,995 ,854 ,990 ,892 

 

 

Statistiques 

 

االنسجام بٌن الوظائف 

والكفاءات فً المإسسة 

ٌساهم فً  بلوغ األهداف 

 بفعالٌة 

عدم االنسجام بٌن 

الوظائف والكفاءات 

فً المإسسة ٌساهم فً 

  هدر الوقت

عدم االنسجام الوظائف 

والكفاءات فً 

المإسسة ٌساهم فً  

 عدم الرضا الوظٌفً

عدم االنسجام بٌن 

الوظائف والكفاءات فً 

المإسسة  ٌساهم فً  

 إهمال الكفاءات

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 1,67 1,65 1,85 1,83 

Ecart type ,818 ,812 ,889 ,905 

 

 

 

 

 

 



  05: الملحق رقم
 النسب المئويــــــــــــة والتــــــــــــــكرارات للمحور األول

 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات توجه استراتٌجً حتمً فً المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,0 46,0 46,0 52 موافق تماما 

 87,6 41,6 41,6 47 موافق

 95,6 8,0 8,0 9 محاٌد

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات ٌساهم فً تحقٌق أهداف المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 48,7 48,7 48,7 55 موافق تماما 

 84,1 35,4 35,4 40 موافق

 91,2 7,1 7,1 8 محاٌد

 98,2 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تدرك المإسسة مدى تؤثٌر عوامل البٌئة الخارجٌة على نشاطها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,0 31,0 31,0 35 موافق تماما 

 82,3 51,3 51,3 58 موافق

 97,3 15,0 15,0 17 محاٌد

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 أدت التطورات التكنولوجٌة إلى تغٌٌر الهٌكل الوظٌفً للمإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 34 موافق تماما 

 74,3 44,2 44,2 50 موافق

 90,3 15,9 15,9 18 محاٌد

 99,1 8,8 8,8 10 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 
 ٌإدي إنشاء وظٌفة جدٌدة فً المإسسة إلى البحث عن كفاءة جدٌدة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,9 31,9 31,9 36 موافق تماما 

 69,0 37,2 37,2 42 موافق

 89,4 20,4 20,4 23 محاٌد

 98,2 8,8 8,8 10 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 التنبإ بتطور وظائف المإسسة ضرورة تفرضها البٌئة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21,2 21,2 21,2 24 موافق تماما 

 74,3 53,1 53,1 60 موافق

 91,2 16,8 16,8 19 محاٌد

 98,2 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 التنبإ بالكفاءات الالزمة للقٌام بوظائف المإسسة ضرورة تفرضها البٌئة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 20,4 20,4 20,4 23 موافق تماما 

 69,9 49,6 49,6 56 موافق

 92,9 23,0 23,0 26 محاٌد

 99,1 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 ٌقدم نظام معلومات الموارد البشرٌة معلومات حول عدد الكفاءات المتاحة فً المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 28,3 28,3 28,3 32 موافق تماما 

 73,5 45,1 45,1 51 موافق

 91,2 17,7 17,7 20 محاٌد

 97,3 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 

 ٌقدم نظام معلومات الموارد البشرٌة معلومات حول نوع الكفاءات المتاحة فً المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,1 38,1 38,1 43 موافق تماما 

 72,6 34,5 34,5 39 موافق

 89,4 16,8 16,8 19 محاٌد

 96,5 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تقوم المإسسة بعملٌة تقٌٌم األداء إلحصاء الكفاءات المتاحة لدٌها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,0 31,0 31,0 35 موافق تماما 

 75,2 44,2 44,2 50 موافق

 89,4 14,2 14,2 16 محاٌد

 96,5 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تقوم المإسسة بعملٌة تقٌٌم األداء بناء على معاٌٌر تتعلق بالمعرفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,7 17,7 17,7 20 موافق تماما 

 70,8 53,1 53,1 60 موافق

 84,1 13,3 13,3 15 محاٌد

 95,6 11,5 11,5 13 غٌر موافق

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تقوم المإسسة بعملٌة تقٌٌم األداء بناء على معاٌٌر تتعلق بالمهارة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 21,2 21,2 21,2 24 موافق تماما 

 79,6 58,4 58,4 66 موافق

 91,2 11,5 11,5 13 محاٌد

 95,6 4,4 4,4 5 غٌر موافق

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 

 

 تكشف عملٌة تقٌٌم األداء فً المإسسة عن مستوى تحكم الموظف فً كفاءاته

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcent

age 

cumulé 

Valide 38,9 38,9 38,9 44 موافق تماما 

 81,4 42,5 42,5 48 موافق

 92,9 11,5 11,5 13 محاٌد

 97,3 4,4 4,4 5 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

تظهر الفوارق الكمٌة للكفاءات من خالل المقارنة بٌن الكفاءات المتاحة فً المإسسة والكفاءات الالزمة 

 لتحقٌق أهدافها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 29,2 29,2 29,2 33 موافق تماما 

 78,8 49,6 49,6 56 موافق

 92,0 13,3 13,3 15 محاٌد

 99,1 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

تظهر الفوارق النوعٌة للكفاءات من خالل المقارنة بٌن الكفاءات المتاحة فً المإسسة والكفاءات الالزمة 

 لتحقٌق أهدافها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 32,7 32,7 32,7 37 موافق تماما 

 78,8 46,0 46,0 52 موافق

 92,9 14,2 14,2 16 محاٌد

 99,1 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 تقوم المإسسة بعملٌة تقٌٌم األداء بناء على معاٌٌر تتعلق بالسلوك

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 23,0 23,0 23,0 26 موافق تماما 

 79,6 56,6 56,6 64 موافق

 89,4 9,7 9,7 11 محاٌد

 96,5 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 

 

 

 تصمم المإسسة بطاقٌة توصٌف الوظٌفة على أساس المعرفة المطلوبة لممارسة الوظٌفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 34,5 34,5 34,5 39 موافق تماما 

 78,8 44,2 44,2 50 موافق

 90,3 11,5 11,5 13 محاٌد

 97,3 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تصمم المإسسة بطاقٌة توصٌف الوظٌفة على أساس المهارة المطلوبة لممارسة الوظٌفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 41,6 41,6 41,6 47 موافق تماما 

 84,1 42,5 42,5 48 موافق

 93,8 9,7 9,7 11 محاٌد

 100,0 6,2 6,2 7 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 تصمم المإسسة بطاقٌة توصٌف الوظٌفة على أساس السلوك المطلوب لممارسة الوظٌفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 36,3 36,3 36,3 41 موافق تماما 

 78,8 42,5 42,5 48 موافق

 91,2 12,4 12,4 14 محاٌد

 97,3 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 االنسجام بٌن الوظائف والكفاءات فً المإسسة ٌساهم فً إنجاز الوظائف بصورة أفضل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 39,8 39,8 39,8 45 موافق تماما 

 84,1 44,2 44,2 50 موافق

 92,9 8,8 8,8 10 محاٌد

 99,1 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 

 

 االنسجام بٌن الوظائف والكفاءات فً المإسسة ٌساهم فً بلوغ األهداف بفعالٌة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 49,6 49,6 49,6 56 موافق تماما 

 88,5 38,9 38,9 44 موافق

 94,7 6,2 6,2 7 محاٌد

 100,0 5,3 5,3 6 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 عدم االنسجام بٌن الوظائف والكفاءات فً المإسسة ٌساهم فً هدر الوقت

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 52,2 52,2 52,2 59 موافق تماما 

 87,6 35,4 35,4 40 موافق

 95,6 8,0 8,0 9 محاٌد

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 عدم االنسجام بٌن الوظائف والكفاءات فً المإسسة ٌساهم فً عدم الرضا الوظٌفً

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 39,8 39,8 39,8 45 موافق تماما 

 82,3 42,5 42,5 48 موافق

 93,8 11,5 11,5 13 محاٌد

 99,1 5,3 5,3 6 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 عدم االنسجام بٌن الوظائف والكفاءات فً المإسسة ٌساهم فً إهمال الكفاءات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 41,6 41,6 41,6 47 موافق تماما 

 82,3 40,7 40,7 46 موافق

 94,7 12,4 12,4 14 محاٌد

 98,2 3,5 3,5 4 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 



 08: الملحق رقم
 توظيف الكفاءات: االحصاءات الوصفية لعبارات البعد األول

Statistiques 

 

تقوم المإسسة بعملٌة التوظٌف بناء 

على الفوارق الكمٌة الناتجة عن 

تطبٌق التسٌٌر البٌئً للوظائف 

 والكفاءات

تقوم المإسسة بعملٌة 

التوظٌف بناء على 

الفوارق النوعٌة الناتجة 

عن تطبٌق التسٌٌر البٌئً 

 للوظائف والكفاءات

تسعى المإسسة إلى 

استقطاب أفراد ذو مإهالت 

 علمٌة

تحكم المإسسة على فرد أنه 

كفء بناء على حٌازته على 

مجموعة من المعارف 

 األكادٌمٌة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,17 2,21 1,95 2,84 

Ecart type 1,034 ,968 ,875 1,184 

 
 

Statistiques 

 

تحكم المإسسة على فرد أنه 

كفء بناء على اكتسابه 

مهارات وظٌفٌة ناتجة عن 

 تراكم الخبرة

تحكم المإسسة على فرد أنه 

كفء بناء على قدرته على 

التصرف السلٌم فً وضعٌة 

 العمل

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق النوعٌة للكفاءات 

 على التدرٌب

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق النوعٌة للكفاءات 

 على النقل

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,05 1,81 1,79 2,52 

Ecart type ,953 ,808 ,891 1,095 

 
 

Statistiques 

 

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق النوعٌة للكفاءات 

 على الترقٌة

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق النوعٌة للكفاءات 

 على التوظٌف

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق الكمٌة للكفاءات 

 على التوظٌف

تعتمد المإسسة فً تغطٌة 

الفوارق الكمٌة للكفاءات على 

 زٌادة ساعات العمل

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,35 1,98 1,68 2,57 

Ecart type 1,067 ,935 ,771 1,224 

 
 

Statistiques 

 

تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق الكمٌة 

 للكفاءات على مضاعفة المهام

تمنح المإسسة األولوٌة إلى التوظٌف الداخلً 

 أكثر من التوظٌف الخارجً

N Valide 113 113 

Manquant 0 0 

Moyenne 2,55 2,23 

Ecart type 1,268 ,982 



 07: الملحق رقم
 توظيف الكفاءات: التكرارات والنسب المئوية لعبارات البعد االول

تقوم المإسسة بعملٌة التوظٌف بناء على الفوارق الكمٌة الناتجة عن تطبٌق التسٌٌر البٌئً للوظائف 

 والكفاءات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,0 31,0 31,0 35 موافق تماما 

 65,5 34,5 34,5 39 موافق

 88,5 23,0 23,0 26 محاٌد

 98,2 9,7 9,7 11 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

تقوم المإسسة بعملٌة التوظٌف بناء على الفوارق النوعٌة الناتجة عن تطبٌق التسٌٌر البٌئً للوظائف 

 والكفاءات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 25,7 25,7 25,7 29 موافق تماما 

 64,6 38,9 38,9 44 موافق

 89,4 24,8 24,8 28 محاٌد

 99,1 9,7 9,7 11 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تسعى المإسسة إلى استقطاب أفراد ذو مإهالت علمٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 37,2 37,2 37,2 42 موافق تماما 

 71,7 34,5 34,5 39 موافق

 96,5 24,8 24,8 28 محاٌد

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 



 تحكم المإسسة على فرد أنه كفء بناء على حٌازته على مجموعة من المعارف األكادٌمٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 11,5 11,5 11,5 13 موافق تماما 

 47,8 36,3 36,3 41 موافق

 64,6 16,8 16,8 19 محاٌد

 92,0 27,4 27,4 31 غٌر موافق

 100,0 8,0 8,0 9 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تحكم المإسسة على فرد أنه كفء بناء على اكتسابه مهارات وظٌفٌة ناتجة عن تراكم الخبرة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 29,2 29,2 29,2 33 موافق تماما 

 77,9 48,7 48,7 55 موافق

 88,5 10,6 10,6 12 محاٌد

 99,1 10,6 10,6 12 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تحكم المإسسة على فرد أنه كفء بناء على قدرته على التصرف السلٌم فً وضعٌة العمل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 38,9 38,9 38,9 44 موافق تماما 

 84,1 45,1 45,1 51 موافق

 95,6 11,5 11,5 13 محاٌد

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق النوعٌة للكفاءات على التدرٌب

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 45,1 45,1 45,1 51 موافق تماما 

 82,3 37,2 37,2 42 موافق

 94,7 12,4 12,4 14 محاٌد

 99,1 4,4 4,4 5 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 



 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق النوعٌة للكفاءات على النقل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 17,7 17,7 17,7 20 موافق تماما 

 54,0 36,3 36,3 41 موافق

 81,4 27,4 27,4 31 محاٌد

 94,7 13,3 13,3 15 غٌر موافق

 100,0 5,3 5,3 6 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق النوعٌة للكفاءات على الترقٌة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 22,1 22,1 22,1 25 موافق تماما 

 61,9 39,8 39,8 45 موافق

 85,8 23,9 23,9 27 محاٌد

 95,6 9,7 9,7 11 غٌر موافق

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق النوعٌة للكفاءات على التوظٌف

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 33,6 33,6 33,6 38 موافق تماما 

 77,9 44,2 44,2 50 موافق

 91,2 13,3 13,3 15 محاٌد

 99,1 8,0 8,0 9 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق الكمٌة للكفاءات على التوظٌف

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 46,9 46,9 46,9 53 موافق تماما 

 88,5 41,6 41,6 47 موافق

 96,5 8,0 8,0 9 محاٌد

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 



 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق الكمٌة للكفاءات على زٌادة ساعات العمل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,8 16,8 16,8 19 موافق تماما 

 61,1 44,2 44,2 50 موافق

 76,1 15,0 15,0 17 محاٌد

 89,4 13,3 13,3 15 غٌر موافق

 100,0 10,6 10,6 12 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تعتمد المإسسة فً تغطٌة الفوارق الكمٌة للكفاءات على مضاعفة المهام

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 23,9 23,9 23,9 27 موافق تماما 

 55,8 31,9 31,9 36 موافق

 74,3 18,6 18,6 21 محاٌد

 91,2 16,8 16,8 19 غٌر موافق

 100,0 8,8 8,8 10 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تمنح المإسسة األولوٌة إلى التوظٌف الداخلً أكثر من التوظٌف الخارجً

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 24,8 24,8 24,8 28 موافق تماما 

 64,6 39,8 39,8 45 موافق

 89,4 24,8 24,8 28 محاٌد

 98,2 8,8 8,8 10 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10: الملحق رقم
تطوير الكفاءات  : االحصاءات الوصفية لعبارات البعد الثاني

 

Statistiques 

 

تحدد المإسسة االحتٌاجات 

التدرٌبٌة بناء على الفوارق 

الكمٌة للكفاءات الناتجة عن 

تطبٌق التسٌٌر التنبئً 

 للوظائف والكفاءات

تحدد المإسسة االحتٌاجات 

التدرٌبٌة بناء على الفوارق 

النوعٌة للكفاءات الناتجة عن 

تطبٌق التسٌٌر التنبئً للوظائف 

 والكفاءات

ترى المإسسة أن الكفاءات 

تعطً عائد ٌغطً تكالٌف 

 تدرٌبها

توفر المإسسة مناخا ٌشجع 

 على التعلم

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,13 2,12 2,31 2,44 

Ecart type 1,004 1,016 ,856 ,954 

 
 
 
 

Statistiques 

 

اإلدارة لها المسإولٌة 

 الفردٌة فً تطوٌر المإسسة

الموظف له القدرة على المساهمة 

 فً تطوٌر المإسسة

تستخدم المإسسة فرق العمل 

 لحل المشاكل المختلفة

تشجع المإسسة الموظفٌن 

 على نقل و تبادل المعرفة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 3,13 1,83 2,15 2,08 

Ecart type 1,379 ,905 ,984 ,908 

 
 
 
 

Statistiques 

 

أحد أسباب االستقالة فً المإسسة هو أن 

 الوظائف ال ترقى لطموحات الموظفٌن

تشجع المإسسة الموظفٌن على بلوغ وظائف 

 وظٌفٌة أعلى

N Valide 113 113 

Manquant 0 0 

Moyenne 3,26 2,34 

Ecart type 1,321 1,154 

 
 
 
 
 
 
 
 



 09: الملحق رقم
تطوير الكفاءات  : التكرارات والنسب المئوية لعبارات البعد الثاني

تحدد المإسسة االحتٌاجات التدرٌبٌة بناء على الفوارق الكمٌة الناتجة عن تطبٌق التسٌٌر التنبئً للوظائف 

 والكفاءات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 34 موافق تماما 

 67,3 37,2 37,2 42 موافق

 92,9 25,7 25,7 29 محاٌد

 96,5 3,5 3,5 4 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

تحدد المإسسة االحتٌاجات التدرٌبٌة بناء على الفوارق النوعٌة الناتجة عن تطبٌق التسٌٌر التنبئً 

 للوظائف والكفاءات

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 34 موافق تماما 

 70,8 40,7 40,7 46 موافق

 91,2 20,4 20,4 23 محاٌد

 96,5 5,3 5,3 6 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 ترى المإسسة أن الكفاءات تعطً عائد ٌغطً تكالٌف تدرٌبها

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 16,8 16,8 16,8 19 موافق تماما 

 60,2 43,4 43,4 49 موافق

 92,9 32,7 32,7 37 محاٌد

 99,1 6,2 6,2 7 غٌر موافق

 100,0 9, 9, 1 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 



 

 توفر المإسسة مناخا ٌشجع على التعلم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 15,0 15,0 15,0 17 موافق تماما 

 56,6 41,6 41,6 47 موافق

 85,8 29,2 29,2 33 محاٌد

 98,2 12,4 12,4 14 غٌر موافق

 100,0 1,8 1,8 2 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 اإلدارة لها المسإولٌة الفردٌة فً تطوٌر المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,4 12,4 12,4 14 موافق تماما 

 38,9 26,5 26,5 30 موافق

 60,2 21,2 21,2 24 محاٌد

 75,2 15,0 15,0 17 غٌر موافق

 100,0 24,8 24,8 28 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 الموظف له القدرة على المساهمة فً تطوٌر المإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 41,6 41,6 41,6 47 موافق تماما 

 81,4 39,8 39,8 45 موافق

 96,5 15,0 15,0 17 محاٌد

 97,3 9, 9, 1 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 تستخدم المإسسة فرق العمل لحل المشاكل المختلفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 31,0 31,0 31,0 35 موافق تماما 

 64,6 33,6 33,6 38 موافق

 89,4 24,8 24,8 28 محاٌد

 100,0 10,6 10,6 12 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 



 

 تشجع المإسسة الموظفٌن على نقل و تبادل المعرفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 34 موافق تماما 

 69,0 38,9 38,9 44 موافق

 92,9 23,9 23,9 27 محاٌد

 100,0 7,1 7,1 8 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 أحد أسباب االستقالة فً المإسسة هو أن الوظائف ال ترقى لطموحات الموظفٌن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 12,4 12,4 12,4 14 موافق تماما 

 30,1 17,7 17,7 20 موافق

 54,0 23,9 23,9 27 محاٌد

 77,9 23,9 23,9 27 غٌر موافق

غٌر موافق 

 تماما

25 22,1 22,1 100,0 

Total 113 100,0 100,0  

 

 تشجع المإسسة الموظفٌن على بلوغ وظائف وظٌفٌة أعلى

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 26,5 26,5 26,5 30 موافق تماما 

 62,8 36,3 36,3 41 موافق

 82,3 19,5 19,5 22 محاٌد

 94,7 12,4 12,4 14 غٌر موافق

 100,0 5,3 5,3 6 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 12: الملحق رقم

تعويض الكفاءات  : االحصاءات الوصفية لعبارات البعد الثالث
 

Statistiques 

 

تعتمد المإسسة على أبعاد 

الكفاءة فً تصمٌم نظام 

 األجور

تعتبر المإسسة أن األجور هً 

 تكلفة

تعتبر المإسسة أن المكافآت 

حافز ضروري لتحقٌق أداء 

 أفضل

باإلضافة إلى األجور تهتم 

المإسسة بتقدٌم حوافز 

 معنوٌة مختلفة

N Valide 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 

Moyenne 2,41 2,66 3,46 1,82 

Ecart type 1,083 1,244 1,218 ,837 

 
 
 
 

Statistiques 

 

تختلف المكافآت التً تقدمها المإسسة 

 للموظفٌن نظرا الختالف كفاءاتهم

االعتراف و التقدٌر وسٌلة معنوٌة تستخدمها 

 المإسسة فً تحفٌز الموظفٌن

هناك اقبال مكثف لذوي الكفاءات 

 للعمل بالمإسسة

N Valide 113 113 113 

Manquant 0 0 0 

Moyenne 2,35 2,27 2,46 

Ecart type 1,108 1,151 1,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 11: الملحق رقم
تعويض الكفاءات  : التكرارات والنسب المئوية لعبارات البعد الثالث

 
 تعتمد المإسسة على أبعاد الكفاءة فً تصمٌم نظام األجور

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 23,0 23,0 23,0 26 موافق تماما 

 56,6 33,6 33,6 38 موافق

 82,3 25,7 25,7 29 محاٌد

 97,3 15,0 15,0 17 غٌر موافق

 100,0 2,7 2,7 3 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 تعتبر المإسسة أن األجور هً تكلفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 19,5 19,5 19,5 22 موافق تماما 

 49,6 30,1 30,1 34 موافق

 75,2 25,7 25,7 29 محاٌد

 89,4 14,2 14,2 16 غٌر موافق

 100,0 10,6 10,6 12 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 

 تعتبر المإسسة أن المكافآت حافز ضروري لتحقٌق أداء أفضل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 5,3 5,3 5,3 6 موافق تماما 

 26,5 21,2 21,2 24 موافق

 46,0 19,5 19,5 22 محاٌد

 76,1 30,1 30,1 34 غٌر موافق

 100,0 23,9 23,9 27 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 



 

 

 باإلضافة إلى األجور تهتم المإسسة بتقدٌم حوافز معنوٌة مختلفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 40,7 40,7 40,7 46 موافق تماما 

 81,4 40,7 40,7 46 موافق

 95,6 14,2 14,2 16 محاٌد

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق

Total 113 100,0 100,0  

 

 تختلف المكافآت التً تقدمها المإسسة للموظفٌن نظرا الختالف كفاءاتهم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 23,9 23,9 23,9 27 موافق تماما 

 62,8 38,9 38,9 44 موافق

 83,2 20,4 20,4 23 محاٌد

 95,6 12,4 12,4 14 غٌر موافق

 100,0 4,4 4,4 5 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 االعتراف و التقدٌر وسٌلة معنوٌة تستخدمها المإسسة فً تحفٌز الموظفٌن

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 30,1 30,1 30,1 34 موافق تماما 

 64,6 34,5 34,5 39 موافق

 81,4 16,8 16,8 19 محاٌد

 96,5 15,0 15,0 17 غٌر موافق

 100,0 3,5 3,5 4 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  

 

 هناك اقبال مكثف لذوي الكفاءات للعمل بالمإسسة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 19,5 19,5 19,5 22 موافق تماما 

 59,3 39,8 39,8 45 موافق

 84,1 24,8 24,8 28 محاٌد

 91,2 7,1 7,1 8 غٌر موافق

 100,0 8,8 8,8 10 غٌر موافق تماما

Total 113 100,0 100,0  



 
 
 
 

 
 

 13: الملحق رقم
 االحصاءات الوصفية لألبعاد و المحاور

Statistiques 

 

التسٌٌر التنبئً للوظائف 

 تعوٌض الكفاءات تطوٌر الكفاءات توظٌف الكفاءات إدارة الكفاءات والكفاءات

N Valide 113 113 113 113 113 

Manquant 0 0 0 0 0 

Moyenne 1,9635 2,3200 2,1928 2,3788 2,4905 

Ecart type 0,50469 ,43066 ,44698 ,48834 ,64819 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 14: الملحق رقم
 مصفوفة االرتباط بين المحاور و األبعاد

Corrélations 

 

التسٌٌر التنبئً للوظائف 

 توظٌف الكفاءات إدارة الكفاءات و الكفاءات

Corrélation de Pearson 1 ,673 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات
**
 ,626

**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 ,000 

N 113 113 113 

Corrélation de Pearson ,673 إدارة الكفاءات
**
 1 ,874

**
 

Sig. (bilatérale) ,000  ,000 

N 113 113 113 

Corrélation de Pearson ,626 توظٌف الكفاءات
**
 ,874

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 113 113 113 

Corrélation de Pearson ,592 تطوٌر الكفاءات
**
 ,829

**
 ,547

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 113 113 113 

Corrélation de Pearson ,480 تعوٌض الكفاءات
**
 ,845

**
 ,602

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 

N 113 113 113 

 

Corrélations 

 تعوٌض الكفاءات تطوٌر الكفاءات 

Corrélation de Pearson ,592 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات
**
 ,480

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 113 113 

Corrélation de Pearson ,829 إدارة الكفاءات
**
 ,845

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 113 113 

Corrélation de Pearson ,547 توظٌف الكفاءات
**
 ,602

**
 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 

N 113 113 

Corrélation de Pearson 1 ,609 تطوٌر الكفاءات
**
 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 113 113 

Corrélation de Pearson ,609 تعوٌض الكفاءات
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000  

N 113 113 

 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 



 18:الملحق رقم
 اختبار معامل االنحدار البسيط لمساهمة التسيير التنبئي والكفاءات في إدارة الكفاءات

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,673
a
 ,453 ,448 ,31992 

 

a. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,412 1 9,412 91,956 ,000
b
 

de Student 11,361 111 ,102   

Total 20,772 112    

 

a. Variable dépendante : إدارة الكفاءات 

b. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,192 0,121  9,821 

 9,589 0,673 0,060 0,574 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 
 
 

Coefficientsa 

Modèle Sig. 

1 (Constante) 0,000 

 0,000 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 

a. Variable dépendante : إدارة الكفاءات 

 
 

 
 
 



 03: ملحق رقم
لمحاور االستمارة  Alpha Cronbachمعامالت الثبات 

 
 التسيير التنبئي للوظائف والكفاءات: معامل الثبات للمحور األول .1

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0,897 24 

 
 إدارة الكفاءات: معامل الثبات للمحور الثاني .2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0,834 31 

 
 :معامل الثبات لالستمارة .3

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

0,915 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15: الملحق رقم

 تحليل معامل االنحدار البسيط لمساهمة  التسيير التنبئي للوظائف والكفاءات في توظيف الكفاءات

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0,626
a
 0,392 0,386 0,35018 

 

a. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 8,765 1 8,765 71,480 0,000
b
 

de Student 13,611 111 ,123   

Total 22,376 112    

 

a. Variable dépendante : توظٌف الكفاءات 

b. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,104 0,133  8,312 

 8,455 0,626 0,066 0,554 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 

Coefficientsa 

Modèle Sig. 

1 (Constante) 0,000 

 0,000  التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

a. Variable dépendante : توظٌف الكفاءات 

 
 
 
 
 



 16: الملحق رقم

 تحليل معامل االنحدار البسيط لمساهمة  التسيير التنبئي للوظائف والكفاءات في تطوير الكفاءات

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0,592
a
 0,351 0,345 0,39523 

 

a. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 9,370 1 9,370 59,988 0,000
b
 

de Student 17,339 111 0,156   

Total 26,709 112    

 

a. Variable dépendante : تطوٌر الكفاءات 

b. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,253 0,150  8,358 

 7,745 0,592 0,074 0,573 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 

Coefficientsa 

Modèle Sig. 

1 (Constante) 0,000 

 0,000 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 

a. Variable dépendante : تطوٌر الكفاءات 

 

 

 

 



 17: الملحق رقم

 تحليل معامل االنحدار البسيط لمساهمة  التسيير التنبئي للوظائف والكفاءات في تعويض الكفاءات

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 0,480
a
 0,230 0,223 0,57123 

 

a. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 10,837 1 10,837 33,212 0,000
b
 

de Student 36,219 111 0,326   

Total 47,056 112    

 

a. Variable dépendante : تعوٌض الكفاءات 

b. Prédicteurs : (Constante), التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات 

 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,280 0,217  5,907 

اجراءات التسٌٌر التنبئً للوظائف و 

 الكفاءات

0,616 0,107 0,480 5,763 

 

Coefficientsa 

Modèle Sig. 

1 (Constante) 0,000 

 0,000 التسٌٌر التنبئً للوظائف و الكفاءات

 

a. Variable dépendante : تعوٌض الكفاءات 

 

 

 

 



 
 

 

 

 لخصـــــــامل
منُاملؤسساتُاالقتصاديةُُإدارةُالكفاءاتُيفُجمموعةُيفالدراسةُإىلُالتعرفُعلىُمسامهةُالتسيريُالتنبئيُللوظائفُوالكفاءاتُُهتدفُ 

ُالتسيريُالتنبئيُللوظائفُوالكفاءاتُحيثُ ُواليةُعنابة.ب قاعدًةُمرجعيًةُم لمَّةُجبميعُاملعلوماتُاملتعل ِّقةُبعددُونوعيةُالكفاءاتُالالزمةُُيوفر 
ُألداءُوظائفُاملؤسسةُبكفاءةُوفعالية.

مفردة،113ُُسةُاملكونةُمنُجمعُاملعلوماتُاألوليةُمنُعينةُالدرالـــعبارة55ُُُاستبيانُمشلُمتُتصميمهذاُاهلدفُللوصولُإىلُحتقيقُُو
ُ ُمتَّ ُاألساس ُهذا ُوعلى ُبرانمج ُاستخدام ُخالل ُمن ُالفرضيات ُواختبار ُالبياانت SPSSُُحتليل ُتوص لْتُُ.22إصدار ُذلك ُعلى وبناًء

تستند ُعليهُعمليةُاختاذُالقراراتُاملعلقةُإبدارةُالكي عترب ُُأنَُّالتسيريُالتنبئيُللوظائفُوالكفاءاتإىلُُالدراسة إذْنُُفاءاتُيفُاملؤسسة؛مرجعاًُ
ُالختيارُُفهو ُالفرصة ُيتيح  ُمما ُمسبقٍة ُمنُالكفاءاتُبصورٍة ُوالنوعية ُيفُالتوظيفُمنُخاللُحتديدُاالحتياجاتُالكمية ُمهمًا ُدورًا يلعب 

ُالتطوراتُ حُضروراًيُعلىُاملؤسسةُالسريعةُاليتُتشهدهاُالبيئةُأصباملصادرُاملناسبةُاليتُيتمُاالختيارُمنُبينهاُألحسنُاملرشحني،ُويفُظل ِّ
ديدُهيكلُاألجورُونوعيةُأنُتتنبأُبتطويرُالكفاءات،ُمنُخاللُالتقديرُاملسبقُلالحتياجاتُالتدريبيةُللموظفني؛ُابإلضافةُإىلُمسامهتهُيفُحت

ُالكفاءاتُلتحقيقُالعدالةُواملساواةُبنيُاملوظفنيُوحتفيزهمُعلىُبذلُجهوٍدُأكرب.ُخمتلفاليتُتتناسبُمعُُاحلوافز

ُاملفتاحية ُاملؤسساتُالكلمات ُالكفاءات، ُتعويض ُالكفاءات، ُتطوير ُالكفاءات، ُتوظيف ُوالكفاءات، ُللوظائف ُالتنبئي ُالتسيري :
 االقتصاديةُيفُواليةُعنابة.

Résumé 

Cette étude vise à identifier la contribution de La Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences dans le Management des Compétences dans un groupe d’Entreprises 

Economiques dans la wilaya d’Annaba, où la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences procure une base référentielle comprenant toutes les informations qui concerne le 

nombre et la qualité des compétences nécessaires à l’accomplissement des emplois de 

l’entreprise de manière efficace et efficience. 

Pour atteindre cet objectif, un questionnaire de 55 paragraphes a été conçu, pour collecter 

des informations nécessaires sur l’échantillon d’étude, qui est composé de 113 unités. Et sur sa 

base; l’analyse des données et le test des hypothèses ont été exécutées par l’utilisation du 

programme SPSS version 22. En conséquence, l’étude a abouti au fait que la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences est un référentiel sur lequel peut s’appuyer 

l’opération de prise des décisions qui concernent le management des compétences dans 

l’entreprise; donc elle  joue un rôle primordial dans le recrutement en précisant les besoins 

quantitatifs et qualitatifs des compétences d’une manière anticipative, ce qui permet d’avoir 

l’occasion de choisir les sources adéquates parmi lesquelles seront sélectionnés les meilleurs 

candidats. Et dans la rapidité des évolutions que connait l’environnement, il est devenu 

obligatoire que l’entreprise prévoie de développer les compétences et ce à travers la prévision 

des besoins des employés en formation. En outre, elle participe dans la précision des salaires et 

le type des primes qui conviennent à toutes les compétences en vue d'instaurer la justice et 

l’égalité entre les employés et les motiver à fournir plus d’efforts. 

Mots Clés: La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, Le Recrutement 

des Compétences, Le Développement des Compétences,  La Rémunération des Compétences, 

Les Entreprises Economiques dans la wilaya d’Annaba.  

 


