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.المقدمة

1.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .المقدمة

أدت املقتضيات احلديثة إىل حتوالت جذرية يف أمناط احلياة والسلوكيات، وإحداث تغيريات 

عميقة يف تنظيم العمل ويف ظروف أدائه وطرقه، وأدى ذلك إىل اعتماد توجهات إدارية حديثة 

ها تأثريا بروز منوذج التسيري بالكفاءات تستجيب ملتطلبات املرحلة الراهنة، ومن ابرز التحوالت وأعمق

وإدارة املعرفة، وهذا ما أحدث تغريات يف التصورات واملفاهيم ويف أساليب العمل والتنظيم، وقد 

�¬ƢƬǨǻ¦Â�ƨŭȂǠǳ¦�©ƢȇƾŢ�Ǻǟ�ƨš Ƣǻ�ƨȈǸȈǜǼƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�©¦ŚǤƬŠ�¿ȂȈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�©ǂƯƘƫ

 التطور التكنولوجي واملعلومايت اليت أدت إىل إحداث األسواق وتطور األعمال وتغريها، وبتأثري

الذي غري تأثريات واضحة وعميقة على سوق العمل، وهذا قد أظهر دور التغري احلاصل عامليا و 

والتجارة وغريها، وجعلها أكثر مرونة وختصص وجودة يف  أسس األعمال من وظائف كاإلنتاج

�Ȃƫ�ȄǴǟ�®ƢǸƬǟȏ¦�̈°ÂǂǓ�Ƥ ǴǘƬȇ�¦ǀǿÂ��«ƢƬǻȍ¦ƢǿŚǣ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�ǎ ƟƢǐƻ�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�Ǧ ȈǛ.

هذه التحديات فرضت على املؤسسات ضرورة ملحة لتأقلمها مع مواردها البشرية يف بيئة 

تتسم بالتعقيد والتغري واشتداد حدة املنافسة، وهذا دفعها إىل تغيري أساليب العمل وإعادة تكوين 

�ƲǿƢǼǷ�̈ƾǟ�̧ƢƦƫƜƥ��ƨȇǂǌƦǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�Ŀ�Ƕē¦°ƾǫ�Ǟǧ°�ȄǴǟ�®¦ǂǧȋ¦�ƾǟƢǈƫ�ƨưȇƾƷ�¼ǂǗÂ

التكنولوجيا احلديثة، ومن هنا تظهر أمهية االستثمار يف رأمسال البشري ويف تنمية الكفاءات ألنه 

ستثمار فيهم حمرك النمو وعامل أساسي خللق القيمة ولفعاليتها وجناحها يتطلب على املؤسسات اال

واحملافظة عليهم، حبيث فالتنمية احلقيقية والتطوير ال يكون يف املباين  نتهمصيا وتنميتهم واحلرص على

واآلالت والتقنيات احلديثة فقط بل يتوقف أساسا على العنصر البشري كونه ال يتوقف جناح 

األعمال وفشلها إال على أداء هذا العنصر كونه هو الفاعل يف ذلك، وهذا ما أكد توجه اإلدارات 

وجيه االهتمام للعنصر البشري باعتباره رأمسال نادر احلصول عليه وخاصة أصحاب احلديثة إىل ت

تدمج جمموعة من املعارف، معارف نظرية ومعارف عملية) الكفاءات(وهذه األخرية  الكفاءات،

، وامتالك الفرد هلذه املعارف جيعل املؤسسة متلك ميزة )عالقاتية(، ومعارف سلوكية )املهارات(  

.ƨǈǧƢǼŭ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄȈǸتنافسية تت

ومنه فاإلنسان هو أمثن رأمسال كونه يعترب كثروة مهمة تضمن للمؤسسة االستمرارية والبقاء 

يف السوق، حبيث اإلنسان الفاعل يف عصر التكنولوجيا هو من ميلك مهارات متعددة ويكون قادرا 

  .لتأهيل عدة مرات خالل حياته العمليةعلى التعليم الدائم والقابل على إعادة التكوين وا
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�śȈǠƬǳ¦Â�Ǧ ȈǛȂƬǳƢƥ�ƨǬǴǠƬŭ¦�ƨƦƟƢǐǳ¦Â�ƨǬȈǫƾǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬȇ�®°Ȃŭ¦�¦ǀđ�¿ƢǸƬǿȏ¦Â

يف مناصب العمل أو التوجه حنو التكوين، وهذه العمليات تؤثر على املؤسسة إما اجيابيا أو سلبيا، 

الكفاءات يعتمد على التقييم اجليد هلا، ونظرا لتغري ونظرا لذلك فاختاذ أحسن قرار خيص تسيري 

العوامل البيئية عرب الزمن جيب على املؤسسة التطلع للمستقبل الكتشاف األخطار والسعي إىل 

التقليل منها واستغالل الفرص، وهذا يتطلب التخطيط املستقبلي للوظائف والكفاءات، وحىت حتقق 

سياسة التسيري التقديري للوظائف والكفاءات، وهذا ميكن من املؤسسة التنمية عليها أن تنطلق من 

حتديد حجم اليد العاملة من الناحية الكمية والنوعية، والبحث عن أساليب معاجلة عدم التوازن 

  .الن املؤسسة قد تتعرض إما إىل فائض أو عجز يف عمالتها) موازنة الكفاءات(

ǳ¦�̈°¦®Ɯƥ�ǶƬē�ƪ ƸƦǏ¢�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�̈°¦®Ɯǧ�ÀȂǴǸƸƬȇ�ǶĔȂǯ�Ƕđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�ƾȇ¦ǄƫÂ��©¦ ƢǨǰ

�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ȄǴǟ�¦Śưǯ�Ǆǯǂȇ�ƨƠǨǳ¦� ȏƚđ�¿ƢǸƬǿȏƢǧ�Ʈ ȈŞ��ƢȀǬȈǬƸƬǳ�ÀȂǠǈȇÂ�ŚȈǤƬǳ¦�ƨȈǳÂƚǈǷ

بغرض تعلم كل ما هو جديد حول عمله، ويتم ذلك يف مراكز متخصصة تثمن وتعرتف بكفاءاته مبا 

كية املهنية اليت يرغب فيها، حيث متثل عملية االعرتاف يكفل له قابلية استخدامها وتطويرها، واحلر 

�śǈƸƬǳ�ƨȈǼȀŭ¦�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ǶȀƬƦǣ°�ȆǸǼȇ�¦ǀǿÂ��̈ŐŬ¦�śǸưƬǳ�§ȂǴǇ¢�©ƢƦǈƬǰŭƢƥ

©¦ ƢǨǰǳ¦�ǽǀđ�» ŗǠƫ�̈®ƢȀǋ�°¦ƾǐƬǇ¦�ÀƢǰǷȍƢƥ�¿¦®ƢǷ�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼǷ�ŚǧȂƫ�Ŀ�ǶǿƢǈȇÂ��ǶēƢȈƷ�ǖŶ.

سنوضح أهم هذه العناصر املرتبطة بالكفاءات، على شكل ومن خالل هذه املطبوعة 

حسب الربنامج املقرر للمقياس، تدرس مادة هذا "إدارة الكفـاءات"حماضرات حمددة يف مقياس 

ملستوى  - تيارت –املقياس يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جلامعة ابن خلدون 

، يتضمن برنامج املقرر مثانية حماور وأثناء حترير "يات العملاقتصاد"السنة الثانية ماسرت ختصص 

  .هذه املطبوعة التزمنا فيها بتطبيق املنهجية العلمية

، قسمناه إىل مبحثني يتناول املبحث "مفهوم وأنواع الكفـاءات"يتناول احملور األول 

  ".لكفاءةمستويات ا"، أما املبحث الثاين فيتناول "¢ƢēƢȇȂƬǈǷÂ�̈ ƢǨǰǳ¦�®ƢǠƥ"األول 

، قسمناه إىل مبحثني، يتناول املبحث "أهداف إدارة الكفـاءات"أما احملور الثاين فيتناول 

".Ƣē°¦®¤�©ȏƢůÂ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ŚȈǈƫ�©Ƣƥ°ƢǬǷ"، أما املبحث الثاين فيتناول "مفهوم إدارة الكفاءات"األول 
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، يتناول ، قسمناه إىل مبحثني"أدوات إدارة الكفـاءات"أما احملور الثالث فيتناول 

  ".الربامج التدريبية"، أما املبحث الثاين فيتناول "التطوير اإلداري واإلدارة باألهداف"املبحث األول 

، قسمناه إىل مبحثني، يتناول املبحث األول "تقييم الكفـاءات"أما احملور الرابع فيتناول 

  ".يم الكفاءات، أما املبحث الثاين فيتناول أدوات تقي"ماهية تقييم املوارد البشرية"

، قسمناه إىل ثالثة "التسيير التوقعي للوظائف والكفـاءات"أما احملور اخلامس فيتناول 

، أما املبحث الثاين فيتناول "ماهية التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات"مباحث يتناول املبحث األول 

اآلليات املعتمدة يف النماذج "ل ، أما املبحث الثالث فيتناو "أمهية التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات"

  ".للتنبؤ باملوارد البشرية

، قسمناه إىل ثالثة "منهجية المدونة المرجعية للكفـاءات"أما احملور السادس فيتناول 

، ويتناول املبحث "تطور مفهوم حتليل العمل وتوصيف الوظائف"مباحث، يتناول املبحث األول 

املدونات "، أما املبحث الثالث فيتناول "ج التحليل الوظيفياملقتضيات العملية لتجديد مناه"الثاين 

  ".املرجعية للوظائف والكفاءات

، قسمناه إىل ثالثة مباحث، يتناول املبحث "موازنة الكفـاءات"أما احملور السابع فيتناول 

بحث ، أما امل"ماهية موازنة الكفاءات"، أما املبحث الثاين فيتناول "ختطيط املوارد البشرية"األول 

  ".خصائص ومصادر احلصول على املوارد البشرية"الثالث فيتناول 

، قسمناه إىل ثالثة "تثمين مكتسبات الخبرة المهنية"احملور الثامن واألخري فيتناول 

ماهية تثمني "، أما املبحث الثاين فيتناول "مفاهيم مرتبطة باملوضوع"مباحث، يتناول املبحث األول 

  ". مناذج ألنظمة االعرتاف بالكفاءات يف العامل"، أما املبحث الثالث فيتناول "مكتسبات اخلربة املهنية

ويف األخري امحد اهللا عز وجل الذي وفقي لتقدمي هذه املطبوعة املتواضعة لطلبتنا وزمالئنا، 

ƅ¦�¾ȂŞ�ƨǴƦǬǷ�©ƢǠƦǘǳ�ƢȀǼǷ�ƾȈǨƬǈǻ�ŕƷ�ǶēƢǬȈǴǠƫÂ�ǶēƢǜƷȐŠ�ƢǼȈǴǟ�¦ȂǴƼƦȇ�ȏ�ÀƘƥ�ǶȀǼǷ�Ƥ Ǵǘǻ�Ʈ ȈŞ.
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  .مفهوم وأنواع الكفاءات: لمحور األولا

جناح املؤسسات وفشلها،  أساسهايتوقف على  أساسيةتعترب وظيفة املوارد البشرية وظيفة  :تمهيد

 ذلك وأدى، اإلسرتاجتية أهدافهاكفاءة اداء املؤسسات لتحقيق   من الضروري حتديد  أصبحوهلذا 

، وقد تبني بان كل عملية تطوير ال يركز فيها على خرآ إىل املوارد البشرية من يوم إدارة أمهيةتزايد  إىل

 اإلداراتالفشل كونه العنصر الذي يتعامل مع بقية املوارد، وكل هذا دفع  إىلالعنصر البشري تؤول 

نادر احلصول  رأمسالعلى توجيه االهتمام وبدرجة كبرية هلذا العنصر واعتباره  التأكيد إىلاحلديثة 

  . الكفاءات أصحابعليه، وخاصة 

ري ويسعون ياخلربة واملهارة العالية هم من يتحملون مسؤولية عوامل التغ وأصحابفالكفاءات 

 أصبحتلتحقيقها، وفشل الكثري من املؤسسات سابقا كان سببه قلة اخلربة والكفاءة، وقد 

  .التفوق تكتسبها لتحقق سساتلمؤ احد املزايا التنافسية لالكفاءات يف عصرنا احلايل متثل 

  .أبعاد الكفاءة ومستوياتها: األولالمبحث 

  .تعريف الكفاءة: أوال

.1"جمموع االستعدادات واملعارف لدى فرد ما يف امليادين املختلفة"�ƢĔƘƥالكفاءة تعرف 

حتكما فيها من  أكثر األشخاصبيانات للسلوكيات متثل قوائم يكون بعض " ƢĔƘƥوتعرف الكفاءات 

.2"كفاءة يف بعض الوضعيات أكثراآلخرين، مما جيعلهم 

Administrative(يف كتابه  )Mintzberg(يعرفها و  Beauvoir(ƢĔƘƥ " القدرة على اختيار 

املنظمة يف  إىلالكفاءة تعين الوصول  أن أياملتاحة،  نتيجة بتطبيق املوارد أحسنحيقق  الذي ملسلكا

.3"املنظمة إليههدف تسعى  أي

هدف حمدد مسبقا،  أومتعلقة بوضعية  أو إليههدف ينتظر الوصول الكفاءة متارس باالرتباط مع و 

 والسلوكياتقدرات العمل و جماميع املعارف " ƢĔƘƥالكفاءة ) M.Parlierو  P.Gilbert(ويعرف 

.4"وضعية ما أوهدف ما  إىلالتنظيمية بالنظر 

.63، ص 2015دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع، األردن،،1ط، "التطوير التنظيمي واإلداري"، حممود عبد الرمحن. د - 1
2 - Levy. Leboyer, "La Getion Des Competences", Edition D'organisation, Paris,

1996, p42.
.227، ص2000ل للنشر والتوزيع، األردن، دار وائ ،1ط ،"إدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات"حمفوظ امحد جودة،  .د-  3

4-Cécile déjoux, "les compétences au cour de l'entreprise", édition d'organisation,

paris, 2001, p141.
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  .)متطلبات الكفاءة(الكفاءة  أبعاد: ثانيا

  :الكفاءة تتكون من ثالثة عناصر وهين ابج تمن التعاريف السابقة نستن

معرفة صرحية  إىل، واملعرفة السلوكية، حبيث تنقسم املعرفة كذلك )املهارات(املعرفة، املعرفة العملية 

ورغم اختالف الباحثني يف تقدمي  أو ميكن تقسيمها إىل معرفة نظرية ومعرفة تطبيقية،ضمنية، وأخرى

1:يتكون من األبعاد األساسية التالية هذا املفهوم أنعلى  فقواات ¢ǶĔ إالتعريف موحد للكفاءات 

 املعرفة العلمية)Savoir:(الكفاءات النظرية. 

 املعرفة العملية)Savoir – Faire( :الكفاءات التطبيقية. 

املعرفة السلوكية)Savoir – être( : العالقاتية أوالكفاءات االجتماعية.  

  :عناصر كما يليوبناءا على هذا سنوضح هذه ال 

  :وتتكون من :المعرفة أنواع - 1

املزايا  إلجيادقاعدي متني  وأساسمفتاح النمو االقتصادي، "هي و :)savoir(المعرفة  - ا

.2"، وحتقيق املكانة واكتساب القدرة وتوليد القوةاألسواقالتنافسية، وفتح 

معرفة، وكلمة أوعىن علم مب) épistémologie(باالستمولوجيا " اإلغريقتدعى املعرفة عند و 

)loges ( 3"نقد أومبعىن حديث.

يفات رمزية هي توص أو، خدام يف حل مشكلة معينةمعلومات منظمة قابلة لالست"املعرفة هي 

.4"الطرائق احملددة للمعامالتللمفاهيم والعالقات و 

لكي نعترب  هأنعلى  ، ويدل هذا5"عبارة عن اعتقاد صادق له ما يربره" ƢĔƘƥاملعرفة  أفالطونويرى 

.الصدق، والتربيرو الذكاء : تتوفر فيه شروط معينة وهي أنشيئا ما معرفة جيب 

savoir(المعرفة العملية - ب faire(:املهارات الفنية والعالقات  شملوتسمى املهارات وت

دمي اخلدمة، لتق أواملهارات الفنية يف القدرات املستخدمة لعمل املنتج، "وتتمثل  ةوالفكري اإلنسانية

عند تدرج الفرد يف اهليكل  )األخرىعند مقارنتها باملهارات ( أمهيةقل أوقد تصبح املهارات الفنية 

فتهتم بعالقة املدير بالزمالء، والرؤساء، واملرؤوسني، وهي  اإلنسانيةمهارات العالقات  أماالتنظيمي، 

يترام دراسة ميدانية في شركة ميد -التشارك المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية  تأثير"عبد املالك ججيق، سارة عبيدات، . د - 1

 .130ص  ،2014اجلزائر،،، ورقلة06العدد  ،مجلة اداء المسسات الجزائرية،"-بالجزائر العاصمة
.17، ص )ن. س. ب(، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، "اقتصاد المعرفة"مجال داود سلمان، .د - 2
.31، ص 2012، األردنالوراق للنشر والتوزيع، ،1ط ،"رفةاقتصاد المع"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د.د - 3
.14، ص2011األكادميون للنشر والتوزيع، األردن، ،1ط ،"االقتصاد المعرفي"حممد نائف حممود، . د - 4
.31مرجع سبق ذكره، ص ، "اقتصاد المعرفة"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د.د - 5
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 يفها بالقدرة على تنسيق وتكاملاملهارات الفكرية فيمكن تعر  أماهامة عند كل مستوى تنظيمي، 

قصوى يف قمة اهليكل التنظيمي، حيث يتم اختاذ أمهيةاملنظمة، وحتتل هذه املهارات  أنشطةخمتلف 

  من رأمسال الفكري واخلربة الشخصية، وتتكون أساسا 1"األجلوالقرارات الطويلة  اإلسرتاجتيةالقرارات 

          العمود الفقري القتصاد اليوم " بأنه 1991سنة   Stewartهاعترب  :المال الفكري الرأس-

واالزدهار يف البقاء واالستمرار  أن إذحقيقة يف احلياة االقتصادية  أهموبات ) االقتصاد املعريف(

.2"ومهارة عالية اقتصاد اليوم يتطلب رؤية موضوعية بعيدة املدى ومقدرة عقلية وخربة متجددة

احلقيقية والفعلية للعمل طوال فرتة زمنية، حىت تتوفر له املعرفة  املمارسة"هي و :الخبرة الشخصية-

.3"ممارسة أوعرف العمل على حقيقته، وليس جمرد السكن يف الوظيفة دومنا معرفة  أيالدقيقة عن العمل، 

savoir(المعرفة السلوكية- ج être(:عبارة عن " اإلنساين، فالسلوك وتسمى املعارف الذاتية

�ƪسلسلة من االخ ǻƢǯ� ¦ȂǇÂ�ǂƻȉ�Ǧ ǫȂǷ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ƾǼǟ�®ǂǨǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦Â�©¦°ƢƦƬ

.4" انفعالية أوعقلية  أوهذه املمارسات حركية 

جموعة املواقف واملميزات الشخصية املرتبطة باملوظف مب  لتأثرهيتغري نتيجة  السلوكويظهر بان  

روح  ،الدقة ،رتتيبالصفات الشخصية، كالواملطلوبة عند ممارسة النشاط املهين، فهي جمموعة 

  :واملعرفة السلوكية تظهر يف العناصر التالية، اخل...، االندفاع، روح املسؤوليةاملبادرة، الثقة

معرفة السوك والتصرف السليمني. 

املهارات اليت يظهرها الفرد يف التعاون مع اآلخرين. 

 يستقبلهاطريقة معاجلة املعلومات اليت يتلقاها الفرد واليت.  

الوراثية  أووالنظرية املكتسبة  والالشعوريةالسلوك ظاهرة معقدة تتداخل فيها العوامل الشعورية ومنه ف

  .االجتماعية واالقتصادية واحلالة الصحية واملزاجية وغريها أو واملتعلمة

.308، ص1997، دار اهلاين للطباعة والنشر، مصر، "اإلدارة في القرن الحادي والعشرين"م، حممد سويل. د - 1
).32-31(، مرجع سبق ذكره، ص ص"اقتصاد المعرفة"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د.د -2
 .91ص ،2005مصر، ،ردار الوفاء للطباعة والنش، "إدارة الموارد البشرية"حممد حافظ حجازي، . د -3
.123، مرجع سبق ذكره، ص"التطوير التنظيمي واإلداري"حممود عبد الرمحن، . د - 4
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«��Â¢�ǶȀǧ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƄ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�̧ȂǸů�ƢĔ¢�ȄǴǟ¦و  °ƢǠŭ¦�°ƢƦƬǟ¦�ǺǰŻ إلحاطة بشيء

1:أو جمموعة من األشياء، وهناك نوعان من املعارف مها

 أوامر أوقرارات،  أو إجراءاتهي املعرفة العلمية والتقنية اليت تطبق على شكل  :المعرفة النظرية - 

  .رمسية تصدر لتسيري املنظمة

لذي حصل عليها هي املعرفة املتحصل عليها باخلربة وهي مرتبطة بالشخص ا :المعرفة التطبيقية - 

  .عن طريق التكوين املباشر يف مكان العمل إالوال تنتقل 

  :نوعني مها إىلعموما  املعرفة تنقسم :أقسام المعرفة -2

، وعادة تكون موثقة يف إليهااملعرفة اجلاهزة والقابلة للوصول " ƢĔƘƥتعرف و  :المعرفة الصريحة - ا

يف السلع واخلدمات  إجيادهااجلودة يف التنظيم، وميكن مصادر املعرفة الرمسية، اليت يغلب عليها طابع 

عمل وخطط ومعايري تقييم  وإجراءات أدلةعلى شكل  أوجتارية،  وأسرارعلى شكل براءات اخرتاع 

.2"األعمالهلذه 

وسيلة  أية أواخلربات والتجارب احملفوظة يف الكتب، والوثائق "ƢĔƘƥتعرف املعرفة الصرحية كما 

الكرتونية، وهذا النوع من املعرفة من السهل احلصول عليه والتلفظ به  أوت مطبوعة ، سواء كانأخرى

.3"بوضوح ونشره

واملعرب عنها بالطرق النوعية واحلدسية غري ) الذاتية(املعرفة غري الرمسية "وهي  :المعرفة الضمنية - ب

 إنشاءيف القدرة على  ساألسا، وهي األفراديف عمل  إجيادهاالقابلة للنقل والتعليم، واليت ميكن 

بان  إليهاللوصول  األوىل، وجترى اخلطوة عرب االستعالم واملناقشة إليهااملعرفة، ومن املمكن الوصول 

.4"، ومن مث يتم وضعها مث نقلها وتدوينهاأوالتعرف 

ت واملكتسبة، من خالل تراكم خربا األفراداملعرفة املوجودة يف عقول " ƢĔƘƥتعرف املعرفة الضمنية 

، على الرغم من قيمتها سابقة، وغالبا ما تكون ذات طابع شخصي مما يصعب احلصول عليها

ƨǧǂǠŭ¦�Ƥ ƷƢǏ�ǲǬǟ�ǲƻ¦®�ƨǻǄƬű�ƢĔȂǰǳ��ƨǤǳƢƦǳ¦"5.

 .25ص، 2004مديرية النشر جلامعة قاملة، اجلزائر، ،"الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة،  .د - 1
.104، ص 2011، الدار اجلامعية، مصر،"االقتصاد المعرفي"د عبد املطلب عبد احلميد، -2
،1ط، "مدخل األداء التسويقي المتميز: التسويق المبني على المعرفة"فارس حممد النقشبندي، .��Ä°¦ÂŐǳ¦�ƾȈǋ°�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°¦Ǆǻ®.د - 3

.42، ص2013الوراق للنشر والتوزيع، األردن، 
.104، مرجع سبق ذكره، ص "االقتصاد المعرفي"عبد املطلب عبد احلميد،  .د -4
، مرجع "مدخل األداء التسويقي المتميز: التسويق المبني على المعرفة"فارس حممد النقشبندي، .��Ä°¦ÂŐǳ¦�ƾȈǋ°�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°¦Ǆǻ® .د-5

.42سبق ذكره، ص
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، من مباشرولكن بشكل غري  إليهايف عقول العاملني عليها وميكن الوصول " املعرفة املخزنة وهي

.1"وتعلمها إليهاالحظة السلوك، حيث ميكن الوصول االستنباط املعريف وم أساليبخالل استخدام 

  :ت هيااملعرفة الضمنية العتبار  أمهيةعلى  )Grundstein( أكدولقد 

  .األفرادتبادل املعرفة يتم بالتفاعل املتميز احلاصل بني  - 

هذا النوع  أنمعرفة صرحية يساهم يف توسيع حقل املعرفة، حيث يتضح  إىلحتويل املعرفة الضمنية  - 

ميزات تنافسية وهذا يتطلب ضرورة احلصول عليه رمسلته ونشره يف  إنشاءمن املعرفة يعمل على 

  .املؤسسة

ال يتحقق  أعلىمستوى  إىلمتكاملة حبيث املرور  مستوياتالكفاءة تكون  ألبعادالعناصر املكونة  - 

، حكم يف املعرفة النظريةيفرض الت املعرفة العملية إىل، مبعىن الوصول األدىنبالتحكم يف املستوى  إال

تفاعل املعرفة الضمنية حبيث ت، وبلوغ املعرفة السلوكية يتطلب التحكم يف املعرفة النظرية والعملية

2:القيمةوتنشئ والصرحية 

يف ميدان املوارد البشرية تؤكد على دور املعرفة الضمنية البالغ  أعدتالكثري من املؤسسات اليت 

اخل  املؤسسة، حيث يقتضي االندماج يف االقتصاد العاملي املبين على القيمة د إنشاءيف  األمهية

، ورصد اإلسرتاجتية�Ƣē¦ ƢǨǯÂ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�Ƣǿ®°¦ȂǷ�śǸưƫ إىلاملعرفة ضرورة سعي املؤسسات االقتصادية 

من اليت عند  أعلىقيمة  إنشاءالكامنة لدى املوارد البشرية كمورد اسرتاتيجي يضمن للمؤسسة 

  . تايل حتقيق ميزة تنافسية مستمرة عرب الزمناملنافسني وبال

باملعرفة  تتأثربني املعرفة الضمنية واملعرفة الصرحية فاملعرفة الضمنية  تربط ان هناك عالقةبد جنومنه 

�Ƣđ�¬ǂǏÂ�ƨȈǼǸǓ�ƨǧǂǠǷ�ƪ  أصلها، ولكن املعرفة الصرحية الصرحية ǻƢǯƢđƢƸǏ¢  من خالل حتويلها يف

به املؤسسة احلالية املبنية على املعرفة تسعى لتحقيق تفاعل بني  تعمل ، وهذا مااألعمالجمال 

تنقيحها ونقدها  إىل، حبيث نشر املعرفة الصرحية داخل املؤسسة يؤدي )الصرحية والضمنية( املعرفتني 

جراء  األفراديف رؤوس  نشأتللمعرفة الضمنية اجلديدة اليت  أصالرها و ومن مث تصحيحها لتصبح بد

  .م يف خلق القيمة داخل املؤسسةهيسا األخريالصرحية، وهذا يف  تنقيح املعرفة

.104، مرجع سبق ذكره، ص "االقتصاد المعرفي"د عبد املطلب عبد احلميد، -1
مجلة علوم االقتصاد ، "معرفة الضمنية داخل المؤسسة ودوره في إنشاء القيمةتفاعل المعرفة الصريحة وال"، حباينة حممد. د - 2

.81، ص 2014ديسمرب اجلزائر، ، 03، جامعة اجلزائر 30العدد  ،والتسيير والتجارة
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  .مستويات الكفاءة: ثالثا

  :الكفاءة تنتج عن جتميع وتراكم العديد من العناصر وهي

احلقائق املتعلقة باألحداث واليت ميكن التعرف  أواملادة اخلام " ƢĔƘƥالبيانات تعرف : البيانات-1

غري قادرين على  أننائق غالبا ما تكون مستقلة عن بعضها، مبعىن عليها وقياسها، وهذه احلقا

 اإلمكاناالستفادة منها استفادة كاملة، ولكن عندما جتهز هذه البيانات وتنظم وتصبح يف 

�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ƢȀǼǷ�̈®ƢǨƬǇȏ¦1"تصبح معلومات اإلدارية.

ص ما تتضمنه هذه البيانات، تركيبا الستخال أوناتج معاجلة البيانات حتليال "هي  :المعلومات-2

وتتميز املعلومات ، 2"من مؤشرات وعالقات ومقارنات وموازنات ومعدالت وغريها إليهتشري  أو

حتمل  أنجيب  فعالة املعلومات حىت تكونو تستخدم يف عملية اختاذ القرارات �ƢĔȂǯ�ƨǷƢǿصائص خب

3:اخلصائص التالية

�Ƣē¦°¦ǂǫ�̄Ƣţ¦�Ŀ اإلدارةصل املعلومات اليت حتتاجها ت أنمبعىن : )Timelines(التوقيت السليم  - 

  .يف الوقت املناسب

املوضوعات بدقة ال  أو األشياءتكون املعلومات صحيحة وتصف  أن أي :)Accuracy(الدقة  - 

  .من معىن أكثر إعطاءاحتمالية  أوالشك  إليهايرقى 

  .الحتياجات الفعلية للمديرتطابق املعلومات ا أوتتالئم  أن أي :)relevance(المالئمة - 

جمال املعلومات بدرجة تساعد املدير على وضوح الرؤية  إتباع أي :)Competeness( الشمول - 

  .عند اختاذ القرارات

  .قرائتها وتقدميها بطريقة يسهل فهمها باإلمكانيكون  أن ):Readable( قرائتها باإلمكان - 

حبواسه وحدسه  اإلنسانا يتحقق وحيصل عليه كل م"الشامل هي  بإطارهااملعرفة  :المعرفة-3

اهلامات  أوخربات  أومالحظات ومشاهدات  أو أفكار أوتصورات  أومفاهيم  أووحبثه من معان 

يف فهم ما حييطه من الشغف الفطري لالستطالع وحتقيق الرغبة  إلشباعوجتارب روحية، كل ذلك 

تساعدنا على اختاذ القرارات "عرفة هي اليت وامل جنمعه البيانات هي كل ما أن، حبيث جند 4"عوامل

.193، ص2011دار اليازوري للنشر والتوزيع ، األردن،،"االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"طاهر حممود الكاللدة، .د - 1
.428مرجع سبق ذكره، ص ،"اإلدارة في القرن الحادي والعشرين"،حممد سويلم. د - 2
).200-199(، مرجع سبق ذكره، ص ص"االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"طاهر حممود الكاللدة، .د - 3
، مرجع "مدخل األداء التسويقي المتميز: سويق المبني على المعرفةالت"فارس حممد النقشبندي، .��Ä°¦ÂŐǳ¦�ƾȈǋ°�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°¦Ǆǻ®.د - 4

.37سبق ذكره، ص
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Data(اجليدة، وتسمى عملية استخالص املعرفة من البيانات بعملية تعدين البيانات  Mining(،

عملية استكشاف وحتليل لكميات كبرية من البيانات بغرض اكتشاف  ƢĔƘƥوميكن تعريف تعدين البيانات 

توظيف الرتاكم املعريف املوجود  لسسات تكون معرفتها من خالاملؤ و ، 1)"اكتشاف املعرفة(  معنوية أمناط

املعرفة داخل املؤسسة  أصحابت االستفادة من جممل تفاعال أواملوجه لتكوين معرفة جديدة فيها و 

  .القيم إلنشاءوبيئتها التنافسية البتكار معرفة جديدة غري مسبوقة  وأسواقها

ى املشاركة باملعرفة بني العاملني داخل املؤسسة ومع الزبائن بنيت عل إذاوتصبح املعرفة ذات قيمة عالية 

كل لال يزيد من قيمتها يف  املؤسسة وينجم عنه تعطيل  ، الن عدم استغالهلايف البيئة اخلارجية واملستفيدين

  .هو جديد ومبدع  بتكار من خالل البحث اجلاد عن كل مااالحركات النمو والتطور و 

بداية حركة جديدة يف حياة املعرفة، وتدل على بداية لوالدة ƢĔƘƥطبيق املعرفة عملية ت تظهر األخريويف 

القيمة احلقيقية داخل املؤسسة  إلنشاءوالتقنية اليت تسعى  والتنظيمية اإلنسانيةهارات من امل معارف جديدة

 يدركون جيدا املعرفة من خرباء وتقنيني وأصحاب، منافسيهاواليت بدورها تكون سبب يف متيز املؤسسة عن 

مفاجآت غري متوقعة نتعلم منها الكثري   إىلجديدة تقود  أسئلةمعامل التجربة اجلديدة، وهذه التجارب تطرح 

  .جديدة وإنسانيةونستكشف من خالهلا حقائق علمية 

ن املعرفة الدقيقة عوالذي ينتج عنه ، والفعلية للعمل طوال فرتة زمنية وهي املمارسة احلقيقية :الخبرة-4

  .نتيجة ممارسته لعمله العمل

املعلومات هي بيانات منظمة ومرتبة لتلبية  أنيف "ق بني املعلومات واملعرفة يكمن الفر جند بان األخريويف 

ƢȀǼǷ�Ƕē®ƢǨƬǇ¦�ƨȈǨȈǯÂ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǺǷ�² أمااحتياجات معينة،  ƢǼǳ¦�ǾǸȀǨȇ�ƢǷ�ȆȀǧ�ƨǧǂǠŭ¦"2.

قيمة وثروة عندما جيري تطبيقها، وتتميز املعرفة بوصفها  إىلمل تستثمر وحتول إذا واملعرفة ليس هلا قيمة 

3:موردا إنسانيا يف كفاءة فاعليتها عن املوارد املادية مبا يلي

  .املعرفة اقل قابلية للفقد والضياع أو االستهالك وانتهاء الصالحية - 

  .تفعيلويتعاظم بال تأثريهاتنامي املعرفة كما ونوعا باالنتشار واملشاركة ويتجدد  - 

  .قابلية للتحويل واالنتقال والتجديد بدرجة عالية من السرعة وبتكلفة اقل أكثراملعرفة  - 

 .وعموديا أفقيااملعرفة تتزايد تزايدا  - 

، "الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، "المصادر واالستراتجيات: إدارة التغيير التنظيمي"حسن حممد امحد حممد خمتار، .د - 1

.363، ص2004مصر، ،3ط
، مرجع "مدخل األداء التسويقي المتميز: التسويق المبني على المعرفة"فارس حممد النقشبندي، .ÂŐǳ¦�ƾȈǋ°�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ�°¦Ǆǻ®��Ä¦°�.د - 2

.42سبق ذكره، ص
مرجع  ،"األسس النظرية والتطبيق في المصارف التجارية: اقتصاد المعرفة"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د. د - 3

.33سبق ذكره، ص
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11.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .الكفاءات أنواع: المبحث الثاني

  :تحدد كل منهم كما يلييميكن تقسيم الكفاءات إىل كفاءات أساسية وكفاءات تفاضلية، و 

  .ألساسيةالكفاءات ا: أوال

 أخرىجهة  أيةمما تقوم به  أفضلعلى حنو "ومتثل ما تقوم به املؤسسة   وتسمى بالكفاءات اجلوهرية

تكون كفاءة الشركة اجلوهرية على شكل خدمة مميزة  أنوهي الكفاءة املميزة للمؤسسة، وميكن  أال

مؤسسة ما جهدا  قد تبذل، 1"تكون التكلفة اقل أوسرعة اكرب يف التسليم  أو أفضلذات نوعية 

عن النجاح  أخرىيف حني تبحث مؤسسات  إبداعيةلكي تكون الرائدة يف السوق بتصميمات 

 األفراد إليهاحيتاج  األساسيةالكفاءات ، و أفضلولكن بنوعية  األوىلبعد املؤسسة  إليهولكن تصل 

:والتطوير وهي، وتكتسب هذه الكفاءات بالتكوين أعماهلميف ) فعالني أفراد(فعالني  يكونوالكي 

، كاملعرفة املوجودة عند اخلرباء واملعرفة املوجودة يف اإلنسانيةمن مصادرها تستخلص  :المعارف - 1

  .لمعرفةلقاعدة تشكل  األخريلتصبح يف الوسائط الرقمية واملادية ونقلها وختزينها 

يم عتاد ورشة ، مثل املؤهالت  املتعلقة بتنظوختص التثبيت السلوكي عن خربة ما :المؤهالت - 2

تنمية املهارات السلوكية وخربات العمل اجلماعي واملهارات " إىلبطريقة منطقية، حيث حيتاج ذلك 

وطرق العمل واملهارات  وأساليبوتنمية املهارات الفنية  اإلدارة أساليبالقيادية واملرونة يف تطبيق 

.2"ونظم ترقية االفراد وأساليبرات الوظيفية وحتديد املها األداءاليومية وتقييم  األعمالوممارسة  اإلشرافية

 أنمزايا تنافسية قابلة لالستمرار وهلذا فمن النادر "وبناء على اخلربة واملعرفة تقدم الكفاءات اجلوهرية 

  الن الفائدة املقدمة من طرف املنتجات والتقنيات اسم كفاءات جوهريةيطلق على املنتجات 

.3"حتسينات عليها إدخال أومنافستها  أوشراؤها  األخرىلمؤسسة وميكن ل األجلوالتقنيات قصرية  

دار  ،"والعمليات والخدمات لإلنتاجالجودة الشاملة  إدارةمقدمة في : الجودة المعاصرة إدارة"عبد العال النعيمي،  حممد. د - 1

).92-91(، ص ص2009، األردناليازوري للنشر والتوزيع، 
  .166ص ،مرجع سبق ذكره ،"اقتصاد المعرفة"داود سلمان،  مجال. د - 2
- (إجراءات"يطلق عليها اسم  ):ألساسيةاالكفاءة (  الكفاءة الجوهرية "Processes ( معينة  أشياءوتتمثل يف القدرة على عمل

.من املنافس، فاملنتج اجلديد ليس كفاءة ولكن عملية تطوير املنتج اجلديد هي كفاءة جوهرية أفضلبشكل 

chaparral (�ƨȈǼǬƬǳ¦�̧ƢǨƫ°¦Â�ƢēƢƴƬǼǷ�Ǧ( شركة الفوالذ :مثال ȈǳƢǰƫ�µ ƢǨŵƢƥ�±ƢƬŤ�ǲƥ�ƨȈǼǬƬǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƪ ǈȈǳ�ƨȇǂǿȂŪ¦�Ƣē ƢǨǯ�Ʈ ȈŞ��ƢȀȈǧ

�ƨǟǂǈƥ�ƨȈǼǬƬǳ¦�ǲȇȂŢ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫمنتجات وعمليات جديدة، ويف الوقت الذي يقوم فيه منافس ما بتقليد التقنية احلالية لشركة  إىل

)chaparral( جوال داخل مصانعها ، وهذه الشركة تسمح للزوار بالتشيء آخر هذه الشركة قد انتقلت قدما إىل، تكونƢē®¦°Ɯƥ  ولكن ال

.ǶȀǠǷ�ǶēȂȈƥ�Ŀ�ǾǠǼǐƥ�±ƢƬŤ�ƢǷ أفضليعون هؤالء اخذ يستط
سبق  مرجع ،"مقدمة في إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج والعمليات والخدمات: الجودة المعاصرة إدارة"حممد عبد العال النعيمي، . د - 3

.92، صذكره
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  .الكفاءات التفاضلية: ثانيا

  :املتوسط وتشمل واألداءاملرتفع  األداء أصحابوتسمح بالتمييز بني 

الشخص لذاته كقائد  إدراكالذات، مثل  وصورةملواقف والقيم وتتعلق با :الذات دراكإ

 .وعضو يف فريق العمل

ومتثل جمموعة من الصفات تقود السلوك بطريقة معينة كاملثابرة املرونة واملبادرة: قريةصفات العب. 

ملا هلا من دور كبري يف احلصول على  األعمالدور كبري يف اجناز "الدوافع هلا  :الدوافع

، االنتماء أووهي القوى الداخلية املتواترة اليت تنشا عنها سلوكيات، كالدافع لالجناز ،1"الرضا 

لديه قدرات فنية عالية ومهارة غري  اإلدارة، ومهما كان الفرد يف لألفرادالنفسي ونظرا الختالف 

«�¦ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȏƢǸǠƬǇوتباين مفاهيم الكفاءات ميكن تصنيفه ألعمالا   عادية الجناز ȐƬƻƢƥ�Ƣ��

 .ونوضح أنواعها الحقا

  :تصنيف الكفاءات حسب النوعية المهنية-1

وتشمل القدرة على تصور املؤسسة ككل من خالل تداخالت ): التصورية( كرية الكفاءات الف -ا

اخلارجي بكل عناصره، الن هذه  طعالقات املؤسسة باحملي إدراكخمتلف الوظائف، والقدرة على 

 وأهدافهاخاصا يف فهم وصياغة التوجهات التنموية للمؤسسة  أسلوباالتصورات متنح املسري 

.خاصة اإلسرتاجتية

تكيف فرد معني مع عمله " إىلتشري  اإلنسانيةالعالقات  ):العالقاتية( اإلنسانيةلكفاءات ا - ب

درجات الشعور بالرضا  بأقصىمن خالل عملية االختيار والتدريب والتحكم يف البيئة حبيث يتمتع 

وتتمثل يف ، 2"العمل وللمجتمع ألصحابعن عمله ويف نفس الوقت يعطي اكرب قدر من اخلدمات 

�ȆǯȂǴǈǳ¦�Ƥ قدرة ǻƢŪƢƥ�ǪǴǠƬƫ�ȆȀǧ�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ�¦Ȃǔǟ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ƨȈǳƢǠǨƥ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�¾Âƚǈŭ¦

 .يقولونه أويريدونه اآلخرون  للفرد وبعالقاته مبسؤوليه ومعاونيه، وهلذا جيب فهم ما

ت موارد بشرية ذا إىلاملؤسسة اليت تعتمد على التطور التكنولوجي حتتاج  :الكفاءات التقنية - ج

وتتضمن القدرة على الفهم حتصيل علمي مرتفع ومهارات عالية وخربات كبرية للتعامل معها، 

متكن  تقنية معينة، واليت ترتجم واقعيا على شكل معرف متخصصة واليت أو إلجراء األمثلواالستعمال 

ة للحسابات مراجع بإجراء، كقيام املدقق املايل عمليات الالزمة الجناز عمل خصوصيالفرد من اداء ال

  .والتحكم يف املعارف اخلصوصية اليت تندرج ضمن نطاق التخصص اإلملاماملالية، وتتطلب العملية 

.209، ص1999مصر، جمموعة النيل العربية،،"والمفاهيم األسس: دارةاإلبادئ م"،علي حممد منصور. د - 1
.67، ص1999،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،"اإلداريةالكفاءة "عبد الرمحان العيسوي، . د - 2
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:ومنيز منها نوعني مها :تصنيف الكفاءات حسب رؤيتها للمهام المختلفة-2

منصب عمل خصوصي بشكل  إطاروهي الكفاءات التقنية الالزمة يف  :الكفاءات الخصوصية -ا

، مما جيعل هذا النوع من الكفاءات مرتبطا نصب من اجناز املهام املنوطة بهعه هلذا املم يتسىنال 

  .ارتباطا وثيقا باملكانة القانونية اليت يشغلها الفرد يف املؤسسة

كثرية من املهام، ومن   أنواعوهي الكفاءة اليت يستعملها الفرد الجناز  :الكفاءات المشتركة - ب

�Ƥيق أنخالل امتالكها ميكن  ǏƢǼǷ�ǲǯ�Ŀ�ǪƦǘƫÂ��ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�¾ƢǸǠǳ¦�ƾƷ¦�§ ƢȈǣ�¾ƢƷ�Ŀ�Ƣđ�¿Ȃ

ء متكنه من حتسني ادا ¢ƢĔ إالالعمل، وهذه الكفاءات بالرغم من عدم ارتباطها باملوقع التدرجيي للفرد 

�ƢǸǯ��ǾǴǸǟƢĔ¢ أتعترب كفاءات تƢĔȂǯ�ƨȈǴȈǿ:

  .خمتلفة عن مهمته أخرىتساعد الفرد على اجناز مهامه املهنية ونشاطات يومية -

  .أخرىمتنح الفرد قاعدة ومرتكزات لتحصيل معارف  -

  .تدعيم قدرة الفرد على التكيف مع التغريات -

 :وتصنف إىل ما يلي :تصنيف الكفاءات حسب مستوى الحيازة-3

والظاهرية اليت ميتلكها الفرد وتتمثل يف   توليفة من املوارد الباطنية"متثل  :الكفاءات الفردية -ا

تظهر  أنالقدرات واملعارف واالستطالعات واملعرفة العملية والسلوكيات والقيم االجتماعية اليت ميكن 

تطويرها الن للكفاءة  أساليبالعمل وعلى املؤسسة البحث واكتشاف الكفاءات الفردية ومعرفة  أثناء

قر ومهيكل هي جمموع خاص مست"الكفاءات الفردية ، و 1"خمفي وآخر) قدرات ظاهرة( جزء ظاهر 

.2"بالتكوين واخلربة األفرادكتسبها من املمارسات املتحكم فيها والتحكم املهين واملعارف اليت ي

ميتلك معارف علمية  أناملؤسسة، وكل فرد منهم جيب  أفرادهذا النوع يعرب عن كفاءة كل فرد من 

تحصل عليها من اجل مقبولة يف نشاط معني، ومتثل حلقة وصل بني اخلصائص الفردية واملهارات امل

احلسن ملهام معينة حمددة، املعارف اليت اكتسبها الفرد هي حوصلة ملكتسبات الفرد من  األداء

  .التكوين والتعلم ومعارف العمل كاخلربات واملمارسات

،7، العدد وإداريةاقتصادية  حاثأب، "المفاهيمي والمجاالت الكبرى اإلطار: تسيير الكفاءات"مساح صوحل،. ا كمال منصوري،.د - 1

.52، ص2010جوان  اجلزائر،جامعة بسكرة،
2- Cécile déjoux, "les compétences au cour de l'entreprise", op cit, p141.
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والتكوين  األويلومنه فالكفاءات الفردية هي كل املؤهالت اليت حيوزها الفرد عن طريق التكوين 

حمددة  أهدافجربة املهنية والتجارب الشخصية، واليت يستعملها يف نشاطه املهين الجناز املتواصل والت

1:منيز ما يليومن اخلصائص املرجعية للكفاءات الفردية ، وبصورة فعالة

يقوم مبا جيب القيام به، سريع التعلم، ميلك فكر اختاذ القرار، قيادة  أنيكون فردا حيويا،  أن 

املناسب للتطور، الوقوف يف وجه مثريي املشاكل، متجه حنو العمل اجلماعي، ، ينشئ اجلو األتباع

وحساس، حازم وواقعي، يوفق بني  إنساينيوظف مساعدين مهرة، يبين عالقات جيدة مع اآلخرين، 

.يف وضعية مرحية، يتصرف مبرونة األشخاصوقوته، جيعل عمله وحياته الشخصية، يعرف نقاط ضعفه 

التوظيف  معايري موضوعية ودقيقة يف عملية إىل باالستناديازة على الكفاءات الفردية كن املؤسسة احلميو 

Őǯ¦�ƨȇ®Â®ǂǷ�ǶȀǼǷ�ǂǜƬǼȇ�Ʈ األفرادوكذا تكوين  ȈƷ�ƢĔȂǴǤǌȇ�Ŗǳ¦�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ǞǷ�ȄǋƢǸƬȇ�ǲǰǌƥ.

تتكون املؤسسة الكفاءات املتميزة  أووتدعى كذلك بالكفاءات احملورية  :الكفاءات الجماعية - ب

اجلماعية للنشاط التنظيمي، فان حتليل  للصبغة، ونظرا أهدافموعة بشرية مهيكلة وذات جم من

  .اجلماعية يتمثل يف الكفاءات أعلىالفردي لالهتمام مبستوى اإلطاريستدعي جتاوز وحتديد الكفاءات 

التضامن  إىلاجلماعية ال تقتصر على جتميع الكفاءات الفردية بل يتعدى ذلك ليصل  والكفاءات

ج الكفاءات عن الرتكيبة تتفاعل والتعلم والصورة العملية اجلماعية واللغة املشرتكة وغريها، وتنوال

النتيجة املؤسسة تفوق نتيجتها  أفرادرف واملهارات والسلوكيات والقدرات املتوفرة لدى االفريدة من املع

Ǻǟ�ǶƳƢǼǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ǂƯ¦�ǲǠǨƥ�¦ǀǿÂ��ƨȇ®ǂǨǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǞŦ�Ǻǟ�ƨƦƫŗŭ¦  الدينامكية اجلماعية للفاعلني.  

النتائج احملددة وتسمح  إىلتنشا هذه الكفاءات من تعاون الكفاءات الفردية لتسهيل عملية الوصول 

موارد جيدة للمؤسسة تسمح بتطويرها وتراكمها وتسمى هذه الكفاءات   بإنشاء األخريةهذه 

.¦ƢđƢƸǈǻ وإماملؤسسة وبقائها وتطورها فشل ا أويتوقف جناح  أساسهابالكفاءات احملورية الن على 

  :الكفاءات اجلماعية نذكر منها أبعادوالكفاءات اجلماعية حتدد مبجموعة من املؤشرات حتدد 

.¦ƨǟȂǸĐ أعضاءتشكل التفاعالت القوية بني  :التفاعل - 

  .تربط كل فرد بشبكة التعاون القائمة داخل فريق العمل :التضامن - 

  .نوعية التنظيم السائد على كزرة التاهيلية للجماعة وتر حتدد القد :التعلم - 

  .العمل أووجود متثل مشرتك للنشاط  إىلتشري  :الصورة العملية للجماعة - 

علوم التسيري دكتورة علوم يف  أطروحة(  ،"الهيكلي في تدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة الجزائرية الرأسمالدور "حباينة حممد، .د - 1

.43، ص2011/2012 السنة اجلامعية اجلزائر،،)3، جامعة اجلزائر أعمال إدارةختصص 
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حىت يكون هناك توافق  األفرادختدم كل  أنالثقافة املتوفرة يف املؤسسة جيب  :الرموز واللغة المشتركة -

  .ارات وسلوكياتمن معارف ومه األفرادبني املهام وحيوزه 

بالنظام  ااجلماعية بدء أونستخلص بان هناك عدة عوامل تعمل على تطوير الكفاءات الفردية  وأخريا

 وانتهاءلتشكيل الكفاءات مرورا مبؤسسات التعليم العايل ومراكز التكوين املهين أساسية الرتبوي كنواة 

  .باملؤسسة

:هي أنواعثالثة  إىلوتصنف  :تصنيف الكفاءات حسب الدور-4

ƢȀǗƢǌǻ�Ŀ�ƢȀǨǛȂƫ�Ŗǳ¦�Ƣē¦°ƢȀǷ�ǎ املؤسسةتقسم : الكفاءات المحورية -ا ţ�ƨȇȂǻƢƯ�ÀȂǰƫ�ƾǬǧ��

  .هلا األساسيةتتعلق باملهنة  أساسيةمنتجات معينة وقد تكون 

 وإدماج اإلنتاج أنشطةالكفاءات احملورية تنتج عن نسق تعلم مجاعي للمؤسسة يتعلق بالتنسيق بني خمتلف 

  :يلي الكفاءات احملورية ما إدارةوتشمل التكنولوجيا، من  األمناطملختلف 

ال خنلط بني الكفاءات  أنمتلكه من كفاءات حمورية وجيب  حتدد املؤسسة ما أنجيب  :االكتشاف -

  .من جمال وليس منتج واحد أكثراحملورية واملهارة، وجيب الرتكيز على القدرات اليت ميكن تطبيقها يف 

بتحديد  ماإ يف مكان جيد األداءون يف حالة توظيف كفاءات حمورية قائمة لتحسني ويك :االكتساب

ثراء مهارات صغرية إعن طريق  كفاءات باكتساب أو اآلنالكفاءات اليت حتتاجها بعد سنوات حمددة من 

  .ودجمها مع بعضها البعض لتشكيل كفاءات حمورية فريدة

  .فاءات حمورية جديدة ذات مستوى عامليلبناء ك عشرة سنوات إىلقد حتتاج  :البناء -

  .داخل املؤسسة أخرى إىلحتريك الكفاءات احملورية من قيم :النشر -

  .بكشف خططك أوال خنسر كفاءات حمورية بسبب سوء التمويل  :الحماية -

سامهت يف تكييف املؤسسة  إذا إالالكفاءات ال تعد ذات طابع اسرتاتيجي  :اإلستراتجيةالكفاءات  -

ǟÂ�ƢēƢȈƳȂǳȂǼǰƫÂ���ƢēƢȈǴǸة مرتاكمة من الكفاءات عرب الزمنيئتها التنافسية، الن املؤسسة تعترب جمموعمع ب

1:من املوارد هي أنواعانطالقا من ثالثة  اإلسرتاجتيةعماهلا، وتنمى الكفاءات  والعالقات اليت تربط بني

 والتكنولوجيا واملباين ،املعدات( املوارد املادية.(... 

واملعرفة والطاقات الكامنة ،القدرات واملهارات(  البشرية املوارد.(....  

والرقابة ،ونظام التنسيق اهليكلة( املوارد التنظيمية(.....  

مدخل  - اثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"مساليل حيضية، .د - 1

،2003/2004السنة اجلامعية ، اجلزائر، )جامعة اجلزائر ختصص تسيري،لوم االقتصادية،دكتورة دولة يف الع أطروحة(، "الجودة والمعرفة

 .140ص
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تنسيق معينة، وهذا يؤكد  آلياتتنتج عن خلق تكامل بني الكفاءات الفردية بتطبيق  اإلسرتاجتيةوالكفاءة 

  .اعيةتعد كفاءات مج اإلسرتاجتيةالكفاءات  أنعلى 

يتطلب من املسريين توجيه موارد املؤسسة، وخاصة املورد البشري  اإلسرتاجتيةوعليه فتسيري الكفاءات  

قيمة للمنتجات واخلدمات املعينة، مما يعيق املؤسسة املنافسة  أقصى إلضافةحنو قطاعات خمتارة  هودات¦Đو 

  .ت تفوقهم وخمتلفةكانت هذه القطاعا  إذامن املناورة املماثلة والتقليد، وخاصة 

  :وتشمل مستويني مها :الكفاءات التنظيمية - ج

، األساسيةوتسمى بالكفاءات املميزة، الكفاءات : يحدد على المستوى التنظيمي األولالمستوى -

، وترتب هذه الكفاءات األصليةالكفاءات املركزية، الكفاءات اجلوهرية، الكفاءات الديناميكية، الكفاءات 

غريها من املؤسسات  إىلحسب املستويات التنظيمية لتدرج الكفاءات وترتبها بالنظر بشكل تصاعدي 

  :على النحو التايل

ملمارسة نشاط ما يف قطاع معني بصفة  إلزامياوهي كفاءات حتوزها املؤسسة : الكفاءات القاعدية -

  .عادية

ة مزايا تنافسية دائمة وختص تطورها بغرض حياز  أووهي كفاءات حتوزها املؤسسة : الكفاءات المميزة - 

  .قطاع نشاط واحد

يف مهن خمتلفة وتسمح  وتستعملقابلة للتقليد، ¢ƢĔوهي كفاءات مميزة غري : الكفاءات الجوهرية -

  .متعددة أسواقباقتحام 

الفئات  لرتكيزمرجعيا  إطاراويشكل هذا التدرج : المستوى الثاني يحدد على الصعيد الفردي -

  .استقرار اجتماعي واستغالل امثل للقدرات البشرية حداثإاملستخدمة بغية 

 :ما يلي منها ومنيز :المستقبلية أو اآلنيةتصنيف الكفاءات حسب درجة االحتياج -5

وهي كفاءات متاحة تتعلق مبدى الرتابط بني مؤهالت الفرد ومتطلبات الوظيفة،  :الكفاءات المكتسبة -ا

 أيالفعال، ويؤدي  األداءانته التنظيمية الن التوافق يضمن حتقيق بني الفاعل ومك االنسجامويتوقف على 

  .واملؤسسة األفراداهتزاز البناء التنظيمي وتتالشى الثقة بني  إىل األدوارخلل بني 

تصميم اهليكل التنظيمي  أو اإلنتاجتغيري يف مسارات  أييؤدي  :الكفاءات الالزمة مستقبليا - ب

 إىلاخل، ...تعديالت نوعية أي وإدخالنتج عنها فتح فروع جديدة تكنولوجيا جديدة، ي إدخال إىل

النظر يف املؤهالت والكفاءات املتوفرة لدى الفاعلني ومدى تطابقها ملتطلبات التغريات،  إعادةضرورة 

التوظيف  إىلاللجوء  أوبرجمة عمليات التكوين  ماإ، حلول أوعدة بدائل  أماموحينها تكون املؤسسة 

.اخلارجي
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  .أهداف إدارة الكفاءات: حور الثانيلما

  :تمهيد

يعترب املورد البشري العنصر احليوي الذي حيقق إما جناح أو فشل املؤسسات، حيث أصبح مستقبل 

مؤسسات األعمال يشهد املزيد من الرتكيز على نوعية جديدة من األفراد الذين تتوافر لديهم قدرات 

السياسات، باإلضافة إىل القدرات اخلاصة بفهم العنصر ومهارات عالية يف التحليل والتخطيط ورسم 

. البشري والنواحي اإلنسانية املرتبطة به واإلدراك والتحليل اجليد ملتغريات البيئة وقبول التغيري واالبتكار  

  .مفهوم إدارة الكفاءات: لمبحث األولا

عرفة بعد رأس املال املادي بات الدعامة الثالثة لنمو اإلنتاجية يف اقتصاد امل"رأس املال البشري  

، ونظرا للمرتبة اليت حيوزها فيتطلب االهتمام بكيفية تسيري هذا العنصر من خالل 1"والتكنولوجي

إعداد برامج حتفيز  ،ختطيط املسار الوظيفي ،إدارة األنشطة اليت ختص هذا العنصر من توظيف

.ها من األنشطة اليت تساهم يف تطويرهواملكافآت العادلة، إضافة إىل االهتمام بتكوين العمال وغري 

  .مفهوم إدارة الكفاءات: أوال

2:تتلخص الوظائف الرئيسية للموارد البشرية يف اآليت: وظائف إدارة الموارد البشرية - 1

ويقصد به التعرف على األنشطة واملهام املكونة للوظيفة، وتوصيف هذه الوظيفة، :تحليل العمل -ا

لقاة على عاتقها، وتصميم الوظيفة بشكل مناسب، وحتديد مواصفات من وحتديد املسؤوليات امل

  .يشغلها

عداد العاملني، وهذا يتطلب أ�Â�̧¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ƨǸǜǼŭ¦�«ƢȈƬƷ¦�ƾȇƾƸƬƥ�ǶƬēÂ:تخطيط القوى العاملة - ب

حتديد طلب املنظمة من العاملني، وحتديد ما هو معروض ومتاح منها، واملقارنة بينهما لتحديد صايف 

  .والزيادة يف القوى العاملة باملنظمةالعجز 

�ǺǷ�ǶȀƬȈǨǐƫÂ�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�Ŀ�śǴǷƢǠǳ¦�Ǻǟ�Ʈ:االختيار والتعيين - ج ƸƦǳƢƥ�ǶƬē�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿÂ

خالل طلبات التوظيف، واالختبارات واملقابالت الشخصية وغريها من األساليب وذلك ضمانا 

  .لوضع الرجل املناسب يف املكان املناسب

مرجع  ،"األسس النظرية والتطبيق في المصارف التجارية: اقتصاد المعرفة"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د. د  - 1

.34سبق ذكره، ص
).24-23(مرجع سبق ذكره، ص ص،"تجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشريةاال"طاهر حممود الكاللده، . د - 2
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ألداء املتميز، وميكن حتفيز لƢǟÂ�ǲƥƢǬǷ�ƶǼŠ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�ǶƬēÂ®¾�:حوافزتصميم أنظمة ال - د

العاملني على أدائهم الفردي أو أدائهم اجلماعي فتظهر احلوافز الفردية أو اجلماعية، وأيضا احلوافز 

  .على أساس أداء املنظمة ككل

مزايا معينة مثل املعاشات �ƢȀȈǴǷƢǟ�ƶǼŠ�©ƢǸǜǼŭ¦�ǶƬē:تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين -ه

�ǲǰǋ�Ŀ�śǴǷƢǠǳ¦�©ƢǷƾƻ�ŉƾǬƬƥ�©ƢǸǜǼŭ¦�ǶƬē�ƢǸǯ��ƨǳƢǘƦǳ¦Â�ǄƴǠǳ¦Â�µ ǂŭƢƥ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǼȈǷƘƬǳ¦Â

  .خدمات مالية واجتماعية ورياضية وقانونية وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت وغريها

يتم ذلك من خالل أساليب موظفيها، و  أداء�ǶȈȈǬƬƥ�ǶƬē�ƢƦȇǂǬƫ�©ƢǸǜǼŭ¦�ǲǯ:تقييم األداء - و

معينة، وغالبا ما يقوم بالتقييم الرؤساء املباشرون بغرض التعرف على الكفاءة العامة للعاملني، 

  .وبغرض التعرف على أوجه القصور يف هذا األداء

إذ متارس املنظمات أنشطة التدريب بغرض رفع كفاءة ومعارف ومهارات العاملني، :التدريب -ل

ēƢǿƢš ¦�ǾȈƳȂƫÂ�À¦Â��Ƥ ȇ°ƾƬǴǳ�śǇÂ£ǂŭ¦�«ƢȈƬƷ¦�®ƾŢ�À¢�ƨǯǂǌǳ¦�ȄǴǟ�śǠƬȇÂ��ƨǼȈǠǷ�ƨǘǌǻ¢�ȂŴ�Ƕ

.تستخدم األساليب والطرق املناسبة، وان يقيم فعالية التدريب

�śǴǷƢǠǴǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�©ƢǯǂƸƬǳ�ǖȈǘƼƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀđ�ƾǐǬȇÂ:تخطيط المسار الوظيفي - م

لرتقية والتدريب وحيتاج هذا إىل التعرف على نقاط القوة باملنظمة وعلى األخص فيما ميس النقل وا

  .لدى الفرد ونقاط الضعف لديه

جمموعة من األنشطة اليت حيددها االستعمال "إدارة الكفاءات وهي : تعريف إدارة الكفاءات - 2

التوظيف، ( كحلقة وصل بني خمتلف عمليات املوارد البشرية ) وتقييمها( واليت تستخدم املهارات 

كما يرتبط مع وظائف أخرى مثل تنظيم العمل والتفكري   ،)تكامل، األجر، املسار الوظيفيال

.1"االسرتاتيجي للمؤسسة

�ƢĔƘƥ�©¦ ƢǨǰǳ¦�̈°¦®¤�» ǂǠƫ" جمموع األنشطة املخصصة الستخدام وتطوير األفراد واجلماعات بطريقة

«��śǈŢÂ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨǸȀǷ�ǪȈǬŢ ىمثل ƾđوتطوير الكفاءات املوجودة أو األفراد، وكذا استعمال  أداء

دراسة استقصائية  -اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في المؤسسة االقتصادية "د رقي نذيرة، .د محادي نبيل، ط-1

املدية، –، جامعة حيىي فارس 08، العدد  -نمية احمللية املستدامةخمرب الت -جملة االقتصاد والتنمية ،-لفرع المضادات الحيوية انتبيوتيكال

.155، ص 2017اجلزائر، جوان 
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املستقطبة حنو األحسن، حيث متثل أنشطة تطوير املسار، التكوين، التوظيف واالختيار وغريها، وهو 

Ä®ȂǸǟÂ�ȆǬǧ¢�ǲǷƢǰƫ�ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�Ʈ أداءوسيلة لتحسني  ȈŞ��Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�Ƣǧ¦ƾǿ¢�ƪ ǈȈǳÂ�ƨǸǜǼŭ¦"1 ،

  .لكفاءاتوالشكل التايل يوضح التكامل األفقي والعمودي إلدارة ا

  .التكامل األفقي والعمودي إلدارة الكفاءات): 1-2(الشكل رقم 

lou–:المصدر van beirendonck, "tous competent : le management des competences

dans l'entreprise", edition de boeck, belgique, 2006, p33.

جح يرتبط بإحداث التكامل األفقي والعمودي، حيث ومنه ميكن القول أن حتقيق إدارة كفاءات نا 

�¦ǀǿÂ��ƢēƢȈš ¦ŗǇ¦Â�ƢēǂǜǻÂ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨǸȀǷ�ǞǷ�ƨȇǂǌƦǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�Ǧ ȈȈǰƬƥ�Ä®ȂǸǠǳ¦�ǲǷƢǰƬǳ¦�ƶǸǈȇ

يتطلب أن تكون الكفاءات منتقاة ومنظمة ومطورة بطريقة تساهم يف حتقيق مهمة املؤسسة، أما 

تلف أنشطة إدارة املوارد البشرية فيما بينها، والكفاءات التكامل األفقي فيتم بالبحث عن تكييف خم

��̈ ƢǨǰǳ¦�¾ȂƷ�ǄǯǂǸƬƫ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ƨǘǌǻ¢�ǲǯ�ƶƦǐƫ�¦ǀđÂ�Ǧ ȈǰƬǳ¦�¦ǀŮ�ȄǴưǷ�ƨǴȈǇÂ�ÀȂǰƫ�ƢǼǿ

  :وهذا يوضحه الشكل التايل

1- lou van beirendonck, "tous competent le management des competences dans

l'entreprise" ,edition de boeck, belgique, 2006, pp(33-34).

إدارة المسار رواتب تدريب  تقييم الكفاءات تكوين توظيف واختيار

الهياكل، األنظمة، أنماط التشغيل

إستراتجية المنظمة

تكامل

تكامل
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20.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .الكفاءة محور تمركز أنشطة إدارة الموارد البشرية): 2-2( الشكل رقم

مجلة أبحاث اقتصادية ، "اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د:المصدر

.55، ص2010، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، جوان 07، العدد وإدارية

Martine(كما عرف الباحثني Le Boulaire, Didier Retour(ĔƘƥ�©¦ ƢǨǰǳ¦�̈°¦®¤ ا

جمموع اإلجراءات واألدوات تسمح للشركة باكتساب وتعزيز وتنظيم املهارات اليت حتتاجها اليوم "

�ƢȀǴƟƢǇÂÂ�ƢȀǴǰȈǿÂ�ƢēƢȈš ¦ŗǇ¦��ƨǈǇƚŭ¦�©ƢȇƢǣÂ�» ¦ƾǿ¢Â�ƨǳƢǇ°�ƨǼǸǔƬŭ¦��ƢȈǟƢŦÂ�Ƣȇ®ǂǧ��¦ƾǣÂ

.1"التقنية اخلاصة وثقافتها

كيفية تسيري خمتلف نشاطات املوارد البشرية   وعليه فإدارة الكفاءات هي عبارة عن طريقة للتفكري يف

بقة ملهمة وإسرتاجتية املؤسسة، وتصبح العملية حقيقية إذا دعمت انهجية مطمببطريقة واعية و 

بالتنفيذ، وال تطبق املؤسسة تسيري الكفاءات إال كان هناك ربط بني نتائج التقييم الدورية للفرد 

ذه العملية التسيريية تنجح إذا عملت وفق املرونة ترقيته من جهة أخرى، وهو  وتكوينه من جهة

  .والقدرة على التأقلم وتطوير قابلية العمل لدى الفرد

ومنه فإدارة الكفاءات عموما هي نظام تسيريي هدفه االستغالل األمثل للكفاءات من خالل 

ǈǇƚǸǴǳ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇȍ¦�» ¦ƾǿȋ¦�ǪȈǬŢ�°ƢǈǷ�Ŀ�ƢȀů®Â��ƢǿǄȈǨŢÂ�ƢȀƬȈǸǼƫÂ�ƢđƢǘǬƬǇ¦ ة يف ظل توفري

ƨǸǴƬƄ¦�ƢēƢȈǻƢǰǷ¤Â�Ƣē¦°ƾǫ�ŚƴǨƬǳ�ƨƦǇƢǼŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨƠȈƥ.

دراسة استقصائية  - اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في المؤسسة االقتصادية "، د رقي نذيرة.د محادي نبيل، ط-1

،155، مرجع سبق ذكره، ص " –لفرع المضادات الحيوية انتبيوتيكال 

الكفاءةإدارة المعارف

تكوين وتدريبرواتبتيارتوظيف واخ

اتصال داخلي

ترقية ونقل

تقييم سنوي

تقييم القدرات
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21.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .مميزات الكفاءة : ثانيا

1:تتميز الكفاءات مبا يلي

هذه الكفاءة  تتحقق من خالل تشغيل جمموعة من املعارف  ):هادفة(الكفاءة ذات غاية  - 1

كفؤا إذا استطاع تأدية هذا ويصبح الشخص   بغرض حتقيق هدف حمدد، أو تنفيذ نشاط معني،

 .النشاط بصفة كاملة

الكفاءة غري ملموسة وغري مرئية، وتظهر من خالل األنشطة املمارسة :الكفاءة مفهوم مجرد - 2

 .حتليل األنشطة خالل والوسائل املستعملة ونتائج هذه األنشطة، حيث يتم حتديدها من

فاعل خمتلف أنواع املعرفة وضمن خمتلف الكفاءة تنتج عن ت :الكفاءة ذات تشكيل ديناميكي - 3

عرب الزمن، وهذا يدل على أن )املعرفة، املعرفة العملية، املعرفة السلوكية( املستويات املكونة هلا 

معرفة نظرية، معرفة ( ال تكون هناك كفاءة إال إذا استخدمت مواردها "الكفاءة مرتبطة بالنشاط 

 عىن أخر انه جيب ممارسة الكفاءة بشكل عملي يف يف تنفيذ األنشطة، ومب) عملية وسلوكيات

.2"الواقع امليداين

ويتحقق هذا وفق ثالثة  :الكفاءة تمكن الفرد من التحول من وضعية عمل إلى أخرى - 4

فالفرد إذا كان يف ) مستوى اإلسقاط(مستويات خمتلفة، فاملستوى األول وهو مستوى اإلبداع 

�Ƥبداع، أما إذا مواجهة وضعية جديدة فهو مطالب باإل ǳƢǘǷ�ȂȀǧ�ƨǬƥƢǇ�ƨȈǠǓȂǳ�ƨđƢǌǷ�ƪ ǻƢǯ

بإجراء عمليات إسقاط باللجوء للقياس، أما املستوى األخري فيجد الفرد جمرب على التقليد ويكتفي 

 .العامل بالنقل فقط

الكفاءات ال تكون مفيدة إذا مل تكون مدركة كون إدراك الفرد ملا  :الكفاءات تكون مدركة - 5

  .رف يسمح له باحلفاظ علية وتطويره ويف االستفادة منهميلكه من معا

األداء  الكفاءات كعامل لتحسين -نظرية الموارد والتجديد في التحليل االستراتيجي للمنظمات"موساوي زهية، خالدي خدجية، -1

، 2005مارس  9و8، مداخلة ضمن امللتقى العلمي الدويل حول األداء املميز للمنظمات واحلكومات، جامعة ورقلة، يومي "المتميز

 .177ص
دراسة ميدانية في شركة ميديترام  -تأثير التشارك المعرفي في تطوير الكفاءات الجماعية"عبد املالك ججيق، سارة عبيدات، . د - 2

.131، مرجع سبق ذكره، ص "-بالجزائر
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22.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

أي فرد ال يولد كفؤا ألداء نشاط معني وإمنا يكتسب ذلك من خالل  :الكفاءة مكتسبة-6

 .تدريب موجه

  .مراحل إدارة الكفاءات: ثالثا

1:ومتر باملراحل األساسية التالية

ل املؤشرات الكمية كهرم األعمار، وتوزيع جيدة هليكل املوارد البشرية باملؤسسة من خالمعرفة  -1

مستويات التكوين، ومستوى األجور، ومقارنتها مع املنافسني، واملؤشرات النوعية ملواردها من خالل أنظمة 

  .التقييم

.املستقبلية، وحتديد االحتياجات من الكفاءات اإلسرتاجتية)emplois(توقع األعمال -2

احلركة بني الوظائف كأحد أهم أساليب تسيري الكفاءات إال وضع خمطط التوظيف والتكوين و  -3

  :انه من الصعوبة وضع تلك املخططات لالعتبارات التالية

  .اصطدام سياسة التوظيف بأولوية احلاجات يف املدى القصري - ا

صعوبة التوازن بني اكتساب طرق التسيري اجلديدة اليت تفرض التكوين اجلماعي والفردي  - ب

  .سرتاتيجي الذي تفرضه الوظائف اجلديدةوالتكوين اال

بني املناصب وخاصة يف املؤسسات الصغرية )mobilité(صعوبة تنظيم خمطط احلركية  - ج

ضعيف، أما يف املؤسسات الكبرية فيتطلب األمر اللجوء  واملتوسطة اليت معدل دوران العمل فيها

د روح اإلبداع واالبتكار بدل العمل الروتيين، لالستعانة باحلوافز باعتبار احلركية تساهم كثريا يف إجيا

يلعب التكوين دورا مهما يف عملية تطوير الكفاءات، ألنه يساهم يف حتقيق  وضمن هذا اإلطار

تكتسبه املؤسسات لبناء كفاءات األفراد وجتديد املوارد و األهداف املرتبطة باكتساب املعرفة كمورد 

  .والكفاءات

1- j.brilman, "les meilleurs pratiques de management", édition d'organisation, paris,

1998,p386.
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23.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .تسيير الكفاءات ومجاالت إدارتها مقاربات: المبحث الثاني

أو املوارد / ذات مدلول بسيط، أي قدرة املوارد –مبنظورها  اجلديد  –مل يعد مضمون الكفاءات 

البشرية على االستجابة الفعالة والناجعة ملتطلبات الوظائف، بل أصبحت ذات مفهوم شامل 

ǼƬǳ¦�ƨƠȈƦǳ¦Â�©ƢǟȂǸĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈°ƾǫ�ȄǴǟ�Ǧ ǫȂƬƫ�ȆȀǧ��Ƥ ǯǂǷÂ�ǂǷȋ¦��¿Ƣƴǈǻȏ¦�ȄǴǟ�ƨǈǇƚǸǴǳ�ƨȈǸȈǜ

الذي جعلها حتتل مكانة حمورية ضمن نظام التسيري الرتباطها مبفاهيم اإلسرتاتيجية وتسيري املوارد 

بتلك املفاهيم ساهم يف االنتقال من تسيري احلافظة التكنولوجية إىل البشرية، إن فهم عالقة الكفاءات 

  :تسيري حافظة الكفاءات وفق مقاربات هي

  .املقاربة التسريية للكفاءات واملقاربة العملية واملقاربة اإلسرتاجتية

  .مقاربات تسيير الكفاءات: أوال

1:كما يليسنوضحها  لفهم مقاربات الكفاءات 

تتمثل الكفاءات من وجهة نظر املقاربة التسيريية: المقاربة التسييرية للكفاءات -1 

l'approche gestionnaire)(عارف واخلربات الفردية واجلماعية املرتاكمة عرب الزمن، يف جممل امل

وعلى قدرة استغالل تلك املعارف واخلربات يف ظل ظروف مهنية خمتلفة، فمن هذا املنطلق تصبح 

le(الكفاءات متكونة من رأمسال، ومن املعرفة savoir( واملهارة)le savoire faire( وحسن

le(التصرف savoir être.(

اربة التسيريية تفرض أن تكون جاهزية الكفاءات للتعبئة واالستغالل عالية أمام أي وضعية إن املق

وظيفية حمتملة، وبالتايل فان الكفاءات وفق هذا املنظور تعد أداة متطورة ومالزمة للوضعيات املهنية 

نة بالقدرة على للعامل أثناء أدائه ملهامه، ورغم هذا تبقى الكفاءات غائبة أو ناقصة ما مل تكن مقرو 

Le( الفعل pouvoir d'agir( ، أي توفري البيئة التنظيمية اليت متكن العنصر البشري من العمل

vouloir(بفعالية، والرغبة على الفعل d'agir( ، اليت تكون وليدة القدرة التحفيزية للمؤسسة، إن

بسبب امتالكها ) اد وجمموعاتأفر ( الكفاءة كمنظومة متكاملة تعد مسؤولية كل من املوارد البشرية 

.للمعرفة واخلربة، واإلدارة اليت تقع عليها مسؤولية توفري البيئة التنظيمية املناسبة واملنظومة التحفيزية

مدخل  -اثر التسيير االستراتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية "مساليل حيضية، .د - 1

).142-141(، مرجع سبق ذكره، ص ص "- لمعرفةالجودة وا
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24.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

l'approche(من منظور املقاربة العملية: المقاربة العملية -2 opérationnelle(تكون

ماعي، والسريورة التنظيمية والتكنولوجيا، وقدرة الكفاءات وليدة التفاعل املستمر بني التدريب اجل

املؤسسة على تعظيم التفاعل االجيايب بينها، إن امليزة التنافسية املتعلقة بالكفاءات ال ميكن أن تتحقق 

إال بتفاعل دائم ومستمر بني تلك املعلومات، فالقدرة حسب املقاربة العملية ليست فردية بل 

ȈƦǈǻ�ǲƥ�ƨǬǴǘǷ�ƪ ǈȈǳÂ��ƨȈǟƢŦ�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦Â�̈ǂǘȈǈǳ¦�ȄǴǟ�ƨǟȂǸĐ¦�̈°ƾǫ�ǲưǷ��̈ŚǤƬǷÂ�ƨ

�» ƾđ�ƨǈǇƚŭ¦�» ǂǗ�ǺǷ�ƨǬƦǘŭ¦�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�©¦°ÂŚǈǳ¦�ǞǷ�ǲǟƢǨƬǳ¦Â�ǶǴǫƘƬǳ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�¦ǀǯÂ��ƨƷƢƬŭ¦

  .حتسني الفعالية ومسايرة تغري البيئة الداخلية والبيئة التنافسية

l'approche(المقاربة اإلستراتجية - 3 stratégique:( حتقق الكفاءة للمؤسسة امليزة

التنافسية من خالل اجناز املشاريع وحتقيق األهداف اإلسرتاجتية، فالكفاءات تتحدد يف تلك القدرات 

املعرفية والعملية والتنظيمية املتسمة بصعوبة تقليدها من طرف املنافسني أو تعويضها بنمط تكنولوجي 

  .ق تنظيمية حديثة أو كفاءات أخرى مشابهجديد، أو تعويضها بابتكار طر 

  .مجاالت إدارة الكفاءات: ثانيا

مبا أن الكفاءات متثل احد مصادر امليزة التنافسية للمؤسسة يف ظل التحديات اليت تطرحها البيئة الراهنة، 

ىل تعميق فان املورد االسرتاتيجي حباجة إىل تسيري ومتابعة من خالل التقييمات الدورية، كما هو حباجة إ

وتقوية معارفه وصقل مهاراته من خالل عمليات التطوير اعتمادا على التكوين والتعلم إىل غريه من 

ƢȀǼǷÂ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ŚȈǈƬǳ�ÃŐǰǳ¦�©ȏƢĐ¦:1

توجد طرق كثرية لتحليل الكفاءات ومجع املعلومات حول الوظيفة : إعداد مواصفات الكفاءات -1

د املالحظة يف امليدان، املقابالت الفردية واجلماعية، استمارات وجمال العمل، ومن بني هذه الطرق جن

اخل، حبيث إعداد مواصفات الكفاءات متثل احد  املراحل األولية إلدارة ...الكفاءات، بطاقات الكفاءة

حيث تقوم على توضيح الكفاءات املرغوب فيها املطلوبة من اجل "الكفاءات عند توجيهها للتنفيذ، 

سن االداءات الوظيفية أو عائلة من الوظائف، وهذا ما نسميه حتليل  الكفاءات، حبيث احلصول على أح

األساس يف إدارة الكفاءات، ميكن القول أن هذه املواصفات على املستوى العملي تصبح تشكل حجر

.2"حيث تشكل يف  الواقع نقطة مرجعية لتقييم الكفاءات، وتطويرها وحتفيزها

الصناعة " ، امللتقى الدويل السابع حول "تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني"مصنوعة امحد، . د - 1

 4و  3والعلوم التجارية وعلوم التسيري، يومي جامعة الشلف، كلية العلوم االقتصادية -جتارب الدول –التأمينية الواقع العملي وآفاق التطوير 

.9، ص 2012ديسمرب 
2- lou van beirendonck, "tous competent le management des competences dans

l'entreprise", op cit, 2006, p53.
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25.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

بشكل مستمر سواء أثناء "واملستمر للكفاءات من طرف إدارة املوارد البشرية ويتم التقييم الدائم 

عمليات التوظيف والرتقية، وإعادة ترتيب وتصنيف العاملني أو عن طريق عملية التكوين اليت تقوم 

�©¦°ƢƦƬƻȏ¦�ƢȀǼǷ��ƨȇŚȈǈƬǳ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦Â�©¦Â®ȋ¦�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀǿ�ǶƬƫÂ��ǶȀūƢǐǳ�ƨǈǇƚŭ¦�Ƣđ

ددة اليت تقيس امللكات املعرفية والذهنية والنفسية، وبطاقات التقييم إذ تتم هذه العملية التقوميية املتع

املهيكلة، واملنظمة يف مستويات عديدة من طرف مهنيني متخصصني لقياس القدرات واملهارات 

.1"واملؤهالت الفردية

ف واملعلومات ار يف حتديد املعوفيما يلي نتطرق لبعض طرق حتليل الكفاءات وهذه الطرق تساهم  

2:واملهارات ومنها ما يلي

تتم عن طريق املراقبة املباشرة للعاملني أثناء قيامهم بتأدية أعماهلم والتعرف : طريقة المالحظة -ا

  .عن قرب مبالحظة ذلك األداء وتسجيل املعلومات عن األداء واعتمادها بتحديد وحتليل العمل

تتم الطريقة بوضع جمموعة من األسئلة ترتبط بأداء  ):االستقصاء(طريقة قوائم االستبيان  - ب

األفراد بأعماهلم املختلفة مث جييب عليها األفراد العاملون، مث تتم دراستها وحتليلها على مستوى 

  .املؤسسة ككل

 هذه الطريقة تتم بطريقة اختيار عينة من األعمال اليت تشمل األعمال املتوفرة :طريقة المقابلة - ج

  .يف املنظمة ويتم يف ضوئها مقابلة األفراد

"�ǺǷ�ƨǟȂǸů�Â¢�ƨǨȈǛÂ�Ŀ�ǶēŐƻ�Ǻǟ�©ƢǟȂǸĐ¦�Â¢�®¦ǂǧȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨŹǂǋ�¾¦ƚǈƥ�¿ȂǬǻ�Ʈ ȈƷ

Ȉǧ�§Ȃǣǂŭ¦�ȆǴƦǬƬǈŭ¦�ȆǯȂǴǈǳ¦�ǶȀǇƢǈƷ¤��Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǂȇȂǘƫ�¾ȂƷ�ǶēƢǠǫȂƫ��ƨǏƢŬ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦ه ،

ȇ�ǶĔ¢�ÀȂǈŹÂ�ǶǿŚǰǨƫ�ǄǨŹ�ƢŲ�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǶēǂǜǻÂ شاركون بنشاط يف تطبيق تسيري الكفاءات يف

مؤسستهم، وجتدر اإلشارة أن املقابلة خصوصا الفردية نشاط يستغرق وقتا طويال، ألنه يف الغالب 

.3"مقابلة واحدة غري كافية

دراسة استقصائية  - ؤسسة االقتصادية اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في الم"د رقي نذيرة، .د محادي نبيل، ط-1

.155، مرجع سبق ذكره، ص "–لفرع المضادات الحيوية انتبيوتيكال 
).71-52(، مرجع سبق ذكره، ص ص "االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"طاهر حممود الكاللده، . د - 2
.60، مرجع سبق ذكره، ص"مفاهيمي والمجاالت الكبرىاإلطار ال: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - 3
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26.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

ولتحليل الكفاءات وإعداد مواصفات الكفاءات ميكن إعداد مقابالت مع أعضاء اإلدارة وذلك 

رغوب فيها والكشف عن الفروق بينها وبني السلوكيات احلالية، يقوم املسؤول سلوكيات املالملعرفة 

عن حتليل الكفاءات بطرح األسئلة اليت متكنه من استخالص املعلومات اهلامة عن الوظيفة من 

مميزات ومسؤوليات ومهام وغريها، ليتم بعد ذلك ترمجة هذه املعلومات إىل كفاءات، وحىت تنجح 

ال (وإال ال حيصل على معلومات جيدة احمللل أن خيتار جيدا الفئة اليت يقابلها العملية جيب على 

Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷÂ�ǾƬȈǳÂƚǈǷÂ�¦ƾȈƳ�ǾƬǨȈǛÂ�ǶȀǧ�ǞȈǘƬǈȇ.(

يف جمموع املعارف واملعرفة العملية "الكفاءات املهنية ميكن توضيحها : بطاقة الكفاءات المهنية - د

ردي، وتعد مرحلة حتديد الكفاءات املهنية مرحلة صعبة من واإلرادة املهنية واملقدمة على املستوى الف

التحليل األويل الذي يهدف للحصول على بطاقة مفصلة ملختلف الكفاءات املهنية املوجودة، هذه 

الكفاءات الفردية اليت ميكن أن جيند ويربط مع  )patrimoine(البطاقة تسلط الضوء على تراث

.1"كل حلظة اهتمام يف املؤسسة

تقييم مرحلة هامة من مراحل تسيري الكفاءات ألنه ميكن القائمني على الميثل  :تقييم الكفاءات - 2

هذه العملية من معرفة جوانب الضعف والقوة يف الكفاءات املتاحة باملؤسسة، ومن األدوات اليت 

  .اخل...تمقابلة النشاط السنوية، املرافقة امليدانية، مرجعية الكفاءا: تستعمل يف هذا الشأن جند

  .هذه الطرق نعاجلها بنوع من التفصيل يف احملور الالحق

وميثل التدريب والتعليم الركن "تتنوع جماالت النظر املرغوبة من قبل املؤسسة  :تطوير الكفاءات - 3

، حبيث 2"األبرز يف عملية تطوير العاملني، حيث أن ذلك يسهم برتاكم اخلربة واملعرفة لدى العاملني

جيب تطوير الكفاءات من اجل السماح هلا  لذاات معناها من التطور املستمر و تأخذ الكفاء

بالتكيف مع ظروف التحوالت احلاصلة يف البيئة الداخلية واخلارجية، ذلك انه من دون أي شك أن 

��Ƣē¦ ƢǨǯÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ƨȈǸǼƫÂ�ǂȇȂǘƫ�ȆǟƾƬǈƫ�Ǯ ǳǀƥ�ȆǿÂ�̈ƾǬǠǷÂ�ƨǠȇǂǇ�ƪ ƸƦǏ¢�ƨƠȈƦǳ¦�©¦ŚǤƫ

التكوين املرتكز على الكفاءات، التدريب باملرافقة 3:يب املستخدمة يف هذا امليدان جندومن األسال

.املرتكز على الكفاءات

.58، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات" مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - 1
.65، ص2009زيع، األردن، ، الوراق للنشر والتو 1، ط"إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن"إبراهيم اخللوف امللكاوي، . د - 2
دراسة استقصائية  - اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في المؤسسة االقتصادية "د رقي نذيرة، .د محادي نبيل، ط-3

.155، ص "-لفرع المضادات الحيوية انتبيوتيكال 



  .أهداف إدارة الكفـاءات: المحور الثاني

27.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

هذا النوع من التكوين يهدف إىل إكساب سلوكيات  :التكوين المرتكز على الكفاءات -ا

زة على الفرد، كما خاصة، وقد يعتمد على تقنيات املقابلة وحتليل املشاكل واملرونة واإلدارة املرتك

يستعمل هذا النوع من التكوين من قبل مكونني ومشاركني قادرين على مالحظة الكفاءات، حيث 

قدرة ( تتكون جمموعة هؤالء املشاركني من جمموعة معاونني واجبهم هو تطوير نفس الكفاءة، مثال 

ثال حياول البعض تطوير ، فمنني واجبهم هو تطوير نقاط خمتلفة، أو تتكون من جمموعة معاو )القرار

  .قدرة القرار والبعض اآلخر يطور املرونة

قدميا املدرب كان يظهر كخبري يقدم النصائح  :التدريب بالمرافقة المرتكز على الكفاءات - ب

واالقرتاحات، يقدم الدروس والتعليمات وكذا املساعدة، يشجع وحيفز األفراد إلجياد احللول 

ن بطرح أسئلة ويرافقون األفراد يف عملية التعلم، أما مدربو الكفاءات بأنفسهم، وكذلك يقوم املدربو 

  . فهم يالحظون السلوكيات وحياولون فهم العالقات الداخلية للكفاءات وحتفيزهم على التعلم

عمل  أداءاحلوافز هي املغريات اليت تقدمها اإلدارة لألفراد حلثهم على " :تحفيز الكفاءات - 4

نصرا هاما من عناصر فعالية نظم العالقات اإلنسانية هو نوعية احلوافز معني، ومن مث فانه ع

مع رغبات األفراد وأمهيتها بالنسبة هلم، إن التوافق بني رغبات األفراد وبني املستخدمة ومدى توافقها 

بتهم يف احلوافز اليت تقدمها هلم اإلدارة يسهم يف حتديد مدى استجابة األفراد لتلك احلوافز وبالتايل مدى رغ

.1"حتقيق ما تصبو إليه اإلدارة من نتائج

توجد جمموعة من اإلجراءات والسياسات اليت جيب على إدارة املوارد البشرية إتباعها حىت حتقق  

الفعالية جلهودها يف تنمية الرغبة لدى العاملني، حيث تستطيع حتقيق أفضل النتائج إذا متكنت من 

شبعة لدى العاملني وقامت باستخدام الوسائل املناسبة لتحقيق استيعاب نوعية االحتياجات غري امل

أفضل إشباع هلا، حيث تشكل التعويضات واملكافآت لدى إدارة املوارد البشرية متغريا مهما ضمن 

السياسات واالسرتاجتيات اليت تتبناها املؤسسات، ملا هلا من انعكاسات واضحة، بعضها يتعلق 

ة اليت تدفعها املؤسسات لألفراد، وبعضها اآلخر يتعلق باستقرار وازدهار بالتكاليف العالية واملتحرك

املؤسسات، فالتعويضات تشكل بامتياز الدافع الرئيسي النضمام األفراد إىل املؤسسات واحملفز األهم 

:لتحسني أدائهم، ولدفع الرواتب للكفاءات تبحث املؤسسة عن طرق ناجعة من اجل حتقيق ما يلي

  .اءة املهنية وحظوظ الرتقيةرفع الكف - 

.254، ص2003احلديث، مصر، ، الناشر املكتب اجلامعي"أساسيات علم اإلدارة"منال طلعت حممود، . د - 1
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28.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

).ƨȈǫǂƫ�©¦ÂȐǟ��ƨƠǼē( زيادة حتفيز األشخاص  - 

  ).إرضاء حاجة التقدير واإلجناز( تقييم الفرد  - 

valérie(وقد اقرتح marbach(مخسة أنواع لرواتب الكفاءات وجيب األخذ بعني االعتبار ما يلي :  

  .تنوع الكفاءات املستخدمة - 

  ). هنيةامل( ختصص الكفاءات  - 

  .املهارات اليت تتعلق بالعمل الفردي - 

  .الكفاءات احملتملة - 

  .الكفاءات املثبتة - 

الكفاءات الفردية والرواتب "يف توضيح العالقة بني إدارة الكفاءات وأنواع الرواتب على )Boterf(ويركز

أو اجلماعية من جهة أخرى،  واالداءات الفردية)Prime:العالوة ( الثابتة من جهة، وعلى الرواتب املتغرية

.1"وميكن أن حتدد الصيغ األخرى من هذه العالقة وفق خيارات سياسة الرواتب املتبعة من قبل املؤسسة 

:وميكن توضيح العالقة بني إدارة الكفاءات وأنواع الرواتب يف اجلدول التايل

.66، مرجع سبق ذكره، ص"اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - 1
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29.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .اتبالعالقة بين إدارة الكفاءات وأنواع الرو ): 1-2(الجدول رقم 

 على أساس موضع األعمال على شبكة التصنيفات -   الرواتب الثابتة

  ).مستوى الدخول ومستوى اخلروج(  

على أساس اكتساب كفاءات جديدة ضمن فضاء  - 

  .التطور املكون من قبل العمل

  .على أساس النتائج االقتصادية للمؤسسة -   عالوات املؤسسةالرواتب المتغيرة

...).وحدة، فريق(على أساس االداءات اجلماعية  - اعيعالوات األداء اجلم

  .تقدير املرجع مبؤشرات االداءات اجلماعية - 

على أساس ما هو هام من اجل احلث على التعاون بني  - 

  .الكفاءات الفردية

  .على أساس بلوغ األهداف الفردية -   العالوات الفردية

  .جةفرض إمكانية حتديد املسامهة الفردية يف النتي - 

السهر على أال تأيت العالوات الفردية ضد أهداف  - 

  .التعاون بني الكفاءات الفردية

مجلة أبحاث اقتصادية ، "اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - :المصدر

 .58ص ،2010، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر، جوان 07، العدد وإدارية

1:ولكي تشتغل عملية إدارة الكفاءات جيب أن

يكون الفرد حمفز بشكل كايف من اجل تطوير قدراته الفكرية اليت تسمح له بتحقيق تعلم عملي  - 

  .انطالقا من احلاالت اليت تصادفه يف حياته املهنية

  ).اليت تعلم نفسها( متتلك املؤسسة جتميع لرأمسال الكفاءات  - 

الشروط اليت من خالهلا نقول بان املؤسسة تطبق إدارة الكفاءات واليت سنلخصها  وهناك جمموعة من

 :يف اجلدول اآليت

دراسة استقصائية  - اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في المؤسسة االقتصادية "د رقي نذيرة، .د محادي نبيل، ط-1

.156، مرجع سبق ذكره، ص "-المضادات الحيوية انتبيوتيكال لفرع 
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30.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

.شروط تطبيق إدارة الكفاءات بالمؤسسة): 2-2(الجدول رقم 

�ǪƦǘƫ�ƢĔƘƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ŐƬǠƫ

  إدارة الكفاءات إذا

  .األشخاص التنفيذيني وغري التنفيذيني أداءمت إعطاء تقدير ملستوى  -ا

جرية تكون كانت نسبة اإلنفاق اإلمجايل للتكوين باملقارنة مع الكتلة األ- ب

  .%3اكرب من 

األشخاص التنفيذيني وغري التنفيذيني خيضعوا بصفة دورية إىل املقابلة مع  - ج

).تقييم، ميزانية، الرأي( املشرف عليهم 

لموظف كان هناك صلة مباشرة أو غري مباشرة بني نتائج التقييم الدوري ل  -د

  .والتدريب الذي خيضع له

كان هناك مباشرة أو غري مباشرة بني نتائج التقييم الدوري للموظف   - ه

  .وترقيته

�ǪƦǘƫ�ƢĔƘƥ�ƨǈǇƚŭ¦�ŐƬǠƫ

تسيري الكفاءات بصفة قوية 

  إذا

:نفس العناصر ا، ب، ج ولكن-

إذا كان هناك صلة مباشرة بني نتائج التقييم الدوري للموظف والتدريب الذي 

  .خيضع له

  .إذا كان هناك صلة مباشرة بني نتائج التقييم الدوري للموظف وترقيته

دراسة  -اثر تسيير الكفاءات البشرية على تحقيق التميز في المؤسسة االقتصادية "د رقي نذيرة، .د محادي نبيل، ط-:المصدر

، جامعة حيىي فارس 08، العدد  -خمرب التنمية احمللية املستدامة -ةجملة االقتصاد والتنمي ،-استقصائية لفرع المضادات الحيوية انتبيوتيكال

  .بتصرف 156، ص2017املدية، اجلزائر، جوان –

�ȏ¤�©¦ ƢǨǰǳ¦�̈°¦®¤�ǪƦǘƫ�ƢĔ¢�ƢǷ�ƨǈǇƚǷ�ŐƬǠƫ�ȏÂ��ǀȈǨǼƬǳƢƥ�ǞƦƫ¦�ȏ¤�ƨǬȈǬƷ�©¦ ƢǨǰǳ¦�̈°¦®¤�ƶƦǐƫ�ȏ

وبني ترقيته، حيث جند يف إدارة  إذا كان يوجد ربط بني نتائج التقييم الدوري للفرد وتكوينه

الكفاءات املرونة والقدرة على التأقلم وتطوير قابلية الشغل لدى األفراد، وهلذا نقول أن تسيري 

الكفاءات ليس فقط تصور، بل هو أداة تطبيق وطريقة تفكري وأسلوب تسيري ملختلف نشاطات 

.ية املؤسسةاملوارد البشرية بطريقة واعية ومنهجية طبقا ملهمة وإسرتاجت



.أدوات إدارة الكفـاءات: ر الثالثالمحو 

31.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .أدوات إدارة الكفاءات: المحور الثالث

لى جمموعة من األدوات، واليت ت يف املؤسسة جيب االعتماد عإلجناح عملية تسيري الكفاءا :تمهيد

«�¤�ǾƳȂŭ¦Â�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǂǐǼǠǳ¦�Ȃǿ�ÀƢǈǻȍƢǧ��ÄǂǌƦǳ¦�®°Ȃŭ¦�ƨȈǸǼƫ�ńتشكل ركائز   ƾē�ƨǇƢȈǇ�ǲǯ

والربامج اإلدارة باألهداف و  التطوير اإلدارييف دراستنا على  لفاعلية التطوير، ولبلوغ ذلك نركز

  .التدريبية وسنوضح كل ذلك يف املباحث الالحقة

  .التطوير اإلداري واإلدارة باألهداف: المبحث األول

املورد البشري يعترب احملرك  أنواملؤسسة، ومبا  األفرادوهو وسيلة لتنمية االرتباط واالنسجام بني 

مؤسسة اهتمت العلوم اإلدارية بإدارة شؤون األفراد وبكل ما يساهم يف تسهيل  األساسي لكل

ǶȀƬȈǳƢǠǧÂ�Ƕē ƢǨǯ�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�Ǟǧǂǳ¦Â�ǶȀǷƢȀǷ.

ومن بني األغراض اليت حيققها التطور اإلداري إحداث تغري يف التنظيم نتيجة عدم الرضا عن األداء، 

فعة يف التنظيم تعتمد على أساليب ووسائل وهذا يستدعي وضع إسرتاجتية مناسبة لتحريك القوى الدا

  .وطرق تساعد يف اإلسراع إلحداث التغيري يف اجلهاز اإلداري والتقليل من نقاط الضعف يف إدارته

وتقوم اإلدارة باألهداف على املبدأ األساسي لوضع األهداف يف املؤسسة ككل يف شكل خطوط 

اإلدارية والتنسيق بني األهداف، ومن هذا واضحة املعامل، مث وضع أهداف كل منصب من املناصب

املنطلق تصبح أهداف املناصب اإلدارية املختلفة هي األصل لكل نشاط ولكل تغيري وحتسني يف 

  .األداء واألعمال

  .التطوير االداري: أوال

  :تعريف التطوير اإلداري - 1

 وظيفة اإلدارية عن طريق يف أمناط السلوك بالنسبة للريإحداث التغي"يهدف التطوير اإلداري إىل 

ملقابلة احتياجات األفراد "، حبيث تصمم معظم أساليب التطوير اإلداري 1"برامج التنمية أو التدريب

.2"اإلدارية املتعددة واحتياجات املؤسسة وأنواع األهداف املراد حتقيقها على وجه اخلصوص

.316، ص 2001، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، "السلوك اإلنساني في المنظمات"صالح الدين حممد عبد الباقي، . د - 1
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، "نالعالقات الصناعية وتحفيز الموظفي: سلسلة اإلدارة في أسبوع"إيهاب صبيح حممد زريق، .د - 2

.61، ص2001مصر،
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�ª ƾŹ�ƢǷ�ǲǰƥ�ǶƬē�ƨȇ°ƢǌƬǇ¦�ƨǨȈǛÂ�Ȃǿ�Ä°¦®ȍ¦�ǂȇȂǘƬǳƢǧ�ǾǼǷÂ�ǂǐƬǬƫ�ȏÂ��ǺǈƷȋ¦�ń¤�ŚȈǤƬǳ¦

�ƨȈǟƢŦ�ƨǸȀǷ�ƢĔȂǯ�Ä°¦®ȍ¦�ǂȇȂǘƬǳ¦�Ŀ�ǲǸǠȇ�Ǧ ǛȂǷ�ǲǯ�ǎ ţ�ǾƬǸȀǷ�ǲƥ��ǖǬǧ�̈°¦®ȍ¦�ȄǴǟ�ǾƬǸȀǷ

.مشرتكة،  كل فرد فيها مسؤول عنها لذا يتميز التطوير اإلداري بأنه وظيفة مجاعية

ر وطرح املناسبة منها للتنفيذ كما تعترب إدارة التطوير إدارة تنسيقية من مسؤوليتها بلورة األفكا

  .ويتحقق جناح العملية التطويرية بدعم مجيع املسؤولني عن العملية

  .رؤية ومحاور التطوير اإلداري - 2

إذا كانت درجة جناح اإلدارة مازالت تقاس حىت اآلن مبدى الكفاءة يف " :رؤية التطوير اإلداري -ا

�Ƣē ƢǨǯ�²اجناز العمليات اإلنتاجية واملؤشرات املالية، ƢȈǫ�ǶƬȈǇ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ�ǲƦǬƬǈŭ¦�̈°¦®¤�ÀƢǧ

�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ǲǟ�Ƣē°ƾǬƥزمة إلحداث التغيري والتطوير باإلضافة إىل القدرة على التكيف مع الال

، فالعنصر البشري والكفاءات اإلدارية هي اليت حتدد مدى كفاءة املنظمة بيئة واالبتكار واإلبداع

يف إحداث نقلة نوعية شاملة عن مفهوم التطوير اإلداري "رؤية التطوير اإلداري  ، وتتمثل1"وفعاليتها

، وتقدمي أجود وأحدث الربامج التدريبية )حملي، وطين، إقليمي، دويل( على خمتلف  املستويات 

�Ǟǫ¦Ȃƥ�µ ȂȀǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢēƾǟƢǈŭ��ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦Â�ƢȈǴǠǳ¦�̈°¦®Ȏǳ�ƨȇ°ƢǌƬǇȏ¦�©ƢǷƾŬ¦�ǲǔǧ¢�ŉƾǬƫÂ

.2"ها، وحتقيق األهداف املرسومة هلا بأقل جهد ووقت وتكلفةعمل

  :وتتكون عمليات التطوير اإلداري من جمموعة النشاطات الفرعية التالية

  .التدريب على اختالف أشكاله وأنواعه - 

  .تقدمي االستشارة يف جماالت التطوير اإلداري إىل األقسام األخرى داخل املؤسسة واىل رئيس املؤسسة-

  .التخطيط الوظيفي-

  .مراقبة دوران العمل - 

 .التقييم - 

والتطوير  والتدريبالموارد البشرية  إدارةالممارسات في  أفضل"،اإلمارات العربية املتحدة ،اإلداريةيوروماتيك للتدريب واالستشارات  - 1

.1www.euromatech.aeص ،طعلى اخل ، )12/10/2017(، أيامبرنامج تدرييب وورش عملية ملدة مخسة  ،"الوظيفي
،7، صعلى اخلط، )12/10/2017(،"جباتاالتطوير اإلداري المهام والو "عدنان ماشي وايل، . ا - 2

.kenanaonline.com/users/downloads.
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يقود االهتمام املتزايد بالتطوير اإلداري إىل تركيز اخلربة ومنوها وتراكمها يف جهة واحدة، كما يوفر 

فرصا اكرب للتخطيط لعمليات تطويرية إدارية جديدة وتنفيذها وفق أسس ومبادئ واجتاهات مدروسة 

  .ةوفقا لفلسفة حمددة وواضح

  :وتتلخص كما يلي :محاور التطوير اإلداري اإلستراتجية - ب

  .التنظيم وإعادة التنظيم -

  .تنمية املوارد البشرية وتطويرها - 

  .تطوير نظم وأساليب العمل وإعادة هندستها - 

  .إعادة النظر يف القوانني والتشريعات - 

  .اترفع كفاءة األداء وتطوير جودة األداء يف إنتاج السلع واخلدم - 

وعليه يصبح التطوير اإلداري مبثابة عملية نظامية لديه مسؤولني أكفاء، يسعون لتلبية االحتياجات 

احلالية واملستقبلية اليت تضمن حتقيق التنظيم اجليد، ويعمل على حتسني أداء املسؤولني احلاليني 

  .ومنحهم فرص النمو والتطوير للوصول إىل التنظيم املرغوب

  .اإلداري ومسؤوليته أهداف التطوير - 3

  :نلخصها كما يلي :أهداف التطوير اإلداري -ا

  .تطوير مفاهيم وقدرات املوظفني واإلدارة العليا - 

  .تطوير األعمال ووظائف التسيري من ختطيط وتنظيم ومراقبة وتوجيه - 

  .إعداد الوصف الوظيفي من اجل تطوير الرقابة اإلدارية - 

  .العمل وتوضيح العالقات املتداخلة بني املستويات املختلفة فحص اهلياكل التنظيمية وتقسيم - 

  .تنمية التفكري العلمي وروح اإلبداع واالبتكار - 

  .تطوير العالقات اإلنسانية ووسائل االتصال ونظم احلوافز واملعلومات - 
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  .تطوير األهداف اإلدارية واألساليب اإلشرافية واإلرشاد يف العمل - 

  .ات والقدراتتنمية القيم واملهار  - 

ختول إما لإلدارة العليا أو ملستشار خارجي أو لكال الطرفني، : مسؤولية التطوير اإلداري - ب

حبيث حتدد اإلدارة دورها يف التطوير ومدى احلاجة لتدخل املستشار اخلارجي يف ذلك، وبالتايل تقوم 

  :سؤولية يف البدائل التاليةاإلدارة العليا يف املؤسسة بتحديد من له سلطة التطوير وتتحدد هذه امل

يشرتك مدراء اإلدارة العليا مع السلطات اخلاصة بالتطوير، ليقوموا بتخطيط  :اإلدارة العليا - 

وتنظيم عمليات التطوير من اجل اختاذ القرارات املتعلقة بذلك، والتطوير قد يكون إما يف األفراد أو 

  .اجلماعات أو التنظيم

لنقل أو التدريب أو إحالل عمل مكان عامل آخر للوصول  من خالل سياسات ا :األفراد

  .إىل التطوير املرغوب

ويتم بإعادة تشكيل األقسام، واإلدارات ومجاعات العمل للوصول إىل التطوير :الجماعات

 .املرغوب من اإلدارة

 وحيدث بتطوير هياكل التنظيم من خالل تغيري أنظمة وإجراءات العمل :التنظيم.  

تتم مبشاركة اإلدارة العليا واملستويات التنظيمية والعاملني يف عملية التطوير، وهذه  :المشاركة - 

املشاركة تفرض أن يكون كل من العاملني واملستويات التنظيمية ذات كفاءة وأهلية للمشاركة، 

1:ومشاركة العاملني تتم بإتباع احد األساليب التالية

ليا بتشخيص املشاكل ودراستها وحتديد البدائل    تقوم اإلدارة الع :اتخاذ القرار الجماعي

 .مث تقدمها للمستويات الدنيا لتدرسها وختتار ما يناسبهم وحيل مشاكلهم) احللول( 

ال تقتصر مشاركة العاملني يف دراسة البدائل واختيار انسبها بل  :حل المشاكل الجماعية

 .اختيار البديل املناسبمتتد لتشمل دراسة املشكلة ومجع املعلومات والتوصل إىل 

، 2007جلامعية، مصر، ، الدار ا"التغيير وإدارة اإلداريالهيكلة والتميز  إلعادةالدليل العملي : تطوير المنظمات"امحد ماهر، . د - 1

 .136ص 
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تعطي اإلدارة العليا الصالحيات لباقي املستويات التنظيمية والعاملني يف املؤسسة، : التفويض - 

لتحديد معامل التطوير املناسبة، ولذا فعلى هؤالء أن حيدد مهام التطوير والربامج اليت حتدث التغيري 

  .تيار األجنع منهالألحسن، بعد معرفة وحتديد املشاكل ووضع البدائل واخ

ويتوقف جناح التطوير اإلداري على درجة التزام مجيع املستويات اإلدارية، وتشمل أنشطة التطوير 

.اإلداري، التدريب اإلداري و البحوث اإلدارية واالستشارات اإلدارية

  .باألهداف اإلدارة: ثانيا

.*تعريف اإلدارة باالهداف - 1

حديد األهداف اليت تتعلق بني األهداف املقصودة وأداء املهام، طرح نظرية لت) locke( ادوين لوك 

أن األهداف املدركة للموظف تؤثر " وكان االفرتاض األساسي الذي يقوم عليه هذا املدخل وهو 

على سلوكه يف العمل وبصورة أوضح، ينتج عن األهداف الصعبة مستوى من األداء أعلى مما ينتج 

ة، وان األهداف الصعبة احملددة تؤدي إىل مستوى من األداء أعلى عن األهداف السهلة أو البسيط

.1)"ابذل ما يف وسعك(مما ينتج من عدم وجود أهداف، أو هدف معمم مثل 

ويدل ذلك أن الدافعية واإلدراك يرتبطان ببعضهما البعض، حبيث فالفرد إذا ما عرف بوضوح ما هو 

  .املطلوب أدائه وما يتضمنه ذلك من حتد لقدراته

أسلوب يساهم كثريا يف تأسيس التمازج والتكامل بني األهداف "أسلوب اإلدارة باألهداف هو 

تسعى إىل التعرف على "، واإلدارة باألهداف 2"التنظيمية واألهداف اإلنسانية داخل املؤسسة

.3"أهداف اجلماعة مث العمل على حتقيقها

يكون املرؤوس مدفوعا للعمل جبد، وبالتايل  ويتحقق النجاح  بالتفاهم بني الرئيس واملرؤوس حبيث 

 .يرغب يف حتسني مستوى أدائه من خالل املشاركة والنقاش

، باإلنتاجية دارةاإلبالعقود،  اإلدارة، واألولويات باألهداف اإلدارةوالنتائج،  باألهداف اإلدارةهلا عدة تسميات منها : باألهداف اإلدارة -*

  ...األهدافباجلهد اجلماعي لتحديد  اإلدارةالرقابة الذاتية، / بااللتزام اإلدارة
.135، ص مرجع سبق ذكره، "في المنظمات اإلنسانيالسلوك "حممد عبد الباقي،  صالح الدين. د - 1
، "وريداتت، الشركة العربية املتحدة للتسويق وال"المصادر واالستراتجيات: التغيير التنظيمي إدارة"حسن حممد امحد حممد خمتار،.د - 2

.192، ص 2014مصر، ،3ط
.197، مرجع سبق ذكره، ص"داريةالكفاءة اإل"عبد الرمحان العيسوي، .د - 3
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  .خطوات تطبيق اإلدارة باألهداف - 2

1:متر العملية وفق املراحل  التالية

«�¦�ƨǟȂǸĐ: إشراك مجموعة العمل -ا ¦ƾǿ¢�ƾȇƾƸƬƥ�ƨȈǼǷƢǔƫ�̈°ȂǐƥÂ�ƨȈǳÂȋ¦�ƨǟȂǸĐ¦�®¦ǂǧ¢�¿ȂǬȇ

هداف األفراد ومسؤوليات كافة األطراف مع صياغة خطة عمل لتحقيق األهداف التنظيمية وأ

  .والفردية

مبشاركة املدير تكون البداية بدور وظيفة حمددة، وبعد : المشاركة بين المدير والمرؤوسين - ب

من حتديد واجبات ومسؤوليات هذا الدور، يتم حتليل ودراسة ارتباطات هذا الدور بادوار أخرى 

��°Âƾǳ¦�ǲǷƢū�ƪ ǯǂƫ�Ŗǳ¦�Ǯ ǴƫÂ�ƢȀǠǓÂ�Ļ�Ŗǳ¦�°¦Â®ȋ¦�Ȇǿ�ƢǷ�ƾȇƾŢÂ��ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�«°Ƣƻ

  .وما هي العناصر اليت تزيد من دافعية حامل هذا الدور؟

على املرؤوسني وضع خطة عمل لتنفيذ األهداف اليت : وضع خطط عمل لتنفيذ األهداف - ج

  .ط منطهم الفردي وليس منط املشرف عليهمقاموا بتحديدها سلفا، على أن تعكس هذه اخلط

جيب أن يتفق املدير مع مرؤوسيه على معايري جناح عمل : تصميم معيار لقياس النجاح - د

�ǽƢš ȏ¦�ǶȀȈǴǟ�ǲȀǈȇ�ŕƷ�ƨǟȂǸĐ¦� Ƣǔǟ¢�ǞȈŦ�Ãƾǳ�ƨǷȂȀǨǷ�ŚȇƢǠŭ¦�ǽǀǿ�ÀȂǰƫ�À¢�Ƥ ŸÂ��ƨǟȂǸĐ¦

  .حنو بلوغها

املدير باستعراض مدى تطور العمل على مستوى يقوم : استعراض مدى التطور في العمل -ه

ȆǿÂ�©¦Ȃǘƻ�ª ȐƯ�ǪǧÂ�°ȂǘƬǳ¦�µ ¦ǂǠƬǇ¦�ǶƬȇÂ��Ä®ǂǨǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�Â¢��ƨǟȂǸĐ¦:

  .يقوم املرؤوسني باملبادرة بتشخيص مدى تطورهم ومناقشة اجنازهم واملشاكل اليت تعرتضهم - 

  .يقوم املدير مبناقشة أهدافهم املستقبلية - 

 .لة خلطط العمل املستقبلي واستجالء النقاط املبهمة باخلططتتم مناقشة شام - 

�Ʈيتم :توثيق العمل - و ǳƢƯ�» ǂǘǳ�ƢȀǠǧ°�ǶƬȈǳ�©ƢȇȂǳÂȋ¦��ŚȇƢǠŭ¦��ƨǟȂǸĐ¦�» ¦ƾǿ¢�ƨǧƢǯ�ǲȈƴǈƫ

�ƾǟ¦Ȃǫ�ǞǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǲǸǟ�Ǫǧ¦Ȃƫ�ǺǸǔƫ�ŕƷ��ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ǂȇƾǷ�Â¢�¿ƢǠǳ¦�ǂȇƾŭ¦�ÀȂǰȇ�ƢǷ�̈®Ƣǟ

  .وعمليات املنظمة

.192، ص مرجع سبق ذكره، "المصادر واالستراتجيات: التغيير التنظيمي إدارة"حسن حممد امحد حممد خمتار، . د - 1
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37.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .ص اإلدارة باألهدافخصائ - 3

اجلزئية اليت تتكامل  املشاركة لتحديد األهدافالرؤساء و بني املرؤوسني و  التشاور تقوم على مبدأ - ا

اجلودة العالية ( مع بعضها البعض لتشكل اهلدف العام للمؤسسة، ويف حالة وجود أهداف متعارضة 

سجام بينهما، وهذه احلالة ختص فمن مهام اإلدارة باألهداف حتقيق االن) والتكلفة املنخفضة

  .املؤسسات احلالية

تقوم على مبدأ التعاون بني الرؤساء واملرؤوسني عند وضع خطط واإلجراءات املرحلية لتنفيذ  - ب

.، وهذا بغرض معاجلة االحنرافات املناسبة لقياس األداء وتقييمهاألهداف ووضع املعايري

لعالقات بني األفراد يف املؤسسة ويرفع من روحهم يعمل هذا النمط من اإلدارة على تنمية ا - ج

املعنوية من خالل مسامهتهم يف اإلدارة، وباالتصال املباشر واملستمر مع الرؤساء الذين يعملون على 

  .توفري الظروف املناسبة للعمل

يساعد التحديد املسبق لألهداف ومعرفة كل عامل يف املؤسسة ملهامه املسري من اداء وظائفه،   -د

كون كل فرد قد ساهم يف تنظيم وختطيط عملة بناء على مشاركته يف وضع األهداف، مما جيعله 

  .قادرا على التوجيه الذايت والرقابة الذاتية

التفاعل املشرتك بني العمال واملؤسسة واالحتكاك املستمر بتطورات األمور وتأثريها العلمي على  -ه

جتعل املؤسسة يف مركز متميز نتيجة معرفتها وممارستها العملية حتقيق األهداف، وواقعية النظرة لالجناز 

ƢŮ�µ ǂǠƬƫ�ƾǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�©¦ŚǤƬǳ¦Â�©ƢȇƾƸƬǴǳ�ƢēȐȈưǷ�ǺǷ�ǲǔǧ¢�ƨȀƳ¦ȂǷ�ǺǷ�ƢȀǼǰŻ�©¦ŚǤƬǴǳ.

- تكون كمية وقابلة للقياس، وتكون مفهومة وواضحة وحمددة بدقة، وتبىن على نوع  أنال بد  أمهيةذات  األهدافحىت تكون : األهداف

تكون سهلة ويف متناول املؤسسة املنافسة، وان تكون متسلسلة ومتناسقة ومتكاملة بني الوحدات حىت تتمكن من حتقيق  وأالن التحدي، م

.، وان ترتبط بزمن حتقيقها وان يشارك املرؤوسني يف وضعها حىت تكون مبثابة الدافع واحملفز هلماألساسيهدفها 
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38.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .البرامج التدريبية: المبحث الثاني

، نظرا لدورها واستدامتها األساسية لتحقيق التنمية الشاملةتعد الدورات التدريبية إحدى الركائز 

يف جوانبها العلمية واملهنية والتقنية وتنمية الكفاءات  ،يف صقل املهارات وحتريك القدرات الرئيسي

  .الالزمة لتلبية متطلبات التنمية وتقدمي اخلدمات للمستفدين منها

  .ماهية التدريب: أوال

  : اهناك عدة تعاريف مسندة للتدريب نذكر منه: تعريف التدريب - 1

للعاملني "، وتعد الربامج التدريبية 1"إتاحة الفرصة للفرد كي يتعلم أثناء العمل"ويقتصر التدريب على 

�śǈŢ�Ŀ�ƾǟƢǈƫÂ��ȆƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�¿ƾǬƬǳ¦�ƢȀƦǴǘƬȇ�̈ƾȇƾƳ�» °ƢǠǷÂ�©¦°ƢȀǷ�ǶđƢǈǯȍ�̈ƢǌǼŭƢƥ�ȄǷ¦ƾǬǳ¦

ǼǨǳ¦�©ƢǿƢš ȏ¦Â�Ƥ ȈǳƢǇȋƢƥ�ƨǗƢƷȍ¦�ǺǷ�ǶȀǼǰŤÂ�ǲǸǠǳ¦�±Ƣų¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ ية واملهنية احمليطة بأداء

ضمان أداء العمل بفعالية عن طريق سد الثغرات اليت توجد "والتدريب عموما يهدف إىل ، 2"العمل

، والتدريب 3"أحيانا بني معايري األداء اليت حتددها اإلدارة وبني األداء الفعلي لكافة األعمال باملنظمة

الوعي بالقواعد واإلجراءات املوجهة واملرشدة لسلوكهم، تطبيق املعرفة وميكن األفراد من اإلملام و "هو 

.4"وهو إذن عملية تعلم سلسلة من السلوك املربمج

يساعد الفرد على التأقلم مع أحوال العمل يف الوظيفة احلالية واملستقبلية، عالوة على ذلك "والتدريب 

ال يستهدف التدريب اجليد ، 5"يةيكسب الفرد املهارة الضرورية واملعرفة اليت تساعد على العمل بفعال

تعليم العامل أداء العمل وحسب، وإمنا أدائه بالطرق املثلى، تلك الطرق اليت ينتج فيها العامل اكرب قدر "

من اإلنتاج بأقل قدر من اجلهد ويف اقل مدة ممكنة مع أحسن درجة من اجلودة، مع احملافظة على سالمة 

النشاط املنظم واملبين على أسس علمية "التدريب بأنه ، كما يعرف 6"اآللة وعلى صحته النفسية واجلسمية

العاملني وتعميق معرفتهم بأهداف  واخلاص باكتساب أو زيادة وتطوير املهارات واملعارف لدى األفراد

Ƣđ�śǨǴǰŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦� ¦®¢�Ŀ�Ƕē ƢǨǯ�Ǟǧ°�ǽƢš Ƣƥ�ǶȀǯȂǴǇ�ǾȈƳȂƫÂ�ƨǸǜǼŭ¦"7.

.139، ص1999مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ،"مدخل األهداف: راد والعالقات اإلنسانيةإدارة األف"، صالح الشنواين. د - 1
.214، دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع، مصر، ص "الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "صالح  الدين عبد الباقي، .د - 2
.110، ص1995بدون بلد النشر،عربية للنشر والتوزيع،الشركة ال ،"األسس العلمية لإلدارة"، هدى سيد سلطان.د - 3

.287، ص1998، دار احملمدية العامة، اجلزائر، 2ط ،"اقتصاد المؤسسة"دادي عدون، ناصر. د -4
 .248ص ،2001دار قباء للنشر والتوزيع، مصر، ،"إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين"أمني عبد العزيز، .د - 5
6

.145، صمرجع سبق ذكره، "اإلداريةالكفاءة "عبد الرمحان العيسوي، .د-
.100، ص مرجع سبق ذكره، "الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "طاهر حممود الكاللده،. د – 7
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39.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

غريات اليت حتدث يف سلوك اإلنسان نتيجة اخلربات والتجارب جمموعة الت"أما التعلم يقصد به 

السابقة لدى اإلنسان، وتوجد عملية التعلم يف حياة الشخص سواء كان يف األسرة أو املدرسة أو 

ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦�Â¢�ǲǸǠǳ¦"1.

ألعمال احلالية تشري التعاريف السابقة إىل تعلم املهارة وكيفية رفعها ألداء العاملني لتمكنهم من اداء ا

�ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�ĿÂ�¾ƢǸǟȋ¦�Ŀ�ŚȈǤƬǳ¦Â�ǂȇȂǘƬǳ¦�¾ƢǸƬƷ¦�ǞǷ�®¦ǂǧȋ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�Ǧ Ǵǰƫ�ƨǠǫȂƬŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦Â

  .املعتمدة يف املؤسسة

ويعود ذلك ،وهو شكل من أشكالهوعموما يتضح بأن التدريب يرتبط ارتباطا كبريا بالتعلم والتنمية،

لتدريب باعتبارها عناصر مهمة يف تصميم وإعداد الربنامج لوجود انطباق لبعض مبادئ التعلم على ا

الفرق بني التدريب والتعليم هو أن األخري  غري أنوتشمل رغبة الفرد يف التعلم وقدرته،، التدرييب

أوسع من األول ويعترب أوسع نطاقا ويتم من خالل املؤسسات األكادميية كاملدارس واملعاهد 

توسيع مدارك الفرد وجماالت املعرفة لديه، أما التدريب فهو ضيق من والكليات ويستهدف يف النهاية 

حيث النطاق ويستهدف تنمية قدرات الفرد يف جمال أو جماالت حمددة للعمل ويتحقق هذا التعليم 

�Ǧ ȇǂǠƫ�ǶƬȇ�Ʈ ȈŞ�ÀƢǼǷ¦ǄƬȇ�ƢȈǨȈǛÂ�ǺǰǳÂ��ŚǐǬǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ÀȂǰȈǧ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ƢǷ¢��ǲȇȂǘǳ¦�Ãƾŭ¦�Ŀ

كما جيب أن يكون التعليم مدعوما ويكـافئ عن السلوك بالوظيفة املخولة له، الفرد بكل ما يتعلق

،اجلديد بطرق تشبع احلاجات اإلنسانية كالتميز والرتقية، وأن تكون مادته هادفة وذات معىن للمتعلم

وعموما يوجه التدريب للفرد بكيفية مناسبة إلكساب املعنيني املهارات والقدرات واملعارف اليت 

.Ƣđ�ÀȂǴǸǠȇ�Ŗǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ŁƢǐǳ�ǶȀǯȂǴǇ�ŚȈǤƫتضمن 

).23-22(، ص صمرجع سبق ذكره، "في المنظمات اإلنسانيالسلوك " صالح الدين حممد عبد الباقي،. د - 1
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40.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .الفرق بين التدريب والتعليم ):1-3( الجدول رقم

  التدريب  التعليموجه المقارنة

ردفمع حاجة التتالءم األهداف  األهداف

ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦Â

أهداف سلوكية حمددة جتعل العاملني 

  أكثر كفاءة وفاعلية يف وظائفهم

حمتوى الربنامج التدرييب حمدد تبعا توى عامحم  المحتوى

  حلاجة العمل الفعلية

قصريةطويلة  المدة

أسلوب األداء واملشاركةأسلوب التلقي للمعارف اجلديدة  األسلوب

معلومات ومهاراتمعارف ومعلومات  المكاسب

.453، ص 2008، مصر، العربية للتنمية اإلداريةاملنظمة ،"المرجع في التدريب وإدارة الموارد البشرية"علي لطفي، . د :المصدر

والغرض النهائي حملصلة اجلهود يف االجتاهني تظل واحدة وهي التعلم فالتعلم يعترب مطلبا 

التدريب يركز (أساسيا جيعل العاملني أكثر كفاءة وفعالية يف أدائهم لوظائفهم احلالية أو املستقبلية 

  ).تركز على الوظائف املستقبلية يف التنظيمعلى الوظائف احلالية أما التنمية 

1:أهداف التدريب كثرية ومتعددة نذكر منها: التدريبأهداف  - 2

��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǆ - ا Ǉ¢��©¦®ƢȈǬǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢��ƢĔȂǼǧÂ�̈°¦®ȍ¦�¾ȂǏ¢�̈°¦®ȍ¦Â�» ¦ǂǋȍ¦�¾ƢƳ°�ǶȈǴǠƫ

 .أساليب اإلشراف والتوجيه واألسس العلمية لإلدارة

على األعمال الفنية ألنه يهتم بالتقدم التكنولوجي والتخصصات ذات األمهية يوجه للتدريب  - ب

ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǼǠŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�ƨȈǳƢǠǳ¦.

يوجه للتدريب على األعمال املتخصصة ويستهدف التخصصات الفنية كتبسيط العمل من بيع  - ج

تقييم العمال، التناوب بني والعالقات العمالية، األمن الصناعي وحوادث العمل، اهلندسة البشرية، 

ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�©ȏȉ¦�¿¦ƾƼƬǇ¦Â�ƢĔƢǬƫ¤�ȄǴǟ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�¦ǀǿÂ��¾ƢǸǠǳ¦.

تدريب خيتص يف تعليم العمال املهارات املهنية املطلوبة ألداء عمل معني وحتويل العمال من  -د

  .عمال عاديني إىل عمال مهرة

نوع من التدريب إىل العمال اجلدد الذين التحقوا التدريب من اجل التوعية والتوجيه ويوجه هذا ال -ه

�ƺȈǇŗǳ�ȆǠǈǳ¦Â��ƢȀǧ¦ƾǿ¢Â�ƢēƢǇƢȈǇÂ�ƨǈǇƚŭ¦�Ǻǟ�ƨǷ±Ȑǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǶŮ�ǂǧȂȇ�¦ǀǿÂ��ƨǈǇƚŭƢƥ

  .االجتاهات االجيابية حنو حب العمل واالعتزاز به واحرتامه والوالء له

، بتصرف)148-147(، ص ص مرجع سبق ذكره، "اإلداريةالكفاءة "عبد الرمحان العيسوي، .د - 1
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41.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

ه يستطيع اجناز عمله بدون احلاجة يقلل من احلاجة لإلشراف فاملوظف الذي يعي ما يتطلبه عمل - و

�Ãǂƻ¢�©ƢǗƢǌǼƥ�¿ƢȈǬǴǳ�ÀȂȀƳȂƬȇ�ǶȀǴǠŸÂ�ǶȀƬǫÂ�ǂǧȂȇ�¦ǀđÂ��ǾƟƢǇ£°�ǺǷ�̈ǂǸƬǈǷ�ƨƦǫ¦ǂǷ�Â¢�ǾȈƳȂƫ�ń¤

  .ختدم املؤسسة

حتسني أداء املوظف وتزويده أثناء اخلدمة مبعلومات أو مهارات معينة "وعليه فالتدريب يهدف إىل 

التكنولوجية والتنظيمية عند إدخال تعديالت يف أساليب العمل لتحسني أدائه ومواكبة التطورات 

.1"وطرقه أو يف األنظمة والقوانني وخصوصا للعاملني اجلدد

ميكن تقسيم التدريب إىل عدة أنواع وحسب معايري خمتلفة إال أننا توقفنا حنن  :أنواع التدريب - 3

2:على تقسيمه إىل ما يلي

تقان العامل لنوع معني من األعمال املتعددة املوجودة يف ويقتصر على إ: التدريب الخاص -ا

املؤسسة ويتميز بأنه اقتصادي يف الوقت واجلهد، ويتمكن العمال هنا من استئناف أعماهلم يف 

�ǾǴǸǠǳ�ǲǷƢǠǳ¦�ÀƢǬƫ¤�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ǺǷ�̧ ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�Ä®ƚȇÂ��Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ƢĔȂǔǬȇ�̈Śǐǫ�̈ŗǧ�ƾǠƥ�ƨǈǇƚŭ¦

.قصرية من الزمن، مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج وخفض التكلفةوإجادته وإحكام فهمه يف فرتة 

م يف املؤسسة، يتميز بأنه يستطيع من خالله اواألقسويشمل مجيع األعمال : التدريب الشامل - ب

وميكن أن حيل العامل للقيام بأكثر من وظيفة يف املؤسسة، ويساعد العامل يف التنقل من قسم آلخر 

والعامل هنا له فكرة عامة عن كل األقسام يف املؤسسة عندما يرقى إىل حمل زمالئه عند تغيبهم، 

وظائف املالحظة أو اإلشراف، ومن الناحية النفسية فإحاطة العامل مبا جيري يف مؤسسته يساعده 

على حسن التكيف، يستغرق وقتا أطول حيتاج لعدد اكرب من املدربني وتكلفته تكون كبرية، ولتجنب 

املؤسسات احلديثة لتبسيط األعمال للتخلص من صعوبة تشغيل اآلالت هذا املشكل جلأت 

واملعدات املعقدة اليت حتتاج إىل تدريب طويل، حيث ركز رجال الصناعة إىل جتزئة األعمال  حىت 

  .خيتص كل عامل يف القيام بإحداها  وهذه العملية تعرف بتجزئة العمل

هم يف نفس املؤسسة من طرف املدربني أو يتلقى العمال تدريب :التدريب في مقر العمل - ج

.املالحظني أو املشرفني

ويتم تدريب العمال بعيدا عن مقر العمل يف مراكز التدريب املهين : التدريب خارج مقر العمل - د

  .وهذا خارج املؤسسة تأو املعاهد أو اجلامعا

،على اخلط،)18/10/2017االثنني ( ،"التدريب ركيزة أساسية لتنمية الكفاءات البشرية، مسقط"، مخيس الزعايب  - 1

habiba.com/article/118282http://www.s
.، بتصرف)147-146(، ص ص مرجع سبق ذكره، "اإلداريةالكفاءة " عبد الرمحان العيسوي، .د - 2
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مهيته البالغة إال أننا جند وعليه فالتدريب الفعال يبىن على دراسات وحبوث دقيقة وعلمية، ونظرا أل

بأن هناك جزء ضئيل من املؤسسات يبين حتديد احتياجاته التدريبية على أسس صحيحة وسليمة، 

1:ومن بني األساليب اجليدة املستخدمة يف الكشف عن هذه االحتياجات نذكر منها

  :ناك حاجة للتدريب ومنهاهذه املظاهر يستدل بـها على أن ه: أسلوب متابعة املظاهر التنظيمية السلبية - 

 التكاليف وضعف الرقابة على املواد وعلى اجلودة ارتفاع.

 زيادة نسبة التالف والقادم والعمالة الزائدة.

 كثرة الشكاوى والصراع املستمر مع اإلدارة.

ƢǿƾȈǟ¦ȂǷ�Ŀ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƨǴƥƢǬǷ�¿ƾǟÂ�«ƢƬǻȍ¦�Ŀ�ǂƻƘƬǳ¦Â�§ ƢȈǤǳ¦�ƨƦǈǻÂ�ǲǸǠǳ¦�À¦°Â®�¾ƾǠǷ�̧ƢǨƫ°¦.

.***، وحتليل الفرد**، وحتليل التنظيم*التحليل التنظيمي يتعلق بتحليل العمل واملهام -

  .تقييم األداء-

  .خطوات التدريب: ثانيا 

  : تتكون عملية التدريب من أربعة مراحل وهي

  . تحديد االحتياجات التدريبية: المرحلة األولى - 1

جهة املشاكل اليت قد تتعرض هلا املؤسسة، وحتدد احتياجات وتعرب عن حتديد األفراد املطلوب تدريبهم ملوا

2:التدريب بالتعاون بني مسؤول التدريب والرؤساء أو املديرين، وتتلخص هذه االحتياجات كما يلي

  .احتياجات تتعلق بتطوير املعارف واملعلومات لدى بعض العاملني -ا

  .العاملنياحتياجات تتعلق بتطوير املهارات والقدرات لدى بعض  - ب

.احتياجات تتعلق بتطوير سلوك بعض العاملني، وطريقة تعاملهم مع مرؤوسيهم - ج

 أطروحة( ، "-دراسة حالة–رجل البيع في تقوية الموقع التنافسي للمؤسسة االقتصادية  ءداأمساهمة تحسين "جناح عائشة، .د - 1

 . )194-193(ص  ، ص2016اجلزائر،،)ختصص تسيري، جامعة الشلف،يف علوم التسيري دكتورة دولة
�ƢēȂǫ�¶ƢǬǻ�Ʈ:تحليل العمل والمهام  -* ȈƷ�ǺǷ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǺǷ�ƨǨȈǛÂ�ǲǰƥ�ǪǴǠƬƫ�Ŗǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ŚǧȂƫ�ȄǴǟ�ǲȈǴƸƬǳ¦�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀǿ�ƾǟƢǈȇ

  .ليها تساعد يف حتديد االحتياجات التدريبيةوضعفها واليت يتضح من خالهلا تلك اليت حتتاج إىل تدريب، واملعلومات اليت حيصل ع
هذا التحليل ميكن اإلدارة من حتديد املشاكل التنظيمية اليت تدور حول مدى وضوح أو غموض األهداف، ومدى  :تحليل التنظيم - **

جود خطوط اتصال بني املستويات كفاءة املوارد البشرية واملادية، ومدى تناسب توزيع أعباء العمل واالختصاصات مع قدرات األفراد، ومدى و 

 .املختلفة
حاجاته وسلوكه الوظيفي ودوافعه واجتاهاته، ومدى تعاونه وحبه , يقوم على دراسة العامل من ناحية قدراته ومؤهالته: تحليل الفرد  -***

داف رجل البيع وتوضـح مدى للعمل وإخالصه وقدرته على االتصال والتفاهم، مدى انسجامه مع اآلخرين وغريها، لتتعرف بذلك على أه

 .اتفاقها أو تعارضها مع أهداف املؤسسة
.226، صمرجع سبق ذكره ،"ةالموارد البشري إدارةاالتجاهات الحديثة في "صالح الدين عبد الباقي، . د - 2
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.تصميم برنامج التدريب: المرحلة الثانية – 2

مبعىن ترمجة األهداف إىل موضوعات تدريبية وحتديد األسلوب الذي سيتم استخدامه من طرف   

، كما يتم حتديد )إخل...تمارين، املناقشةاحملاضرات وال(املدربني يف توحيد موضوعات التدريب 

.املساعدات التدريبية، وكجزء من تصميم الربنامج يتم حتديد املدربني فيه، التكلفة، ميزانية التدريب

.تنفيذ برنامج التدريب: المرحلة الثالثة - 3

 لساتمج الذي يتكون من مواعيد اجليتطلب تنفيذ أنشطة ترتبط بتحديد اجلدول التنفيذي للربنا  

واملتابعة اليومية إلجراءات تنفيذ ) ترتيبه وإعداد جتهيزاته(الراحة وأزمنتها، وحتديد مكان التدريب 

ȆǴȇ�ƢǸǯ�ƨǴƷǂŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǂŤ�Ŗǳ¦�©¦ȂǘŬ¦�ƶȈǓȂƫ�ǺǰŻÂ��ƢǿŚǣÂ�̈Ȃǘş�̈Ȃǘƻ�ƲǷƢǻŐǳ¦:

  ).على فرتة الربنامج موعد بدء الربنامج وانتهائه وتوزيع العمل التدرييب(حتديد توقيت الربنامج  - أ

اختيار املكان، تصميم طريقة جلوس (تنسيق التتابع الزمين للمواضيع التدريبية املختلفة  - ب

).املتدربني، وحتديد املستلزمات الضرورية يف كل برنامج كالسبورة والكراسي

  .جتهيز املطبوعات من خالل استالمها من القائمني بإعدادها علميا - ج

.تدربني وباملدربني، وكل هذه العناصر تشكل كيفية تنفيذ برنامج تدرييباالتصال بامل -د

.تقييم كفاءة التدريب: المرحلة الرابعة - 4

تقييم نتائج التدريب هي آخر مرحلة لتصميم الربنامج التدرييب، والتقييم يفيد يف التعرف على مدى حتقيق 

ق هذه األهداف، تواجه عملية تقييم فاعلية التدريب الربامج التدريبية ألهدافها وعلى مدى الكفاءة يف حتقي

مشكلة أساسية تتمثل يف أن نتائج التدريب ال تظهر عادة إال بعد فرتة طويلة من انتهاء الربنامج التدرييب 

ومنه فكفاءة التدريب تظهر من خالل التقييم وحتديد النتائج اليت تساعد يف تقييم فعاليته ، )عدة شهور(

والنتائج تستخدم لتحديد الفائدة من الربنامج التدرييب  ***، والسلوك**والتعلم *يف رد الفعلوتظهر نتائجه 

وتشمل إخنفاض تكلفة احلوادث وزيادة اإلنتاجية، وحتسن اجلودة، درجة خدمة العمالء، ومنه فالسلوك 

دي، وتقوم والنتائج حيدد بواسطتهما املدى الذي تسبب التدريب يف إحداث تغريات يف السلوك الفر 

ا، وغالبا مايطلب من املتدربني يتعلق مبعرفة وجهات نظر املتدرب يف الربنامج فيما خيص احملتوى، والتوقيت، واملدرب وغريه:رد الفعل -*

�ǶǴǠƬǳ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�©ǂƯ¢�Ŗǳ¦�Ǧ Ǡǔǳ¦Â�̈ȂǬǳ¦�¶ƢǬǻ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�ǺǷ�ǺǰŻ�Äǀǳ¦�ƲǷƢǻŐǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǖȈǈƥ� ƢǐǬƬǇ¤�©ƢǻƢȈƥ� ƢǨȈƬǇ¤.
مت تقدميها يف الربنامج تستخدم نتائجه يف حتديد مدى إكساب املتدربني املبادئ، واحلقائق، واألساليب واملهارات والعمليات اليت :التعلم-**

فعل التدرييب والنتائج هنا حيصل عليها باإلختبارات أو إستخدام يف بعض احلاالت أسلوب متثيل األدوار لتقييم جانب التعلم، إن نتائج رد ال

 .والتعلم يتم جتميعها قبل مغادرة املتدرب ملوقع التدريب 
ة كنتيجة ملشاركته يف الربنامج التدرييب ويقيم اجلانب السلوكي للمتدرب عن طريق حيدد مدى تغري سلوك املتدرب يف الوظيف:السلوك-***

 .سؤال املديرين أو املشرفني أو الزمالء عن مدى التغري يف أداء املتدرب أو مدى تكراره للسلوك الذي تضمنه الربنامج التدرييب 
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śǈŢÂ�ƨȈǈǧƢǼƬǳ¦�Ƣē¦°ƾǫ�ǶȈǟƾƫ�» ƾđ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ȄǴǟ�ƨǴƟƢǗ�¾¦ȂǷ¢�°ƢǸưƬǇƜƥ�ƨǈǇƚŭ¦  مراكزها السوقية

«�¤ńونتائج أعماهلا، ƾē�ǶȈȈǬƬǳ¦�ǾȈǴǸǠǧ�ǾǼǷÂ:

  .معرفة مدى حتقيق األهداف التدريبية اليت تتمثل يف التعلم ونقل أثره إىل العمل - 

حمتوى الربنامج الذي يتكون من التسهيالت احملاضرات، واجلدول  حتديد مدى رضا املتدربني على - 

الزمين، وكل هذا يعطي الفرصة للوقوف على نواحي الضعف للعمل على تقويتها أثناء التخطيط 

  .للتدريب مستقبال

  . حتديد التكلفة والعائد من النشاط التدرييب - 

  .ا مع أهداف املؤسسةدراسة وحتليل اجلهود التدريبية املختلفة ومدى تناسبه - 

  .مقارنة فائدة وتكلفة بدائل الربامج التدريبية وإختيار أفضلها - 

املشرفون، واملديرون، والزمالء، واملتدربون وغريهم، : يقوم بعملية التقييم جمموعة من األطراف هم

أمهها يستعملون جمموعة من األدوات لتجميع املعلومات املفيدة للوقوف على مدى جناح التدريب و 

ويتحدد اختيار الوسيلة التدريبية على بعض إخل، ...اإلستقصاءات، واملالحظات وسجالت األداء 

االعتبارات كحجم الربنامج التدرييب وحسب درجة فعالية التدريب، والغرض من التدريب، 

وتفضيالت املؤسسة يف اختيار أسلوب التقييم، وتكاليف تصميم واستخدام األدوات واألساليب 

  .تدريبية ومدى احلاجة للحصول على النتائجال

.طرق التدريب وإعداد محتوى المادة التدريبية:ثالثا

1:وتتم عملية إعداد املادة التدريبية وفق املراحل التالية: إعداد محتوى المادة التدريبية -1

يتبادر لذهنك، من الطبيعي أن ابدأ كتابة املادة التدريبية بكتابة العناوين الرئيسية وما : الكتابة المبدئية -ا

�ƨƥƢƬǰǳ¦�ÃȂƬǈǷ��ÀƢƥ�ǶƬē�ȏÂ�Ǧ ǫȂƬƫ�ȏÂ�ƨƥƢƬǰǳƢƥ�¢ƾƥ¦Â��ƨǧƢǓȍ¦Â�» ǀū¦Â�ǲȇƾǠƬǳƢƥ�¿ȂǬƫ�Ľ�̈®Ƣŭ¦�Ƥ Ƭǰƫ

ليس على مستوى اجلودة املطلوبة وال بأنك غري قادر على كتابة تفاصيل كل عنوان، فيمكنك البحث عن 

  .لكتابةاملعلومات اليت حتتاجك بشكل متوازي مع ا

قم مبراجعة املوضوع وإعادة تنسيقه واختيار كلماته وحذف ما ليس له فائدة كبرية، قم : المراجعة -ب

  .باملراجعة عدة مرات حىت تشعر أن املادة التدريبية مناسبة

حاول عرض املادة التدريبية على زميل أو أي فرد آخر لكي يعطيك رأيه  :المراجعة عن طريق الغير -ج

  . يبدو غري مرتابط وغري واضح وأي أخطاء أخرى مث قم بتصحيح تلك األخطاءضح ما و وي

،على اخلط،)7/2/2016(،"اإلدارييوروماتيك للتدريب واالستشارات "، عماد الدين كوكش-1

me.com/-https://euromatech
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1:وتتكون الوحدة التدريبية من ثالث مكونات وهي

تنطوي على كل النواحي النظرية املرتبطة بالوحدة التدريبية وميكن الرجوع إىل املراجع النظرية  :المعارف -

  .إلعداد هذا املكون

ة االستفادة من القدرات املتاحة للمتدرب عن طريق التطبيق لالرتقاء باملستوى وتتعلق بكيفي :المهارات -

  .اخل...املهاري ويتبلور هذا املكون يف التطبيقات والتمارين واملمارسات احلية والزيارات

ري وتشري إىل توفري اعتقادات للمتدربني يف املثل والقيم اليت جيب توافرها يف العمل، واىل تغي:االتجاهات -

�Ƥ ǻƢƴǴǳ�ƨǸƟȐŭ¦�ƨǣƢȈǐǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ǶƬȇÂ��̈ƾȇƾƳ� ¦°¢�ǲƦǬƫ�Â¢�ǶēȐȈǔǨƫ�ǲȇƾǠƫ�Â¢�ǾȈǧ�ÀÂƾǬƬǠȇ�ƢǷ

  .املعريف وبث ذلك يف اجلانب التطبيقي

هناك العديد من طرق التدريب ميكن استخدام كلها أو بعضها حسب ما  :طرق تدريب الكفاءات -2

Ş��śƥ°ƾŭ¦Â�śƥ°ƾƬŭ¦Â�̧ȂǓȂŭ¦�Ƥ ǇƢǼȇ¼ǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷÂ�ƢđȂȈǟÂ�ƢǿƢȇ¦ǄǷ�ƢŮ�ƨǬȇǂǗ�ǲǯ�Ʈ Ȉ:

تستعمل عند شرح حقائق علمية أو أمور حسابية ال حتتمل وجهات النظر وال يكون : المحاضرة -ا

النقاش فيها مفيدا، لنجاح هذا األسلوب حاول أال يشغل معظم الوقت لكي تكون هناك أنشطة 

دوار، وميكن أن يشارك يف احلديث املتدربون، حجم أخرى مثل دراسة احلاالت والتمارين ومتثيل األ

خيتلف حسب طبيعة املوضوع معرفة املتدربني باملوضوع، عدد املتدربني، وتكون ،املشاركة وطبيعتها

املشاركة من خالل طرح األسئلة، وهذا حيتاج إىل إعداد حماضرة بشكل جيد وان تتمرن عليها قبل 

واقعية كلما مسحت الفرصة، حاول أن جتلب انتباههم وتكلم موعد التدريب، حاول أن تعطي أمثلة

جب عنها بدون اخلروج عن املوضوع وجتنب احلديث أبصوت واضح وبسرعة مقبولة، تقبل األسئلة و 

  . عن ما يتقن أو ليس له عالقة باملوضوع

رات التدريب من التمارين جتعل املتدربني ميارسون أفكار ومها: التمارين أو التطبيقات أو المحاكاة -ب

تزييف بعض مشكالت املؤسسة احلقيقية وعرضها على "خالل التطبيق العملي، احملاكاة تقوم على 

واحملاكاة تعين وضع املتدرب ،2"املتدرب، مث يطلب منه إظهار رد فعله حنوها وكأنه يواجه مشكلة حقيقية

Ƣū¦�ǽǀǿ�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǾǼǷ�Ƥ ǴǘȇÂ�ƨȈǴǸǠǳ¦�©ȏƢƸǴǳ�ƨđƢǌǷ�ƨǳƢƷ�Ŀ لة مثل أن يتم تقدمي جمموعة خطابات

عمل مذكرات وتقارير ويطلب من املتدرب التعامل معها خالل وقت حمدد كمدير للعمل، كن خالقا يف 

إعداد التمارين مبا يتناسب مع املتدربني ومع موضوع التدريب، فقد تكون التمارين عبارة عن استخراج 

نات أو استخدام احلاسوب، أو إعداد خطة زمنية أو حتليل معلومات من اجلداول أو رسومات أو حتليل بيا

  . اخل...سبب مشكلة ما أو إعداد خطاب عمل أو كتابة سرية ذاتية أو استخراج األخطاء يف سرية ذاتية

.، بتصرف321، صمرجع سبق ذكره، "الموارد البشرية إدارة"حممد حافظ حجازي، .د - 1
.61، ص مرجع سبق ذكره، "لموظفيناالعالقات الصناعية وتحفيز : أسبوعفي  اإلدارةسلسلة "صبيح حممد زريق،  إيهاب.د - 2
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هذا النوع من التدريب يتعامل املتدرب مع احلاسوب يف الوقت :التدريب عن طريق الحاسوب - ج

بالسرعة اليت تناسبه، والتدريب هنا ال يصلح إال مع متدربني لديهم الذي خيتار ويستطيع أن يتعلم 

  .القدرة على استخدام احلاسوب بشكل جيد

أي عملية تدريبية تتم بالوسائل "من الناحية العملية فالتدريب عن بعد هو  :التدريب عن بعد - د

.1"قيت الزمين أيضااإللكرتونية أو عرب االنرتنيت بغض النظر عن املكان واملسافة ورمبا التو 

استخدام آالت للمحاكاة مثل استخدام آلة قيادة السيارة أو "يتم فيها : المحاكاة بالمعدات -ه

الطائرة أو السفينة أو ماكينة ما، هذا النوع من التدريب يتطلب آلة حماكاة مكلفة جدا ولكنها طريقة 

.2"احلقيقية كبرية متميزة وهلا قيمتها حني تكون تكلفة األخطاء يف تشغيل اآللة

جيعل املتدربون يفكرون بعمق يف موضوع التدريب وحماولة تطبيق ما تعلموه  :طريقة دراسة الحاالت - و

�°¦ȂūƢƥ�ƶǸǈȇÂ�ƨǨǴƬű�ǂǜǻ�©ƢȀƳÂ�µ ¦ǂǠƬǇ¦�ȄǴǟ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ƾǟƢǈƫÂ��Ǟǫ¦ȂǴǳ�ƨđƢǌǷ�Â¢�ƨȈǬȈǬƷ�ƨǳƢƷ�ȄǴǟ

مون وجهات النظر األخرى، يستخدم هذا األسلوب واملناقشة، وهذا ما جيعل املتدربون يشاركون حبماس ويتفه

.بكثرة يف تدريس اإلدارة، فاجلامعات تفتخر بنسبة االعتماد على دراسة احلاالت كطريقة للتدريب

يقوم املتدربون بتمثيل ادوار حيددها هلم املدرب وذلك حملاكاة ): تمثيل(طريقة لعب األدوار  -ل

املقابالت الشخصية للتوظيف وعمليات التفاوض والتعامل مع  مواقف العمل أو احلياة الطبيعية، مثل

األدوار ال بد أن يفتح املدرب الباب  أداءالعمالء ومهارات خماطبة اآلخرين أو تقدمي عرض، بعد 

ملناقشة املوضوع وتوضيح بعض النقاط اجليدة والضعيفة لدى املتدربني وتشجيع املتدربني على توضيح ما 

  .ثيل األدواراستفادوا منه من مت

ومنها أشرطة التسجيل أو الفيديو لتعلم اللغة : التدريب عن طريق األجهزة المرئية والمسموعة - م

االجنليزية، األشرطة التعليمية لألمور اإلدارية أو الفنية يف املؤسسة، حبيث يطلع عليها العاملون يف أي 

ا الناحية التطبيقية واملناقشة مع اآلخرين وقت وهذه الطريقة تتميز باملرونة يف االستخدام ولكن ينقصه

  .وإمكانية طرح األسئلة

يقوم املشرف مبالحظته أثناء عمله وتوجيه أعماله واكتشاف أخطائه ": التدريب التطبيقي -ي

.3"ومساعدته على التغلب على مصاعب العمل

.480، ص 2008منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، ،"المرجع في التدريب وإدارة الموارد البشرية"علي لطفي، . د -1
،على اخلط،)7/2/2016(،"اإلدارييوروماتيك للتدريب واالستشارات "، عماد الدين كوكش - 2

me.com/-https://euromatech
.388، ص 1995، دار غريب للنشر والتوزيع، مصر، "اإلنتاجيةوالكفاءة  األفراد إدارة"علي السلمي، . د - 3
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الفرد على كيفية ترتكز على تدريب "وهو احد أدوات التطوير اإلداري اليت : تدريب الحساسية -ق

��Ãǂƻȋ¦�©ƢǟȂǸĐ¦Â�Ǻȇǂƻȉ¦�®¦ǂǧȋ¦�©Ƣǯ¦°®¦�ǞǷ�ȐǟƢǨƫ�ǂưǯ¢�ÀȂǰȇ�ǾǴǠš �ƨȈǇƢǈŞ�Ǻȇǂƻȉ¦�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦

قدر على معرفة كيف هلؤالء اآلخرين أن يدركوه وأ وذلك التعامل حبساسية جيعل الفرد أكثر إدراكا لآلخرين

.1"مع تبادل املشورة والدعم بني الطرفني

  .ماذج لبرامج تدريب الكفاءاتن: رابعا

أحد ينكر أمهية التدريب والتأهيل وتبادل األفكار واآلراء واالطالع على التجارب والتقنيات يف الداخل  ال"

ضرورة وأكثر من واجب لذلك جيب أن ختضع الدورات وفق قواعد وأسس وأهداف  واخلارج فهي أكثر من

يث تؤهل وتدرب الشخص الذي يستحق أن يكون يف لتحقيق طموحات مجاعية ختدم الصاحل العام حب

اإلداري التنموي مبا حيقق الرغبة واهلدف والطموح  جاملنتوتطوير  واإلنتاجموقع املسؤولية وقادراً على العطاء 

.2"كل من موقعه  هوما تعنيعلى مستوى مفهوم التنمية 

3:ومن أهم الربامج اليت يعاجلها التدريب ما يلي 

�ƢēȐǟƢǨƫÂ�ƢȀƬǘǌǻ¢�¢ƾƦƫÂ�ƨǟƢǸŪ¦�ŘƦƫ�ƢǷƾǼǟ: "صال والتفاوض وفن العامل مع اآلخرينبرنامج االت -1

، اهلدف 4"فان عددا من أمناط السلوك تبدأ بالظهور، وبعض أمناط السلوك هذه اجيايب والبعض اآلخر سليب

امل مع اآلخرين وحتويل من الربنامج إكساب املشاركني املفهوم العلمي واملهارات العملية يف فن االتصال والتع

هذه املهارات إىل سلوكيات وعادات إلجياد انطباعات حسنة ومعرفة أمناط الشخصيات وكيفية التعامل معها 

ǶđƢǈǯ¤�ǞǷ�ǲǸǠǳ¦�ƨƠȈƥ�Ŀ�ǾƬȈŷ¢Â�ǲǏ¦ȂƬǳƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǰƥ�ǪǴǠƬȇÂ��ǲǷƢǠƬǳ¦Â�¾Ƣǐƫȏ¦�Ƥأوفق  ȈǳƢǇ¢�Ƥ ǈǻ

  .ي يهدف إىل تطوير األداء وزيادة اإلنتاج لدى املوظفنيǀǳ¦Â��ȆǨȈǛȂǳ¦� ¦®ȋ¦�Ǟǧ°�ƢĔطرق جديدة من شأ

ȋƢƥÂ�ǶēƢȈǳÂƚǈŠ�śǴǷƢǠǳ¦�Ǧ®¦ �:برنامج أهمية تقييم األداء الوظيفي -2 ȇǂǠƫ�ń¤�» ƾȀȇ�ƲǷƢǻǂƥ�ȂǿÂ

 يتم والسلوك املهم وحتديد نقاط القوة والضعف وتطوير عملية ختطيط املسار الوظيفي، ووفقا هلذا الربنامج

اركني مبفهوم التقييم الوظيفي والطرق املختلفة لتقيم ذلك، العالقة اليت تربط بني تقييم األداء تعريف املش

.والتحفيز والتطوير الوظيفي، والتعريف مبفهوم اإلدارة باألهداف

 .253ص، مرجع سبق ذكره، "المصادر واالستراتجيات: التغيير التنظيمي إدارة"حسن حممد امحد حممد خمتار، .د - 1
 األربعاء ( ، تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة للتوزيع والنشر،"الخبـرات لب الكفـاءات وتأهييتدر "غصون سليمان،-2

12/1/2015(،على اخلط،

e=78047642120150121012417http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileNam
،على اخلط،)18/10/2017االثنني (مسقط، ، "التدريب ركيزة أساسية لتنمية الكفاءات البشرية"، مخيس الزعايب - 3

http://www.shabiba.com/article/118282
سلسلة (  مجعية عمال املطابع التعاونية ،1، ط"التدريب وتنمية المجتمع إطارعمل في مجموعات في ال"حسني حممد حسينني، . د - 4

.125، ص 2000،األردن، )كتب احلقائب التدريبية، السلسلة الثالثة
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يساهم الربنامج يف تعزيز معرفة أداء املوظف عن طريق معرفة قدراته، وبالتايل إمكانية إسناد األعمال 

 أداءلقدراته، وإجياد العالقة بني الرئيس واملرؤوس، وتنمية مهارات املديرين واملشرفني يف متابعة  املناسبة

املوظفني للكشف عن الطاقات الكامنة لتوظيفها وزيادة الشعور باملسؤولية، ومعرفة نقاط القوة 

.وتعزيزها ونقاط الضعف للتخلص منها

لى املبادئ والقيم األخالقية اليت متثل سلوك العاملني يركز الربنامج ع :برنامج أخالقيات العمل - 3

واليت تعد الدعامة األوىل على التزام املوظف مبهنته وتشكل دافعا وحمركا له، كما تدعم اإلحساس يف 

إطار االلتزام مبجموعة من املعايري والقيم وتوجيهه حنو اإلبداع وتطوير العمل، واالجناز يف الوقت 

  . املوظف وممتلكاته يف املؤسسةاملناسب وحفظ حقوق 

يهدف الربنامج إىل زيادة وعي املوظفني حول أمهية العمل  : برنامج أهمية بناء فريق العمل - 4

كفريق يف تعزيز الفاعلية يف حل املشكالت، واملشكالت الصعبة يسهل حلها إذا كان هناك أكثر 

ليه وإكساب املوظف مهارات من رأي أو حماولة للوصول إىل تشخيص أفضل حللها، والتغلب ع

.اختاذ القرارات بصورة أفضل، والعمل كفريق يزيد من االهتمام بتحقيق اجلودة والدقة

مما جيعل األداء يتم : برنامج طرق وأساليب تحفيز الموظفين لزيادة مستوى رضا العاملين - 5

ǸƬǻȏ¦�ƨƴȈƬǻ�ǂƼǨǳƢƥ�ǂǠǌȇÂ��ǞǸƬĐ¦�¿ƢǷ¢�ƨǈǇƚŭ¦�̈°ȂǏ�śǈŢÂ�́ ȐƻȍƢƥ اء للمؤسسة وينعكس

  .ذلك اجيابيا على األداء

يهدف إىل تنشيط مهارات املوظفني وحتيدها لسد الفجوة  :برنامج مهارات التطوير الوظيفي - 6

ƨǨȈǛȂǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷÂ�Ƕē¦°ƾǫ�śƥ.

ويهدف الربنامج إىل التأثري على سلوكيات  :برنامج طرق وأساليب بناء الوالء للعاملين - 7

ويتم بإظهار انعكاساته على الفرد واملؤسسة على حد سواء، وينعكس على سري واجتاهات األفراد،

العمل فيها وحتقيقها ألهدافها بشكل متميز، ويهدف الربنامج إىل توجيه األفراد العاملني داخل 

التنظيم حنو الوجهة الصحيحة ليتم التقليل من سلوكهم السليب، كرتك العمل أو التغيب أو إمهاله أو 

  .باإلحباط الشعور

يركز الربنامج على تزويد املوظفني مبهارة التخطيط : برنامج إعداد مؤشرات األداء الرئيسة - 8

ألعماهلم االعتيادية يف العمل وفقا لنماذج تقييم األداء لتمكينهم من قياس فعالية اخلطة اإلسرتاجتية 

.من خالل قياس مؤشرات األداء
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  .تقييم الكفاءات: لمحور الرابعا

   :هيدتم

تعترب من أحسن الوسائل اليت تكشف عن الكفاءات والقدرات، وتسمح بتقييم العامل عملية التقييم 

يف منصب عمله وليس تقييمه كشخص، ويهدف التقييم إىل تنمية القدرات الفردية، وترمجة 

ائل احلاجات إىل وقائع ملموسة مع إعطاء دينامكية جديدة للكفاءات، ومنه فالتقييم  من أهم وس

التنمية البشرية خيضع لقواعد علمية موضوعية تقوم أساسا على تقييم األداء وتقييم الطاقات 

عملية نسقية تقوم على حتديد األهداف وعلى مدى حتقيقها، والتقييم هو "الكامنة، وبالتايل فهو 

رد حاجات مبثابة أرضية ليس فقط لتسيري املوارد البشرية وإمنا لتنميتها من منطلق انه مصدر جل

.1"التكوين وقاعدة لتسيري املسار املهين واعتماد سياسة الرتقية

  .ماهية تقييم الموارد البشرية: المبحث األول

حتقيق أهداف املؤسسة، ولذلك سوف عمليات التقييم من بني أهم العمليات اليت تساهم يف تعترب

ƢēƢƦǴǘƬǷÂ�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢Â�ǶȈȈǬƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¿ȂȀǨǷ�ń¤�¼ǂǘƬǻ.

  .تقييم الموارد البشرية :أوال

العاملني لعملهم ومالحظة  أداءدراسة وحتليل "تقييم املوارد البشرية يقصد به  :تعريف التقييم - 1

�¿ƢȈǬǳ¦�Ŀ�Ƕē ƢǨǯ�ÃȂƬǈǷÂ�ǶȀƷƢų�ÃƾǷ�ȄǴǟ�ǶǰƸǴǳ�Ǯ ǳ̄Â��ǲǸǠǳ¦� ƢǼƯ¢�ǶēƢǧǂǐƫÂ�ǶȀǯȂǴǇ

.2"احلالية بأعماهلم

جل ألكها من جل قياس مستوى الكفاءات اليت ميأل من حلياة العام"عملية تطويرية التقييم يعترب 

.3"مقارنتها مع الكفاءات املطلوبة

والكفاءات اليت مت  األهدافجناز وحتقيق إ من خالل تقييم مستوى"داء املوظفني يتم أتقييم 

 األهدافجناز السنوي، وحتديد االحتياجات التطويرية املطلوبة إل األداءحتديدها يف وثيقة 

.4"الذي يصب يف مسار عملية التدريب والتحسني والتطوير الوظيفي األمرلية، املستقب

.37، ص2010، دار طليلة للنشر والتوزيع، اجلزائر،"وأدواتدعائم : تنمية املوارد البشرية" حممد مسلم، . د - 1
.367، مرجع سبق ذكره، ص"االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"صالح الدين عبد الباقي، . د - 2

3- laetitia lethielleux, "l'essentiel de la gestion des resources humaines", gualino

éditeur, eja- Paris, 2006, p45.
، دليل تطبيق نظام إدارة األداء اخلاص مبوظفي إدارة املوارد البشرية، دولة اإلمارات العربية،"كوميةالهيئة االتحادية للموارد البشرية الح"-4

)20/04/2018(، على اخلط ،.www.Bahr.gov.ae
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1:وتتلخص فيما يلي: التقييم أهداف - 2

ن لديهم أمتناغمني مع املؤسسة و  ¢ǶĔمن  والتأكداملوظفني  أداءتقييم  إىليهدف التقييم  - 

  .وضوحا للدور الذي يقومون به واملتوقع منهم

خالل تزويدهم بالتغذية الراجعة املناسبة ويف الوقت املناسب ليكون لديه د من ر داء الفأحتسني  - 

  .يطور نفسه فيها أنفكرة حول النقاط احملددة اليت جيب 

  .يف مساعدة املوظف يف تطوير نفسه أويف اجلهود التطويرية  أوتوليد بيانات يعتمد عليها يف التدريب  - 

كالرتقية والتثبيت والنقل،   األمورجل عدد من أن يف جماالت عديدة وم األداءيستخدم تقييم  - 

  .التعويض يف اخلارج األخريوالتعويض ويتضمن هذا 

  .حتفاظ باملوظف يف اخلدمةجل اإلأاملراجعة من  - 

  .األداءجل تطوير أحتديد حاجات التدريب من  - 

ث تتم املراجعة وضع وحتديد جماالت النتائج املفتاحية من خالل التشاور املتبادل مع املوظف حي - 

 .   يف نصف املدة

  .التقييم أنواع: ثانيا

  .تقييم الطاقات الكامنة، و تقييم الكفاءاتو  األداءلتقييم املوارد البشرية تستعمل املؤسسة تقييم 

:األداءتقييم  - 1

يكلف به، ويكون حمدد  أنالعمل الذي يتعهده الفرد بعد " باألداءيقصد  :تعريف تقييم األداء -ا

.2"حمدد النمط أيطريقة معينة،  أو بأسلوبويؤدى  )النوعية( ية، ومن مستوى جودة معينةالكم

داء الفرد ونوع سلوكه مقارنة مع أعبارة عن تقرير دوري يبني مستوى " بأنه األداءويعرف تقييم 

 إنعلى معرفة جوانب الضعف  املسئولنيمهمات وواجبات الوظيفة املنوطة به، فهو يساعد 

على مدى  يتعرفوا أن إىل"العاملني  أداءيهدف تقييم ، و 3"أيضادعيم جوانب القوة وت توجد

البعض  أماعلى حوافز،  املتميز األداءحتسينه، ورمبا  حيصل ذووا   وإمكانيةتقدمهم يف العمل، 

.4"النظر يف مسارهم الوظيفي إعادة أوتدريب  إىلفقد حيتاجون  اآلخر

عامل  ،1، ط"استراتجيات التغيير في إدارة الموارد البشرية بعد  العولمة"حيدر حممد العمري، .، ترمجة د)misra( تأليف ميسرا  - 1

  .بتصرف 32، ص2011الكتب احلديث للنشر والتوزيع، األردن، 
.160، ص2005، مرجع سبق ذكره، "إدارة الموارد البشرية"حممد حافظ حجازي، .د - 2
.76، ص  مرجع سبق ذكره، "االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"طاهر حممود الكاللدة، . د - 3
 .390صمرجع سبق ذكره، ، "الدليل العملي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري وإدارة التغيير: ر المنظماتتطوي"امحد ماهر، . د - 4



.تقييم الكفـاءات: المحور الرابع

51.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

داء العمل الذي يقوم به، وهو عملية ووسيلة أمع املوظف حول تواصل عملية لل" األداءيعترب تقييم 

 لألداءاملستقبلية، وهو كذلك عملية تقييم  وبإمكانياتهمنظمة لرصد متيز الفرد بعمله احلايل، 

املتمثلة بالتوظيف والرتقية، ومنح  اإلدارة بأغراضومؤهالت العمل الذي مت تعيني الفرد فيه، وذلك 

�Ƥ األفراداليت تتطلب املتباينة بني  األخرى واألعمالية املكافآت املال ƫŗȇÂ��̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦�Ŀ

.1"املناسبة لتحقيق التميز املؤسسي األعمالاملناسبة يف  األفرادوضع  أيضاعلى التقييم 

2:ميكن تصنيف معظم مقاييس األداء ضمن التقسيمات العامة التالية :تصنيف مقاييس األداء -ب

  .األهدافدرجة حتقيق  إىلوتشري  :)Effectiveness(لية الفاع - 

  .األهدافحسن استخدام املوارد املتاحة يف حتقيق  :)Effeciency(الكفاءة -

  ).العميل( توقعات املستهلك  أورغبات  أومدى تلبية املنتج ملتطلبات  :)Quality( الجودة - 

  .الشكل الصحيحجناز بالوقت احملدد و مدى اإل:)Timelines(التوقيت -

.من حيث القيمة املضافة، العدد واجلودة:)Productivity( اإلنتاجية-

.Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Âمبعايري السالمة العامة والصحة املهنية  لتزاماالمدى  :)Safety(السالمة  - 

القرارات  ختاذال اإلنتاجيةاحلكم على مدى مسامهة كل فرد يف العملية "هو  األداءتقييم ومنه ف

 األداءتقييم ، وبالتايل نستنتج أن 3"واحلوافز، والرتقيات، والنقل واجلزاءات والتدريب باألجورعلقة املت

املالمسة من  +حتياجاتاالخمتلف هو وسيلة فعالة متكن من اإلجابة على  كل ما له عالقة مع 

4:نستخلصها كاآليت أنطرف املؤسسة، وميكن 

الزبائن، املنافسة، التطور التكنولوجي الذي يشجع ومنها متطلبات : االحتياجات االقتصادية

 .غري امللموسة املعروضة للمستهلكني أو امللموسةنوعية للموارد  أحسناملؤسسة على ضمان 

حكم حول درجة تكيف   أحسنالتقييم ميكن من احلصول على : االحتياجات التنظيمية

  .ية املوضوعة يف املؤسسة، ونوعية البيانات التنظيمإليهكل عامل مع مهامه املعهودة 

مع الرتكيز على قياس فعاليتهم  األفرادالتقييم يساهم يف حتفيز : االحتياجات البشرية

  .وتطورهم يف العمل

، مرجع سبق "استراتجيات التغيير في إدارة الموارد البشرية بعد العولمة"حيدر حممد العمري، .، ترمجة د)misra( تأليف ميسرا  - 1

.31ذكره، ص
.35، ص مرجع سبق ذكره ،"إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن"، إبراهيم اخللوف امللكاوي. د - 2
.270، ص مرجع سبق ذكره، "إدارة الموارد البشرية" حممد حافظ حجازي، . د - 3

4- j-m.peretti, " resources humaines et gestion des personnes", 4éme edition ,

édition vuibert, Paris, 2002, p96.



.تقييم الكفـاءات: المحور الرابع

52.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

 ألداءاليت يقوم عليها التقييم الفعال  األسس أهمتتمثل : لألداءالتقييم الفعال  أسس - ج

1:العاملني فيما يلي

  .ء العاملني على حنو دقيقداأوجماالت تقييم  أهدافحتديد -

، فعلى سبيل فان املعايري اإلمكانوثيق الصلة بالوظيفة بقدر  األداءيكون نظام تقييم  أنجيب -

  .تكون حمسوبة على ضوء طبيعة الوظيفة أناليت يتم تقييمها مثل املواظبة وكمية اجلهد، جيب 

  .فيها األداءالتعريف الواضح والدقيق لواجبات كل وظيفة ومعايري -

  .التقييم ومناذجه وأساليبتدريب القائمني بالتقييم تدريبا كافيا على استخدام نظام -

  .يكون القائمون بالتقييم على اتصال يومي حقيقي مع العاملني الذين يتم تقييمهم أنجيب  -

زن كل ، فان و )، اجلودة والكميةمثل احلضور(  األداءكان التقييم يتعلق بالعديد من مقاييس   إذا-

  .يكون ثابتا على مدار وقت التقييم أنمقياس فيما يتعلق بالعمل الكلي يتعني 

  .ن يتم كل تقييم بشكل مستقلأمن شخص واحد، و  أكثريتم التقييم عن طريق  أنجيب -

  .األداء، ومستوى هذا أدائهمجيب تزويد العاملني بتغذية عكسية بوضوح عن كيفية  -

تقييم النتائج الذي يركز على ختطيط  أسلوبالعاملني استخدام داء أيتضمن تقييم  أنجيب -

  .أخرى أسس إىل باإلضافةعلى الصفات والسمات السلوكية تقييم السلوك الذي يركز  وأسلوب األداء

¦�ƨǟȂǸĐ أومعايري موضوعية موحدة لقياس وتقييم العاملني يف العمل الواحد و استخدام مفاهيم -

  .يكفل وحدة وموضوعية القياس والتقييم الوظيفية املتجانسة مبا

هو تعرف  وإمناجترحيا لشخص الفرد،  أو¦�ƢǷƢē أو لألخطاءالتقييم ليس تصيدا  أنمفهوم  تأصيل-

املفرتض لتحديد ما قد يتواجد من  أواملستهدف  باألداءالفعلي مقارنة  أدائهعلى منط ومستوى 

  .قصور ومساعدة الفرد على تداركه

بفاعليتها، حبيث يسهل على ǶĔƢŻ¤Âومعايري التقييم  وأهدافاء واملرؤوسني ملفهوم الرؤس إدراك -

  .وفاعليتها يف تنميتهم الذاتية الرؤساء تطبيق املعايري، ويدرك املرؤوسون موضوعيتها

 إدراك أو، األخرىعلى  إحداهاوالسلبيات، حبيث ال يتم تغليب  اإلجيابياتكل من   إدراك-

ميكن تغليب االجيابيات طاملا مل يظهر من  أخرىالعكس، ومن ناحية  أوجيابيات السلبيات دون اال

  .العمل وأخالقياتملموس بواجبات  إخاللاملوظفة  أواملوظف 

.24، ص2012دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، ،1، ط"اتجاهات التدريب وتقييم اداء األفراد"عمار بن عيشي، . د - 1
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املعتمدة مثل الفرد نفسه ورئيسه املباشر  األصليةمن مصادرها  األفرادداء أاستفاء املعلومات عن  -

يات كاش أو أراء إىلمرؤوسيه وذلك دون االستماع  أراءوعند تقييم الرئيس ميكن االعتماد على 

  .تلغيها متاما أواآلخرين اليت قد تؤثر على حيادة وموضوعية التقييم 

  :يلي أثناء التقييم يقوم املسري بتحديد ما: تقييم الكفاءات - 2

  .الكفاءات اليت يتحكم فيها بنجاح - 

  .الكفاءات املطلوبة واليت ال حيوزها - 

  .اليت حيوزها ولكن ال يتحكم فيها متاما مقارنة مع متطلبات الوظيفة الكفاءات - 

  :حيقق للمؤسسة العديد من املزايا منها بأنهوبناء على هذا التقييم فنجد 

  .مالئمة بني الكفاءات املكتسبة من طرف املوظف واملطلوبة من طرف صاحب العمل أحسن - 

  .معرفة باحتياجات التدريب أحسن - 

  . ارتقاء املوظف أوبالكفاءات الفردية من خالل التطور الوظيفي االعرتاف  - 

  ):الكينونة(تقييم الطاقات الكامنة  - 3

على اكتساب مهارات جديدة واليت تسمح له بشغل منصب عمل  لألفرادوهي القدرة احملتملة 

ح بالتنبؤ جديد، وبالتايل فتقييم الكينونة ال يهم عند تقييم الفرد يف منصبه احلايل، ولكن يسم

  .مسؤولية أكثرعمل آخر  منصببقدرته على النجاح يف 

جل اختاذ قرارات التوظيف والرتقية، فالفرد  ميكنه تقدمي أوهو جد مهم من  لإلطاراتهذا النوع  خمصص 

  .اخل... واإللكرتونيككامليكانيك   أخرىبدون امتالكها يف ميادين  إداريةطاقاته الكامنة يف وظيفة 

جديدة، حبيث  أخرىن الفرد ميكنه تضييع كفاءات واكتساب  فاءات فهي متغرية، ألوبالنسبة للك

ويهدف تقييم الطاقات الكامنة ، ومالمح الشخصية املقدمة تتغري اإلدراكيةالكفاءات  أننالحظ 

  :التالية األهدافحتقيق   إىل

  .يتطور عند الفرد أنمعرفة وحتديد التعلم الذي ميكن  - 

«�¦ǂǨǳ®معرفة وحتديد ال -  ǂǗ�ǺǷ�ƢđƢǈƬǯ¦�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©¦ ƢǨǰ.

«� أوترقيته،  أوحتسني الكفاءات والسلوكيات املرتبطة بالفرد من خالل تكوينه  -  ƾđ�ǾƬȈǯǂƷ

  .مع الوقت أمهية أكثرإعطائه احلظ يف شغل منصب عمل آخر 



.تقييم الكفـاءات: المحور الرابع

54.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .تقييم الكفاءات أدوات: المبحث الثاني

فاءات وترتكز يف جمملها على حتضري مرجعية معتمدة للكفاءات تقييم الك أدواتتوجد العديد من 

1:وسنحاول ذكر بعضها

Entertain(مقابلة النشاط السنوية : أوال Annual D'activité.(

منوذج معني من املعاملة حتدث بني " ƢĔƘƥ األداءتعرف مقابلة تقييم  :تعريف مقابلة تقييم -1

والثاين الشخص اخلاضع لعملية التقييم وهو ) س املباشرالرئي( املقومحدمها أشخصني حمددين 

�¾®ƢƦƫÂ�ƨǌǫƢǼŭ¦�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��² Â£ǂŭ¦ووضع احللول والوسائل أدائهحول نقاط الضعف يف  الرأي ،

املقابلة ، و 2"مستقبال األداءوحتسني  أكثرلعالجها وتدعيم نقاط القوة لديه لالستفادة منها بشكل 

طالب ( والطرف الثاين املقابل) ب العملصاح( املقابل األولالطرف  املفاعلة بني طرفني يسمى"هي 

فرصة التعبري بكل حرية وحتديد عمل  املقيم خالل السنة وإعداد "املقابلة ، كما متثل 3)"الوظيفة

هذه الطريقة هو االستجواب ويقوم على دراسة  مبدأ، 4"أسئلة مالزمة للتكوين وتوجيه سرية حياته

على خربة املقابل"يعتمد جناح املقابلة ، و عل الذي يطبق يف املقابلةدود الفالسلوك ور 

)Interviewer(5"ومهارته يف إجراء املقابلة وأمانته يف تأدية عمله.

جيري تطبيق مقابلة النشاط السنوية اليوم يف املؤسسات الكبرية واملتوسطة، وهي تسمح للمسري 

هذه الطريقة كالسيكية، لذلك  أصبحتلعمال، ولقد السداسية ل أحيانا أوبوضع النقطة السنوية 

فان املؤسسات الرائدة يف جمال تسيري الكفاءات قد أدخلت اإلعالم اآليل يف استعمال املقابالت 

.السنوية للنشاط، مما يسمح هلم بتكوين ارتباط مهم بني املشاركة يف التكوين وتطوير الكفاءات

 ).62-61(ص ص، مرجع سبق ذكره، "اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - 1
  .69ص ،مرجع سبق ذكره، "األفراد أداءدريب وتقييم اتجاهات الت"عمار بن عيشي، . د - 2
.151، ص مرجع سبق ذكره ،"إدارة الموارد البشرية"حممد حافظ حجازي، . د - 3
¦�ƾǴĐ،02العدد  ،مجلة البشائر االقتصادية، "واقع رأس المال الفكري في المؤسسات الجزائرية"خمموخ سكينة وآخرون، .ا - 4

.138، ص2017، جوان اجلزائر  د بشار،جامعة طاهري حممالثالث، 
.179، مرجع سبق ذكره، ص"االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"صالح الدين عبد الباقي، . د - 5
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  :اح العمليةمقابلة التقييم وشروط نج أخطاء -2

  :يلي اليت حتدث نذكر منها ما األخطاءمن  :مقابلة التقييم أخطاء -ا

املساعدين وجها  أوعلى مواجهة املساعد  اجلرأةقد يفقد املقيم  ):االستفهام(االستجواب  أخط - 

�ƨǴƥƢǬŭ¦�¾ȂƸƬƫ�¦ǀđÂ��ǾȇƾǟƢǈǷ�ƨđƢĐ�ƢƦǼš كأحسناملقابلة السريعة   إىل إضافةلوجه،  �ƨǬȇǂǗإىل 

 .قصرية من جانب املقيم أجوبة إىلاستجواب حيتاج 

ومواضيع ليس هلا عالقة بعمل املساعد   أفكارقد يستحضر املقيم  :العادات غير النافعة أخط - 

  .اخل...، الدخول املدرسيعائليةكاملشاكل ال

ودة يركز املقيم على حتليل مشاكل العمل املرفوع من طرف املساعد بدون الع :حل المشاكل أخط - 

  .اهلدف احلقيقي ملقابلة التقييم إىل

، حبيث يعتقد سئولهمو شقاق بني املقيم  أوكان هناك خالف   إذاويظهر  :األصمالحوار  أخط - 

، التفاوض والنجاح مع اإلدراك إمكانيةيف سلسلة متبادلة عقيمة غري فعالة مما يعيد  ¢ƢǸĔالطرفان 

  .اتفاق غري ممكن واقعيا أوتسوية 

سلوكه تقييم  أو اآلخرينملقارنة املقيم مع زمالئه ) -  أو(+  حكمه أاملقيم ينش :م المقارنالتقيي أخط

.، وهلذا جيب جتنب السلوكيات غري فعالة لتجنب النزاعاتأخطائههدف تربير  إطاريف  خرآمع شخص 

 .املقابلة أثناء األجوراستحضار سؤال  :األجرمقابلة  أخط - 

  :لتقييمشروط نجاح عملية مقابلة ا - ب

  .ختصيص وقت كايف للمقابلة مع تفادي كل ما يعيقها - 

  .املقيم أوواء املقيم سساعد ومالئم للعمل لكال الطرفني خلق حميط م - 

  .جوراألرفع  أسئلةعدم ربط املقابلة مع  - 

حتسني اجلودة واملردود  إىلاحلرص على جتنب االحنراف عن اهلدف الرئيسي للمقابلة والسعي  - 

  .لمساعديناملهين ل

  .الشروع يف مقابلة التقييم مع استحضار حمتواه وامتيازاته - 

  .التحكم اجليد يف عبارات املديح والثناء - 

  .طريقة جيدة لفض النزاعات وسوء التفاهم شيءالتخصيص قبل كل  - 

  .حول عمله رأيهاملساعد احلرية يف التعبري عن  إعطاء - 
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 أنكل ما تريد   وإدراكيقوله وفهم  أنيريد املقيم  كل ما  راكوإداملقابلة قبل ضمان فهم  ¤ƢĔ عدم  - 

  .تقوله من طرف املساعد

1:إلجناح عملية املقابلة نتبع املراحل التالية: مراحل سير مقابلة التقييم - ج

   :بما يليǶƬēÂ :للمقابلة اإلعداد - 

 تاملقابال وأماكنالذين سيتم مقابلتهم مبواعيد  األفرادمن بالغ  التأكد. 

  املقابلة إلجراءاختيار املكان املناسب واملريح. 

  املوضوعية وتدنية التحيز للسيطرةالتهيئة النفسية واملعنوية للمقابلني مبا يؤدي.  

:وتتم كما يلي :افتتاح المقابلة - 

مسك واحلديث معه يف إمسه وعمله وتعريفه بإالتعريف ب وضع املوظف يف جو مريح ومطمئن

 .اجلو واملناخ احمليط به يأنس عامة حىت أحاديث

 من فهم املوظف لذلك وبني له دور املعلومات اليت  وتأكدصف بوضوح الغرض من املقابلة

 .لكل من العاملني واملنظمة وأمهيتهاسيقدمها 

 ملا يقول وإخالصكشجع املوظفني وكن لطيفا معهم واظهر اهتمامك.  

  :ما يلي قيقم جناحها بالرتكيز على حتويت :المقابلة إدارة - 

 ساعد املوظف للحديث عن واجبات الوظيفة بصورة طبيعة ملما فيها التسلسل حبسب مرور

 .العمل ألداءالوقت الالزم 

 كم من البيانات مستعينا مبهارات   أفضلحافظ على حيوية املقابلة وتنظيمها للحصول على

 .التحدث املعروفة

 أسئلةعما يطرح عليه من  ةواإلجابالسماح للموظف بالوقت الكايف للتفكري.  

 فقط) ال( أو) نعم(عليها ب  اإلجابةاليت ميكن  األسئلةجتنب.  

 العامة األسئلةجتنب.  

استخدم اللغة السهلة واملفهومة للموظف.  

 من الالزم وبني الفوائد اليت يستفيد منها املوظف أكثرمنعزال  أوال تكن متحفظا.  

 املقابلة ةأمهيتكون مستقرا ومتناسقا مع  أنحاول.  

 يقدمها أنعن الوظيفة واليت ميكن للموظف  إليهاحتصل على كل املعلومات اليت حتتاج  أنحاول. 

ر املكتبة العصرية للنش ،"دليل اإلدارة الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة"عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، .د - 1

).48-47(، ص ص2008والتوزيع، مصر، 



.تقييم الكفـاءات: المحور الرابع

57.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  :مقابلة التقييم إنهاء - 

 أناظهر �ǒ Ǡƥ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀƬȇƢĔ�ǺǷ�§ŗǬƫ�ƨǴƥƢǬŭ¦التعبريات  أواليت تلقيها  األسئلة

  .واحلركات ونربات الصوت

 املوظف هل مشل ملخصك  واسألاملوظف،  أبداهايت املعلومات واملوضوعات ال أهمخلص

  .مجيع ما مشلته املقابلة

بني للموظف كيف يتم االستفادة من اآلراء اليت أبداها مستقبال.  

اختم املقابلة بتحية طيبة مع تقدمي الشكر واالمتنان للموظف على حسن تعاونه وإنصاته وحديثه.  

  :بلة كما يليتتلخص أهم فوائد املقا: فوائد المقابلة - د

الضعف فيها ومناقشة  أوجهللعمل مع بيان وشرح  أدائهتعطي للمرؤوس فكرة واضحة عن طريقة  - 

  .سبل حتسينها

العمل، وجتعل كل منهما  أثناءبني الرؤساء ومرؤوسيهم  أاخلالف اليت قد تنش أوجه إلزالةوسيلة  - 

  .ة بني الرئيس ومرؤوسيهلعالقات طيب أسس إرساء إىل، مما يؤدي أفضلبشكل  اآلخريفهم 

  .العمل ومطالبه أهدافاملطلوب، وشرح  األداءتسمح للرئيس توضيح مستوى  - 

  .دون اقتناع) رئيسه( ال جتعل املوظف يتقبل حكم املقيم  - 

نه يزيل الشك أ إذ األداءالنتائج للعاملني ومناقشتها معهم يزيد من ثقتهم يف تقييم  إعالن إن - 

  .ي ختلقه السريةلديهم حول عدالته الذ

كفاءته يف العمل منخفضة، تتولد عند حينئذ لديه رغبة    أنومعرفته  أداءهعند اطالع الفرد على حقيقة  - 

  .تأديتهنه عبء عليه أ، و إليهنه ليس حباجة أ، ويقتنع بفائدة التدريب الذي كان يعتقد أدائهكبرية لتحسني 

) الرئيس ومرؤوسيه(  أدائهبني املقيم ومن قيم ن النتائج ستكون موضع مناقشة توافر العدالة أل - 

  .جدية وعدالة يف تقييمه أكثر األولوهذا ما جيعل 

.املاضي للعامل، واطالع العامل على نتائج عمله األداءاستعراض  - 

  .املستقبلي األداءمناقشة العامل يف طرق حتسني  - 

 واإلطاراتؤسسة وتنطبق على العمال حياة امل أثناء أوطريقة مقابلة التقييم تستعمل عند التوظيف 

  .العليا واإلطاراتالتقنية 
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58.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .المرافقة الميدانية ومرجعية الكفاءات: ثانيا

L'accompagnement(المرافقة الميدانية  - 1 Terrain:( بالتقييم  للمسئولنيتسمح

ويعتمد فيها ¦��ǂȇȂǘƬǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƾǟƢǈǷÂ�ƶƟƢǐǼǳ¦�ǶŮ�ŉƾǬƫ�¦ǀǯÂ��ǪȇǂǨǳ أعضاءالدوري لكفاءات 

على مرجعية كفاءات حمددة، وتسمح بفحص التطورات احملققة بفضل التكوين، لكن هناك بعض 

من مل يكن مكونا  اإذحكم املسري قد يكون غري سليم،  أنالسلبيات للمرافقة امليدانية، تظهر يف 

وجودهم  ناءأثاملرؤوسني يكون غري عادي  أو األفرادلوك س أنقبل على مثل هذه التقنيات، كما 

.مبرافقة مسئوهلم الذي وضع لتقييمهم

Référentiel(مرجعية الكفاءات  - 2 De Compétences:(تسمح جبرد  أداةوهي

عن حركية  ولنيؤ املسالكفاءات الضرورية لكل مناذج العمل يف فرع مهين، وتنجز عموما من قبل 

، مث ...)، تطويرإنتاجد بشرية، جودة، التجارية، موار ( قائمة ملختلف املهن  بإعدادالعمل املكلفني 

بشكل  األعمالالكفاءات الضرورية ملزاولة هذه  إبراز وأخريالكل منها  األساسيةحتديد مناذج العمل 

ن مرجعية الكفاءات تسمح بتموضع كل فرد بالنسبة ملستويات الكفاءات الضرورية إجيد، وبالتايل ف

.لكل عمل معني) املطلوبة( 

.0360ركز التقييم وطريقة حلقة الرجوع العكسيطريقة م: ثالثا

Assessment(تعريف طريقة مركز التقييم  - 1 Centre :( لتعيني  أساسا"وهي طريقة تصمم

املديرين التنفيذيني  إحضاريف املستقبل، ويف هذه الطريقة يتم  لألداءالكامنة  اإلدراكيةالقدرات 

نفس املهام ليتم  بأداءوتكلفهم  أيام 3 - 2قييم ملدة مراكز الت إىلاملختلفة  األقساماملرشحني من 

تعهد من خالل نظام مراكز التقييم فقد، 1"تلك املهام وتصنيفها أداءعلى  األحكامبعدها جتميع 

الوجبات مثل املناقشات اجلماعية بدون قائد، متثيل  أومهمة القيام مبحاكاة بعض املهام  األفراد" إىل

ختاذ القرارات، مواجهة الضغوط وصراعات العمل، وبعد ذلك يتوىل ، حل املشكالت وااألدوار

.2"احملتملة اإلدارية�Ƕē¦°ƾǫ أو�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǶȈȈǬƫÂ األفراداملقيمون حتليل سلوك 

.65، مرجع سبق ذكره، ص "العالقات الصناعية وتحفيز الموظفين: سلسلة اإلدارة في أسبوع" إيهاب صبيح حممد زريق، . د - 1
.57، مرجع سبق ذكره، ص"اتجاهات التدريب وتقييم اداء األفراد "عمار بن عيشي، . د - 2
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59.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

من كونه قادر على شغل  التأكدجل أاملرتشح مسابقة من  إلجراءمكان "ميثل  مركز التقييم  و 

ابق، حيث كان يف الس" مركز التقييم"سم إهذه العبارة عن  تعرب، 1"وظيفة معينة حسب شروط معينة

�ȄǨƬƻ¦�ƢǿƾǠƥÂ��ƨǼȈǠǷ�Ǧاملرتشحون خيضعون إل ƟƢǛÂ�ǲǤǌǳ�Ƕē¦°ƾǫ�ȄǴǟ�ǶǰƸǴǳ�µ ÂǂǧÂ�©¦°ƢƦƬƻ

Assessment"املركز وبقيت العبارة  Centre" تعرب عن املنهجية املستعملة يف التقييم، حيث تعرف

Ȑƻ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ƢĔƘƥśǸȈǬŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�Â¢�®ǂǨǳ¦�ǶȈǬȇ�ƢŮ)Assesseurs(

  : الذين يستعملون جمموع متكامل من التقنيات

.احملاكاة، مالحظة السلوكيات كقاعدة للتقييم، صياغة جزء مهم من التقنيات املستعملة

سبق ملعايري التقييم وتقوم على أساس تعريف م تتعلق الطريقة بتقييم الطاقات الكامنة لإلطارات

وبعدها يتم إتباع تقنيات خاصة للتقييم كاالختبار أو احملادثة وتعطي احلكم عن مدى قابلية الفرد 

لتغيري منصبه ومدى امتالكه للقدرات الضرورية لذلك، وتعتمد على املالحظة املباشرة لسلوك العمال 

Ƣ̈ǯƢƄƢƥ�¦ǀǿÂ�ǲǸǠǴǳ�ƨȈǬȈǬū¦�» ÂǂǜǳƢƥ�ƨđƢǌǷ�» ÂǂǛ�Ŀ.

  :مجاالت استعمال طريقة مركز التقييم-2

جل التوظيف واكتشاف اجلهود والطاقات الكامنة للشباب احلامل أكانت يف البداية تستعمل من   

للمؤسسة يسهل عليها اختاذ القرارات املتعلقة  أساسيةميثل اليوم دعامة  أصبحللشهادات ولكن 

:التقييم يف السياق التايليستعمل مركز  أصبحبتسيري املوارد البشرية، وهلذا 

كان عدد املرتشحني مرتفعا يف سوق العمل وعندما يصعب التميز   إذايستعمل خاصة  :التوظيف -ا

  .بنفس التدريب قامواالذين  أوبينهم، ويوجه خاصة للمتخرجني من نفس اجلامعة مثال، 

لشخص يف وظيفة جديدة هو طريقة جد فعالة لتقييم درجة جناح ا التقييم مركز :األفرادحركية  - ب

مبسؤولية عالية واليت مل حيصل عليها من قبل، وتسمح الطريقة للمؤسسة مبعرفة هل املرتشح ميتلك 

  .ال حسب املتطلبات املنصب أمالكفاءات الالزمة 

املتحصلني على الشهادة وميلكون قدرات  األفرادوختص  :اكتساب الطاقات الكامنة العالية - ج

  .مسريين يف املؤسسة مستقبال ايصبحو  أنمتكنهم من 

 األفرادمركز التقييم يقدم الطريقة املالئمة لتحديد احتياجات  :تعريف احتياجات التكوين -د

  .التدريب أثناء

.138، مرجع سبق ذكره، ص"اقع رأس المال الفكري في المؤسسات الجزائريةو "خمموخ سكينة وآخرون، .ا - 1
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60.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  :طريقة مركز التقييم وعيوب مزايا - 3

  :مزايا طريقة مركز التقييم -ا

  .اإلداريةللمهام  األفراد ألداءتتمثل امليزة الرئيسية ملراكز التقييم يف توفري مقياس موضوعي  - 

-ƢĔƜǧ فردية إداريةتوفر معلومات مؤكدة حمددة، وميكنها املساعدة يف تصميم خطط تنمية.  

  .األفرادتوفري معلومات قيمة عن نواحي القوة والضعف لدى  - 

  .كما تتميز باالعتمادية والصالحية والقبول لدى املديرين والعاملني  - 

  :التقييم طريقة مركز عيوب –ب 

  .كلفة عالية   - 

. املختلفة اإلداريةاستخدامها يف مجيع املستويات  إمكانيةعدم  - 

  .العليا باإلطاراتتعلق فقط تحياة املؤسسة و  وأثناءالتقييم تستعمل عند التوظيف  طريقة مركز

):l'évaluation0360(0360طريقة حلقة الرجوع العكسي  - 2

  :العكسيتعريف طريقة حلقة الرجوع  -ا

وتسمى بطريقة التغذية العكسية ظهرت يف أمريكا  الشمالية، تساعد على حتديد األفعال اليت تؤدي 

، وتعترب وسيلة لتعزيز سلوكهم املميزة، وتطبيقها يف فاءات العمال يف خمتلف املستوياتإىل تنمية ك

واسطة استمارة خاصة املؤسسة اليت تتصف بالشفافية، فالعامل يقيم من طرف جمموعة من زمالئه ب

وجتمع بعدها النتائج وحتلل لتحدد نقاط القوة والضعف، لتقدم النتائج بعد ذلك للمسؤول األعلى 

  .سنتني مع استبدال املعلومات األولية اليت حتملها االستمارات أووتتم العملية كل سنة 

�ƨǬȇǂǘǳ¦�» ƾē3"واالعتيار باألمهيةم ، وهذا يشعرهاألداءالعاملني يف عمليات تقييم  إشراك" إىل.

 األطرافالتسيريية مع  اإلداريةباملقارنة بني تقييمه اخلاص حول كفاءاته  للمقيمهذه الطريقة تسمح 

ǺƟƢƥǄǳ¦Â�ÀÂǄȀĐ¦�ǲǸǌȈǳ�ǞǇȂƬȇ�Ʈ األخرى ȈŞ��ǶǿŚǣÂ�ǺȇǂǋƢƦŭ¦� ƢǇ£ǂǳ¦Â�śǠƥƢƬǳ¦Â�ǾƟȐǷ±�ǺǷ.

  :فوائد طريقة حلقة الرجوع العكسي - ب

 .جل  ضمان تطوير تنمية املسريين واملدراءألمؤسسة وسيلة جد فعالة من متثل بالنسبة ل-

 .درجة مطابقة كل شخص مع القيم اجلديدة إىل اإلشارةيساهم يف تقوية ثقافة املؤسسة اجلديدة مع -

  .خمتلفني يف التقييم أشخاصهلا مصداقية كبرية نظرا ملشاركة عدة  - 

3– jean brilman, " les meilleurs pratique du management au cour de la

performance", op cit, p345.
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من خمتلف  األشخاصل املؤسسة مع الطلب من كل تسيري تسامهي يف داخ تأسيسيسهل عملية  - 

  .املسؤولنيب رد فعل خاص إعطاءالفئات على 

جد مستويني لالستعمال املمكن من يو  :مستويات استخدام طريقة حلقة الرجوع العكسي - ج

  :رد الفعل مها تأسيسجل أ

حمددة واحد حول عدة كفاءات  إطارتقييم وتطوير  إطارويستخدم يف : المستوى الفردي - 

  .بشكل جيد

  صوصية خ أوتكون شخصية  أنالنتائج احملصل عليها من التقييم جيب  :األفرادتطوير

  .فيما بعد أكثروحتسني  أحسنجل فهم أومستعملة من طرف الفرد من 

خصوصية ميكن استعماهلا من طرف  أوفنتائج رد الفعل ليست شخصية  :تقييم الفرديات

  .عمل الفرد املقيم إدارة أوتسيري  أو املكافآت أوجل حساب الرواتب أالسلطة من 

  :جلأهدف معني من  إطار�Ŀ� ¦°ƾǷ�̈ƾǟ�ȄǴǟ�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇÂالطريقة  :المستوى الجماعي - 

¨®ƾŰÂ�ƨƸǓ¦ÂÂ�ƨȈǴƳ�©¦ ƢǨǯ�̈ƾǟ�¾ȂƷ�ǶēƢȈǯȂǴǇ�ǶȈȈǬƫ.

�ǺǷ�ƨȇŚȈǈƬǳ¦�Ƕē¦ ƢǨǯ�śǈŢل املؤسسة، وتقوية ثقافتها حو  إدارةجل ضمان تطوير أ

يتحقق بكيفية  أووحول قيمها، وهلذا السبب فاستعمال رد الفعل يتم  األساسيةالكفاءات 

  .واحد عند معاجلة جمموعة من املدراء آنمجاعية ويف 

  :حاالت استعمال الطريقة - د

 مكافأته أوجل اختاذ قرار مرتبط مبهنته أالواحد من  لإلطار اإلداريةترتكز على تقييم الكفاءات  

يف نفس الوقت اإلطاراتتقييم جمموعة من  ترتكز على.  

 واحد إلطارالتطوير املهين  إىلتتجه...  

 اإلطاراتتطوير الكفاءات التسيريية لعدد معني من  إىلتتجه.  

  :ومتر باملراحل التالية :راحل تطبيق طريقة رد الفعل العكسيم -ه

سلوكيات خاصة ويف استجواب صحيح وذو مصداقية على  بإنشاءويتم  :تحضير االستجواب - 

جزء خاص بالسلوكيات وجزء ( املؤسسة،  أفرادعالقته مع القيم ذات االمتياز باملؤسسة مبشاركة 

 ).خاص بالتسيري
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  :ومتر مبا يلي :بداية حلقة رد الفعل العكسي أوانطالق  - 

 للمقيمنيوعمل الطريقة  أهدافتقييم.  

 الطريقة يف التطور املهين بأمهيةحتسيس املقيمني.  

 املالئمة اإلجابةتكوين املقيمني على القيام بتقييمات للنوعية والبحث عن.  

تقدمي استجواب رد الفعل والطلب من املقيمني القيام بتقييمهم اخلاص.  

السماح للمقيمني باختيار مقيمهم مللء االستجواب.  

على  اإلجابات فةوأغلƢƥ¦ȂƴƬǇȏ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ©�:االستبياناتمعالجة و التقييمات  إجراء - 

�ÀȂǴǬǼȇ� ȏƚǿÂ��śǸȈǬŭ¦ǶēƢƥƢƳ¤  مسؤوال على جمموعة النتائج  خارجي يصبحمستشار  إىلمباشرة

  .هلذه املؤسسة

  :يلي ومنيز بني ما :استغالل النتائج - 

 حتضري املهنة أو املكافأةهدف اختاذ قرار  إطاريف  اإلدارةتستعمل نتائج رد الفعل من طرف.  

 داء املقيم مع وضع خمطط تطوير فعالأتتجه حنو حتسني.  

املقيم بتحضري خمططه اخلاص للتطوير  اإلطاروبعد االنتهاء من التقييم واحلصول على النتائج يلزم 

 وأهدافللتقييم  األساسيةيقدم ملسؤوليه فقط النقاط  أنومناقشته مع مسؤوله احلايل، واملقيم ميكنه 

ول ومناقشة وتغيري خمطط قبل احلص، و د الفعل العكسيف عن نتائج حلقة ر التطوير من دون الكش

ملزم  فاإلطارسؤول، وبالتايل ميكون كال الطرفني  أين) املخطط( املسؤول ملزم باعتباره كعقد التطوير

املدرجة يف املخطط عالوة على ذلك فاملسؤول ملزم بتموينه باملوارد  األنشطةتنفيذ هذه بيف البداية 

  .ص ومتابعتهالفر  بإعطائهالضرورية 

مقاربات تقييم الكفاءات: رابعا

1:برز مقاربات تقييم الكفاءات فيما يليأتتضح 

مقارنة  بإجراءتتمثل هذه املقاربة يف التقييم من خالل املعارف النظرية، وذلك :مقاربة المعارف  -ا

Śǣ��Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȀŭ¦�©ƢȈǠǓȂǳ¦Â�®ǂǨǳ¦�ƢȀǰǴƬŻ�Ŗǳ¦�ƨǬǬƄ¦�» °ƢǠŭ¦�śƥ هذه املقاربة ال تتمتع  أن

  .حد مكونات الكفاءاتأللمعارف النظرية اليت ليست سوى  كبرية  أمهية إلعطائهاباستخدام واسع 

-60(سبق ذكره ،ص ص،مرجع "اإلطار المفاهيمي والمجاالت الكبرى: تسيير الكفاءات"مساح صوحل، .كمال منصوري، ا. د - 1

61.(
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هذه املقاربة عكس سابقتها، حيث يقوم التقييم يف هذه املقاربة على :مقاربة المعارف العملية - ب

ألفراد ليست مفرتضة مسبقا وهلذا جيب ن قدرات ااملالحظة املباشرة لألفراد يف وضعيات العمل، أل

  .مالحظتها ملعرفتها

�ŚȇƢǠŭ�¾ƢĐ¦�ƶƬǨƫ�ƢĔȋ��ƨƸǓ¦Â�ŚǣÂ�ƨǔǷƢǣ�ƨƥ°ƢǬŭ¦�ǽǀǿ�ƾǠƫ:مقاربة المعارف السلوكية - ج

السلوكيات الفردية  أساسهاملنظمة  أداء أناجتماعية باعتمادها على بعد سلوكي حبت، باعتقادها 

 إطالقاالفصل بني املعارف السلوكية واملعارف العملية ال يسهل  أناإلشارة واجلماعية املطورة، وجتدر 

¨ƾǼĐ¦�®°¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨǨȈǳȂƫ�ƨƴȈƬǻ�Ȇǿ�Ŗǳ¦�®ǂǨǳ¦�ƨŷƢǈǷ�ǶȈȈǬƫ�ƨȈǴǸǟ.

كل عمل ناتج عن   أنتنطلق فكرة هذه املقاربة من  ):Congntive(المقاربة المعرفية  - د

 إجياد أييم الكفاءات يرتكز على حتليل املناهج الفكرية، حل مسائل معينة وبالتايل فان تقي إسرتاجتية

  .املراحل الالزمة حلل املسائل املختلفة ومن خالهلا حتديد الكفاءات الضرورية لتشغيل معني

Le(المواهبمقاربة  -ه Talent( )امليزات الشخصية مثل املوهبة مظهر يندر  :)الميزات الشخصية

  ) التسيري أو(زات الشخصية هي جمموعة عناصر التدخل التماسه لتوظيف الكفاءات، واملي

)Savoir-Agir( منها مكتسبة، وتظهر هذه املقاربة  أكثروراثية  معارفمنها معارف وكذلك  أكثر

Guy(النشاط ويقرتح  أنواعخصوصا يف بعض  Le Boterf ( للمهن أنواعثالثة:  

....)مهندس،( الكفاءة  فيها املهن اليت تسيطر - 

....)ممثل، شاعر،( اليت تسيطر فيها املوهبة  املهن - 

....)صحفي،(املهن املختلطة  - 

تالحظ يف  أنامليزات الشخصية والكفاءات ميكن  أنوهذه املقاربة مل تلقى تطبيقا واسعا، رغم 

متكن الفرد من كسر حدود التشغيل، وبالتايل فهي تعرف ƢĔƘƥتتميز  األوىل أن إالوضعيات العمل، 

وهذه الطريقة تطبق ، الكفاءات تعرف باملطابقة أنالفوارق االجيابية احملققة، يف حني  من خالل

«�ƨǈǇƚŭ¦�ǲƻ¦®�ǶȀǸȈȈǬƫÂ�ƨȇŚȈǈƬǳ¦�Ƕē¦ ƢǨǯ�ǂȇȂǘƫ اإلطاراتلتقييم  أساسا ƾđ�ƢȈǴǠǳ¦.
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  .التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: المحور الخامس

حد مناهج التسيري اليت استخدمت أظائف والكفاءات للو ) التوقعي( ي يعد التسيري التقدير : تمهيد

ملسايرة التطورات احمليطة باملؤسسة، والسعي إىل حل اإلشكاليات املتعلقة بتطور الوظائف والكفاءات 

  .متكيفة مع خصوصيات املؤسسة ومع حتديات األطراف الفاعلة

وجيه والرقابة مل تعد جتدي نفعا، التنظيم والتو فالنماذج الكالسيكية للتسيري اليت تركز على التخطيط 

ففي بيئة دائمة التغيري أين تتم التفاعالت بني عواملها املختلفة يف إطار شديد التعقيد، ونظرا ألمهية 

  . ذلك وللتقليل من املخاطر سنركز على هذا النوع من املناهج

  .ماهية التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: المبحث األول

يري التقديري للوظائف والكفاءات بتقدير املوارد البشرية من الناحية الكمية يهتم موضوع التس

جل التنبؤ باملستقبل بغرض اختاذ القرار أوالنوعية، يف املؤسسة سواء احلالية منها أو املستقبلية من 

املناسب اخلاص بعالج عدم التوازن يف العمالة، واستعمال هذا األسلوب يقلل من املخاطر واملشاكل

ǂǜǻ��ƨǈǇƚŭ¦�µ¦� أناليت ميكن  ŗǠƫƢĔȋ تعمل يف بيئة شديدة التعقيد وغري مستقرة.  

  .تعريف التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: أوال

التسيري مث الوظيفة واملنصب،  أوالقبل تناول تعريف التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات نعرف 

ǴǸǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�Ǯ" بأنهعرف التسيري وي Ǵƫ��ǖȈǘƼƬǳ¦�ƢǇƢǇ¢�ǲǸǌƫ�Ŗǳ¦��ƨǴǷƢǰƬŭ¦Â�ƨǬǈǼŭ¦�©ƢȈ

الوظيفة  أما، 1"نه باختصار حتديد األهداف وتنسيق جهود األشخاص لبلوغهاإالتنظيم، والرقابة، 

 أولشخص  والواجبات واملسؤوليات املوكلة واألعمالعبارة عن جمموعة حمددة من املهام "هي 

 أنىن عب عندما يستلم العامل مهامه، مبوم املنصداخل املؤسسة، ويطبق مفه أشخاصجمموعة 

الوظيفة مرتبطة باملهام املكونة هلا يف حني يتعلق املنصب بالشخص الذي ميارس هذه املهام وبامليزانية 

.2"املالية املخصصة له

، 2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ،1ج ،1ط ،"وظائف وتقنيات أساسيات: مدخل للتسيير"حممد رفيق الطيب،.د - 1

 .21ص
 دراسة حالة -واقع التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسة االقتصادية الجزائرية "عبد الغين دادن، مسية قداش، . د - 2

، 2016، جامعة ورقلة، اجلزائر، 03، العدد مجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية،"مؤسسة اتصاالت الجزائر موبيليس

 .94ص
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املهام مرتبطة "حد مهام املوارد البشرية وهذه أ للوظائف والكفاءات يعترب التقديريالتسيري  أما

�ƨȈǫǂƫ��ǺȇȂǰƬǳ¦Â�Ƥمبس ȇ°ƾƬǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬƫÂ��́ ǂǨǴǳ�ƢŮȐǤƬǇ¦Â�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ƢēƢǯǂŢ�Ǧ ǴƬűÂ�ƨǈǇƚŭ¦�ǲƦǬƬ

،1"وهذا حىت ال يكون املورد البشري عائقا لتطور املؤسسة... األداءداخلية للموظفني وتقييم 

خيص حدمها أعملية تتضمن شقني  بأنه"تعرف كارلن التسيري التقديري للوظائف والكفاءات و 

الوظائف واآلخر خيص الكفاءات، فالتسيري التقديري للوظائف حسبها يعين جمموعة الطرق 

�ƢēƢȈƴȈƫ¦ŗǇȏ�ƨƥƢƴƬǇ¦�ƨǈǇƚŭ¦�Ǧ واألساليب ƟƢǛÂ�ȄǴǟ�ª ƾŢ�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�ƨǠƥƢƬŠ�ǶƬē�Ŗǳ¦

ؤهالت ¦Ƿ�ǂȇȂǘƫ�Ƕē�Ŗǳ اإلجراءاتجمموعة  إىلالتسيري التقديري للكفاءات فيشري  أمااملستقبلية، 

ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�Ǧ األفراد ƟƢǛȂǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷÂ�ƢȈǋƢŤ�Ƕē¦°ƢȀǷÂ"2 للوظائف  التقديرييعرف التسيري ، و

حتقيق التوافق املستمر والدائم بني  إىلالعملية اليت مبقتضاها تسعى املؤسسة " بأنهوالكفاءات 

�Ŗǳ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦�̈ǂȇƢǈŭ�Ǯ ǳ̄Â�ƢĔȂǴǤǌȇ�Ŗǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦Â�ƢȀȈǴǷƢǟ�©ȐǿƚǷ3"ا من حني آلخرعليه تطرأ.

مبثابة املرجع والدليل يف اختاذ القرارات "يعد  بأنهويعرف التسيري التقديري للوظائف والكفاءات  

يف سالمة هذه القرارات وجناعتها ومن  أكثر أمهيتهاملوارد البشرية يف املؤسسة وتتضح  بإدارةاملتعلقة 

.4"مث املسامهة يف حتقيق الفعالية التنظيمية 

5.تحديات األطراف الفاعلة: ثانيا

مستوى املؤهالت " أنالدراسات احلديثة اليت تابعت التطور تؤكد :  التحوالت التكنولوجية - 1

، حيث تعرف بعض القطاعات الصناعية تركيزا بوترية مرتفعة يف الدول املتقدمةاملطلوبة اليت تتزايد 

والدواء الذي يطيل البقاء يف عامل االقتصاد قويا على الكفاءات باعتبارها العامل احلاسم يف املنافسة 

وتتمظهر كفاءة اليد العاملة يف ... واإلعالنات ،اآللياتصناعة الطباعة : منها على سبيل املثال

.6"كان عليه يف السنوات السابقة عمامستواها التكويين الذي ارتفع بكثري 

.146، ص 2008دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ،1، ط"الوجيز في اقتصاد المؤسسة"ات غول، فرح. د - 1
ودوره في تفعيل التسيير التقديري للوظائف من وجهة نظر مدراء المؤسسات التربوية بوالية  تحليل الوظائف"فريد  مخيلي، . د - 2

.473، ص2016جامعة بغداد، ،واألربعون، العدد التاسع مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة،"الطارف
مجلة الواحات ، "وارد البشرية وتنميتها في المؤسسةاهمية التسيير التقديري للوظائف والكفاءات في ادارة الم"عمر شريف، . د -3

.2009اجلزائر، جامعة غرداية، ،7العدد  ،للبحوث والدراسات
4- Françoise Karlen, "Guide De La Gestion Prévisionnelle Des Emploi Des

Competences", 2eme D'organisation, Paris, 2004, P 127.
،"المال الفكري كميزة رأسفي المحافظة على  GPECالتسيير التقديري للوظائف والكفاءات دور "د موساوي زهية، -5

.، بتصرف)9-3(، ص ص2015/1016اجلزائر،،)تسيري املوارد البشرية، جامعة تلمسان: دكتورة يف علوم التسيري ختصص أطروحة(  
 ).20-19(ص، مرجع سبق ذكره ، ص "اقتصاد المعرفة"مجال داود سليمان، . د - 6
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ة موجة عصر الصناعة لتدخل اليوم موجة عصر الزراعة والثاني األوىلحيث عرفت البشرية حضارتني 

���ƨȈǼǬƬǳ¦�ȄǴǟ�ǽ°Ȃǘƫ�Ŀ�ƾǸƬǠȇÂ�ƨǧƢưǰƥ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�¿ƾƼƬǈȇ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ)جمتع متعلم( عصر املعرفة 

جمتمع معريف، حيث املعلومات هي وسيلة  إىليتحول من جمتمع صناعي  أن أيالفكرية واملعلومات، 

ذوي املؤهالت  األفرادجمموعة من "�ǶĔƢƥ°�½°¦®�ǶȀعلى هذه الفئة بصناع املعرفة وعرف وأطلقللمعرفة، 

.1"املعرفة اجلديدة إجياديف  أفكارهمواخلربات وميتلكون الذكاء تساهم 

�¿ƾǬƬǳƢƥ�ŅƢū¦�ǞǸƬĐ¦�ǄȈǸƬǳ�¦ǂǜǻأساليبوالعلمي والسائر مبعدالت كبرية واستخدام  التكنولوجي 

اليت تؤدى  واألنشطة األعمالا على كثري ثر  أجديدة، وهذا  أخرى وأجهزة آالتمتطورة من  إنتاجية

تغري يف  حداثإ، قد ترتب على ذلك األعمالالذين يتولون اجناز تلك  األفرادداخل املؤسسة وعلى 

، وهذا تولد عنه ظهور العديد من أخرى واستبعادجديدة  أعمالوخلق  األعمالحمتوى العديد من 

ملا  األفرادالرتكيز كثريا على تدريب  إىلهذا  أدىو يف كثري من املؤسسات،  باألفراداملشاكل اخلاصة 

  .اجلديدة األعماليتماشى ومتطلبات 

 اإلبداعاملؤسسة ملزمة باحملافظة على امليزة التنافسية من خالل تطوير وتسريع  أصبحتونظرا لذلك  

ظة على املرونة التكييف مع التغريات واحملافباملعلوماتية، وهذا  أنظمتها، وتطوير التكنولوجيواالخرتاع 

جل مواجهة التحديات اليت أƢƻÂ�ƢēƢǇƢȈǇÂ�ǺǷ��ÄǂǌƦǳ¦�ǂǐǼǠǳƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ƨǏ وأنظمتهايف آليتها 

  .القصري واملتوسط والطويل  األجلتفرضها يف 

2:كما يلي) J.M.Peretti(كما بينها   أشكال أربعةالتكنولوجية جتمل يف  والتأثريات

مع  أخرىوقد تدمج مهن  أخرىيجة للتغيري تظهر مهن وختتفي ديل يف املؤهالت املطلوبة فنتالتع - 

الشهادة بل  أوكافيا من منظور املستوى الدراسي   إصالحهابعضها البعض، فاملؤهالت مل يعد 

  براز كفاءته عمليا يف ممارسة وظيفتهإترتكز على مدى قدرة الفرد على تشغيل ذكائه و  أصبحت

تتناقص بسبب بطالن استعماهلا خالل  صالحيتهامدة  تأصبحارتفاع تكاليف التجهيزات اليت  - 

تستفيد منها استفادة ضئيلة بسبب اخنفاض ساعات العمل، لذا جيب  أنالسنة، وبالتايل عليها 

من  ممكنةدرجة  بأقصىالنظر يف كيفية توزيعها وتنظيمها لوقت العمل حىت تستفيد منها  إعادة

Ƭǳ¦�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬƫÂ�řƦƬƫ�ŅƢƬǳƢƥÂ��Ƣē¦ǄȈȀšكنولوجيا اجلديدة اليت تفرضها البيئة.  

نتيجة لتطور وسرعة ودقة التجهيزات املستعملة، وهذا االرتفاع خبلق عمالة  اإلنتاجيةاالرتفاع يف  - 

تسريح  إىل أدى، وهذا لة واحدةبه آزائدة يف املؤسسة من خالل تعويض عدد من العمال مبا تقوم 

.44، مرجع سبق ذكره، ص"النظرية والتطبيقية األسس :اقتصاد المعرفة"شريين بدري البارودي، .ثريا عبد الرحيم اخلزرجي، د.د - 1
2-j.m, peretti, " gestion des resources humaines", op cit, p3.
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يف  أكفاء أفرادالبحث عن  إىلديثة، ويدفعها ذلك العمال نتيجة عدم تكيفهم مع التطورات احل

�ƨȈǼǧ�» °ƢǠŭ�ƢĔ¦ƾǬǧ�ƨƴȈƬǻ�ƨǈǇƚŭ¦�ǶȈǜǼƫ�ŚȈǤƫ�Ŀ�Ƥ ƦǈƬȇ�ǞǓȂǳ¦�¦ǀǿÂ��ȆƳ°ƢŬ¦�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ

  .وقتا حىت مت صقلها أخذتوخربات 

�Ʈ أنميكن للمؤسسة  ƸƦǳ¦�ƢȀȈǨǰȇ�Ʈ ȈŞ��ƢȀǴƻ¦®�̈ǂǧȂƬŭ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǺǸǓ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�œǴȇ�ǺǷ�ƾš

تغري اجتاه املؤسسة السابق املرتكز على الرفع و تطلبات اجلديدة، املاولة تنميتها وتكييفها مع عنها وحم

تركز على خلق قيمة مضافة من خالل حتميل  أصبحت وإمنابتخفيض التكاليف،  اإلنتاجيةمن 

  ).حتمل املسؤولية إىل األوامراالنتقال من فكرة تنفيذ (  املوظف املسؤولية

تنظيم املؤسسة وهيكلها، وهذا يتطلب من وظيفة املوارد  إىل التكنولوجيا تأثريميتد  :تغري املؤسسة - 

مع التغيري واملشاركة بصفة فعالة يف االختيارات التنظيمية اجلديدة للمؤسسة سواء من  التأقلمالبشرية 

  .حيث تغيري العمل واهليكل التنظيمي اجلديد للمؤسسة

�Ŀ�ƨȇǂǿȂƳ�©¦ŚǤƬǳÂ�ŚƦǯ�°ȂǘƬǳ�ǞǸƬĐ¦�µ: التحوالت االجتماعية والثقافية -2 ǂǠƫأسلوب 

لموظفني كانت لظة يف القيم واملتطلبات الفردية تفكريهم، فالتغريات املالح وأسلوب األفرادمعيشة 

��ǆ أفراد أكثراملؤسسة تتضمن  وأصبحتمعتربة،  ǼŪ¦�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�ƨƴȈƬǻ�ǶēƢƷȂǸǗ�Ŀ�ÀȂǨǴƬź

واملؤهالت، فاتسمت الوظائف املعاصرة بالتعقد الفين الذي يتطلب  األويلقدمية والتكوين األالسن، 

  .مهارات متميزة

فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة، مما  همووعي ذهنيات العمالو فقيم العمل قد تغريت 

ميكانيزمات تسمح بتحفيز  العمال بدل  إجياديفرض عليها نوعا من التفتح واملرونة واالبتكار قصد 

مالئمة للخصوصيات اجلديدة لكل  أكثربرامج التنظيم وقت العمل حىت يكون  وإجيادن تكوين م

�ƨǈǇƚŭ¦�Ãƾǳ�ƢǧÂǂǠǷ�®ǂǨǳ¦�ƶƦǐȇ�¦ǀđÂ��ǲǷƢǟيف االستفادة من مشروع مهين  بأحقيته واإلقرار  

  .ليست الوظيفة وحدها تتطور وتتحول بل العامل كذلك يتطور أنعلى  والتأكيد

مما نتج  األسواقسنوات التسعينات ارتفاعا يف املنافسة نتيجة توسع وتدويل شهدت : العولمة - 3

طرق خمتلفة يف العمل التدريب والتنظيم، وهذه املنافسة إتباع تصادم يف الثقافات املختلفة، وبالتايل 

  .املنتجات لتلبية الطلبات اجلديدة للزبائن يفنتج عنها تنويع  األسواقاملتزايدة نتيجة توسع 

طرق و تفويض املسؤوليات و ي تنجح املؤسسة يف هذا الوسط عليها تقبل التغيري يف طرق تسيريها ولك

حنرك طاقاته الكامنة وكل ما  أن، مع اعتبار الفرد كميزة تنافسية لذا عليها بالعملالتنظيم اخلاصة 

الثقافات وتذويب توحيد النظم االقتصادية  إىليؤثر على تطوره، ففي ظل هذا النظام الذي يسعى 
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 أي إلغاء إىلومناذج تنظيم العمل يف منوذج واحد حتركه قوى السوق واملنافسة احلرة، الذي يؤدي 

  .ثقافية أواجتماعية  أودولة سواء كانت اقتصادية  أليخصوصية 

ختضع للعديد من الضغوط االقتصادية يانا حأاملؤسسة : التحوالت االقتصادية والديمغرافية - 4

فمن  ى ذلكعلى املنافسة وبناء عل واألقوى واألسرع األفضلتكون  أنضرورة  اليت تفرض عليها

وضع خطط  إىل باإلضافةالنظر يف تصميم اخلرائط التنظيمية وما تتضمنه الوظائف  إعادةالضروري 

، األداءواحلوافز، ووضع سياسات جديدة لالختيار والتعيني والتدريب وتقييم  للمكافآتجديدة 

املنافسة فرض على املؤسسة تقيد النسبة تكلفة  يف املوارد البشرية يف جمال حتكمه ارةإدوهذا مبساعدة 

  .توضع يف خانة اخلطر وإالقل درجة مقارنة باملنافس أ إىلالقيمة املضافة / الفرد

مثل للمسار الوظيفي، ظروف أتبحث عن الطرق املناسبة لتسيري  أنوهذا يتطلب من املؤسسة 

السليب هلؤالء املوظفني اخلاص  اإلحساسالعمالة الكبرية السن حىت تتفادى  ،األجورالعمل، نظام 

  .بنهاية اخلدمة

عرف تطورا كبريا يف جمال تسيري املوارد البشرية خالل فرتة احلرب : التشريعي والقانوني اإلطار - 5

مل، ومنذ سنة والثانية توسيع يف حقوق النقابات، التكوين املهين وحتسني ظروف الع األوىلالعاملية 

  :ظهر تدخل احلكومة يف جماالت خمتلفة منها 1930

ومقابلتهم  األفرادكل ما يتعلق باستقطاب و  ، الضمان االجتماعيلألجور األدىنحتديد احلد 

  .اخل....وصحتهم وترقيتهم وأمنهموتدريبهم، 

مرنة تسمح هلا  أساليبتتبىن  أنوالواقع فرض على املؤسسة حىت تضمن استمراريتها وبقائها عليها 

  . ميكن ما بأقصىمنه  واالستفادةبالتكيف مع هذا الواقع 

واملشكل املطروح وهو كيف يتم توقع التنظيم اجلديد وظهور مهن جديدة، وكيفية تنمية كفاءات 

رب واليت سامهت يف حتسني فعالية أكتتميز بتعقد  أصبحتالذين ميارسون هذه الوظائف اليت  األفراد

  . سرعة ودقة أكثراملعامالت املؤسسة وجعل 

  .التطور التسلسلي لمقاربات التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: ثانيا

 إاله يالقائمة عل واألسساحلايل  النموذج إىلفكرة التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات مل تصل  إن

، ويف ظل ظروف وتعرضها لتحوالت خمتلفة، خالل فرتات زمنية متعاقبة أشكالعدة ببعد مرورها 

اهلدف كان دائما نفسه وهو ترشيد  أنالشكل احلايل رغم  إعطائهااقتصادية متعددة سامهت يف 

  .املستقبليةالقرارات املتخذة فيما خيص تسيري املوارد البشرية من خالل ختطيط االحتماالت 
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تسيير التوقعي المراحل، تتمثل يف  أربعةتصنف تطورات التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات يف 

وظهر ابتداء من  التسيير التوقعي للحياة المهنيةالسائد خالل فرتة الستينات، مث يليها لألفراد

وكان يف فرتة الثمانينات والذي فرضته الظروف  التسيير التوقعي للوظائف إىل، مث االنتقال 1970

التسيير التوقعي للوظائف  فتخص مرحلة األخريةاملرحلة  أمااالقتصادية اليت سادت تلك الفرتة، 

  .وكان خالل فرتة التسعيناتوالكفاءات 

  .وخلص جيلرب هذا التطور التسلسلي يف اجلدول املوايل الذي يعطي تركيب مقارن ملختلف النماذج
  .للموارد البشرية التقديريتركيب مقارن لمفاهيم التسيير : )1-5( الجدول رقم

المفاهيم  

المختلفة للتسيير 

لموارد التنبئي ل

  البشرية

  الوسائل المميزة  النظرية القاعدةالرئيسية األهداف  وضعية الوظيفة

التسيير التوقعي 

  لألفراد

مناذج للتحول   العلمية اإلدارة  تسوية كميةاالستخدام الكامل

  واالمثلية

التسيير التوقعي 

  للحياة المهنية

 اإلشباعالوصل بني االستخدام الكامل

يف العمل والفعالية

مدرسة العالقات 

  اإلنسانية

خمطط فردي 

  للحياة املهنية

التسيير التوقعي 

  للوظائف

جتنب هذا النوع   الوظيف أزمة

  األزماتمن 

  دفرت املهن  املؤسسة املواطنة

  بطاقة الوظائف

التسيير التوقعي 

  للكفاءات

تنمية االستخدامية   الوظيف أزمة

داخل وخارج 

  املؤسسة

رجعي النظام امل  مرنة إنتاجمناذج 

  للكفاءات

,P.Gilbert-:المصدر " La Gestion Prévisionnelle Des Ressources Humaines: Histoire

Et Perspectives" ,Revue Française De Gestion Juin-Juillet-Aout,1999, P 72.

حلوال  يقدم وإمناالذي سبقه  األولالنموذج الثاين ال ينفي مبادئ النموذج  أنمن اجلدول يتضح   

النموذج العام  إىل إضافةمل يوفق النموذج السابق يف حلها، ولذا فكل منوذج يقدم  ملشاكل رمبا

1:للتسيري التوقعي للوظائف والكفاءات، حبيث سنشرح كل مرحلة كما يلي

مرجع سبق ،"المال الفكري كميزة رأسفي المحافظة على  GPECدور التسيير التقديري للوظائف والكفاءات "د موساوي زهية، -1

.، بتصرف)18-10(، ص صذكره
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  :1960لفترة  لألفرادالتسيير التوقعي  - 1

وهذا نتج عنه  اآليل اإلعالمطور العلمية وظهور حبوث العمليات وت األسسمتيزت الفرتة بسيادة 

والصناعات  األمريكيةمرة يف العسكرية  أول األساليبالكمية، استخدمت هذه  األساليباستخدام 

نتائج نوعية وليس كمية فقط، وبالتايل  إىلهذه الطريقة متكن من التوصل ، الكربى وشركات الطريان

املوارد البشرية على االهتمام  إدارة يف ختصنياملاعترب كعامل مؤثر على اختاذ القرار، وهذا ما حفز 

�ǺǷÂ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦ȂŭƢƥ�ƚƦǼƬǳ¦�ǎ ţ�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�ŁƢǐǳ�ƢŮȐǤƬǇ¦�ƨǳÂƢŰÂ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀđ

التكنولوجي، املنافسة، سوق العمل، التشريعات، النظام (تطورات احمليط  أمهلنه أعيوب النموذج 

كميا ونوعيا جعلت مقاربة  األفرادهذه العوامل املؤثرة على تطور ، و )تالنقاباو  االجتماعي الداخلي

هم يريدون من  املرجوة، إذ لألهدافترتاجع نوعا ما نتيجة عدم حتقيقها  لألفرادالتسيري التوقعي 

  .املؤسسة مستقبال مهنيا وليس الوظائف فقط

  :1975- 1970التسيير التقديري للحياة المهنية للفترة بين  - 2

الطرق واملناهج املختلفة اليت تسعى " بأنه) Mallet(باالهتمام، ويعرفه  اإلنسانيةت فيها العالقات حظي

زمة البرتول اليت ونتيجة أل، śǧǂǠǷ�śǨǛȂǷ�ƨǟȂǸĐ"1 أو ألفرادلتحديد وختطيط املسارات املهنية املناسبة 

، وهذا بالتنبؤتراجع االهتمام  إىل أدتاالقتصادية  أنشطتهاعلى  أثرتحدثت ومست معظم الدول واليت 

عن طريق التكيف من  األفرادتسيري  إىلاهتمام القطاع العام بضرورة االنتقال من تسيري الكتلة  إىلدفع 

 إىل، حيث ركزت هذه املرحلة على الفرد، ويسعى التسيري التقديري واألفرادخالل ضبط معادلة الوظائف 

�ǖȈǘƼƬǳƢƥ�Ǯو  األفرادتغطية وتلبية اهتمامات تسيري  ǳǀǯ�ǪǴǠƬƫÂ�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ǶēƢƳƢȈƬƷ¦�ƾȇƾŢ

  .ومصاحل املنظمة األفرادالتنظيمي ويتعلق بالتلبية أو اإلشباع املشرتك حلاجات 

متيزت الفرتة بنمو اقتصادي قوي جدا ودامت  :1980التسيير التقديري للوظائف لفترة  -3

اليت الزالت  قائمة بعضها  واألسسملبادئ ظهرت خالهلا ا 1975 إىل 1945لثالثة عقود من 

والتقاعد  اإلضرابيف املؤسسة من بينها، ظهور حق  األفرادليومنا احلايل واعتربت كقواعد لتسيري 

 وإداراتمصاحل  إجياد، تقييد القوانني املتعلقة بتسريح العمال، تنمية التدريب، األجروالعطل املدفوعة 

، استعمال طرق جديدة للتسيرياإلنسانيةللعالقات  أولويات اءإعط، )التوظيف(  األفرادلتسيري 

  .وذلك لتحليل العمل

- اجمتنمجلة االقتصاد والم، "مقاربة توقعية واحتياطية: تسيير وتنمية الكفاءات"زهية موساوي، .بن حبيب، اعبد الرزاق . د - 1

.219، ص2004اجلزائر،جامعة تلمسان، ، 03العدد  ،-تسيير المعارف وتنمية الكفاءات
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، مما أزمةتعاين من  أصبحت ¢�Śǣ��̈ŗǨǳ¦�¾ȐƻƢĔ األفرادوظيفة  تألق إىل أدتكل هذه املكتسبات 

مناذج التسيري التنبئي من جديد واليت خصت القطاع  إنعاشتطلب انتظار لفرتة معينة حىت يتم 

ومتثل السبب يف تبين هذا النموذج حالة اختالل التوازن  ،األزمةومي الذي اهتز نتيجة هذه العم

نتيجة التسريح لعدد كبري من العمال خاصة يف جمال الصناعات  ،لوضعية العمل وارتفاع نسبة البطالة

يل مستقبال من خالل تشغ األزمة، مما جعلها تتجنب )احلديد والصلب، صناعة الفحم(  الثقيلة

  .لألفرادمنوذج التسيري التقديري 

، وكذلك اقرتح برنامج لتحديث فرنسا له ومن خالل التطورات اليت خصت النموذج هو تبين  

شاط املؤسسات وجعلها ذات فاعلية الربنامج لتحديث القطاعات واملؤسسات وكان هدفه جتديد ن

بعني االعتبار  واألخذاليت تواجهها كرب وحماولة تكييفها مع املتغريات التكنولوجية والتنظيمية أ

  .خصوصيات القطاع العمومي

التغريات  إىلحيث يتم حتليل الوظيفة استنادا  إعدادهافالتسيري التقديري كان يطبق القرارات بدل 

، وبعد ذلك يتم ...)اجلديدة، التقنيات األنشطة( التنمية مث حتديد ما يغري يف حمتواها أوالتكنولوجية 

التوازن يف  ىالت اجلديدة املطلوبة ملمارستها والواجب توافرها يف املوظف قصد احلفاظ علحتليل املؤه

�ƨȈǠǓÂ�ȆȀǧ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ǎ ź�ƢǸȈǧÂ��ƨǈǇƚŭ¦من توقعية لكن هذا الطرح  أكثر  

 اإلعالم، التكنولوجيمل يعد كافيا يف ظروف جديدة متيزت بظهور العوملة، املنافسة القوية، التطور 

للبحث عن معامل جديدة جتعل  باالقتصادينيهذه العوامل دفعت ، واالتصال ومعاجلة املعلومات

مبواردها  بالتنبؤاملؤسسة تستمر يف هذا احمليط وتوجد لنفسها خصوصية مقارنة مبنافسيها فيما يتعلق 

  .يشكل عنصرا اسرتاجتيا لبقائها أصبحالبشرية الذي 

مبثابة اجلسر الذي يربط بني  الكفاءاتظهرت : 1990فاءات لفترة التسيير التقديري للك - 4

العمليات اخلاصة بالتسيري الفردي، فالتسيري التوقعي للموارد البشرية اهتم  وإعداد التنبؤيةالدراسات 

بالبعد النوعي والفردي وقد ختلى نوعا ما عن البعد الكمي، فاملؤسسة تسعى من خالل هذا  أكثر

  :املوظف بطريقتني مها استخداميةمية تن إىلالنموذج 

  ).اإلقصاءالوقاية من ( جتنب تسريح املوظف  إىلالرفع من احلركية الوظيفية ويسعى النموذج  :داخليا -ا

«�ǲǸǠǳ¦�¼ȂǇ�Ŀ�Ƣđ:خارجيا - ب ŗǠŭ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�§ ƢǈƬǯ¦�Ŀ�Ǧ ǛȂŭ¦�ƨǠƥƢƬǷ.
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72.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .أهمية التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: المبحث الثاني

التسيري التقديري للوظائف والكفاءات عبارة عن منهجية حديثة تستعمل للتنبؤ باحتياجات املؤسسة 

من املوارد البشرية الكمية والنوعية معا، ونظرا ألمهية هذا املنهج احلديث يف التسيري الذي أصبح 

.يستعمل كبديل لألساليب التقليدية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة

  .تكزات األساسية لعملية التسيير التوقعيالمر : الأو 

املال البشري والوظائف املوجودة ضمن املؤسسة مع  رأسوهي الطريقة اليت يتم من خالهلا مالئمة 

املستقبلية بطريقة جتعل منها كتلة  أواالعتيادية احلالية  أومنها  اإلسرتاجتيةسواء  واألهدافاخلطط 

1:يواحدة، وتتلخص هذه املرتكزات كما يل

تقدير والتنبؤ حبجم العمالة املستقبلية الوهي عملية  :تقدير الوظائف المستقبلية للمؤسسة - 1

بعدد الوظائف املستقبلية اليت يتم استحداثها يف املؤسسة ونوع  التنبؤاملطلوبة للمؤسسة من خالل 

  .الكفاءات اليت تستلزم شغلها

هي دراسة سوق العمل الذي تعمل به و : تقدير العرض المستقبلي من الموارد البشرية - 2

بال خالل فرتة املؤسسة ومعرفة مدى قدرته على تلبية طلب الوظائف اليت سيتم استحداثها مستق

سوف تستعني  ¢ƢĔ أممن نفس سوق العمل  بشريةاملؤسسة مبوارد تستعني هل التسيري التوقعي، 

  .خبربات خارجية من خارج سوق العمل

   وتتم بعد دراسة الطلب والعرض وتقوم الدراسة على وضع موازنة بني: التعديلية اإلجراءات - 3

وبني من سوف يشغلها من نفس  ،هو متوقع من الوظائف اليت سوف تستحدث ضمن املؤسسة ما

غري متوقعة  أحداث أو مفاجأة أيسوق العمل بطريقة ختلق نوع من التوازن واملالئمة جتنب املؤسسة 

  .كرب من املنصب املتوفرأخبري بدرجة كبرية جدا نه أتعيني موظف وجند  أو

. ،http://m.bayt.comعلى اخلط ، )24/03/2018(،"مرتكزات التسيير التوقعي"احلمداين،  إبراهيمعمر ساعد  - 1
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73.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .مميزات التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات: ثانيا

  :من التعاريف السابقة نستنتج اخلصائص التالية

سوف  وإال إليهالتسيري التوقعي ال يتوقف عند البعد الكمي بل يلم مبعرفة العامل واملهام املوكلة  - 

  .للتوظيف كيةالكالسييكرر نفس الطرق 

منطق جتديدي  أكثر أفرادهو نتيجة منطقيات توقعية قائمة على عمل تصوري للمعادلة موارد  - 

  .قائم على حتريك وسائل تسيري املوارد البشرية

االعتبار لوظيفة املوارد  وإعادةهو منهجية لقيادة التغيري يف املؤسسة من خالل فكره التجديدي  - 

  .طط االسرتاتيجي للمؤسسةيف املخ وإدماجهاالبشرية 

  .التوازن بني املوارد واالحتياجات إجياد إىلمن نظري يسعى  أكثرهدفه عملي  - 

جتد نتائجه عمليا من خالل خمططات عمل تتعلق بالتوظيف كالبحث عن كفاءة معينة  أنجيب  - 

.يف سوق العمل، وكذلك التحوالت الداخلية والرتقيات املهنية

ل املسؤولية لكل حتم إىل األوامرمن فكرة تنفيذ  واالنتقالاملوارد البشرية  دارةإضرورة تغيري نظرة  - 

  ).تسمى باملهنية(تطور مهين  إطارجل تنمية كفاءاته يف أموظف من 

للتخفيف من ...) ترقية(  التصحيحية اإلجراءاتوهو مقاربة متواصلة ال تتوقف عند اختاذ  - 

قاربة قصد التحديث الدائم للتحليالت والتعديالت الالزمة يؤمن دميومة امل وإمنااالحنرافات فقط، 

  .الختاذ القرارات املناسبة

 األداءعلى مصطلح خمتلف يف املضمون ويف معايري  أكثروالتسيري احلايل للموارد البشرية سيعتمد 

واجلدول  املقارنة مابني التسيري القائم على الكفاءة والتسيري القائم على املناصب،من خالله نستطيع 

  .التايل يوضح ذلك
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  .مقارنة بين التسيير بالمناصب والتسيير بالكفاءات: )2-5( الجدول رقم

تسيير الكفاءاتتسيير المنصب

  .امهيرتكز على امل -

  .املؤهالت اليت يستوجبها املنصب -

  .وصف  مفصل للمهام -

.معارف، معارف عملية-

د البشرية حمور كل مظاهر تسيري املوار : املنصب -

)GRH( والتنظيم التايلوري والتنظيم البريوقراطي.  

السلم (تعيني دائم ملهام الفرد اعتمادا على السلمية  -

  ).التنظيمي

  .انطالقا من املنصب األفراداختيار  -

  .تقوم على تقييم املنصب مع مناصب رجعية املكافأة -

درجات معينة من  إىلالوصول  أساستقييم الفرد على  -

  .نتاجاإل

  .إمجااليرتكز على الفرد  -

  .آخر إىلمؤهالت ميكن حتويلها من منصب  -

  .وصف للفرد وللكفاءات الواجب تطويرها -

.معارف، معارف عملية، معارف سلوكية-

وما بعد التنظيم  )GRH(حمور كل مظاهر : الكفاءة -

  .التايلوري والبريوقراطي

  .تعيني مؤقت للمهام داخل فرق العمل -

  .قادرين على اكتساب كفاءات أفرادتيار اخ

  .األفرادتقييم كفاءات  أساستقوم على  املكافأة -

 اإلنتاجيةالتحسني املستمر يف   أساستقييم الفرد على  -

  .والكفاءات

:المصدر - Jamel chekib, "le paradigme de la gestion des compétences: application au cas
tunisien", revu de l'économie de management, management des savoirs et développement des
compétances,n03 ,tlemcen, Alger, mars,2004.

  .تسيير التوقعي للوظائف والكفاءاتال أهداف: ثالثا

ختتلف حسب حجم املؤسسة،  أهدافميكن تبين التسيري التوقعي كمسعى داخل املؤسسة لعدة 

املطبقة، مدى تكيف املوارد البشرية املتوفرة مع الوظائف احلالية واملستقبلية، فاملؤسسة  يةاإلسرتاجتنوع 

1:التالية األهدافحتقيق  إىلقد تسعى 

  .املؤسسة أهدافحتقيق املوائمة بني خمتلف الوظائف والكفاءات املتوفرة ومنه حتقيق  - 

  .ت املستقبلية الواجب توفريهاتقييم الكفاءات وبالتايل القدرة على التنبؤ بالكفاءا - 

  .حتليل الوظائف ومنه القدرة على التعرف على خمتلف التطورات اليت حتدث على مستواها - 

قد ختفض من عبء التكاليف اليت قد تتحملها املؤسسة نتيجة عدم  وأخرى األهدافمجيع هذه 

 .التوافق واملواءمة بني الوظائف والكفاءات

واقع التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة حالة "عبد الغين دادن، مسية قداش، . د - 1

.96، صمرجع سبق ذكره، "ر موبيليسمؤسسة اتصاالت الجزائ
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75.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

  .المعتمدة في النماذج للتنبؤ بالموارد البشريةاآلليات : المبحث الثالث

  .تقنيات التنبؤ بالموارد البشرية المتاحة: أوال

تتضمن كل املعطيات اخلاصة باملوظفني حبيث ، من مصادر املراقبة املؤسسةتعترب لوحات القيادة يف 

العمالة صورة واضحة عن تركيب  بإعطاءهالت، وتسمح ؤ يف املؤسسة من حيث السن واجلنس وامل

  .احلالية يف املؤسسة

.إحصائيةوهي طرق : النماذج الكمية - 1

  :البنيات الهرمية -ا

مني بقائها، وهو أƫÂ�ƢēƢǗƢǌǻ�Ŀ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦�Ŀ�ŚƦǯ�°Â®Â تأثريالعمر له : هرم األعمار - 

يم الكمي له التقي وإمكانيةقدمية تستعملها املؤسسة، حبيث السن يعترب متغري يتميز بالبساطة  أداة

  :كما يلي  األعماردراسة هرم  أمهيةمبوضوعية وهلذا تظهر 

  .يزود املؤسسة مبعلومات متنوعة حول العمالة املوجودة حاليا - 

  .ميكن من تصور التطورات اليت متس العمالة املعنية - 

.للمؤسسةترتبط بالبحث عن التوازن الدائم مابني شرائح العمر قصد تشغيل اقتصادي جيد  أمهيةله  - 

�Ƣđ�́ Ƣƻ�« Ȃ̄Ŷ�®¦ƾǟƜƥ�¿ȂǬƫ�ƨǈǇƚǷ�ǲǯيأخذ �Ƣē¦°Ȃǐƫ�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥاالقتصادية  وأهدافها

ن هناك أ، وال جند ب...)على التقاعد إحالةنظام الرتقية، (، واالجتماعية )تكنولوجيا، سلع، أسواق(

عمالة، وبالتدريب واملسار جل معرفة ما يتعلق بتجديد الأيتم حتديدها من  وإمنابنية مثالية هلرم السن 

.املهين، ومعرفة مستوى االندماج بني خمتلف شرائح السن

«��ǽǀǿ: الثقافية األهرام - ƾēاملتواصل  أو، األويلوصف وحتديد مستوى التكوين  إىل األنواع

الذي ميتلكه املوظف، وتسمح بتوفري املعلومات حول مستوى ودرجة التناسق بني املؤهالت وبني 

مرجعية  أهراماهلدف، وتعترب  أهرامعلى املستوى العام للبنية، مث مقارنتها مع  إعدادها، يتم الوظائف

واملسؤوليات اخلاصة بكل وظيفة وبكل نظام مرجعي للكفاءات  األنشطةللمؤسسة انطالقا من حتليل 

هلرم الثقايف املطلوبة ملمارسة النشاط من خالل املقارنة مع ا مقابل هلا، قصد حتقيق مستوى املؤهالت

�ǺǷ�ƨǟȂǸĐيتم حتديد مدى  ، وبالتايلالذين ينتمون ويشغلون الوظائف اليت متت دراستها األفراد

  .يف املؤهالت أم ال وجود احنرافات
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76.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

قدمية املرتبط باملدة اليت قضاها املوظف يف منصب ما سبق ميكن حتديد هرم األ إىل إضافة :مالحظة

  .واإلناثفات الوظائف اليت يشغلها الذكور ما، وهرم اجلنس يسمح بتحليل تصني

كل عمالة يف املؤسسة ختضع لتغريات وتطورات دينامكية مبرور الزمن، :األفرادتحليل تدفقات  - ب

 إىلاليت تؤدي  األسبابهذه التدفقات املختلفة تؤثر على حجم العمالة املوجودة يف املؤسسة، ومن 

  :تغيري اليد العاملة ما يلي

.على التقاعد، الرتقية وتغيري الوظيفة اإلحالةلة الناتج عن االستقالة والوفاة، خروج العما - 

  .دخول العمالة الناتج عن التجنيد والرتقية وتغيري الوظيفة - 

نتيجة دخوهلم وخروجهم من  األفراديعترب حتديد التدفق اخلارجي للعمالة الناتج عن التغيري يف عدد 

العاملني يف املؤسسة  األفراد، ويقصد به التغيري احلاصل يف عدد املؤسسة، واملسمى بدوران العمل

قالة والتقاعد خمتلفة كاالست أسبابخالل فرتة زمنية معينة الناتج عن دخول وخروج العمال نتيجة 

  . اخل...لرتقيةاوالفصل والتسريح و 

عطاء نسب حترك العمالة داخل اإلدارة من خالل إ حتليل"تعتمد على : سالسل ماركوف - ج

احتمال حلدوث االنتقال من حالة  أونسب توقع  إعطاءمن خالل  اإلدارةنسب حترك العمالة داخل 

.1"ن استخدام هذه النسب للتنبؤ باجتاهات التغري املستقبلي للعمالةم مبا ميكن ألخرىوظيفية 

  :تنبئي يقوم على عنصرين مها احتمايلسالسل ماركوف عبارة عن منوذج 

.االت حتدد حسب املستوى السلطوي، واملؤهالت والتوزيع اجلغرايفجمموعة من احل - 

).، ترقية، مغادرةاستقرارية( أخرى إىلاحتماالت التحول من حالة  - 

العمل، فعند حتديد  أنظمةحساب احلجم املتوسط املنتظر من كل حالة من  إىلويهدف النموذج 

  .ارخيية للتغريات اليت عرفتها املؤسسة سابقااحلجم الكلي للعمالة الواجب تقييمها من خالل دراسة ت

.34، صمرجع سبق ذكره، "الذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة اإلدارةدليل "بد احلميد عبد الفتاح املغريب، ع. د - 1
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:ومنها: النماذج النوعية - 2

.داء العاملأرات تبني املستوى الذي حيدد مدى تستخدم معايري معينة وحتدد مؤش :األداءتقييم  -ا

�śǴǣƢǌǳ¦�śǨǛȂǸǴǳ�Ǧ:تقييم الكفاءات - ب Ǡǔǳ¦�¶ƢǬǻÂ�̈ȂǬǳ¦�¶ƢǬǻ�ƾȇƾƸƬǳ�ƨȈǴǸǠǳ¦�» ƾēÂ

، وذلك من خالل حتديد الكفاءات احلالية للموظف باملقارنة مع احتياجات الوظيفة لوظيفة معينة

  .احلالية وكذلك حتديد الكفاءات احلالية للموظف باملقارنة مع متطلبات الوظيفة املستقبلية

، وكل موظف معرض لتغيري منصبه،فالتقييم هنا يتعلق باملستقبل :تقييم الطاقات الكامنة - ج

 .تغريات داخلية يف حمتواه جيب أخذها بعني االعتبارالتعرض ل أو 

  .تقنيات التنبؤ باالحتياجات من الموارد البشرية: ثانيا

 إىلالرياضية، وتستند  األسسومتثل كل الطرق اإلحصائية القائمة على : النماذج الكمية - 1

  : املعلومات املتوفرة على الفرضيات املاضية ومنها

اليت تصف ظاهرة معينة خالل  اإلحصائيةوهي جمموعة من املشاهدات : ةطريقة السالسل الزمني - ا

توقع املستقبل وحيتوي على متغريين متغري  ومبدأهفرتات زمنية متتابعة ويف الغالب تكون متساوية، 

تابع ميثل قيم الظاهرة ومتغري مستقل وهو الزمن ومن خالل شكل االنتشار حتدد العالقة ما بني 

«��ƢǿƾǠƥ�ǶƬȈǳ�ƨȈƟ¦ȂǌǠǳ¦Â�ƨȇ°Âƾǳ¦Â�ƨȈũȂŭ¦�©ȏȐƬƻȏ¦�¾Ǆǟاملتغرين، وتدرس ƾđ�ƨǳƢǸǠǳ¦�©ƢȇȂƬǈǷ

  .االحندار أساليبمستخدما  األجلالتنبؤ باالجتاهات الطويلة 

مستقل ومن خالل معرفة قيمة  واآلخرحدمها تابع أتقوم على وجود متغريين : طريقة االنحدار - ب

) نوعية أوكمية (، والعالقة تربط بني العمالة اآلخريمة املتغري حد املتغريين يتم التخطيط والتنبؤ بقأ

.، التغري التكنولوجياإلنتاجوبعض املؤشرات كحجم املبيعات، حجم 

سهولة وال  أكثروهي طريقة تقديرية تعتمد على احلكم الشخصي وتعترب : النماذج النوعية - 2

  :وأمههاتتطلب حتليالت معقدة 

راء ذوي اخلربة من املستشارين يف جمال تنمية املوارد أذه الطريقة على تعتمد ه": طريقة دلفي -ا

.1"البشرية وختطيط االحتياجات منها

.31، صمرجع سبق ذكره ،"عاصرةالذكية لتنمية الموارد البشرية في المنظمات الم اإلدارةدليل "عبد احلميد عبد الفتاح املغريب، . د - 1
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وهي منوذج حديث للتنبؤ باالحتياجات املستقبلية من العمالة، وتعين : ريقة السيناريوهاتط - ب

، تتنبأ املؤسسة ...)صرفكالت(الدخول يف لعبة الفرضيات املتضمنة ملتغريات احمليط ومتغريات العمل 

�¿ƾǟ�ƨǳƢƷ�ƨƴȈƬǻ�©ƢǿȂȇ°ƢǼȈǈǳ¦�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�ƢēƢƳƢȈƬƷƢƥتسود حميطها نتيجة  أصبحتاليت  التأكد

واليت مل تعد املؤسسة قادرة على  ،)اخل...اقتصادية، اجتماعية، سياسية، تكنولوجية(التغريات الطارئة 

  .السيطرة عليها

  :احلاالت التالية تأخذ�ƾǫÂ��̈ƢǬƬǼŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƾƳȂƫ�ƨȈǬȈǬūاحلالة ا أنوجيسد التوقع للمستقبل يف 

يتجسد فيها التنبؤ من خالل خمطط واحد  التأكدوهي حالة : املؤسسة مستقبل واحد ومسار واحد أمام - 

  .معروفة لدى املؤسسة واالحتياجاتبني املوارد  واالحنرافاتاملستقبل معروف،  أنوبرنامج عمل باعتبار 

مسار ممكن لتحقيق كل واحد وهنا جيب البحث عن   mمستقبل ممكن و nسة املؤس أمام - 

من خالل االستعداد للتغيري السريع يف  التأكدالتحقيق والتقليل من نسبة عدم  إىل األقربالسيناريو 

  .األفرادواملرونة يف تعديل  األهداف

  :من املعطيات وهي أنواع 3وتتضمن السيناريوهات 

تتضمن كل املعلومات املتعلقة بتكاليف النشاط املمارس، ومنه :ية والماليةالمعطيات االقتصاد - 

  .اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها من خالل النتائج لألهداففهي حتديد 

حيدد الزبائن و السلع،  وأسعاريسمح بتحديد نوعية وكمية  :واألسواقمعطيات تتعلق بالسلع  - 

على اخليارات الكربى  أثرهاسيناريوهات قاعدية، فدراسة املستهدفني واملناطق اجلغرافية، وهذا يشكل

، األسواقمثال مدة حياة السلع، توقع ( ضروري جدا  أمرلتسيري املوارد البشرية يف املؤسسة يعترب 

  ).يف املؤسسة األفراد، تسيري اإلنتاجاختيار سلسلة 

دد من خالهلا كيف يتم وتعترب معطيات  تقنية حي :والتكنولوجيا باإلجراءاتمعطيات متعلقة  - 

ونوعية  األفراد، وهذا يفرض على املؤسسة االلتزام مبجموعة من القيود تتعلق بتنظيم واختيار اإلنتاج

.التجهيزات وغريها
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  .منهجية المدونة المرجعية للكفاءات: المحور السادس

  :تمهيد

¦�°ȂǘƬǳ¦Â�ƨŭȂǠǳ¦�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢū¦�©¦ŚǤƬǳ¦�©®¢إىل ضرورة العوامل البيئية لتكنولوجي وتعقد ،

ىل يث يدل التنظيم املؤسسي إاالنتقال من منطق تسيري املناصب إىل منطق تسيري الكفاءات، حب

مكون على فكرة أن لكل فرد من العمال يف املؤسسة منصب حمدد ومميز "نه ألى عاملنصب 

ارد البشرية من مبواصفات ومسؤوليات ومبستوى سلمي خاص، كما أن مجيع أنشطة تسيري املو 

األنشطة التقليدية للراتب، التكوين، تسيري املهنة والتوظيف، كلها مبنية على تصور املنصب، حيث 

 احيدد توظيف املنصب املواصفات الواجب توفرها لشغل هذا أو ذلك املنصب، كما يوجه مسؤولو 

.1"املوارد البشرية برامج التكوين وفق ذلك أيضا

  .وم تحليل العمل وتوصيف الوظائفتطور مفه: المبحث األول

�Ǧاللقد تعددت   ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǽǀǿ�Ǧ ǼǐƫÂ��Ƣēȏȏ®Â�ƢĔȂǸǔǷÂ�ƢȀƬǣƢȈǏ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƪ ǼȇƢƦƫÂ�Ǧ ȇ°ƢǠƬ

  .حدمها تقليدي واآلخر حديثأحسب اجتاهني 

.المفهوم التقليدي لدراسة مناصب العمل: أوال

توصيف ا من يف منصب مكتحليل للعمل املنجز "تعرف دراسة مناصب العمل وفق هذا املنظور 

وحتديد مسات املهمة أو جمموعة املهام املرتبطة باملنصب يف سريه الواقعي، فهم نشاط أو نشاطات 

بني مفهومني خمتلفني  )Mucchielli(، وميز 2"شاغل املنصب أثناء أدائه لوظائفه وشغله لوقته املهين

3:لدراسة مناصب العمل

دراسة ميدانية  -البشري في تحقيق التميز للمؤسسة المتعلمة الرأسمالتسيير عالقة تحليل الوظائف بتخطيط دور "صوحل مساح، .د -  1

، 2012/2013اجلزائر،،)جامعة بسكرة ،دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية أطروحة(، "-حول مراكز البحث العلمي في الجزائر

 .89ص 
- يطلق عليها عدة تسميات منها حتليل منصب العمل، توصيف منصب العمل، حتليل منصب العمل، تعريف :دراسة مناصب العمل

 أوتدل على نفس املعىن مثل التحليل الوظيفي  أخرىمصطلحات  أحياناتشخيص منصب العمل وغريها، كما تستخدم ، منصب العمل

اخل، ...لعمل حتليل ا أو حتليل املهام
الموارد  إلدارة اإلستراتيجيةدور ومكانة التحليل الوظيفي في صنع القرارات "بندي عبد اهللا عبد السالم، . د ثابيت احلبيب،.د - 2

iefpedia.com/arab/uploads/2010/03 .9ص  ،على اخلط ، )20/03/2018(،"البشرية

شكل  بروز - يف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفيةومكانة تحليل وتصن دور"ثابيت احلبيب، . د - 3

جامعة غرداية، ،07، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات، " - وتنمية الموارد البشرية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 

.، بتصرف223، ص 2009اجلزائر،
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الفيزيولوجية مثل  ،...ية مثل اإلنارة، الضجيجاملاد(دراسة ظروف العمل  :مفهوم ضيق

، ...السيكولوجية مثل املؤهالت الالزمة لشغل منصب ،...اإلرهاق، املضار، املدة الزمنية

  ).واالجتماعية مثل تقييم املنصب بغية حتديد مستوى األجر

يشمل حتليل العمل الواجب اجنازه يف املنصب :مفهوم واسع.  

استعراض جمموعة من العمليات املتتابعة واليت تندرج كلها يف سياق دراسة  بناء على ما سبق ميكننا

  :مناصب العمل ومتر باملراحل التالية

أي ) العمل(حتديد معامل كل وظيفة "�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ): تحليل الوظائف(  تحليل مناصب العمل-1

�©ƢǷȂǴǠŭ¦�°¦ƾǬǷÂ�̈°ƢȀŭ¦�ƨƳ°®�ǂȇƾǬƫ��ƢēƢȈǳÂƚǈǷÂ�ƢēƢƦƳ¦Â�ƨȈǿƢǷ�ƶȈǓȂƫ  نوع املقدرة املطلوبة فيمن

ƢŮ�ǲǷƢǯ�ǲȈǏȂƫ�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦�ƾǐǬƥ�Ƣđ�ƨǏƢŬ¦�ǲǸǠǳ¦�» ÂǂǛÂ�ƢȀƬǠȈƦǗ�ǲȈǴŢ��ƢȀǴǤǌȇ"1.

إعداد وصف دقيق لكل وظيفة يف املنشأة، حبيث يشمل  "يقصد به : توصيف مناصب العمل -2

:، وهذه البيانات تشمل2"كافة البيانات الالزمة عن الوظيفة

  : وتشمل :للوظيفة التعريف العام -ا

.اسم الوظيفة، موقعها يف التنظيم والقسم أو اإلدارة التابعة له الوظيفة-

  .ملخص عام عن طبيعة الوظيفة - 

وتشمل الواجبات اليت تؤدى بشكل مكرر ودوري والواجبات اليت تؤدى من  :واجبات الوظيفة - ب

  .وقت آلخر

  .اخل...أو مالية أو فنيةقد تكون مسؤولية إشرافية  :مسؤوليات الوظيفة - ج

.ƨǼȈǠǷ�©¦°¦ǂǫ�̄Ƣţ¦�Ŀ�ǽ°Âƾƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷÂ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǲǣƢǋ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇÂ:الصالحيات والسلطات - د

 الالزم ألداء¦ȂȀĐ®�يفة ووتشمل الظروف اليت يتم فيها تنفيذ الوظ :الظروف التي تؤدى فيها الوظيفة -ه

  اخل..حب الوظيفة، الظروف املتعلقة باحلرارة، املخاطر اليت يتعرض هلا صا)عضلي أو ذهين(الوظيفة 

وتشمل عالقة الوظائف بالوظائف اليت تعلوها والوظائف اليت تشرف عليها  :العالقات الوظيفية - و

  .الوظيفة

  :وتشمل :الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة -ل

 .املستوى التعليمي ونوعه -

  .اخلربة أو املمارسة العملية - 

.55، ص مرجع سبق ذكره، "شريةالموارد الب إدارة"محداوي وسيلة، .د - 1
.103، مرجع سبق ذكره، ص "الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "صالح الدين عبد الباقي،. د - 2
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  .الالزمة للوظيفة املهارات - 

 جل إعدادالقيمة النسبية للمنصب، ليس من أ عملية شاملة لتقرير"هو  :تقييم مناصب العمل - 3

�Ǯ¢كما نلمسه لدى م   ،سلم أجري عادل فقط ǳ̄�ÀƢǯ�À¤Â��̧ȂǓȂŭ¦�¦ǀđ�śǸƬȀŭ¦�ǶǜǠ حد أهم

مي متكافئ جل إحداث ترتيب تنظيكذلك من أ  االنشغاالت بل اهلدف األساسي للتقييم، وإمنا

.1"دوار ومكانات شاغلي املناصبأيضمن التوافق بني 

جرية من جهة ترتيب املناصب بغرض اعتماد شبكة أيدل على و :تصنيف مناصب العمل - 4

  .هيكلة املؤسسة وإعداد املدونات املرجعية للوظائف من جهة أخرى يف إطار تصميم أو

  .المفهوم الحديث لدراسة مناصب العمل: ثانيا

Geneviéve(ل ويفض Lacono( استخدام عبارة(Description de Fonction) كبديل عن

Description)عبارة  De Poste)   توصيف الوظيفة يعرب عن مقاربة ثرية لتحليل املنصب "حيث

�ƨȇǂū¦�Ǌ ǷƢǿ�ń¤�ƨǨȈǛȂǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Śǌȇ�ƢǸǯ��ƨǸǜǼŭ¦�ĿÂ�ǺǷǄǳ¦�Ŀ�°ȂǘƬǷ�°Ȃǐƫ�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ�ƢĔȂǰǳ

السمات الرمسية حتديد "، يتمثل تعريف منصب العمل يف 2"لتوسيع وإثراء حمتوى عمله املمنوح لألجري

فيما بينهم  اليت تنشأجنازها من طرف املستخدمني، مبا يف ذلك العالقاتإوغري الرمسية للمهام اليت يتم 

.3"واالرتباطات اليت خيلقها تنفيذ املهام مع أشخاص آخرين داخل املنظمة أو خارجها

  هندسة العمل إعادةحتول مفهوم تصميم العمل ليصبح له مفهوم جديد هو لقد 

"Job re-engineering " وإسرتاجتيةوالبيئة االقتصادية،  اإلداريةفالتغري الذي حدث يف جمال املعرفة 

هندسة  إعادةتصميم العمل يف املؤسسة مبفهوم جديد هو  إعادةاملوارد البشرية  إدارةاملؤسسة استوجب من 

، واحلماسة، والشعور باحلرية، واملسؤولية اإلثارةلتخلق وظائف املنظمة  لشاغليها عنصر "أو هيكلته لعمل ا

�ƢȀȈǴǣƢǌǳ�ǂǧȂƫ�À¦Â��ǶēƢȈǳÂƚǈǷÂ�ǶȀǷƢȀŭ�ǶȀƬǇ°ƢŲ�Ŀتطوير الذات، من اجل تشجيع ودفع املوارد  إمكانية

.4"استغالل أحسنادية اجليد الفعال، واستغالل املوارد امل لألداءالبشرية يف املنظمة 

بروز شكل  -ومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفية دور"ثابيت احلبيب، . د  – 1

).224-223(مرجع سبق ذكره، ص ص،"وتنمية الموارد البشرية إلدارةعمل جديدة  تحليلي بديل وآليات
2 - geneviéve lacono, "gestion des resources humaines: défi du temps, défi du

territoire, défi de la complexité, défi de la responsabilité", edition casbah, alger,

2004, p154.
دور ومكانة التحليل الوظيفي في صنع القرارات اإلستراتيجية إلدارة الموارد "بندي عبد اهللا عبد السالم، .ابيت احلبيب، دث.د - 3

.12، مرجع سبق ذكره، ص"البشرية
.79، ص 2005، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 1ط ،"بعد استراتيجي: إدارة الموارد البشرية"عمر وصفي عقيلي، .د – 4
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الفوارق الجوهرية بين المفهوم التقليدي والحديث لدراسة مناصب العمل ونلخصها في : ثالثا

1:النقاط التالية

ترتكز دراسة مناصب العمل يف املفهوم التقليدي على طرح تايلور للتنظيم : الخلفيات الفكرية - 1

، أما ه الدراسات وأمهيتها يف سريورة البناء التنظيميباعتبار التنظيم العلمي كان سباقا إلبراز دور هذ

النظرة احلديثة فرتتكز على نظريات ومقاربات فكرية أقل صالبة وأكثر انفتاحا تندرج ضمن الرؤية 

  .املوقفية للتنظيم

دراسة منصب العمل يف املفهوم التقليدي هو التقاط صورة ثابتة : تصور ماهية الدراسة - 2

 وقت معني، وجتريد هذا املنصب من إمكانيات التطور وجتريد شاغله من ومعيارية للمنصب يف

يف  إمكانية تطويره خالفا للمفهوم احلديث والذي يزيل  تلك العقبات حيث يدمج هذا األخري

  .ريورة حتول أو إمكانية التحول نتيجة تغري احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسةس

�µليدية للمناصب الدراسة التق: المنهجية المعتمدة - 3 ŗǨȇ�Ǟǫ¦Â�ǞǷ�ǲǷƢǠƬƫ�ƢĔȂǯ�ǖȈǈƦƬǳƢƥ�±ƢƬŤ

نه ثابت، فهي تعتمد على املنهجية التحليلية اليت تتضمن عزل املنصب عن حميطه وجمال تفاعله أ

وحصره يف جمموعة من السمات والتوصيفات وإدراجها يف قالب متصلب وجامد، أما الدراسة 

يط وتداخل األجزاء املكونة ألي تنظيم ومن هنا تعتمد هذه احلديثة فتنطلق من وعيها بتعقد احمل

الدراسة منهجا نظميا يف حتليل املناصب أو الوظائف، وهذا املنهج يتسم بالنظرة الشاملة ملوضوع 

  . الدراسة وبالبحث عن عوامل التفاعل بني خمتلف األجزاء مما يسمح بتجاوز التعقيدات وإدراك التفاعالت

��Ʈ تطورت: األهداف - 4 ȈƷ�°ȂǴȇƢƫ�ƾȇ�ȄǴǟ�ƢēƢǫȐǘǻ¦�ǀǼǷ�ƢȈŸ°ƾƫ�ǲǸǠǳ¦�Ƥ ǏƢǼǷ�ƨǇ¦°®�» ¦ƾǿ¢

كان اهلدف آنذاك يتمثل يف قياس عدد احلركات والزمن الالزمني الجناز األعمال حبثا عن الطريقة 

املثلى اليت حتقق يف نظر تايلور رفاهية العامل ورب العمل، مرورا بأحباث هاوثورن اليت سعت إلجياد 

كفيلة لرفع مردودية العامل وصوال للنظريات احلديثة اليت تعددت يف ظلها أهداف دراسة السبل ال

، األهداف التنظيمية ...)تسيري املوارد البشرية( العمل، األهداف الوقائية والطبية، األهداف اإلدارية 

  ).التصميم واهليكلة( 

بروز شكل  -ومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفية دور"ثابيت احلبيب، . د - 1

 .بتصرف ،)225-224(، مرجع سبق ذكره، ص ص "وتنمية الموارد البشرية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 
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  .استخدامات تحليل العمل وتوصيف الوظائف: رابعا

،كلها أو بعضها على ...)حتليل وتوصيف وتقييم العمل(سات إىل إجراء هذه الدراسات املؤس أتلج

مستوى املؤسسة بشكل فردي أو على مستويات قطاعية بغية االستجابة لعدد من املقتضيات 

:اإلدارية أو التنظيمية، ونلخص استخدامات دراسة مناصب العمل كما يلي

من انتهج أسلوبه أمثال و  تايلور واستنتاجاته النظرية ظهرت من خالل جتارب : تهيئة العمل - 1

اخل، فقد دأب هؤالء مجيعا إىل ...هنري جانت، وليليان جيلربيث فرانك، برتراند تومسون، وفايول

حتديد مواصفات ومعايري العمل، فاهتم تايلور باجلانب التنفيذي وفايول باجلانب اإلداري وحبثوا عن 

  .باالهتمام مازالت ختض عمل وال تزال هذه النظرية الكالسيكيةمستلزمات األداء األمثل لل

يقصد بتخطيط املوارد البشرية عملية حتديد احتياجات املنظمة ": تخطيط الموارد البشرية - 2

الكمية والكيفية من األفراد املؤهلني والقيام بالوظائف الالزمة لإلجابة على هذه االحتياجات خالل 

أو ) إىل مخس سنواتترتاوح بني سنتني (متوسطة ) تصل إىل سنتني(ون قصرية فرتة زمنية ميكن أن تك

البشرية كما  ، حبيث حتديد احتياجات املؤسسة من املوارد1")مخس سنوات وأكثر(طويلة املدى 

ونوعا يتم بفضل التحليل الدقيق للوظائف ومن مث توزيع األدوار بشكل عقالين جينب املؤسسة من 

  . و الفائض من القوى العاملة أو الكفاءات الالزمة مستقبالالوقوع يف العجز أ

من أجل تصميم شبكة أجرية تضمن العدالة بني العمال وتقوم على مبدأ : إعداد نظام األجور - 3

التساوي يف العمل يستلزم التساوي يف األجر، وهذا يتطلب حتليل العمل ومن مث حتديد معايري يقاس 

Ǵǳ�ƢȀǇƢǇ¢�ȄǴǟ�Ƥ ǐǼǷ�ǲǯ�Ƣđ توصل إىل منح قيمة معينة لكل منصب عمل يف شكل نقاط

  .استداللية يتحدد على أساسها األجر القاعدي

من خالل دراسة مناصب العمل ميكن حتديد خمتلف املخاطر اليت ميكن : الوقاية من المخاطر - 4

ǼȀŭ¦�µ هلا أن يتعرض العامل ¦ǂǷȋ¦Â�ª ®¦Ȃū¦�ǺǷ�ǾƬȇƢǫȂǳ�ƨǷ±Ȑǳ¦�Śƥ¦ƾƬǳ¦�̄Ƣţ¦�» ƾđية.  

حتديد املواصفات واملؤهالت الواجب توفرها يف املرتشح ملنصب شاغر يأيت : التوظيف والترقية - 5

من خالل توصيف مسبق للمنصب املعين، وهذا يدل على أن دراسة مناصب العمل تساهم يف 

  . إعداد برامج التوظيف أو الرتقية وتساعد على اختيار املرتشح املناسب لشغل املنصب

.67جع سبق ذكره، ص، مر "الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة، . د - 1
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تساهم دراسة مناصب العمل يف حتديد املستلزمات التأهيلية للعمل مما يشكل قاعدة : ينالتكو  - 6

جماالت التكوين، األفراد املعنيني، ( فعالة لتحديد احتياجات التكوين وإعداد الربامج التدريبية 

  .اخل...الوسائل التكوينية

ام حتفيز يستجيب من استنتاجات دراسة مناصب العمل ميكن تصميم نظ: نظم الدافعية - 7

�©ƢȈǔƬǬǷ�ǪǧÂ�ǲǸǠǴǳ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƢǼŭ¦�ƨƠȈēÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǼǬƬǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂȈǈȈǨǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�©ƢƳƢū

  .املناصب ومتطلبات شاغليها

املؤسسات بدافع التزامات قانونية أو مقتضيات عملية إىل ختصيص  أتلج: تخصيص الوظائف - 8

أو لفئة األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة أو ) ذكور أو إناث(بعض الوظائف على أساس نوعي 

ƢēƢǷǄǴƬǈǷ�Ǧ ȈǏȂƫÂ�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ǲȈǴŢ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ǪǬƸƬȇ�ǎ ȈǐƼƬǳ¦�¦ǀǿÂ�śǫȂǠŭ¦.

على حتليل املناصب أو الوظائف إذ على أساسه تتحدد  يستند: تصميم الهياكل التنظيمية - 9

ēƢǘǘƼŭÂ�ƨǈǇƚŭ¦�ǾǇ°ƢŤ�Äǀǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ƨǠȈƦǘǳ�ƨǸƟȐŭ¦�ƨȈǸȈǜǼƬǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ƢēƢȀƳȂƫÂ�ƨȈš ¦ŗǇȍ¦�Ƣ.

يشكل الوصف الوظيفي خطوة أساسية يف سياق تأهيل املؤسسة : إدارة الجودة الشاملة - 10

للحصول على شهادة اجلودة، حيث يتوجب عليها دراسة الوظائف واملهام اليت يديرها األفراد كل يف 

اء الوظائف لبلوغ مستويات عالية من موقعه والبحث يف ذلك عن أوجه اخللل وسبل االرتقاء بأد

  .اجلودة واالمتياز

«�: جرد وتدوين إجراءات العمل - 11 ƾđ�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦�ǞǴǘǷ�ǀǼǷ�©ƢǈǇƚŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƢȀƬǼƦƫ

رمسلة معارفها وتكوين ذاكرة تنظيمية تسمح هلا باسرتجاع املعلومات عن احلاجة، واستخدامها 

  .ألغراض التسيري

التقييم اجلاد ألداء األفراد والوحدات اإلدارية على حتديد معايري أو  يرتكز: تقييم األداء - 12

مؤشرات تكون مبثابة القواعد املرجعية للتقييم، وتتحدد هذه األخرية بدورها على أساس عمليات 

  .حتليل وتوصيف وتقييم مناصب العمل
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.المقتضيات العملية لتجديد مناهج التحليل الوظيفي: المبحث الثاني

ت التحوالت املتعددة األبعاد اليت تؤثر على املؤسسة عموما وعلى إدارة املوارد البشرية خاصة إىل ضرورة أد

والبحث عن االستغالل  ،االرتقاء باألساليب واألمناط اإلدارية ملواكبة التوجهات اإلسرتاجتية للمؤسسة

، )كفاءات جديدة بشكل متواصلاستقطاب ومحاية الكفاءات العالية وإنتاج  (األمثل للطاقات البشرية 

جل عقلنة إدارة املوارد البشرية وحتقيق االستغالل األمثل للكفاءات الفردية أو اجلماعية املتاحة وفق أومن 

  .منظور تطوري يصبو إىل ضمان البقاء والنجاح يف حميط شديد التقلبات وشديد التعقيدات

1":وضعية العمل"مفهوم  إلى"منصب العمل"االنتقال من مفهوم : أوال

اليت يؤدي فيها ...) الضجيج، احلرارة، سعة املكان( منصب العمل يشري إىل املوضع والظروف 

Taches(العامل مهامه احملددة واملقبولة  Stéréotypées( ، ن أهذا املعىن يعد اليوم متجاوزا على اعتبار

األشكال اجلديدة لتنظيم العمل لصاحل مفهوم املوضع احملدود واملشغول يوميا مييل إىل االختفاء يف ظل 

ǶȀǼȈƥ�ƢǸȈǧ�¾ƢǸǠǳ¦�ǲǟƢǨƬȇ�Ʈ ȈƷ�ǲǸǠǳ¦�ƨȈǠǓÂ�Ȃǿ�Ƥ ǏƢǼŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǲǷƢǋ�¿ȂȀǨǷ�� وتشري عبارة

منصب العمل وظروف العمل إىل األبعاد املادية بوجه خاص، بينما تشكل املظاهر التنظيمية، السيكولوجية 

وتشري عبارة وضعية ، من وصحة ورفاهية العامل يف العملأأثري على واالجتماعية للحياة يف العمل واليت هلا ت

  :العمل إىل

كل املظاهر املادية، التنظيمية، السيكولوجية واالجتماعية للحياة يف العمل واليت هلا تأثري على أمن -

  .وصحة ورفاهية العامل

 بعضهم ببعض املرتبطني...) عمال، مشرفون مباشرون(جمموعة العمل أي جمموع األشخاص  - 

  .واملتفاعلني فيما بينهم والذين يشكلون بالتايل وحدة وظيفية صغرية

):GPEC(التسيير التقديري للوظائف والكفاءات : ثانيا

يهدف إىل حتديد وحل اإلشكاليات متعلقة بتطور الوظائف والكفاءات متكيفة مع خصوصيات "

عمليني والتأطري أداة للحوار  تدمج مسئولني املنظمة ومع حتديات األطراف الفاعلة، وأداة للتسيري

االجتماعي مع ممثلي األفراد، ميكانيزم يتضمن بعد مشرتك يتعلق بتوقع الوظائف والكفاءات، 

- استعمال مصطلحات بديلة كالوظائف، املهام، املهن، احلرف  للتعبري عن مفهوم متطور ورؤية  إىلاحلديثة  األدبياتتشري  :العمل بمنص

عالقاتية وفق منظور على استعباد املفهوم التقليدي ملنصب العمل ال سيما تلك املتعلقة باجلوانب التنظيمية وال والتأكيدمغايرة ملنصب العمل، 

  .خاصة أمهيةديناميكي يويل االهتمام لتطورات املهنة 
شكل  بروز -دور ومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفية " احلبيب ثابيت،. د - 1

 .بتصرف 228ره، ص، مرجع سبق ذك" – الموارد البشرية وتنمية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 



.المرجعية للكفـاءات  منهجية المدونة: المحور السادس

86.محاضرات في مقياس إدارة الكفـاءاتالدكتورة نجاح عائشة

وحتديد الوسائل والقواعد اليت تسهل املوائمة مابني املوارد واالحتياجات، وبعد فردي يساعد املوظف 

.1"هينعلى أن يكون فاعال يف حتديد مشروعه امل

لتفعيل عملية التسيري التوقعي والوصول إىل : مرتكزات التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات-1

ƢǷ�ȄǴǟ�Ǆǰƫǂƫ�ƢĔƜǧ�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�©¦ ƢǨǰǳ¦Â�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�śƥ�̈®ȂƳȂŭ¦�¼°¦ȂǨǴǳ�©ƢǇƢȈǇÂ�¾ȂǴƷ�ǞǓÂ 2:يلي

 املوظفني فاعلني يف مسعى التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات يعترب):Acteurs(الفاعلين  -ا

وتتخطاها ضمن التحليل االسرتاتيجي للمؤسسة أولئك الذين ميلكون قدرات تتجاوز املقدرة العضلية 

  .إىل املقدرة الذهنية والفكرية لذا تعمل املؤسسة على تطوير إسرتاجتيتها مع خلق أشخاص فاعلني

Emploi-Type(:�Ŗǳ¦Â�ƨǇȂǸǴŭ¦�Ƥ(الوظيفة النموذجية  - ب ǏƢǼŭ¦�ƨǟȂǸů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�®ƾŢ

تبدي تقاربا أو تكامال أو إحالال وإذا استطاعت املؤسسة مجع هذه املناصب داخل وظيفة منوذجية 

ƾƷ¦Â�ǎ Ƽǌǳ�ƨǨȈǛȂǳ¦�ǽǀǿ�¾Ƣǰȇ¤�ǞȈǘƬǈƫ�ƢĔƜǧ�̈ƾƷ¦Â.

ة كنقطة مهمة بالنسبة للوظائف أي كحاج تعترب الكفاءات):Compétences(الكفاءات  - ج

  :ومورد وذلك الحتوائها يف نفس الوقت على

  .بعد نوعي تقديري بالنسبة للوظائف أي الكفاءات املتوفرة والالزم احلصول عليها - 

بعد فردي فمن خالل الكفاءة الفردية نصل إىل كفاءة مجاعية ومنه إىل كفاءة إسرتاجتية عن طريق  - 

  .تقييم الكفاءات

ل اليت حتتاجها عملية التسيري التوقعي للوظائف والكفاءات الوسائتصنف :)Outils(الوسائل  - د

.مساعدة يف اختاذ القرارات، ووسائل اتصال وسائل إىل وسائل حتليلية،

وهنا يتعلق األمر بتلك الوسائل املساعدة على حتليل خمتلف األنشطة : الوسائل التحليلية - 

  .والوظائف داخل املؤسسة للوصول إىل الوظيفة النموذجية

وهي الوسائل اليت تساعد يف عملية تشخيص املوارد : الوسائل المساعدة على اتخاذ القرار - 

، توقع التطور الذي حيدث ...)قدمية، الكفاءةوصف لليد العاملة حسب العمر، األ (املتاحة مثال 

.على مستوى هذه املوارد، تقييم احلاجات احملتملة

، مرجع "المال الفكري كميزة رأسفي المحافظة على   GPECدور التسيير التقديري للوظائف والكفاءات "موساوي زهية، . د - 1

 .22ص سبق ذكره، 
حالة واقع التسيير التوقعي للوظائف والكفاءات في المؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة "عبد الغين دادن، مسية قداش، . د -2

 ).96 - 95(ص ص  مرجع سبق ذكره،، "مؤسسة اتصاالت الجزائر موبيليس
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ريورة احلسنة لعملية التسيري التوقعي وهي تأخذ الس هذه الوسائل تساعد على: وسائل االتصال - 

  :األشكال التالية

جمموعة الكفاءة املتوفرة والالزمة لوظيفة حمددة: لكفاءة املرجعيةا.  

 خريطة الوظائف)Cartographie(توضح مثال  ،وهي توضح حركية العمال داخل املؤسسة

ǶȀǔȇȂǠƫ�Â¢�ǶĔƢǰǷ�¾ȂǴūƢƥ�¿ȂǬȇ�ǺǷ.

رة بني خمتلف الوظائف حبيث يستطيع أي موظف احلصول على املعلومات االنرتانت املسخ

 .مباشرة من مكانه أو مكتبه الالزم تقامسها داخل املؤسسة

Répertoire(دفتر المهن  - 5 Des Métiers:(هو عبارة عن قائمة املهن  دفرت املهن

.سطر لكل مهنةسة أمخ والوظائف النموذجية، ويتكون من تسميات، تعريفات خمتصرة بثالثة أو

وتكون هذه القائمة مرتبة حسب العائالت، والعائالت الفرعية، ودفرت املهن بإمكانه مجع املهن 

�ÀȂǰȇÂ��ƨȈǼȀŭ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ǲưǷ�ƨǯŗǌŭ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦Â��ȐưǷ�řǬƬǳ¦�ƢȀǗƢǌǻ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ��řȀŭ¦�Ƣđ°ƢǬƫ�Ƥ ǈƷ

يت جتمع فيما بينها ثقافات مهنية املستوى األول لتجميع الغايات مث مستوى العائالت املهنية وال

.مشرتكة، مث املستوى الثالث وهي العائالت الفرعية وهي الوظائف اليت تتطلب جانب تقين معني

  .والكفاءات المدونات المرجعية لألنشطة: ثالثا

�ȆƴȀǼǷ�ǲȈǳ®�ǞǓÂ�ń¤�ƨǬȈƯȂǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē" إلعداد الدالئل املرجعية للوظائف والكفاءات رهن إشارة

لتدبري املوارد البشرية أو التدبري اإلشرايف ألية مؤسسة، وهذا ارات، باعتباره أداة ضرورية سواء بالنسبة اإلد

الدليل عبارة عن جمموعة من املعارف واإليضاحات واملناهج واألدوات واالستشارات ومعامل ترمي إىل متكني 

تقنيات واألساليب الضرورية إلعداد الدليل البشرية على مستوى القطاعات من الاملشرفني على تدبري املوارد

.1"املرجعي للوظائف والكفاءات

  .رسملة المعارف والكفاءات: رابعا

تعترب عملية الرمسلة أحد أدوات إدارة املعارف وتطوير الكفاءات، ويقصد بالرمسلة استخالص املعارف 

عمل خصوصي يهدف إىل واخلربات اإلسرتاجتية انطالقا من ممارسات أو حاالت معاشة بواسطة 

حتديد واسرتجاع املعارف القابلة للتحويل وذلك المتالكها وإعادة استعماهلا، ويعرف 

)michal grundstein(  الرمسلة بقوله استكشاف معارف املؤسسة) حتديد مواقعهاrepérage(

استعماهلا، وجعلها مرئية، القدرة على حفظها، الوصول إليها وحتيينها، معرفة كيفية نشرها وحسن

، على اخلط، )20/03/2018(إلعداد املرجعي للوظائف والكفاءات، لالدليل املنهجي  - 1

.93669www.dafatiri.com/vb/showthread.php
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وضعها يف حالة تفاعل وتثمينها، كلها مواضيع تشغل االهتمام يف الوقت الراهن، وجنمعها كلها  

1:وتصنف مناهج تسيري املعارف إىل ثالثة جمموعات من املناهجرمسلة معارف املؤسسة، " حتت عبارة 

ملعارف واهلادفة إىل �ƨǇƾǼđ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ǺǸǓ�«°ƾǼƫ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳ¦�̧ȂǸů�ǶǔƫÂ¦:مناهج الرسملة -1

.دمج املعارف يف أدوات معلوماتية، تصنيفها وجتهيزها لالستعمال الالحق

  مناهج اإلدماج المتواصل في الذاكرة بهدف العودة إلى الخبرات - 2

)Méthodes De Mémorisation Continue Pour Retour D'expériences(:

احلائزين عليها باملوازاة مع وضعها موضع التنفيذ، وترتكز على التصريح العفوي عن املعارف من قبل 

احلفاظ على مذكرات عن األحداث : "اهلدف من هذه املناهج بقوله D.Thévenotويعرف 

".واإلخفاقات، على وقائع تقنية وكتابات لوثائق تقرتح حلوال عملية

ارف يقصد خبرائط املع: )Les Démarches Cartographiques(المناهج الخرائطية  -3

التمثيل البياين والوصفي للمعارف مبا يسمح بتحديد مواقعها داخل املنظمة، وترتكز هذه املناهج 

�ƾȇ¦ǄƬŭ¦�¿ƢǸƬǿȏ¦�ȄǴƴƬȇÂ��ƢĔȂǸǔǷ�ƶȈǓȂƫ�ń¤�ȆǠǈǳ¦�ÀÂ®�ǺǷ" خمزونات املعارف"عمليا على تسيري 

 ¦ȂǇ��ƨȈǴǸǠǳ¦�Ƣē¦ �إجراحاليا برمسلة املعارف والكفاءات يف جلوء العديد من املؤسسات إىل حترير

iso(بغرض االستجابة ملعايري اجلودة  أو للمتطلبات األمنية أو حىت لاللتزامات القانونية، أيا )9000

كان الغرض األساسي فان تدوين األمناط اإلجرائية يساهم يف نشر املعارف العملية، ال سيما وأن 

  :ظمة تسيري وبرجميات متخصصةاملعلوماتية تسهل كثريا مثل هذه العمليات نظرا لوجود أن

.)GEIDE(التسيري االلكرتوين للمعلومات والوثائق املوجودة  - 

.)SGBD(أنظمة تسيري قواعد البيانات  - 

شكل  بروز - لكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفيةومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير ا دور"ثابيت احلبيب، . د - 1

).234-233(، مرجع سبق ذكره، ص ص" – الموارد البشرية وتنمية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 
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  .المدونات المرجعية للوظائف والكفاءات :المبحث الثالث

مليات تعترب املدونات املرجعية للوظائف والكفاءات أدوات أساسية جد ضرورية حلسن اجناز ع

التسيري التقديري للوظائف والكفاءات، ومرتكزا أساسيا إلدارة املوارد البشرية بطرق عقالنية وفعالة 

  .لذلك يالحظ اتساع نطاق استخدام هذه األدوات يف خمتلف القطاعات املهنية

  .ةوأصبح االهتمام بإعداد هذه املدونات مطلب ضروري يف سياق تطوير وعصرنة إدارة املوارد البشري

  .ونات المرجعية للوظائف والكفاءاتتعريف المد: أوال

وثيقة توضح خمتلف الوظائف وتفاصيل املهام فيها "املدونة املرجعية للوظائف والكفاءات وهي 

بشكل حتليلي وكذا الكفاءات اليت تقابل كل وظيفة وتتناسب معها حبيث الفرد الذي ميتلك تلك 

تقوم بإعدادها مراكز حبث متخصصة حتوي  ،تقابلها بشكل مريحالكفاءة ميكنه مزاولة الوظيفة اليت 

1�ƢĔƘƥ�©¦ ƢǨǰǳ¦Â�Ǧ"خرباء حمللون للوظائف والكفاءات ƟƢǛȂǴǳ�ƨȈǠƳǂŭ¦�ƨǻÂƾŭ¦�» ǂǠƫÂ��" الوثيقة

.2"املعيارية اليت تقوم كل مديرية باجنازها بواسطة فريق عمل مكون هلذه الغاية

  .للوظائف والكفاءات أهمية إعداد المدونات المرجعية: ثانيا

ىل إعداد إو ) مستقبال(الالزمة  أو) حاليا(حتديد الكفاءات املتوفرة لديها املؤسسات إىل  تلجأ

ȆǴȇ�ƢǸȈǧ�ƢȀŷ¢�ǄƳȂǻ�̈Śưǯ�µ ¦ǂǣȋ��©¦ ƢǨǰǴǳ�ƨȈǠƳǂŭ¦�ƢēƢǻÂƾǷ:3

حتديد املواصفات والشروط الواجب توفرها يف املرتشحني للتوظيف اجلديد، حىت تتم عملية -

  .نتقاء بنجاح من خالل املطابقة بني احتياجات املنصب ومؤهالت الشخصاال

-�°Ȃǘƫ�ƨƦǇƢǼŠ�Ǯ ǳ̄Â��ǽŚǣ�Â¢�ǺȇȂǰƬǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƢđƢǈƬǯ¦�Â¢�ƢȀƬȈǸǼƫ�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ƾȇƾŢ

  .املنصب أو حدوث تغري يف التكنولوجيات املستعملة

Groupes(تشكيل فرق عمل أو فرق مشاريع -  Projets ( تكاملية من خالل إحصاء متجانسة و

  .الكفاءات املتوفرة وجتنيد خصوصيات األفراد مبا يتالئم مع متطلبات املشروع

إعادة تنظيم العمل وتقليص تكاليف اإلنتاج بواسطة إنشاء فرق مستقلة، تنمية التعددية، إخراج -

  .بعض األنشطة والرتكيز على بعض املهن

تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية دراسة حالة تثمين الخبرات "، وآخرون األمني حممد مشرور - 1

 .28ص ،2016، جامعة معسكر، اجلزائر، 04�ƾǴĐ¦��05جملة التنظيم والعمل، العدد ، "الحرفية بوالية معسكر
، 16، العدد مجلة المالية، "منظور متجدد لتدبير المورد البشري :المخطط المديري للموارد البشرية بوزارة االقتصاد والمالية"-2

.7، ص2011ربديسماملغرب، واملالية،  االقتصادوزارة 
شكل  بروز - ومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفية دور"ثابيت احلبيب، . د - 3

.، بتصرف231، ص مرجع سبق ذكره، "- الموارد البشرية وتنمية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 
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  ).iso(مزايا تنافسية أو احلصول على شهادة اجلودة  اجناز مشروع تنمية اجلودة بغية حيازة - 

-ƨǸƟȐǷ�ƨȈš ¦ŗǇ¤�ǶȈǸǐƫ�» ƾđ�ƨǸǜǼǸǴǳ�ƨȈǇƢǇȋ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦�ƾȇƾŢ.

  .تشجيع ظهور مهن جديدة من خالل إعداد مدونات النشاطات وبرامج التكوين - 

-Ȉǈƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ǂȇȂǘƫÂ�Ʈ ȇƾŢ�» ƾđ�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�Ƥ ǏƢǼŭ¦Â�ǺȀŭ¦�Ǧ ǴƬƼŭ�ǖƟ¦ǂƻ�®¦ƾǟ¤ ري املسارات

  .املهنية واملناصب

 .إعادة تصميم وصياغة نظام التصنيف واألجور باالعتماد على تطور املهن والكفاءات الالزمة هلا-

وباعتبار املدونات املرجعية للوظائف والكفاءات تشكل أدوات تسيري للموارد البشرية، وتتأكد أمهيتها 

لمؤسسة، وأمام مشكلة إعادة تأهيل املستخدمني يف حاالت تطور التقين والتحوالت التنظيمية ل

بغرض معرفة الكفاءات املستخدمة فعليا من طرف الفرد وتلك اليت حيتاجها لتحقيق أهدافه، نظرا 

العتبارات يتوجب االعتناء بإعداد هذه املدونات باستمرار حسب ما متليه متطلبات تطور األنشطة 

نتاج عمل حتليلي معمق للوظائف، "ن املدونة املرجعية هي وحتوالت السياق التنظيمي، ومنه نستنتج أ

وحبكم قصور املناهج التقليدية للتحليل الوظيفي عن استخالص الكفاءات املرتبطة بأداء املهام 

تطلب األمر إذن استحداث مناهج جديدة تستجيب هلذا املطلب األساسي، وعليه مت ابتكار عدد  

الكفاءات، أمهها طريقة حتليل األنشطة والكفاءات وطريقة  كبري من املناهج املرتكزة على منطق

.1"الدراسة الدينامكية للوظائف النموذجية

والرتكيز على هذه الكفاءات يف هذه املناهج يرجع إىل كون أن الكفاءة ال تنفصل عن العمل وال 

  .ميكن اكتشاف الكفاءات وإدراكها إال من خالل األنشطة

  .لتحليل والتصنيف الوظيفيالمناهج الجديدة ل: ثالثا

للتحليل املبنية على منطق الكفاءات، هلا أمهية بالغة تسمح للمؤسسة باكتشاف  املناهج اجلديدة

�ƢȀǼȇǄţÂ�ƢȀƬŪƢǠǷ�ǲȀǈȇ�ƢŠ�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ǲȈǐǨƫÂ��ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ƾȇƾŢÂ�ƨƷƢƬŭ¦�©¦ ƢǨǰǳ¦Â�» °ƢǠŭ¦

ع استيعاب التحوالت اجلارية واسرتجاعها عند احلاجة، حيث املناهج التقليدية مل تعد تستطي

وأصبحت قاصرة عن متكني املؤسسة من حيازة أدوات فعالة تضمن هلا تطوير وظائفها وترقية أمناطها 

اإلدارية مبا تقتضيه مستجدات احمليط ومتطلبات املرونة التنظيمية، مما أدى إىل تسارع الكثري من 

شكل  بروز  - وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في المؤسسات المصرفية ومكانة تحليل دور"ثابيت احلبيب، . د - 1

.، بتصرف232، ص مرجع سبق ذكره، " - الموارد البشرية وتنمية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 
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تكار عدد من املناهج اجلديدة تندرج يف سياق املؤسسات املهنية واهليئات العلمية املتخصصة إىل اب

1:التحوالت اإلدارية والتنظيمية الراهنة ومن أهم هذه املناهج ما يلي

  :مناهج التحليل والتوصيف الوظيفي - 1

Méthode(طريقة الدراسات الدينامكية للوظائف النموذجية  -ا ETED(

Nicoleمببادرة من الباحثة  1990ظهرت الطريقة يف فرنسا سنة Mandon وطورها مركز األحباث

، واتسع نطاق استخدام هذه الطريقة بفعل تنامي أمهية التسيري التقديري CERAQحول املؤهالت 

.للوظائف والكفاءات، وتطور مناهج تثمني مكتسبات اخلربة املهنية

-l'emploi(ومفهوم الوظيفة النموذجية  type (لوظائفبرز مبناسبة إعداد الفهرس الفرنسي ل  

répertoire francais des emplois" " مث عرف استعماال واسعا عقب ذلك متخض عنه إعادة

les(االعتبار ملفهوم احلرف  métiers( فقد عمدت الوكالة الوطنية للتشغيل إىل استخدامه بشكل ،

تعتمد هذه الطريقة على ، )ROME(مكثف مبناسبة إعداد الفهرس العملي للحرف والوظائف

ليل العمل الفعلي بشكل شامل ومنظم بدل االستناد إىل التعاريف املسبقة ذات الطبيعة التوظيفية حت

ومن مث فهي تأخذ منحىن تصاعديا ينطلق من األنشطة إىل الوظائف عرب جتميع ) التحديدية(

�Ǆǰƫǂŭ¦�ÄƾȈǴǬƬǳ¦�Ņ±ƢǼƬǳ¦�ŘƸǼŭ¦�¾ƾƥ�ƢȀǧ¦ƾǿ¢�ƨǠȈƦǗÂ�Ƣđ°ƢǬƫ�ÃƾǷ�Ƥ ǈƷ�ƨǘǌǻȋ¦Â�Ƥ ǏƢǼŭ¦ على

�ÄŚǤƬǳ¦�ǞƥƢǘǳ¦�°ƢƦƬǟȏ¦�śǠƥ�ǀƻƘƫ�ƢĔ¢�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�©ƢȈƥƢŸ¦�ǺǷÂ��Ƥ ǏƢǼǸǴǳ�ǪƦǈŭ¦�Ǧ ȈǼǐƬǳ¦

ألمناط أداء األنشطة واعتنائها بتطور الوظائف وتسمح بدراسة الوظيفة يف وضعيتها الواقعية ويف 

Ãǂƻȋ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳƢƥ�ƢȀƬǫȐǟ�ǺǸǓ�ƨȈǳȂƸƬǳ¦�Ƣē°ÂŚǇ.

  :ملميزة هلذه الطريقة هيومن مث فان السمات األساسية ا

  .اعتماد املنهج النظمي - 

  .إدراج البعد التطوري - 

  .تبين الرؤية الواقعية - 

شكل  بروز - مؤسسات المصرفيةومكانة تحليل وتصنيف الوظائف في تطوير الكفاءات المهنية في ال دور"ثابيت احلبيب، . د - 1

.، بتصرف)238-234(ص صمرجع سبق ذكره، ،"– الموارد البشرية وتنمية إلدارةتحليلي بديل وآليات عمل جديدة 

Méthode ETED:Emploi-type étudié dans sa dynamique.-

 - ROME: répertoire opérational des métier et des emplois .
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La(طريقة تحليل النشاطات والكفاءات - ب Méthode ADAC:( صممت الطريقة من

التابع للمعهد الوطين للفنون واحلرف  )MCVA(قبل معهد اإلدارة بالكفاءات وتثمني املكتسبات 

)CNAM(  وهي طريقة مسجلة لدى املعهد الوطين للملكية الفكرية 1996يف ،)INPI( بفرنسا

  :وهي وترتكب الطريقة من ثالثة عمليات متكاملة

جرد األنشطة واألنشطة الفرعية املنفذة فعليا من طرف كل فرد يف إطار اجنازه ملهامه، يتم إعداد -

ينة معقولة العدد من األجراء املكلفني بنفس هذا اجلرد باالعتماد على مقابالت توضيحية مع ع

  .الوظائف ومع مسئوليهم وزمالئهم

  :استخالص املعارف الالزمة انطالقا من األنشطة الفرعية وتصنيفها ضمن أربع فئات - 

،واملعارف العملية، ، املعارف املتولدة عن اخلربة، املعارف اإلجرائيةاملعارف النظرية

  :ف الرباعي للمعارف ميكن من إعداد املدونات املرجعية واألدوات اإلدارية التاليةهذا التصني

املدونة املرجعية للكفاءات.  

مرجعيات التكوين باالستناد إىل التطبيق الواقعي للمهن. 

البطاقات الفنية للتوظيف. 

شبكات تقييم األجراء.  

حملددة من طرف األشخاص املعنيني تأكيد النتائج الوصفية املستخلصة لألنشطة والكفاءات ا - 

  .باملقابالت

بعد حتديد األنشطة اخلصوصية والثانوية ينصب التحليل على اكتشاف عوامل اجناز هذه األنشطة وذلك 

من خالل استعراض كل نشاط على حدا وحتديد شروط تنفيذه ونوع املعارف الالزمة لذلك، 

Ƣē±ƢȈƷ�Ƥتسمح هذه العملية بإعداد مدونة مرجعية شاملة ل Ƴ¦Ȃǳ¦�» °ƢǠŭ¦�ƶǓȂƫ�©¦ ƢǨǰǴ.

 - MCVA: Management Par Les Compétences Et Validation Des Acquis.
-هي معارف تكتسب بعيدا عن امليدان، يف إطار دورات تكوينية نظرية أو بالدراسة والبحث الشخصيني، وتتحدد على :المعارف النظرية

 .واملهين أساسها مستويات التوظيف بالنظر إىل دراسات املرشحني وتكوينهم األساسي
-ة ألداء األنشطة يف وظيفة معينةهذه املعارف تصاغ عادة كتابيا أو شفويا لتحديد معايري وظيفية، عالقاتية أو تقني:المعارف اإلجرائية. 
- تتولد عن املمارسة أو التطبيق املتواصل نسبيا للمعارف السابقة، واخلربات ليست حكرا على :الخبرات المعارف المتولدة عن

«��ƢĔȂǰǳ�ƢǸȈȈǬƫÂ�¦ƾȇƾŢامل °ƢǠŭ¦�Ƥ ǠǏ¢�ȆǿÂ��³ ƢǠŭ¦�ǖǇȂǳ¦�Ŀ�ƨǴǐƄ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢƦǈƬǰŭƢƥ�Ƣǔȇ¢�ǪǴǠƬƫ�ǲƥ�ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǻ¦ƾȈŭ¦�ƨǇ°ƢǸ

مرتبطة بالشخص من حيث قدراته الشخصية وقابليته للتطور، وحتديدها الدقيق يسمح بنقلها من املستوى الشخصي إىل املستوى التنظيمي 

...).التدريب، التكفل، الرعاية( الرمسلة حتويلها إىل املستوى اجلماعي بواسطة مسار املرافقةبفضل عملية 
-تكتسب ميدانيا عن طريق املمارسة املهنية غالبا أو بواسطة التكوين التقين، ويعترب إحصاؤها مبثابة إعداد دليل هام :المعارف العملية

  .كمضمون لالختبارات املقرتحة لتوظيف بعض الفئات املهنية  لتحديد بطاقة املنصب، وهي بذلك تعتمد
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la(تخدام طريقة تصميم برامج التكوين تحليل المهام باس - ج méthode DACUM
(:1

وتعين تصميم أو تطوير املنهج، وتشري إىل إمكانية :تصميم البرامج التكوينية التعريف بطريقة - 

ēƢǻȂǰŠ�ƨȈƦȇ°ƾƬǳ¦�ƲǷ¦Őǳ¦�ǶȈǸǐƫÂ� ƢǼƥ�©ƢȈǴǸǟ�Ŀ�ǾǷ¦ƾƼƬǇ¦ȄǴǟ�¿Ƣǰȇƾǳ¦�ƨǨǈǴǧ�¿ȂǬƫÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�Ƣ:

 أن العاملني يف الوظائف املختلفة هم اقدر من غريهم على وصف ما يقومون به من مهام

  .وبكل دقة

Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�¿ƢȀŭ¦Â�©ƢƦƳ¦ȂǴǳ�ƢǨǏÂ�ǺǸǔƬȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ǪȈǫƾǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�À¤.

 ات وأدوات وقيم وسلوكيات حمددةإن كل املهام يتطلب اجنازها معلومات ومعارف ومهار.  

  :وعليه فسلوك الديكام متثله ستة مضامني أساسية هي

أنه أسلوب علمي يأخذ باآلليات املوضوعية يف مجع وحتليل البيانات واملعلومات الالزمة  :األول

  .لدراسة وحتليل املوضوع قيد البحث

م خريطة بالغة الدقة والتفاصيل للموضوع يعتمد على إجياد بنية حبثية فنية من خالهلا يتم رس :الثاني

  .قيد الدراسة

يسمى  يتم من خالل هذا األسلوب جتميع البيانات والتجارب من األفراد املعنيني من خالل ما :الثالث

Dacum(بورش الديكام Workshop(ƨǇ¦°ƾǳ¦�ƾȈǫ�̧ȂǓȂŭ¦�Ŀ� ¦ŐŬ¦�ǶĔ¢�ȄǴǟ�śǯ°Ƣǌŭ¦�ń¤�ǂǜǼƫÂ.

تجميع والتبادل والتمحيص هلذه التجارب على املناقشة اجلماعية والعصف تبىن عمليات ال :الرابع

  .الذهين لألطراف أصحاب العالقة

ال يلغي أسلوب الديكام األساليب األخرى املستخدمة يف جتميع املعلومات كاالستبيانات  :الخامس

.ƨǠǸĐالعلمية املوضوعية واملقابالت الشخصية واملالحظة بل يوظفها لدعم البيانات ا

بناء على ذلك يتم تصميم وبناء الصورة املتكاملة للموضوع قيد الدراسة من خالل  :السادس

  .التحليل الدقيق للبيانات واملعلومات

 - Dacum:Design A Curriculum Developing A Curriculum/ Conception D'un

Programme De Formation.
ام آلية الديكام يف اسم الورشة استخد: ورشة عمل(  ، منتدى املوارد البشرية"DACUM..المنظومة القياسية للديكام"عالق الزئبق، -1

، على اخلط،)28/10/2010(، )امحد بوزبر.توصيف الوظائف وحتديد االحتياجات التدريبية، مقدم الورشة، د

.com.https://hrdiscussion
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  :يقوم أسلوب الديكام على المسلمات الثالث التالية: مسلمات الديكام -

 ،مع اختالف درجة أن األشخاص واألطراف املشاركة هم خرباء يف املوضوع قيد الدراسة

Ƕđ°ƢšÂ�Ƕē¦Őƻ�ƨȈǟȂǻÂ.

يتم يف ورش الديكام استخالص البيانات واملعلومات املطلوبة للموضوع قيد الدراسة. 

 العالقة باملوضوع قيد  الكل مؤسسة قيم ومفاهيم واجتاهات ال حيددها بدقة إال األطراف ذو

.الدراسة، وميكن العرف عليها من خالل هذه الورش

  :تتكون عناصرها من اآليتو يعتمد األسلوب بشكل رئيسي على الورش اليت تعقد، : ديكامعناصر ال-

 المنسق)coordinator(:  وهو شخص يتم اختياره شريطة أن ميتلك مهارات التنسيق

بني األطراف املختلفة واملتنوعة ذات العالقة بالعنصر قيد الدراسة والبحث، ويقوم بدوره اإلعداد 

 .لتأكد من توفر مجيع املتطلبات اإلدارية والفنية للورشلورش الديكام وا

 لجنة الديكام)DACUM Committee:(  وهي جلنة يتم اختيارها بشكل دقيق

حبيث يغطي أفرادها العنصر أو العناصر قيد والبحث، ويتم توجيه هذه اللجنة إىل النقاش 

 .والعصف الذهين لطرح البيانات واملعلومات ومناقشتها ومتحيصها

 الميسر)Facilitator:( وهو الشخص الذي يدير ورشة الديكام، ويتميز هذا الشخص

مبهارة إدارة النقاش والعصف الذهين، وتتطلب مهمته كذلك القدر الكبري من املالحظة 

.واستخالص األفكار وطرحها للنقاش، ويتجنب بدوره التأثري على املشاركني يف النقاش

 المسجل)Recorder:(  بدوره بتسجيل مجيع النقاط واألفكار ونتائج املناقشات ويقوم

اليت تدور يف ورش الديكام، ويسهل بدوره عملية متابعة املشاركني يف الورشة لبنود ومواضيع احلوار 

 .والنقاش

 لجنة الخبراء)Consultant Committee(: وهي جلنة يتم اختيار أفرادها بشكل دقيق حبيث

خالصة ورشة الديكام، وتعرض عليهممن اخلربات يف موضوع وعنصر ميثلون حصيلة مرتاكمة من 

 .النقاشات واالستنتاجات اليت يتم التوصل إليها إلبداء آرائهم واقرتاح أية إضافات أو تعديالت

إعداد يتكامل بناء النظام اإلداري من خالل  :النظام اإلداري المتكامل باستخدام الديكام - 

لك باستخدام أسلوب الديكام، وختتلف املؤسسات يف مدى توفري هذه وتصميم عناصره السبعة، وذ

�ǺǰŻ�Â¢�ƨǴǷƢǰƬǷ�Ƣđ�ǀƻȋ¦�ǺǰŻ�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǽǀȀǧ�ǾȈǴǟ� ƢǼƥÂ��ƢȈǳƢƷ�ǶƟƢǬǳ¦�ƢȀƟƢǼƥ�ǺǸǓ�ǂǏƢǼǠǳ¦

اختيار بعضا منها، وذلك حسب  املرحلة ومتطلبات املؤسسة موضع التطوير، وسنسرد العناصر 
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صل أكثر فيما يتعلق بعنصر التوصيف الوظيفي باعتباره موضوع احلديث السبعة أدناه جمموعة، مث نف

:يف هذا الربنامج، وهذه العناصر السبعة هي

 إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة)Organizational Structure:(  حبيث

و هيكل يمي جديد ملؤسسة حديثة االنشاء، أيستخدم أسلوب الديكام يف تصميم هيكل تنظ

نه ميكن استخدام الديكام يف تطوير اهلياكل قطاع ضمن املؤسسة، كماأ عمل أو تنظيمي لوحدة

 .التنظيمية القائمة

يف الوظيفيالتوص)Job Description( : حبيث يتم استخدام أسلوب الديكام يف

إعداد توصيف وظيفي متكامل لعدد معني أو لكل الوظائف ضمن اهليكل التنظيمي اخلاص 

:عمل معينة داخل املؤسسة، وهذا التوصيف يتضمنباملؤسسة، أو ضمن وحدة

املسمى، الرمز الوظيفي املناسب، موقع الوظيفة ضمن اهليكل التنظيمي، التبعية اإلدارية، اجلهات 

، )Tasks(، واملهام املتفرعة منها )Duties(اليت يشرف عليها شاغل الوظيفة، والواجبات 

Attitudes(جبات، واالجتاهات والقيم اخلاصة بالقيام بالوا )Steps(واإلجراءات  and Values(

 .هذا باإلضافة إىل املؤهالت واخلربات املطلوبة من شاغل الوظيفة

اإلجراءات والسياسات)Policies and Procedures( :يكام ويتم استخدام الد

ت املتوقع للتعرف على السياسات والقواعد اإلدارية والتنظيمية اخلاصة باملؤسسة، وكذلك اإلجراءا

«�¦ƨǨǴƬƼŭ¦�ǲǸǠǳ¦�©¦ƾƷÂ�ǺǸǓ�Ƣđ�¿¦ƨǈǇƚŭƢƥ�ƨǏƢŬااللتز  ¦ƾǿȋ¦Â�©ƢȇƢǤǴǳ�ƢǬǧÂ�Ǯ ǳ̄Â��.

 إعداد وتصميم نظام تقييم األداء)Performance Evaluation(: وهذا العنصر

الثالث من عناصر النظام، يتم استكماله من خالل تصميم نظام متكامل لتقييم أداء املوظفني جبميع 

�Ǧوظائ ȈǏȂƬǳ¦�ȄǴǟ�ǽ£ƢǼƥ�ǶƬȇ�Äǀǳ¦Â��ƨȈǧ¦ǂǋȍ¦Â�ƨȇǀȈǨǼƬǳ¦�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ǶēƢȇȂƬǈǷÂ��ƨȈǼǨǳ¦Â�ƨȇ°¦®ȍ¦�ǶȀǨ

اإلدارة باألهداف، اإلدارة بالنتائج، (الوظيفي، وفق الفلسفة اإلدارية اليت ترغب املؤسسة يف تبنيها 

 ).اإلدارة باالجنازات

 تحديد االحتياجات التدريبية)Training Needs:( ا العنصر له أمهية كبرية هذ

هذا العنصر من املتغريات واملستجدات، لذلك يعترب أسلوب الديكام  هنظرا ملا يكتنفللمؤسسات، 

لعاملني سواء كانت هذه من األساليب املتطورة يف حتديد نوعية ومستوى الربامج التدريبية املطلوبة ل

يف أعماهلم ووظائفهم، وأسلوب الديكام  رينتمهيلية للموظفني اجلدد، أو تطويرية للمسالربامج تأ

  .ومتطلبات هذه الوظائف من الربامج التدريبية والتطويرية قق الرتابط بني التوصيف الوظيفيحي
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 تصميم البرامج التدريبية)Training Programs Design( : يعترب أسلوب الديكام

تلفة، حبيث حتدد أهداف هذه الربامج من األساليب الفعالة يف تصميم الربامج التدريبية بأنواعها املخ

 .مية للربامجيمن املعارف واملهارات والقيم املطلوب حتقيقها، وكذلك األساليب التدريبية والتقي

 تقييم الخدمة)Service Evaluation( : وهو آخر عنصر من النظام اإلداري املتكامل

من حتقيق أهدافها، حسب الذي جيعل املؤسسة على معرفة دقيقة مبدى حسن سريها ولتتأكد 

اخلطط املوضوعة والربامج املنفذة، فأسلوب الديكام يستخدم يف تقييم اخلدمات املقدمة سواء من 

�ǽǀǿ�Ǻǟ�ǺƟƢƥǄǳ¦Â�śǴǷƢǠƬŭ¦�ƢǓ°�ÃƾǷ�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�Â¢��Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǪǧÂ�ƨǷƾŬ¦�ÃȂƬǈǷ�Ƥ ǻƢƳ

ƢǓ°�ÃƾǷ�ƨȇÂ¦±�ǺǷ�Â¢��Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǪǧÂ�©ƢǷƾŬ¦ هذا مع ملتعاملني والزبائن عن اخلدماتا ،

 .   أمهية ربطها باخلطط واملوازنات اخلاصة باملؤسسة

وعليه فتعترب طريقة تصميم برامج التكوين منهجا مبتكرا يف جمال التحليل الوظيفي بغرض تصميم 

االنتشار وهو منهج واسع ) الالزمة ألداء العمل(برامج تكوين موجهة حنو تطوير الكفاءات الفعلية 

  .على الصعيد الدويل ظهر منتصف الستينات

توكل إليهم مهمة ) ورشة( ممارسني  - تتطلب عملية التحليل تشكيل فرق عمل تتكون من خرباء 

  .إعداد جرد للكفاءات وللمهام اليت ينفذها املستخدمون العاملون يف مواقع أو وظائف حمددة

ءات األساسية املرتبطة بكل وظيفة، تعرض هذه الكفاءات يتوىل أعضاء الفريق إعداد وثيقة تتضمن الكفا

.بعد ذلك على عمال القطاع لتأكيدها، وتؤخذ توصيات كل اجلهات املعنية بعني االعتبار

  :ترتكز طريقة تصميم برامج التكوين على ثالثة مبادئ هي

  .اخلرباء املمارسون أقدر من غريهم على توضيح مهامهم - 

  .ام الدقيقة اليت ينفذها اخلرباء حتدد العمل بفعاليةجمموع الوظائف وامله - 

  . لكي تنفذ بطريقة جيدة تتطلب كل املهام ومعارف وكفاءات ومواقف وأدوات خصوصية - 

�ƨǠȇǂǇÂ�ǪȈƦǘƬǳ¦�ƨǴȀǇ�ƢĔ¢�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�©¦ǄȈŲ�Ƕǿ¢�ǺǷÂ)وغري )تنجز يف غضون يومني أو ثالثة أيام ،

:مكلفة، وتستخدم لعدة أغراض منها

ديد احتياجات التكوين، تقييم األداء، حتديد مواصفات الوظائف، حتديد معايري الكفاءات، التوظيف حت

.وختطيط املسارات املهنية، تطوير برامج التكوين وغريها

«�¤ǂǗȋ¦�±ÂƢƴƬȇ�ȆǨȈǛÂ�ǶȈȈǬƫ�ǪȈǬŢ�ń :مناهج التقييم والتصنيف الوظيفي - 2 ƾēÂ التقليدية،

الكفاءات كأساس للتقييم والتأجري، وفيما يلي نربز أهم مناهج حيث تنحوا حنو اعتماد منطق 

  :التقييم املبنية على مبدأ تثمني الكفاءات واخلربات املهنية
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)A.Capاتفاق قيادة النشاط المهني -ا 2000:Accord pour la conduite de

l’activité professionnelle:1  واهليئات املهنية  املربم بني مقاوالت الصلب واحلديد واملناجم

يف فرنسا، إن جناعة املقاولة متر بالضرورة عرب كفاءة مستخدميها ومدى حتكمهم يف املهن اليت 

�Ȇǿ��ƨȈǫƢǨƫȏ¦�ǽǀǿ�Ƥ ǈƷ�̈ ƢǨǰǳ¦Â��ƢĔȂǳÂ¦Ǆȇ"خربة عملياتية مؤكدة"  

)savoir faire opérationnel validé(�¶ƢǌǼǳƢƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ǺǷ�ƢȀƬǳȏ®�ȆǬƬǈƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ȆǿÂ

أو املوظف، فانه ال ميكن معاينتها بشكل زاول، إذ أن الكفاءة إذا كانت تعود إىل املستخدمامل

، فوضعيات العمل هي )evraére(ملموس إال يف إطار وضعية عمل خاصة، كما يرى إيفرايري

الفيصل يف إثبات ما إذا كان الشخص قادرا على أن يعبئ بنجاح معارفه وخرباته وجتاربه وسلوكاته 

ختاذ القرارات الصائبة حلل املشاكل اليت تطرحها وضعيات العمل، ويف نفس االجتاه ذهب فيليب ال

philipe(زريفيان  zarifian(الكفاءة ب رائد املدرسة السوسيولوجية، عرف�ƢĔƘ القدرة على اختاذ

  .املبادرة وحتمل املسؤولية من طرف الشخص حول الوضعيات املهنية اليت يواجهها

على السالف بيانه، يبدو أن هناك عالقة وطيدة بني الكفاءة والقدرة على اختاذ القرارات وتأسيسا 

وممارسة األنشطة املرتبطة بوضعيات العمل واملناصب من هنا تربز أمهية تقييم الكفاءات باعتبارها 

من  )evalués(خطوة تدبريية تسمح بتقدير مستوى حتكم املوظفني واملسؤولني اإلداريني املقيمني

طرف رؤسائهم اهلرميني يف الكفاءة يف تطابق مع وضعيات العمل من خالل حتليل الفوارق بني 

  .الكفاءات املكتسبة والكفاءات املتطلبة لشغل مناصب العمل أو مناصب املسؤولية

Méthode(طريقة لجنة الدراسة العامة للتنظيم العلمي  - ب CEGOS(:  وهي هيئة فرنسية

، 1926ن املهين واالستشارة يف جمال اإلدارة وتطوير الكفاءات، تأسست سنة متخصصة يف التكوي

- ؤسسات الصناعات احلديدية وأربع منظمات نقابية بني جمموعة من امل 17/12/1990ابرم االتفاق يف :اتفاق قيادة النشاط المهني

  .توصلت إىل االعرتاف بالكفاءات الفردية كأساس للتصنيف وإدارة املسار املهين ءفرنسية بعد سلسلة مفاوضات متساوية األعضا

اهتمام كبري لعالقة العامل مبنصب قد أحدثت االتفاقية نقلة نوعية يف جمال التصنيف الوظيفي وذلك باالنتقال من املنطق التقليدي الذي يويل 

.عمله من حيث كفاءات ألداء مهامه، ومن مث استطاع هذا االتفاق أن يفصل بني التصنيف واألجر الفرديني وبني الوظيفة اليت يشغلها الفرد

لوظيفة، وأرضية للمقابالت يعترب االتفاق أول مبادرة يف فرنسا للتصنيف املهين القائم على أساس الكفاءة وليس على أساس املنصب أو ا

، لذلك اعترب الدورية بني األفراد ورؤسائهم اإلداريني كإطار لتحديد التوجهات املستقبلية املتعلقة بتطور املسار املهين وإعداد الربامج التكوينية

 .فاحتة عهد جديد لشبكات التصنيف هذا االتفاق
الجمارك نموذجا  إدارة أنشطة..التدريبية طير القانوني والمقاربةأبين الت ياإلدار االختصاص في ممارسة النشاط "حيىي اهلامل، -1

 ،www.maghress.comعلى اخلط ، )06/10/2014نشر يف املساء يوم (، ")5/4(

 - Méthode Cegos: Méthode Du Comité D'étude Générale Pour L'organisation

Scientifique
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وخالفا للطرق األخرى ترفض جلنة الدراسة العامة للتنظيم العلمي فكرة وجود طريقة شاملة للتصنيف 

ويسعى إىل تصلح لكل مؤسسة، بل ترى أن أي تصنيف ينبغي أن يراعي خصوصيات املؤسسة 

ǳ¦�ƢēƢȈǘǠǷ�ǞǷ�Ǧ ȈǰƬǳ¦ ذاتية واحلصول من خالل ذلك على توافق اجتماعي وتعترب أن هذا التوافق هو

:ضمانة جناح العملية التصنيفية، وتتلخص األهداف األساسية هلذه الطريقة يف النقاط التالية

  .املقارنة بني املناصب داخل كل مؤسسة - 

  .خلق قبول عام لدى الشركاء االجتماعيني - 

ولتحقيق ذلك تبنت الطريقة بعض املعايري النابعة من املناهج ة املؤسسة السهر على احرتام ثقاف - 

التنظيم، ثقافة ( العلمية للتنظيم وأضافت إليها معايري أخرى جتريبية ومتغرية مرتبطة مبقتضيات احمليط

  ).اخل...املؤسسة

ت مدخلني معايري مركبة يف ثالث مصفوفات ذا )6(إىل )5(ويرتكز التصنيف وفق هذه الطريقة من 

  :لكل منها على التايل

  ).مستويات 4(قدرات التكيف واالبتكار ) + مستويات 5(تعقد املهام  - 

  ).مستويات 4(استقاللية القرار ) + مستويات 5(مستوى املسؤولية  - 

  .إدارة األفراد) + مستويات5(الكفاءة املهنية  - 

Méthode(طريقة معدالت التقييم هاي  - ج Des Barèmes D'évaluation HAY(1

، وهي اإلشرافيةذات الصبغة الرئاسية  اإلداريةوالوظائف  األعمالتستخدم بشكل خاص يف تقييم 

، تعتمد عملية تقييمها للوظائف على أنواعهاواسعة االنتشار واالستخدام يف املؤسسات باختالف 

على  أدائهاحها يف يتوقف جنا اإلداريةثالثة عوامل رئيسية وذات طابع عمومي فنجاح الوظائف 

  أمهيةقيم رقمية على شكل نقاط توضح مدى  إعطاءوجود هذه العوامل فيها، وتعتمد الطريقة على 

كل معيار بالنسبة للوظائف اليت جيري تقييمها، فاملعايري الثالثة املستخدمة للتقييم ال يتم تقييمها 

، يعطى كل منها قيمة رقمية )معايري فرعية إىل جيزأكل معيار تقييم ( جتزأبل  إمجايللدى كل وظيفة بشكل 

، وتوزع أمهيتهمدى الرئيس تبنييتبع له، والقيمة اليت حتدد للمعيار  ضمن املعيار الرئيس الذي أمهيتهتوضح 

ȆǴȇ�ƢǸǯ�ƢĔȂǸǔǷ�ǎ ƼǴƬȇ�ƨƯȐưǳ¦�ƨȈǈȈƟǂǳ¦�ŚȇƢǠŭ¦�ǽǀǿÂ�ƢȀȈǴǟ�ǲǸǌȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǟǂǨǳ¦�ǶȈȈǬƬǳ¦�ŚȇƢǠǷ:

 .بتصرف 220، ص مرجع سبق ذكره، "بعد استراتيجي: الموارد البشرية المعاصرة إدارة "عمر وصفي عقيلي، . د – 1
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knowكيفيعرف  (معيار المعرفة  -  how:(  ويقصد به معيار املعرفة والكفاءات املطلوبة من

املعرفة الفنية واملعرفة العملية : شاغل الوظيفة ليؤدي عمله بنجاح، ويشمل جوانب متعددة وهي

تعمل مع بعضها بشكل متجانس  أنشطةاملقدرة على جعل عدة ( اإلداري األفق، سعة )التطبيقية(

املعيار على املهارة يف حتضري وقيادة اآلخرين وحتقيق الرغبة يف العمل  ، ويشمل هذا)وبكافئة عالية

  .والتعاوناملنتج 

problem(حل المشكلة -  solving (املعيار ما حتتاجه الوظيفة من  يوضح :والنشاط الذهني

تتعلق بتحليل وتشخيص املشكلة،  أبعادشاغلها الختاذ قرار صحيح، وبالتايل فهو يشتمل على 

  .والتحدي واإلبداعالنتائج ووضع احللول واالبتكار  واستخالصم املنطقي هلا، والتقيي

يعرب املعيار عن نوع املسؤولية وحجمها امللقاة على الوظيفة : )accountability(المسائلة - 

كما   واألفراد، والتجهيزات األموالواليت سوف يتحملها شاغلها، وتشمل املسائلة على املسؤولية عن 

  .املنظمة أعماليف نتائج  تأثريهاالوظيفة من خالل مدى  أمهيةلى مدى يشتمل ع

�ƢǬƦǈǷ�̈®ƾŰ�ŚȇƢǠǷ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȂǯ�Ǧ" هاي"تعترب طريقة وعليه وباختصار  ƟƢǛȂǴǳ�ƨȈǴȈǴŢ�ƨǬȇǂǗ

وتستخدم التصنيف ليس فقط ملقارنة املناصب يف املؤسسة الواحدة وإمنا ملقارنة املناصب من نفس 

.ة خمتلفة، مما دفع البعض إىل اعتبارها طريقة علمية حيث انتشرت على الصعيد العامليالنوع يف مؤسس

لكل منصب يف املؤسسة باستخدام جمموعة معايري ومعايري ) الوزن(هذه الطريقة حتدد القيمة النسبية 

منصب فرعية تتميز باملوضوعية والعقالنية والشمولية، ومن خالل قياس الدرجة النسبية ملسامهة كل 

حتدد هذه املسامهة بواسطة تقييم املنصب انطالقا من توصيف املؤسسة بكفاءة وفعالية،  يف أهداف

  :هي املهام وباستخدام ثالثة معايري

  .اختاذ القرارات/ الغايةالتفكري، و / االبتكارية، واملبادرة الكفاءة

باعتباره معيار رئيس  40ساوي فان وزن املعرفة ي 100كانت القيمة الكلية للتقييم تساوي   إذا: مثال

نقطة، فاملعرفة الفنية تفرعت من 40 أصلمن  15ومعيار املعرفة الفنية هو  100من النقطة الكلية 

15، ومن هذا املنطلق حيدد املقيم أمهية املعرفة الفنية لكل وظيفة خاضعة للتقييم يف حدود املعرفة

يث النقاط املتحصل عليها الوظيفة هي نتيجة نقطة فقط، وهكذا بالنسبة لكل معايري التقييم، حب

    . التقييم النهائية حتدد قيمتها وأمهيتها
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  .موازنة الكفاءات: المحور السابع

  :تمهيد

عترب التخطيط وظيفة من وظائف التسيري واإلدارة عامة يهتم بتقدير االحتياجات املستقبلية ي

�Ʈ أنميكن للمؤسسة من األفراد العاملني ذوي الكفاءات الذين  ȈŞ��ǶŮȐƻ�ǺǷ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�œǴƫ

�ǶđƢǘǬƬǇ¦�ǺǷ�ǶȀȈǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƢȀǴǸǠƬǈƫ�Ŗǳ¦�¼ǂǘǳ¦�Ǟų¢�Ǻǟ�Ʈ ƸƦƫÂ�ǶǿƾƳ¦Ȃƫ�ÀƢǰǷ�®ƾŢ

وضع الرجل املناسب يف املكان  من واالختيار بينهم وتعيينهم يف املناصب املناسبة، حىت تتمكن

  :يف املباحث التالية املناسب، وبناء على ذلك سنتناول كل ماله صلة باملوضوع

  .تخطيط الموارد البشرية: المبحث األول

أن تقوم بالتخطيط "العليا جبانب قيامها بالتخطيط للتسويق واإلنتاج والتمويل عليها  اإلدارةعلى 

��°ǶǿǂȇȂǘƫÂ�Ƕē¦ ƢǨǯ�ÃȂƬǈŠ� ƢǬƫلالستثمار البشري مبا يضمن حسن اختيار مواردها البشرية واال

ن هناك عوامل تفرض نفسها على املنظمات أءة والفعالية الكلية للمنظمة خاصة و وبالتايل رفع الكفا

لوظائف واملنافسة احلادة وضرورة حتسني اجلودة لدياد حجم املنظمات وتنوع احلديثة منها از 

، وما يتبعه من تغريات يف الوظائف ويف اهلياكل التكنولوجيƾǬƬǳ¦�ƨđƢůÂ¿� األفكارواخلدمات وتقدمي 

.1"أخرىوظائف حمل  وإحاللمية، التنظي

  .ماهية  تخطيط الموارد البشرية: أوال

آخر نظرا الختالف  إىللف من اقتصادي تتتعدد املفاهيم وخت: تعريف تخطيط الموارد البشرية - 1

:التوجهات االقتصادية واتساع وتطور النشاطات وتغريها، لكن نذكر منها ما يلي

 بأعمالمن توافر العدد والنوعية املالئمة من املوارد البشرية للقيام  دالتأك" هوختطيط املوارد البشرية 

يعترب ختطيط القوى العاملة وظيفة هامة ، و 2"رضا العاملني إىلتتناسب مع احتياجات املنظمة وتؤدي 

يساعد يف حتسني املهارات واستخدام القدرات، وتتحقق الكفاءة  ألنهة، أبالنسبة لكل فرد يف املنش"

وظيفة ختطيط املوارد ، حبيث تتضمن 3"من خالل التخطيط الوظيفي املناسب أكثرة بسهولة الفردي

املهام املطلوبة بطريقة صحيحة ويف الوقت املناسب وبالتكلفة  أداءتوفري العمالة اليت تستطيع "البشرية 

بفضل  إال أتىيتال  -كما ونوعا  -من املوارد البشرية"حتديد احتياجات املنظمة ، غري أن 4"املناسبة

.166، مرجع سبق ذكره، ص "اقتصاد المؤسسة"مجال داود سلمان، . د - 1
.29، مرجع سبق ذكره، ص"الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "طاهر حممود الكاللدة، . د - 2
.129، مرجع سبق ذكره، ص "الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "الباقي،  صالح الدين عبد. د - 3
.41، ص2004، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، "الموارد البشرية إدارة"حممد امساعيل بالل، . د - 4
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بشكل عقالين وجدي جينب املنظمة الوقوع يف  األدوارالتحليل الدقيق للوظائف واملهام ومن مث توزيع 

تتم ، 1"الكفاءات الالزمة على مدى زمين مستقبلي أوالفائض من القوى العاملة  أوحاليت العجز 

املؤهلني للوظائف  األفراددد ع إحصاءبعني االعتبار  تأخذشاملة  إسرتاجتيةيف ضوء " عملية التخطيط

ها املناسبة ويف الوقت املناسب، بعد حتديد احلجم، املهارات والتخصصات املطلوبة، من خالل توفري 

الدقة، واقعية وتكامل : ن تتضمن اخلطة بعض املقومات مثلأمستقبال ويف الوقت املناسب، و 

.2"، املرونةاألهداف

ددة يكون شعوره احملالعمل احملددة، اخلطط الوظيفية  وأهدافالوظيفية احملددة،  األهداففالفرد ذو 

  .قلأخوفه من املستقبل قل، و أقل، وتعرضه للضغوط التنظيمية أبالفشل 

حاجة املنظمة يف معرفة  إىلختطيط املوارد البشرية  أمهيةترجع : تخطيط الموارد البشرية أهمية - 2

اخلارجية، وتغريت  أوية كلما تغريت ظروفها الداخلية �ǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƾǇ إمكانيةوتقدير 

�ŅƢƬǳƢƥ�Ƥ أومشاريعها  ǴǘƬȇ�ƢŲ�ƨǳƢǸǠǳ¦�Ƥ ǴǗÂ�µ ǂǟ�ȄǴǟ�ŚȈǤƬǳ¦�ǂƯƚȇÂ��ƢēƢȈƴȈƫ¦ŗǇ¦النظر من  إعادة

�ǎ ȈƼǴƫ�ǺǰŻÂ��ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƾȇƾƴƬǳ�ƨǸǜǼŭ¦�» ǂǗعملية ختطيط العمالة يف  أمهيةƢĔ¢ 3:تساعد على

�ǺǷ�ƢĔÂǄű�ƨǧǂǠǷ�ȄǴǟÂ�̈ǂǣƢǌǳ¦�Ƥتزويد املنظمة باملعل -  ǏƢǼŭƢƥ��ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦ȂŭƢƥ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǷȂ

  .الكفاءات يف كل وقت

  .كشف احتياجات املنظمة الفجائية وعلى التعرف على عرض وطلب العمالة  - 

  .ذلك األمرتزويد املنظمة بالعمال ذوي الكفاءات الالزمة كلما تطلب  - 

  .ى تقليل تكاليفهاترشيد استخدام املوارد البشرية وعل - 

  ).اخل...التوظيف، التكوين، الرتقية( القيام مبختلف الوظائف املتعلقة باملوارد البشرية  - 

  .التغريات الداخلية واخلارجية وعلى ربط خمتلف الربامج اخلاصة باملوارد البشرية إدماج - 

ن تسيري املسار اخل، والفردية م...تغطية احتياجات املنظمة التنظيمية من وظائف، هياكل-

  .اخل...الوظيفي، تنمية املهارات

لطريقة التحليل الذاتي محاولة تطبيق  -تحليل وتوصيف الوظائف كاحد آليات الهندسة الوظيفية"حسني بوثلجة وآخرون، . د - 1

 .25ص ،2017اجلزائر، ، جامعة معسكر،02ƾǴĐ¦��06العدد  ،مجلة التنظيم والعمل، "بالمرافقة
التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لالقتصاد من خالل حالة  وإشكاليةالبطالة "عبد الرمحان العايب، .ناصر دادي عدون، د. د - 2

.63، ص2010امعية، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجل"الجزائر
.67، صمرجع سبق ذكره، "الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة، .د - 3
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1:تتمثل أهم هذه األهداف فيما يلي:أهداف تخطيط الموارد البشرية - 3

حتديد متطلبات املنظمة من حيث أنواع الوظائف الالزمة، وحجم العمالة املطلوبة لكل وظيفة -

  .لتنظيمي عن فرتة زمنية قادمةوبالتايل لكل جمموعة من الوظائف، موزعاً على وحدات اهليكل ا

ضمان توفري األساس اجليد لالستخدام األفضل والفعال للموارد البشرية مبا حيقق أهداف كل من  - 

ǲǰǯ�ǞǸƬĐ¦Â�®°¦Ȃŭ¦�Ǯ ǴƫÂ�ƨǸǜǼŭ¦.

حتقيق التوازن القطاعي يف العمالة بني قطاعات النشاط يف املنظمة، مبعىن توازن عدد العاملني يف -

وهذا يتم من خالل ، عدالة توزيع عبء العمل بشكل عام ختلفة باملنظمة مبا يسهم يفالقطاعات امل

معاجلة العجز يف ختصصات إنتاجية وفنية يف القطاعات اإلنتاجية، وكذلك الزيادة يف بعض 

  .التخصصات املكتبية يف القطاعات اإلدارية واخلدمية

املبكر ملناطق اخلطر املتوقعة يف القوى  مساعدة املسؤولني يف إدارة املنظمات على االكتشاف - 

العاملة، حيث أن الدراسة اليت تصاحب عملية ختطيط القوى العاملة تساعد على إظهار مناطق 

اخلطر يف احلصول على األعداد الالزمة من األفراد باملهارات إىل تتطلبها املنظمة، وبالتايل استبعاد 

  .ة يؤثر على مستوى كفاءة األفراداحتمال وجود عجز أو فائض يف القوى العامل

حتقيق أهداف التنظيم من خالل االستخدام األمثل للموارد البشرية مبا يضمن زيادة درجة الرضاء  - 

  .عن العمل من جانب العاملني

ضمان حتقيق التوازن بني العرض والطلب للموارد البشرية على مستوى يتمشى مع احتياجات  - 

.يئية احمليطة، األمر الذي حيقق االستخدام األمثل هلذا املورد احليوي اهلاماملنظمة ويف ظل الظروف الب

  .وضع خطط وبرامج تدبري االحتياجات البشرية ملقابلة معدالت التقاعد والنقل والرتقية - 

املعاونة يف رسم وختطيط وتدعيم سياسات األفراد وتكوين قوة عمل راضية ومنتجة، مثل سياسة -

  .ني وسياسة التدريب وسياسة الرتقية وسياسة تقييم األداءاالختيار والتعي

إتاحة الفرصة أمام اإلدارة لتحديد االحتياجات التدريبية سواء للعاملني اجلدد الذين تشري التنبؤات  - 

  .للحاجة إليهم أو للمرشحني للنقل أو للرتقية

على اخلط، )25/03/2018(، "الموارد البشرية ةإدار " ،حممد بن دليم القحطاين. د - 1

st5.com/readArticle.aspx?ArtID=1570&SecID=50http://s
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  .تهيئة األفراد للمناصب المناسبة مراحل :ثانيا

اسة حتليل األعمال حسب املناصب املوكلة هلا، در 1:الثة مراحل أساسية وهيمتر العملية بث

�ƨǸƟȐŭ¦�Ľ��ǶŮȂȈǷÂ�Ƕē¦°ƾǫÂ��ǶēȐǿƚǷ�Ǧأاألشخاص املتقدمني للعمل من  ǴƬű�ǂȇƾǬƫÂ�ƾȇƾŢ�ǲƳ

 أوحتديد مراكز  إىل���ǲǏȂƬǳ¦�ǶƬȇ�ǲƷ¦ǂŭ¦�ǽǀǿ�ƨȇƢĔ�ĿÂلألفرادالتوجيه املهين  أساسااملهنية، وتشمل 

جل حتقيق أمل واملهمات، والتضامن العام من من تقييم الع إطار، يف األفرادمناصب مناسبة لكل 

جمهودات شخصية متناسقة بوعي،  أوهدف عام حمدد مسبقا لتكون بذلك جمموعة نشاطات 

  :ونشرحها كما يلي

: تشملحتديد وتسجيل كافة البيانات املرتبطة بوظيفة معينة، و "ويقصد به  :تحليل العمل - 1

االسم، املسؤوليات، السلطات، التبعية التنظيمية، املوارد اليت تعمل من خالهلا والوثائق اليت حتتاج 

، واملؤهالت الواجب األدائية، واملتطلبات األداء، والتدفق املعلومايت هلا الداخل واخلارج، وظروف إليها

مل مع توصيف املناصب، ومتثل عملية ، حبيث  تتكامل عملية حتليل الع2"توافرها، واخلربة املطلوبة

يربط حمتويات الوظيفة واملؤهالت املطلوبة هلا، واحلوافز املقررة هلا يف "التوصيف العمل اخلاص الذي 

�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�¿ƢȀǸǴǳ�ƨǬȈǫ®�ƨǇ¦°®�Ǯ،3"شكل حيقق رغبات واحتياجات العاملني واملنظمة ǳ̄�Ƥ ǴǘƬȇ�¦ǀǳ

  :تقدم املعلومات الكافية حوهلا ومنها أنالعناصر اليت جيب  دراسة عددا منالمنصبا معينا، وتشمل 

 أو أهدافهحتديد الواجبات املتعلقة بالعمل، املهام اجلزئية اليت يتكون منها طبيعة العمل، حتديد 

 أداءهدفه وظروف العمل ومتطلباته من مؤهالت واستعدادات ذهنية وجسمية وغريها، مما يفرضه 

الفهم اجليد والدقيق للمهمات يف املناصب  األفرادهذا يسهل على  نأ، غري إليهعلى املوكل 

وتبسيطها  واألداءواملكافآت املالئمة، حتسني طرق العمل  باألجوراملعنية وربطها  األعمالوتصنيف 

قياس الكفاءة يف املناصب وزيادة اخلربة للمعنيني، وكذلك تسهيل عملية ربط  بإمكانيةوهذا يسمح 

  .آخر يف حالة احلاجة إىل¦�ǲǸǟ�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏ¦�¼ǂǗÂ�ƢēƢǷǄǴƬǈǷÂ��ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨȈǫŗǳ بسياسة األعمال

البد أن تتحمل اإلدارة العليا مسؤولية التأكد "نه أ مبا: دراسة األشخاص المتقدمين للمنصب - 2

، 4"من فعالية االستثمار البشري وجتري تطوير للموارد البشرية حبيث تتجاوب مع احتياجات املنظمة

البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لالقتصاد من خالل حالة "عبد الرمحان العايب، .ناصر دادي عدون، د. د - 1

 ).279 -278(ص ص مرجع سبق ذكره، ، "الجزائر
).79-78(، ص صرجع سبق ذكرهم، "الموارد البشرية إدارة"حممد حافظ حجازي، . د - 2
.43مرجع سبق ذكره، ص،"الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "طاهر حممود الكاللدة، . د - 3
.166، مرجع سبق ذكره، ص "اقتصاد المعرفة"مجال داود سلمان، . د - 4
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وبعد االنتهاء من حتديد ووصف دقيق للوظيفة يتم حتديد الصفات والشروط املطلوبة يف الشخص 

  :الذي ميكنه أداء الوظيفة أو تقليد املنصب مبا حيقق الكفاءة املطلوبة فيه ومن أهم هذه الشروط

واملثابرة الصفات اجلسمية مثل القوة العضلية، واحلالة الصحية، قوة حتمل احلرارة والصوت، اليقظة 

والقدرة على االبتكار ومستوى الذكاء العام، وقوة الذاكرة واملعلومات اخلاصة، والقدرة على الرتكيز، 

�ǆأوكذلك اجلنس إذ أن هناك أعمال ال يستطيع  ǼƴǴǳ�ǖǬǧ�ǎ ǐƼƬǧ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�À¢�śǈǼŪ¦�ƾƷ

بري على نفس الثاين، هذه املتطلبات تأخذ بعني االعتبار عند التوظيف ويف حالة وجود طلب ك

املنصب تتم املفاضلة بني األشخاص، حسب أحسن املؤهالت والصفات املعينة للتفضيل ومنها 

ƨƥȂǴǘŭ¦�©ȏƢĐ¦�Ŀ�©¦°ƢƦƬƻ¦.

واالختبار يهدف إىل التعرف على مؤهالت الفرد ومدى توافقها مع متطلبات الوظيفة، وتأخذ 

:، ومن أبرزها ما يلياالختبارات أشكاال خمتلفة ونتائجها تدعم بعضها البعض

وتركز هذه االختبارات على قياس قدرات ومهارات الفرد  :اختبارات القدرات والمهارات -ا

  .احملتملة وقياس درجة الذكاء والقدرات املتخصصة

«�:األداءاختبارات  - ب ƾēÂيكون االختبار  أنالفرد لعمل معني، وميكن  أداءحتديد مستوى  إىل

ن طريق وضع الشخص يف موقع وظيفي معني مع مالحظة طريقة تصرفه ويف ع أوشفهيا  أو حتريريا

  .جوانب مهارية ومعرفية وقيادية

الوظائف اليت تتميز بدرجة عالية من  أوتستخدم لبعض املهن  :اختبارات االهتمامات المهنية - ج

  .التخصص كاخلرباء واملستشارين

ات الشخصية للتقدم لشغل الوظيفة، هدفها التعرف على االهتمام :االختبارات الشخصية - د

  :يتوافر فيها أنوتشمل االختبارات السلوكية ومهما كان نوع وعدد االختبارات فيشرتط 

  .يتضمن االختبار املعايري اليت تفرق بني اجليد والسيء واملؤهل وغري املؤهل :الصدق - 

من  أخرى¦�ƨǟȂǸĐ�ǾǷ¦ƾƼƬǇ إعادةيعطي املقياس نتائج مستقرة غري قابلة للتغيري عند  :الثبات - 

  .بعد فرتة زمنية حمددة أواملتقدمني بنفس اخلصائص 

العليا والسفلى،  األطرافقدرة التحمل وسالمة  أوويتعلق بالسمع والبصر  :الفحص الطبي -ه

  .اخل...ذات الطبيعة املستدمية كالقلب، السكري، ضغط الدم واألمراضالسارية  واألمراض

وهي نوع من االختبارات الشفهية تعطي الفرصة ملقابلة املتقدم وجها لوجه  :المقابلة النهائية - و

  .خالل املقابلة تساعد يف تدقيق املعلومات يف استمارة التقدير تأخذواالطالع على سلوكه واملعلومات اليت 
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منية ويتم انتقاء جمموعة من املرشحني ووضعهم حتت االختبار امليداين لفرتة ز  :األولياالختيار  -ل

سنة، حسب طبيعة كل مؤسسة والفرد والوظيفة، وال يوجد وقت معياري  إىل أشهرحمددة من ثالثة 

�̈ȂǘŬ¦�ǽǀǿ�» ƾēÂ��̈ȂǘŬ¦�ǽǀŮاالطالع امليداين على اخلصائص املهارية واملعرفية والسلوكية للفرد إىل.  

املناسبة واملطلوب شغلها،  مبناصبهم األفراد إحلاقومتثل املرحلة اليت تسبق : المالئمة المهنية - 3

يكون التوظيف قد مت بشكل  أنوهي املرحلة احلامسة لكل من الشخص املعين واملؤسسة، ولذا جيب 

االستغالل اجليد للمنصب، انطالقا من الوضعية النفسية  ينجحسوف وهذا عقالين وناجح 

رة يف مردودية املنصب العناصر املؤث أهمواالجتماعية ودرجة مالئمة املنصب للشخص، وهذا ميثل 

حبيث تقوم املؤسسة بتقدمي املعلومات الالزمة عن املنصب واحملصل ، يف املؤسسة األفرادومردودية 

، أهدافهعليها من عملية حتليل ووصف املنصب حىت يتسىن له اختيار املهنة اليت تناسبه، ليحقق فيها 

رجة من الرضا عن ما يقدمه املؤسسات، د إىلاملختلفة ليصل  إمكانياتهيظهر  أنوبالتايل يستطيع 

  ).النفسي(وخاصة اجلانب املعنوي  أشكالهوما حيصل عليه من مقابل مبختلف 

تتالئم عملية تكيف األشخاص مع املناصب، مع إعطائهم نوعا من التكوين أو اإلعداد والتهيئة، 

حجمها وعمقها  مهامهم يف املنصب اجلديد، وختتلف التهيئة والتكيف يف ألداءالستعدادهم 

اليت تتطلبها من جهة ) العملية(املناصب يف درجات املؤهالت التطبيقية  أوباختالف املهام 

  .وباختالف نوعية التكوين السابق لدى التخصص مقارنة مع ما تتطلبه الوظيفة من جهة أخرى

بعد وتزيد اهلوة بني ما هو مطلوب وموجود لدى الشخص من مؤهالت وقدرات، ويعود السبب ل

اجلهات املختصة يف التكوين والتعليم عن الواقع يف املؤسسة اليت تستقبل متخرجيها، فتكييف األفراد 

مع املناصب يساعد املرتشح على التأقلم بشكل سهل وسريع مع املهنة اليت اختارها النطالقه يف 

  .هلؤالء األفراد ، ويسمح للمؤسسة بتحقيق أحسن كفاءة ويف أسرع وقت)أو جتديدها(حياته العملية 

ومع توسع رقعة التعليم اجلامعي أصبح العاملون اليوم خيتلفون عن العاملني يف فرتات سابقة يف درجة 

�ȄǴǟ�ȆǬǴȇ�¦ǀǿÂ�Ƕē¦°ƢȀǷÂ�ǶȀƬǧƢǬƯÂ�ǶȀǸȈǴǠƫ1:مسؤوليتني مها األفراد إدارة

 األفراد بإدارة للعاملنييكون  أنعاملني متعلمني، وجيب  إدارةمسؤولة عن  األفراد إدارةستكون  - ا

  .ةأملتخصصة يف املنشمن التعامل مع الطوائف املهنية ا يتمكنواقدر من املهارات والقدرات حىت 

بعد من ذلك أ إىلباجلوانب السلوكية، بل متتد  واإلملامعلى جمرد املعرفة واملهارة  األمرال يقتصر  - ب

  .اإلدارية¦�Ƕē¦°ƾǫÂ�Ƕē¦°ƢȀǷÂ�Ǻȇǂȇƾŭ برامج لتنمية معارف إعدادعن  األفراد إدارةليشمل مسؤولية 

، الدار اجلامعية للنشر "الموارد البشرية بالمنظمات إدارةالجوانب العلمية والتطبيقية في "صالح الدين حممد عبد الباقي، . د - 1

.64، ص 2001والتوزيع، مصر، 
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  .موازنة الكفاءاتماهية : المبحث الثاني

نتيجة لالختناقات يف املهن والفئات، ومستويات التأهيل املختلفة، ومن " تستخدم موازنة الكفاءات

التوازن  إطارموازنة القوى العاملة على مستوى االقتصاد الوطين يف : أهم املوازنات املطلوبة

واملناطق، تعكس هذه  األقاليمقتصادي الشامل، وموازنة املهارات والقوى العاملة على مستوى اال

املوازنات صورة النمو يف حجم العاملني على مستوى االقتصاد الوطين، وكذلك تغري خصائص 

القادرين على العمل نتيجة لزيادة عدد العاملني املؤهلني وتوزيعهم على فروع االقتصاد،  السكان

واملدن واملناطق والقرى، وبالتايل فان موازنات القوى  األقاليموحتسني عملية توزيعهم على مستوى 

مصادر القوى العاملة،  :هي أقسامالعاملة على مستوى االقتصاد الوطين تتكون من ثالثة 

.1"استخدامات القوى العاملة، واحتياجات القوى العاملة

 .يةالتخطيط للموارد البشر  خطوات: أوال

2:كاآليتخطوات رئيسية لتخطيط املوارد البشرية وهي   أربعهناك 

املوارد البشرية يف هذه املرحلة بتحليل الظروف  إدارةتبدأ  :حليل البيئي وتحديد الموقفت - 1

وهل الكم  ،الداخلية واخلارجية اخلاصة باملوارد البشرية من حيث حتديد الكم والنوع للموارد البشرية

حتديد نقاط القوة والضعف أي الظروف البيئية (ب مع الوظائف احلالية واملستقبلية احلايل يتناس

من حيث توفر الكفاءات  )الفرص والتهديدات (وكذلك حتليل الظروف البيئية اخلارجية  ؟)الداخلية

��ƨǸǜǼŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ƢđƢǘǬƬǇ¦�ȄǴǟ�ÀÂƾǸƬǠȇ�Ǻȇǀǳ¦�ǺȇǂƯƚŭ¦�śǈǧƢǼŭ¦�ǂǧȂƫ�ƨƳ°®Â وإمكانيةاخلارجية 

  سياسات حتفيزية جلذب الكفاءات

: تحديد االحتياجات من الموارد البشرية - 2

املنظمة وتعتمد عملية  أعمالالالزمني لكل عمل من  األفراديتم يف هذه املرحلة حتديد عدد ونوع 

 . النوعية والكمية األساليبحتديد االحتياجات على بعض 

يتم االعتماد على جمموعة من  إذيت يضعها اخلرباء النوعية تكون من خالل التنبؤات ال األساليب أما

 أسلوباملعتمدة يف هذا الصدد  األساليبيف الرأي من قبلهم ومن  إمجاع أفضل إىلاخلرباء للوصول 

التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي لالقتصاد من خالل حالة  وإشكاليةالبطالة "عبد الرمحان العايب، .ناصر دادي عدون، د. د - 1

 .71ص  مرجع سبق ذكره،، "الجزائر
واالقتصاد، قطر، اإلدارةكلية ،   "األساليب، الخطوات، األهمية: تخطيط الموارد البشرية "حيم،ثناء عبد الكرمي عبد الر .د-2

)14/10/2017(،على اخلط،

=9&lcid=67403http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid
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 . ستبانة على اخلرباء للحصول على بيانات تستخدم يف التنبؤات النهائيةدلفي الذي يعتمد على توزيع اإل

ديد االحتياجات من املوارد البشرية فهي متعددة وتعتمد على مؤشرات الكمية يف حت األساليب أما

 أوعلى احلاجة للموارد البشرية  وأثرهامثال مستوى املبيعات ( تنبؤيه تؤثر على الطلب للموارد البشرية،

   ).وغريها اإلنتاجمعدالت  أو األرباحمستويات 

ديد عدد العاملني احلاليني وخصائصهم ويتم يف هذه املرحلة حت :تحديد عرض الموارد البشرية - 3

وغالبا ما تتحكم فيه  ،من حيث القابليات واملهارات واملستوى التدرييب ودرجة االستعداد للعمل

 :العوامل التالية

وهذا يتميز بالسهولة واليسر للتنبؤ فيه من خالل حتديد طبيعة احلاجة : التعيين الجديد للعاملين -أ

 .قصري من املوارد البشرية املراد تعيينهماملستمرة خالل املدى ال

طويلة لعملهم بعد انقضاء  إجازات�Ǻȇ±ƢĐ¦�śǴǷƢǠǳ¦�̈®Ȃǟ�Ŀ�ǲưǸƬȇÂ:عودة العاملين لعملهم - ب

 ).وغريها أمومة إجازةدراسية، بعثة،  إجازة( اإلجازةفرتة 

االت االنتقال حصلت ح إذاسيما ال �Ƣđ�ƚƦǼƬǳ¦�ƨƥȂǠǐƥ�ǄȈǸƬƫÂ:االنتقال من خارج المنظمة - ج

 .تنظيمية جديدة أو إداريةوحدات  بإنشاءألسباب تتعلق 

خذ االحتياطات أ�Â�Ƣđ�ƚƦǼƬǳ¦Â�ƢđƢǈƷ�ǺǰŻ�©¦ŚǤنقصان خيضع ملت أوعرض القوى العاملة زيادة  إن

ƨǬȈǫ®�̈°Ȃǐƥ�Ƣđ�ƚƦǼƬǳ¦�°ǀǠƬȇ�ƢȀǼǷ�ǒ ǠƦǳ¦Â�ƢŮ�ƨǷ±Ȑǳ¦�  املوارد البشرية االعتماد  إدارةولكن جيب على

  .العلمية بعيدا عن احلدس والتخمني يف رصد ظاهرة عرض املوارد البشرية األساليب على

حتديد االحتياجات من املوارد البشرية وعرضها  إجراءاتبعد استكمال : خطة العمل إعداد - 4

فقد يكون هناك فائض يف بعض الوظائف  يتم حتليل املعلومات والتوفيق بني جانيب العرض والطلب،

، ومن الفائض وسد النقص ملعاجلةالالزمة  اإلجراءاتوالبد من اختاذ  أخرىائف ونقص يف وظ

 أوسريح وت لتوقف عن التوظيف اجلديدجند ا اليت تتبعها املنظمات ملعاجلة الفائض السياسات

، أما  )سياسة التقاعد املرنة(التشجيع على التقاعد املبكر ، و التشجيع على ترك العمل يف املنظمة

التنويع ، و التعيينات اجلديدة إجراءجند، اليت تتبعها املنظمة يف سد العجز للموارد البشريةالسياسات 

الرتقية من ( أعلىترقية العاملني ملواقع ، و إضافيةيف املهام وتوفري فرص للعاملني احلاليني ملمارسة مهام 

استخدام عاملني ، و بةبرامج تدريب مناس وإعدادالتنقالت بني الوظائف املختلفة  إجراء، و )الداخل

  .مبوجب عقود وقتية
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  .موازنة الكفاءاتمفهوم : ثانيا

بني الطلب للموارد والعرض املتوفر "التوازن  إجياداملوازنة تبحث عن  :تعريف موازنة الكفاءات -1

�©ƢƦǴǘƬǷ�ƨȈƦǴƬǳ�ƢǟȂǻÂ�ƢǸǯ�ƨȇǂǌƦǳ¦�®°¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƨǸǜǼŭ¦�ǾƳƢƬŢ�ƢǷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�ÀƢǸǓ�» ƾđ�ƢȀǼǷ

ملوارد البشرية من ا تعتمد االحتياجات، مكن أن تتوفر مستقبالاملتوفرة لديها أو اليت من امل لاألعما

على العديد من املتغريات التنظيمية والتكنولوجية، فالتوسع يف نشاطات املنظمة وتعدد املنتجات 

ات متباينة يف احلاجة ، تؤثر تأثري أيضااملوارد البشرية، والتكنولوجيا  إىلواخلدمات وتنوعها تزيد احلاجة 

تقل احلاجة للموارد البشرية عند استخدام التكنولوجيا املباشرة وتزداد احلاجة  إذ ،للموارد البشرية

التخطيط رغم الصعوبات  إىلللموارد البشرية يف التكنولوجيا غري املباشرة لذلك تسعى املنظمات 

.1"اخلاصة بالتنبؤات يف ظل بيئة غري مستقرة وغري مؤكدة

2:يف حالتني مها إىل انتهاجها يلجأموازنة الكفاءات

املهنّية يف أسرع وقت  هدافاألوبلوغ  لموظفنييف تفعيل املسار املهين ل فاحلالة األوىل عند الرغبة

ة، ؤّسسامل¦Ƣǌǻ�̧Ƣǘǫ�ƢǿƾȀǌȇ�ŖËǳ¦�©ȏËȂƸËƬǳ¦�ƨđƢĐ�®¦ƾǠƬǇȏ¶�، واحلالة الثانية عند الرغبة يفممكن

على تركيز نظام للّتصّرف الّتقديري يف  ةساعديف املالة الوطنّية للّتشغيل والعمل الوكحبيث تعمل 

  ".موازنة الكفاءات"ت باعتماد اؤّسساملالوظائف والكفاءات، وذلك بتحليل الوظائف واملهارات ب

  : أهداف الموازنة-2

.تتطّلبهاوالكفاءات اّليت اتؤّسسباملتقدمي نظرة توليفّية حول الوظائف املتوّفرة -

.توضيح جماالت الّتدخل الضروريّة لتطوير هذه الكفاءات-

.املسامهة يف جعل الكفاءات مالئمة ملتطّلبات الوظائف وإجراءات العمل-

.تعّلقة بتطّور الوظائف واملهاراتمن اإلطالع على خمتلف املعلومات امل وظفنيمتكني امل - 

:تااللتزامات المتعّلقة بموازنة الكفاءا-3

 : يلتزم المستشار النفساني بـ -ا

  .تنظيم خمتلف مراحل املوازنة  -

واالقتصاد، قطر، اإلدارةكلية  ، "، األساليبالخطواتاألهمية،  :تخطيط الموارد البشرية"ثناء عبد الكرمي عبد الرحيم، .د - 1

)14/10/2017(،على اخلط ،

babylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=9&lcid=67403http://www.uo

على اخلط،)01/04/2018(اجلمهورية التونسية وزارة التكوين املهين والتشغيل، -2

http://www.emploi.nat.tn/fo/ar/global.php?menu2=71
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 .وظفنيملؤّهالت والقدرات اخلاصة باملإجراء احملادثات والعمل على إبراز الكفاءات وا - 

.موافاة املؤّسسة بنتائج خمتلف مراحل عملّية املوازنة -

.سرّية النتائج اخلاصة باملوازنة مبدأاحرتام  - 

:زم المؤّسسة بـتلت - ب

.تيسري مهّمة املستشار الّنفساين يف البحث عن خمتلف البيانات اّليت حيتاجها-

.لتوصيف الوظائف وتشخيص احمليط العام للعمل داخل املؤّسسة-

.لّشخصّيةا واستخدام االستبيانات احملادثات، ومعاينة مواطن العمل متكينه من إجراء خمتلف - 

 : بـ موظفيلتزم ال - ج

 .ة يف خمتلف مراحل املوازنةاملشاركة النشيط -

.إعالم املستشار الّنفساين مبختلف مراحل حياته املهنّية وبكّل البيانات الضروريّة-

 .إلجراء املوازنة اخلاصة به - 

 : مراحل إجراء موازنة الكفاءات-4

ستقل، فإّن عملّية املوازنة تنجز وفقا للمنهجّية املعتمدة من قبل الوكالة الوطنّية للّتشغيل والعمل امل

:طبقا للمراحل الّثالثة الّتالية

:رحلة تمهيديّة تهدف إلىم  -ا 

  .بسعيه إىل تطوير مهاراته وكفاءاته وظفالّتأّكد من التزام امل-

.أو إعادة الّتأهيل/من الّتأهيل وحتديد وحتليل نوعّية حاجاته -

.وازنة، وجمموع املناهج اّليت سيتّم إعتمادهاإعالمه بظروف وشروط سري عملّية امل-

  : رحلة لجمع البيانات تهدف إلىم -ب

.واهتماماته املهنّية والّشخصّية حتليل دوافعه-

.حتديد مهاراته ومؤّهالته املهنّية والّشخصّية وتقييم معارفه العامة-

 : بـ مرحلة ختامّية تسمح للعون من خالل المحادثة المشّخصة-ج

.ئج املفّصلة ملرحلة مجع البياناتالّطالع على النتاا- 

-Â¢�řȀŭ¦�ǾǟÂǂǌǷ�±Ƣų¤�Ǻǟ�ǾǬȈǠƫ�Â¢�ǽƾǟƢǈƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�Ŗǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ǂǐƷالّتكويين.

.الستعداد لضبط وإجناز املراحل الرّئيسة لتحقيق املشروعا - 

.الّنهائّيةوختتم هذه املرحلة بتمكني املؤّسسة من وثيقة توليفّية لالستنتاجات 
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  .خصائص ومصادر الموارد البشرية: المبحث الثالث

يقسم االقتصاديون املوارد االقتصادية إىل موارد بشرية وأخرى  :خصائص الموارد البشرية: أوال

1:طبيعية، وتقسم املوارد البشرية إىل قسمني رئيسيني مها

لسكان الذي ميلك القدرة على أي قوى بشرية، وهي ذلك اجلزء من ا :موارد بشرية اقتصادية - 1

�ÃȂǬǳ¦�ÀȂǰƬƫ�ƢǷ�̈®ƢǟÂ��ǾǴȈǤǌƬǳ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�̧ƢǓÂȋ¦�ƶǸǈƫ�Äǀǳ¦Â�ǲǸǠǳ¦

Ƕǿ°ƢǸǟ¢�ǂǐƸǼƫ�Ǻȇǀǳ¦�®¦ǂǧȋ¦�̧ȂǸů�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇǂǌƦǳ¦ مضافا بني اخلامسة عشر والستني ،

  .إليهم العاملون فعال من هم فوق اخلامسة والستني

وتضم األفراد الذين يقل عمرهم من اخلامسة عشر أو يزيد عن اخلامسة  :د غير اقتصاديةموار  - 2

والستني وال يقومون بنشاط اقتصادي، مضافا إليهم من تقعدهم األمراض والعاهات، وعادة ما 

  : يقسم أفراد القوى البشرية أيضا إىل قسمني آخرين

يعملون عمال يف  كانواية الراغبة يف العمل سواء  وهو ذلك اجلزء من القوى البشر  :القوى العاملة -ا

  .يف فرتة البحث مازالواأوجه النشاط االقتصادي، أم 

واليت متثل القوى البشرية غري الراغبة يف العمل سواء كان ذلك يرجع إىل   :القوى غير العاملة - ب

ǲǸǠǳ¦�Ŀ�ƢƫƢƬƥ�ƨƦǣǂǳ¦�¿ƾǟ�Â¢�ǲǸǠǴǳ�®¦ƾǟȍ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ǶĔȂǯ.

  .ر الموارد البشريةمصاد: ثانيا

االستقطاب واالختيار والتعيني، حبيث تسعى : تشمل عملية تدبري العمالة ثالثة خطوات رئيسية وهي

توظيف الكفاءات البشرية املؤهلة علميا وعمليا، وتعليم وتدريب موظفيها باستمرار "املؤسسات إىل 

ممكنة واكتشاف الطرف  ريقةطلتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة ألداء العمل على أفضل 

تعبئة البنية أو اهليكل التنظيمي "يقصد به  ، والتوظيف2"األنسب واألفضل ألداء العمل

ترغيب " ويهدف االستقطاب إىل، 3"باألشخاص، ويتضمن اختيارهم وتدريبهم وتطويرهم وترقيتهم

.4"وجذب عدد كاف من األفراد املؤهلني للتقدم لشغل وظائف شاغرة باملؤسسة

مرجع سبق ذكره،،"وتنميتها في المؤسسة الموارد البشرية إدارةالتسيير التقديري للوظائف والكفاءات في  أهمية"عمر شريف، . د -1

 ).186 -185(ص ص 
.237، مرجع سبق ذكره، ص "المتوازن األداءباستخدام بطاقة  األداء إدارة"اخللوف امللكاوي،  إبراهيم. د - 2
.41، ص مرجع سبق ذكره ،"، وظائف، تقنياتأساسيات: مدخل للتسيير"حممد رفيق الطيب، . د - 3
.149، مرجع سبق ذكره، ص "الوجيز في اقتصاد المؤسسة"فرحات غول، . د - 4
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ƢǬƬǻȏ�ƨǸǜǼŭ¦�Ƣđ�¿ȂǬƫ�Ŗǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦�Ǯ �" إىلعملية االختيار فتشري  أما  Ǵƫاملرشحني للوظيفة  أفضل

من غريه، واختيار  أكثرالشاغرة، وهو الشخص الذي تتوفر فيه مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة 

�Ƣē¦̄�ƨǨȈǛȂǳ¦�©ƢũÂ�ǎ أوالفرد للوظيفة هو حمصلة مشرتكة لسمات  Ƽǌǳ¦�ǎ ƟƢǐƻإىل اإلضافةب 

من هذه العملية  األساسيسلوكيات ومسات املنظمة القائمة جبهود االستقطاب، ويتمثل اهلدف 

املرشحني املختارين يقبلون الوظائف الشاغرة حىت ال ينسحبون  أنمن  التأكدتصفية املرشحني، 

ȈƬƻȏ¦�ƨȈǴǸǟ�ǶƬƫÂ��̈ǂǣƢǌǳ¦�ƨǨȈǛȂǳ¦�©ƢƦǴǘƬǷ�ǞǷ�ǶēƢǨǏ¦ȂǷ�Ƥ بعادوإ ǇƢǼƬƫ�ȏ�ǺǷ ار طبقا لعدة

 أن، وجيب 1"معايري حتددها املنظمة بناء على مواصفات شاغل الوظيفة عند مستوى معني من االداء

انطالقا من وضع بطاقات وصف الوظائف اليت حتدد خصائص "يقوم االختيار على أسس موضوعية 

، ومن 2"االختيار أدواتباستخدام ) القدرات العقلية واجلسمية والسلوكية(الوظيفة ومتطلبات شغلها 

أهم أدوات االختيار  طلب التوظيف، املقابلة الشخصية، االختبارات، املقابالت الشخصية، 

  .الكشف الطيب

  :ومن أهم املعايري املستعملة يف عملية االختيار جند ما يلي

.أي نوع املؤهل الدراسي، التخصص، جهة التخرج والتقدير:مستوى التعليم -  

  .ؤشرا إلمكانية جناح الفرد يف عمله وتستعمل يف أغلبية املنظماتتعترب م :الخبرة - 

  . اخل...، اجلنسمثل احلالة االجتماعية، العمر:الصفات الشخصية - 

ويف األخري مينح للمرتشح قرار التعيني بعد املوافقة على املرتشحني املختارين، تتحدد فعالية التعيني 

مدى تكيف الفرد مع : لتوظيف لألشخاص املتقدمني مثلمن خالل نتائج ا"واالختيار يف املؤسسة 

.3"اخل...حميط عمله وزمالئه، كفاءته يف أداء عمله ومدى مالئمتها مع العمل املكلف به

�ÀȂǰȇ�Â¢��Ƣđ�ƢȈǳƢƷ�ǲǸǠȇÂ�Ƣđ�¦®ȂƳȂǷ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ��ƨǈǇƚŭ¦�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�ƨǨȈǛÂ�ǲǤǌȇ�À¢�®ǂǨǳ¦�ǞȈǘƬǈȇو 

.مصدرين، داخلي وخاجي رد البشرية تنقسم إىلمن خارج املؤسسة، ولذلك فمصادر املوا

.93، مرجع سبق ذكره، ص"الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة، . د - 1
.150، مرجع سبق ذكره، ص "المؤسسة اقتصادالوجيز في "فرحات غول، . د - 2
.291، صمرجع سبق ذكره، "اقتصاد المؤسسة"ناصر دادي عدون، . د - 3
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على اخلصوص يف  إليهاوهي املصادر املتاحة داخل املؤسسة وميكن اللجوء  :المصادر الداخلية - 1

، اإلشرافيةيف حالة الوظائف  أوخربات ال تتوافر خارج املؤسسة  إىلحالة الوظائف اليت حتتاج 

1:أمههاللكشف عن الكفاءات املناسبة  ويستعمل املسؤول يف هذه احلالة عدة وسائل

، ويقوم املسؤول األشخاصوهو يكشف بالتفصيل عن مهارات ورغبات : مخزون المهارات -ا

املناسبني  األشخاصترقيتهم مث يقرتح  أوالذين ميكن نقلهم  األشخاصبتحليل هذا املخزون لتحديد 

هذه الطريقة يف التوظيف بنوعية من مناسبتهم للمناصب الشاغرة، وترتبط فعالية  التأكدبعد 

  .املعلومات املتوفرة يف املخزون وبكيفية حتليل الوظائف وحتديدها

�Ǻǟ�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǂǧȂƫ�ƢĔȂǰǳ��ƢȀƬǗƢǈƦǳ�¦ǂǜǻ��¦Śưǯ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ǲǸǠƬǈƫ: الترقية الداخلية - ب

ǴǗ�ŉƾǬƬǳ�¬ȂƬǨǷ�¾ƢĐ¦�½ŗƫÂ�©ƢǬǴǠŭ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƨǸǜǼŭ¦�¾ƢǸǟ�ǲǰǳ�̈ǂǣƢǌǳ¦�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦ بات العمال

للرتشح للوظائف الشاغرة، وتتميز هذه الطريقة بتشجيعها للعمال على التدخل يف تسيري مسارهم 

Ƕē¦°ƢȀŠ�Ǧ أنفسهمالوظيفي كما متكنهم من حتضري  ȇǂǠƬǳ¦�ǲǔǨƥ�ƨȈǫŗǴǳ�ƢŠ°Â�ǂƻȉ�Ƥ ǐǼǷ�ǺǷ�ǲǬǼƬǴǳ.

تنويع و ئمة على تشجيع تستعمل هذه  الطريقة عندما تكون سياسات املنظمة قا: النقل الوظيفي -ج

  .للتمكن من اكتساب خربات متعددة ومتنوعة أخرى إىلخربات العاملني، ويتم نقل العمال من وظيفة 

بعض املوظفني الذين لديهم  أصدقاء أو أقاربيتم تقدمي طلبات : واألصدقاءالمعارف  - د

ليف اندماج العمال الكفاءات والسمعة واحلماس املطلوب، وتتميز هذه الطريقة بالضغط على تكا

  . اجلدد الن لديهم املعلومات عن املنظمة وعملها وقيمها

" يتم اللجوء إىل العمال املوجودين حاليا باملؤسسة لسد النقائص ومعرفة ذلك يتطلب توفر "حبيث

بنك للمعلومات مينح صورة متكاملة عن اخلربات واملهارات ومستويات وأمناط التعلم لدى خمتلف 

وتتميز املصادر ، 2"املؤسسة، ويتم ذلك من خالل تصميم ونشر إعالنات داخليةالعمال يف 

3:الداخلية مبا يلي

  .حتقيق حالة من االستقرار العايل لدى املوارد البشرية العاملة يف املنظمة - 

 أهدافرفع الروح املعنوية للعاملني  يف املنظمة وجعلهم يعملون بثقة كبرية واندفاع عايل لتحقيق  - 

ƨȈƥƢŸ¦�ƨȈǴƦǬƬǈǷ�©ƢǿƢš ¦�ǶŮ�ǂǧȂƫÂ�Ƕđ�ǄƬǠƫ�ƨǸǜǼŭ¦�ÀƢƥ�Ƕǿ°ȂǠǌǳ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǴǟƢǧÂ�̈ ƢǨǰƥ�ƨǸǜǼŭ¦.

).90-89(، مرجع سبق ذكره، ص ص"الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة، .  د - 1
.149، مرجع سبق ذكره، ص"الوجيز في اقتصاد المؤسسة"فرحات غول، . د - 2
3

،األردنزيع والطباعة، دار املسرية للنشر والتو ، 1ط، "إستراتجيةنظرة : الموارد البشرية إدارةعولمة "عبد العزيز بدر النداوي، . د-

.182، ص2009
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 .خفض تكاليف احلصول على املوارد البشرية املطلوبة قياسا اىل املصادر املختلفة االخرى - 

 لشغل تستعمل املنظمة هذه الطريقة عندما ال جتد املرشحني املناسبني": المصادر الخارجية - 2

الوظائف عن طريق املصادر الداخلية أو عندما تريد توظيف أشخاص هلم نظرة جديدة خمتلفة عما 

1:لديها، ومن أهم الوسائل املستعملة يف االستقطاب ما يلي

واليت  األفرادتقوم املنظمة باالحتفاظ بطلبات الرتشيح اليت يقدمها : التقدم المباشر للمنظمة -ا

�Ƕē¦°ƾǫ��Ƕē¦°ƢȀǷ��ƨǬƥƢǈǳ¦�Ƕē¦Őƻ��ȆǸȈǴǠƬǳ¦�Ƕǿ¦ȂƬǈǷ�Ǻǟ��ǶȀǼǟ�ƨتتضمن بيانات كامل

ēƢƦǣ°Âاخل، وتقوم املنظمة عند احلاجة بتصفية هذه الطلبات واالختيار فيما بينها...م.

ز، الصحف، االتلف(اليت تناسب الوظيفة الشاغرة  اإلعالنختتار املنظمة وسيلة : اإلعالن - ب

�©ȐĐ¦عن طريق الربيد أومباشرة  إما، ويتم تلقي الطلبات )اخل...الراديو أو.  

بعض الرتبصات من طرف الطلبة كجزء من الدراسات  إجراءيتم : المدارس والجامعات - ج

واالختيار من بينهم بعد خترجهم، وتتميز هذه  األفرادوهذا ميكن املنظمات من تقييم  ،العملية

ǸǠǴǳ�̈ǄǿƢƳÂ�ƨƥ°ƾǷ�ƨǳƢǸǟ�ǂǧȂƫ�ƢĔȂǰƥ�ƨǬȇǂǘǳ¦ل.  

§�: وكاالت ومكاتب التوظيف - د ƢǘǬƬǇ¦�ƨȈǴǸǠƥ�ǶƬē�ƨǏƢƻÂ�ƨǷƢǟ�Ǧ ȈǛȂƬǴǳ�Ƥ ƫƢǰǷ�½ƢǼǿ

.املرشحني واختيارهم حسب احتياجات ورغبات املنظمة

للعمل يف  أعضائها بتأهيلاملنظمات املهنية  أوتقوم بعض اجلمعيات : المنظمات المهنية -ه

  .بعض امليادين وهذا يسهل عملية توظيفهم

�ƾǼǟ��Ǧ أحيانااملؤسسة تلجأ قد  ȈǛȂƬǳ¦�ƨȈǟȂǻ�śǈŢ�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈƳ°ƢŬ¦�°®Ƣǐŭ¦�ń¤� ȂƴǴǳ�̈°ÂǂǓ

ȆǴȇ�ƢǷ�Ƣē¦ǄȈŲ�Ƕǿ:2أالكفاءات اخلارجية، و  ظهور بعض الوظائف باملنطقة ميلي ضرورة للجوء إىل

االستعانة خبربات وافكار واساليب عمل جديدة.  

احداث تغيري يف املنظمة. 

ري يف اهليكل التنظيمي احلايلاحتمال احداث تغي.  

رغم التأثري االجيايب لكل من املصادر الداخلية واخلارجية بالنسبة للموارد البشرية يف املؤسسة، إال أن 

�ƨȈǫŗǳ¦�ȄǴǟ�¾ȂǐƸǴǳ�ƢȈǠǇ�̧¦ǂǐǳ¦�À¢�ƾų�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�°®ƢǐǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƦǧ��ƢǸđȂǌƫ�¥ÂƢǈǷ�ƢǸȀȈǴǰǳ

جانب تأثريه السليب على معنويات الذين مل تتم ترقيتهم،   يؤدي إىل احلساسية والتوتر بني األفراد إىل

كما يؤدي أيضا إىل مجود وعقم األفكار وعدم التجديد واالبتكار، أما بالنسبة للمصادر اخلارجية 

).92-91(، مرجع سبق ذكره، ص ص "الموارد البشرية إدارة"محداوي وسيلة، . د - 1
.118، ص2012دار البداية للنشر والتوزيع، االردن، ، 1ط، "اإلدارة االحترافية للموارد البشرية"الطراونة،  عمر. د - 2
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فتظهر يف صعوبة االتصال وتقييم األفراد ذوي االستعدادات العالية، كما يتطلب الفرد املعني من 

ع ظروف املؤسسة، وبسبب مشاكل نفسية لألفراد داخل املؤسسة اخلارج وقت أطول للتكيف م

Ƥ ǐǼŭ¦�Ǯ ǳǀƥ�ńÂ¢�ǶĔ¢�ÀÂǂǠǌȇ�ǺȇǀǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ.

1.أساليب معالجة عدم التوازن بين العرض والطلب في الموارد البشرية: ثالثا

 أوللمؤسسة  األساسية األهدافيبدأ النموذج بدراسة : نموذج تخطيط الموارد البشرية - 1

جات املؤسسة من العاملني من خالل حتليل ظروف العرض والطلب، ومن ياع، مث حتديد احتاملشرو 

.مث حتديد املطلوب من املوارد البشرية

تقوم إدارة املوارد البشرية بتحديد انعكاسات التغريات على تركيبة : تحديد األهداف المستقبلية -ا

ل الذين حتتاجهم املؤسسة، حبيث حتدد العما وتأهيلالعمالة وذلك لتحديد احتياجات التكوين 

...).التكنولوجية، التنظيمية(خطط الوظائف األخرى وحتديد العوامل املؤثرة على القوى العاملة 

  :تحليل ظروف الطلب والعرض - ب

 :أمههاويتطلب حتليل ومراجعة عدة عناصر : تحليل ظروف الطلب - 

عدد العمال الالزم للمشروع اجلديد. 

التطورات الƨǈǇƚŭ¦�©ƢȈǴǸǟ�ȄǴǟ�ƢēƢǇƢǰǠǻ¦Â�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬ.

التغري يف عبء العمل نتيجة املشروع اجلديد. 

التغري املتوقع يف الظروف االقتصادية للبلد. 

 املشروع اجلديد إدخالالتغريات التنظيمية املتوقعة يف املنظمة نتيجة.

  :ويتطلب القيام مبا يلي: تحليل ظروف العرض - 

 دخول وخروج العمال من املؤسسة(حتليل حركة العمالة(. 

دراسة خمزون املهارات املتوافر لدى املؤسسة. 

 ثر التغريات التكنولوجية على عدد العاملنيأحتديد. 

حتديد معدالت ترك اخلدمة وخرائط تدفق العمالة.  

  يقصد به حتديد احتياجات املؤسسة من العاملني يف كل سنة  :تحديد المطلوب من العمالة - ج

نوات اخلطة، حيث تضع املؤسسة جدول يتضمن عدد العمال الذين حتتاجهم  يف كل وظيفة من س

:والتواريخ اليت حتتاجهم فيها، ومن العوامل اليت تؤثر يف حتديد عدد العاملني خالل فرتة زمنية معينة ما يلي

.، بتصرف)82-72(، مرجع سبق ذكره، ص ص"ارد البشرية المو  إدارة"محداوي وسيلة، . د - 1
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 باألداءيف كل وحدة وعالقتها  األساسيةويظهر بتحديد الوظائف : تحديد الوظائف المطلوبة - 

دراسة  األخريدجمها لتوفري اجلهود والتكاليف ليتم يف  أواالستغناء عنها  إمكانيةالفعال للعمل، ومنها 

  .الوظائف بفعالية ألداءعدد العمال املتاح ومالئمتهم 

ومتثل مواصفات العاملني املوجودين باملنظمة من سن، : الخصائص المرتبطة باليد العاملة - 

اخل، يف حتديد العمالة املطلوبة، فتقديرها ...لعمال، العطل، التقاعد واالستقاالتجنس، نسبة دوران ا

مسبقا يساعد على تفادي العديد من املشاكل، ويؤدي عدم توفر املهارات واخلربات والقدرات 

  .مما يتطلب املزيد من العاملني يف الوظيفة اإلنتاجيةاخنفاض  إىلالوظائف  ألداءالالزمة 

وترتبط بالتغريات املتوقعة من الناحية التكنولوجية، القانونية، : مرتبطة بالمحيطالعوامل ال - 

والوظائف  األعمالمعها بتحديد  وتتالءم�ƨǈǇƚŭ¦�Ƣđ تتنبأاخل، واليت ...االجتماعية التكنولوجية

  .اجلديدة وعدد العاملني الالزمني فيها

استثمارات  إدخال التنظيمي يف حالة حيدث التغري: التنظيمية بالتأثيراتالعوامل المتعلقة  - 

مشروع جديد، يؤثر  إدخال أوخدمات  أوتنظيم العمل، خلق منتجات جديدة  إعادةجديدة، 

�ƨȈǟȂǼǳ¦Â�ƨȈǸǰǳ¦�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ȄǴǟ�ƨȈƳ°ƢŬ¦�©¦ŚǤƬǳ¦�ǞǷ للتالؤمتغيري هيكلة املؤسسة وحمتوى وظائفها 

ǼǳƢƥ�śǴǷƢǠǳ¦�ǺǷ�ƢēƢƳƢȈƬƷ¦�ƾȇƾƸƬƥ�¿ȂǬƫ�ŅƢƬǳƢƥÂ� ƢǼƥ��©ƢȈǼǬƫ�̈ƾǟ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�Ǧ ƟƢǛȂǳ¦�ǲǰǳ�ƨƦǈ

  .على دراسة كل العوامل اليت تؤثر على طلب املوارد البشرية

  :ومن بني طرق التنبؤ باالحتياجات املستقبلية ما يلي: طرق تقدير الطلب - د

ويقوم على حتليل الطلب يف املاضي ودراسة حجم العمالة عرب : تقدير الخبراء واألخصائيين - 

، ويقوم األقسامسنوات، ويستخدم املدير حدسه الشخصي يف حتديد العمالة للمؤسسة يف كل عدة 

�ƚƦǼƬǳ¦�¦ǀđ� ¦°ƾŭ¦�ǺǷ�®ƾǟويعتمد مسري األدقالتقدير  إىلمتوسط التنبؤات ليتم التوصل  ليأخذ ،

  .ختلفةاملوارد البشرية يف حتديد احتياجات اليد العاملة على احملللني واملختصني يف العمليات امل

ينطوي على وجود جمموعة من اخلرباء يقوم أفرادها بعمل تقدير مستقل للطلب املتوقع ": طريقة دالفي - 

على املوارد البشرية، مث يقوم وسيط بتقدمي كل التنبؤات املستقلة وتعريفها إىل اخلرباء اآلخرين، ملراجعة 

1"ىل حالة إمجاع على تقدير معنيموقفهم إذا أراد ذلك، وتستمر هذه العملية حىت يتم الوصول إ

وحدة بتقدير احتياجاته من  أويقوم كل مدير قسم : طريقة التقدير بواسطة وحدات  العمل - 

املستويات  أدىناليد العاملة، من خالل دراسة كل عمل وفرد يف فرتة اخلطة، وتنطلق العملية من 

 .83ص، 2000الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، ، "الموارد البشرية إدارة"راوية حممد حسن،  .د – 1
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هلياكل التنظيمية لتحديد احتياجات ، وهنا يستعان بالتقارير الوظيفية واأعالها إىلالتنظيمية 

املؤسسة، وتتميز الطريقة بالفعالية والشمولية رغم تكلفتها املرتفعة واستغراقها لوقت طويل، وتستعمل 

  .           يف املؤسسات املتطورة

يقوم املديرون بتحليل عبء  العمل املستقبلي لكل وظيفة على حدا وذلك : تحليل عبء العمل - 

يقوم به الفرد الواحد، ومنه  أنيف الوظيفة وعبء العمل الذي يستطيع  اإلمجايلالعمل مبعرفة عبء 

  .على عبء العمل الذي يقوم به الفرد اإلمجايليتحدد عبء العمل املستقبلي بقسمة عبء العمل 

 أوبالعرض الداخلي  إمايتم تغطية الطلب على اليد العاملة : تحليل المعروض من العمالة -ه

  :ويتطلب حتليل املعروض من العمالة حاليا وخالل فرتة اخلطة استعمال الطرق التالية اخلارجي،

يتم التعرف على عدد العاملني داخل هيكل الوظائف وحتليل تدفق : تقنيات تقدير العرض الداخلي -

  :التقنيات ما يلي أهماخل، ومن ...هذه العمالة يف الرتقية، النقل، ترك العمل والتكوين

تتم عملية اجلرد بتجميع املعلومات اهلامة عن العاملني باملؤسسة، : وارد البشريةجرد الم

�ƨǈǇƚǸǴǳ�ȆǨȈǛȂǳ¦�ǲǰȈŮ¦Â�ƨǨȈǛÂ�ǲǯ�Ŀ�Ƕǿ®ƾǟ��Ƕē¦°ƾǫ��Ƕē¦°ƢȀǷ��Ƕē¦ ƢǨǯ��ǶȀǨƟƢǛÂ) أنواع

ƢēƢƳ°®Â�Ƣǿ£Ƣũ¢��Ǧ ƟƢǛȂǳ¦(...�ǎ ƟƢǐƻ�¾ƢǸǠƬǇƢƥ�ƨǴǷƢǠǳ¦�ƾȈǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�ƨǠǸĐ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ƾǟƢǈƫÂ��

اخل، مث تصاغ هذه املعلومات يف جداول تدعى قوائم جرد ...السن، اجلنس، احلالة االجتماعية واملؤهل

املهارات وتعدل باستمرار مثال عند القيام بتقييم نتائج العمل سنويا، وتفيد هذه اجلداول يف حتليل وضع 

 .العمالة وتساعد على ختطيط املوارد البشرية

توظيف  وأماكن، هيكلتها الوظيفية معرفة املهارات باملؤسسةاعد على تس: جداول التعويض

العمال على وضع جداول التعويض اليت تظهر حركة تدفق العمالة عندما يصبح املنصب شاغرا، 

¦�Ŀ�ǶȀƬȇ®Â®ǂǷ�ÃȂƬǈǷ��ƢȈǳƢƷ�ƢĔȂǴǤǌȇ�Ǻȇǀǳ األشخاص أمساء ،تظهر هذه اجلداول املناصب

  األخرىستطيعون شغلها مستقبال، وبعض املعلومات الذين ي األشخاص أمساءاملناصب احلالية، 

 .اخل...كسن العمال ودرجة تكوين كل شخص يف املنصب الذي يستطيع شغله

هذه اجلداول تعطي صورة واضحة وحقيقية للحركة املمكنة للعمال، وتستعمل كمكمل جلرد 

مع تشخيص نقاط  إبقائه أوبديل عنه  وإحاللالكفاءات، وتساعد على اختاذ قرار معني بتغيري الفرد 

 .الضعف املطلوب تغطيتها بربامج تدريبية وحسب احلاجة

وتعتمد على حتليل نسب حترك العمالة داخل كل إدارة، بالرتقية أو النقل : السالسل الزمنية

أو ترك اخلدمة، ويتم التوصل إىل هذه النسب بدراسة بيانات املاضي واستخدامها للتنبؤ حبركة 

 .نوات املقبلةالعمالة عرب الس
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ويفيد هذا املخزون املؤسسة عند ختطيط برامج التكوين والتطوير والرتقية : مخزون المهارات

اخل، ويعترب كنظام للمعلومات يوفر للمؤسسة معلومات عن مواردها البشرية يف الوقت ...والنقل

 .اخل...��Ƕē¦°ƢȀǷ�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�ǶēƢǨǏ��Ƣđ�śǴǷƢǠǳ¦Ƕē¦ŐƻÂ أمساءالالزم، ويضم املخزون قائمة 

حتدد املسارات الوظيفية املقرتحة لكي يتدرج الفرد يف وظائف معينة : خرائط النمو الوظيفي

الوظائف العليا، وتفيد يف التعرف على جوانب اخلربة، املهارات الواجب توفرها يف  إىلحىت يصل 

.تدرجه الوظيفي، التكوين واخلربة الالزمني أثناءالشخص 

  :ر العرض الخارجيتقنيات تقدي - 

وأنواعيستلزم هذا التحليل حتديد توفر اليد العاملة حسب عدد : تحليل سوق اليد العاملة 

قتصادي يظهر نقص يف املهارات املطلوبة حسب املكان، النشاط اال أناملهارات املطلوبة، وميكن 

هلا، ويؤثر عدد توظيف عمال مؤسسات منافسة  إىل أحيانااملؤسسات  أيف املنطقة والبلد، وتلج

ؤثر التطور االقتصادي يلعرض اخلارجي لليد العاملة، كما على ا وأمهيتهااملؤسسات املنافسة 

 .والدميغرايف واالجتماعي والثقايف على العرض اخلارجي

على عرض اليد ...) نسبة النمو، كرب سن السكان(تؤثر املتغريات الدميغرافية : الديمغرافية

 .االعاملة وكيفية تسيريه

بعد تقدير االحتياجات والعروض يف اليد العاملة، تقوم : تنفيذ مخططات الموارد البشرية - 2

كرب من االحتياجات يكون أيلها، عندما يكون العرض الداخلي الفروقات بينها وتعد بإزالةاملؤسسة 

�ƢēƢƳƢميكن املؤسسة من تلبية احتي كان العرض الداخلي ال  إذاللمؤسسة فائض، ويف حالة العكس 

  .هناك نقص يف اليد العاملة

هذان الوضعيتان تشكل عدم التوازن بني العرض والطلب من الناحية الكمية والنوعية جيب معاجلته، 

�ǂȇƾǬƫ�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƨȈǐƼǌǳ¦�©ƢǨǏ¦Ȃŭ¦Â�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦Â�©¦°ƢȀŭ¦�ŚǧȂƬƥ�ǶƬē�Ʈ ȈŞما كانت  إذا

 أسباب إىلالوظائف، وقد يعود عدم التوازن  الكفاءات واملهارات املتوفرة تتناسب مع متطلبات

  .كمواصفات تكوين العمالة من حيث السن مثال   أخرى

القضاء عليها،  أواملؤسسة من تفادي هذه الفروقات  إسرتاجتيةوميكن ختطيط اليد العاملة بطريقة 

  :يفخذ بعني االعتبار عدة جوانب مهمة عند صياغة املخطط االسرتاتيجي تتمثل اال لذلك جيب

تشكيلة العمالة احلالية. 
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االحتياجات الكمية والنوعية للموارد البشرية. 

 للموارد البشرية األساسيةاملواصفات. 

هل هناك عدم توازن بني العرض والطلب وملاذا. 

 إلزالتهويف حالة عدم التوازن ما هي الوسائل اليت ميكن اختاذها. 

املمكنة لتقديرههي الوسائل  مل يكن هناك عدم التوازن ما وإذا. 

ذلك  وتأثريالعجز يف اليد العاملة، التكاليف  أوالالزمة حلل مشاكل الفائض  اإلجراءات ألمهيةونظرا 

على العمال واملؤسسة يكون من الضروري مراجعة خمططات العمالة والتقديرات فيما خيص التغريات 

:احمليطة املختلفة، ونشرح هذه التقنيات كما يلي

كانت املؤسسة تعاين من عجز يف اليد العاملة   إذا: الجة الفائض في الموارد البشريةتقنيات مع -ا

التوظيف لينقص عدد العمال  إيقافتقرر  أنرب من املطلوب، تستطيع املؤسسة أكاملعروض  أي

بطريقة طبيعية مع الوقت عن طريق االستقاالت والتقاعد، كما تشجع املؤسسة على التقاعد املسبق، 

.ون مرتب، ختفيض ساعات العمل وطرد بعض العمالالعطل د

كانت املؤسسة تعاين من عجز يف اليد العاملة تقوم بالتوظيف   إذا: تقنيات معالجة العجز - ب

اخلارجي للبحث عن مصادر جديدة للعمال كما تستطيع تسهيل عملية االختيار، وضع برامج 

 إحالل أو املسار الوظيفي حلل مشاكلها تغيري خمططات تسيري أوتكوين وتطوير للعمال احلاليني 

.توازن املؤسسة إلعادةتكنولوجيا جديدة 
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الكفاءات، ويهدف إىل الرفع من مستويات تأهيلهم من  يساهم يف تطويرتثمني املكتسبات : تمهيد

ŐŬ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦�śǸưƬƥ�ǶƬē�Ǆǯ¦ǂǷ� Ƣǌǻ¦©�دفع العديد من الدول إىل إ جل خلق القيمة، وهذا ماأ

�©ȏƢĐ¦�Ǧ ǴƬű�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦Â�Ƣđ�» ¦ŗǟȏ¦Â�ƨȈǼȀŭ¦  فالفرد العامل مطالب بتعلم كل ما هو

جديد حول عمله حبثا منه عن رسم مساره املهين، من خالل خمتلف املراكز اليت تثمن وتعرتف 

طويرها واحلركية املهنية اليت يرغب فيها، حيث متثل عملية بكفاءاته مما يكفل له قابلية استخدامها وت

 ةتنمياالعرتاف مبكتسبات اخلربة املهنية تثمينا للتعلم غري الرمسي، وهذا ما يشجع املهنيني على 

ǶēƢȈƷ�ǖŶ�śǈƸƬǳ�ƨȈǼȀŭ¦�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ǶȀƬƦǣ°�  ويسامهون هؤالء بالتايل يف توفري

«�ƢȀŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǽǀđ°¦©ملن ليس فرص عمل  ŗǠƫ�̈®ƢȀǋ�°¦ƾǐƬǇ¦�ÀƢǰǷȍƢƥ�¿¦®ƢǷ��ǲǸǟ�Ǿǳ.

  .مفاهيم مرتبطة بالموضوع: المبحث األول

 :تعريف الشهادة والخبرة المهنية: أوال

الوثيقة الرمسية اليت تصدر من قبل السلطات املعنية تثبت مصداقية امتالك حاملها "هي : الشهادة

.1"ومتكنه من مزاولة نشاط حسب التخصص املذكور يف الوثيقة بصفة قانونية ملعارف ما علمية أو عملية

�ƢĔƘƥ�ƨȈǼȀŭ¦�̈ŐŬ¦�» ǂǠƫ" املعارف واملهارات املكتسبة من خالل املمارسة الطويلة واملدعومة

باملالحظة، ختتلف درجة االكتساب من شخص آلخر حسب االستعداد وقابلية كل واحد والعناية 

ضوع املمارسة، لذلك قد تطول أقدمية شخص ما دون أن تتحقق له خربة كبرية اليت يبديها مبو 

.2"مقارنة بآخرين

�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƨƥǂƴƬǳƢƥ�ƨǘƦƫǂǷ�̈ŐŬ¦�ÀȂǰƫ�Ʈو  ȈƷ�Őǯ¦�ǾȇȂǨǟÂ�Őǯ¦�ǪǸǟ�ƢđƢǈǯ¤�¾Ȑƻ�ǺǷ�śǸưƬǳ¦�ÀȂǰȇ

عرفة أو مصطلح خيتزل ضمنه مفهوم امل"اخلربة املهنية هي  ، و3"والتدريب لذلك يطلق عليها خربة

الخبرات  دراسة حالة تثمين -تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية" ،وآخرون األمنيمشرور حممد . د - 1

.28مرجع سبق ذكره، ص ، " -الحرفية بوالية معسكر
، على اخلط، )25/04/2018(،"هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 2

2015/2016،s3d0a142b68acbf5f.jimcontent.com/.../التكوين20%هندسة.pdf
،اخلط على، )20/09/2017(،"تثمين مكتسبات الخبرة المهنية"هال اخلمعلي، -3

https://www.bayt.com/en/specialties/q/354521/
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املهارة أو قدرة املالحظة، وعادة يكتسب املوظف اخلربة من خالل املشاركة يف عمل معني أو حدث 

�Őǯ¢�ƢǬǸǟ�ƢđƢǈǯ¤Âمعني، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل أو احلدث إىل تعميق هذه اخلربة

املهنية أيضا بشكل  ترتافق كلمة اخلربة، لذلك ترتافق كلمة خربة غالبا مع كلمة جتربة ،وعفوية أكرب

فاخلربة ) قولية( خاص مع املعرفة اإلجرائية أي معرفة كيفية عمل شيء ما وليس جمرد معرفة خربية

ن واخلربة املهنية أيضاً هي حصيلة ما يكتسبه املوظف م، املهنية هي معرفة جتريبية أو معرفة بعدية

ومعرفة تامة باألمور الصحيحة  حلولالتجارب العملية نتيجة مواقف وإجراءات ومشاكل وأخطاء و 

ال  . . ال، وهي الثروة املعرفية املرتاكمة واملتنامية يوماً بعد يوم القائمة على أصول صحيحة وسليمة

إن اخلربة هي  ، 1"كانت كذلك فال تعترب خربة  وإذا ،ميكن للخربة أن تكون عبارة عن روتني يومي

"ȈǠǓÂ�ƨǸȈǫ�±¦ǂƥ¤�» ƾđ�ŚƦƻ�Ãƾǳ�Ƥ Ǵǘƫ�̈°ƢǌƬǇ¦�ȄǴǟ�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�©ƢǨǳƢűÂ�ǂǗƢű��ƢđƢƦǇ¢��ƢǷ�ƨ

�̧ȂǸů�ƢĔ¢�ȄǴǟ�» ǂǠƬǧ�ƨȈǼȀŭ¦�̈ŐŬ¦�ƢǷ¢��ƨǬǸǠǷ�ƨȈǼǬƫ�» °ƢǠǷ�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�©¦ŐŬ¦Â�ǲȈǳƢƸƬǳ¦�² ƢǇ¢

ربة املهنية هي اخل، 2"وضعيات العمل اليت زاوهلا شخص ما واليت مكنته من تطوير خمتلف كفاءاته

�ƲƬǼȇ�ƢŲ�Ƣđ�̧ȂǫȂǳ¦�¿ƾǟ�¼ǂǗ�ƨǧǂǠǷÂ األخطاءهذه الفرتة ارتكاب  القيام بوظيفة ما لفرتة ومت خالل"

تتحول كروتني بل ميكن  أنال ميكن للخربة ، تلك هي اخلربة املهنية أخطاءعنه فعل العمل بدون 

ن كان العمل إل بكل انسيابية وبكل سهولة حىت و تعم آلليةȂƸƬƫ�Ƣđ�ǲǷƢǠƬǳ¦�°ÂǂŠ¾� بأنهالقول 

ƢĔƢǬƫȏ�ǶƼǓ"34:جند بان هناك فرق بني املعرفة والعلم واخلربة، ميكن تعريفهم كما يلي، كما

أو من خالل  التجربةعن طريق  املعلومةأو اكتساب  احلقائقهي اإلدراك والوعي وفهم  :المعرفة

ēƢƳƢƬǼƬǇ¦�̈ ¦ǂǫÂ�Ǻȇǂƻȉ¦�§°Ƣš التأمل يف طبيعة األشياء  �ȄǴǟ�̧ ȐǗȍ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Â¢�ƨǧǂǠŭ¦��Ƕ

«�¦ȂȀĐ¾مرتبطة بالبديهة والبحث  ƢǌƬǯȏ  وتطوير التقنيات الذاتوتطوير. 

1-��ȆǷƢǸĐ¦�¿Ƣǈƥ"15/03/2018(،"مدير الموارد البشرية والشئون اإلدارية(،على اخلط ،

ar/specialties/q/139935https://www.bayt.com/
دراسة حالة تثمين الخبرات  -تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية" ،وآخرون األمنيمشرور حممد . د - 2

.28، مرجع سبق ذكره، ص "-الحرفية بوالية معسكر
،)26/04/2018(،  "أهمية الخبرة المهنية وكيف تقدم سيرتك المهنية : خبرتك المهنية "، سعيد امحد طايع حممد حممد عمر  - 3

على اخلط  ،https://www.ts3a.com/?p=1893

، على اخلط،)03/04/2018(، "الفرق بني اخلربة، املعرفة، العلم"-4

https://www.bayt.com/ar/specialties/q/270782/العلم-املعرفة-اخلربة- بني-الفرق-ما
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هو جمموعة ومنظومة من املعارف املتجانسة واملتناسقة اليت يعتمد يف احلصول عليها على  :مالعل

  .املنهج علمي دون غريه

أو احلدث إىل  هى املشاركة يف عمل معني أو حدث معني، وغالبا ما يؤدي تكرار هذا العمل: الخبرة

Őǯ¢�ƨȇȂǨǟÂ�Őǯ¢�ƢǬǸǟ�ƢđƢǈǯ¤Â�̈ŐŬ¦�ǽǀǿ�ǪȈǸǠƫ . جتربهلذلك ترتافق كلمة خربة غالبا مع كلمة.  

لتعلم بالرغم مما يكتسبانه من أمهية تتغاضى الكثري من األنظمة عن دور اخلربة واملمارسة املهنية يف ا" 

يف مؤسسة فرنسية كبرية كانت إجابات املستخدمني  1992بالغة، فمن خالل حتقيق أجري سنة 

�Ƕē¦ ƢǨǯ�Ǟǧǂƥ�Ƕǰǳ�ƪ:عامل، عن سؤال500املستجوبني، البالغ عددهم  Ƹũ�Ŗǳ¦�́ ǂǨǳ¦�Ȇǿ�ƢǷ

1:بصفة معتربة ؟، حسب الرتتيب التايل

 ه مبهارةمشروع جديد جيب اجناز. 

مشكلة عويصة جيب حلها. 

فرتة عمل  مبوافقة زميل أكثر خربة. 

عمل مؤقت يف مصلحة أخرى. 

.............................

.............................

التكوين. 

دة وال تنحصر يف التكوين يتضح من هذه النتائج أن فرص اكتساب وتنمية املهارات متعد

إدارة مشروع، معاجلة مشكلة، االحتكاك بالزمالء (سطة اخلربة واملمارسة ن التعلم بواوحده، أ

  .أكثر أمهية من متابعة برنامج تكويين) األكثر خربة واحلركية الداخلية

.44مرجع سبق ذكره، ص ، "هندسة التكوين" ثابيت احلبيب،. د - 1
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  .دور اإلشهاد على الكفاءات بواسطة الخبرة المهنية بالنسبة لمختلف الفاعلين: ثانيا

اف املختلفة باختالف األفراد املستفيدين منها، أن حتقق جمموعة من األهد ميكن هلذه الشهادة

أرباب العمل وخمتلف الفاعلني، لذا جند هناك عدة أسباب حتتم خلق نظام فعال إلصدار هذه 

1:الشهادات مع بعض التحفظات كما يلي

نا لنوعية التكوين الذي بالنسبة هلم ميكن هلذه الشهادة أن تشكل ضما: وجهة نظر األفراد - 1

، كما أن حقيقة االستثمار يف هذا التكوين معرتف به وذا )نه مؤمن عليهمعلى افرتاض أ(تلقونه 

قيمة، هذه األخرية متكن األفراد من الوصول إىل مستوى تعليم عايل أو احلصول على وظيفة أو على 

مكانة اجتماعية عالية، كما ميكن أن تكون هذه الشهادة وسيلة لتعريف هوية األفراد واملهن، حيث

ƢĔȂǰǴŻ�ȏ�Ǻȇǀǳ¦Â�©¦®ƢȀǋ�ȄǴǟ�ÀÂ±ȂŹ�Ǻȇǀǳ¦�Ǯ ƠǳÂ¢�śƥ�ǲǏƢǧ�ǖƻ�ǶǇǂƫ�À¢�ǺǰŻ.

إن تثمني مكتسبات اخلربة املهنية : وجهة نظر أرباب العمل والعالقة مع سوق العمل - 2

واستصدار شهادات االعرتاف ميكن أن تساعد أرباب العمل يف توفري طريقة للتعرف على مميزات 

فراد الذين يرغبون يف احلصول على العمل، حيث أن هذه الشهادة تكون أول ومعارف وخربات األ

للتواصل بفعالية ) أرباب عمل وعمال(خطوة تسمح بدخول األطراف الفاعلة إىل سوق العمل 

.حيث ختتلف تبعا ألنواع الوظائف، وهي تتطور وفقا ألمناط أسواق العمل

مهارات وممارسات التوظيف للمؤسسات ميكن أن إن حقيقة حتوالت أمناط تنظيم العمل وحمتواه و 

ƨȈǼȀŭ¦�̈ŐŬ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�śǸưƫ�©¦®ƢȀǋ�°Âƾƥ�©ǂƯƘƫ�ƢĔƘƥ�¾ȂǬǻ.

دراسة حالة تثمين الخبرات  -تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية"وآخرون،  األمنيمشرور حممد . د - 1

.30، مرجع سبق ذكره، ص"-الحرفية بوالية معسكر
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  .ماهية تثمين مكتسبات الخبرة: المبحث الثاني

ƢđƢƸǏ¢�«ƢƬŹ�Ʈ ȈŞ��ƨȈǸȈǴǠƬǳ¦�¼ǂǘǳ¦�Ǧ ǴƬƼŠ�®¦ǂǧȋ¦�ƢȀƦǈƬǰȇ�ƢǼƫƢȈƷ�Ŀ�ǺȀŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƾƳȂƫ

«�Ƣđإىل اإل ¦ŗǟ�ƢȀƸǼŻÂ�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǂȇȂǘƫ�ń¤�Ǟǧƾȇ�¦ǀǿÂ��Ƣđ�» ¦ŗǟȏ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǺǷ�Ƥ ǴǘƬȇÂ��

 .التحفيز الالزم الذي يتم من خالله خلق القيمة

   .بتثمين مكتسبات الخبرة المهنيةالتعريف : أوال

مبكتسبات اخلربة املهنية تثمينا للتعلم غري الرمسي، األمر الذي يشجع " متثل عملية االعرتاف

ƢȀǋ�°¦ƾǐƬǇ¦�ÀƢǰǷȍƢƥ�¿¦®�ƢǷ��ƨȈǼȀŭ¦�Ƕē¦ ƢǨǯÂ�Ƕē¦°ƢȀǷ�ǂȇȂǘƫ�Ŀ�ǶȀƬƦǣ°�ȆǸǼȇÂ�śǇ®̈�املمار 

©¦°ƢȀŭ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦�ǽǀđ�» ŗǠƫ"1 ، 2:مصطلح له عدة صيغ تتمثل فيما يلي االعرتافو

وهو إدراج اخلربة املهنية وكذا املمارسات الفردية اخلارجة عن  )VAP(تثمني املكتسبات املهنية 

ق املهين كمصدر للكفاءة لتحديد التطورات املهنية، كما جند أيضا مصطلح تثمني مكتسبات النطا

الذي يعرب عن االعتماد على اخلربة املهنية للسماح جزئيا أو كليا باحلصول على  )VAE(اخلربة 

.2002شهادة ذات عرض مهين يف إطار قانون يناير 

صديق كفاءات ومهارات فرد ما مقارنة مبعيار رمسي، عملية توثيق وت"بأنه  )Bertrand(كما يعرفه 

  .وتتجسد هذه العملية يف وثيقة ذات قيمة قانونية

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�Ƣǔȇ¢�ƨȈǼȀŭ¦�̈ŐŬ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�śǸưƫ�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǰŻÂ" طريقة أخرى للحصول على شهادة إىل

¦�ǽǀǿ��ǲǏ¦ȂƬŭ¦�ǺȇȂǰƬǳ¦�Â¢�ǶǴǠƬǳ¦�Â¢�̈®ƢƬǠŭ¦�ǺȇȂǰƬǴǳ�ƨȈǰǇȐǰǳ¦�¼ǂǘǳ¦�Ƥ ǻƢƳ�śǸưƬƥ�ǶƬē�ƨǬȇǂǘǳ

الكفاءات اليت مت تطويرها من قبل الفرد بطريقة غري رمسية، هذه الشهادة يتم التحقق منها جزئيا أو  

كليا دون املشاركة يف التكوين الذي مر به الفرد، كما يوضح هذا القانون بان استئناف الدراسة ليس 

  .إلزاميا حبيث ال تنقص قيمة الشهادة احملصل عليها

مفهوما واسعا ألنه يغطي حمتوى وظروف العمل، وكذلك اإلعداد والتدريب والتثمني "مني يعد التث

.3"يتحقق عرب حتسني ظروف العمل وكذلك حتسني معارف األفراد وغري ذلك

.47مرجع سبق ذكره، ص ،"هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 1
دراسة حالة تثمين الخبرات –ين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية تثم"األمني وآخرون، مشرور حممد . د - 2

).29-28(، مرجع سبق ذكره، ص ص "الحرفية بوالية معسكر
 -VAP : Valorisation des acquis professionnel
 -VAE: Valorisation des acquis de l'expérience.

.65، مرجع سبق ذكره، ص "واإلداريالتطوير التظيمي "حممود عبد الرمحن، . د - 3
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ISOلذلك يشكل االعرتاف بالكفاءات اجتاها جوهريا يف شهادة  9000/ Version ويف  2000

احلفاظ على املعرفة "حبيث تثمني املعرفة تسعى من خالهلا إىل مقاربة اجلودة الشاملة عموما، 

) االعرتاف(ومنه فتثمني ، 1"الضرورية ملمارسة العمل اليومي، وعلى رأسها املهارات واخلربات

مبكتسبات اخلربة هي جمموعة من اإلجراءات املنتظمة إلضفاء الصبغة الرمسية لكفاءات األفراد غري 

ȀǸȈȈǬƫ�Őǟ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦ ا يف مراكز خمتصة تنتهي مبنح الفرد شهادة كفاءة تؤهله ملمارسة النشاط الذي

يتناسب مع تلك الكفاءة بصفة رمسية وكذا األنشطة الفرعية اليت ميكن ممارستها إضافة إىل النشاط 

املدونة و الرئيسي كل ذلك يتم باالعتماد على املدونة الوطنية أو الدولية للوظائف والكفاءات، 

2:رية للوظائف واملهناجلزائ

،حتديد أي مهنه موجودة يف اجلزائرهي مرجع وطين للوظائف واملهن والذي من خالله ميكن و 

هذا املرجع يسمح لكل من املستخدمني والباحثني عن العمل بتحديد الكفاءات لكل وظيفة، 

 .وبالتايل فانه يسهل التوظيف والبحث عن العمل

تسمية، وهي 5479بطاقة للوظائف واملهن، 422رية للوظائف واملهن كما حتتوي هذه املدونة اجلزائ

بطاقة  422، وميدان فرعي 36، وميدان 87، وقطاع 16موزعة على منظمة على شكل بنية شجرية 

" وسيط"املدونة اجلزائرية للوظائف واملهن يف نظام املعلوماتية اجلديد  إدراجمت ، حيث للوظائف واملهن

.لتشغيل، وبذلك يصبح دور الوساطة بني طاليب العمل وعارضي العمل أكثر جناعةللوكالة الوطنية ل

يتم استخدام املدونة اجلزائرية للوظائف واملهن من طرف مجيع شركاء الوكالة الوطنية للتشغيل 

الشركات االقتصادية، مؤسسات التكوين والتعليم املهين، مؤسسات التعليم العايل، اهليئات اخلاصة (

 . ومن طرف مستشاري التشغيل للوكالة الوطنية للتشغيل.......) يب، للتنص

مرجع  ،"منظور متجدد لتدبير الموارد البشرية: المخطط المديري للموارد البشرية بوزارة االقتصاد والمالية"وزارة االقتصاد واملالية، -1

.14، صسبق ذكره
،على اخلط، )6/2/2017(املدونة اجلزائرية للوظائف واملهن، -2

post_86.html-https://dzconcours.blogspot.com/2017/02/blog
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يف إطار عصرنة هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل  المدونة الجزائرية للوظائف والمهن ةنشأ

)ANEM( قامت وبالشراكة مع نظرييها الفرنسي قطب التشغيل)Pôle emploi( بإنشاء املدونة

املؤسسات االقتصادية، مؤسسات التكوين (لك مبسامهة مجيع الشركاء اجلزائرية للوظائف واملهن وذ

 ). اخل...والتعليم، مؤسسات التعليم العايل وخمتلف الفدراليات 

الحتياجات ايسمح بالتعرف بشكل أفضل على  )(NAMEني املدونة اجلزائرية للوظائف واملهن يحت

 .وعارضي العمل يف التكوين من جهة ويشجع على التوفيق بني طاليب العمل

لغة مشرتكة حول الوظائف واملهن )NAME(كما توفر هذه املدونة اجلزائرية للوظائف واملهن 

 . لتسهيل احلوار بني خمتلف األطراف الفاعلة يف سوق العمل

. لمحة تاريخية عن تثمين مكتسبات الخبرة :ثانيا

سطى عند حريف الطوائف، حيث بدأ العمل بنظام االعرتاف على مكتسبات اخلربة يف العصور الو 

كنظام " )Apprenticeship(" التلمذة الصناعية أو املهنية"طورت هاته الفئة ما يعرف بنظام 

لتأهيل احلرفيني بشروط تشمل كل من واجبات املعلم وتلميذه، حيث حيصل هذا األخري على 

تُعرَّف التلمذة الصناعية "،1"شهادة اعرتاف من مدربه بامتالكه املؤهالت الالزمة ملمارسة احلرفة

�ǾǸȈǴǠƬƥ�¿ȂǬȈǇ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈Őƻ�Â̄�ǎ ƼǋÂ��ǾǸǴǠƬȇ�À¢�ƾȇǂȇ�ǲǸǟ�Ǻǟ�Ʈ ƷƢƥ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ƢĔƘƥ

خالل وقت حمدد، والتلمذة الصناعية هي عقد رمسي للتدريب والتعليم املهين بني وزارة الرتبية وغرفة 

والذي يتم من خالله تدريب وتعليم الطالب ، "التلميذ"وأخرياً الطالب " قطاع األعمال"الصناعة 

بشكل نظامي حبيث يصبح مؤهًال تأهيًال عالياً مبهنة معينة، وبالتأكيد فإنه البد من وجود مؤسسة 

صناعية تؤمن اخلربة والتدريب الصناعي بينما تقوم املعاهد أو املدارس املهنية بتقدمي الدعم العلمي 

صطلح ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكية يف األربعينيات  ، ظهرت هذه العملية كم2"والفين هلا

كحل ملشكلة اجليش األمريكي العائدين من احلياة العسكرية والذين كانوا قد اكتسبوا خربات أثناء 

ƨȈǻƾŭ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ǶȀů®Â�řȀŭ¦�ǶȀǴȇȂŢ�» ƾđ�Ǯ ǳ̄Â��ÄǂǰǈǠǳ¦�ǶȀǴǸǟ.

 - ANEM : Agence nationale pour l'emploi.
دراسة حالة تثمين الخبرات  –لكفاءات الحرفية تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير ا"،وآخرون األمنيمشرور حممد . د - 1

.29، مرجع سبق ذكره، ص "الحرفية بوالية معسكر
،على اخلط،)2009 مارس 19اخلميس  ( ،"بوابة لصناعة متطورة ومزدهرة"... حلب"التلمذة الصناعية في "زياد عرفة، -2

=business&filename=200903191215032ttp://www.esyria.sy/ealeppo/index.php?p=stories&categoryh
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كما هو احلال يف كل ميادين احلياة العملية    ،ة الصناعّيةوقد طرأ تغيري كبري على مقوِّمات التلمذ"

إذ تبوأت اآللة  ،امن عشر ومنتصف القرن التاسع عشراملختلفة يف الفرتة ما بني أواخر القرن الث

ثري من األعمال اليت كانت مكانة متقدمة يف العمل عما كانت عليه احلال يف السابق، فسهلت الك

¦ȏƢĐ¦�À¢�ȏ¤��ƢŷŚǣÂ�ƲȈǈǼǳ¦�ƨǟƢǼǏÂ�ƨǯƢȈūƢǯ�ƨċȇÂƾȈǳ¦�©¦°ƢȀŭ©� قبل تدخل اآللة على تعتمد

الكهرباء، اجلديدة للتدريب اليت ظهرت على السطح وقتئذ، واخرتقت أوساط ُمَشغِّلي اآلالت وعّمال 

.1"وخرَّاطي املعادن، وصانعي قطع الغيار، أعادت للقوى البشرية واليد العاملة مكانتها وأمهيتها

ليشمل كل أنواع اخلربات املكتسبة يف احلياة املهنية،  "ر هذا النظام يف الستينات والسبعينات مث تطو 

�¦ǀđ�ƢȀȈǧ�ǲǸǠǳ¦�¢ƾƥ�ȐưǷ�ƢǈǻǂǨǧ��ǂƻƘƬǷ�ƪ ǫÂ�Ŀ�À¤Â�Ãǂƻ¢�¾Â®�ń¤�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǸǠǳ¦�ǲǬƬǻ¦�ƢǸǯ

، ويسمح 19/12/2001النظام بصفة شاملة وفعلية، ومبوجب قانون العصرنة االجتماعية الصادر يف 

هذا األخري ألي شخص ميارس نشاطا مهنيا كأجري أو غري أجري أو متطوع منذ ثالث سنوات أن 

.2"يتحصل على االعرتاف خبربته املهنية لدى هيئات متخصصة

على و  وكما هو معلوم فتاريخ تثمني مكتسبات اخلربة املهنية هو أقدم من تاريخ التكوين املتواصل،

ملهين مبفهومه العلمي أو كمصطلح أكادميي مل يظهر إال يف العصر احلديث، الرغم من أن التكوين ا

إال أن الباحث يف تاريخ احلضارات جيد أن التكوين املهين وجد منذ قدمي الزمان لكن بتسميات 

خمتلفة، أي أن تارخيه يرتبط بتاريخ اإلنسان ووجوده، ألن هذا األخري كان حمتاجا لبعض املهن 

اعده على قضاء حاجاته، وكان لزاما عليه أن يعلم من حوله ليساعدوه على ذلك،اليدوية اليت تس

بفرنسا يف قانون 1934، حيث كان تقدميها رمسيا عام3"وحىت ال تنقرض هذه املهن بوفاته

والذي حاول أن يربط بني االنفتاح االجتماعي وخنبة املدارس الكبرية، بإصدار ، 10/05/1934

جلنة املهندس، يف خطوة للمساواة مع خرجيي : ه من قبل الدولة حتت اسمشهادة مهندس معرتف ب

- الربامج النظرية حىت حتقق التلمذة الصناعية أهدافها املأمولة سوق منها كاملة، ال بد من حتقق أمور عدة، أمهها مواكبة:التلمذة الصناعة

سوق العمل، ومواجهة التحديات سريع والدائم يفوالعملية يف مراكز التدريب املهين ملتطلبات العمل وحتديثها أوالً بأول، ومسايرة التطور ال

على  واملعوقات اليت رمبا تعرتض دور بعض مؤسسات التدريب املهين يف فرتة التلمذة الصناعية، وحتسني فرتة التلمذة الصناعية داخلها، والعمل

 .ومراكزه لتدريب الطالب داخل مؤسسات التدريب املهين توفري اآلالت واملعدات احلديثة الالزمة
،على اخلط ،)01/08/2016(،"واألثرالمفهوم : التلمذة الصناعية"مسارات للرصد والدراسات االستشرافية، -1

http://www.massarate.ma
.46، مرجع سبق ذكره، ص "هندسة التكوين" ثابيت احلبيب، . د - 2
،om.https://www.facebook.cعلى اخلط ،)15/02/2015(مركز التكوين املهين والتمهني املسيلة، -3
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، هذا النظام يتطابق نوعا مع خطوات تثمني )اخل...مركز باريس، فنون وحرف(املدارس الكبرية 

، والذي ال يزال العمل به حاليا والذي يصل إىل تثمني  2002مكتسبات اخلربة املهنية لسنة

يليب هذا النظام حاجة أساسية لدى "فرد، وباإلضافة إىل ذلك 3500: ل مكتسبات اخلربة املهنية

والتقدير  هي احلاجة إىل االعرتاف )Maslow(الفرد، حتتل مستوى عاليا يف سلم تدرج احلاجات 

)La Reconnaissance( وبذلك ميكن اعتبار عملية االعرتاف باملكتسبات املهنية عامل حتفيزي ،

كانت مراحل حديثة أخرى ويف ، 1"رب يف جمال التعلم والتطور الشخصيقوي لبذل جمهودات أك

ƨȈǳƢƬǳ¦�ǲƷ¦ǂŭƢƥ�©ǂǷ�ƢĔ¢�¿ȂȈǳ¦�ƢȀǧǂǠǻ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȀŭ¦�̈ŐŬ¦�©ƢƦǈƬǰǷ�śǸưƫ�ǺǷ�ƾǯƘƬǳ¦�ń¤�ƨƳƢū¦:2

اللذان مكنا من خلق نظام تثمني املكتسبات املهنية  20/07/1992وقانون27/01/1984قانون  -

)vap(لني بقطاع التعليم العايل ما عدا الشهادات املطلوبة للتسجيل يف الدورات الدراسية اجلامعيةللعام.  

الذي يتضمن تثمني مكتسبات اخلربة املهنية والذي مهد  2002قانون التحديث االجتماعي لفيفري 

L’ANI، و2004يف ماي  Fillon، وقانون2003يف سنة  )ANI(الطريق لالتفاق الوطين املهين

املتعلق بالتوجه حنو التكوين املهين مدى احلياة ليعزز  24/11/2009مث قانون 2009يف جانفي 

 .يف أنظمة التكوين املهين )VAE(مكانة ودور تثمني مكتسبات اخلربة 

  ومسارها أهمية تثمين مكتسبات الخبرة: ثالثا

  :التثمين كما يلي أهميةنلخص : أهمية تثمين مكتسبات الخبرة - 1

العاملني "عامل حتفيزي قوي لبذل جمهودات أكرب يف جمال التعلم والتطور الشخصي، ألن  عتربتو  - 

�¶ȂǤǔǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ƨǬƷȐƬŭ¦�ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦�©¦ŚǤƬǴǳ�ƨƴȈƬǻ�Ƕē¦°ƢȀǷÂ�Ƕē¦°ƾǫ�ǂȇȂǘƫ�ń¤�ƨǇƢǷ�ƨƳƢƷ�Ŀ

جناز إجراءات لدى فرد ما لتحريك طاقته وكفاءته ال"، والعمل التحفيزي عبارة عن 3"االقتصادية

التعريف خبرباته املهنية مما يسهل عليه إجياد عمل أو تغيري ب"، وتسمح املصادقة للعامل 4"مهمة ما

.47، مرجع سبق ذكره، ص "هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، -1
دراسة حالة تثمين الخبرات  –تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية "وآخرون،  األمنيمشرور حممد . د - 2

.29، مرجع سبق ذكره، ص "الحرفية بوالية معسكر

ANI: National Professional Agreement /Accord professionnel national.-

.259، مرجع سبق ذكره، ص"الموارد البشرية إدارةيثة في االتجاهات الحد"صالح الدين عبد الباقي، . د - 3
.63مرجع سبق ذكره، ص،"واإلداريالتطوير التظيمي "حممود عبد الرمحن، .د - 4
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جري مناسب ملستوى الكفاءات املهنية املكتسبة، وتوجيه مساره أعمله مع احلفاظ على مستوى 

.1"خلارجيةالداخلية أو ا نياته الشخصية إما بواسطة احلركةاملهين اخلاص وفق طموحاته وإمكا

هلا بعد معريف يظهر يف نظرة الفرد لألمور وكيفية تعايشة حيث جيب عليه حتويل التجارب إىل  - 

معارف عن طريق ترتيبها وتصنيفها مث اإلفصاح عنها وبالتايل حتسني أدائه وما يرتتب عنه من حتسني 

�ǂǜǼǳ¦�ȄǴǟ� ƢǼƥÂ�� ƢǬƦǳ¦�ƢŮ�ǺǸǔƫ�ƨȈǈǧƢǼƫ�̈ǄȈǷ�ƢđƢǈƬǯ¦Â�ǾƬǈǇƚǷ� ¦®¢ ة احلديثة فقد حرصت املوارد

DATA(على تكوين قواعد البيانات " البشرية BASE(�ǺǷ�ƨǴǷƢǰƬŭ¦�ƨǟȂǸĐ¦�ƢĔƘƥ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦Â��

.2"امللفات املصنفة واملرمزة، واليت حتقق االستخدام الكفء والفعال

عن  هلا بعد عاطفي ويظهر عندما حيقق الفرد التقدير الشخصي من خالل إحساس الفرد برضاه - 

نفسه وعن املؤسسة ووالئه هلا، وهذا ما يدفعه إىل تطوير قدراته وبذله جهدا كبريا من أجلها، حبيث 

.3"جيب التحقق من رضاء العاملني يف الوظائف املختلفة لضمان استمرار حتقيق األهداف"

املرء على  جمموعة االهتمامات بالظروف النفسية واملادية والبيئية اليت حتمل"فالرضا الوظيفي هو 

.4"القول بصدق إين راض عن وظيفيت

له بعد اجتماعي ويظهر عندما يسعى الفرد إىل حتسني مستواه املعيشي من خالل تطوير مساره  - 

املهين وأجره وإعطائه فرص لشغل مهن جديدة أعلى عن طريق الرتقية والسعي إىل إشباع حاجياته، 

�ÃȂƬǈǷ�ƢȀǴƥƢǬȇ�À¢�Ƥفالوظائف اليت تتصف بالصعوبة واليت تزيد م" Ÿ��̈ŐŬ¦Â�ǶǴǠƬǳ¦�ǺǷ�ƢēƢƦǴǘƬ

.5"أعلى من األجور والرواتب

  :مسار تثمين مكتسبات الخبرة - 2

اإلشهاد على الكفاءات الفردية املهنية هو إجراء يتم مبوجبه تقييم الكفاءات املهنية للعامل من قبل هيئة 

مدونة مرجعية  ائج املنتظرة، وذلك باالعتماد علىخارجية تثبت كتابيا مطابقة هذه الكفاءات بالنسبة للنت

.47، مرجع سبق ذكره، ص "هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 1
.122، مرجع سبق ذكره، ص "الموارد البشرية إدارة"حممد حافظ حجازي، . د - 2
.194، مرجع سبق ذكره، ص"واإلداريالتطوير التنظيمي "حممود عبد الرمحن، . د - 3
   اثر عدالة التوزيع على الرغبة في االستمرار بالعمل بوجود الرضا الوظيفي كمتغير وسيط "وآخرون،  األمنيحممد الشريف . د - 4

جامعة  ،02���ƾǴĐ¦6العدد ، مجلة التنظيم والعمل، "ةالعمومية بسعيد اإلداراتلدى عينة من موظفي   pls  باستخدام منهجية 

.7،  ص 2017معسكر، اجلزائر، 
.331، مرجع سبق ذكره، ص"الموارد البشرية إدارةاالتجاهات الحديثة في "صالح الدين عبد الباقي، .د - 5
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)Authentification( عملية توثيق وتصديق "بأنه  )O.Bertrand(أو دولية، ويرفه/وطنية و

.1"لكفاءات ومهارات فرد مقارنة مبعيار رمسي، وتتجسد هذه العملية يف وثيقة ذات قيمة قانونية

إدارة (على كفاءات شخص معني يف جماالت مهنية معينة تتعلق هذه العملية باالعرتاف أو املصادقة 

  :نذكرها كما يلي ، تشارك فيها هيئات خمتلفة...)األعمال، البيع، السكريتارية، الربجمة املعلوماتية

-¿ƢǜǼǳ¦�ƨǳ¦ƾǟÂ�ƨȈǫ¦ƾǐǷ�ÀƢǸǓ�Â¢�ŚȇƢǠŭ¦�ƾȇƾŢ�Ƣđ�¶ȂǼǷ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨȈǼǗÂ�ƨƠȈǿ.

  .لقطاعات املهنيةمعهد جيمع خمتصني من خمتلف اآلفاق وا - 

  .مرتشح - 

  .مراكز املصادقة أو املرافقة - 

  .مراكز أو مراكز اإلشهاد أو االعرتاف - 

حسب كل مركز تقييم، إال أن اغلب "ختتلف مراحل عملية التحقق من مكتسبات خربة األفراد 

ته يف حتديد املراكز يقوم فيها املرتشح بداية بالتسجيل على مستوى مركز املصادقة الذي يتوىل مرافق

وجبمع األدلة املتعلقة مبمارسة الكفاءات الالزمة، وميكن للمرتشح احلصول على ) حقيبة الكفاءات(

شهادة أو تأهيل يف وحدة كفاءة أو عدة وحدات متعلقة مبهنة يف قطاع نشاط معني، ويتمثل الدور 

دخل اهليئة املكلفة باإلشهاد أو األساسي هلذا املركز يف تقييم املرتشح يف الوضعية املهنية، بعد ذلك تت

االعرتاف إلجراء تقييم آخر تصدر على إثره شهادة أو تأهيل لفائدة املرتشحني الذين هم يف نشاط 

�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�©¦ȂǼǇ�ª ȐƯ�ǂȇŐƫ�ȄǴǟ�ÀÂ°®Ƣǫ�ǶĔ¢�Śǣ��ǾǻȂǰǴŻ�ȏ�Â¢�ǲȈǿƘƫ�ǶǿƾǼǟ��¶Ƣǌǻ�ÀÂƾƥ�Â¢

ا فيما خيص التكاليف فهي متغرية حسب من اخلربة اليت هلا عالقة مع الشهادة املطلوبة، أم

.2"اورو 3000إىل  300املؤسسات والشهادات املطلوبة، ترتاوح مابني 

.47، مرجع سبق ذكره، ص "هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 1
دراسة حالة تثمين الخبرات –تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية "وآخرون،  نياألممشرور حممد . د - 2

.29، مرجع سبق ذكره، ص "الحرفية بوالية معسكر
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هذا العمل ينصب على الشخص ال على املنصب أو املهام اليت تدرس "وينبغي اإلشارة هنا إىل أن  

)"L’accreditation(يف إطار عملية االعتماد 
خمتلفني ، سنحاول عرض منهجني فرنسيني 1

، أما الثاين حسب )CAVA(باختصار األول حسب املركز األكادميي للمصادقة على املكتسبات 

2:وتتم كما يلي )CNAM(املركز الوطين للفنون واحلرف 

بعد االطالع على موقع :)CAVA(منهجية المركز األكاديمي للمصادقة على المكتسبات -ا

)CAVA:(http://www.vae.gouv.fr  حول كيفية اإلعداد والتحقق من اخلربة واختيار

التخصص املناسب من خالل فحص املرتشح لالقرتاحات املقدمة، تتم دراسة حتضريية من قبل املركز 

لقبول الطلب، وبعد القبول يتقدم املرتشح إىل املركز حيث يتلقى املساعدة يف حتليل األنشطة اليت 

ستطيع تنفيذها وتكوين سجل لتلك األنشطة اليت سوف تقدم للجنة التحكيم فيما بعد، كما يتم ي

إجراء املقابلة مع جلنة التحكيم اليت تضم متخصصني حسب كل نشاط مع دراسة سجل األنشطة، 

وأخريا يتم إجراء مداولة حول إصدار قرار املصادقة على صحة كل ما مت عرضه يف سجل األنشطة 

.صيص اجلزء الذي يستطيع القيام به فقط، ليم منحه شهادة التأهيلأو خت

إىل أقرب مركز  يتقدم املرتشح:)CNAM(منهجية المركز الوطني للفنون والحرف  - ب

: بعد االستفسار والذي ميكنه من معرفة باقي املعلومات على موقع املركز )CNAM(للتسجيل يف 

tp://vae.cnam.frht ليقوم بعد ذلك بالتسجيل، مث تتم دعوته حلضور اجتماع لتقدمي خدمة

اإلعالم واالستشارة اخلاص به حيث حيصل على املعلومات فيما خيص إجراء تثمني املكتسبات 

بدراسة قبول طلبه، )CNAM(ونصائح فيما يتعلق خبربته، ليقوم بعد ذلك مركز )VAE(املهنية 

ول الطلب يعني له اختياريا مستشار يساعده يف وصف وحتليل األنشطة اخلاصة خبربته وإذا مت قب

املعرب عنها يف سجل املركز، مث يتم صياغة وتقدمي السجل كامال من خالل االستعانة باملستشار 

اخلاص به حيث يبلغ باجلدول الزمين جللسات جلنة التحكيم على شكل مقابالت اليت تقرر بناء 

لتحقق من صحة اخلربة املهنية اليت اكتسبها املرتشح من خالل فحص السجل اخلاص على طلب ا

به، وبعد املقابلة تتخذ اللجنة قرار املصادقة الكلية، واملصادقة اجلزئية أو الرفض، كما ميكن املتابعة يف 

  .ية مستقبالحالة التحقق من الصحة اجلزئية أو الرفض ليتمكن مستشاره مساعدته يف متابعة حياتك املهن

.48، مرجع سبق ذكره ، ص "هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 1
دراسة حالة تثمين  –المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية  تثمين مكتسبات الخبرة" ،وآخرون األمنيمشرور حممد . د - 2

).33-32(مرجع سبق ذكره، ص ص، "الخبرات الحرفية بوالية معسكر
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1.نماذج ألنظمة االعتراف بالكفاءات في العالم: المبحث الثالث

لالعرتاف بالكفاءات مناذج خمتلفة ختتلف من دولة إىل أخرى لكن هدفها واحد وهو تثمني 

.املكتسبات، لذا سنعرض بعض النماذج املتعلقة باالعرتاف بالكفاءات عامليا

  .ة في الواليات المتحدة األمريكيتثمين مكتسبات الخبرة المهني: أوال

أصبح االعرتاف باخلربات املهنية املكتسبة يف مكان العمل من القضايا الرئيسية لالقتصاد األمريكي، 

�¦ƾǼǯÂ�ÀƢƥƢȈǳ¦Â�ƢȈǳ¦ŗǇƢǯ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ƾƟ¦ǂǳ¦�¾ÂƾǴǳ�ǶǜǼƫ�À¢�ƨȈǰȇǂǷȋ¦�̈ƾƸƬŭ¦�©ƢȇȏȂǳ¦�©®¦°¢�Ʈ ȈƷ

كتسبات اخلربة املهنية وسيلة للرد على العوملة والتكيف مع وبريطانيا، واعتبار املصادقة على م

وكالة خاصة باإلشهاد  120التكنولوجيات اجلديدة، ويف منتصف الستينات كان هناك أكثر من 

على الكفاءات الفردية تشارك فيها النقابات ضمن عملية التقييم يف خمتلف القطاعات كالبناء 

:ا، ومن أهم هذه الوكاالت ما يليوالزراعة واملبيعات والسياحة وغريه

وهي وكالة تعمل على ضمان اجلودة العاملية :)NOCA(المنظمة الوطنية لضمان الكفاءة  - 1

)NOCA(لوكاالت التأهيل املهين، وينظم املؤمترات السنوية والندوات واملطبوعات اإلقليمية، فيعترب

ير القوى العاملة وذلك مبنح الشهادات يف لالجتاهات اجلديدة يف إصدار الشهادات والرتاخيص وتطو 

...جمال العناية الشخصية والصحية وغريها

هي منظمة دولية تشرف على عدد من :)CLEAR(مجلس تنفيذ التراخيص والتنظيم  - 2

الوكاالت املتخصصة يف تنظيم جهات منح الشهادات والرتاخيص أو سجالت الدول، وتوثيق املشاكل 

. جمال التعليم واحلراك املهين، وهي تتألف من ممثلني عن احلكومة والقطاع اخلاصاملتعلقة بالتأهيل يف

")ANSI(المعهد الوطني األمريكي للمعايير - 3 )ANSI(يشرف املعهد الوطين األمريكي:

على إنشاء وسن واستخدام آالف من األعراف والتوجيهات اليت تؤثر بشكل مباشر على األعمال 

.2"لقطاعات تقريبا يف الواليات املتحدة األمريكيةعلى مستوى كافة ا

لى أي كيان أعمال يرغب يف احلصول على اعتماد عمواصفات معهد املعايري األمريكي وتطبق 

دراسة حالة تثمين الخبرات  –تثمين مكتسبات الخبرة المهنية كمنهج لتطوير الكفاءات الحرفية "،وآخرون األمنيمشرور حممد . د - 1

).32-31(، مرجع سبق ذكره، ص ص"كرالحرفية بوالية معس
 - LEAR : Conseil des licences et des régulations.
 - ANSI : The American National Standards Institute.

على اخلطANSI ،)26/04/2018(،مواصفات معهد املعايري الوطين األمريكي  - 2

AR.asp?SPID=76#ANSI-Certificates-Quality-BS-ISO-http://www.gckw.com/Other
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مما يسهل تصدير وبيع تلك )ANSI(واعرتاف ملنتجاته من معهد املعايري الوطين األمريكي 

منتجات البناء، ،ملنزلية، وأجهزة رفع السياراتاألجهزة ا، وكمثال املنتجات يف الواليات املتحدة

والبناء املؤسسي واألثاث واملواد املضافة للمياه للشرب، ووحدات معاجلة مياه الشرب، األجهزة 

 . إخل ...الكهربائية واملنزلية واإلكسسوار، واملنتجات الكهربائية، 

تقبل بسهولة داخل الواليات  تعين أن منتجاتكم من املمكن أن ANSIإن االلتزام مبواصفات 

هو عبارة عن وكالة لضمان اجلودة يف جمال إصدار الشهادات اخلاصة، وهو و ، املتحدة األمريكية

وتتمثل مهمته يف تسهيل وضع معايري  ISO 14000و  ISO 9000 متخصص يف معايري اجلودة

اف باخلربة واملهارات املكتسبة وطنية عن طريق اعتماد الوكاالت املتخصصة، وجتدر اإلشارة إىل أن االعرت 

تقييم  ةعديد من الوكاالت بشأن مسأليف الواليات املتحدة خيضع لقوى السوق، وهناك أيضا ال

.كلية وجامعة تقوم بتقدمي الشهادات   2000وكالة تنظيمية، وأكثر من 400الكفاءات أكثر من 

  .تثمين مكتسبات الخبرة المهنية في بريطانيا: ثانيا

امت بريطانيا خالل الثمانينات يف إطار التاهيالت املهنية بتطوير نظام املؤهالت املهنية الوطنية ق 

)NVQ( فقد كان نظام التأهيل يدمج الشهادات االكادمية والتقييم يف املنظمات الذي كان ،

انا يستوفيان والتكوين املهين كن التعليم ارجي، حيث برز هذا اجلهاز نظرا أليفتقر إىل االعرتاف اخل

إن اململكة املتحدة تويل اهتماما خاصا باالعرتاف والتثمني حدودا ضيقة من متطلبات سوق العمل، 

على مكتسبات اخلرباء سواء يف سياق التعليم النظامي أو يف التكوين املهين والتقين، حيث أن التعليم 

ن خالل خمتلف املراكز املتخصصة غري الرمسي أصبح حتديا رئيسيا لالقتصاد الربيطاين، ويظهر ذلك م

ȆǴȇ�ƢǸǯ�ȆǿÂ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ:

منظمة قطاعية على شكل  25تقوم بتوحيد  :)SSDA(وكالة تطوير الكفاءات القطاعية  - 1

، حيث أن كل جملس يتوىل مسؤولية حتديد وتعريف وحتديث )ssc(جمالس للكفاءات القطاعية 

طاعه بعد تثمينها عن طريق خرباء متخصصني يف جماالت مرجعيات الكفاءات املهنية املتوافقة مع ق

  .ذلك القطاع

Awarding(هيئات اإلشهاد أو المصادقة على الكفاءات  - 2 body(:  تعترب مسؤولة أيضا

على مناهج تقييم املؤهالت املهنية الوطنية، وكذا مراقبة مسارات تقييم الكفاءات واملصادقة عليها، 

 - NVQ: National Vocational Qualification.

 - SSDA : sector skills development Agency.
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، حيث جند عدة هيئات يف هذا الصدد نذكر منها )NVQ(دمي عروض وهي مكلفة أيضا مبهام تق

  :على سبيل املثال
AQA : Assessment And Qualification Allince.
C And G :City And Guild.
BCS :British Comuter Society.
AAT :Association Of Acconting Technicians.

Assessement(مركز التقييم والمسؤولين عن التقييم  - 3 Centers And Assessors(:

كخرباء يف مراكز التقييم أو يف مؤسسات   )NVQ(دورا مركزيا يف مسار  تلعب منظمات التقييم

، كما ميكن أن يكونوا معلمون وأساتذة مشاركون يف برامج )NVQ(أكادمية، تقوم بتقدمي عروض

«�°1986�Ǟǧ يف"التأهيل وإصدار الشهادات، ظهر هذا النظام إىل الوجود  ƾđ�̈ƾƸƬŭ¦�ƨǰǴǸŭƢƥ

مستوى تأهيل اليد العاملة بوسائل غري مكلفة من جهة، وتنظيم أساليب التأهيل املهين من خالل 

إطار مؤسسايت وتصوري يهدف إىل التحديد التدرجيي للمعايري الوطنية املوحدة يف جمال "إنشاء 

Theمن قبل هيئات خمتصة مثل NVQمتنح شهادات.... التأهيل، Awarding Bodies و

Roiyal City And Guilds  وsociety of arts  بعد إخضاع املرتشح لعملية تقييم داخل

من طرف ...املؤسسة بواسطة االختيار واملالحظة يف الوضعية املهنية، احملاورات، االمتحان التقليدي

ن امليزة األساسية ، غري أشهادة300000، وتقدر الشهادات املسلمة سنويا حبوايل1"أشخاص مؤهلني

يف منوذج بريطانيا لتثمني مكتسبات اخلربة هو مدى التزامه بتوضيح مجيع مستويات التأهيل املتمثلة يف 

التكوين ونتائجه، التقييم، املصادقة واالعرتاف، بغض النظر عن أماكن التكوين، فقد يكون هذا األخري 

  .من خالل التعلم الرمسي أو غري الرمسيداخل مكان العمل أو يف مركز أو مدرسة خاصة، 

  .تثمين مكتسبات الخبرة المهنية في فرنسا: ثالثا

«�¦1998�ƨƦǣ¦ǂǳ¦�©ƢǈǇƚǸǴǳ�¬ƢǸǈǳيف  )ACCP(أنشئت مجعية االعرتاف بالكفاءات املهنية  ƾđ

:باستصدار شهادات اعرتاف بكفاءات مستخدميها، ويرتكز هذا النظام على ثالثة مبادئ أساسية وهي

-řȇȂǰƬǳ¦�°Ƣǈŭ¦�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ÀÂƾƥÂ�ƢđƢǈƬǯ¦�ÀƢǰǷ�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨǨǐƥ�ƢȀƬǸȈǬƥ�» ¦ŗǟȏ¦Â�©¦ ƢǨǰǳ¦�ȄǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦.

  .اجناز التقييم واالعرتاف من قبل طرف خارجي - 

إقحام املؤسسة يف العملية باعتبارها طرفا معنيا وموضع اكتساب الكفاءات وبالتايل ال ميكن إجراء  - 

. عرتاف بدون موافقة املؤسسةالتقييم ومنح اال

.49رجع سبق ذكره، ص ، م"هندسة التكوين"ثابيت احلبيب، . د - 1
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.اجعقائمة المر 

  .الكتب: أوال

 :باللغة العربية -1

، الوراق للنشر 1، ط"إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن"إبراهيم اخللوف امللكاوي، . د 1-

.2009والتوزيع، األردن، 

الدليل العملي إلعادة الهيكلة والتميز اإلداري وإدارة : تطوير المنظمات"امحد ماهر، . د 2-

.2007ار اجلامعية، مصر، ، الد"التغيير

، "العالقات الصناعية وتحفيز الموظفين: سلسلة اإلدارة في أسبوع"إيهاب صبيح حممد زريق، .د 3-

.2001دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، مصر،

، دار قباء للنشر والتوزيع، "إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين"أمني عبد العزيز، .د - 4

.2001مصر، 

 .)ن. س. ب(، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، "اقتصاد المعرفة"مجال داود سلمان، .د 5-

الشركة العربية للنشر والتوزيع، بدون بلد النشر، ،"األسس العلمية لإلدارة"، هدى سيد سلطان.د - 6

1995.

.2004قاملة، اجلزائر، مديرية النشر جلامعة ،"إدارة الموارد البشرية"محداوي وسيلة، . د 7-

، 1، ط"العمل في مجموعات في إطار التدريب وتنمية المجتمع"حسني حممد حسينني، . د - 8

.2000، األردن، )سلسلة كتب احلقائب التدريبية، السلسلة الثالثة( مجعية عمال املطابع التعاونية 

الشركة  ،3ط، "ر واالستراتجياتالمصاد: إدارة التغيير التنظيمي"حسن حممد امحد حممد خمتار، .د 9-

.2004، مصر، "العربية املتحدة للتسويق والتوريدات

دار اليازوري للنشر  ،"االتجاهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية"طاهر حممود الكاللدة، .د 10-

.2011والتوزيع ، األردن،

ي إدارة الجودة الشاملة لإلنتاج مقدمة ف: إدارة الجودة المعاصرة"حممد عبد العال النعيمي، . د-11

.2009دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن، ،"والعمليات والخدمات

.2004دار اجلامعة اجلديدة، مصر، ،"إدارة الموارد البشرية"حممد امساعيل بالل، . د -12

.2005صر، ، دار الوفاء للطباعة والنشر، م"إدارة الموارد البشرية"حممد حافظ حجازي، . د -13

، دار طليلة للنشر والتوزيع، اجلزائر،"وأدواتدعائم : تنمية الموارد البشرية"حممد مسلم، . د -14

2010.

.2011، األكادميون للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"االقتصاد المعرفي"حممد نائف حممود، . د -15
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اهلاين للطباعة والنشر، مصر، ، دار "اإلدارة في القرن الحادي والعشرين"حممد سويلم، . د -16

1997.

، ديوان 1، ج1ط ،"أساسيات وظائف وتقنيات: مدخل للتسيير"حممد رفيق الطيب، .د -17

.2006املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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