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جناز ىذا إيف  وأعانينالعلم  نعمة طلب يف توفیقي على تعاىل أمحده هلل أوال الشكر
 كما:  العمل

 تفضل  الذيبوحسون العربي" "الدكتور لألستاذ اجلزیل بالشكر أتقدم
املستمرة واهلادفة  بنصائحو اإلشراف ىذه األطروحة و أجاد ىلإلشراف عل

، وأمانتوونقدره على روحو العلمیة  ، صدره وسعة اجنازىا ،،ودعمو طیلة فرتة 
 .اهلل خريا  شكرناه على أي جهد بذلو فجازاه أوومهما قلنا 

 ة وتسجیل ىذه األطروح لقبوهلم قراءة املناقشة جلنة أعضاء األساتذة أشكر
 منها . اإلستفادة و وإنتقاداهتممالحظاهتم 

 ه األطروحة الذین قدموا يل ید املساعدة يف ىذ إىلم بالشكر اجلزیل تقدأ.  
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 مقدمة:

ىتمام والبحث فيو ، نظرا موضوع اإلطارات الصناعية موضوعا سوسيولوجيا جديرا باإل يعد
 مهنية فئةكوهنم إىل   إضافةقتصادية والتنظيمات ككل ، للمكانة اليت حيتلوهنا يف بناء ادلؤسسة اإل

أي التحول والتطور  ،السًنورة اليت أفرزهتا شرائحو الوسطىشرحية من و  اجملتمع فئات من جتماعيةإو 
 للمجتمعات جتماعيواإل قتصادياإل ىذه الفئة تظهر التطور منيف اجملال التقين الذي جعل 

 ادلعاصرة. اإلنسانية

يع األصعدة، منها متسارعة على مج فقد عرفت اجلزائر يف السنوات األخًنة حتوالت كثًنة و
رلال التنظيم وتسيًن ادلوارد البشرية من خالل تطبيق السياسات التنموية ، يف التحوالت اليت عرفتها 

عنصر "اإلطارات الصناعية حيث صرح إىل ترفع حتديات التجديد ، فوكلت ىذه ادلهمة  أنرادت أو 
ديثلون احلامل  ىموية الكب يف زمن ادلشاريع التن اإلطارات أنحدي حبوثو ادليدانية :" إيف " العياشي 

 ثًن السحريأعتقاد يف القوة اخلارقة للتكنولوجيا والتجتماعي دلشروع اجملتمع احلديث حيث ساد اإلاإل
تنظيماتو القددية ، التقليدية للمجتمع ويقضي على مؤسساتو و  للتصنيع ، الذي يكتسح بقوة البىن

قيمية جديدة تتالءم مع روح العصر يف القرن  حديثة ومنظومات معيارية و جتماعيةإ  حامال معو بىن
يف علم اإلجتماع  ىتمام العديد من الباحثٌن إت لبروز ىذه الفئة يف اجلزائر نا أن، كما 1العشرين" 

يف دراستو  ميراني حسانوكذا  ،يف دراستو "للنخب الصناعية يف اجلزائر "  عنصر العياشيمنهم 
 ألبعادليف دراستو " الي الحاجو مراد موكذا يف ادلؤسسة "،  لإلطارات"اذلوية ادلهنية واالجتماعية 

وشليل عبد طارات الصناعية" يف "ىندسة تسيًن اإل العايب سليمو الصناعية  لإلطاراتالثالث 
تصورات  إعطاء يف البحث عن الكفاءة ذلذه الفئة.........اخل ، حيث حاول كل منهم اللطيف
، وضوحا تساىم يف الكشف عن موقع ىذه الفئة ودورىا يف اجملتمع الصناعي ادلعاصر  أكثرورؤى 
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وارىم ، ومساراهتم تنظيم ادلؤسسة واجملتمع ،ودتثالهتم ألدمواقعهم يف و وخصائص ىويتها ادلهنية ، 
 .غًن ذلك إىلالتعليمية ،

غلب األحيان إىل أادلناصب القيادية كاإلطارات توكل يف   أننشهد يف الوقت الراىن  وألننا    
ن ادلؤسسات تبحث عن أذوي الكفاءات العالية وادلتخصصة وادلتكونة تكوينا علميا مستمرا ، و 

بعد فرضتو ادلتغًنات اليت عرفها  ، بإعتبارىاتطلب وجود الكفاءة ت وحتديات التجديد وحتقيق التنمية ،
،مما للكفاءات وتطويرىا  اإلسرتاتيجية األمهيةتبز  اإلطارجي ، وضمن ىذا العامل والتطور التكنولو 

ستثمار يف إمكانيتها البشرية وجذب أنواع ادلهارات حتسن اإل أنيتطلب من ادلؤسسة الراغبة يف التقدم 
وقت  إىلإرتبط كان جناح ادلؤسسة وتفوقها ومنو الدول ورقيها   فإذاوادلعارف حيت تضمن ذلا البقاء ، 

ن التجارب الراىنة تتعلق بدول حققت قفزات عمالقة إقريب باإلمكانية ادلادية والثروات الطبيعية ، ف
 .قتصادية ، مرتكزة على إطارات صناعية  ذلا كفاءات عالية يف رلال التصنيع والتنمية اإل

يف ادلؤسسة  الكفاءة لفئة اإلطارات الصناعيةقياس اذلدف من دراستنا ىذه ىو معرفة معايًن  إن
بسونطراك، وإلثراء ىذا العمل واإلجابة على اإلشكالية ،قسمنا حبثنا إىل ستة فصول ما بٌن الصناعية 

ة البحث ادلتبعة من " منهجيادلنهجي وذلك بتحديد  دخل إضافة إىل ادل اجلانب النظري والتطبيقي، 
بعادىا ، ادلنهج الذي أكالية وحتديد ، وطرح اإلشأمهيتو ختيار ادلوضوع الذاتية وادلوضوعية ، و إأسباب 

 خالل فرتة البحث .نا م الصعوبات اليت واجهتىأوحتديد العينة ، و  ،دوات الدراسة أعتمدنا عليو و إ

من  واإلدارة  نظريات التنظيمفيو إىل تطور الكفاءة ضمن تطور تطرقنا : الفصل األولأما 
مبا والنظريات احلديثة  ،العالقات اإلنسانية ف،للعملدارة العلمية اإلالكالسيكية إىل احلديثة مبافيها 

وتطوره  براز عنصر الكفاءةإ، و النظريات السوسيولوجية ،و ادلقاربات النسقية ، الوظيفية ، البنائية  فيها 
 أكثر . ىتمام بوواإل
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أنواعها ، أىم  أسباب ظهورىا ، أبعادىا ،،مفهوم الكفاءة ادلهنية تناولنا  الفصل الثاني :في 
يف ادلؤسسات  أمهيتها يف تنمية ادلورد البشريوكذا ،  وادلقاربات  ، نظريات الكفاءةتطورىا  مراحل

  العصرية .
نبذة تارخيية عن ظهور  ،اإلطارات الصناعية  تناولنا حتديد مفهوم الفصل الثالث :وفي 

اإلطارات الصناعية،  مستوياتأنواع و  حسب تطور ادلؤسسة اإلقتصادية ، يف اجلزائر، اإلطارات
، وكذا كيفية توظيف اإلطارات يف د ىذه الفئة ،أدوارىا وصفاهتا وبروزىا كنخبة يف اجملتمع ، أبعا

 .أهنم ديثلون احلامل  دلشروع التنموي يف اجلزائر ادلؤسسة
الشهادة  أوذلا،وفيو حددنا معايًن قياس الكفاءة أىم معايًن  إىل تطرقناالفصل الرابع :أما في 

ثر التعليم العايل علي سوق العمل ، وظائفها يف أنواع الشهادات ، كيفية احلصول عليها ، أالعلمية ، 
شهادات اجلامعية يف مؤسسات رلهودات الدولة يف إدماج حاملي التنمية ادلوارد ، وكذا حتديد 

قدمية وحلصول على الرتقيات وغًنىا ، وكذا ومراحل احلصول عليها عب األمث اخلبة ادلهنية ، ، العمل
 فيو .وادلخاطرة إختاذ القرار 
 رلاالهتا، األسس ادلنهجية للدراسة ،ى على تو إحوىو الفصل ادليداين  الخامس:الفصل وفي 

، وحتديد ادلعطيات كان والزمان ، وحتديد ادلتغًناتالتعريف بادلؤسسة ، توضيح العينة ، وادلنهج ، وادل
 دديغرافية. السوسيو
 التأىل العلميدراسة  من خالل حتليل البيانات عرض و تضمن الفصل السادس : اأخير في و 

ة فيو، ومناقشة خماطر  ،القرار ختاذإ ،رتقية،اللتكوين وا التوظيف ، ومعايًنبة ادلهنية لإلطارات و اخل
 العامة.اخلادتة ، مث وتقدمي إستنتاج عامالفرضيات والنتائج ،

 

 

 الطالبة : بلحاج وسيلة         
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I. اختيار الموضوع: دوافع 

ابع طار الصناعي اجلزائري" دل يأت من عدم وإظلا ىو نختيارنا دلوضوع "معايَت كفاءة اإلإن إ 
 علمية وموضوعية : ىمن أسباب تتعلق بذواتنا وأخر 

 :دوافع ذاتية

  ،ذلا رغبة  ةنابع من رغبة شخصية ، كون الباحثطارات الصناعية اإللفئة ختيارنا إن إ
إليها نسبة قليلة من شديدة للمناصب القيادية ، وحبها ذلذه ادلكانة ادلميزة اليت يصل 

،  وكذا رغبتها يف مركز إطار سامي يف مؤسسة صناعية ، وأمنيتها يف احلصول على الناس
 كفاءة ىذه اإلطارات  ومعايَت قياس كفاءهتم .  معرفة مدى

 ىتمامات احلديثة يف التنمية البشرية عية" من اإلطارات الصنايعترب موضوع "كفاءة اإل
يتمحور دكتوراه ىو زبصص الباحثة  واختيار موضوع ال ،تنمية ادلوارد البشرية والتسيَتو 

 مطلب جديد يف ادلؤسسات اجلزائرية .كتسيَت الكفاءات  حول 

 :دوافع موضوعية 

 وربقيق النجاح للمؤسسة ي التسيَت  ىطارات الصناعية يف رفع بادلستو كفاءة اإل  ىمعرفة مد
 خصوصا وربقيق التنمية عموما .

  تعترب الكفاءة أحد التحديات الكربى اليت تواجو ادلؤسسة اجلزائرية. 
 عتباره من صلب مواضيع إستاذ ادلشرف للتحدي ذلذا ادلوضوع بالبحث والدراسة بتشجيع األ

 بتخصصي العلمي وىو التنمية البشرية .
 حباث العلمية والسوسيولوجية اليت تناولت التحليل العلمي وادلوضوعي قلة الدراسات واأل

 ي القوى البشرية ادلؤىلة.أ"دلعايَت كفاءة اإلطارات الصناعية" 
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 قتصادية أو إىتمام بالعنصر البشري الذي ىو حجر األساس بالنسبة ألي مؤسسة اإل
صمة بالنسبة للمؤسسة جتماعية أو أخرى كما أن اإلطارات وادلسَتين وادلديرين ىم البإ

 .ختيار ىذا ادلوضوع سباب اليت دفعتنا إلىذه أىم األ. و "فنخبة اجملتمع ىم اإلطارات " 
II. : أهمية الدراسة 

  يعترب ىذا البحث كمبادرة لدراسة إشكالية معايَت الكفاءة لإلطارات الصناعية وضرورة
 ىتمام بالتسيَت .اإل
 يف العمل شهادات عالية ،خربات مهنية ،براز أىم معايَت قياس الكفاءة من إ ، 

 طارات الكفؤة.مهارات ،وأخذ القرار وربمل ادلسؤولية ومعرفة اإل معارف،
  ثراء الدراسة دبختلف ادلعلومات والدراسات اليت سبقتها وادلتعلقة بالتسيَت إادلساعلة يف

 طارات لتحقيق التنمية الوطنية .واإل واإلدارة والكفاءة،
 عتماد  عليها يف إعداد وبناء الكفاءات ذات ادلهارات والقدرات ادلتميزة لإل كتشافإ

 إسًتاتيجية ادلؤسسة .
 بادلؤسسات البشرية ادلوارد بإدارة ادلتعلقة البيانات و ادلعلومات من شلكن قدر أكرب مجع 

 قالب يف تقدؽلها زلاولة و التوظيف، عملية يف دورىا و تأثَتىا توضيح و ،يةاجلزائر 
 .للقارئ متناسق

III. : الدراسات السابقة 

 واقعية برؤية الباحث ىدفها تزويد السابقة الدراسات أن ادلنهجية، الدراسات يف ادلختصون يرى
 عالقتها يف البحثية الظاىرة دلعاجلة الفرصة لو يتيح الذي األمر دراستو، موضوع حول ومنهجية
 ادليدانية الدراسات ألبرز من خالذلا التطرق ضلاول فإننا األساس، ىذا وعلى السابق، النظري بالًتاث

 متغَتات وخاصة  للدراسة، العديدة بادلتغَتات خر مرتبطة آبتعبَت  ادلرتبطة ارتباطا وثيقا بدراستنا ،
 لدور والواضحة القوية ادلؤشرات عتبارىاإب القرارات، زباذإو  ،الكفاءة اخلربة اإلشراف، التوظيف،
 مربيقيةاأل دراساتال على العثور رلال يف صعبا واقعا صادفنا ألننا وىذا، حبثنا، موضوع اإلطارات

 مايلي: ناتناولحيث  سابقةال
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:"تناولت ىذه الباحثة يف مذكرة ماجستَت بكلية العلوم 1 أوال:دراسة "شافي فدوي عمرية
ادلؤسسة كفاءة ادلقاول يف تطوير بعنوان "تلمسان ،ب 2011بو بكر بلقايد أقتصادية جبامعة اإل

 ساسية سبحورت كالتارل:الية األكشواإل"، الصناعية اجلزائرية
  أبعاد وكفاءات ومهارات ادلقاول يف تطوير ادلؤسسة ؟ يماى 

  : عتمدت على فرضيتُت علاإو 

 التحصيل العلمي وادلعرفة لو دور يف خلق ادلقاول الكفء. .1
 .ادلؤسسة الصناعيةتساعد يف تطوير ادلقاول اجلزائري ى ادلهارة والكفاءة لد .2

للكفاءة  ةنواع الثالثىم النتاج اليت توصلت ذلا أن احمليط اخلارجي لو دور ىام جدا يف توفَت األأو 
مراكز  ،التكوين "تقنية ،إدارية ،تكنولوجية "وذلك من خالل الشهادات دبختلفها  الدراسات اجلامعة،

 .أي مشروعاليت تساعده يف تطوير  ومعاىد كلها تؤثر يف تكوين كفاءات ادلقاول

من ىنا أكدت الباحثة  على أعلية التحصيل العلمي  من معلومات وقدرات وغَتىا تكتسب 
من خالل الشهادة العلمية اجلامعية أو التكوينية ، وتوظيفها يف ادلؤسسة اليت تساىم يف ربقيق 

ة وادلمارسة يف ادلؤسسة وىي مهمة األىداف ادلرجوة ،غَت أن الباحثة دل تذكر أعلية اخلربة ادلهني
جدا فالشهادة العلمية لوحدىا ال تكفي يف ربقيق الكفاءة فاجلانب النظري يف الشهادة 

واالستمرار من تطبيق ادلعلومات اجلامعية وادليدان يف ادلؤسسة ليس نفس الشيء بل بالتمرن 
 القدرات وادلهارات يف ادلنصب ىي اليت ربقق الكفاءة .و 

                                                                   
جامعة ،مذكرة ماجستَت بكلية العلوم االقتصادية  ،كفاءة ادلقاول يف تطوير ادلؤسسة الصناعية اجلزائرية ،شايف فدوى عمرية  -  1
 . 2010/2011 ،تلمسان  ،بوبكر بلقايد أ
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ذل تطوير الكفاءات يف إ"من التكوين  أطروحة دكتوراه بعنوان:" 1راسة شليل عبد اللطيف"د ثانيا:
وعينتو   2009بو بكر بلقايد تلمسان أبكلية علوم التسيَت زبصص إدارة األعمال جبامعة  ادلؤسسة"

 بتلمسان. SEROR ،SOITEX ،GIPLAIT ،MANTALكانت دبؤسسة 
 شكاليتو حول :إوسبحورت 
 ي مدي يؤثر التكوين على تطوير الكفاءة ؟ أذل إ 

ذا كان ،إما الفرضية الثانية ،أالتكوين أداة ضرورية من أجل تطوير الكفاءة ، فًتض فرضيتُت األوذلأو 
قل أذل طرائق إالتمهُت(تظهر الرجوع  ن يكتفي بطرائق تقليدية )التكوين وأتطوير الكفاءة ال ؽلكن 

 .ضرورية باخلصوص ،التكوين عن بعد اتفاق

ن ادلخرجات اخلاصة بطاقم ادلؤسسات اجلزائرية من طرف أنظمة التعليم واجلامعات أستنتج الباحث إو 
ي أوالتكوين ادلهٍت غلعلنا ندرك فعال التكافؤ بُت التكوين يف العمل من أجل تطوير الكفاءات يف 

 مؤسسة .
الباحث بادلخرجات اجلامعية  بعد توظيفها يف ادلؤسسات وضرورة حصوذلا على التكوين  إن إىتمام

من أجل توظيف القدرات يف األداء وكذا إكتساب مهارات وطرق عمل جديدة وإسًتاتيجيات  ادلهٍت
حث بالغ  يف تسهل يف ربقيق األداف واألداء اجليد والفعال يف ادلؤسسة ضرورة يف زللها إال أن البا

، ذلك أن ليس كل األفراد يف ادلؤسسات ؼلضعون إذل التكوين بل البعض فقط ، ركيزه على  التكوينت
 إال انو عنصرا فعاال يف ادلؤسسة  خاصة  يف خلق كفاءات، وتطويرىا .

    عنونة ب"ىندسة تسيَت اإلطارات بادلؤسسة مأطروحة دكتوراه  " 2 ثالثا:دراسة "العايب سليم

                                                                   
أطروحة دكتوراه بكلية علوم التسيَت زبصص إدارة ،من التكوين إذل تطوير الكفاءات يف ادلؤسسة ،شليل عبد اللطيف  - 1

 .2008/2009، تلمسان ،بو بكر بلقايد أاألعمال ، جبامعة 
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،أطروحة دكتوراه يف علم اإلجتماع عمل وتنظيم ،ىندسة تسيَت اإلطارات  ،سليم العايب  - 2
 . 2006/2007،اجلزائر ، جامعة يوسف بن خدة ،
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.سبحورت 2007الصناعية ،دراسة ميدانية بادلؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية باجلزائر العاصمة 
شكاليتو كالتارل :كيف يتم ىندسة تسيَت اإلطارات يف ادلؤسسة اجلزائرية؟ وكيف يتم توظيف إ

 نتقاءىم ؟ وماىي معايَت تقييم األداء؟ إاإلطارات و 
 دات اإلطار مع متطلبات ادلنصب يساىم يف صلاح التوظيف.توافق إستعداوكانت فرضياتو حول :

  األداء كلما زاد رضاه عن ادلؤسسةكلما كان اإلطار واعيا بنتائج تقييم. 
 وين يساىم يف ربسُت أداء ادلؤسسةزيادة فعالية برامج التك. 
 اإلطارات عن ادلؤسسة  رضىما سبت الًتقية على أسس موضوعية كلما زاد ك. 

يف نوفمرب  بتيزي وزويف ادلؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية   ستو ادليدانيةومن خالل درا 
 ،توصل الباحث إذل مايلى: 2006

ن مصاحل ادلوارد رحلة العقالنية ألادلذل إدل تصل  طاراتن ىندسة تسيَت اإلأستنتج من دراستو إ 
ن ادلسَتون ال ؽللكون القدرة على أالبشرية ىم يف مرحلة التطبيق وليسوا يف مرحلة التخطيط ،كما 

  ؤسساتادلالوصاية من طرف  ذلإ جؤونبل يل وحل ادلشاكل واألزمات ادلفاجئة ، زباذ القراراتإ
 .وذبربة يف ىذه احلاالت كثر خربة األ

أي اإلنتقاء العلمي القائم على طارات على عقلنة عملية التوظيف وتتوقف عملية صلاعة تسيَت اإل
الناذبة عن اجلامعات،ادلعاىد  خرجاتىتمام بادلداء ومنو البد اإلتقييم األكذا   و مبادئ وقوانُت،

 .، لتوظيف أكرب نسبة من الكفاءات وادلهارات التكوينية 

طارات مركب الصلب النخبة الصناعية يف اجلزائر دراسة حالة لإل1:دراسة عنصر العياشي رابعا:
 اإلطارات سبيز اليت وادلهنية االجتماعية اخلصائص على التعرف تتضمن الدراسة زلاولةواحلجار 
 واجملتمع للمؤسسة االجتماعية البنية يف ودورىا موقعها ربديد إذل باإلضافة اجتماعية، كفئة الصناعية

 لصناعة ادلؤسسة اجلزائرية يف بالتحديد الصناعة، إطارات من لعينة ميداين ربقيق ومشلت الدراسة
                                                                   

نًتوبولوجية مركز البحوث األ، النخبة الصناعية يف اجلزائر دراسة حالة لإلطارات مركب الصلب واحلجار  ،العياشي عنصر  - 1
 2002  ،اجلزائر  –وىران ،واإلجتماعية والثقافية 
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 العينة اختيارىا بطريقة ادلؤسسة من إطارات 200 التحقيق عينة،  ALFASIDألفاسيد " الفوالذ
 منها تتكون اليت الكربى األقسام من عدد على موزعة العينة وحدات وكانت .البسيطة العشوائية
 الساخن على الدرفلة وقسم بالكهرباء، الصهر وقسم العالية، األفران قسم باخلصوص :ادلؤسسة
ستمارة ستخدم الباحث تقنية اإلإو  واألحباث الدراسات وقسم الصيانة، وقسم البارد، على والدرفلة

 :ستخلصها الباحث ىيإىم النتائج الىت أطار،و إ 20ذل مقابالت حرة مع إضافة إ

 غلعل شلا اليومي احلياة ومشكالت بالعمل مرتبطة روتينية قضاياب اإلطارات واالنشغال االىتمام .1
 .الثقافية والسياسية  تاجملاال خارج جدا زلدودة آفاقهم

 على ادلسائل ادلطروحة و القضايا ويناقش يهتم بالسياسة، مولعا اجلزائري الفرد بالرغم من ان .2
 .ضئيلة جد بالسياسة االىتمام درجة أن التحقيق أشارت إذل نتائج لكن .الساحة

 التنظيمي اذلرم وسط يف موقعا ػلتلون أهنم يتصورون  62 % اإلطارات غالبية أن النتائج تربز .3
  قاعدة يف موقعا حتالذلمإب السلم أسفل يف يوجدون أهنم ،35 % تعتقد بينما سة،سللمؤ 
 التنظيمي البناء قمة يف موقعا ػلتلون أهنم يتصورون الذين أولئك أما .عيجتمااإل اذلرم

 .  %3بنسبة  جدا صغَتة أقلية يشكلون فإهنم للمؤسسة

 من هبا يستهان ال التعليم ودرجة من دبستوى عال تتمتعطارات غلبية اإلأن أ.توضح النتائج 4
 ليكونوا يؤىلهم ثقايف مال رأس ؽلتلكون ،ادلنطلق ىذا من ذبعلهم اليتية ادلهن واخلربة الكفاءة
 .اجملتمع طلبة ضمن

ات طارات يف ادلؤسسإلفئة اذلوية ادلهنية واالجتماعية ل"حول 1: ندراسة ميراني حسا :خامسا
أعلية  اإلطارات وأدوارىا وموقعها وطرح اإلشكالية على و يؤكد فيها  -مومية العقتصادية إلا

 :التالية 

                                                                   
كلية العلوم ،أطروحة  دكتوراه  ،اذلوية ادلهنية واالجتماعية لفئة إلطارات يف ادلؤسسات االقتصادية العمومية   ، مَتاين حسان -  1

 . 2006/2007 ،عنابة  ،جامعة باجي سلتار  ،قسم علم اإلجتماع ،اإلنسانية واإلجتماعية 
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 جتماعية،إ مهنية كفئة اجلزائر، يف العمومية االقتصادية ادلؤسسات إطارات ىوية خصائص ىي ما
 قتصاديةإ و جتماعيةإ بظروف تتميز اليت التارؼلية ادلرحلة ىذه يف ومكوناهتا، اذلوية ىذه أبعاد بكل

 ؟ متعددة صعدأ  على وربديات وبتحوالت خاصة وسياسية
 :ستنتج الباحث إومن خالل الدراسة ادليدانية 

 مستويات يف السيما الرجال، من ىم العمومية االقتصادية ادلؤسسات تراإطا أغلبية أن  .1

 ، ويتجاوز أعمارىم األربعُت ، متحصلُت على شهادات جامعية .السامية طاراتاإل

وضاع ، وزبوفهم من فقدان ادلنصب ،نظرا للعجز إن اإلطارات ادلتوسطة يعانون تدىور األ .2
 ،للمؤسسات . ادلارلوالًتدي 

، بينما اإلطارات الغَت ؤسسة مشعور اجلامعيُت باالنتماء إذل البناء اإلجتماعي  التنظيمي لل .3
 اجلامعيُت يشعرون بإنتماءىم إذل أسفل البناء التنظيمي .

معيُت والغَت اجلامعيُت ، وينب منها ىذه الفئة خاصة ، بُت اجلا ىناك عدة إنقسامات تعاين .4
 سنة ( وغَتىم ، 30اإلطارات ادلتوسطة والسامية ، وبُت " الشباب" )الذين تقل أعمارىم عن 

 لدى اذلوية بفقدانولعل ما زاد من الشعور  النساء، واإلطارات الرجال ،ات وكذلك بُت اإلطار 
 .التنظيم وعدم والتشتت، اذلشة، وضعيتهم ،طاراتاإل

 االجتماعيةمجيع جوانب  إلطارات، فقد تطرق إذلث يف دراستو ادلسحية لأوضح الباحوىنا 
وأىم ادلشاكل اليت عانون  حدهتا، اإلطارات و شهاعا اليت األزمةورغم  ادلميزة،واإلقتصادية ذلذه الفئة 

اليت إنطلق منها  بدايةال إال أهنا ، آنذاك اجملتمع شهاعا اليت التحوالت ظل ويفمنها يف البدايات األوذل 
 ،جديد بشكل وبروزىا ،يف اجملتمع  والفئات القوى ىذه تكوين إلعادةاإلطارات الصناعية يف اجلزائر 

على  وحصولو ىذه النخبة  احلارليف الوقت ربسنت بشكل سريع  وخَت دليل أن ىذه األوضاع قد
 ومكانة مرموقة يف اجملتمعات اجلزائرية . امتيازات
 
 
 
 



 منهجية الدراسة والتقنيات املتبعة  املدخل 

14 
 

 : وطنيةال و دوليةال ملتقياتال

 الميزة تحقيق في المؤسسة وكفاءات لموارد الفعال التسيير دور 1: الشيخ الداوي 1-
 خاصة ادلستقبلية و احلالية وادلوارد بالكفاءات االىتمام على ادلداخلة ىذه تركزت حيث ، التنافسية

 أوضح قد و ، اجلزائرية ادلؤسسة يف ةاءكف و فعالة بطريقة تسيَتىا و ، البشرية الكفاءات منها
 يف احملورية الكفاءات دور و ادلؤسسة موارد طبيعة حدد و ، التنافسية للميزة ادلفاىيمي اإلطار الباحث

 و وواقع التقليد من البشرية الكفاءات و ادلوارد محاية ادلداخلة تناولت كذلك ، التنافسية ادليزة ربقيق
 . اجلزائرية ادلؤسسة يف التنافسية ادليزة أفاق

 ىذه تناولت و ، بالمؤسسة تطويرها و الكفاءات تسيير : الشايب بن رابح و محمد براق 2-
 مت حيث ، ادلؤسسة زليط يف اجلارية التحوالت حول سبركز األول احملور : علا اثنُت زلورين ادلداخلة

 تناول الثاين احملور أما . أخرى جهة من التكنولوجي احمليط دور إبراز و جهة من العودلة ظاىرة إبراز
 عناصر إذل التطرق كذا و أنواعها ربديد و عليها بالتعرف وذلك  ا،تطويرى و الكفاءات تسيَت
 . 2التنظيمية الكفاءات و الكفاءات حسب األجور نظام و التكوين يف ادلتمثلة التطور

 حيث 3 ، الكفاءات خدمة في المعارف تسيير و البشرية الموارد إدارة : مفتاح صالح 3-
 البشرية ادلوارد إدارة ماىية : يف سبثلت زلاور ثالثة إذل قسمت و البشرية رد ادلوا إدارة الدراسة تناولت

 كما ، الكفاءات خدمة يف ادلعارف تسيَت و البشرية ادلوارد إلدارة الرئيسية الوظائف ، أىدافها و
 . الكفاءات خدمة يف ادلعارف و ، اجلماعية و الفردية الكفاءة مفاىيم إذل الباحث تطرق

                                                                   
 البشرية التنمية حول الدورل ادللتقى ،التنافسية  ادليزة ربقيق يف ادلؤسسة وكفاءات دلوارد الفعال التسيَت دور ، الشيخ الداوي - 1

  ouargla.dz-http://manifest.univ ،2004،ورقلة  ،البشرية الكفاءات و ادلعرفة اقتصاد يف االندماج وفرص
 ندماجاإل فرص و البشرية التنمية حول الدورل ادللتقى،بادلؤسسة تطويرىا و الكفاءات تسيَت ، الشايب بن رابح و زلمد براق - 2
  ouargla.dz-http://manifest.univ،2004 ،ورقلة  ، البشرية الكفاءات و ادلعرفة اقتصاد يف
 فرص و البشرية التنمية حول الدورل ادللتقى، الكفاءات خدمة يف ادلعارف تسيَت و البشرية ادلوارد إدارة ، مفتاح صاحل - 3

 ouargla.dz-http://manifest.univ، 2004 ،ورقلة  ،  البشرية الكفاءات و ادلعرفة قتصادإ يف االندماج
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بالكفاءات ادلهنية والتنظيمية الفردية كانت أو  من خالل ادلداخالت الثالث فقد بينت  اإلىتمام
مجاعية زبص للمؤسسات وكيفية احلصول عليها وكيفية تطورىا وأعليتها يف احلصول على ادلناصب 

 العليا واألكثر مسؤولية وقيادة ودورىا يف التنافس بُت سلتلف ادلؤسسات وبروز الكفاءة ادلميزة .

IV. البحث شكالية إ: 

كانت   سواءالعمل على تقليل ادلوارد ادلستخدمة ، أيما ؽلكن  بأقلصلاز الكثَت إالكفاءة ىي 
ستخدام نتاجية وىي اإلمالية وكذلك العمل على تقليل اذلدر والعطل يف الطاقة اإل أوو مادية أبشرية 

،وغالبا التكاليف ويعظم العائد  ختيار أفضلها ،والذي ؼلفضإالعقالين الرشيد وادلفاضلة بُت البدائل و 
ن أغَت " السلطة"خذ القرارأقدر على األ اإلطار ما تقاس الكفاءة يف ادلؤسسة من ناحية من ىو

الكفاءة احلقيقية اليت نراىا ىي اليت زبدم مصَت ادلؤسسة وتكمن يف من يساىم يف زيادة اإلنتاج 
 على عاملة يد امتالك إذل مؤسسة كل دبواصفات وتقنيات مسايرة التطور التكنولوجي ،كما ربتاج

من جهة أىدافها وربقيق جهة من مكانتها على احلفاظ من تتمكن حىت وادلهارة اخلربة من عالية درجة
لكن الشيء الذي نالحظو مفقودا يف ادلؤسسات الصناعية ىي الكفاءة ادلميزة ،وادلخاطرة يف   أخري

اليت  تقوي وفعال والتساؤاليسمح لنا باالنفتاح على التكنولوجيا بشكل  ازباذ القرار وىذا ما ال
 : نطرحها بصفة أولية ىي 

   يتم تقييمهم ؟ اسكيف يتم توظيف اإلطارات يف ادلؤسسة ؟وعلى أي أس 
   ؟اإلطارات كفاءة عن ماذا تعرب 
  طار؟ماىي معايَت الكفاءة يف ادلؤسسة الصناعية اجلزائرية لدي اإل 
 ؟فيو اإلسًتاتيجية ؟ وإذل أي مدي ؼلاطر"أفال" القرارات ىل يتخذ اإلطار الصناعي دبؤسسة 

 :لتالية اإلشكالية ا ىذه التساءالت إستطعنا صياغةوبناء على 

"  أفالفرع "كفاءة اإلطارات الصناعية الجزائرية بمؤسسة السوناطراك قياس   ماهي معايير
 كفؤ؟  طارن هذا اإلأيمكن قول  يخرى متأبعبارة  هران ؟بو 
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، تؤىلو وربقق لو  ذات مستوى عارل شهادات علميةعلى هل اإلطار الكفؤ ىو احلاصل ف .1
 للمنصب ؟قدرات ومهارات كافية 

ادلمارسة يف ادلؤسسة اليت و  الخبرة المهنيةسنوات أن نقول عن إطار كفؤ نتيجة عدد أؽلكن  .2
 يعمل هبا؟

ق يتحقوادلخاطرة فيها ل ،ادلصَتية  ربكمو يف القرارات ىطار كفؤا نتاج دلدىل يعترب اإل .3
 أىداف ادلؤسسة ؟

V. البحث فرضيات: 

 :قًتحنا الفرضيات التاليةإلإلجابة عن اإلشكالية وتساؤالت الدراسة 

 : وذلالفرضية األ         

 " "افال "اإلطار الصناعي بسونطراك كفاءة تعترب الشهادة العلمية معيار لقياس

 الفرضية الثانية : 
 " "افال "اإلطار الصناعي بسونطراك معيار لقياس كفاءةتعترب اخلربة ادلهنية 

  الفرضية الثالثة :

 " "افال "الصناعي بسونطراك  اس كفاءة يقل معيار زباذ القرار ومدي ادلخاطرة بوإيعترب  

VI. جرائيةالمفاهيم اإل تحديد: 

 النظرية اخللفية وػلدد وتوجهاهتا، الدراسة مضمون ػلدد الذي ادلسار ادلفاىيمي اإلطار يشكل
 حىت الدراسة بداية من وادليدانية النظرية ادلعطيات مع تعاملو يف وتوجهو الباحث تساعد اليت وادلنهجية
 دراستنا يف نستخدمها اليت ادلفاىيم وحدود وداللة معٌت توضيح الدراسة ىذه يف وسنحاول هنايتها،
 :ىم ادلفاىيم اليت تطرقنا ذلا ىي وا" اجلزائريةمعايَت كفاءة اإلطارات الصناعية  "يف وادلتمثلة الراىنة

فاإلطار أجَت ؽلارس وظيفة ادلبادرة ، القيادة ، ادلراقبة ،  ،ىي فئة سوسيومهنية : الصناعية اإلطارات
و عن طريق التكوين ومعرفة أوالتسيَت يف ادلؤسسة أو اإلدارة ؽلتلك شهادة جامعية او ما يعادذلا ، 
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عالية يف ادليدان ، لو مكانة ومركز خاص سبيزه عن العمال، فهو من العناصر تقنية وخربة وقدرات 
 1األساسية اليت تبٍت عليها سياسة وأىداف ادلؤسسة الصناعية.

 وىناك تشابك بُت ادلصطلحات التالية : اإلطار ، ادلسَت ، والقائد 

...اخل ويعمل  يشغل منصب عمل رمسي كأن يكون رئيس قسم أو مدير أو نائب مدير فالمسير:
يف إطار منصبو الرمسي علي التخطيط ألىداف ادلنشأة وتوفَت الوسائل ادلالية وادلادية والبشرية والتنسيق 
بينها عن طريق التوجيو لتحقيق تلك األىداف ، وىذا ما يعكس وجود دور زلدد للمسَت يستخدم 

 يم قراراتو .للقيام بو نوعا من احلذر والرزانة أو السلطة اليت تسمح لو بتدع

فال يشَت إذل ادلنصب الرمسي الذي يشغلو وال يتحدد بو ، ولكن دبدي تأثَته على األفراد أما القائد :
داخل ادلنشأة عن طريق العالقات ادلتداخلة فيما بينهم ويعمل بطريقة تسمح دبساعدة مجاعة العمال 

عمال أقصى ما ؽلتلكونو من ليس فقط على ربقيق األىداف ادلسطرة لكن ربسينها باستمرار بإست
قدرات ، وعليو ؽلكن أن يكون ادلسَت قائدا ولكن ال يشًتط يف القائد أن تكون لو ميزات ادلسَت أو 

 .مهاراتو 

طارات ىم " اإل ( BELAAZDIA)عبد القادر بليازدية الباحث  فيقول " طاراتاإلتعريف  ماأ    
ي كل من لو القدرة أ، طارات التقنيةشهادة من التكوين العارل ،كما عرفهم باإل لىعا الذين ربصلو 

بالوسائل ادلالئمة لتغيَت الوضع  الفكرية ذات خصوصية قادر علي مواجهة أي وضعية كما يستعُت
   2ذل حالة جديدة".إوربديثو وتطويره 

                                                                   
1 - Gille  Ferreol ، Dictionnaire de socioàlogie، Paris، Armand Colin، 2004، p 8. 
2  -Belazdia « AK »: les cadres techniques « ،Revue de Bates et critiques ، centre National 
d’études et d’analyses pour la planification ، Alger،1984 ،p 95.  
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سَت والقائد "وىذا ما يؤدى وعليو ؽلكن القول أن اإلطار غلمع بُت  صفات ومهارات كل من " ادل
 إألى القول أن التسيَت احملكم لإلطار ىوجعل ادلسَت قائدا فعاال ويساىم يف ربقيق صلاح ادلؤسسة ،

 1ويسهر على  ربقيق األىداف بنجاعة .

طار إىي تركيبة من ادلعارف والقدرات وادلهارات واخلربة والسلوكات اليت سبارس يف : المهنية  الكفاءة
نو يرجع إمث ف ومن ،القبولتها من خالل العمل ادليداين والذي يعطي ذلا صفة ظوتتم مالحزلدد ، 

 . 2للمؤسسة ربديدىا وتقوؽلها وقبوذلا وتطويرىا

ساسية يف أو رسالة ربضر يف فًتة زمنية معينة وىي تعد أطروحة أىي عبارة عن :الشهادة العلمية 
صبحت دقيقة وىذه الرسالة مضموهنا يشَت أظل ما يعرف بالتطور اذلائل للمعارف والتخصصات اليت 

ن إرل جدارة وقدرة الطالب علي التفكَت الناضج واخلربة ادلنهجية اليت اكتسبها من خالل زبصصو ، فإ
رل خدمة إة مثمرة هتدف خرى جادأحباث هنا قد سبثل البداية ألإهناية للبحث و العلم وادلعرفة بل 

 . الوطن واجملتمع

كتسبو من مهارات إالفرد يف ادلهنة دبؤسسة معينة ،وما  خربةسنوات تعرب عن  :الخبرة المهنية 
  وسلوكات وكفاءات خالل سنوات العمل.

القرار اإلداري ينسحب على العملية ادلعقدة صنع غلمع علماء اإلدارة على أن مفهوم إتخاذ القرار : 
دلشكلة عن وعي وإدراك وبعد دراسة وتفكَت معمق لإلطار  أو البديل اليت تتم إلختيار احلل ادلناسب

وتتدخل يف ىذه العملية عوامل متعددة وؽلكن تنفيذه بأقل تكلفة إدارية معينة مهما كانت طبيعتها ، 
 3.األخرى  اإلداريةمن العمليات وكثَتة دلا ذلا من صفات عن غَتىا 

                                                                   
ادلركز  شهرزاد الوايف ، القيادة الفعالة ، النماذج واألدوار ، تسيَت الكفاءات واالتصال والقيادة يف ادلؤسسة ، العياشي العنصر ، -1

 . 50وىران ،ص  – 2005 -21الوطٍت للبحث يف األنًتوبولوجيا اإلجتماعية والثقافية ، رقم 
2 -Roland Foucher، Normand Petterson، Abdlhadi Naji، Répertoire de définitions : 
Notions de competences  individuelle et de compétence collective، www.chairecompétences 
Pdf (20/05/2015) ، Alger ،p 10-5  

، 2ة للنشر والتوزيع والطباعة ، طزلمد حسنُت العجمي ، اإلذباىات احلديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ، دار ادلسَت  -  3
 . 227-226، ص  2010عمان ، 
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 المخاطرة في إتخاذ القرار :

يعٍت أن اإلطار ؽليل إذل ادلخاطرة، وىو يدرك أن عليو قبول بعض ادلخاطرات من أجل ربسُت 
 إن اإلنسان يسمو": " ...سيمون دي بوفوار ، يقول "مستوى أداءه يف ادلؤسسة وتقوية ادلنافسة 

 1..".وإظلا بادلخاطرة على احليوان ليس بصنع احلياة 

فتعرب عن الظرف الذي يتمكن اإلطار من خاللو تقدير ادلشكلة "  Risk"  ادلخاطرةوتعرف أيضا :
وربديد إحتمالية  نشوء بعض احلوادث ، وتشخيص حلول بديلة ، وتثبيت إحتمالية بلوغ نتائج 

زباذ القرار ، وىنا مات دقيقة وواضحة تكفي إلؽللك معلو  نو الأحيث . مرغوب فيها من أحد احللول
، فهو سيد ادلوقف، كما يتوقف عن صلاح القرار أو فشلو على قدرة يربز الدور اإلسًتاتيجي اخلطَت لو

 2ومهارات وشلارسات اإلطار يف ىذه الظروف الصعبة .

 ." تعٍت زاوية  Noraصل التيٍت "أىي كلمة ذات  : المعيار 

  3داء.جل تنمية وتطوير األأساسية من رلموعة ادلبادئ و القواعد األ أهنا ىالروس علويعرفها قاموس 

VII. صعوبات البحث: 

 اليت واجهتنا يف اصلاز البحث : ىم الصعوباتأمن 

يف ىذه الدراسة من اجلانبُت النظري من حيث كثرة ادلراجع  اليت واجهتنا مجلة الصعوبات ىناك
،ويندرج أيضا يف حقل علم جتماعرغم تعقيد ادلوضوع ومجعو بُت زبصصُت علم االقتصاد وعلم اإل

غلبيتها يف أما أختالف وتشابك النظريات وصعوبة انتقاء ما يوافق ادلوضوع ، إو ،الصناعي  اإلجتماع 
داري لتسيَت ادلوارد البشرية ومصاحل الًتبصات ،فمن أجل البداية يف ادلركز اإليف اجلانب ادليداين 

صدقاء ، الذي رل استعمال الوساطة مع بعض الزمالء واألإالبحث يف ادلوضوع وتعمق فيو ، جلأنا 

                                                                   
 170، ص السابقزلمد حسنُت العجمي ، ادلرجع  -  1

.139-136، ص 2009التوزيع ، االردن ،  و العالق ، القيادة اإلدارية ، دار اليازوري للنشربشَت  - 2
  

3 -Larousse، Laibrairie larousse، paris، 1988،p 683 
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فال حبي مجال أ، والتأكيد للمصاحل "سونطراك 2014ساعدونا يف احلصول على ادلوافقة  يف جانفي 
ىران " بأن ىذه الدراسة علمية زلضة  زبص أطروحة دكتوراه ال غَت ،ال عالقة ذلا بأي اذباه الدين بو 

 : أو ميدان أخر 

حوارل " جراء وتطبيق االستمارات إ الدراسة االستطالعية حىت"من ذل ادليدان إنزولنا ستغرق إفقد 
 م04/2014/ 06يوم حىت 2014 /05/01يف الفًتة احملددة مابُت ربعة أشهر أ

 ذلا: ناومن أىم الصعوبات اليت تعرض

 ستعنا بالعالقاتإ، ففئة اإلطارات صعبة الوصول إليها خاصة سونطراك ادلركز اإلداري .1
ملء  ىومساعدة بعض العناصر يف احلرص علستطالعية ، الشخصية إلجراء الدراسة اإل

 من طرف زمالءىم كوهنم مصدر ثقة. ستماراتاإل
عن طريق الوسيط كون لو احلرية يف التنقل بُت الوحدات حبجة عدم  ستماراتسبت توزيع اإل .2

خوفُت من ادلوضوع وال مت اإلطاراتمعظم  أن إضافةستطاعتنا التنقل عرب ادلصاحل ، إ
 تعامل مع الباحث وىم ال يعرفونو .يستطيعون ال

ن ستمارة من طرف اإلطارات ، سواء عن قصد والتهرب من اإلجابة أو عإضياع أكثر من  .3
 ستدعي من الباحثة نسخ عدد أخر وتوزيعو من جديد.إدون قصد وىذه تعترب المباالة ، شلا 

العلمي  نبعادللتأكد من وقامت بازبوف مصلحة ادلوارد البشرية بسونطراك من ادلوضوع ،  .4
 للموضوع بطريقتها اخلاصة .

،فقد  اإلطاراتتحيل تطبيقو مع سمقياس لقياس الكفاءة ولكن م ناقًتحإقد  ناأن إضافة .5
 ستمارة .اإلتقنية  ىعل ناعتمدإلذا  ،تعليمات صارمة خبصوص ادلًتبصُت أعطيت
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 :تمهيد 

 غوطاتظوال التنظيمي الفكر تطور أعلها من عوامل عدة يشمل البشري العنصر أعلية إدراؾ إف 
 ومع احلكومية والتشريعات والقوانُت العمالية النقابات وظلو قتصاديةاإل ادلنافسة عن الناجتة ادلتزايدة

 تطورا منذ الثمانينات التنظيمات االجتماع علم يف الدراسات عرفت، حيث  اإلدارية لنظرياتا تطور
 غَتىا .   أو فنيا أو إداريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا كاف سواءا تنظيمي، زليط كل يف ىائال

 والتسَتيةبالكفاءة اإلنتاجية ىتمت إادلدارس التنظيمية اليت  نستعرض أىم سوؼ مايلي يف
 تيار وما ػلتويو من  كل بو جاءت ما أىم على الضوء ونّسلط حد سواء  ىعلالكالسيكية واحلديثة  

                                                   .نهابي فيما النظر وجهات يف ختالفاإ و اركتشا سنلتمس حيث النظريات

I. :المدرسة الكالسيكية للتنظيم 
من  األمثل ادلستوى حتقيق ىدفها عديدة مقًتحات قدمت ادلدرسة الكالسيكية للتنظيم  

،كما ركزت وادلوظف بشكل عاـ  للعامل العلمي ختيارالتنظيمية ،واإل والكفاءة اإلنتاجية الكفاءة
 منللعقل   مطابقة اإلدارة يف بطريقة علمية يعمل اإلنساف أفّ  مبعٌت قتصاديإلا اإلنساف مفهـو ىعل

 .ونفس اذلدؼ ىالثالث اليت تركز علوفقا دلا سنقدمو يف النظريات  حتقيق أىداؼ ادلؤسسة وىذا أجل

I .1 .العلمية( اإلدارة التايلورية )نظرية المدرسة F .W. TAYLOR(6856 6965ػػ:)  
 كاف "العلمية اإلدارة مبادئ" كتاب مؤلف "تايلور ونسلو فريدريكل "نسبة التايلورية إف  

 آدائهم يف العماؿ يتبعها اليت الطرؽ أف الحظ حيث الصلب، مصانع إحدى يف ميكانيكيا مهندسا
 حيث األمواؿ، يف يرذتب و خسائر من عليو يًتتب ما و األحياف، أغلب يف عقيمة طرؽ لعملهم

 الطريقة إذل نفسو تلقاء من هبما العامل يصل أف كفيالف ادلراف و اخلربة أف زمانو يف ادلعتقد من كاف
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 يعمل العامل يًتؾ أف ادلنطق من ليس بأنو رأى و الرأي هبذا يسلم دل تايلور لكن العمل، ألداء ادلثلى
 1.اجلهد و الوقت واجلهد ادلاؿ يبدر ادلبدأ ىذا ألف الصواب و اخلطأ مبدأ على
 منو مرحلة كل تناولت إذ علمية، و منظمة بطريقة العمل دراسة حاوؿ من أوؿ تايلور كافو 

 احلركة، بتسجيل وقاـ ادلصنع، يف العمل ألداء الالزمة احلركات التجريب، و التحليل و بادلالحظة
 حيث من عملو يف يستخدمها اليت داادلو  و العداد منو واألدوات، حركة كل تستغرقو الذي والزمن
 يزيد بذلك و لو داعي ال مبجهود القياـ غلنبو و عملو للعامل ييسر حىت و ترتيبها و شكلها و وضعها
 يتفادى فبذلك العمل، منها يتألف اليت ادلتتالية، احلركات ألداء الالـز الّكلي الزمن تقدير مث إنتاجو

 احلركة دراسة مبعٌت بادليقاتية عليو أطلق ما وىذا للوقت، مضيعة تعترب واليت الزائدة، احلركات كل
 2.والزمن

 :ىي ادلبادئ وىذه اإلنتاج، بزيادة كفيلة رآىا مبادئ، بضعة لذلك تايلور وضع وقد
 الطرؽ من بدال العمل عناصر حتديد يف العلمية الطرؽ حتديد على العمل 
 اإلنتاج من تغزر إغلابية عناصر إذل حتويلها و الوقت، و ادلوارد والطاقة هتدد اليت التقليدية
 ة.واجلود واألرباح
   مت اليت للطريقة وفقا العمل أداء إذل يدفعهم تشجيعي حبافز العماؿ تزويد 
 عن تزيد زلددة مكافأة العامل منح بواسطة ذلك ويتحقق علمي، بأسلوب إليها التوصل
 .لإلنتاج وادلقننة ادلطلوبة ادلستويات ػلقق أف استطاع إذا اليومي، األجر معدؿ
 بالعامل احمليطة ادلختلفة الظروؼ على لإلشراؼ متخصصُت خرباء استخداـ 

 3.األداء وطريقة اآلالت، وسرعة العمل، وسائل مثل
                                                             

 .55 ص ، 1994 اإلسكندرية، اجلامعية، ادلعرفة دار التنظيم، اجتماع علم احلسيٍت، السيد - 1
 اجلامعية، اإلسكندرية، ادلعرفة دار ادلنهج، و ادلوضوع و ادلشكالت و الًتاث مدخل التنظيم، اجتماع علم زلمد، علي زلمد - 2

 .85 ص 1988
3 -CHEVALIER( J) »، Ed، Dunod، « Organisation administration de l’entreprise » ، 
PARIS،10EME ، Ed ، 196 P48 
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 أسس على العمل نتائج حتقيق على العماؿ و اإلدارة بُت التعاوف ضرورة 
 أي العماؿ فئة و ادلديرين فئة بُت ادلسؤولية عناصر حتديد عند من العدؿ نوع حتقيق و علمية
 1بالتنفيذ. العماؿ و العمل تنظيم و بتخطيط ادلدراء  قياـ على الًتكيز

ف كل عامل يدرب ويقـو بعملو علي أوركزت ىذه النظرية أيضا علي مبدأ"تقسيم العمل " حيث 
علي دراسة اإلنساف باعتباره  أفضل طريقة وأداء ذو كفاءة  عالية ،ومن ناحية أخري فقد ركز تايلور

دراسة الوقت وعلي ىذا قد كاف اذلدؼ من ’ملحقا آللتو او تابعا يف أداء األعماؿ اإلنتاجية الروتينية 
كة ىو حتويل آلة متعددة األغراض" اإلنساف " إرل آلة متخصصة علي درجة عالية من الكفاءة ر واحل

إضافة إرل اكتشاؼ أفضل األساليب الواجب إتباعها لرفع من كفاءة العامل .واف احلافز االقتصادي 
 ىو احلافز الوحيد الذي ػلرؾ سلوؾ العامل.

رتفاع وذلك بتجزئة أي عملية إرل عناصرىا األساسية وتلك كما أف الكفاءة دتيل إرل اال
األجزاء من األعماؿ ؽلكن تدريب األفراد علي القياـ هبا بطريقة مثلي تعرب أحسن وسيلة لألداء ومن 

 2مث تزداد خربهتم وكفاءهتم وكفاءهتم وكذلك ؽلكن حتديد ادلسؤولية عن كل جزء من األجزاء العمل .
I  .2 .فايول  التنظيمية"هنري اإلدارة نظرية"H. FAYOL (6846 6966ػػػػ:) 

 بدأ اإلداري، الفكر مؤسسي من"  تايلور "مع ويعترب األصل فرنسي" ىنري فايوؿ "يعترب     
فكاه أظهرت  الفرنسية، وادلناجم الصناعية للمؤسسة كمهندس عشر التاسع القرف يف العلمية مسَتتو

 األسس تلخيص خاللو من حاوؿ والذي "العامة و الصناعية اإلدارة" ادلشهور كتابو يف1916عاـ 
 بذلك من ودتكن واخلطأ، التجربة قاعدة على االعتماد بدؿ اإلدارة عملية إليها تستند اليت العلمية

 أعماؿ ركزت حبوث وقد و ومشاىداتو جتاربو خالؿ من اإلدارية وادلبادئ القواعد بعض ستنباطإ
 حيث وادلراكز، والوظائف اإلدارية ادلستويات يف الفنية والكفاءة اخلربة عامل توفر ضرورة على فايوؿ
 أجل من التكوين لعمليات مستمرة بصورة ػلتاجوف وادلدراء العماؿ من كال أف التأكيد على حرص

                                                             
 25ص ، 2003 ،1 ط ، للنشر الثقافة دار مكتبة احلديثة، اإلدارة مبادئ آخروف، و السعيد عمر - 1
 .757،ص  2002،مكتبة عُت الشمس،مصر ،21اذلواري السيد اإلدارة ،األصوؿ واألسس العلمية للقرف  -  2
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 عن ذلك ويتأتى إدارية، أو فنية كانت سواء جديدة مهارات واكتساب والكفاءات القدرات تدعيم
 مقولتو يف ذلك مؤكدا والتخصص العمل تقسيم مبدأ يقتضيو دلا وفقا ادلستمر والتكوين التعليم طريق

 ." The right main in the right place" ،المناسب" المكان في المناسب الرجل "
 إليو يستند مصدرا كبَت حد إذل تزاؿ ما و كانت واليت ، ادلشهورة 14 ادلبادئ فايول وضع وقد
 :ىي ادلبادئ ىذه و الشركات و ادلصانع و احلكومية األجهزة يف ادلديروف

 األفراد من رلموعة كل وتقـو أقساـ، عدة إذل العمل تقسيم يقم أف أي : العمل تقسيم 1-
 .أقساـ و إدارات إذل ادلؤسسة بتقسيم يعرؼ ما وىو ة،هبادلتشا األعماؿ من رلموعة أداء يف

 اختاذ و التعليمات و األوامر إصدار يف الرئيس حق السلطة وتعٍت : والمسؤولية السلطة 2-
 ذلم فوض أو ، األوامر إليهم اصدر الذين األفراد سؤاؿ يف الرئيس حق ادلسؤولية تعٍت بينما ، القرارات
 .الصادرة القرارات و األوامر ذههب التزامهم مدى عن السلطة

 نظاـ احًتاـ و التعليمات و باألوامر العاملُت التزاـ ىنا بالنظاـ فايوؿ ويعٍت : النظام 3-
 .أخرى مؤسسات مع هتاعقد اليت االتفاقات إذل ادلؤسسة احًتاـ إذل إضافة ادلؤسسة،

 فقط، ادلباشر رئيسو من التعليمات و األوامر العامل يتلقى أف وىو :األمر إصدار وحدة 4-
 .واحد رئيس من أكثر من أوامر العامل يتلقى أف غلوز وال

 واحدة، إدارة أو واحدة، تنظيمية وحدة يف ةأشنادل األعماؿ جتميع ىو و :التوجيه وحدة 5-
 .واحد مدير يديرىا

 العامة ادلصلحة ختيارإ يتم أف أي : العامة للمصلحة الشخصية المصلحة خضوع 6-
 الشخصية ادلصلحة بُت تعارض ىناؾ يكوف عندما الشخصية ادلصلحة على تفضيلها و للمنشأة

 .العامة وادلصلحة
 .ادلنشأة يف األعلى اإلداري ادلستوى يد يف أو ادلدير يد يف السلطة تركيز وىي : المركزية 7-
 .عادلة و رلزية هتممكافأ و العاملُت أجور تكوف أف أي : والتعويض المكافأة 8-
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 األعلى، إذل األسفل من التنظيمي اذليكل يف وتدرجها السلطة نسيابإ أي :السلطة تدرج 9-
 من العليا ادلستويات يف أكرب فالسلطة اإلداري ادلستوى طلفضإ كلما السلطة، حجم يقل حبيث

 .منها أدىن اليت ادلستويات
 .مرؤوسيو معاملة يف عادال الرئيس يكوف أف غلب أي :المعاملة في المساواة 10-
 تؤدي أفكار من لديهم ما لتقدًن العاملُت اجملاؿ أماـ إفساح الرؤساء على أي :المبادأة 11-

 .األداء مستوى حتسُت إذل تطبيقها عند
  العمل جو يكوف وأف.ألعماذلم أدائهم يف العاملُت بُت التعاوف يسود أف أي :التعاون 12-

 .العاملُت بُت اجلماعي والعمل وادلودة باأللفة ؽلتاز
 ويأيت .تفرط ال و ادلؤىلة البشرية كوادرىا على ادلؤسسة حتافظ أف أي :العاملين استقرار 13-

 .معهم التعامل يف للعدالة إضافة العاملُت مع مناسب تعامل و مناسبة أجور إغلاد خالؿ ىذا
 بأعماؿ يقوموف الذين األفراد و ةهبمتشا أعماال تؤدي اليت اآلالت وضع أي : الترتيب 14-

 متقارب. مواقع يف هبةمتشا
 أهنا إال التنظيمي اجملاؿ يف اإلدارية العملية ركةاحل هبا أفادت اليت ادلساعلات من الرغم لىعو 

  : يف إمجاذلا ؽلكن نقائص على نطوتإ ،كسابقتها
 اجلانب أعللت و للتنظيم مثارل تصور وضعت حيث اإلدارية اجلوانب على ركزت الفايولية أف

 بذلك ىي و ، اجلماعي الفكر لتجنب فردية بصورة العامل تعامل كانت أهنا كما ، اإلنساين
 الفيزيولوجية باجلوانب اىتمت كما ، الرمسي غَت بالتنظيم تعًتؼ ال و العامل اجتماعية تتجاىل

 فإف بادلقابل و ، العماؿ حساب على العمل أرباب أرباح رفع إذل أدىىما ىذا و العمل أداء يف ادلؤثرة
 .السنة طيلة نفسها للحركات تكرارىم نتيجة العماؿ على سلبية نتائج إذل أدى العمل تقسيم
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I  .3 .1864،  1920"فيبر لماكسللتنظيم  البيروقراطي المثالي النموذج "MAX 
WEBER:  

ومعناىا  (beuroاللغة االتينية حيث تتألف من جزئُت: البَتو) وتعود ىذه الكلمة يف أصلها إذل  
( ومعناىا السلطة او احلكم ،ويف معناىا الكلي تعٍت  حكم الشعب  cratie)ادلكتب و قراسية 

 1ما البَتوقراطية فهي حكم ادلكاتب.أي حكم طبقة الفنانُت أوتكنوقراطية 

 للعادل وقواعدىا مبادئها إرساء يف الفضل ويعود 20 القرف أوائل يف النظرية ىذه برزت لقد
 شليزات على ركز ولقد التنظيمي، بالبناء تعٌت اليت العلمية نظريتو صاغ الذي "فَت ماكس األدلاين"
 ادلثارل النموذج مزايا وجوب أو رفض مدى حتديد زلاوال البَتوقراطية، دلفهـو وفقا ادلثارل النموذج
 " إذل تشَت اليت البَتوقراطية تعريف من انطلق وقد الفعالية، تعظيم يف ادلزايا تلك مساعلة وتقييم
 عبارة ىي فَت ماكس عند فالبَتوقراطية " التنظيمي والسلوؾ األداء على يؤثر وكيف اإلداري اجلهاز

 ككل، ادلؤسسة حتكم اليت وادلكاتب اجلزائية والعقوبات القواعد من وثابة صارمة رلموعة " عن
 أف كما ثابتة، لالئحة طبقا الواجبات تنفيذ ويتم ادلوظفُت، لبعض خاصة بصفة موكلة وادلسؤولية

 ادلهاـ من رلموعة " أهنا على ادلؤسسة فَت ويعرؼ " اذلرمي التسلسل مبدأ يتبع ادلكاتب تنظيم
 2ومنظمة.  زلكمة بطريقة التنظيم أعضاء على تتوزع اليت واألعماؿ
 أمساىا "ىيكل اليت نظريتو خالؿ من التنظيمية الدراسات رلاؿ يف فيبر ماكس أسهم لقد   
 حق األفراد بعض دتنع للسلطة عالقات دائما تتضمن ادلنظمات أف بُت النظرية ىذه ويف السلطة"
 للسلطة ظلاذج ثالثة بُت ميز وقد والنفوذ، السلطة من بنوع التنظيم داخل اآلخرين إذل األوامر إصدار
 :مايلي ىي النماذج وىذه3 .الشرعية من معُت نوع إذل منها كل يستند

                                                             

 .110،ص 2004جاسور، ناظم عبد الواحد ،موسوعة علم السياسة ،دار رلد الالوي للنشر والتوزيع ،عماف،األردف ، - 1 
 ، 2001 ، ط ب ، اىرةالق ، والتوزيع والنشر للطباعة تراؾأ ، اخلزامي احلكيم عبد ت ، اإلدارة نظرية تطور ، روث وليم -  2
 48 ص
 .29ص ، 1996 األردف، رلدالوي، دار سلوؾ، و نظريات ادلنظمة إدارة العضايلية، علي زويلف، مهدي -  3
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 التقليدية السلطة .6
 اإلقطاع عهد يف واضحا النموذج ىذا وكاف السلطة، توارث من سلطتو القائد أو الفرد يستمد

 اهلل خليفة ىو احلاكم أف يروف هنمأل السلطة، وقداسة بالتقاليد األفراد يؤمن كما أوروبا، بو مرت اليت
 .أوامره طاعة إذل يدفعهم ما وىو األرض، يف

 : الكارزماتية السلطة  .2
 هبايتميز  اليت القدرات و اجلسمية، اخلصائص من شرعيتو القائد ويستمد اإلذلاـ، على تستند واليت

 العسكريُت، القادة بعض يف مالحظ السلطة ىذه وظلوذج وتقدير، تعظيم ىيبة، لو زعيم منو جتعل
 السياسية والشخصيات واالجتماعيُت الدينُت ادلصلحُت

  :القانونية السلطة  .3
  اجملتمعات ختص السلطة وىذه القانوف، وسيادة بسلطة االفراد يؤمن السلطة، من النوع ىذا يف
 1والتسيَت. لإلدارة العقلي التنظيم أساس على وتقـو احلكومي، بالنظاـ تتميز اليت احلديثة،   
 خالؿ من البَتوقراطي للتنظيم متكامل مفهـو قدـ "فيرب ماكس" أف ىو قولو ؽلكن ما و   

 ىذا يتضمن حيث البَتوقراطي ادلثارل النموذج اسم عليو أطلق و ، وحدهتا تشكل اليت البنائية العناصر
 زلاولة كذا و ، اإلنتاجية بالكفاية متعلقة أساليب طريق عن األفراد و ادلوظفُت اختيار كيفية األخَت

 أساس على بالوظائف التعيُت يف األفراد بُت ادلساواة خالؿ من التوظيف أسس وضع ادلؤسسات
 الكفاءة وفق شغلها يف مساواة ىناؾ تكوف حىت الشاغرة الوظائف عن اإلعالف و ادلطلقة الكفاءة
 القضايا جبميع اإلدلاـ تتطلب وظائف لشغل يرشحوف الذين لألفراد بالتدريب اىتم كما " ؛ ادلطلوبة
 2وادلوظفُت  بالوظائف اخلاص النظاـ لوضع مستقل جهاز إنشاء بالتارل و الشغل مبنصب ادلتعلقة
 الفٍت تفوقو" ىو البَتوقراطي التنظيم لتقدـ الرئيسي السبب فإف "فيرب ماكس " تعبَت حد وعلى

                                                             
1 -LAFAYE (C) : La sociologie des organisations، Ed Nathan، Paris، 1996، P. 12/13  

 .160 ص ، 1974 ، بَتوت ، النشر و للطباعة العربية النهضة دار ، اإلنسانية العالقات و األفراد إدارة ، حسن عادؿ -  2
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 ، الرشيدة العقلية األسس إذل التفوؽ ىذا يرجع و ، اإلدارية األجهزة من بغَته قورف ما إذا وكفاءتو
 1. "البَتوقراطية التنظيمات يف العمل نظاـ حتكم اليت احملددة اإلجراءات و والقواعد

 :كاآليت البَتوقراطي للتنظيم ادلميزة اخلصائص أىم نعرض أف ؽلكن
 التنظيم أىداؼ لتحقيق الالزمة األعماؿ توزيع يتم حيث :للواجبات القاطع التحديد -

 .ثابتة و زلددة بطريقة و رمسية واجبات صورة يف البَتوقراطي
 وذلك أسفل إذل أعلى من متدرجة إدارية مستويات عدة خالؿ من :للسلطة الهرمي التدرج -

 ادلستويات رقابة وحتقيق وظيفي، مركز لكل ادلمنوحة السلطة حلدود الواضح التحديد يضمن مبا
 .ذلا الدنيا للمستويات العليا اإلدارية

 كما اإلداري، و الفٍت التخصص دلعيار وفقا ادلوظفُت تعيُت و اختيار :الوظيفي التخصص -
 األفراد. كفاءة رفع أو لتأىيل ضروريا مطلبا يعترب التكوين أف

 كل يف الرمسي التنظيم إجراءات و لوائح و بقواعد االلتزاـ غلب :اإلجراءات و اللوائح -
 تعرض إال و اإلجراءات و اللوائح ىذه مثل سلالفة ادلوظف حق من ليس و الظروؼ، و األحواؿ
 .للعقاب
 البَتوقراطي، التنظيم ظل يف للعالقات الشخصي للطابع المكاف حيث :الوظيفية العالقات -

 العالقات و األىواء عن بعيدا و القرارات، اختاذ يف ادلوضوعية و الرشد األداء و العمل يسود و
 .الشخصية والتفصيالت

 التنظيم يف االتصاالت و العمل يعتمد :رسمية سجالت و لمستندات وفقا األداء -
 ادلوظفُت من جهاز ىناؾ يكوف و رمسي شكل يف مكتوبة بيانات و معلومات على البَتوقراطي

  2.البيانات هبذه االحتفاظ و التسجيل مهمتهم

                                                             
 ، 1975 ، اإلسكندرية ، للكتاب العامة ادلصرية ،اذليئة ادلصنع" اجتماع علم يف دراسة " ادلصنع رلتمع ، زلمد علي زلمد -  1
 ػ     8 ص
 .233-234ص ، 2003 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار العامة، اإلدارة يف احلديث ادلدخل إدريس، الرمحاف عبد ثابت -  2
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 إذل ؼلضعوف البَتوقراطي اجلهاز يف فادلوظفُت :الذاتية من التجرد و الشخصي الطابع إلغاء -
 رمسي بشكل زلددة التنظيم يف السلوؾ أظلاط و الذاتية عنصر من خالية موضوعية تعليمات و أوامر
 .زلددة قوانُت و للوائح وطبقا

 كفاءهتم أساس على البَتوقراطي التنظيم يف ادلوظفُت ترقية و تعيُت و اختيار يتم :الكفاءة -
 1 ما. مكاف أو لشخص الوالء أو االجتماعية ادلكانة أساس على ليس  و الفنية

 اإلدارة و ادللكية بُت البَتوقراطية تفصل حيث :الخاصة و العامة الملكية بين الفصل -
 ادلمتلكات عن ادلعدات و األمواؿ تفصل كما اخلاصة، حياتو عن للموظف الرمسي النشاط وتفصل

    2اخلاصة للموظف.
 التسرب منع و العمل يف اجلدية تستهدؼ القوانُت و اللوائح خالؿ من الرقابة ذلإأشار فيرب 

 القابلية عدـ و التنظيمي، السلوؾ يف الصرامة إذل االجتاه إذل الوقت نفس يف تؤدي أهنا إال واالضلراؼ
 لو كإنساف ليس و كاآللة التنظيم ي الفرد عامل فيرب أف كما ، القرارات صنع يف واالستعداد

 عدـ و باجلمود يتصف أنو البَتوقراطي النموذج على يؤخذ كما االجتماعية، و النفسية مكوناتو
ياب العمل الرمسية وغ التعليمات و باللوائح للتمسك ذلك و القرار صنع عمليات يف خاصة و ادلرونة

 .3إيتزيوني و غولدنر و بارسونز"  طرؼ...اخل وىذه االنتقادات موجهة من اجلماعي الرضا ادلهٍت 
للتنظيم  جوانب ادلدرسة الكالسيكية  لبعض تعرضنا أف نستخلصو من خالؿ ؽلكن وما      

النظريات  أىم أحد البَتوقراطية النظرية فيرب ماكس ونظرية للعمل، العلمية اإلدارة تايلور نظرية خاصة
كفاءة  الدراسة "معايَت قياس مبوضوع يتعلق ،فيما والتنظيم العمل اإلجتماع علم الكالسيكية يف

 حتسُت و األفراد مهارات بزيادة النظرية ىذه تفطن و اىتماـ درجة لنا يتضح "اإلطارات الصناعية 

                                                             
 ،،معهد اإلدارة العامة ،السعودية نظرية التنظيم ادلنظور كلي لإلدارة، تر:خالد حسن زروؽ، وسَتيل مورغاف ، جوف باكسن  -  1

 .186 -185ص 1988
 .  26 ،ص 1993 القاىرة، النشر، و للطباعة غريب دار ، التنظيم اجتماع علم لطفي، إبراىيم طلعت -  2
 .160ص  2005،سنة 1ط األردف، للنشر، الشروؽ دار االجتماع، علم يف معاصرة عمر، نظريات خليل معنيا -  3
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 ماكس "حصوذلم للًتقية" وتأكيدىا أما أعلى مناصب لشغل أمامهم الفرص يفتح ما ىذاو  أدائهم
من  دتكنو ذىنية مؤىالت تكوف للفرد  بدأف ال أنو يرى حيث الذىنية ادلؤىالت فيرب ركز على

 . الوظيفة على احلصوؿ
 ادلهنية، اخلربة الكفاءة العمل، تقسيم ادلعايَت التالية التخصص، أساسها والتوظيف على

 ..ادلهٍت التدرج حتقيق و عمل منصب لشغل أساسية كشروط اجلامعية والشهادات
II. اإلنسانية: العالقات مدرسة 
ظهرت ىذه ادلدرسة كرد فعل حلركة اإلدارة العلمية وإعلاذلا لدور العامل اإلنساين يف حتليل  

 ىكيانات اجتماعية حيث دخل عل  إذلة التنظيم من كيانات ميكانيكية التنظيمات فتحولت نظر 
جتماع والعلـو السلوكية ادلختلفة وركزت ىذه ادلدرسة بصورة أكثر اخلط علماء النفس وعلماء اإل

موضوعات علم النفس الصناعي إلدخاؿ التطورات و التعديالت عليها وتقييم الثورة  ىىتماما علإ
 .وأساليب حتليلهما ايولفو لتايلوركما أشار الكثَتوف االنتقادات ،اآللية عموما 
II .6 .مايو إللتون   ELTON  MAYO (6881  6949ػػػ:) 

" وتطورت حركة العالقات اإلنسانية وتبُت أف لتون مايوإلمربيقية العلمية "ركزت  الدراسات األ
قتصادي وخاصة األجر ليس كفيال بتحريك دافع العماؿ لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة وإظلا احلافز اإل

إدخاؿ العاملُت  "مايو" وأراد ،دافعية األفراد للعمل  لىجتماعية ونفسية ذلا تأثَت عإىناؾ عوامل 
 ىذا يف أيضا وأكد ،الفيزيقي واإلنساين يف اإلنتاج كما أف اجلانب النفسي يؤثر علي   الفيزيقي

 للعماؿ، االجتماعية احلاجيات بأف "الصناعية للمدينة اإلنسانية ادلشاكل" ادلسمى كتابو يف 1946
 االقتصادية. احلاجيات ىذه أعلية من بالرغم االقتصادية، حاجياهتم من أىم
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تسيطر علي جسم وأعضاء العامل )ىاجس السيطرة علي " لتايلور"فإذا كانت العقلنة التقنية 
تسيطر علي نفسية العامل من اجل إدماجو يف ادلؤسسة )ىاجس السيطرة "مايو "اجلسم ( فعقلنة 

 31.1علي القلب(
 "إلكتريك وسترن " شركة مصانع يف والعالقات اإلنسانية ىي تلك األحباث ذات الطابع العلمي

 يف الفًتة الباحثُت من ورلموعة "برجر روثلز "و "مايو لتوإ "العادل إشراؼ حتت كانت،  ىاوثورف 
 مثل  التنظيمي السلوؾ مظاىر بعض اكتشاؼ حاوؿ حيث (1932- 1927بُت) ما ادلمتدة
 مع خاصةهتا ومؤشرا باإلنتاجية ادلظاىر ىذه وعالقة اجلماعة، ودتاسك ادلعنوية والروح الدافعية
 عانت اليت الغيابات، اإلضرابات، وحتسينو، اإلنتاج رفع عن كالعجز والسلوكية التنظيمية ادلشاكل

 كد أ وقد ،وغَتىا األمريكية ادلتحدة الواليات يف التايلورية ادلبادئ وفق الصناعية ادلؤسسات منها
 عجز يف التشكيك يف ساعلت قد ادلذكورة العوامل ىذه كل بأف ركسيُتادلا أحد وىو برافرمان
 .2الغرب يف العمل لتنظيم االجتماعية ،النفسية للمشاكل ادلالئمة احللوؿ إغلاد عن التايلورية ادلدرسة

 :يلي فيما اإلنسانية العالقات مساعلة تلخيص ؽلكن وعليو
 الًتقية مسارات توفَت يتطلب الذي السائد العمل مبناخ اجليدة العالقات ترتبط 

 .األفراد إعداد و ادلهٍت التكوين مبسألة ترتبط ىذه ادلسارات و األفراد أماـ
 السائد العمل مناخ إطار يف العمل على ادلشجعة جتماعيةاإل العالقات تندرج 

 .العمودية و األفقية االجتماعية شبكة العالقات يعكس الذي
  جتماعيإو  نفسي تكوينو لو إنساف الفرد. 

                                                             
 -1 ط بَتوت، العربية، النهضة دار احلديثة، التطورات و عبد اهلل زلمد عبد الرمحاف ، علم االجتماع التنظيم ، النشأة -  1

 308ص 1999
 78ص ، 1992 اجلزائر، للكتاب، الوطنية ادلؤسسة التنظيمي، الصناعي النفس علم أسس عشوي، مصطفى -  2
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  ولكن ادلادية العوامل من غَتىا و األجور بزيادة ليس أكثر الفرد إنتاجية تتأثر 
 1.اإلدارة و ادلشرفُت جانب من التقدير و االعًتاؼ و االىتماـ بزيادة
 تعديل و اجلماعات تكوين على التأثَت يف أساسيا دورا اإلدارية القيادة تلعب 
 2.التنظيم أىداؼ مع يتناسب مبا تقاليدىا

 ادلشرفُت و ادلديرين تدريب إذل احلاجة و اإلدارة ظلط أعلية أظهرت فقد ذلك إذل إضافة
 كما،وحتقيق الكفاءة  لديهم، الدافعية و االتصاالت و الشخصية العالقات مهارات لتنمية

وحتفيزىم يف علي االبتكار  الفرد إنتاجية على تأثَتىا و اجلماعة بديناميكية االىتماـ على احلركة ركزت
 على مثل الًتكيز عديدة جوانب أغفلت اهنا ينفي لكن وواالداء اجليد والفعاؿ وحتقيق الرضا ادلهٍت 

 3انتقادىا. إذل دعى شلا) األرباح و الدخل توزيع و األجور زيادة و كادلكافأة  اقتصادية أبعاد
II .2 .(:6971-6918):لماسلو برهام الحاجات أل تدرج نظرية 

يف علم النفس يف البحث عن احلاجات  ماسلوىتمامات إنصبت إ 1947بتداء من سنة إ
اإلنسانية للعماؿ متجاوزا بذلك النظرية ادليكانيكية االقتصادية وخاصة األجر فهو وحده ليس كفيال 
بتحريك دوافع العماؿ من اجل حتقيق أىداؼ ادلؤسسة وإظلا ال ؽلكن للفرد أف يفكر يف إشباع حاجة 

"مركزا  ماسلوومن ىنا أتت فكرة "،لوية وقد أشبعت ذا كاف من قبلها حاجات أكثر أعلية وأو إإال 
 تسلسل اذلرمي للحاجات اإلنسانية . ىعل

 احلاجات  تدرجت و ىـر يف رتبت رلموعات مخس إذل اإلنسانية احلاجات "ماسلو "قسم قد و
 ىي و الذات حتقيق حاجات إذل إحلاحا األكثر احلاجات ىي و اذلـر قاعدة يف الفسيولوجية

 يف الشكل اآليت : التارل النحو على التحليل يقـو و إحلاحا األقل احلاجات
 

                                                             
 .141- 139سبق ذكره ،  مرجع التنظيم، إجتماع علم احلسيٍت، السيد - 1
 66 ص ، 2000 األردف، ادليسرة، دار ادلنظمة، نظرية محود، كاظم خضَت الشماع، حسن زلمد خليل - 2
 . 66 ص سبق ذكره ، مرجع الرمحن، علم االجتماع التنظيم، عبد زلمد اهلل عبد -  3



 املقاربات اننظرية نهكفاءة   انفصم األول 

34 
 

 
 "ماسلو "أبرهام يوضح هرم الحاجات حسب نظرية :" أالشكل "

 
 عبد وليد ر:ت ،الناس إلدارة التطبيقي السلوؾ علم مدخل اإلشراؼ، : جراي " ؿ جَتى

 219 ص ، 1988 ، ط ب ، الرياض للمكتبات، العامة اإلدارة ىوانة، اللطيف
 لبقاء والضرورية األساسية احلاجات يف تتمثل :الفسيولوجية فالحاجات 
، ادلاء، األكسجُت، الطعاـ، " اإلنساف  ادلؤسسة على بالتطبيق و " اخل ... اجلنس، النـو

 ...االسًتاحة بأنواعها، ادلادية احلوافز يف األجور، تتمثل للعماؿ بالنسبة احلاجات ىذه فإف
 اخل

 الوظيفي األماف إذل العماؿ حاجات ادلؤسسة يف ويقابلها :لألمن الحاجة 
 .اخل ... العمل وحوادث اإلصابات ضد واحلماية العمل هناية على معاش للحصوؿ واحلاجة

 تحقيق

 الذات

الحاجة الي التقدير 

 واالحترام 

 الحاجات االجتماعية

 الحاجة لألمن

 الحاجات الفسيولوجية
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 التفاعل لتحقيق الالزمة احلاجات تلك وتضم :نتماءاإل إلى الحاجة 
 حاجة يف يكمن احلاجات من النوع ىذا فإف على ادلؤسسات وبالتطبيق االجتماعي،

 .صداقات وتكوين للمؤسسة نتماءالرمسية واإل وغَت الرمسية اجلماعات إذل لالنتماء العماؿ
 واجلدارة بالكفاءة بالشعور ادلتعلقة احلاجات تلك وتضم :حتراملإل الحاجة 

 احلاجة ىذه تقابل اليت التنظيمية العوامل بُت ومن والتقدير، بالنفس والقوة والثقة ستقالليةواإل
 ادلسؤولية، وحتمل باإلصلاز يشعر جتعلو وشليزة ىامة للقياـ بأعماؿ للفرد الفرصة توافر صلد

 .اخل ... واالعًتاؼ بالكفاءة ادلعنوي التقدير وأيضا
 تتعلق وىي ـراذل يف احلاجات قمة ودتثل : الذات تحقيق إلى الحاجة 

 شخصيتو تطوير ومواصلة قدراتو، وشلارسة ذاتو، عن التعيَت يف الفرد اخلاصة بنجاح باحلاجات
 ما كل الشخص يكوف ألف التطلع ىي "ماسلو "يقوؿ واالبتكار وكما اإلبداع على والقدرة
 1 .الذاتية القدرات أقصى إدراؾ)أجل  من الكفاح آخر مبعٌت يكوف، أف يستطيع

فقد ساعلت نظرية احلاجات يف إثراء مبادئ مدرسة العالقات اإلنسانية  ليست فسيولوجية  
فتقارية  إ ذلإغريزية فحسب بل واجتماعية وثقافية أيضا وعليو فاف ىذه احلاجات ادلقسمة 

تساعد للفرد شلا  )فسيولوجية (وارتقائية )نفسية( بكل تسلسلي يؤدي إذل نوع من الدافعية والتحفيز
بيئة مناخية مناسبة لكل العماؿ واإلطارات خاصة يف أداء جيد وفعاؿ  ر ىذه العناصر يف توفَتتوف

 2.يساىم يف حتقيق أىداؼ ادلؤسسة فظروؼ احمليطة بالفرد تؤثر تأثَتا قويا يف الفرد 
II .3 .هزربرغ: لفريدريك العاملين نظرية 

 مع مقابالت عمل طريق عن وذلك 1950 يف الدافعية لتفسَت نظريتو بتطوير "ىرزبرغ "قاـ لقد
 اليت االجتاىات معرفة استطاع ادلقابالت تلك وعن " Pittsburgh "ومهندس زلاسب 200

                                                             
 .139 ،ص ط ب ، 1982 ، عماف ، األردنية اجلامعة ، احلديثة اإلدارية ادلفاىيم ، وآخروف سادل الشيخ فؤاد - 1
 .164،ص  1955للمدينة الصناعية ،تر:إدريس، دار الفكر العريب ،القاىرة ،إلتوف مايو ،ادلشاكل اإلنسانية  -  2
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 يرتبط أحدعلا العوامل من سلتلفاف نوعاف ىناؾ أف وجد حيث األعماؿ، جتاه يف  األفراد ؽللكها
 .العمل عن الرضي بعدـ واآلخر بالرضي

 الرضي وبُت الدافعة والعوامل الصحية العوامل بُت العالقة ػلدد أف يف نظريتو ستطاعكما إ
 إحساس على للمحافظة الصحية العوامل توافر ضرورة أوضح حيث للعماؿ، ادلعنوية الروح وارتفاع

 البشرية للموارد األمثل االستغالؿ فلتحقيق وعليو الرضي، عدـ حالة وجود وعدـ بالرضي الفرد
 ، الراتب :ىي العوامل وىذه العوامل ىذه بإشباع مطالبة ادلؤسسة فإف األخرى اإلنتاج وعوامل

  .ادلؤسسة سياسة ،العمل ظروؼ ، الزمالء مع العالقة، اإلشراؼ
 :ىي نوعُت من العوامل  نظريةيف ىرزبرغ  وحدد
 يف الدنيا ادلستويات تقابل الصحية العوامل "  ىذه العوامل حتسُت وغلب "ماسلو ىـر
 الرضي. عدـ لتخفيض
 والتقدـ النمو ،اإلصلاز ، االعًتاؼ يف العوامل ىذه وتتمثل :الدافعية العوامل ، 
 زيادة يعٍت شلا العمل الرضى يف  حالة عن الشعور عن ادلسؤولة وىي اخل، .. نفسو والعمل ادلسؤولية
 1الفعالية يف ادلؤسسة . حتقيق  يف ادلساعلة وبالتارل الدافعية
II .4 . نظرية(x(و )y)  ماك جريغورلدوجالس ، Dougles- Megregord: 

(6916-6964:) 
نظرية بتصوره عن اإلدارة التقليدية اي االىتماـ باجلوانب ادلادية لالفراد  "ماؾ جريغور"ستطاع إ
( وتصوره عن اإلدارة السلوكية اي االىتماـ بادلكانة xجر ....اخل والذي عرب عنها بنظرية )آلمن 

 ( وكالعلا من اجل حتي الكفاءة يف ادلؤسسة:yوالذي عرب عنها نظرية )االجتماعية لالفرد  
 ( نظريةxوتفرض أن الفرد): 

 .استطاعتو يف كاف إذا منو يتهرب أو يتجنبو وسوؼ و ، العمل يكره بطبيعتو 1-
                                                             

 قسنطينة، منتوري، جامعة اإلنسانية، العلـو رللة التنظيمي، السلوؾ نظريات سلتلف يف الدافعية مفهـو ، بومخخم الفتاح عبد -  1
 142- 140ص   2001جواف  اجلزائر،
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العمل  على األفراد من الكثَت إجبار غلب العمل بكره خلاصةاو  السابقة اخلاصية بسبب 2-
 بطريقة التنظيمية األىداؼ إصلاز و للعمل لدفعهم كمدخل بالعقاب وهتديدىم ومراقبتهم وتوجيههم

 .مالئمة
 الطموحات من القليل لديو و ادلسؤولية حتمل يتجنب و التوجيو، ادلتوسط الفرد يفضل 3-

 .شيء كل فوؽ باألماف اإلحساس يف ويرغب
 ف أي تغيَت عبء عليو.أنو يقاـو التغيَت أساسا و إ-4

 ادلشرؼ أو ادلدير من ىذا يتطلب و اخلوؼ، ىو للعمل الدافع أف ىذه النظر وجهة توضح
يف  الفرد أىداؼ التنظيمية حىت لو حتققت األىداؼ إصلاز يف رغبنا ما إذا للمرؤوسُت قرب عن ادلتابعة
 أوجو أو عيوبو من الفرد ػلمي أف ادلدير على ينبغي أنو باختصار ىذا يعٍت و االستقرار و األماف
 1.بو الكامنة النقص

 :( فتقوم علي االفتراضات التاليةyأما نظرية )
 إليو بالنسبة العمل كوف عملو، وػلب يعمل أف ويريد وذكي وطموح نشيط اإلنساف -1

 والراحة. اللعب مثل ذلك يف مثلو طبيعية ورغبة ضروري مطلب
 اجلماعة ومشاركة ادلسؤولية حتمل يف والرغبة واإلبداع ادلبادأة على بالقدرة يتمتع الفرد  -2

 أىدافها. حتقيق يف
التنظيمية،  األىداؼ ضلو للحفز الوحيدة الوسيلة بالعقاب التهديد و اخلارجية الرقابة تعترب ال
 ادلالئمة.  الظروؼ توفرت ما إذا الذاتية الرقابة و التوجيو الفرد يباشر فسوؼ
 جزء فكل -لإلصلاز صاحبةادل الثواب و ادلكافآت دور و وظيفة ىي األىداؼ حتقيق -3
 األىداؼ إصلاز ضلو موجو رلهود عنها يتولد اإلنسانية ادلطالب أو احلاجات و فتحقيق الذات -داللة

 2وغلب توفر نظاـ سليم للمكافئات واألجور اليت ترتبط مبدي حتقيق األىداؼ . التنظيمية.
                                                             

 .25،ص 1993ط ، ب اإلسكندرية، احلديث، العريب ادلكتب األفراد، إرادة و التنظيمي السلوؾ حنفي، الغفار عبد -  1
 .131 ،ص 1975 ، ط ب ، القاىرة ، حتليلي منهج ، األفراد إدارة ، الوىاب عبد زلمد علي - 2
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طارات أف ريغور"اف من األفضل لإلذه النظرية حوؿ الفرد فَتي "ماؾ وبناءا علي االفًتاضات ى
ف يكوف ذلك مرشدا ذلم يف أغلابية حوؿ اإلنساف و فًتاضات اإليستند سلوكهم وظلط إدارهتم علي اإل

تصميم اذلياكل التنظيمية وؽلكن إرجاع دعوات اإلدارة بادلشاركة وإعادة تصميم الوظائف وتنمية 
 1العالقات االغلابية يف العمل لو.

 بعد مهم جدا، على التعبَت قد ركزت اإلنسانية إف صح  العالقات ف نستنتج أف مدرسة أوؽلكن 
 حيث اإلنساين، جتماعياإل البعد وىو التنظيم، يف النظريات الكالسيكية طرؼ من مهمشا كاف

 .اإلنساين للعامل األوذل بالدرجة األعلية و عتباراإل تعطي
و إف طبيعة  البشري، للعنصر التنظيمية الدراسات ىتماـإ توجيو يف جتاه لو دورىذا اإل أف يعٍت

 يف التنظيم . الكفاءة مرتكزة علي السلوؾ الفردي و اجلماعي 
III. :المقاربات النظرية التنظيمية الحديثة 

جتماعية تقاـ بطريقة مقصودة لتحقيق أىداؼ زلددة تتخذ طابعا إيعترب التنظيم ىو وحدة   
ىذه األىداؼ وؽلكن أف نشَت إرل أف التنظيم يعٍت مكونُت أساسُت وعلا وظيفة  بنائيا يتالءـ وحتقيق

 .وبناء 

حسب  :ىي عملية مجع العاملُت يف منظمة وتقسيم العمل فيما بينهم وتوزيع األدوار الوظيفة
اختصاصاهتم وإمكانيتهم وحتديد الوظائف ادلطلوب منهم أداءىا والتنسيق بُت جهودىم وإنشاء 

االتصاؿ بينهم حىت يستطيعوا أف يصلوا إرل أىداؼ مشًتكة علي ادلستوي اجلماعي والفردي شبكات 
 تكوف معروفة لدي اجلميع .

: ىو رلموعة ادلصاحل "ىيكل ادلؤسسة" اليت يؤدي فيها العاملوف وظائفهم وكذا العالقات البناء
ولكي ػلقق التنظيم وجوده  دد.واللوائح اليت تنظم أعماذلم بطريقة متعاونة منسقة ليصوا إرل ىدؼ زل

عليو أف يصوغ أىدافا زلددة واضحة ترسم أبعاد نشاطاتو وأعلية ىذه األىداؼ تكمن يف أهنا السند 
                                                             

  72ص  2000 ،عماف ،دار وائل للنشر ، نظرية ادلنظمة والتنظيم  ،القروي زلمد قاسم  - 1
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الذي يربر وجوده واألساس الذي ينظم معايَته وأحكامو واحملك الذي يكمن يف ضوئو قياس فعاليتو 
 وقدرتو علي حتقيق ىذه األىداؼ.

تنظيمات ىو إهنا ليست وليدة الصدفة وإظلا ىي جتسيد رلموعة أفكار وىي إذف فاىم ما ؽليز ال 
تتكوف من بناء ووظيفة تكمن الفاعلُت داخلها من تأدية وظائفهم داخل أطر منظمة ووفق قواعد 

         وقوانُت زلددة بغية الوصوؿ إرل حتقيق األىداؼ ادلسطرة.
بالرغم من اجلوانب اليت أعللتها ادلدرسة الكالسيكية يف صياغة نظرية شاملة لتفسَت التنظيم إال  

أهنا مهدت وعبدت الطريق لقياـ دراسات ونظريات حديثة حاولت إدراؾ وحتقيق ما عجزت عنو 
ية لذا جاءت النظريات احلديثة كرد فعل أساسي دلا قدمتو النظريات الكالسيك،النظريات السابقة 

وأمجعت علي االىتماـ بالعنصر ،واىتمت بدراسة اإلفراد ودراسة األنساؽ والوظائف تفويض السلطة 
 البشري بتكوينو الذايت االجتماعي فهي تري أف التنظيم عبارة عن نسق مفتوح يتأثر باجملتمع والبيئة .

الستغالؿ األمثل لذا مت تناوؿ يف ىذا ادلبحث ىذه النظريات للتعرؼ علي كيفية اليت مت هبا ا
 للموارد البشرية من اجل حتقيق الكفاءة وىي :

III .1 .المقاربة السوسيوتقنية: 

ف ىذه النظرية مبنية علي أحباث  ميدانية أقيمت بأحد مناجم الفحم يف بريطانيا حيث كاف إ
 التنظيم السائد فيها يف كل وحدة ذلا تنظيم اخلاص بُت الوسائل والتقنيات نفسها .

"يف بريطانيا وقد tavistoch" علت أحباث ودراسات اليت قامت يف "معهد تافيستوؾلقد سا
 ارتكزت ىذه النظرية علي اجلمع:

 مبعٍت أف اإلنساف  ،وىو كل ما يركز علي األشياء ادلادية خاصة كالوقت والربح  :النظام التقني
 ما ىو إال جزء من اآللة اإلنتاجية.

 إذ أف ادلؤسسة ال تستطيع حتقيق أىدافها إال من خالؿ االىتماـ باإلفراد  :النظام االجتماعي
-Joan "وارد  جوف وود"وصلد كل من العلماء ،وتوفَت ذلم جو تنظيم مناسب للعمل 
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Woodward ، ليوت جاؾ "إو" Eliot-jaques،"تشار بَتو" T-perrow،  إال أف
 :وىم تار أشهر رواد ىذه ادلدرسة خت الباحثة فضلت أ، 

 Joan-Woodward (6966-6976:)جون وود وارد   6.6
إرل أكثر من  250ا بُت شركة صناعية يف بريطانيا تراوحت أحجامه 100درست ىذه الباحثة 

ومجعت من ىذه ادلنظمات بيانات ذات عالقة باذليكل التنظيمي مثل عدد  ،عامل 1000
 ،كما مجعت البيانات ادلالية ....اخلادلستويات اإلدارية ،نطاؽ اإلشراؼ ادلكوف اإلداري ،الرمسية 

أو ما  طريقة اإلنتاج ،ادلؤسسات تبعا لتكنولوجياوود وارد وصنفت  والرحبية وادلبيعات لكل من شركة.
 ،ثالث رلموعات أساسية ىي إرليطلق عليو أحيانا "درجة التعقيد التكنولوجي للعمليات اإلنتاجية 

 1،إنتاج مستمر .  إنتاج الوحدة ، إنتاج واسع

ووجدت ىذه الباحثة أف فاعلية ادلنظمة ترتبط بطبيعة التالـؤ التكنولوجي بُت التصنيفات      
جة التمايز العمودي أي ادلستويات اإلدارية تزداد بزيادة التعقيد واف در  الثالث واذليكل التنظيمي،

التكنولوجي كما وجدت أف ادلكوف اإلداري يتغَت مباشرة مع التغيَت التكنولوجي وكلما جعلت 
ادلؤسسة ىيكلها النموذجي مالئما نوع التكنولوجيا اليت تستخدمها أكثر صلاحا من تلك اليت 

 .وأكثر صلاحا . تستخدمها ىي األكثر فاعلية 

كما أشارت الباحثة  أيضا أف ادلرونة واالستقاللية لدي اجملمعات يؤدي إرل نتائج أحسن من   
جون وود وارد  ،ويف ىذا اجملاؿ تركز كل من 2ادلؤسسة اليت تتحكم يف العالقات وتقسيم العمل

أعلية دور التكنولوجيا ادلستعملة من ناحية وعلي دور حجم التنظيم كعوامل  ىعلتشارلز بيرو و 
أساسية وزلددة لنمط التقييم التنظيمي ادلناسب لكل حالة وأعلية ىذه العوامل احملددة لنمط التنظيم 
ودرجة الرمسية وظلط اإلدارة فيو .إال أف ىذه ادلدرسة تنفذ من االنتقادات وذلك باف أفكارىا مبنية 

                                                             
 .97،ص  2000دار وائل للنشر ،عماف ، مؤيد سعيد سادل ، نظرية ادلنظرية ،اذليكل والتصميم ، - 1

2 - Boyer (luc).Equiley (noél).organisation théories et application، et organisation، paris ،p113. 
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لقياس التكنولوجي اعتمدتو فقط علي قيم غَت متفق عليها إضافة أف ادلقياس الذي استخدمتو يف ا
 1مالحظات الشخصية . ىعل

III .2.: أعلية العنصر البشري ىىذه ادلقاربة يف التنظيم  علتركز  المقاربة السوسيوإقتصادية 
 ،ختالالتإ يؤدي إذلو لمورد البشري لاألعلية اإلدارة اليت تعطي الذي يعترب فعاال يف ادلؤسسة و 

ختالالت وطبيعة ف تكشف أسباب اإلأقتصادية  النظرية اإل ىطلفاض يف اإلنتاجية شلا يصعب علإو 
 اخلسائر اخلفية .

 الذي يؤكد علي مسألة اجلمع  Henri Savalle هنري سافالمن رواد ىذه النظرية صلد    
وحدد  ،وتطوير ظروؼ العمل واجلو االجتماعي السائدبُت النجاعة االقتصادية لإلرباح  والتوفيق

 :ازاويتُت علمن الباحث ىذه ادلسألة 

ختالالت أو ما ختصو كل من بيئة العمل : ؽلكن أف حتدث اإل داخل المؤسسة -1
ختاذ إظروؼ العمل تسيَت الوقت ،التكوين السياسة أو اإلسًتاتيجية ادلتبعة يف تسيَت ادلؤسسة و 

 القرارات .
ز ادلشاكل وحلها : فًتتبط باحمليط اخلارجي للمؤسسة من اجل جتاو  المؤسسةخارج  -2

مع زبوف  يد عاملة جديدة شراء مواد أولية لتعويض ادلواد التالفة عقد صفقات وذلك باللجوء إذل
 .2...اخلجديد أي مع مؤسسة أخري

 

 

 
                                                             

 .74ص، مرجع سبق ذكره ، نظرية ادلنظمة والتنظيم  ،  القريوي زلمد قاسم  -1
2 -Boyer Luc et Noel  Equilbey ،op.cit،p 119 
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III .3.الوظيفية البنائية المقاربة: 
 يف النموذج اجلديد التصور ىذا ؽلثل و ادلنظمة، لتوازف نظريا تصورا يتبٌت الوظيفي، التناوؿ إف

 ادلرسومة، أىدافها لتحقيق ادلنظمة صيانة تضمن اليت الوظائف تبياف إذل يهدؼ الذي العضوي
 1اخلارجية و الداخلية الشروط من مجلة على باالعتماد
 -Talcott Parsons :"6912بارسونز" ل:تالكوت االجتماعي النسق نظرية 6.3

6979": 
، جتماعي منظم أنشا من أجل حتقيق أىداؼ زلددإأنو نسق  ":التنظيم" بارسونز  "عرؼ  
 ىذا النسق إرل ثالثة أنساؽ فرعية وىي النسق الفٍت ، النسق اإلداري ،النسق التنظيمي" . وينقسم

 فرعية أقساـ من يتألف اجتماعيا نسقا بوصفو التنظيم تصور من" بارسونز "نطلقإكما 
 يف يدخل فرعيا نسقا بدوره يعد التنظيم ىذا واف اخل، ... واإلدارات واألقساـ ادلهنية كاجلماعات

 مع ادلتداخلة والعمليات العالقات بتحليل يقـو حبيث  اجملتمع، وىو أكرب جتماعيإ نسق إطار
 اخلارجية. والبيئة الوظيفية ادلتطلبات مع ادلوقف يتالءـ حىت لو، ادلكونة الفرعية األنساؽ

 بادلتطلبات يقـو أف عليو غلب استمراره و وجوده على احلفاظ أراد إذا التنظيم ىذا كما أف
 ىي: و الالزمة الوظيفية
 احمليط من البشرية و ادلادية ادلوارد على ادلؤسسة حصوؿ كيفية بو يقصد و التكيف 
 .فيو تعمل الذي اخلارجي
 أي وجود علة ىي و لتحقيقها ادلؤسسة تسعى اليت الغايات ىي و ألىداؼ إصلاز 

 .تنظيم
 التنظيم وحدات و أقساـ بُت تنشأ اليت األفقية العالقات إذل يشَت التكامل. 
 قسمُت إذل ينقسم و الشيء من كمن ما ىو الكموف: 

                                                             
  345 ،ص 2003 ، ط ب ، اإلسكندرية ، اجلامعية ادلعرفة التنظيم،دار اجتماع علم ، الرمحن عبد زلمد اهلل عبد - 1
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  التنظيم. و ذاتية ىوية على احملافظة ىو و النمط تدعيم األول:
 التنظيم. يف النزاعات و اخلالفات حل كيفية أي التوترات استيعاب الثاني:

 اليت واخلارجية الداخلية الظروؼ كل ػلدد الذي ىو القيمي النسق أن بارسونز ويرى   
 طابعا التنظيمية األىداؼ دتنح اليت ىي السائدة والقيم الثقافية التوجهات أف مؤكدا التنظيم، يواجهها
 وال كهياكل، وليس كعمليات ادلؤسسات دراسة يف احمليط وتأثَت طبيعة فهم من البد حبيث شرعيا،

 ألف ادلؤسسات ونشاط التنظيمي للسلوؾ الضيقة ادليكانيكية النظرة تعدى قد الطرح ىذا أف شك
مباشر  تأثَت ذلا واليت البيئة يف اذلامة العناصر وتشمل اخلارجية البيئة مع مستمر تفاعل يف األخَتة ىذه
 .....اخل. ادلفعوؿ، السارية واإلجراءات القوانُت وسلتلف ادلنافسوف، العمالء، ) ادلؤسسة على

 العمل تقسيم منها متغَتات عدة على يقـو فالتنظيم النظرية ذلذه عرضنا خالؿ ومن   
 والتوازف، التكامل حتقيق على يساعد وظيفي كمتطلب التكوين إذل ينظر فهو والتخصص، وبذلك

 داخل ومكانتو دوره حسب فرد كل وضع يتحدد حيث والفعالية، األىداؼ حتقيق يف ويسهم
 ادلادية واحلوافز الالزمة، كادلهارات العامة والسمات اخلصائص من عدد على اعتمادا ادلؤسسة
 االعتبار بعُت نأخذ أف البد الفعالية حتقيق أجل من فإنو وذلذا .عادال توزيعا وتوزيعها وادلعنوية
 وػلقق الشخصية مساهتم مع ويتوافق يناسبهم الذي التخصص يف ووضعهم األفراد ومهارات كفاءات

 واإلشباع الرضي على يتوقف الناجح األداء أف باعتبار ستقرار،واإل والوالء والطمأنينة األمن ذلم
 .واألمن لتقديراو  عًتاؼإذل اإل احلاجة يف وادلتمثل النفسي
 التوافق فكرة منها بدال ويستخدـ الصراع فكرة يستبعد أف بارسونز حاوؿ لقد عموما  

 والتعليم وادلهارات والتخصص واخلربة التباين على يقـو الذي االجتماعي والتدرج واالنسجاـ
 1وادلكانة.
 

                                                             
 75- 73ص  1994-اإلسكندرية –دار ادلعرفة اجلامعية  –علم اجتماع التنظيم  -السيد احلسيٍت - 1
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 Robert-King- Merton(6916- 2113:)نظرية روبرت كينغ مرتون  2.3
ا،فقد استحدث تصوره يف دراسة لتنظيم  وتطويره وأطلق  متميزا إسهاما" مرتون روبرت "قدـ  
 دتارسو ضبط وجود ضرورة ىي أساسية وأكد علي بقضية بالنظرية المتوسطة المدى""عليو 

 موضوعية ومعايَت زلكات على عتماداإ التنظيمية األجزاء كافة على العليا الرئاسية ادلستويات
 وىذا الوظائف، ىذه دلثل جيدا تكوينا مكونُت أكفاء ألفراد ادلتخصصة الفنية ادلعرفة إذل ستنادوباإل

 الرمسي غَت اجلانب على "مرتوف "ركز وقد بو ، والتنبؤ السلوؾ ثبات إذل يؤدي الذي ىو الضبط
ثالث مفاىيم  ذلإوقد تطرؽ فيها  ككل. واألعضاء العماؿ بُت للعالقات الشخصي غَت والطابع

 أساسية :
 الذي الدور يف الظاىرة الوظيفة وتتمثل :الكامنة الوظيفة مقابل في الظاهرة الوظيفة 

 الوظائف تلك فهي الكامنة( ادلستمرة) الوظيفة أما والتزامات، واجبات من نسق كل بو يقـو
 بطريقة النسق يف وجودىا يتوقع دل اليت تلك آخر مبعٌت هبا، ادلرغوب غَت أو ادلتوقعة غَت

 تضاؤؿ إذل األحياف بعض يف تؤدي شعوري) قد ال أو ضمنية بطريقة وجدت بل مستهدفة
 .الفعالية(
 كل يقدمو الذي اإلسهاـ فهي للوظيفية بالنسبة :الالوظيفية مقابل في الوظيفية 

 الالوظيفي اجلانب أما .التنظيمية الفعالية لتحقيق فيرب درسها اليت ادلتغَتات التنظيمية من متغَت
الوظيفية( فمثال تقسيم العمل  )ادلعوقات للسلوؾ ادلتوقع غَت اجلانب ذلك فهو ادلتغَتات ذلذه

 .والتخصص فيو يؤدي إرل الروتُت وبالتارل ادللل
 الوظيفية بُت التناقض معضلة لتجاوز ادلؤسسة إليها تلجأ اليت احللوؿ وىي : الوظيفي البديل
 1. والالوظيفية

                                                             
 .81- 80احلسيٍت، ادلرجع السابق، صالسيد  - 1
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 واإلشراؼ الضبط مركزية إذل احلاجة افًتاض من نطلقاو  نظريتو "مرتوف "أقاـ ادلفاىيم ىذه ومن 
 الرغبة يولد السلوؾ ال  ثبات لو فإف وبالنسبة ،للتنظيم اذلرمي والتدرج الرئاسي التسلسل يفرضو الذي

 نتائج: ثالث عنو رتب التنبؤ، وقد على والقدرة بادلسؤولية الشعور إذل واحلاجة
 األفراد بُت ليس و الوظائف بُت العالقات تلك تنحصر إذ الشخصية، العالقات تضاؤؿ .6
 .الوظائف شاغلي
 .لتكرارىا نتيجة العمل إجراءات و القوانُت و للقواعد التنظيم أعضاء استيعاب زيادة .2
 يف زلددة و ثابتة موضوعية مقوالت على التنظيم اعتمد كلما ثابتا السلوؾ كاف كلما .3
تكوين  بالضرورة يقتضي العمل فتقسيم البدائل، عن البحث من التقليل إذل يؤدي شلا القرارات اختيار
  .مؤىالهتم( و قدراهتم يوافق الذي التخصص يف وضعهم و جيدا إعداد إعدادىم و )األفراد

 ذلا اجتماعية وحدة أهنا على للمؤسسة تنظر الوظيفية يؤكد السيد احلسيٍت أف البنائيةكما 
 أىداؼ

 كل على يتعُت الوظيفية ادلتطلبات من مجلة ىناؾ أف و لتحقيقها، تسعى نسبيا واضحة و زلددة
 مالئمة على يتوقف أىدافها حتقيق يف ادلؤسسة صلاح أف طادلا و البقاء، أراد إذا يواجهها أف نسق

 عالقة و االجتماعي النظاـ دلشكلة كبَتة أعلية أعارت الوظيفية البنائية فإف ، لألىداؼ الوسائل
 1 .بالبيئة ادلؤسسة
 فقد االجتماع علم يف الوظيفي البنائي يف االجتاه "زنيكيسل فليب "قدمها اليت النظر وجهة أما

 اليت و ادلتطلبات احلاجات من رلموعة تنظيم لكل فيها أف أكد السلطة فقد تفويض مسألة على ركز
 على احملافظة ىي إشباعها التنظيمات مجيع حتاوؿ اليت األساسية احلاجة أف و ، إشباعها عليو غلب

 ، تعاوين كنسق بالتنظيم يتعلق آخر جانب من و جانب، من ىذا استمراره و النسق بقاء و التكامل

                                                             
 82 -81ص  ،1980 ،2 ط الكويت، ادلطبوعات، وكالة التنظيمي، الفكر تطور السلمي، علي -1
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 االجتماعي البناء يراقب أف يستطيع ال للتنظيم االقتصادي ادلظهر أف على ىنا الباحث ويؤكد 
 .مراقبة

 ستخدامهاإ و ادلوارد بتوفَت اخلاصة ادليكانيزمات تلك قتصادياإل بادلظهر سلزينك ويقصد
 الذين العامة اإلدارة اإلطارات علماء و اإلداريوف اجلانب ىذا يف يتخصص و فعالية و بكفاءة
 اخل .....اإلدارة رللس مهاـ و اخلرباء و ادلوظفُت ىيئة أدوار و ادلدير سلطة نطاؽ مبشكالت يهتموف
 فعلية ضغوطا ىناؾ أف وجد التنظيمات، دراسة الباحث يف ستخلصهاإ اليت النتائج من و
 داخل التنظيمية العالقات ربط غلعل ما ىذا و أىدافو، و التنظيم بناء على احمللي اجملتمع ؽلارسها

 1احمللي. اجملتمع داخل السائدة االجتماعية الثقافة و بالقيم ادلؤسسات أو ادلنظمات
III .4.المقاربة النسقية : 

 ألف كل تنظيم مشكل من أجزاء ويف التنظيماتإف النظرة النسقية تنطبق كذلك على دراسة   
تفاعل مستمر ودائم حيث صلد ىذا النسق موجود داخل اجملتمع، ؽلكن أف يؤثر على ادلنظمة ككل 
.كما أهنا ال تنظر إذل ادلؤسسة كمجموعة من ادلصاحل بل كأنساؽ أو أجزاء فرعية منظمة  حيث صلد  

ية وفروع غَت مادية كادلوارد البشرية . وتنقسم النظم إذل كل نسق ينقسم إذل فروع مادية كالبنية التحت
 قسمُت :

 و النسق المغلق :أالنظام المغلق   6.4
رتباط ضعيف إستقالؿ تاـ أو إكلى مًتابط لو   شيء الذي يصور النظاـ علي انو النظاـ ىو   

إذل ذلك احمليط وقد مع البيئة اخلارجية ،إذ انو ال يستلم طاقتو من احمليط اخلارجي وال يصدر أي طاقة 
 .ءستمدت ىذه الفكرة من علـو الفيزياإ
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 و النسق المفتوح:أنظام المفتوح ال    2.4
كلي يتفاعل مع البيئة تفاعال تبادليا ويف عالقة دائمة مع احمليط   يءنو شأينظر إليو على   

معادل النظاـ وحتديد ..اخل وىذا التفاعل ؽلثل األساس يف تغيَت .قتصادي االجتماعي السياسي اإل
" فػإف التغيػَت ىػو حتػوؿ نسػق كػروزي " بتعبػَت1 ،مساراتو وحركتو كما انو يقرر بقاء النظاـ من عدمو

ونسق التحالفات ىذين النسقُت  لضبط العالقاتالفرعي  الفعػل ادللمػوس ومنػو ينقسػم إذل النسػق
بضػبط العالقػات بػُت أعضػاء التنظػيم ،وإمػا أف تقػيم إمػا أف تقػـو  ،ادلعرب عنهمػا باجلماعػة ادلتماسػكة

 ىدؼ معُت . حتالفػات مػن أجػل حتقيػق
 النسق ادلفتوح إذل ثالث أقساـ: كروزيوقسم 

 جتماعهػػا دوريا،إ: تعمػػل علػػى حػػل ادلشػػاكل مػػن خػػالؿ  النسق األول خاص بحل المشاكل
ومناقشػػة كػػل األمػور وتػدبرىا مػع حتديػد الوسػائل الػيت مػن شػأهنا ا أف حتسػن اإلنتاجيػة وىػذا النػوع 

 بدوائر النوعية.يسػمى يف األدبيات الياباين ة 
ال ينحصػػر دوره يف ادلناقشػػة وتقػػدًن احللػوؿ بػل يتعػدى ليصػل  تدير نفسها ذاتيا : النسق الثاني

إضػػػػافة إذل حتمػػػػل  التنفيػذ )تنفيػذ مػا تػراه مناسػبا( أو مبعػٌت تنفيػذ مػا ناقشػو النسػػػػق األوؿ،إذل مرحلػة 
 مسػػػػؤولية التنفيػػػػذ مث مسػػػػؤولية العواقػػػػب والنتائج. ادلسػػػػؤولية كاملة،

دلختلفة، ألداء االتنظيمية: كلة من مختلف الدوائر الوظيفية و النسق الثالث فرق العمل المش
واحللوؿ لقضايا سلتلفة ،كما  مهاـ معينة، حيث يتسٌت ذلذا النسق تبادؿ ادلعلومات وتقدًن ادلقًتحػات

 2يقـو ىذا األخَت باصلاز مهاـ دائمة معينة وأخرى مؤقتة.
 لتحقيق مصمم مفتوح جتماعيإ كنظاـ ادلنظمة عتبارإ ؽلكن الفكرة ىذه من نطالقاإ و  
 العمليات و المدخالت :ىامة عناصر ثالثة من ذلك على بناءا ادلنظمة وتتكوف معينة، أىداؼ

                                                             
  32ص ،مؤيد سعيد سادل، مرجع سبق ذكره   - 1
، جامعة  بن عيسى زلمد ادلهدي ،ثقافة ادلنظمة ،رسالة دكتوراه ،قسم علم االجتماع ،كلية العلـو اإلنسانية و االجتماعية - 2

 .2005- 2006اجلزائر ، غَت منشورة ، 
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 وادلعلومات، واألساليب والطرؽ وادلعدات اخلاـ ادلواد األمواؿ، فيها صلد ادلدخالت فأما ،والمخرجات
 دلفهـو العاـ اإلطار" ألف بعد، فيما سلرجات لتصبح ...ادلنظمة توظفهم الذين األفراد إذل إضافة
 شكل على سلرجات إذل ادلختلفة اإلنتاج عناصر من ادلدخالت بتحويل تقـو ادلنشاة أف أي النظاـ
 1."احمليطة للبيئة تقدمها خدمات أو سلع

IV.  :التحليل السوسيولوجي للتنظيم 
IV  .6 .سلزنيك للتنظيم تصور فليب: 

 باالجتاه البالغ تأثره جلية بصورة يكشف التنظيمات دراسة يف سلزنيك قدمو الذي اإلسهاـ إف  
 الوظيفية واجلوانب السلطة، تفويض مسألة على ركز فقد االجتماع، علم يف الوظيفي البنائي

 ؽلارسو الذي الضبط مطلب يواجو أف التنظيم على أنو يرى حيث السلطة، تفويض وكيفية الوظيفيةلوا
 2.للسلطة دائما تفويضا يفرض وىذا ادلؤسسة يف ادلستويات أعلى

 للوحدات القرارات ختاذإو  التصرؼ حرية من جزء على التنازؿ ضرورة على سلزنيك ويقر
 جيدا وإعدادا تكوينا يتطلب كما عالية، ومهارة متخصصة فنية معرفة يتطلب وىذا التنظيمية،

 نتائج التفويض ذلذا أف يرى حيث بفعالية منهم ادلطلوب األداء حتقيق من يتمكنوا حىت لألفراد،
 :مباشرة

 شلا زلددة، ميادين يف اخلربة واكتساب ادلتخصصة الوظائف على التكوين فرص يف الزيادة 1-
 .بفعالية ومعاجلتها ادلشكالت مواجهة من العماؿ ؽلكن

 على سلزنيك ركز وقد ،جديدة أخرى وفتح للمؤسسة الفرعية واألقساـ الوحدات ظلو زيادة 2-
 ادلتفق اذلدؼ بلوغ أجل من وعالقات وأقساـ متفاعلة مجاعات يضم تعاوين نسق التنظيم عتبارإ

 .وادلسؤوليات الوظائف حتديد طريق عن وذلك عليو،

                                                             

،  1999ف ، زلمد الشماع )زلمد خليل( ، مبادئ اإلدارة مع الًتكيز على إدارة األعماؿ ،دار ادلسَتة للنشر والتوزيع ،عما - 1 
  38ص
 . 245-244 ص ، 2000 ، ط ب ، اإلسكندرية ، اجلامعية ادلعرفة دار التنظيم، ونظرية اإليديولوجية ، بدر مرسى سيد - 2
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 بُت واالختالؼ والتنافس الصراع خطر إبعاد على العمل اإلدارة على أنو سلزنيك ويرى
 اجلماعات

 مناخ خلقالفعالية و  حتقيق ادلؤسسة أرادت ما إذ األىداؼ حتقيق يف التكامل عن والدفاع
 وعدـ والصراع الروتُت احتماؿ من يقلل كما األعضاء، بُت والدؽلقراطية احلرية من بنوع يتسم تنظيمي
 وتكوين اخلربة زيادة مثل ادلقصودة النتائج بعض عنو يًتتب السلطة تفويض أف كما الوظيفي، الرضي
 1.عالية فنية مهارات وإكساهبم األعماؿ على األفراد

IV  .2. :تحليل ميشال كروزيCrozier  M 6922: 
طريقة جديدة يف تفسَت طبيعة العالقات االجتماعية حيث يعطي أعلية كروزي لقد استعمل   

االسًتاتيجيات اليت يستخدمها الفاعلوف يف تطبيق قواعدىا كما تستعد كل مجاعة إذل احلفاظ  على 
الوظائف والصراعات وعدـ التكيف اليت ؽلكن أف رلاذلا والتميز بو كما حاوؿ أف يعاجل مسألة تعثر 

 ػلدث يف اإلدارات والتنظيمات وغياب العالقات بُت فئات العماؿ .
 كما أكد كروزي على أعلية التحليل االسًتاتيجي وحدد أىم ادلنطلقات األساسية لو:

أف كل إنساف أبدا اف يعامل كوسيلة وأداة يف خدمة ادلنظمة حيث صلد  اإلنساف ال يقبلأوال:    
 لو أىداؼ ورغبات خاصة اليت ؽلكن اف تكوف نفسها أىداؼ ورغبات ادلؤسسة أو العكس.

وجود حرية نسبية للفاعلُت داخل ادلؤسسة إذ صلد يف كل منظمة الفاعل ؽلتلك  ثانيا:   
 2مساحات للفعل ىذا ادلنطق ىو قلب التحليل االسًتاتيجي .

ية ىي العقالنية ولكنها زلدودة الف الفاعل يتنبأ اإلسًتاتيج ىذه التفاعالت، ثالثا:  
 بإسًتاتيجيات اآلخرين واحمليط الدائر هبم . 

                                                             
اوت 20سليمة بوخناف، التكوين ادلهٍت والكفاءة اإلنتاجية ، مذكرة لنيل ماجستَت يف تنمية وتسيَت ادلوارد البشرية ، جامعة  - 1

 .85، ص 2008-2007سكيكدة   1955
2 - Roger Aim  ،L’essentiel de la théorie des organisations ، Gualino éditeur، EJA ، paris ، 2006 
،p73 
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وعليو ال أحد من الفاعلُت ؽلتلك خيار مطلق وىناؾ دائما خيارات عديدة يسعي الفاعل إذل   
 1اختيار األقل ضررا.

الفاعل يف إطار النسق من "عبارة على سلوؾ ذو معٍت يقـو بو  :اإلسًتاتيجية كروزياعترب 
 األفعاؿ اليت ينتمي إليها وىذا نتيجة االختيارات وؽلكن تصنيفها إذل صنفُت :

 وتعمل علي احملا فضة والتوسع يف رلاؿ احلرية، أي إمكانية التصرؼ. :اإلستراتيجية الدفاعية 
 :هتدؼ إرل حتسُت وتغيَت وضعية الفاعل بفضل ىاتُت اإلسًتاتيجيتُت  اإلستراتيجية الهجومية

  2ؽلكن التنبؤ بسلوكات الفاعلُت داخل التنظيم. 
كتشاؼ عدـ التوقع لفهم من أين إ يهدؼ إذلجتماعي للمؤسسة إف دراسة نظاـ النسق اإل  

 ؟ تأيت السلطة الغَت رمسية
 :إف مصدر السلطة تكتسي من خالؿ ثالث أطر أساسية كروزيحسب 

 متالؾ مؤىالت علمية ال ؽلتلكها اآلخرين.إ          - أ
 التحكم يف العالقات مع احمليط وىنا تكمن أعلية اإلعالـ واالتصاؿ . - ب
 التحكم يف القواعد التنظيمية وحسن استعماذلا واستغالذلا يف ادليداف . - ت
 l’acteur et le "(الفاعل والنسقيف كتاهبما )فريدربرغ زميلو و كروزي يشدد   

système" التنظيمات كوهنا كيانات رلردة ولكوهنا معطيات شبو طبيعية  نو ال ينبغي النظر إذلأ
عتبارىا كبناءات إجعل ىذه التنظيمات طبيعية ،بينما غلب  وموضوعية فالوىم ادلستمر ينزع إذل

 ويبقي علينا تفسَت ظروؼ بروزه وبقائو . ده مشكلة،فبالتارل ىذه البناءات تطرح وجو ،جتماعية إ
 أف يبُت شليزات وخصائص ظهور احللقة ادلفرغة يف : كروزيضوء ىذه ادلعطيات ػلاوؿ  ىوعل

                                                             
1 Bernoux(Philippe)،la sociologie des organisations، Ed du seuil، Paris،1985 ،p129 
2 -Crozier(M)،Freiberg (E)،L’Acteur et le système ،Ed، du seuil، Paris ،1977 ،p 56.  
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األفراد  ىغلب عل قواعد شخصية تتمثل يف سلتلف ادلهاـ اليت ىإف احللقة ادلفرغة حتتوي عل أوال:
 الفاعلُت إتباعها وىذه القواعد أيضا غَت شخصية فيما ؼلص تعيُت األفراد يف مناصب معينة مثال:

 التعيُت والًتقية ينبغي أف ؼلضع إرل ادلسابقات واالختبارات.
وىذه القواعد الالشخصية  ، كما يؤكد على أف قانوف األقدمية مرتب ترتيبا دقيقا ومكتوبا

ىم يف رسم ادلسار ادلهٍت لألفراد بكل سهولة وقابل لتنبؤ ،كما يزيل العالقات الغَت وادلكتوبة بدقة تسا
 1الرمسية كاحملاباة والنفوذ يف ىذه العملية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
،تنظيم وعمل ، جامعة يوسف سليم العايب ،ىندسة تسيَت االطارات بادلؤسسة الصناعية ،أطروحة دكتوراه يف علم االجتماع  - 1

 .99- 96،ص  2007-2006بن خدة ، اجلزائر ،
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    : خالصة

وجود الًتابط والتكامل بُت  الكالسيكية واحلديثة للتنظيم  نستخلص من النظريات أف ؽلكن   
تركز عن جانب من جوانب الكفاءة من معرفة ومهارة وخربة والقدرة  كل ىذه النظريات فكل منها

جل حتقيق أمن   توفَت بيئة العمل ادلناسبة القرارات اإلسًتاتيجية إضافة إذل ختاذإعلى حتمل ادلسؤولية و 
رضا العماؿ وأداءىم بكفاءة عالية أي تكوين طاقات بشرية مؤىلة و اليت تساعد يف صلاح ادلؤسسة 

 النفسي واإلشباع االرض على يتوقف الناجح األداء أف عتبارإب ،ما ىو أحسن وأفضل إذلوتطويرىا 
 الًتكيز ، وكذاواألمن التقديرمن طرؼ ادلؤسسة وكذا احلاجة إذل  عًتاؼإذل اإل احلاجة يف وادلتمثل

وغَتىا ، لتحقيق  األرباح و الدخل توزيع و األجور زيادة و كادلكافأة  قتصاديةاإل بعاداأل على
 أىداؼ ادلؤسسة وأىداؼ الفرد .
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 : تمهيد

جتماعية وىو قتصادية التنظيمية والسياسية واإلتعترب كفاءة األفراد بعد جديد فرضتو ادلتغَتات اإل
كتشافها إستغلت بشكل صحيح ومت أاجلوىر األساسي لضمان تسيَت وصلاح أي مؤسسة إذا ما 

افر الفاعلُت داخل ادلؤسسة سواء كانوا إطارات ومشرفُت أو أفراد ظيدىا بدقة ويتطلب ذلك تحتدو 
تقع على عاتق اإلدارة  بشكل  ىذه العملية ولكن ادلسؤولية الكرب عاملُت ......اخل فكلهم معنيُت هب

وتقييمهم وتوفَت كرب فهي اليت تقوم بتأىيل األفراد وإيصاذلم إذل درجات عالية من الكفاءة ومتابعتهم أ
 ادلؤسسة الصناعية أصبحت،ذلم مناخ عمل مالئم لتحقيق أىداف ادلؤسسة بنجاح وذو جودة ونوعية

 وحتمل الذاتية والرقابة القرارات وأخذ بادلبادرة يقوم الذي الفرد إذل فأكثر أكثر حتتاج العصرية
 بأن السواء حد على وادلمارسون األكادؽليون عًتفإ ولقد،والتأىيل الوعي من درجة على ادلسؤوليات

 . البشري العنصر تسيَت كفاءة وعلى ادلؤسسات أداء تتوقف على كفاءةال

I.  لكفاءة البشرية:اماهية 

 : Sandra bellierتقول الكاتبة 
 مفهوم حظيضلو ىذه ادلقولة  ىوعل1 "ضلن اليوم ال نسَت أفراد وال وظائف بل نسَت الكفاءات "

 جهودىم حتدتإف ،والنجاح التفوق عن الباحثُت ىتماماتإ من كبَت نصيب على األفراد كفاءات
 ناحية من اىا ير فمن كل مفكر  ،فتعددت التعاريف حسبهم  ادلفهوم ذلذا رؤاىم ختلفتإ ولكن

 معينة وكل ختصص يدرسو ويركز علي جانب معُت .
 
 
 

                                                             
1 -Bernard Martory، Daniel Crozet، gestion des ressources humaines ، 4ème édition، édition 
vuibert، paris، France، 2001، P30-31. 



 الكفاءة البشريت   الفصل الثاني 

55 
 

I.1.  الكفاءة معجميا  مفهومla linguistique: 
أىم تعريف للكفاءة ىو الذي يورده ابن منظور يف لسان العرب :الكفء ىو النظَت  :لغويا

 1". وكذلك الكفء ىو ادلصدر الكفاءة ،اليت تعٍت النظَت وادلساوي
 :صل التيٍت أقدم مفهوم للكفاءة أيعترب ىذا اللفظ ذو 

القدرات  ادلميزات، ،رلموع ادلعارف" :1331قاموس الروس  التجاري سنة  ورد يف
ختاذ القرار يف كل ما ؼلص ادلهنة فهي تفًتض معارف إوالسلوكيات اليت تسمح مبناقشة وفحص و 

مربرة بصفة عامة نعترب انو ال يوجد كفاءة تامة إذا دل تواكب ادلعارف النظرية ادليزات والقدرة التسامح 
 2بتنفيذ القرارات ادلتخذة ".

  الفرد الكفء ىو الفرد الذي   رمةفاطمة الزهراء بوكويف رلال اللغة  تعرف
 3لو معرفة أو معلومة معمقة يف مادة ما ويكون قادر عليها  ".

 " الداخلية اليت  هنا نظام القواعدأ: "شومسكيكما عرفها عادل الليسانسات
عتماد على تدابَت األعلية تكون يف سياق اإل ويف تطبيقات التسيَت، ،تتكيف مع السياق"

 4تساىم يف التنمية والتطور . اليت ،الكفاءة

I.2 .:مفهوم الكفاءة في علم النفسEn psychologie: 

 رلموع ادلعارف ، أهنا" يعرب عن الكفاءة 1393سنة  "Mc Clellandماك ليالند" إن أعمال
 مالمح، أشكال وحتفيز للفرد". السلوكات، ،القدرات

                                                             
 269، ص 2000إبن منظور يف لسان العرب ،دار اجليل ،بَتوت ،اجمللد اخلامس ، -  1
بالكفاءات ،ظلوذج نوعي لتنظيم العمل وتسيَت ادلوارد البشرية يف ادلنظمات ،مداخلة ضمن  موساوي زىية وآخرون،التسيَت - 2

 .7،ص2005ادلؤدتر الدورل اخلامس حول إدارة ادلعرفة ،جامعة الزيتونة ،األردن ،
 .139،ص 2008فاطمة الزىراء بوكرمة ،الكفاءة مفاىيم ونظريات ،اجلزائر ،دار اذلومة ،د ط ، - 3

4 - Cécile dejoux، Gestion des compétences et GPEC، 2 edition ،dunod ،paris ،2013، p 11 
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ىذه األحباث ساعدت ادلؤسسات بشىت أنواعها يف فهم أول مرحلة يف تعريف مصطلح الكفاءة 
مركزة على مستويات أو أبعاد الكفاءة )ادلعرفة ،القدرة ، السلوك  مثال (،لتغطية مفهوم الكفاءة 

 كما أن مستوياهتا تتضمن رلموع األعمال الفعلية جلل الوظائف.،بشكل واف 

I.3 .في الهندسة البشرية  مفهوم الكفاءةL’Ergonomie: 

من  1984سنة  Montmollin ىذا التخصص بالكفاءة لتحسُت ظروف العمل ويعترب يهتم
على أهنا معرفة علمية زلددة"وعرفها أيضا أهنا " اجملال وقد عرف الكفاءة ىذا برز ادلفكرين يفأ

 "إسًتاتيجية حل ادلشاكل".

 1قياسي شليز للوصول وحتقيق األىداف".الكفاءة زلور  :"رغونومياوتعترب األ

I.4 . مفهوم الكفاءة في علم االجتماعLa Sociologie: 

 sociologie deعلم اجتماع العمل  جتماع إذل عدة أقسام طلص بالذكر منهايتفرع علم اإل

travail تطور " ويكون ىذا العلم أكثر خصوبة إذا ما دتت يف معاجلة الكفاءة حيث يعرفها على أهنا
 التكوين ادلتواصل" .

"ىي تطور وتنمية وليست نقطة بداية .....وتصبح  1994سنة   M Stroobantsوعرفها
 الكفاءة قابلة للتأىيل يف ميدان ادلعرفة ".

فليس كل فرد كفء يف حياتو لذا تركز ادلؤسسة على مصلحة تسيَت الكفاءات بتقييم األفعال 
 2وىو التكوين يف ادلؤسسة. )األداء( واألنشطة من خالل عنصر فعال أال

 
                                                             

1 Cécile dejoux، Gestion des compétences et GPEC ،ibid  ، p 12. 
2 -Stroobants M – savoir/faire et compétences au travail une sociologie de la fabrication des 
aptitudes، éditions de l’université de، Bruxelles ،1993،p 20 
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I.5 . مفهوم الكفاءة في علوم التربيةSciences de l’éducation 

 ".والسلوكات ،ادلعارف اط ادلوجود بُت األفعال،أما علوم الًتبية فتعرف الكفاءة :"على أهنا االرتب

 كما أن الكفاءة تبٍت وتقيم من خالل تقييم األداء ،و تساعد الفرد الكفء الذي يبذل
وىذه الطريقة يف التقييم  حتفز  رلهودات عالية  يف حصولو على  امتيازات كالًتقية داخل ادلؤسسة،

 .1األفراد يف حتقيق األىداف ادلرجوة يف الوقت احملدد وبفعالية من أجل تقييم أداءىم وترقية وظائفهم 

 ضمن األحكام بعض تنفيذ يف قانونية أو إدارية لسلطة األىلية " تعٍت القانون لرجل فبالنسبة
 التعريف ىذا."ما وضعية إدارة يف كان زلدد ما قانون أي أىلية القانون، طرف من احملددة الشروط
 أن واجملانُت لألطفال ؽلكن القانون، فمثال قبل من ادلثارة ادلواضيع يشخص أن شأنو من الشامل
 عقابيا. أكفاء غَت يكونوا

II.  نبذة تاريخية حول مفهوم الكفاءة : 
 II.1 . :تعريف كفاءة األفراد 

 الكفاءة :"كأهنا إسفنجو دتتص شيئا  1992سنة  تعريف جلبرت وبارلي
 فالكفاءة غنية بكل ما ؽللكو العمال من اخلربات".  فشيئا اجلوىر )الفحوى( الذي تلتقيو،

" la compétence comme l’éponge absorbe peu a peu les    substances Qu’elle 
rencontre.2  

 عرفها" S ،Caird "  :  
 وبشكل ،النشاط يف وادلالحظة للقياس قابلة وىي زلددة مهام رلموعة تنفيذ على القدرة "ىي

                                                             
1 - Cécile dejoux، Gestion des compétences et GPEC، ibid.  ، p 12 
2 - E .H .Fasla-l’ évaluation des compétences-formations en entreprise- DENIX Sebdou، 
Mars.2012،p09. 
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 التحلي معارف ، العلمية ادلعارف ، دلعارفد ) اادلوار  ووضع لتجنيد استعداد ىي الكفاءة أوسع
  . ويدعم ذلك بالشكل التارل :1العمل" أثناء إال تظهر ال والكفاءة العمل يف (
 

 
 الشكل "ب" يوضح بنية تمثيلية للكفاءة في المؤسسة

قتصادية إكمال منصور ،مساح صوحل ـ تسيَت الكفاءات  ـ اإلطار ادلفاىيمي واجملاالت الكربي ـ  رللة أحباث 
 50،ص  2010، جوان  07وإدارية  ، جامعة بسكرة ، العدد 

 حسب Athey et Orth :1999األداء أبعاد رلموعة " ىي الفردية الكفاءة 
 البعض ببعضها ادلرتبطة التنظيمية والقدرات السلوكات، ادلهارات، الفردية، ادلعرفة ادلالحظة تتضمن

 الفردية الكفاءة كما تسمى مدعمة، تنافسية مبيزة ادلؤسسة وتزويد عارل أداء على احلصول أجل من
 العملية وادلعرفة ادلعارف من توليفة بأهنا)Medef ) 2000  عنها يعرب ادلهنية حيث بالكفاءة أيضا

                                                             
 جامعة ، وإدارية قتصاديةإ أحباث رللة ، الكربى واجملاالت ادلفاىيمي اإلطار ، الكفاءات تسيَت ، صوحل مساح ، منصور كمال  -1

 49ص  ، 2010 جوان ، 07 العدد ، بسكرة

بيئة تمثيلية لكفاءة 
 المؤسسة

المعرفة 
 النفسية

 االداء

السلوك الناجح/مؤشرات االداء  

 المتغيرات المهارة
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 اليت وادلؤسسة مهنية، وضعية أثناء مالحظتها ؽلكن واليت زلدد، سياق يف ادلزاولة والسلوكات واخلربات
 1" وتطويرىا وتثبيتها اكتشافها عن ادلسؤولة ىي دتتلكها
  تعريفJean-Marie Peretti: 

أو قابلة للتحريك  (Mobilisés)ادلتحركة وادلهارات والسلوكيات ادلعارف تلك ىي"
(Mobilisables."بغية القيام مبهمة زلددة )2  

من قبل علماء الًتبية نظرا ألنو  ىتمامإب ىن ىذا ادلفهوم ػلضأونالحظ من خالل ىذا التعريف 
يرتبط مبفاىيم القدرة وادلهارة وإذا كانت بسيطة ،ؽلكن أن نوضح كل ما ذكرنا حول الكفاءة وادلعارف 

اليت تفسر  "نادين جورل"واخلربات والسلوكات اليت تطور وتنمى من ادلؤسسة وحتقق أىدافها بنظرية 
 الكفاءة يف الشكل التوضيحي التارل:

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 -Roland Foucher، Normand Petterson، Abd lhadi Naji، Répertoire de définitions : 
Notions des compétences individuelle et de compétence collective، www.chairecompétences 
uquam.ca/pages/documents pdf foucher patter sonnaji 
020304.pdf(26/12/2006)،p 10-5   
2 - Jean-marie Peretti، Dictionnaire des ressources humaines، édition vuibert، paris، France، 
1999، P58 
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 الشكل "ج"  يوضح  التعريفات الشاملة  للكفاءة

فيعترب ىذا الشكل دللخص لتعريف الكفاءة من قبل "نادين جورل" من مجيع اجلوانب، ذلك 
 ألن:

 كيفية ومعرفة المعارفهي مجموعة من 
 (Rome)الذات ومعرفةل العم

Savoirs، Ensemble de savoirs-
être،  savoir-faire 

 

 فقط شهادات مجموع تمثل ال

"serieyex" 

Surtout pas les diplômes 

 

 فعل ردة إبداء أو التصرف كيفية معرفة
 "Le Boterf" مقبولة

Un savoir –agir reconnu 

 
La 

compétence 

 

 لمواجهة والمهارات المعارف ستعمالإ معرفة
   Mandon  ام مشكل

 Savoir mobiliser des connaissances 
et qualités pour faire face à un 
problème  
 

Minvielle et Vocquin" 

Une disposition à agir هو   
 ردة فعل إلبداء إجراء

 ثابتة معارف مجموعة
"Montmollin" 

Des ensembles stabilisés 
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 ادلعارف" أهنا  رلموعة من  Romeىذه التعاريف شاملة لكل ىؤالء لعلماء، فتعترب عند" 
ثابتة،  معارف كوهنا رلموعة "Montmollin"كيفية العمل ومعرفة الذات  ،وىذا ما أكد عليو ومعرفة
 إلبداء إجراء ما ، أو ىي مشكل دلواجهة وادلهارات ادلعارف إستعمال معرفة بأهنا " Mandon"وكذا 

وجد أن الكفاءة "  Le Boterf، إال أن "" Minvielle et Vocquin ردة فعل، كما عرفها العادلُت  
 رلموع دتثل اليوضح لنا أهنا  serieyex"" مقبولة غَت أن فعل ردة إبداء أو التصرف كيفية ىي معرفة

ومن ىذه التعاريف استخلصنا تعريف شامل أي أن الشهادة لوحدىا ال تعٍت الكفاءة . شهادات فقط
 ذلا  :

"الكفاءة ىي  رلموعة من ادلعارف ، وادلهارات تكتسب من خالل رلموعة من الشهادات 
العلمية ،واخلربات ادلهنية ادلكتسبة للفرد من خالل ادلمارسات الفعلية ألداه ، حبيث دتكنو وتوجهو 

بعُت  وترشده إذل كيفية العمل بإتقان وجبودة أكرب وفعالية أصلع ،للحصول على أداء شليز ، مع األخذ
اإلعتبار عنصر اإلجتهاد يف إبداء الرأي وخاصة يف مواجهة ادلشاكل يف ادلؤسسة ومعرفة كيفية جتاوزىا 

 بأقل ضرر سواء على مستوى ادلؤسسة و على مستوى األفراد " .

I.2 . الكفاءة : مفهوم ظهور عوامل وأسباب 

 نذكر عوامل عدة إذل 1991سنة " Sain saulieu"الكاتب  حسب "الكفاءة" مفهوم يرجع
 أربعة: منها

 تزايد مع ادلستمر والتغيَت بالتطور تتميز سوق ظل يف تتواجد ادلؤسسة كوناألول:  السبب 
 أدت للعمالء اجلديدة والطلبات عالية وجودة واخلدمات للمنتجات أكثر توزيع يف العمالء طلبات

 وعلى اإلنتاج طرق على مباشرة نعكسإ شلا العودلة، ظهور مع خاصة ادلنافسة حدة شتعالإ إذل
 كطريقة اإلدارة ونظريات وأساليب طرق تطور يف وكذا ذاهتا، حد يف العمل طبيعة وعلى ادلنتجات
 ادلشرفُت، إذل الرجوع دون القرارات ختاذإ يف أكرب وحريات صالحيات العمال مبنح تقضي التمكُت
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 وضرورة اإلدارة قاموس إذل الكفاءة مفهوم إضافة قبول حتمية إذل أدت التغَتات ىذه إفرازات كل
 .األىداف حتقيق يف النهاية يف لتصب طرق ىذه باعتماد الكفاءة ىذه تنمية
 للعمل  العلمي التنظيم ختفاءإ فبعد التنظيمية واألساليب الطرق تطور وتغَت الثاني: السبب

 متفردا موردا عتبارهإب ادلؤسسة داخل للفرد ينظر وأصبح كاآللة اإلنسان بشعار ينادي لتايلور الذي
 اجلديد الفكر ىذا مع لتتماشى التنظيم يف التقليدية الطرق من نتقالاإل فتم معو، التعامل حبذر ينبغي
 توظيف إذل ادلناصب بتوظيف ستعانةاإل من أفرادىا إدارة رلال يف البشرية إدارة ادلوارد جتهتإ فمثال

 لضمان األفراد مهارات متطلبات لتحديد الطريقة ىذه عتمدتإ حيث عمل ما، ألداء ادلهارات
 على الًتكيز من آخر حتول وىناك اإلدارة، أىداف حتقيق وتوجيهها ضلو للمهام اجليد يفظالتو 

 1.كفاءاهتم وحتديدا األفراد على إذل الًتكيز اذلرمي السلم حتديد عملية يف ادلناصب
 :والنظريات األفكار يف التغَتات تلك أدت وما من خالل العاملُت ادلذكورين  السبب الثالث 

 لتواكب مرونة أكثر البشرية ادلوارد جعل هبدف ادلؤسسة يف الداخلية احلركية وحتمية ضمان ضرورة إذل
 .اخل...التنظيم، يف العمل، التغَتات

 يف مكلفة تكون قد تدريبية وبرامج طرق اعتماد يستلزم البشرية ادلوارد مرونة ومن أجل ضمان
 تدريبها عوض ادلؤسسة لدى أصال ادلوجودة الكفاءات باستغالل االستعانة فتتم األحيان، بعض
 .قياسها مث ومن وحتليلها معرفتها عرب وذلك

 تيار :علا تيارين بُتمعرب  بشكل ظهر الكفاءة مفهوم فإن 1992سنة   "Merle "كما قال
 أن مبعٌت .وادلهارة ادلعرفة لبناء وفردي مجاعي بعد ذو وتيار لألفراد حتريكي ومنطق تصنيفي منطق من

 الوظيفة، ىذه يؤدي الذي العامل ذلك عن البحث عليها فرضت ادلؤسسة يف الداخلية احلركية
 فكان للتدريب، العالية التكلفة وبُت أفرداىا بتدريب ستعانةاإل بُت زلصورة  ىنا ادلؤسسة فكانت

                                                             

مال  ، أبو القاسم محيدي ،تنمية كفاءات األفراد ودورىا يف دعم ادليزة التنافسية للمؤسسات ،مذكرة ماجستَت ، كلية االقتصاد ختصص إدارة األع -
   1 30ص  2004-2003جامعة اجلزائر، 
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 وتوفَت ضمان من ادلؤسسة ؽلكن فإنو وقياسو واكتشافو حتليلو مت إذا الذي العامل ىو الكفاءة مفهوم
 1ألفرادىا. نةو ادلر  و احلركية
 بالتنبؤ اليت هتتم بادلناصب والكفاءات، التنبؤية باإلدارة يتمثل :واألخَت الرابع السبب 

 يف مدة تًتاوح وذلك جيد بشكل ادلؤسسة لعمل ضرورة تشكل اليت وادلناصب للكفاءات والتخطيط
ستجابة إ كان والكفاءات بادلناصب التنبؤية اإلدارة ظهور سبب إن .سنوات واخلمس الثالث بُت

عمليات البحث  وكذا البشرية ادلوارد يف ستثماراإل عمليات يف ادلتزايدة التكاليف تقليص إذل للحاجة
 يف وكفاءات مناصب من ادلؤسسة إليو حتتاج ما وختطيط بتوقع اإلدارة ىذه فقامت اخل،...و والتطوير

 .2مدة زمنية معينة
 غدا؟ ادلؤسسة ستفعلو ما توقع على وادلناصب للكفاءات التنبؤية اإلدارة مبادئ تقوم ولإلضافة

 يناسبهم؟ تنظيم وأي مطلوبة؟ الكفاءات من نوع وأي حتتاجهم؟ الذين األفراد وتأىيل حجم ىو وما
 القادمة؟ ادلرحلة يف ستتعامل ادلؤسسة من ومع

ومن خالل التسيَت يف ادلؤسسة واإلىتمام مبصَت ادلؤسسة يف ادلستقبل وكذا حتديد حلجم ادلوارد 
البشرية ، والكفاءات ادلطلوبة ، وأىم ادلؤسسات اليت تتعامل معها ، كل ىذا يساىم يف صلاح ادلؤسسة 

 وحتقيق الكفاءات ادلطلوبة فيها .  
ل ادلعرفية واخلربات وادلهارات والسلوكات والقدرة أي أن الكفاءة ىي عبارة عن توليفة من األصو 

،   للمورد البشري دتيزه ادلستمر داخل وخارج ادلؤسسة ىتسيَتىا والتحكم فيها بشكل يعطعلى 
بصياغة أخرى نستطيع القول أن الكفاءات ىي عبارة عن عقول بشرية إجتمعت فيها خربات عالية 

ؽلكن تصنيفها كأصل من أصول ادلنظمة اليت غلب احملافظة موارد فكرية  األخَتةوبالتارل تعترب ىذه 
 3.عليها وتثمينها

                                                             
 .31-30أبو القاسم محيدي ،ادلرجع السابق ، ص  - 1

2 - Christophe Parmentier، Fouad Arfaoui، Tout savoir pour e-former، 2ème tirage، éditions 
d’organdisations، pris، France ، 2002،P19. 

55،ص  2002،دمشق ،د ن،  4بوغزارل إلياس، الكفاءة مفاىيم ودراسات،ط -  . 3  
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I.3 . ة:الكفاء مصطلح أصل 
 يف 1920 سنة استخدم حيث النفس، علم إذل " الكفاءة " مصطلح ستخدامإ أصل يرجع
 ذلك كل طال إظلا و البيداغوجي اجملال يف ادلصطلح ىذا ستخدامإ ينحصر دل لكن تربوية، مضامُت

 و ادلقاولة و الشغل و العمل رلال يف الكفاءة مصطلح ظهر و ، إسًتاتيجية و معرفية حقول إذل
 . متعددة أشكاال أخذ الكفاءات حول النقاش أن مبعٌت التكوين

 األوربّية ، اللغات يف 1968 سنة ظهر قد و compétence التيٍت أصل ذات لفظة فالكفاءة
 ذكر قد و ختالف،اإل و الغموض من الكثَت الكفاءة مفهوم يشوب صطالحاإ أما سلتلفة، مبعاين
 جتسد قد و الكفاءة، فهومدل تعريف مئة من أكثر اإلطار أنو يوجد ىذا يف الباحثُت من العديد

 كتابو خالل من "1970  سنة "سيالند ماك بو قام الذي العمل يف أكثر ادلصطلح  ىذا ستعمالإ
 األمريكية احلركة تنمية إطار يف  "testing for compétence the intelligence " ب ادلعنون

 ذلك و الصدد، ىذا يف التعاريف من العديد وردت فقد الكفاءة بتعريف يتعلق فيما أما ، للكفاءة
 " اللسانيات عادل قدمو الذي التعريف ذلك نذكر أقدمها فمن ذلذا الدارسُت و الباحثُت باختالف
 تطوريا مزغلا دتثل حيث الكفاءة، أساس ىي ،فالدراية" بلغتو ادلؤلف دراية ابأهن للكفاءة " شومسكي

 ومعلومات جتارب إدماج و لتقييم إطارا بدورىا تشكل اليت واخلربات ادلعلومات، القيم، التجارب، من
 يف جوىري كعنصر تدخل األخَتة ىذه ادلعرفة، لتشكيل ادلرجعية القاعدة ىي الدراية إذن جديدة،
 آلخر، شخص من نقلها يصعب ،الشخصية التجارب من تبٌت ضمنية معرفة إذل وتنقسم الكفاءة،

 التكنولوجيات استخدام يوفرىا اليت ادلزايا بفضل األفراد بُت بسهولة تداوذلا ؽلكن صرػلة ومعرفة
 االتصال. و لإلعالم احلديثة
I.4 . : خصـــــــــــائــص الكفاءة  البشرية 

 ىي: دتيزىا و بعدة خصائصالبشرية تتمتع الكفاءات 
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  نو يتم تشغيل معارف سلتلفة قصد حتقيق ىدف زلدد  أو تنفيذ نشاط أذات غاية حيث
 ستطاع تأدية ىذا النشاط بصفة كاملة .إمعُت فالشخص يكون كفؤا إذا 

 يف حلقة  صياغة الكفاءة تتم بطريقة ديناميكية ،حيث أن كل العناصر ادلكونة ذلا تتفاعل
 مفرغة من ادلعارف و الدرايات الفنية.  

  الكفاءة مفهوم رلرد، غَت مرئية و ما ؽلكن مالحظتو ىو األنشطة ادلمارسة والوسائل ادلستعملة
 و النتائج.  

   .الكفاءة مكتسبة فالفرد ال كفؤا و إظلا يكتسب ذلك من خالل تدريب موجو 
 1خًتاعءات اإلالكفاءة ليست أصوال بادلعٌت احملاسيب كربا. 

III.  نواعها  :أو البشرية أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الكفاءة 

III.1 .بعاد الكفاءة :أ  

إن مصطلح الكفاءة يصطدم بعدة مفاىيم تتداخل معها كادلهارة والقدرة ،السلوك، 
 صلاز وسنجزئهم إذل مايلي :ستعداد ،اذلدف، واإلاإل

 :((savoir ou connaissanceالمعرفة:

وادلدرلة يف إطار مرجعي يسمح  "ىي رلموعة من ادلعلومات ادلستوعبة، وادلهيكلة:1تعريف
للمؤسسة بقيادة أنشطتها والعمل يف إطار خاص، فهي رلموعة ادلعارف ادلهنية القاعدية الضرورية 
دلمارسة الوظيفة مثل تقنيات احملاسبة، تقنيات السكرتارية.....وىي معلومات قابلة للنقل من شخص 

 .2ألخر"

                                                             
للمنظمات ، الكفاءات كعامل لتحقيق  موساوي زىية ، خالدي خدغلة ، نظرية ادلوارد و التجديد يف حتديد إسًتاتيجي -  1

 .9، ص2005األداء ادلتميز ،رللة الباحث ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيَت  ، جامعة ورقة ، مارس 
 حاالت تطبيقية ،دار رلدالوي،أمحد القطامُت عطا اهلل، التخطيط اإلسًتاتيجي واإلدارة اإلسًتاتيجية مفاىيم ونظريات و  - 2

 .39،ص  1996 ،عمان
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دلتحصل عليها عن طريق العمليات الذىنية "ىي رلموعة من ادلعلومات اجلديدة ا :2تعريف
فسَتورة إنتاج ادلعرفة تتمثل  سواء عن طريق البحث والدراسة أو عن طريق ادلمارسة العملية، والعقلية،

يف احلصول عي ادلعلومة تتم معاجلتها بواسطة العمليات الذىنية مث إنتاج معلومات جديدة مهيكلة 
اج وحتليل ادلعلومة وليست الغريزة ".وادلعرفة تنقسم إذل ومنظمة حبيث يكون العقل ىو مصدر إنت

 قسمُت علا :

 ىي ادلعرفة ادلوضوعية اليت ؽلكن حتويلها إذل كلمات ورموز وعبارات أي  :معرفة ظاهرة
ستعماذلا يف إ ستغالذلا وإوؽلكن ختزينها ونقلها من شخص إذل أخر ،ومن أجل  إذل لغة،

 إنتاج وتنمية معارف أخري.
  واليت تبقي رلرد خربة أو كفاءة ذاتية :ىي معرفة مستغلةخفية )ضمنية(معرفة،

  1 وشخصية ال ؽلكن تسجيلها أو رؤيتها.

 :Savoir faire المهارة          

رل قدرة إطبيعية يف الفرد وتشَت ادلهارة  "ىي مقدرة ذىنية أو عقلية مكتسبة أو:1تعريف
 بالعمل ادلطلوب منو".الفرد على التصرف بطريقة معينة للقيام 

 زلددة وأىداف َتورةس وفق ملموس بشكل والعمل التنفيذ على :" القدرة2تعريف 
 2.نقلها يصعب وفنية ضمنية أكثر ادلهارة غلعل ما مسبقا وىذا
:"تعٌت القدرة على توظيف ادلوارد لتحقيق Scheomaker et Amit:ل 3تعريف

 متوخى علي شكل توافيق تستدعي عمليات تنظيمية". ىدف
 

                                                             
1-  Chassang "G" et autre، stratégie et esprit définisse éd Economica، paris،2000 p120.  

رللة إقتصاديات مشال إفريقيا  ، ادلؤسسة إسًتاجتية يف البشرية والكفاءات للموارد االسًتاتيجي البعد احلاج، عراييب مداح - 2
 .202 ص ، 2006 ، شلف جامعة ، 5عدد
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 1إهنا إدارة رلموعة من ادلوارد لتحقيق مهمة أو نشاط ما".:"Grantل  4تعريف 
وتؤكد رلمل التعاريف أن ادلهارات تتكون من عنصرين ال ينفصالن عن بعضهما "ادلعرفة 

( "savoir( و"ادلهارة "أي ادلعرفة العملية )savoir faire)،ن ادلهارة ىي القدرة أل ذلك
.         صلاز األعمالإعلى حتويل ادلعارف ادلكتسبة وادلواقف الشخصية إذل معرفة علمية تطبق يف 

كما تشَت ادلهارات إرل ادلعرفة ادلمكن استخدامها وتوظيفها أي قدرة األفراد على جتسيد 
 ادلعرفة .
 فهي بتفوق كفاءتو شلارسة ادلهام تنفيذ على الفرد قدرة :Savoir êtreستعداد اإل    

 .يستطيع ما بأحسن مهامو  لتأدية وحتفزه الفرد وإرادة هبوية ترتبط

إصلازه   من الفرد سيتمكن متوقع أداء أو بالقوة، وجود أي شلكنة، قدرة ستعداد" اإل:1تعريف
 الشروط لذلك تتوفر عندما أو التعلم، عامل أو النضج و النمو عامل بذلك يسمح عندما بعد، فيما

 الضرورية"
 أو معقد سلوك أو معزولة مبهمة ذلك تعلق سواء نشاط، كل صلاح ىو االستعداد : 2تعريف

 ادلالئمة. التحفيزات و القدرات يف التحكم الفرد من يتطلب فانو ما، مهنة على دترن أو تعلم
III.2 .:أنـــــــــــــــــواع الكفــــــــــاءة البشرية 

ستعماذلا وحسب ختصص الباحثُت إالباحثون يف تصنيف الكفاءة حسب رلاالت  ختلفإ
 السيما وعملية فكرية أعلية لو دتييز ألنو ومجاعية فردية ختارت الباحثة تصنيف الكفاءة إذلإوقد 

 : التارل النحو على وىي طار الصناعي يعٍت كفرد ن موضوعي يتمحور حول اإلأ

  ادلشاكل اجتاه الفرد مسؤولية تأكيد و الفردية ادلبادرة أخد منها ادلقصود الكفاءة الفردية :

                                                             
1 - Tywoniak « S »،le modèle des ressources et compétences، un nouveau paradigme pour le 
management stratégique،7 éme، conférence de l’amis، Louvain-la nauve mail 199 8، p 65 
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 كل ىي الفردية ن الكفاءاتأشلا يعٍت  . 1ادلهنية الوضعيات ضمن تواجهو اليت واألحداث
 والتجارب ادلهنية التجربة ، ادلتواصل التكوين ، األورل تكوينو طريق عن الفرد ػلوزىا اليت ادلؤىالت
 فعالة.  وبصورة زلددة أىداف الصلاز ادلهٍت نشاطو يف يستعملها واليت ، الشخصية

 الفردية وادلهارات اخلصائص من الباحثُت يسموىا بالكفاءة األصلية جتمع بُت وىناك بعض 
 تلخيص نقاط أىم تقدمي ؽلكن حيث زلددة، دلهام مهنية احلسن األداء جلأ من عليها احملصل

 :كاآليت الفردية الكفاءات
 :التميز 

 على ،و والغامضة ادلتغَتة الظروف مع التأقلم ىن الفرد متميزا عن غَته ويقدر عليكو  أن 
 أن غلب كما الضغط، حتت يكون عندما اجليدة القرارات ختاذإ إذل باإلضافة سًتاتيجي،التفكَت اإل

 مع بفاعلية والعمل ادلشاكل، حلل مرنة سلوكات تبٌت نأو  معقدة، عمل أنظمة وضع على قادر يكون
 .معقدة تسيَتية مشاكل دلعاجلة عليا إطارات

  تخاذ  القرارإروح: 
 القيام بعد ادلناسبة البديل ختيارإل السريع وبادلرنة بالتصرف  ن يتميز أيفضل للفرد الكفء 

 الفًتة مراعيا من ادلعلومات متوفر ىو ما ضمن العالقة ذات ادلسألة أو ادلشكلة جوانب كافة بدراسة
 ادلطلوب. اذلدف لتحقيق ادلتوقعة ادلنفعة من األعلى للحد للوصول وذلك احملددتُت والكلفة الزمنية

 : بناء عالقات عمل جيدة 
لتون إاخلارجية كما أكد عليها " وفرقو معاونيو مع العمل عالقات على وػلافظ يبٍت كيف يعرف

 اآلخرين، وتفهم العمل، مشاكل ومعاجلة التفاوض فيمكنو وأثرىا يف األداء اجليد لألفراد ، مايو"

                                                             
رللة احلقوق  ، الكفاءات تسيَت منظور من البشرية ادلوارد إدارة كفاءة من الرفع ضلو ، غريب محزة ، عاشوري إبراىيم -1

 .  56، ص 2012اجللفة ،  ،10، عددلوم اإلنسانيةوالع
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مور أرمسية تتعلق ب غَت عالقات و  عالقات رمسية داخل البيئة العمل طارإالقدرة علي مساعدهتم يف و 
 .1شخصية وبعيدة عن اجلو التنظيمي

 : الحس الجماعي في العمل  
ادلؤسسة وىذا ما  أىدافاآلخرين، والتعاون معهم لتحقيق  عمل على باحلرص أعمالو صلازإ
 .الفعالية ادلهنية والرضا الوظيفيحتقيق  وأعليتو" كورت لوين " عن العمل اجلماعي أكده

  : توفير مناخ مالئم للعمل 
مكان العمل واألجر ووسائل النقل والرضا من  للفرد حتقيق الظروف ادلادية و ادلعنوية ادلالئمة

 قيق أداء مهٍت مبستوي جيد.وحت جل إعطاء أكثر للمؤسسةأمن  ادلهٍت وغَتىا
 اإلدارية. و منها التقنية اجلديدة ادلعارف يف السريع التحكم التعلم: سريع 

 الكفاءة الجماعية:
 ، الكفاءات من فريدة تركيبة ىو بل الفردية للكفاءات جتميع رلرد ليست اجلماعية ن الكفاءاتأ

 الفردية، الكفاءات مجع عن ادلًتتبة النتيجة نتيجتها تفوق ادلنظمة أفراد لدى ادلتوفرة والقدرات ادلهارات
 النتائج إذل الوصول عملية لتسهيل الفردية الكفاءات تعاون خالل" من الكفاءات ىذه كما تنشأ

 وتراكمها، بتطويرىا وتسمح للمؤسسة جيدة موارد بإنشاء اجلماعية الكفاءات تسمح حيث احملددة،
 وتطورىا ادلؤسسة بقاء يتوقف أساسها على ألن ، احملورية بالكفاءات كذلك الكفاءات ىذه وتسمى

 .2نسحاهبا"إ أو
 : رلموعة أبعاد للكفاءات اجلماعية C. sauret :وحتدد
 التفاعل: La synergie - موعةجملا أعضاء بُت القوية التفاعالت تشكل. 

                                                             
 -1 ط بَتوت، العربية، النهضة دار احلديثة، التطورات و عبد اهلل زلمد عبد الرمحان ، علم االجتماع التنظيم ، النشأة - 1

  309ص 1999
 ، االقتصادية بادلؤسسة ادلتميز األداء حتقيق يف ادلهارات وتنمية الكفاءات تطوير دور ، أمال قبايلي ، الزىراء فاطمة مهديد - 2 

  بسكرة، بيوم ادلؤسسات ،جامعة تنافسية يف ومساعلتو تسيَت ادلهارات حول األول الوطٍت ادللتقى يف مداخلة
   http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html.ادلوقع 10، ص  .21/22/02/2012

http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html
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 التضامن: La solidarité- فريق داخل القائمة التعاون بشبكة فرد كل تربط 
 العمل.
 التعلم L'Apprentissage -نوعية على وترتكز للجماعة التأىيلية القدرة حتدد 
 .السائد التنظيم
 اجلماعية العملية الصورة: L'image opérative collective - إذل تشَت 
 . العمل و أ للنشاط مشًتك دتثل وجود
 ادلشًتكة واللغة الرموز: Code et langue communs -ػليالن 

 . تواطؤ بدون كفاءة توجد ال إذ األعضاء على مرجعيتهما
 للعمل األفراد لدى ادلتوفرة األدوات رلموع ىي اجلماعية الكفاءات ومنو ىنا نستخلص أن

 النشاطات تنسق اليت تصالاإل شبكات ، اجلميع لدى والقدرات ادلشًتكة ادلهارات يف وادلتمثلة مجاعيا
 1متناسقة. قرارات باختاذ تسمح اليت اجلماعية والذاكرات

IV. مقاربــــــات الكفاءة البشرية :  
 وأخذ بادلبادرة يقوم الذي دالفر  إذل فأكثر أكثر حتتاج العصرية ادلؤسسة الصناعية أصبحت

 األكادؽليون عًتفإ وقد.والتأىيل  الوعي من درجة على ادلسؤوليات وحتمل الذاتية والرقابة القرارات
 فيو، البشري العنصر تسيَت كفاءة على تتوقف ادلؤسسات أداء كفاءة بأن سواء حد على وادلمارسون

 والضغوطات التنظيمي الفكر تطور أعلها من عوامل عدة إذل البشري العنصر أعلية إدراك ويرجع
 ىتمتإوجدت  العديد من النظريات اليت  ىنا فقدقتصادية، ومن اإل ادلنافسة عن الناجتة ادلتزايدة

 العلمية اإلدارة نظريةبالكفاءة واليت ركزت على جانب معُت مثل الًتكيز على اجلانب ادلادي يف 
الذي كان ىدفو من دراسة الوقت واحلركة ىو حتويل " الفرد " إذل آلة متخصصة  Taylorلتايلور 

                                                             
 ادللتقى يف مداخلة ، الكفاءات تسيَت منظور من البشرية ادلوارد إدارة كفاءة من الرفع ضلو ، غريب محزة ، عاشوري إبراىيم-1

 .06، ص 2012فيفري  22/23يف ادلؤسسات نافسية ،جامعة بسكرة، ادلهارات تسيَت مساعلة حول األول الوطٍت
http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html   

http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html
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أفضل األساليب الواجب إتباعها للرفع من  كتشافإعلى درجة عالية من الكفاءة، إضافة إذل 
. لكن تايلور قد أعلل 1قتصادي ىو احلافز الوحيد الذي ػلرك سلوك العاملوأن احلافز اإل ،الكفاءة

 Elton mayoعنصر أساسي يف حتليلو والذي عليو بنيت نظرية العالقات اإلنسانية أللتون مايو 
 الشخصية العالقاتك على األداء وكفاءة األفراد، وىو العامل النفسي للفرد داخل العمل وتأثَته

 Gregor "ماك جريغور"وبعدىا مجع  .2والدافعية  يؤثرون بدرجة كبَتة على اإلنتاج  واالتصاالت
من األفضل قتصادي والنفسي بذكره أن "بُت النظريتُت السابقتُت أي بُت العامل اإلy  و xيف نظريتو 

ن يكون ذلك أغلابية حول اإلنسان و فًتاضات اإلاإل ىإدارهتم علللمديرين أن يستند سلوكهم وظلط 
مرشدا ذلم يف تصميم اذلياكل التنظيمية، وؽلكن إرجاع دعوات اإلدارة بادلشاركة وإعادة تصميم 

 . 3جل حتقيق أىداف ادلؤسسة بكفاءة عاليةأالوظائف وتنمية العالقات االغلابية يف العمل لو من 
 فهو ومركب، شامل مفهوم تعصر العودلة ذاو  التكنولوجياورات التطأصبح مصطلح الكفاءة مع 

 زلورية مكانة حتتل غلعلها الذي األمر للمؤسسة، البيئة التنظيميةو واجملوعات،  الفرد قدرة على يتوقف
 4البشرية. ادلوارد إسًتاتيجية، وتسيَت مبفاىيم رتباطوإل التسيَت نظام ضمن

IV.1 .المقاربة التسييرية: L’ Approche Gestionnaire  
طوال  ادلًتاكمة واجلماعية الفردية تشتمل رلموعة ادلعارف واخلربات ادلقاربة  أن الكفاءة ىذه ترى

الفرد  قدرة ستغالذلا وتوظيفها توظيفا فعاال وناجحا، وذلك من خاللإ فًتات العمل وقدرة
 متكونة الكفاءات تصبح ادلنطلق ىذا فمن ،نسجاماإل على للمؤسسة التنظيمية والبيئة واجملموعات

 ،le savoir faireوالتصرف، وملكة الفعل التعامل وحسن واخلربات، ادلعارف يشمل رأمسال، من
 وضعية أو مهنية وضعية أي أمام ستغاللواإل للتعبئة جاىزة تكون أن البدفهذه ادلكونات الثالث 

                                                             
1 -Roger Aim ، l’essentiel de la théorie des organisations ،gualino éditeur ، EJA، paris ،2006 p17 

 78ص ، 1992 اجلزائر، للكتاب، الوطنية ادلؤسسة التنظيمي، الصناعي النفس علم عشوي ،أسس مصطفى - 2
 .131 ،ص 1975 ، ط ب ، رةھالقا . حتليلي جھمن ، األفراد إدارة : ابھالو عبد زلمد علي - 3
 العدد وإدارية، اقتصادية أحباث  رللة الكربى، واجملاالت ادلفاىيمي اإلطار :الكفاءات تسيَت صوحل، مساح منصوري، كمال  - 4
 57-56،ص 2010 جوان، بسكرة، جامعة ،7
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ذلك إذل قدرة ادلؤسسة يف وضع   ويرجع savoir agir الفعل على عمل، وىذا ال يكون إال بالرغبة
 منظومة حتفيزية مناسبة وناجحة  .

IV.2 .العملية المقاربة: L’Approche Opérationnelle  
 التدريب بُت ثالثة عناصر أساسية ىي: ادلستمر التفاعل ادلقاربة الكفاءة إذل أهنا وليدةىذه ترجع 

 اإلغلايب. التفاعل تعظيم على ادلؤسسة تكمن قدرة حيث والتكنولوجيا، التنظيمية اجلماعي والسَتورة
 .ادلكونات تلك بُت ومستمر دائم بتفاعل إال تتحقق أن ؽلكن ال بالكفاءات ادلتعلقة التنافسية فادليزة

 مثل ومتغَتة، نسبية بل مطلقة وليست مجاعية، بل فردية ليست العملية ادلقاربة حسب والقدرة
 مع والتفاعل التأقلم على القدرة وكذا ادلتاحة، التكنولوجيا يف والتحكم السيطرة على اجملموعة قدرة

 الداخلية البيئة تغَتات ومسايرة الفعالية حتسُت هبدف ادلؤسسة، طرف من ادلطبقة التنظيمية السَتورات
 .التنافسية والبيئة

IV.3 .اإلستراتيجية المقاربة: L’Approche Stratégique   
 ادلشاريع للمؤسسة حيث أن الكفاءة ادلوجودة هبا تستطيع إصلاز التنافسية ادليزةب ادلقاربة ىذههتتم 

 والتنظيمية والعملية، ادلعرفية، القدرات تلك يف تتحدد فالكفاءات اإلسًتاتيجية، األىداف وحتقيق
 طرق بتكارإب أو جديد، تكنولوجي بنمط تعويضها أو ادلنافسُت، طرف من تقليدىا بصعوبة ادلتسمة
 .ةاإلسًتاتيجي صبغة الكفاءة تكسب العوامل إن ىذه .مشاهبة أخرى بكفاءات أو حديثة تنظيمية

متزاج بُت كل إنو غلب حتقيق تكامل و أاليت ذكرناىا  ادلقارباتالنظريات و  ىذه من نالحظ
 التعامل حسن واخلربات، ادلعارف يشمل رأمسال، العناصر ادلتواجدة يف مقاربات الكفاءة من

التنظيمية،  ، السَتورةاجلماعي ، التكنولوجيا ، التمهُتle savoir faireوالتصرف، ملكة الفعل
لكي ال تقلد من مؤسسات منافسة، وكل ىذا يوفر كفاءة عالية وبالتارل حتقيق  النوعية وتكون فريدة

 1أىداف ادلؤسسة.

                                                             
 8 ص ، 2009 عمان، دجلة، دار ، 2008 نسخة 9001 ايزو للمواصفة العملي التطبيق القزاز، إمساعيل - 1
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V. : أهم مراحـــــــــــــل بناء الكفاءة من المعرفة إلى الكفاءة 

 إن الكفاءة ليست فطرية يف الفرد تولد معو وإظلا تنمو وتتطور عرب ادلراحل التالية :

 1:لى الكفاءة إهم مراحل بناء الكفاءة من المعرفة أالشكل " د " يوضح 

 

 
  

تنسيق بُت معرفة الفرد وقدرتو على الفعل ومهارتو يف  Annick haegel تعترب الكفاءة حسب  
كما ان الكفاءة دتر بادلراحل ،ويف ادلدة الزمنية ايضا يف سياق العمل احملدد من طرف ادلؤسسةتطبيقها 
 التالية :

 اليت تريد ان تتطور  يف ادلستقبل. ىلية والقابلية للفرد مع مسة الشخصيةستعداد او األتوفر اإل .1
 ستعداد، مسة الشخصية ،ادلعارف( تسرع يف اكتساب الكفاءة.العناصر الثالث )اإلىذه  .2

                                                             
1-Annick haegel،la boite àoutils des ressources hummaines،édition Dunod ، paris ، 2012 ،    p 96. 
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فعال والتحركات يف رلال العمل يساىم يف تقوية الرمسلة )حتويل اذل الرأمسالية ( كثار من األاإل  .3
 التحويل .

كتساب الكفاءة خاصة يف ادلشاريع ادلهمة ذات خضوع اذل التجارب يف ادليدان ضرورية إل  .4
 النوعية .

 كتساب  الكفاءة يف رلال وبيئة العمل .إ .5

قتصاد التدريب والتكوين، ومن إأن ىذه ادلراحل ترقم حسب قوانُت  Annick haegelكما يؤكد   
 1أجل اثراء كفاءة االفراد غلب تدعيمها بالتكوين والقراءة والبحث ومعرفة كل التغَتات يف اجملال .

رلموعات القدرات وادلهارات وادلعارف لدي الفرد أو ردة فعل وأو إتباع  ىي لكفاءةويف األخَت إن ا
إجراء غلعل باألداء الوظيفي إستثنائي وشليز و توظيفو يف ادلؤسسة دلعاجلة مشكل أو غَتىا ، وذلك 

  وتقيم من خالل تقييم األداء ،أن الكفاءة تبٍت،إضافة إذل الباحثبإتباع عدة مراحل كما ذكرىا 
، التكوين كالًتقية  سلتلفة متيازاتإفرد الكفء الذي يبذل رلهودات عالية يف حصولو على تساعد الو 

رجوة يف الوقت احملدد وىذه الطريقة يف التقييم  حتفز األفراد يف حتقيق األىداف ادل داخل ادلؤسسة،
 الكفاءة ادلوجودة هبا تستطيع إصلاز تعترب  حيث ذلا  التنافسية ادليزةبا كل مؤسسة  تم، كما هتوبفعالية 
 ادلنافسُت، طرف من تقليدىابالقدرة على  تتحدد فالكفاءات اإلسًتاتيجية، األىداف وحتقيق ادلشاريع

 .مشاهبة أخرى بكفاءات أو حديثة تنظيمية طرق بتكارإب أو جديد، تكنولوجي بنمط تعويضها أو
 
 
 
 
 

                                                             
1 - Annick haegel،la boite àoutils des ressources hummaines، edition Dunod ، paris ، 2012،p97 
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 خالصة :
كخالصة ذلذا الفصل اخلاص بالكفاءة البشرية وأعليتها يف تنمية وتطوير ادلؤسسة، ؽلكننا 

الكفاءة تتحدد وفق عدة معايَت وأسس، وىي أيضا تتحدد حسب كل رلال، سياسي أو القول أن 
صناعي، أو زراعي أو جتاري، أو حريف، أو تعليمي ....اخل. وال ؽلكن حصرىا يف رلال معُت فهي 

سب متطلبات العمل واذلدف ادلراد إصلازه، ولكنها ختضع لشروط تتناسب مع طبيعة ىذا تتحدد ح
 فردي بشكل يسهم فكري مال رأس تعترب ستنتاج أن الكفاءاتإؽلكننا  العمل أو تلك. ويف األخَت

 اندماج حتقيق واإلبداع وحتقيق األىداف ادلنتظرة ألي مشروع، لذا  فيجب التميز حتقيق يف ومجاعي
 ومهارات قدرات وبتثمُت جديدة معارف بظهور يسمح مبا ادلؤسسة يف البشرية ادلوارد ءاتكفا

 اليت تظهر لدى أفرادىا يف أدائهم دلهامهم ادلتنوعة. متاحة،
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 مهيد:ت

 شرائحو الوسطىشرػلة من و  اجملتمع فئات من جتماعيةإو  مهنية فئةتعترب اإلطارات الصناعية    
 ىذه الفئة تظهر التطور منأي التحوؿ والتطور يف اجملاؿ التقٍت الذي جعل  ،َتورةالس اليت أفرزهتا

 أصبح زمن يف، ادلعاصرة، والسيما اجملتمعات الغربية اإلنسانية للمجتمعات جتماعياإل و قتصادياإل
 جتماعيةاإل و والثقافية األنشطة االقتصادية كل يف أساسي دور والتعليمية التقنية وادلؤىالت للعلم فيو

 الذي الفرد إذل فأكثر أكثر ربتاج العصرية ادلؤسسة الصناعية أصبحت شلا الشك فيو و.والسياسية
 والتأىيل. الوعي منعالية درجة  على ادلسؤوليات وربمل الذاتية والرقابة القرارات وأخذ بادلبادرة يقـو

"اإلطار" وأصل ىذه الكلمة وكيف  نتقلت إذل رلاالت إويف ىذا الفصل سنتطرؽ إذل مفهـو
، من بينها اجملاؿ الصناعي، شلا يقودنا إذل التعريف باإلطارات الصناعية كفئة وسعأسلتلفة أكرب و 

مهنية تقع يف أعلى ىـر التنظيم، مع ذكر أىم أصنافها وظروؼ نشأهتا، وادلهاـ وادلسؤوليات ادللقاة 
 على عاتقها، ودورىا يف قيادة ادلؤسسة الصناعية. 

I. :نبذة تاريخية عن تطور اإلطارات بالجزائر 

I.1 .: مراحل تطور اإلطارات الصناعية في المؤسسة الجزائرية 

من ادلهم جدا اإلطالع على تاريخ التنظيم عموما يف اجلزائر وادلؤسسة االقتصادية خصوصا، 
وذلك ليس على سبيل السرد التارؼلي، وإظلا دلعرفة تأثَت الظروؼ اإلجتماعية على تطور ادلؤسسة، 

حيث "أف ذلك يساعد يف تقديرنا على الوقوؼ على ادلؤسسة  ومساعلة الدولة يف ىذا التطور، 
كميداف برزت فيو اإلطارات ومن مث ادلساعلة يف فهم طبيعة ىويتها كمسار تارؼلي يتأثر كما ذكرنا 

 .1بالظروؼ اإلجتماعية اليت تشّكل إطارا لنشاط التفاعل اإلجتماعي"

                                                             
مراين حساف، اذلوية ادلهنية االجتماعية لفئة إطارات ادلؤسسة االقتصادية العمومية، رسالة دكتوراه يف علم االجتماع العمل،  -1

 .54-53 ، ص ص2007-2006عنابة، قسم علم االجتماع،  جامعة باجي سلتار
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 1بعد االستقالؿ بادلراحل التالية: جزائريةوقد مّرت ادلؤسسة ا

 :Autogestionالتسيير الذاتي .1.1

يعترب التسيَت الذايت ادلرحلة األوذل اليت عرفتها ادلؤسسات اإلقتصادية يف اجلزائر ، حيث      
كانت وليدة عدة أسباب أوذلا يتمثل يف احلجم الضئيل اليت كانت سبمثلو الوحدات أو 

نشوء ، واليت خلفها ادلستعمر الفرنسي ، بدوف تنظيم ومسَتين ،  ادلؤسسات الصغَتة يف بداية ال
كذلك سبركز أغلب السكاف يف ادلدف من أجل إعادة بناء الثروات وادلمتلكات اليت هنبت أثناء 
ادلرحلة اإلستعمارية، إضافة إذل الفراغ الكبَت  يف ادلؤسسات وعدـ التنظيم يف مجيع اجملاالت 

بيئية ، اإلقتصادية ...اخل .شلا خلفت مؤسسات بدوف سياسات السياسية واإلجتماعية وال
، ف التسيَت الذايت حيث نشأت فكرتوتنظيمية ،ومناصب شاغرة ،فوجد الشعب اجلزائري يف موق

وادلميز يف ىذه الفًتة ىو اإلىتماـ بإعادة البناء اإلقتصادي 2ـ، 1956منذ مؤسبر الصوماـ 
جديد ، فأوؿ ادلشاريع كاف يف ادليداف اإلقتصادي  واإلجتماعي للشعب ، من أجل النهوض من

 والزراعة والنهوض بإقتصاد البالد .

 وأكد ىذه الفكرة "أمحد بو يعقويب " أهنا راجعت إذل عدة عوامل أساسية ىي : 

 سبتع ادلواطنُت اجلزائريُت دبمتلكات البالد  .1
 الوحدات ،بل مشاركة كل ادلواطنُت  منع الربجوازيُت اجلزائريُت من إمتالؾ .2
 ضعف سلطة الدولة  .3

                                                             
 .59-53، ص السابقادلرجع مراين حساف،  -  1

2 -Redjem " N" ,L’entreprise publique algérienne, Alger, OPU ,1987,p30. 
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غَت أف من ادلهم اإلشارة أف قطاع التسيَت الذايت آنذاؾ دل يكن سوي سطحيا يف القطاع 
 .1الصناعي 

  La société nationaleالشركة الوطنية: .1.1

نظرا لتزامن نظاـ التسيَت الذايت مع ظلط آخر من التنظيم أال وىو "مؤسسة الدولة" ، أو ما   
يعٍت التدخل الكبَت ألجهزة الدولة يف شؤوف ادلؤسسات الصناعية وىذا ما أدى إذل فشل ىذا النظاـ  

ـ خاصة كوف تلك ادلرحلة تسودىا اإلشًتاكية ، غَت أف الواقع كاف عكس ذلك ،ويتمثل يف عد
مشاركة العماؿ يف التسيَت مثال ،وكذا ادلشكالت ادلختلفة يف التسيَت اإلداري، يف سلتلف ادلؤسسات 

 العمومية ،وىذا منافيا للمشاريع التنموية اليت كانت اجلزائر سلططة ذلا.

وىذا ما ولد الرغبة يف تواجد نظاـ جديد يتماشي والواقع ومتطلبات النظاـ اإلقتصادي ،     
 1964ل حرية ادلبادرة يف ادلؤسسات ،والذى ظهر مع الشركة الوطنية يف الفًتة ادلمتدة مابُت الذي ؽلث

ودامت مخس سنوات ، حيث حققت إصالحات كثَتة مست معظم ادلؤسسات من  1969و
 .2جانب التسيَت واإلدارة  واليت مت تأميمها من طرؼ الدولة 

  l’entreprise nationaleالمؤسسة الوطنية:  .1.1

تعترب أقصر مرحلة يف التسيَت،فقد ظهرت مع بروز شكل جديد من تنظيم ادلؤسسة       
، حيث إىتمت بنهج جديد يف التسيَت ،وىو التخطيط كأسلوب  1970العمومية إنطالقا من سنة 

لتسيَت اإلقتصاد الوطٍت ، حيث تقلص صالحيات ادلؤسسة اإلقتصادية ، وأصبحت أجهزة الدولة 
تكلف باالستثمار والتمويل ، وترجع فعالية ادلؤسسة يف مدى إحًتامها للنصوص ادلركزية ىي اليت ت
 القانونية الوطنية .

                                                             
1 - Bouyacoub" A", La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, vol.1, Alger, 
OPU, 1987, p31 
2 - Bouyacoub" A",Ibid,p30-36 
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جعل الرقابة ادلركزية على ادلؤسسات يف تطبيق التوافق بُت ظلط ادلؤسسة  وىذا كلو ما أدي إذل
 16للمؤسسات يف  القانوين والسياسي وطبيعتها اإلقتصادية وقد مت ادلصادقة على التسيَت اإلشًتاكي

              . 1،كأسلوب جديد تتجسد فيو اخليارات اإلديولوجية للقائمُت على شؤوف الدولة 1971نوفمرب 
  L’entreprise socialiste    المؤسسة االشتراكية .1.1

 وىي مرحلة مهمة من مراحل ادلؤسسة اإلقتصادية 1973ظهرت ىذه ادلرحلة من التسيَت يف 
العمومية يف اجلزائر ، وكاف أىم شعاراهتا " ترقية اإلنساف" من مجيع اجلوانب القانونية ، االقتصادية 

 والثقافية ،وأىم ماجاء بو ىذا النظاـ مايلي :

 دبهارات األفراد وإدماجهم يف مناصب العمل  مشاركة العماؿ يف التسيَت ، واإلىتماـ
من خالؿ العمليات التكوينية ، حيث أصبحت ادلؤسسة تشكل مكاف أو أداة لتطبيق سياسة 
الدولة اإلجتماعية واإلقتصادية ، واألىم أهنا كانت توزع العائدات البًتولية على كل الفئات ادلهنية 

ادلركزية "، دوف األاخذ بعُت اإلعتبار ال ميداف  يف ادلؤسسة  وىذا لتطبيق" ادلخططات التنموية
 لإلنتاج وال زيادة الثروة وال ربقيق رأس ادلاؿ والفعالية والنجاعة اإلقتصادية .

ولعل ما جاء بو نظاـ التسيَت اإلشًتاكي يف اجلزائر ، سبييز الكثَت من ادلزايا كتحسُت مكانة العمل 
وخلق جو عمل مناسب ، وىذا ما أكد علية "التوف مايو  ، وتوسيع رلاؿ مشاركة العماؿ يف ادلؤسسة

، إال أنو نقد من طرؼ العلماء الذين درسوا تاريخ ادلؤسسة العمومية يف 2يف نظريتو يف اإلدارة والتسيَت
اجلزائر ، كوهنا دل هتتم قط ، بادلردودية وميزانية ادلؤسسة ، وربقيق ادليزة التنافسية وغَتىا بل العكس ، 

ظهور أزمة التسيَت يف قطاعات الدولة ، والديوف وغَتىا خاصة مع أواخر السبعينات وبداية أدت إذل 
، وإجراء إصالحات 1979الثمانينات ، شلا أدى إذل التفكَت يف تغيَت القيادة السياسية للبالد يف 

                                                             
1 - Bouyacoub" A", Ibid, p77-100. 

، 1عبداهلل زلمد عبد الرمحاف ، علم اإلجتماع التنظيم  ،النشأة والتطورات احلديثة ، دار النهضة العربية ،بَتوت ، ط  -2
1999 ،300  
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ة اذليكلة يف الثمانينات خاصة بعد تراجع أسعار البًتوؿ فجأة وىذا ما أدى إذل ظهور ادلؤسس
 1العمومية اإلقتصادية .

 :  L’entreprise publique économiqueقتصادية المؤسسة العمومية اإل  .1.1

  آخر، سلرج عن البحثيف ىذه ادلرحلة أصبحت الدولة رباوؿ زبفيف الضغط على خزينتها و 

 جتماعيةاإلو  اليةادل شكالتادل من عايناليت كانت ت العمومية قتصاديةاإل ادلؤسسات عظمدل
 ،نتاجيةاالا و 

 ديدة جب بتسمية ادلتعلق "بإستقاللية ادلؤسسات العمومية "ومسيت 01-88  قانوف كرس وقد
  .القدؽلة التسميات مكاف أخذ الذي( EPE) "االقتصادية العمومية ادلؤسسةوىي "

سبتلك رأمساؿ  2اخلاص للقانوف ادلعنوية بالشخصية تتمتع العمومية ادلؤسسات حيث أضحت
 .التجاري القانوف لقواعد ؼلضع تسيَتىا و مالية، واستقاللية

 خوصصة المؤسسات : .1.1

 قررهتا اليت "اذليكلية اإلصالحات منها  اذلدؼ ،جذرية أكثر إصالحاتة بالدولإىتمت  وىنا
  "خوصصة" حوؿ يدور اآلف احلديث وأصبح،الدولية النقدية اذليئات مع ادلربمة االتفاقيات بعد البالد

 ادلؤسسة" لظاىرة الكلي الزواؿ ىدفها خوصصة ادلؤسسات اجلزائرية  أو أي اإلقتصاد السوؽ،
 ومؤسسات الطاقوية ادلؤسسات اخلصوصنذكر ب القطاعات بعض باستثناء "العمومية قتصاديةاإل

، وربويل مؤسسات القطاع العاـ إذل مؤسسات صغَتة احلجم وأكثر زبصصا وكفاءة ، العمومي النقل

                                                             
1  - Bouyacoub" A", La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, Ibid,p109 

 للعلـو قسنطينة جامعة رللة ،"السوؽ وإقتصاد ادلركزي التخطيط بُت اجلزائر يف العمومية شرايب ، ادلؤسسة العزيز عبد - 2
 .24ص  ،1993، 04 عدد اإلنسانية،
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إضافة أف ادلؤسسات اخلاصة تعطي أعلية للعنصر البشري وإستغالؿ الطاقات البشرية على مستوى 
 الوحدات والفروع اإلنتاجية.

يف اجلزائر ورسم طريقها ضلو التنمية من خالؿ التعرض ألىم مراحل تطور ادلؤسسة اإلقتصادية 
إستطاعت من  اقبل الثمانينات،اإلقتصادية الفعالة ،ؽلكن تقسيمها إذل مرحلتُت بارزتُت وعلا م

  1خالذلما وضع مكانة شليزة يف للقطاع اإلقتصادي يف بلداف العادل الثالث.

II.  كلمة اإلطار:مفهوم  أصل 

"، فداللة كلمة Cadrum" ترجع إذل اللغة الالتينية القدؽلة "Cadre –إف كلمة "اإلطار 
 1796بعدما كانت زلصورة يف اجملاؿ العسكري حيث سنة  "اإلطار" قد دخلت احلقل اإلجتماعي

 ظهرت كلمة "اإلطار" يف النظاـ العسكري يف عهد "نابليوف" الذي كاف يقسم جنوده إذل حلقات

على شكل مربعات ربيط بو حاشية من الضباط وضباط الصف وقد نتجت عن ذلك وحدات 
 صلده:، وىذا 2زلدودة العدد ىي أشبو باخلاليا أو الكتائب

II.1 .:تعريفات اإلطار 

 " تعريفJ. Doublet et Passeleq "إذل  يعرفاف اإلطار: "أصل كلمة اإلطار يرجع
" الذي تعٍت تشكيل مجاعة أو فرع على شكل مربع، حىت Carreالتعبَت العسكري، إذ يعٍت مربع "

يف لوائح القائمة تستهل عملية تأطَته، وأنو ؽلكن أف صلد أصولو من جهة أخرى يف تسجيل اإلطار 
 3حسب فئات ادلستخدمُت اخلاصة باجليش".

                                                             
1 - belaiboud "M", Gestion stratégique de l’ entreprise, O PU ,Alger , 1987,p 07 
2 - S. Madeline Lavocgie, les cadres et l'examen psychologie, Paris, Dunod économie, 1970, 
p05. 
3 - Doublet (J) et Passeleq (O), les cadres, Collections que sais-je? P.U.F, Paris, 1973, p.p. 5-6. 
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زبلي لفظ "اإلطار" عن معناه ادلتصل بالتنظيم العسكري ليدخل بداللة  1930ويف سنة 
 اإلجتماعية يف ربديد قواعد احلياة ادلهنية حيث أصبح يشَت إذل:

 جراء "أف اإلطارات ىم فاعلُت يف مستويات ذو شهادات ودخل مرتفع، ىؤالء األ
ؽلارسوف عن طريق تفويض من صاحب ادلؤسسة وظيفة ادلبادرة أو ادلسؤولية، اليت يتميز فيها بالكفاءة 

 1والتقنية وىذا لضماف التنظيم وادلراقبة وحىت تنفيذ العمل ادلطلوب".

  كما عرفها أيضاDoublet et Passeleq: 

ادلسؤولية يف نشاط ادلؤسسة أو اإلدارة، "أف اإلطار أجَت ؽلارس وظيفة ادلبادرة أو قيادة ويتحمل  
وؽللك تكوينا عاليا، زلصال عليو ما عن طريق دبلـو أو مكتب شخصيا يف ادليداف التقٍت واإلداري 

 2والقانوين والتجاري وادلارل".

  ويعرفهاGuy Groux  فيحدد اإلطار يف أدبيات التسيَتManagériale : 

"كجماعة مركزية، وظلوذج يضطلع على مستوى ادلؤسسة بسلطة اقتصادية حقيقية، يرتكز على 
 3ادللكية، وإظلا للمعرفة، العقالنية، والكفاءة، والفعالية".

اإلطار موظفا ساميا يستثمر لشغل وظيفة القيادة : "Hadj Hassene "حسان" وعرفها
يت أوكلت إليو على أساس شروط معينة تتوفر فيو، وادلراقبة واإلدارة ومن خالؿ تدخل مسؤوليتو ال

ويتم ذلك يف مؤسسة عمومية عامة أو إدارة خاصة أو مكتب حبيث يكوف قد تلقى تكوينا إداريا 
  4أو قانونيا".

                                                             
1 - Gille Ferréolot, Dictionnaire de sociologie, Paris, Armand Colin, 2004, p 8. 
2 - Doublet (J) et Passeleq (O), Op. Cit, p 5-6. 
3 - G. Roux (G), les cadres, ed. La découverte, Paris, 1983, p 08. 
4 - Hadj Hassene (F): contribution à une réflexion sur les cadres en Algérie, D.E.A, institut de 
sociologie, d'Alger, 1983, p 76. 
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II.1 .اإلطارات الصناعية: تحديد مفهوم 

ىناؾ صعوبة يف ربديد مفهـو اإلطار الصناعي فإذا قمنا باالقًتاب على ادلستوى ادلعريف 
وادلنهجي، نالحظ يف التعاريف السابقة، ليس ىناؾ اذباه عاـ حوؿ مفهـو اإلطار، إذ كل مفهـو 
ػلدد حسب االختصاص أو ادلركز الذي ػلتلو، وكذا الوظيفة اليت يشغلها يف ادلؤسسة، حيث يشَت 

"Bachy (J.P)"  ،يف ىذا اجملاؿ: "إف التحدث عن اإلطارات غلعلنا تتدرج يف رلاؿ كالمي واسع
ألف ربت ىذا العنواف ذبد رلموعة من ادلعاين ادلختلفة عن بعضها البعض فاإلطار أحيانا ىو 

 بَتوقراطي، ومسَت، وتقنوقراطي والبعض اآلخر يدرجوف اإلطار يف فئة النخبة.

ت اليت وظفت كلمة اإلطار ربمل بوعي أو غَت وعي زلتوى إيديولوجي، وإف كل ىذه التحديا 
وتؤدي كلها إذل نوع من اخللط يف ربديد مفهـو اإلطار، وىذا راجع بدوره إذل عدـ وجود ربديد 

 متفق عليو دلفهـو اإلطار.

"إذا كانت كلمة إطار مستعملة يف رلاالت كثَتة فال يوجد أي  ":Bachy (J.P)حيث يقوؿ "
 1يف رمسي لإلطار".تعر 

مثلو مثل غَته من ادلفاىيم ادلستعملة يف البحث  Cadresوالشك أف مفهـو اإلطارات 
االجتماعي يكتنفو الكثَت من الغموض، واللبس وىذا النقص الذي شهدتو األحباث االجتماعية حوؿ 

، ولذلك ياشعنصر العيذلك، فكل التعاريف دلفهـو اإلطار تبقى متباعدة وسلتلفة على حد تعبَت 
وضع مفهوما لإلطار أمر ليس بالسهولة ولكن ذلك أمر متوقع إذل حد كبَت، ألنو دبثابة الضريبة اليت 
تدفعها كل ادلفاىيم ادلتداولة والشائعة وخباصة اليت زبرج إذل ميادين االستعماؿ ادلكثف يف رلاالت 

 عديدة.

                                                             
1 - Bachy (J.P): les cadres en France, Acollin, Paris, 1971, p 05. 
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فإف مفهـو اإلطار قد يبدو وألوؿ وىلة كمفهـو رلرد يدؿ على شخص معُت، لو مكانة  ولذلك
 1داخل التقسيم االجتماعي للعمل، إال أف ىذه ادلكانة تبقي زلصورة دبعايَت سلتلفة.

II.1 .  اإلطار الصناعي:تعريف 

 ":الشخص ادلتحصل على شهادة جامعية أو تكوين عاؿ أو حامل  ىويعرؼ على أنو
خلربة طويلة يف ميداف معُت، ؽلكن أف تعاد الشهادة اجلامعية أو التكوين العارل ويشغل ىذا األخَت 

 2مناصب عمل ذات مسؤوليات ؽلكن من خالذلا أف يقـو ببعض ادلبادرات ويتخذ بعض القرارات".

 قتصادية واإلحصائية ن قبل ادلعهد الوطٍت للدراسات اإلادلقًتح  م األوؿ أما التعريف
 الذي ػلدد اإلطارات على النحو التارل: (INEESبفرنسا )

جتماعية إجتماعية تتميز دبسؤولية قيادية ترتكز على تكوين عارل وظلط حياة وعالقات إ"فئة 
 خاصة هبا".

 ادلقًتح الثاين فتقدمو النصوص التشريعية اخلاصة بالعمل يف اجلزائر اليت تقوؿ:  أما
 وأكثر من سلم القانوف العاـ". 14"يعترب إطارا كل من يتقاضى أجرا مطابقا للدرجة 

II.1 . :بروز فئة اإلطارات 

ذلك  إف فئة اإلطارات الصناعية تكتسي أعلية بالغة على أكثر من صعيد ويف ادلقدمة من   
موقع ىذه الفئة يف البناء االجتماعي للمؤسسة بصفة خاصة واجملتمع عامة. وىذا ما يدفعنا إذل زلاولة 

 التطرؽ إذل األسباب التارؼلية اليت أدت إذل بروز ىذه الفئة.

                                                             
 –، بوىراف 02، دفاتر رقم crackعنصر العياشي، اإلطارات الصناعية، مسارات و سبثالت، مواقع وأدوار ، منشورات  - 1

 .75، ص 2001اجلزائر، 
2 - Spielman (M): quel avenir pour les cadres, l'encadrement dans l'entreprise de Domain, 
Edition l'Harmatan, Paris 1997, pp 12-13. 
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اإلطارات، وترسيخ وظائفها قد ارتبط بتطور ادلؤسسات الصناعية والتجارية، ألف حاجة  فئةفربوز 
ادلؤسسات ادلتزايدة وادلستجدة قد أدت يف آخر ادلطاؼ وبالتدريج إذل ترسيخ وظيفة اإلطارات كما مت 

، وقد أدت ىذه الظاىرة فيما بعد 1890و 1880يف قطاع السكك احلديدة يف الو.ـ.أ بُت عامي 
انتشار سريع لطرؽ جديدة يف التسيَت والتنظيم، وىذا ما أدى بدوره إذل بلورة وعي ىؤالء  إذل

 1اإلطارات بتواجدىم كمجموعة سوسيو اقتصادية.

: "أف ظهور اإلطارات يعود إذل إسًتاتيجيات الطبقات ادلالكة، Perloويف نفس السياؽ يرى   
ضرورة إغلاد من ينوب عنها يف تنظيم وإدارة  اليت توصلت من مراحل تطور اجملتمع الرأمسارل إذل

ادلنشآت بعد أف عرؼ حجم ثرواهتا ظلوا كبَتا ودل يعد من السهل تسيَتىا باالعتماد على أنشطة إدارة 
اليت يشرفوف من خالذلا على تسيَت  Holidings Familiauxادلؤسسات ادلالية واجملتمعات العائلية 

   ثرواهتم الكبَتة.

ت األسباب احلقيقية اليت أدت إذل بروز مهنة، ومن مث فئة اإلطارات وترسيخ ختلفإومهما   
وظائفهم يف التنظيمات واجملتمعات احلديثة فإنو من ادلؤكد أف مهنة اإلطارات يف جوانبها التقنية 

 2التنظيمية ىي أوؿ الشروط األساسية لظهورىا وتدعيم الركائز اليت تقـو عليها وظيفتهم.

 

 

 

 
                                                             

، اإلطارات الصناعية، مواقع، أدوار، مسارات، سبثالت، يميزاف حساف، األبعاد الثالثة لدور اإلطارات، يف عنصر العياش - 1
 .42-41، ص 2001-02، دفاتر ادلركز رقم CRACKمنشورات 

، ص 2001-02، دفػاتر رقػم crack، منشػورات  ، مواقػع وأدوار ات الصػناعية: مسػارات وسبػثالت، اإلطػار يعياشػالعنصػر  - 2
75. 
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III.الصناعية  صفات اإلطاراتمهام و و  أدوار: 

III.1 .: أدوار اإلطارات 

تقـو اإلطارات بوظائف متعددة مثل تسيَت ادلوارد ادلالية وادلادية والبشرية مع تقليد مسؤوليات 
وسطية للمسَتين وأعواف التحكم وذلك من أجل ربقيق أىداؼ ادلصلحة العامة للمؤسسة، غلب 

 على ادلدير القياـ دبا يلي:

  :يستعمل اإلطار التخطيط كطريقة تفكَت قبل ازباذ أي عمل أو إجراء أي التخطيط
 وضع الربامج وميزانية ادلصلحة للمدى القصَت وادلتوسط.

  :تعيُت نشاطاتو اجملموعة وتوجيهها عن طريق ربويل الصالحية وربديد التنظيم
 ادلسؤولية سواء لإلطار أو ادلرؤوس.

  :مليات، أي زبطيطها وتنظيمها، لتعمل بانسجاـ متكامل توحيد اجلهود والعالتنسيق
 مع بعضها البعض للوصوؿ إذل اذلدؼ ادلنشود.

  :ادلعرفة الدقيقة واالطالع الدقيق على كل صغَتة وكبَتة يف العمل، مع اإلشراف
 .تقدًن وإعطاء ادلعلومات والنصائح للمرؤوسُت والتدريب على فكرة روح العمل اجلماعي

   :اسطتها يطلع اإلطار على العمل إذا كاف قد نفذ حسب ادلعايَت ادلسجلة بو المراقبة
يف التصميم كما يدرؾ درجة تطور األشغاؿ بالنسبة لألىداؼ احملددة ومالحظة ادلشاكل اليت يتعرض 

 1ذلا ادلساعدوف، حىت يكوف التدخل يف الوقت ادلناسب عند الضرورة.

                                                             
زلمد ادلهدي حساف، اإلطار بُت ادلصلحة الفردية وادلصلحة العامة للمؤسسة، رسالة ماجستَت يف علم االجتماع، معهد علم  - 1

 .52، ص 1996االجتماع، جامعة اجلزائر، 
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ل يف ادلساعلة الفعلية يف تنظيم العمل، كما تعمل إذف فوظيفة اإلطار ذلا مهمة أساسية تتمث  
أيضا على متابعة ومراقبة التوجهات ادلعلنة عنها أو ادلعطاة واحًتامها يف نفس الوقت، فهي تعٍت 
ادلراقبة وادلتابعة للعمل اخلاص بالعماؿ، فهي إذف مهمة التأطَت، زبتص يف مهاـ أقل ارتباطا مباشرة 

 باإلنتاج.

أجل ربقيق األىداؼ، وحسن التنظيم واإلشراؼ اجليد وادلراقبة الصارمة، فإف   منأخذ القرار:  
كل ىذه األعماؿ تتطلب أخذ القرار الفعاؿ، ألف اإلطار كمسؤوؿ يتدخل يف التوجيو وزلرؾ 

 للنشاطات والتغَتات ادلتوقعة، لذلك يقرر يف الوقت ادلناسب وادلكاف ادلناسب.

سة الصناعية، من حيث احلجم والعدد ومن حيث تنظيم كما أف التطور الذي عرفتو ادلؤس 
العمل، أدى إذل توسيع وتطوير ادلهاـ التقنية والعلمية، وذلذا فإف التقنيات احلديثة ليست كيميائية أو 

 ميكانيكية فقط وإظلا زبص:

 إف الكفاءة التقنية، ليس ذلا معٌت بدوف الذكاء اإلداري للبعض اآلخر وؽلكنالمهمة اإلدارية: 
القوؿ بأف فن استعماؿ التقنيات والتقنُت وتنسيق جهودىم ومراقبتهم، أي ادلهاـ اإلدارية أىم من 

 ادلهاـ التقنية، حبيث أف التنبؤ والتنسيق وادلراقبة ىي اخلصائص األساسية للمسؤوؿ.

ال ؽلكن للمؤسسة أف تسَت سَتا حسنا، إال إذا كانت ىناؾ إرادة وقدرة على  الدور االجتماعي:
التعاوف اجلدي والكلي بُت أعضاءىا من أجل ادلصلحة العامة، ولذا غلب إعالمهم واحلصوؿ على 
موافقتهم، واختيار لكل منصب الرجل ادلناسب لو، شلا يدؿ على ضرورة ربليل الوظائف وادلناصب،  

  1كما غلب تكوين مستخدمُت تكوينا مهنيا وثقافيا وإيديولوجيا.

 

                                                             
1 - Jaquin (M), les cadres de commerce et de l'industrie, Acollin, Paris 1955, p 07. 
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III.1 .:مهام اإلطارات 

تقـو اإلطارات بوظائف متعددة مثل تسيَت ادلوارد البشرية وادلادية وادلالية، مع تقليد مسوؤليات  
وسطية بُت ادلسَتين وأعواف التحكم وذلك من أجل ربقيق أىداؼ ادلصلحة العامة للمؤسسة وزبلص 

 ادلهاـ فيما يلي:

ذ أي عمل أو إجراء، يستعمل اإلطار التخطيط كطريقة تفكَت قبل ازبا: Planifierالتخطيط 
 أي وضع خطط وبرامج وميزانية ادلصلحة للمدى القصَت وادلتوسط ألىداؼ متوقع ربقيقها.

وتعٍت وضع كل يف مكانو، األفراد يف وظائفهم، واآلالت يف أماكنها، : Organiserالتنظيم 
اطات وتوجيهها عن وربديد طريقة العمل ادلتبعة، واإلسًتاتيجية ادلطبقة لتحقيق األىداؼ وربسُت النش

 طريق، ربويل الصالحيات وربديد ادلسؤولية سواء لإلطار أو للمرؤوس.

توحيد اجلهود والعمليات أي زبطيطها وتنظيمها لتعمل بانسجاـ متكامل : Dirigerالتنسيق  
 مع بعضها البعض.

 1وىي تعبئة فريق عمل ربت قيادة إطار لتحقيق أىداؼ ادلؤسسة ووضع اخلطة يف التطبيق.

تعٍت معرفة اإلطار لكل كبَتة وصغَتة يف : Encadrer et Contrôlerاإلشراف والمراقبة 
العمل مع إعطاء بعض النصائح للمرؤوسُت ومتابعة العمل إذا كاف قد أمت حسب ادلعايَت احملددة 

 ومالحظة أي مشاكل اليت شلكن إعاقة السَت احلسن، حىت يتسٌت التدخل يف الوقت ادلناسب.

 2دلراقبة نوعية اإلنتاج وكمية األزمة. كذلك

                                                             
1 - Collectif EPBI – Diriger M. Belaid – Guide pratique pour la gestion des 
ressources humaines – Editions – Pages Bleus internationales, Alger – 2009, p 95. 

إلطار بُت ادلصلحة الفردية وادلصلحة العامة للمؤسسة، رسالة ماجستَت يف علم االجتماع، معهد علم زلمد ادلهدي حساف، ا - 2
 .52، ص 1996جتماع، جامعة اجلزائر، اإل
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 الشكل "ه" يوضح فيه مهام اإلطارات
 
 
 
 
 
 
 

 
1- Collectif EPBI – Diriger M. Belaid – Guide pratique pour la gestion des ressources humaines 
– Editions – Pages Bleus internationales, Alger – 2009, p 95. 
 

III.1 . :أصناف اإلطارات 

طارات، يعد إعطاء تعاريف سلتلفة لإلطارات، ضلاوؿ اآلف بقدر ادلستطاع تبياف أصناؼ اإل  
فاإلطارات الكفأة زبتلف فيما بينها، من حيث نوعية التكوين الذي تتلقاه، ومن حيث مناصب 

 العمل اليت ربتلها يف إطار التقسيم التقٍت للعمل داخل ادلؤسسة، وؽلكن تبياهنا كالتارل:

:إطارات عليا 

إف اإلطارات العليا ىي الفئة اليت حصلت على تكوين عارل شلثل بشهادة سواء تلقت ىذا   
التكوين يف اجلامعة أو يف معاىد تقنية عليا أو تكوين تتحصل عليو عن طريق التجربة. كما ىو احلاؿ 

ت بالنسبة لبعض اإلطارات العليا اليت مت االعًتاؼ هبا بفضل الوظائف اليت تشغلها يف ادلؤسسا
اإلنتاجية، إف ىذه الفئة سبارس مهامها يف قمة اذلـر التنظيمي، حيث أف عملها يتمثل يف التخطيط، 
ورسم السياسات العامة للمؤسسة، وذلك بتنسيق جهود ونشاطات مع اإلطارات ادلتوسطة، والتأكد 

PLANIFIER يخطط 

=+= 

doùù 

 

 
DIRIGER يسير     

 

ORGANISER ينظم        

CONTROLER  يراقب

 يراقب يراقب 

LES FONCTIONS DES CADRES INDUSTRIELS 
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حوذلا، ( النهائية يف القاعدة. وذلا سلطة التعبئة ومجع العماؿ Outputمن سالمة ادلخرجات )
وحىت يف حالة الصراعات ؽللكوف مهارة تنظيمية، أي القدرة على التخطيط والتنسيق، وربقيق التكامل 

 بُت سلتلف ادلصاحل واألنشطة داخل التنظيم، ويندرج ضمن ىذه الفئة.

كإطارات ادلؤسسات اإلنتاجية الصناعية، ويتميزوف بامتالكهم لشهادة جامعية المهندسين:  .1
ىد العليا، إال أهنم غالبا ؽلارسوف وظائف إدارية وذبارية، وؽلكن إدراجهم ضمن اإلطارات أو من ادلعا

 ادلسَتة.

وؽلثلوف فئة ادلدراء ويطلق عليهم باالصلليزية اإلطارات اإلدارية والتجارية والقانونية:  .1
"Mangers.)ادلميزين، ورلموعهم ؽلثلوف طلبة ادلؤسسة )منشطي ادلؤسسة " 

طة: إطارات متوس 

حلقة الوصل بُت اإلطارات  وىم الذين يقوموف بوظيفة وذلم نشاط ذو مستوى عارل. ؽلثلوف 
البسيطة واإلدارة، يتمثل دورىم يف تنظيم االجتماعات وإجراء االتصاالت لتأمُت وصوؿ ادلعلومات 
من القمة إذل القاعدة والعكس، مع تقدًن الشرح واإليضاح الالزمُت. ذلم سلطة تنظيمية حيث 

راءات وازباذ القرارات، كما أف يضبطوف العالقة ما بُت العماؿ، وأولئك ادلوجهُت عن طريق اإلج
 وظائف اإلطارات الوسطى تقاـ على مستوى ازباذ القرار الذي تقـو بو اإلطارات العليا.

طارات بسيطة:إ 

يقوموف باإلشراؼ على ادلستخدمُت، وعلى استخداـ ادلوارد يف أدىن ادلستويات التنظيمية،   
تتمثل مهمتهم يف التأكد من تنفيذ ادلهاـ ادلوكلة إليهم للعماؿ ادلنفذين بشكل مناسب، باإلضافة إذل 

وذلك من دور التوجيو وتصحيح بعض األخطاء الواردة يف التصاميم مثال. كما أف ذلم معرفة كبَتة 
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خالؿ خربهتم وتفوقهم من الناحية التقنية، وىي القدرة على استعماؿ التقنيات، وتطبيق اإلجراءات 
 واألساليب ادلتخصصة يف رلاؿ عملهم. ويندرج ضمن ىذه الفئة:

متحصلُت على شهادة يف معهد تقٍت جامعي، ودور ىذه  :Techniciensالتقنيون  .1
ة، ذلم سلطة وظيفية يعٍت ذلك حسب الوظيفة اليت يقوموف هبا، اإلطارات زلدود من ناحية القياد

 ويأخذوف عادة مكاف وسطيا بُت العماؿ ادلنفذين واإلطارات ادلتوسطة العليا.

يظهروف يف ادلؤسسات الصناعية كمراقبُت، : Agent de maîtriseرجال التحكم  . 1
ماؿ ألهنم أقرب إليهم من األصناؼ ورؤساء الفرؽ الذين يسهروف على سَتورة العمل، ويؤطروف الع

 األخرى من اإلطارات.

وما ؽلكن األخذ بو يف النهاية، ىو أف اإلطارات بادلؤسسات اإلنتاجية ؽلثلوف تلك الفئة ادلرتبطة  
مباشرة بادلؤسسة، وذلك من خالؿ الوظائف اليت ربتلها ضمن إدارة ادلؤسسة وتسيَت األعماؿ ومراقبة 

 التنفيذ.

III. اإلطارات الصناعية  توظيف: 

 استقطاب ألكفأ عملية عن يعرب فهو البشرية ادلوارد لتسيَت مةهادل الوظائف يعترب التوظيف من 
 للمصادر ودقيقة مسبقة دراسة تتطلب العملية فهذه جيد، أداء تقدًن إلمكانية وأجدرىم، العناصر
 بالنسبة جدا مهمة عملية االستقطاب،و  ادلطلوبة العاملة القوى منها ضلصل أف ؽلكن اليت ادلختلفة

 الكايف بالعدد ادلناسبة العناصر استقطابألف  هبا االستهانة أو عنها االستغناء ؽلكن ال و للمؤسسة
  " .ادلهارة و بالكفاءة تتميز العناصر ىذه كانت إذا خاصة ادلؤسسة إنتاجية على كبَت تأثَت لو
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 طاقة بأقل إنتاج أكرب إعطاء يستطيع حىت معينة دبهنة األفراد انتقاء أصلح ىو ادلهٍت "فاالختيار
 1" شلكنة.

IV.1.:تعريف التوظيف 

ذباىاهتم يف ىذا اجملاؿ سوؼ إختالؼ الباحثُت وادلؤلفُت و إختلفت تعريفات التوظيف بإلقد 
 نذكر:

  " ىو رلموعة األعماؿ الضرورية الختيار مرشح دلنصب معُت وىو مرادؼ للفظ
بادلعٍت األوؿ استخداـ األفراد يف مناصب الشغل وفيو معٍت بتكليف شخص التشغيل حبيث يراد 

معُت دبسؤوليات وواجبات زلددة يف ادلنظمة أما مصطلح التشغيل فَتاد بو ملئ أو سد منصب  
 2.كاف شاغرا
 "عبارة عن سلسلة زمنية من العمليات ىدفها البحث عن األفراد  ويعرؼ أيضا أنو

 3."ختيارىمإو 
ىو الوظيفة الشاملة لكل وظائف ادلستخدمُت فهي البحث والتنقيب عن فيعترب التوظيف 

ىو ، و 4ستقطاهبا لاللتحاؽ بادلنظمة وترغيبها للبقاء فيهاإمصادر األفراد مث تعيُت العناصر ادلتميزة و 
النشاط الذي يتم من خاللو البحث عن األفراد ادلالئمُت لشغل مناصب العمل الشاغرة يف 

نظمة من خالؿ جهود االستقطاب ادلبذوؿ من طرؼ القائمُت هبذه ادلهمة يف سبيل ترغيب ادل
ادلوارد البشرية ذات الكفاءة لاللتحاؽ بادلنصب ، ومن مث السعي الختيار األنسب من بُت 

يد مصَت ادلستقطبُت ليتم قبولو وتعيينو بصفة مؤقتة ،بعدىا ؼلضع لفًتة ذبريبية تكوف كفيلة بتحد
                                                             

 371 ص ، 1978 ،بَتوت لبناف، مكتبة اإلدارية، العلـو مصطلحات معجم :بدوي زكي أمحد- 1 
( مذكرة ماجستَتيف 2007- 2005سياسة التوظيف يف ظل إصالح الوظيفة العامة يف اجلزائر خالؿ الفًتة ) -شافية بوراش - 2

 .10،ص  2008جامعة اجلزائر، –العلـو السياسية 
3 -  Dimitrie  weisse- pierre morin – pratique de la fonction  personnelle – les éditions  
d’organisation – paris – 1982 –p270 
4 Jean Guyot. le recrutement méthodique du personnel. Entreprise moderne.paris.1979.p17. 
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أثبتت الفًتة التجريبية أنو أىل للكفاءة يف تأدية العمل يتخذ قرار اجلديد ،حيث إذا  ادلوظف
 ستغناء عنو.ثبت العكس يتم اإلأ وإذاتعيينو هنائيا ،

IV .2 .ة عن اإلطارات البشري الموارد تسيير مراحل بحث إدارة: 

 سياسة أىم ىي اخلارج و الداخل يف البشرية،ادلتميزة العناصر عن والتنقيب البحث سياسة إف  
مكافآت  و عدة حوافز بتقدًن ىذا و ترغيبهم على العمل غلب البشرية،و ادلوارد لتسيَت بالنسبة

 لتحقيق وىذا ادلستخدمُت و تدريب ادلهارات تنمية يف سبكن البشرية ادلوارد تسيَت سياسات جللبهم،و
 :يلي فيما وتتمثل ىذه السياسات ادلسطرة األىداؼ

 العمل: تحليل  

 تتكوف اليت ادلهاـ ػلدد معينة،فهو وظيفة بطبيعة ادلرتبطة ادلعلومات وتسجيل ربديد عملية ىو
 .ناجح أداء ػلقق لكي الوظيفة منها

 العاملة: تخطيط القوى 

 وقت ويف ادلناسبة للوظائف ادلؤىلُت األفراد من الصحيح العدد على احلصوؿ عملية بأنو يعرؼ
 داخليا األفراد عرض مقابلة أو توافق نظاـ ىو البشرية ادلوارد زبطيط فإف أخرى وبطريقة ادلناسب

 اليت ادلتاحة الوظائف مع عنهم البحث أو تعيينهم سيتم الذين ىؤالء خارجيا فعال،و ادلوجودين األفراد
 .زلددة زمنية فًتة عرب وجودىا ادلنظمة تتوقع
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 والتعيين ختياراإل:  

 طلبات خالؿ من وتصنيفهم العمل سوؽ يف العاملُت عن بالبحث السياسة ىذه وهتتم
 الفرد لوضع ضمانا وذلك األساليب، من وغَتىا الشخصية وادلقابالت واالختيارات التوظيف،
  1ادلناسب. ادلكاف يف ادلناسب

 : تصميم هيكل األجور 

 درجات وربديد أجورىا ربديدو  وظيفة، لكل النسبية واألعلية القيمة بتحديد السياسة ىذه وهتتم
 سليم مقابل ضماف يتم حىت األجور لنظاـ سلمية بإدارة السياسة ىاتو هتتم كما للوظائف، أجريت

 .ادلختلفة للوظائف ادلختلفة األعليات و للقيم

 الحوافز أنظمة تصميم: 

الفردي،  أدائهم على العاملُت ربفيز وؽلكن ادلتميز األداء عادؿ مقابل دبنح السياسة ىاتو وتعٍت
 أداء أساس على حوافز ىناؾ وأيضا اجلماعية، واحلوافز الفردية، احلوافز فتظهر اجلماعي، وأدائهم
 .ككل ادلنظمة

 األداء تقييم:  

 ما وغالبا معينة أساليب خالؿ من ذلك ويتم موظفيها، أداء بتقييم تقريبا ادلنظمات كل هتتم
 يف القصور أوجو على التعرؼ ومنو العاملة، الكفاءة على التعرؼ بغرض ادلباشرين الرؤساء بتقييم يقـو
 .األداء ىذا

 

                                                             
 . 58ص -1999- 1998مصر، احلديث، اجلامعي ادلكتب البشرية، ادلوارد إدارة حسن، زلمد راوية - 1
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 التدريب:  

 أداء على اإلنساف قدرة ربسُت إذل هتدؼ اليت التنظيمية أو اإلدارية، اجلهود بأنو التدريب يعرؼ
 شأنو من منظم إجراء بأنو أيضا ويعرؼ غيها، يعمل اليت ادلنزمة يف زلدد بدور القياـ أو معُت، عمل

  1.معُت ىدؼ لتحقيق اإلنساف مهارات و ادلعلومات من يزيد أف

 العاملين وخدمات المزايا أنظمة تصميم:  

 والعجزة بادلرضى، اخلاصة والتأمينات ادلعاشات مثل معينة مزايا عامليها دبنح ادلنظمات هتتم
 سبتد وقد واجتماعية، مالية، خدمات شكل يف للعاملُت خدمات بتقدًن ادلنظمات هتتم كما والبطالة

 .وغَتىا وادلواصالت  اإلسكاف إذل

 الوظيفي المسار تخطيط: 

 فيما األخص وعلى بادلنظمة، للعاملُت ادلختلفة الوظيفية للتحركات بالتخطيط السياسة ىاتو هتتم
 .الفرد لدى والضعف القوة نقاط على التعرؼ إذل ىذا وػلتاج والتدريب والًتقية النقل ؼلص

 النقابات:  

 مثل دلوضوعات والتطرؽ النقابات أي العادلية التنظيمات مع العالقة بتنظيم هتتم سياسة وىي
 .اخلدمة يف والفصل والتأديب العادلية، والنزاعات الشكاوي

 

 

                                                             
 .27ص  -1،1998 ط عماف، والتوزيع، النشر دار األفراد، إدارة شاوش، صليب مصطفى - 1
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 العمل وجداول ساعات: 

 طبيعة يناسب لنظاـ وفق واإلجازات والعمل، العمل، ساعات بتحديد السياسة ىاتو وهتتم
 .1العمل كفاءة يكفل نظاـ ادلنظمة، ووضع

وتعترب ىذه اإلجراءات أساسية يف توظيف ادلوارد البشرية ادلؤىلة لشغل ادلناصب من تقدًن ادللف 
سبقا، والتعيُت يف ادلنصب ألجراء ادلسابقة حىت اإلنتقاء حسب الشروط وادلعايَت ادلطلوبة يف م

 ،  مع ربديد األجر ، وساعات العمل وغَتىا .الشاغر

   IV.3 .التوظيف: معايير  

 والشخصية، البدنية ستعداداتواإل العلمية وادلؤىالت وادلواصفات اخلصائص تلك عن ربعت وىي
 وادلواصفات اخلصائص ىذه وتستمد بالعمل، القياـ إليو يوكل الذي الشخص يف توافرىا غلب اليت
 ىذه أىم ومن الوظائف، لتلك األداء من عالية مستويات على احلصوؿ بغرض الوظائف ربليل من

 صلد: ادلعموؿ ادلعايَت

 التعليم كنوع العلمي، بالتأىيل تتعلق بيانات" عن عبارة ىو :التعليمي المستوى 
وتاريخ  درسها ، اليت اجلامعات أو وادلدارس ػلملها، اليت الدراسية ادلؤىالت و عليو، الذي حصل

 التقدير. أو النجاح ودرجات الدراسية ادلؤىالت ىذه على احلصوؿ
 بالعمل سابقة خربة لديهم الذين األفراد ادلنظمات معظم تفضل المهنية: الخبرة 

يف  الفرد صلاح إلمكانية مؤشرا تعترب أهنا كما سهال، العمل ذبعل اخلربة ىذه ألف بو، الذي سيلتحقوف
 العمل. نفس الفرد فيها مارس اليت السنوات بعدد اخلربة مستوى قياس وؽلكن عملو،

                                                             
 28. 27ص  ،السابقادلرجع  شاوش، صليب مصطفى - 1
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 مدى تناسب" ذلك مثاؿ وجسمانية صحية صفات وجود يقصد :البدنية الصفات 
 معينة. أمراض من ادلتقدـ خلق عدـ وكذلك الوظيفة، أداء ظروؼ مع العامة صحتو

 .للتعيُت كشرط مجاؿ من مستوى تتطلب مثال الفنادؽ أو كالطَتاف ادلؤسسات بعض وىناؾ

 إذل تشَت اليت الشخصية الصفات من رلموعة عن عبارة فهي :الشخصية الصفات 
يف  وىذا االجتماعية، واحلالة ادليالد، ومكاف واجلنس والسن االسم ذلك مثاؿ " الفرد، ظلط شخصية

 تعترب أساسية، اليت الصفات ىذه إذل باإلضافة األوالد، وعدد متزوج غَت أو متزوج كاف إف حالة
 احلساب . وسرعة اللفظ وحسن الذكاء قدرة يف تتمثل عقلية صفات ىناؾ

IV. :األبعاد الثالث لدور اإلطارات 

يعترب العمل الصناعي يف اجلزائر ذو أعلية بالغة يف ربليل العالقات االجتماعية حيث ؽلثل 
يهتم بالفاعلُت االجتماعيُت يف البناء االجتماعي يف ادلؤسسة اال وىي النخبة  ألنوحقال سوسيولوجيا 

تتفرض وجودىا  ربوز كقوة إقتصادية وإجتماعية، القادة وادلسَتوف ، يطمحوف جاىدا لل اإلطاراتأو 
باجملتمع وادلؤسسة وما ؽلتلكونو من قدرات ومؤىالت ومهارات وكفاءات وسلوكات وكيفية استغالذلا 

وادلشاريع ادلستقبلية لكل مؤسسة ،  األىداؼالفعاؿ علي ادلستوي ادلهٍت لتحقيق  األداءوتوظيفها يف 
مَتاين "" كما مساىا اإلطاراتبعاد الثالث لدور وبعبارة أخري "األطارات أدوار اإلومن ىنا زبتلف 

 التو، فكل بعد مرتبط دبستوي معُتيف مق "حساف

 بعاد يف : جتماعي الذي تتحرؾ فيو ىذه الفئة وتتمثل ىذه األمن مستويات الواقع اإل

 البعد التقٍت التنظيمي 

  البعد ادلهٍت االجتماعي 
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  البعد االجتماعي القيادي 

ومن ىنا ضلاوؿ توضيح كل بعد من ىذه األبعاد اليت تقع علي عاتق اإلطار اجلزائري ومهاـ أداءه 
 يلي: فيما

V.1.  :البعد التقني التنظيمي 

البعد رلموعة من ادلهاـ على مستوي التنظيمات فيكوف االطار ىو الباحث أو  يتضمن ىذا
السَت احلسن للمؤسسة وؽلكن ربديد مهمة  القيادي أو ادلشرؼ الذي يقـو حبل ادلشكالت اليت تعيق

 االطار علي ادلستوى التنظيمي الذي ينتمي اليو يف رلموعة االنشطة الرئيسة التالية :

 1البحث والدراسة بصفة مباشرة :.1

يعترب اإلطار ىنا باحثا من خالؿ البحث يف ربسُت منتوج  معُت أو خدمة أو اقًتاح طريقة عمل 
فريديريك تايلور يف ادلصنع ونظريتو اليت استنتجها  يف  وأقل تكلفة مثال كتجربة " أكثر فعالية وصلاعة

اختصار الوقت واحلركة"، أو التوصل إذل معلومة يستفيد منها التنظيم يف إحدى ميادين نشاطو ، 
وىذا يفرض وجود إطارات لتفجَت طاقاهتا العملية وتوظيفها إلخراج اخلطة إذل حيز التنفيذ وتنظيم 

ه اإلطارات للعمل غلب أف يطرح يف إطار ىدؼ اسًتاتيجي للمؤسسة وبفضل ربديد ادلهاـ ىذ
 بشكل دقيق إذل  تصور ومراقبة وإعادة مسار العمل.

 اإلشراف على أداء المهام واألعمال : .1

والعلمية يف قطاع معُت ربت مسؤوليتو وىذا العنصر ما  اإلشراؼ علي األعماؿ اإلنتاجيةيعٍت  
علي أعلية اإلشراؼ على أداء العماؿ ومراقبة السلوكات كل من "فايوؿ" و"ماكس فيرب"  وأكد علي

                                                             
مَتاين حساف ، االبعاد الثالث لدور االطارات،يف عنصر العياشي ، االطارات الصناعية ، مواقع ،أدوار ، مسارات ، سبثالت،  -1

 .41، ص 2001-02، دفاتر ادلركز ، رقم  CRASCمنشورات 
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واإلنتاج ،كذلك إغلاد احللوؿ للمشكالت التقنية والتنظيمية أو علي مستوي العمل يف إطار 
 السياسات العامة والربامج اليت يتبناىا التنظيم ككل .

 أجل التطور:تحفيز األفراد وتشجيعهم على اإلبداع من  .1

كذلك من مهاـ اإلطار ربفيز األفراد على بذؿ جهد فكري وعضلي للقياـ بادلهاـ ادلوكلة   
ربسن من ظروؼ العمل أو دبا  إليهم ذلك باقًتاح أشياء جديدة من شأهنا أف تفتح رلاالت أخرى

كذلك  مع زليطو،يوفر اجلهد وادلاؿ لتنظيمو وادلساعلة يف ربسُت موقعو ذباه منافسيو او يف عالقتو 
 احلث علي التجديد و االبتكار .

 إليوهبذه الصفات ادلنتسبة  فاإلدلاـيف ادلؤسسة  اإلطارونستخلص من ىذه ادلهاـ أعلية واجب   
تعترب يف نظر الكثَت من الباحثُت  واإلنسانيةوجو دبا فيها ادلهاـ التنظيمية  أكملوالقياـ هبا على 

ناجحا وىذا  إطاراادلهمة يعترب  1يف نشاطو ادلهٍت واف وفق يف ىذه  اإلطاروأخطر ما يقـو بو  أصعب
 كل من نظرييت  واإلنساين" دلاؾ غريغور اجلمع بُت العاملُت التنظيمي y" و " xنظرية"  أكدتوما 

 تايلور" و"مايو" ."

حساف على نقطة أساسية يذكر هبا ويشَت أف الشهادات العالية  ويف ىذه النقطة يركز مَتاين   
وال األلقاب ادلرموقة ، وال األصوؿ االجتماعية كفيلة بإعطاء اإلطار ادلكانة ادلرموقة سواء على مستوى 

تؤدي  ادلؤسسة أو على مستوى اجملتمع ، واف وجدت يف رلتمعاتنا ونظرا للمحسوبية وغَتىا ......
ادلرؤوسُت  فسُت بل حىتم لدي مجيع الفاعلُت اآلخرين ليس فقط الرؤساء وادلنااقعهو ضعف م إذل

  .واحللفاء

                                                             
  .43-41 حساف ، مرجع سبق ذكره، ص  مَتاين - 1
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وتري الباحثة أف ضرورة إدراؾ اإلطار ألعلية ىذه ادلهاـ والقياـ هبا واحلرص عليها حرصا شديدا  
حتالؿ إوالقيادية سبكن اإلطارات من  جتماعيةواإلدلاـ جبميع جوانبها ليس التنظيمية فقط بل حىت اإل

 مواقع جيدة و مكانات رفيعة بكل فخر. 

V.1 .المهني البعد االجتماعي:  

ينبغي مراعاة  إظلا األىداؼبالبعد التنظيمي وحده غَت كاؼ لتحقيق  اإلطاراتاىتماـ  إف 
متطلبات ومستويات الواقع االجتماعي والظروؼ االجتماعية السائدة ،وااللتزاـ بضرورة التحرؾ 

بغض النظر عن  اإلطاراتومصَت  اجلماعي ادلنظم ، والذي يعد حتمية ضرورية حيوية بالنسبة دلكانة
أو غَتىا من األشكاؿ أو مجعية مهنية  رلموعة من النقابات أوالشكل ادلؤسسي، فقد تكوف نقابة 

 1 األخرى.التنظيمية 

اإلطارات فتعترب كشرط من شروط مواجهة سلتلف القوى االجتماعية االخري ، حيت يتمكنوا   
العالقات االجتماعية مواقع مؤثرة، وتدعيم مكانتهم الف عمل اإلطارات يتم يف نطاؽ  احتالؿمن 

     2القائمة اليت تفرض منطق الفعل االجتماعي

V.1 .يالبعد االجتماعي القياد : 

قتصادية اجملتمع اإل بأوضاعحدي الفئات ادلثقفة رلربوف على الوعي إعتبارىا إب اإلطاراتف إ  
ػلتاجها  اليتالتحديث والتصنيع والتغيَت ،  إذلاليت هتدؼ  األنشطةوالثقافية ، وضرورة ، ادلساعلة يف 

                                                             
 45مرجع سبق ذكره، ص  ، CRSCمنشورات  ،طارات بعاد الثالثة لدور اإلاألمَتاين حساف ،  -  1
جتماع العمل والتنظيم ،جامعة السانيا يف ادلؤسسة الصناعية ، مذكرة ليسانس ، زبصص علم اإل اإلطارات ،دين ال خَتاين نور -2

 .52، ص 2006/2007االنًتوبولوجية ، سنة  جتماعية واإلوىراف ، مركز البحوث 
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 واألوضاعالقيم والعادات  استيعابدبا ػلقق التنمية بكل ما يفرضو ذلك من قدرة على  اجملتمع،
 .1دور الوسيط بُت ىذه القيم ومتطلبات التنمية والتغيَت  أداء، والنجاح يف احمللية

ا يركز "عبد الرمحاف ادلؤسسة ، كم أىداؼمع  لإلطارالشخصية  األىداؼسم تت أفوعليو غلب 
 النقاط منها: أىم ى" عل يعيساو 

 .2زباذ القرارات اليت تتطلبها ادلواقف ادلختلفة إالقدرة على  -

فتعترب ىذه األبعاث الثالث كلها مكملة لبعضها البعض حيت يكوف اإلطار قادرا على تنظيم،  
فهو ادلشرؼ يف ادلؤسسة و ادلسؤوؿ عن السَت احلسن ذلا، وكذا العالقات اإلجتماعية السائدة داخل 

سسة ، مع التحمل مسؤولية إزباذ القرارات اذلامة ، وحل ادلشكالت ، حيت يتسٌت لو ربقيق نظاـ ادلؤ 
 أىداؼ وإسًتاتيجيات احملددة.

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 52ص ، ادلرجع السابق  ،مَتاين حساف  - 1
 156 ،155 ص  ،  1982بَتوت ،دار النهضة العربية  ، واإلنتاجعلم النفس  ،عيساوي عبد الرمحاف  -  2



 اإلطارات الصناعية   الفصل الثالث 

103 
 

 :خالصة

، مشَتة إذل الصناعية اإلطاراتصورة واضحة حوؿ  إعطاء ت الباحثة  ىذا الفصل حاوليف
مراكزىا وإىتماماهتا اليت ساعلت يف بروز ىذه الفئة وتطور  ادلراحل التارؼلية للمؤسسة اإلقتصادية

إذ أهنم  ،ادلؤسسات والتنظيمات اإلقتصادية واإلىتماـ بادلكانة اليت ػلتلوهنا يف بناء ،ومسؤولياهتا
أصنافها ذلذه الفئة دبختلف سلتلف التعريفات  ؽلثلوف احلامل  دلشروع التنموي يف اجلزائر ،وكذا إعطاء

يكوف حيث التنظيمات  ىمستو  سواءا علىبسيطة ، وأىم سبثالهتا ت عليا، أو وسطي أو سواءا إطارا
ىو الباحث أو القيادي أو ادلشرؼ الذي يقـو حبل ادلشكالت اليت تعيق السَت احلسن  اإلطار

 لتزاـواإل ،داخلهاجتماعية السائدة الظروؼ اإلب بإىتمامو جتماعياإل ادلستوى ، أو علىللمؤسسة
أو  ىم،ومصَت  تهمتمية ضرورية حيوية بالنسبة دلكانبضرورة التحرؾ اجلماعي ادلنظم ، والذي يعد ح

على ادلستوي القيادي ، كوف ادلؤسسة الصناعية العصرية أصبحت ربتاج أكثر فأكثر إذل اإلطار الذي 
 ل . يقـو بادلبادرة ،وأخذ القرار وربمل ادلسؤوليات على درجة عالية من الوعي والتأىي
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 تمهيد:

التطورات اليت تواكب عصر عبزائر تتأثر دبجموعة التغريات و الصناعية يف ا اؼبؤسسات إف
من أجل اغبفاظ على بقاءىا وذباوز  ،واإلستثمار فيو ،باؼبورد البشريهتتم أكثر العوؼبة ، فبا جعلها 

العصرية  ، وألف اؼبؤسسة الصناعيةواؼبيزة التنافسية اؼبعاصرة اإلقتصادية  تفرضها البيئة  التحديات اليت
 وربمل الذاتية والرقابة القرارات وأخذ باؼببادرة يقـو الذي اإلطار إذل فأكثر أكثر أصبحت ربتاج

واؼبهارات واؼبعارؼ اليت تساعده القدرات الكفاءة و و  والتأىيل، الوعي درجة عالية من على اؼبسؤوليات
معايري خاصة، على ضوئها تتخذ القرارات، وترتبط على عتمدت اف ،ىف ربقيق أداء وظيفي وفبيز

قياس الكفاءة  ديكن من خلاؽبا ، ونتيجة لذلك تباينت اؼبعايري اليتم أداء األفراديياؼبعايري هبدؼ التق
 .اؼبهنية

بني  نذكر أمهها واليت نعمل هبا يف ؾبتمعنا، ما بعدة معايري اإلطارات الصناعية تقاس  إف كفاءة
وكذا سنوات  هاراتالقدرات واؼب عاهبم حسبيستوالومدي تكوهنم  ،الشهادات العلمية اعبامعية

عتبارىم اسبتعهم وفبارستهم للسلطة داخل اؼبؤسسة بوكذا  ،اليت تلعب دورا أساسيا اؼبهنية، اػبربة
معرفة أىم اؼبعايري  إذلويف ىذا الفصل سنحاوؿ التطرؽ  ،اإلدارة والتوجيو فاعلني مسامهني يف عملية

 لقياس الكفاءة .
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I. : أىم معايير قياس الكفاءة 
I.1. الجامعية  العلمية ةالشهادمعيار: 

، تكوف الفرد ساسية للتنمية الثقافية والعلميةتعترب اعبامعة مؤسسة من اؼبؤسسات التعليمية ووسيلة أ
تكوينا علميا حسب ـبتلف زبصصات العلـو لتلبية اغباجات اإلقتصادية والسياسية واإلجتماعية 

حيث يتخرج الطالب منها بشهادات علمية متنوعة ودبستويات  اؼبدرجة يف حفظ تنمية ؾبتمع ما،
بقصد بالقدرات  ـبتلفة وتكمن أمهيتها يف أمهية التعليم العارل الذي يهدؼ إذل تكوين علمي يهتم

، الزراعية ....اخل، وتتمثل ىذه يف ـبتلف القطاعات الصناعيةتوظيف أصحاب الشهادات 
 : يلي الشهادات فيما

 :  شهادة الليسانس -1

بعد سبكن الطالب من اغبصوؿ على شهادة الباكلوريا ديكنو التسجيل يف مسالك وفروع تكوين 
  ، وتنقسم إذل  نوعاف:على شهادة الليسانستؤدي إذل حصولو يف اعبامعة  متعددة وـبتلفة 

 كاديميالليسانس األ: 

وىي شهادة سبنح للطالب يف هناية مساره تسمح لو بااللتحاؽ مباشرة وفق الكفاءات 
واالستعدادات اؼبطلوبة والنتائج اؼبتحصل عليها وحسب معايري االلتحاؽ اعباري العمل هبا، وىناؾ 

 : 1نوعني

 حيث تكوف مدة اغبصوؿ نظاـ الكلاسيكي او النظاـ القدًنبالاػباص  األكاددييسانس يالل -
 على الشهادة أربع سنوات أي من ستة إذل  شباين سداسيات  .

                                                             
وزارة التعليم العارل والبحث العلمي ، قواعد التنظيم والتسيري البيداغوجي ،كيفية التقييم واالنتقاؿ لليسانس واؼباسًت ، جامعة  -  1
 06،  ص  2009، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، تلمساف ،  بو بكر بلقايدأ
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الليسانس األكادديي اػباص بنظاـ"ؿ ـ د" او ما يسمي بالنظاـ اعبديد حيث تكوف مدة  -
اغبصوؿ على اغبصوؿ على الشهادة من  ثلاث إذل ستة سداسيات فيتوجب على الطالب 

 رصيد. 180
 : الليسانس المهني 

 أكثراؼبباشر يف عادل الشغل وىو  اإلدماجسبنح يف هناية مسار شهادة الليسانس تكمن يف 
نية اليت لشهادة اؼبهفو أف يكوف ىناؾ تعدد يف العرض لاالختصاصات طلبا يف سوؽ العمل، ىد

 .1وزبص كلا النظامنيمتطلبات السوؽ احملددة  تتوافق مع

  شهادة ماستر: -2

فما أكثر اؼبرحلة التكوينية اليت تقدر بسنتني  ها من خلاؿيصل علوىي الشهادة اليت كب
لتحاؽ هبا كلاسيكي أو نظاـ جديد"ؿ ـ د" لإلو  أ أكادديي طالب ربصل على ليسانس وبإمكاف أي

 :تتوفر فيو فبيزات االلتحاؽ أفشرط 

رصيد  120 أيرصيد لكل سداسي  30على  اعبصوؿجيب فبالنسبة لليسانس "ؿ ـ د"   -
رسالة ماسًت ، ويكوف  بإعداد األخريينخلاؿ اربع سداسيات ، ويكلف الطالب يف السداسيني 

 عمقا . أكثرالبحث ىنا 
 األوؿيكوف ىو اؼبسؤوؿ أف الطالب  على " نظاـ قدًن" جيبكلاسيكي   أما بالنسبة لليسانس -

ف أتسمي شهادة ماجستري حيث  اؼبشرؼ على الرسالة األستاذعن قيامو ببحثو على الرغم من وجود 
، وذلك من اجل تعمقو يف البحث فبا  كثر أعداد اؼبذكرة فيها ؿبدودة بني سنتني فما إسنوات 

 ال وىي الدكتوراه .أؤ لرسالة عليا يساعده على التهي
 

                                                             
 17، ص  2009-2008،سنة  بسةدليل " ؿ ـ د " ، اؼبركز اعبامعي والشيخ العريب التبسي ، ت - 1
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  1إذل قسمني مها : اؼباسًتطور  وينقسم

  ماستر مهني: 

 لألداءختصاص عاؿ يف حقل التخصص ديكنو من البلوغ مستويات ايتميز باكتساب 
، وىو ساري اؼبفعوؿ يف بعض اعبامعات دوف أخرى وىذا اغبياة العملية  إذلوالكفاية العالية للدخوؿ 

 ختلاؼ التخصصات واؼبيادين .احسب 

  ماستر البحث : 

حالة قباح اؼبرشح يشرع يف ، ويف امتحافجتياز االطور الثالث بعد  يف الدراساتتابعة دب يسمح
زبتم بعرض  سنوات يف النشاط 3التحضري لشهادة الدكتوراه وال ديكن اغبصوؿ عليها إال بعد

   .األطروحة أماـ اللجنة

 الدكتوراه:شهادة   -3

ربضر يف  رسالة ربضر يف فًتة أو أطروحةعبارة عن  ،على مرتبة يف الشهادات اعبامعيةأ ىي
ساسية يف ظل ما يعرؼ بالتطور اؽبائل أوىي تعد  كثرأفًتة زمنية معينة مدهتا ستة سداسيات ف

 صبحت دقيقة .أللمعارؼ والتخصصات اليت 

 كتسبهاإجدارة وقدرة الطالب على التفكري الناضج واػبربة اؼبنهجية اليت  علىمضموهنا  حيتوي
من خلاؿ زبصصو وليست رسالة الدكتوراه ىي هناية اؼبطاؼ ، فلا هناية للبحث والعلم واؼبعرفة بل 

  .2حباث أخرى جادة ومثمرة هتدؼ اذل خدمة الوطن واجملتمع اهنا قد سبثل البداية أل

                                                             
 09ص ،  2009-2008،سنة  بسةدليل " ؿ ـ د " ، اؼبركز اعبامعي والشيخ العريب التبسي ، ت -  1
 –دار الطلائع للنشر والتوزيع  –خطوة إلعداد البحوث والرسائل اعبامعية  25 –كيف تكتب حبثا ناجحا   –ادين ابو الروس  - 2

  89ص  –ط  -د –د ت 
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 علـو ، مدرسة الدكتوراه"دكتوراه  اتو القددية واغبديثة "التكوين يف الدكتوراه يف مستويخيضع 
 ودكتوراه "ؿ ـ د " إذل عدة نصوص قانونية منظمة للتكوين من أمهها : 

  131واؼبقرر الوزاري رقم  1998أوت  17اؼبؤرخ يف  254-98اؼبرسـو التنفيذي رقم  
 .اؼبتضمن ربديد كيفية التكوين يف شكل مدرسة الدكتوراه 2005جواف  06اؼبؤرخ يف 

  يتظمن نظاـ الدراسات للحصوؿ على  2008اؼبؤرخ يف  265-08واؼبرسـو التنفيذي رقم
 1الدكتوراه وربديد كيفية التكوين فيها .

،و اؼبقرر  1998أوت  17اؼبؤرخ يف  254-98كاـ اؼبرسـو التنفيذي رقم ألحتطبيقا 
 شكل مدرسة اؼبتضمن ربديد كيفية التكوين يف 2005جواف  06اؼبؤرخ يف  131الوزاري رقم 

ديكن أف ينظم طور تكوين الدكتوراه يف مستوييو: اؼباجستري و الدكتوراه يف شكل مدرسة  الدكتوراه،
على أساس تحاؽ دبدرسة الدكتوراه عن طريق مسابقة جهوية أو وطنية لالدكتوراه كما يتم اإل

سنوات  04قل األتكوف مفتوحة للحائزين على شهادة التعليم العارل للتدرج مدهتا على اإلختبارات و 
بني عدة لعلمية او ذبسد مدرسة الدكتوراه الشراكة البيداغوجية  وعلى بكالوريا التعليم الثانوي،

ترتكز يف سريىا على التعاوف ما بني اعبامعات حوؿ أىداؼ مشًتكة ؿبددة مؤسسات للتعليم العارل و 
 2 .مسبقا

بعد مناقشة اؼبذكرة من طرؼ الطالب حبضور أعضاء اؼبناقشة يف  يف إطار مدرسة الدكتوراه
قانونا بإعاف قراراهتا النهائية اليت من ت السرية يقـو رئيس اللجنة اؼبخوؿ التاريخ احملدد وبعد اؼبداوال

متحانات الذي قبح يف ااإل–يف شكل مدرسة الدكتوراه – شهادة الماجستيرا سبنح للطالب خلاؽب

                                                             
 .48اعبريدة الرظبية ، العدد  -  1
نيابة مديرية اعبامعة اؼبكلفة بالتكوين يف الطور الثالث ، التأىل اعبامعي والبحث العلمي والتكوين  –دليل الدراسات العليا  -  2

 32-19ص  – 2013ماي  –جامعة قسنطينة –العارل فيما بعد التدرج 



 معايري قياس كفاءة اإلطارات الصناعية   الفصل الرابع 

110 
 

ة اليت ربصل عليها ؿبضر مداوالت مع ذكر العلامويف مناقشة مذكرة اؼباجستري، ويتم تدوين ذلك يف 
 : يليحظات اؼبمكنة كما وتكوف اؼبلا الطالب قبل إمضائو من قبل أعضاء اللجنة و رئيس القسم

  مقبول : .1
  12/20قل منأقل و األعلى 10/20ـ يساويعندما يكوف اؼبعدؿ العا

 :قريب من الحسن .2
  14/20قل منأو األقل على 12/20عندما يكوف اؼبعدؿ العاـ يساوي

 :حسن  .3
  16/20قل من أو  األقلعلى 14/20عندما يكوف اؼبعدؿ العاـ يساوي 

 :حسن جدا .4
 16/201عندما يكوف اؼبعدؿ العاـ يساوي أو يفوؽ 

 اؼبًتشح لتحقيق عمل حبث مبتكر ذيولنيل شهادة الدكتوراه اليت هتدؼ إرل  تكريس قدرات 
ية و التكنولوجية و اإلجتماعية مستوى قيم و اؼبسامهة بصفة معتربة يف حل اؼبشاكل العلم

جيب إف تقدـ األطروحة بالضرورة مسامهة يف تطوير اؼبعارؼ أو تؤدي إذل تطبيقات  .اإلقتصاديةو 
تسمح اؼبقتضيات يف ؾباؿ التكوين يف الدكتوراه بتقييم اؼبؤىلات واؼبهارات والقدرات اؼبطلوبة جديدة 

 .ية عند اغبائز الحقا على الشهادةللقياـ بأعماؿ البحث بصفة جيدة وباستقلال

حسن  :ويفتح التسجيل يف الدكتوراه للحائزين على شهادة اؼباجستري باؼبلاحظات التالية
حيدد العدد  .51ن اغبسن ، فقط دوف سواىا، و ىذا ما جاء يف نص اؼبادة جدا، حسن، قريب م

بناءا  06تسجيلات ، و ديكن أف دينح اؼبًتشح تسجيلات سادسا  05األقصى للتسجيلات ب 

                                                             
الث ، التأىل اعبامعي والبحث العلمي والتكوين نيابة مديرية اعبامعة اؼبكلفة بالتكوين يف الطور الث  –دليل الدراسات العليا  -1

  71ص  –العارل فيما بعد التدرج 
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على موافقة اؽبيئات العلمية ،كما يسمح لو قانونا دبناقشة أطروحة الدكتوراه بعد أربع تسجيلات 
 .متتالية

تابع اؼبشرؼ على األطروحة بإنتظاـ وملطالب  على موافقة يف التسجيل بعد حصوؿ اأما 
حالة تقدـ أعماؿ البحث، وحيرر تقريرا بذلك كل سنة ليقدـ للجنة العلمية واجمللس العلمي للكلية 

تسجيلات  05للمصادقة عليو والسماح لو بإعادة التسجيل السنوي واليت اؿ تتعد قانونا طبس ( 
 .دينح اؼبًت شح تسجيلا سادسا استثنائيا وبناء على رأي اجمللس العلمي للكلية متتالية، وديكن أف

مث  تتم مناقشة األطروحة أماـ عبنة مكونة بصفة قانونية تتألف من أربع إذل ستة أعضاء برتبة 
أستاذ يف التعليم العارل أو مدير أحباث أو أستاذ مؤىل أو أستاذ باحث، ويكوف فيها للمشرؼ صفة 

نة مقرر و ىذا بعد أربع تسجيلات متتالية أو أكثر ، كما جيب أف يكوف نصف عدد أعضاء اللج
 1علىاألقل أو ثلثها من خارج مؤسسة التسجيل)خارج اعبامعة احمللية (.

ترسل نسختاف وبعد اإلنتهاء من اؼبناقشة وإمضاء احملضر من طرؼ األساتذة واللجنة العلمية  
أصليتاف من احملضر إذل نيابة رئاسة اعبامعة اؼبكلفة بالدراسات العليا والبحث العلمي اليت تقـو بدورىا 

 شهادة قباح مؤقتة يف الدكتوراه اليت تسلم للطالب مباشرة بعد إمضائها من طرؼ عميد بتحضري
 2.الكلية مث مدير اعبامعة

 :   أىمية التعليم الجامعي العالي ودوره في إعداد الموارد البشرية .1
 اإلعلاـ األرل و األنًتنت من أجل  سبكني الطالب من إتقاف اللغات األجنبية وإستعماؿ

 .3مواكبة التطور ومتطلبات التنمية خاصة بعد اإلندماج يف العمل 
 . توفري تكوين نوعي للجميع من أجل إدماج مهين أفضل اي توفري يد عاملة مؤىلة 

                                                             
 76ص ،مرجع سبق ذكره ، دليل الدراسات العليا  - 1
 142ص  ، نفسومرجع  -  2
. 18دت ص ، دط ،فعالية التقوًن البيداغوجي ودو يف تقييم اؼبادة اؼبعرفية  ،بن خويا إدريس - 3  
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 .امتلاؾ اعبامعات و الكليات للكفاءة اللازمة يف تأىيل اػبرجيني لسوؽ العمل 
  التفتح على العادل اإلجتماعي واإلقتصادي فبا يساىم يف اؼبشاركة الفعالة يف التنمية اؼبستدامة

 .1للبلاد 
 . توفري التخصصات العلمية اغبديثة اليت تساعد يف اإلدماج اؼبهين بشكل أكرب 

 
 ي ا إعداد اؼبتخصصني الفنيني واػبرباء دبا حيقق الربط بني أىداؼ اعبامعة وإحتياجات السوؽ

 2. مؤسسات العمل 
 وظائف التعليم الجامعي العالي في إعداد القوى البشرية :  .2

من أىم وظائف التعليم اعبامعي عموما إعداد وتكوين قوي بشرية وقبد أف ىذه الوظيفة مرتبطة 
القانوف ،  بالتعليم اعبامعي منذ نشأتو يف العصور الوسطي كاإلعداد للمهن اؼبختلفة يف الطب ،

.....اخل وقد تطورت التخصاصات اعبامعية مع تطور العلـو اؼبختلفة " فاعبامعة تعد مؤسسة إنتاجية 
من حيث إنتاجها للقوى البشرية اؼبكونة فهي تنتج ىذه الكفاءات والعقوؿ اؼبفكرة والقيادات اليت 

رية فرأس اؼباؿ البشري ال يقل أمهية تتحمل اؼبسؤولية يف اجملتمع " وتعترب أيضا إستثمار يف اؼبوارد البش
اؼباؿ اؼبادى فبناء اؼبصانع و اؼبدارس واؼبستشفيات امر سهل لكن تكوين كموارد بشرية  عن رأس

وإطارات ؽبذه اؼبؤسسات يعترب عملية صعبة وربتاج إذل وقت مدربة من مهندسني ومعلمني  وأطباء 
 طويل .

طاؼبا واجهتها  ص اعبامعي من أىم اؼبشكلات اليتإضافة إذل الربط بني ؾباؿ العمل والتخص   
اعبامعة وتؤدي إذل بطالة خرجيي اعبامعات واألنظمة التعليمية دل تكتف بإعداد اؼبتخصصني على 

                                                             
 05ص ،  2009-2008سنة  ،والشيخ العريب التبسي  ،ؼبركز اعبامعي ، دليل ؿ ـ د  - 1
 ، 2006،القاىرة  ، 1ط، عادل الكتب  ،والواقع وربديات اؼبستقبل ، اػباص  التعليم العارل ،بو اجملد رضواف أعبد الرضباف  - 2

 109ص 
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ماسًت  أيإذل دراسات ما بعد التدرج  إمتدتمستوى الدرجة اعبامعية األورل فقد ليسانس بل 
 ودكتوراه .

وكذا يساىم ىذا النوع من التعليم اؼبميز يف تنمية البلاد فهو يزود اإلقتصاد الوطين باؼبورد البشري  
اؼبطلوب وىذا ما أوضحو تقرير البنك الدورل عن التعليم العارل يف توضيح الدور الغري اؼبباشر الذي 

ساسية ىي " التعليم ، يلعبو التعليم العارل ككل يف التنمية " وقد تضمن التقرير ثلاث حوارات أ
العارل لديو إمكانية زيادة اإللتحاؽ بالتعليم عامة وبالتارل زيادة فرص التوظيف لألفراد ذوي اؼبهارات 

 1اليت يتطلبها اإلقتصاد .
يساىم التعليم العارل يف ربقيق النمو اإلقتصادي عن طريق اؼبوارد البشرية لإلقتصاد اؼبوجو كما       

عرفة وتطوير سبل اإللتحاؽ بو ،كما يلعب دورا ىاما يف تدعيم اؼبؤسسات دبختلف باؼبعرفة وتوليد اؼب
 2زبصصاهتا وذلك بتزويد القطاعات بالكفاءات واؼبهارات اللازمة .

  مؤسسات العمل مجهودات الدولة في إدماج حاملي الشهادات الجامعية في . 4

 1.4  التعريف بعقود إدماج حاملي الشهادات:                                                    

من عقود ما قبل التشغيل يف سبيل  1998من سنة بتداء إستفاد حاملو الشهادات اعبامعية إ  
تشغيل أخرى أكثر أمهية و ىي عقود إدماج  سنوات ظهرت صيغة10نو بعد أدؾبهم مهنيا، غري 

 اإلدماج اؼبهين.يف إطار جهاز دعم  2008حاملي الشهادات يف سنة 

ىذا اعبهاز القائم على مقاربة اقتصادية يف ؿباربة البطالة يهدؼ إذل اإلدماج اؼبهين للشباب 
 ث فئات:طاليب العمل ألوؿ مرة، أي الذين يبحثوف عن أوؿ عمل ؽبم وىم موزعوف على ثلا

                                                             

. 110ص  ، السابق اؼبرجع - 1  
-2006، 1ط،األسكندرية  ،دار الوفاء لدار الطباعة والنشر ،وربديات اؼبستقبل  التعليم العاذل ،شبل بدراف و كماؿ قبيب  -2

  24ص 
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  الشباب خرجيو التعليم العارل والتقنيني السامني اؼبتخرجني من اؼبعاىد الوطنية للتكوين
 اؼبهين.

  الشباب القادمني من التعليم الثانوي ؼبؤسسات الًتبية الوطنية، ومراكز التكوين اؼبهين، أو
 الذين زاولوا تربصا سبهينيا.

 .الشباب بدوف تكوين وال تأىيل 
 لكل من ىذه الفئات الثلاث نوع من عقود اإلدماج:

  حاملي الشهادات اعبامعية والتقنيني السامني يتم إدماجهم يف إطار عقد : األولىفئة
 إدماج حاملي الشهادات.

 يتم إدماجها بواسطة عقد اإلدماج اؼبهين الفئة الثانية. 
 بواسطة عقد تكوين/إدماج. الفئة الثالثة 

أشهر كحد  6علاوة على ىذه العقود ينص اعبهاز كذلك على عقد التكوين للتشغيل مدتو 
أقصى، كما ينص على تنصيب الشباب للتكوين لدى حرفيني مؤطرين، إذل جانب تدابري للحث 

 .1على البحث عن التكوين  اؼبؤىل

 :عقود إدماج حاملي الشهاداتخصائص   2.4

 بطالة حاملي الشهادات بالقطاع االقتصادي. ربط مسألة تسيري 
  مرافقة أحسن غبامل الشهادة اعبامعية من خلاؿ نشاطات تكوين وإعادة تأىيل و ربسني

 اؼبعارؼ خلاؿ فًتة اإلدماج )فًتة العقد(.
 تكتسي ىذه النشاطات صيغتني:

                                                             
( ، التجمع اعبهوي DAIPوزارة العمل و التشغيل و الضماف االجتماعي ، تقييم مدى تنفيذ جهاز دعم اإلدماج اؼبهين ) - 1

 15،ص 2008لواليات الوسط، جويلية، 
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  سبكينو من ربسني التكوين و إعادة الػتأىيل يف اؼبوقع، مع تأطري إجباري غبامل الشهادة، قصد
 معارفو.

  تكوين قصري اؼبدى باؼبؤسسة اؼبستخدمة يف إطار عقد تكوين/تشغيل ينتهي بتوظيف
 اؼبستفيدين.

يستفيد الشاب حامل الشهادة اعبامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك اؼبمنوحة 
بدعم لفائدة اؼبستخدمني على حاليا، ىذه االمتيازات تقع كلها على عاتق الدولة وديكن استكماؽبا 

 1الشكل التارل:

عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن ىذا العقد للمستخدـ مسامهة من  -
 الدولة يف أجر الشاب اعبامعي وفق صيغة تناقصية تدرجيية.

إشراؾ الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إذل جانب تسجيل اعبامعيني، باستغلاؿ كل فرص  -
ظيف ىذه الفئة، كما ديكنها التفاوض مع اؼبستخدـ بشأف عقود العمل اؼبدعمة لفائدة حاملي تو 

الشهادات، وىي الصيغة اليت سبكن اؼبرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إذل 
 عقد عمل مدعم على نفقة اؼبستخدـ دبسامهة من الدولة.

ة، يف إطار ىذه اإلسًتاتيجية اعبديدة، وامتيازات منح اؼبستخدمني امتيازات جبائية وشبو جبائي -
 تشجيعية على خلق مناصب الشغل يف إطار التشريع اػباص باالستثمار.

 . خصائص مخرجات التعليم العالي التي يحتويها سوق الشغل في الجزائر:5

 23يف الصف اؿترتب  إذل أف أفضل جامعة جزائرية2009تشري اإلحصاءات الدولية لسنة   
عاؼبيا ، و ىذه النتيجة ذات مدلوؿ واقعي و ال ربتاج إذل تربير، و ىذا إف دؿ فإمنا  4132و  إفريقيا

يدؿ على قلة كفاءة الطالب اعبزائري نظرا لعدـ كفاءة باقي اؼبعايري األخرى اؼبرتبطة بالتعليم اعبامعي، 
 دبا يلي: و ىذا ما جعل ـبرجات التعليم العارل اليت يستقبلها سوؽ الشغل تتميز

                                                             
 20، ص  2005دار صفاء للنشر و التوزيع، عماف، األردف، دارة التعلم الصفي،إمصطفى خليل الكسواين و آخروف،  - 1



 معايري قياس كفاءة اإلطارات الصناعية   الفصل الرابع 

116 
 

  زبريج عدد ىائل من الطلبة مثقلني بكم معريف ىائل لكن جاىلني بكيفية توظيف ىذه
 اؼبعارؼ العلمية عند اقتحاـ عادل الشغل.

 .بعد اؼبكتسبات العلمية عن ما يصادفو الطالب اعبامعي يف سوؽ العمل 
  شهادة عدـ اىتماـ الطالب بشكل عاـ بالتحصيل العلمي بقدر اىتمامو باغبصوؿ على

 تؤىلو للحصوؿ على وظيفة مستقبلا.
  غياب الطالب اعبامعي اؼبثقف الذي يكوف على دراية بكل ما حيصل من حولو من متغريات

 اقتصادية و اجتماعية.
  عدـ إدراؾ الطالب باجملاالت اؼبهنية اليت ديكن أف يؤىلو ؽبا زبصصو، و ىذا ما يؤدي إذل

 أخرى.الًتكيز على زبصصات معينة دوف زبصصات 
 ندماج يف عادل الشغل، نظرا لغياب مهارات االتصاؿ و القيادة من جهة و غياب صعوبة اإل

 اؼبهارات اؼبهنية من جهة أخرى.  
II.  ةمهنيال الخبرةمعيار: 

 بو، الذي سيلتحقوف بالعمل سابقةمهنية  خربة لديهم الذين األفراد اؼبنظمات معظم تفضل
 قياس وديكن يف عملو، الفرد قباح إلمكانية مؤشرا تعترب أهنا كما سهلا، العمل ذبعل اػبربة ىذه ألف

، وكذا إكتساب اؼبرونة العالية يف العمل نفس الفرد فيها مارس اليت السنوات بعدد اػبربة مستوى
، وتربز اػبربة اؼبهنية لإلطارات  كثر على البحث والتطوير يف العملالًتكيز أ األنشطة وربسني أساليب

بصفة خاصة وللعماؿ بصفة عامة من خلاؿ اؼبمارسة اؼبستمرة للعامل حيث يتعلم عدة أشغاؿ 
ووظائف بفضل التجربة واإلكتساب اليومي للتقنيات والطرؽ سواء كاف يف التسيري أو يف القيادة أو 

ث يؤدي التكوين الدور اؼبهم يف تطوير يف أخذ القرارات أو يف اؼبمارسة اؼبباشرة يف أي عمل، حي
 اػبربة اؼبهنية .
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II.1 . في تنمية الكفاءة البشرية : دورهالتكوين و 

يعترب التكوين وسيلة لنمو كفاءة األفراد ، وللتأقلم مع اؼبنصب وكذا التغريات اغباصلة ، كما 
يؤكد اإلداريني واػبرباء يف اإلدارة أف العنصر اؼبهم يف تطوير اؼبنظمات يتطلب بالدرجة األوذل ضرورة 

التعليمية اعبيدة،  اإلستثمار يف تنمية اؼبوارد البشرية وتكوينهم من خلاؿ الًتكيز على السياسات
اإلجتماعية نظيمية واإلنتاجية واإلقتصادية و فالعنصر البشري لو دور أساسي ىاـ يف كل اعبوانب الت

شكل عاـ والقوى البشرية بشكل والسياسية فمستوي التنمية يعتمد على نوعية وتركيبة اؼبوارد البشرية ب
،  حيث الكفاءة والقدرات واؼبهارات من فعاال ، فكلما كاف إعداد اؼبوارد البشرية اللازمة للتنميةخاص

 كانت خطط التنمية قادرة على ربقيق أىدافها .

 ويعرؼ التكوين على أنو :
  عملية تزويد األفراد واعبماعات باؼبعلومات واػبربات و اؼبهارات وطرؽ اآلداء والسلوؾ "

 1الية وكفاءة ".حبيث يكوف ىؤالء األفراد واعبماعات قادرين على القياـ بوظائفهم بفع

فيعترب التكوين أحد العمليات األساسية لتأىيل األفراد، إذ بفضلو يكتسب األفراد بعض اؼبعارؼ    
التطبيقية، واؼبهارات ، و اػبربات والتجارب من أجل بلوغ أىداؼ اؼبؤسسة ، كما يعترب وسيلة للتنمية 

 األقتصادية واإلزدىار اإلجتماعي . 

II.1.1 . في إكتساب الخبرة :و أىمية التكوين 

يف  ،اؼبؤسسات بإختلاؼ أنواعها وأحجامهاكل إف العملية التكوينية ؽبا أمهية بالغة يف  
اغبصوؿ على موارد بشرية مكونة ومؤىلة لتنفيذ كافة اؼبهاـ واألدوار وللتكيف مع التكنولوجيات 

 يلي: فيما اغبديثة واؼبعقدة ، ورفع مستوى الكفاءات اؼبهنية وتعترب أمهيتو

 ضماف أداء العمل ، بفعالية وقباعة ، ومواكبة متغريات إقتصاد السوؽ 
                                                             

  1 300، ص 2006اػبطيب "رداح" واػبطيب "أضبد" ، التدريب الفعاؿ ،عادل الكتب اغبديثة ،عماف،  -
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 .ربقيق الرضى اؼبهين لدى األفراد ،نظرا إلرتباطو بزيادة اإلنتاجية  والفعالية يف األداء 
  تطوير كفاءة األفراد ، وقدراهتم ومهاراهتم ، وإتاحة الفرصة ؽبم  ؼبواكبة التطور

 واألساليب واإلسًتاتيجيات اغبديثة وفنوف العمل . ،التكنولوجي العلمي 
  اإلرتقاء جبودة األداء ، حيث يكوف اإلطار أكثر قدرة على إستغلاؿ مهارات األفراد

 وحسن تسيريىا من خلاؿ التكوين والتجارب السابقة .
 . ربسني العلاقات اإلنسانية ، والتقليص من التوتر واللاإستقرار الوظيفي داخل اؼبؤسسة 
 حداث التكامل بني أىداؼ األفراد وأىداؼ اؼبؤسسة .إ  
  إؼباـ األفراد بكل أبعاد العمل ومهاراهتم يف أداءه ، وتوظيف ىذه اؼبعلومات يف األداء

الوظيفي ، إضافة أف تلقي الفرد أكرب معلومات عن العمل خلاؼبرحلة التكوين يعطيو 
 .1إحساس داخلي باألمن

II.2.1. : أنواع التكوين في المؤسسة 

 ديكن تصنيف التكوين حسب أمهيتو والغاية منو ، وكذا إىتماـ اؼبؤسسة يف تنفيذه:

 يكوف حسب اإلجراءات اليت تفرضها اؼبؤسسة للفرد  التكوين المستمر أو المتواصل :
 من أجل مواكبة اؼبتطلبات اغبديثة للمعارؼ والتكنولوجيات.

 يهتم ىذا النوع بإكتساب  مهارات   لخبرات والمعارف:التكوين من أجل إكتساب ا
 حسب التخصص.، جديدة ، وتعلم طرؽ وأساليب وفنوف حديثة يف العمل

 : من مركزه  يساعد ىذا التكوين يف إنتقاؿ أو صعود اؼبوظفالتكوين من أجل الترقية
أعلى  اغبارل  إذل درجة أعلى يف التنظيم اؽبرمي للعمل ليشغل وظيفة ذات إختصاصات

 .صبومن
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 ويعد من أجل التكيف مع الوضعيات : "تأىيلالتكوين من أجل الرسكلة "إعادة ال
اؼبهنية اعبديدة ، وذبديد اؼبعارؼ السابقة وتلاؤمها مع اؼبعطياة اعبديدة اليت تفرضها 

 1يف عادل الشغل .اؼبؤسسة ، وأيضا إدخاؿ ربسينات وتقنيات أكثر حداثة 

ربتاج كل اؼبؤسسات الصناعية إذل اإلستثمار يف مواردىا البشرية وذلك عن طريق ومنو 
لمي، واغبصوؿ على التكوين وذلك كونو العنصر اؼبساىم يف تأىيل األفراد من حيث اؼبستوى الع

كما يلعب دورا   من أجل مواكبة التنمية الشاملة، وعنصرا حيويا يف تطوير الكفاءات  ،اػبربة اؼبهنية
يف ترقية األفراد، يعترب حافزا يواصل بو اؼبكوف تكوينو وتعليمو حيث يكوف مطمئنا على زيادة  كبريا

   أجره وكذا رفع مستوى معيشتو سواءا من الناحية اؼبهنية والنفسية واإلجتماعية واإلقتصاية. 

II.2.: الترقية ودورىا في الحصول على الخبرة المهنية 

 قبد األفرادحيث  اؼبوضوعات اؼبرتبطة بالتنمية اإلدارية، تعترب الًتقية الوظيفية من أىم
فهي واؼبوظفني  يف ـبتلف اؼبؤسسات لديهم الطموحات الكثرية ألنفسهم يعملوف جاىدا لتحقيقها ، 

الصعود الوظيفي وسيلة من الوسائل اليت تدفع اؼبوظف للتنمية الذاتية وإكتساب اػبربات  هتدؼ إذل 
جة تعترب الًتقية يف اإلدارة اعبزائرية ىي اإلنتقاؿ من رتبة إذل رتبة أخري للموظف ، ومن درجة إذل در ،ف

لسلطات واؼبسؤوليات ، فيها ا حيث سبتاز بالزيادة اؼبادية واؼبعنوية دبا2،أعلى منها مع سبتعو يف اؼبرتب
 ، ودرجة اؼبسؤولية .والزيادة يف اإلمتيازات الوظيفية

 

 

                                                             

271-270، ص 2000عبد الباقي "صلاح الدين" ، إدارة اؼبوارد البشرية ، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ،  - 1  
مارس اؼبتعلق بالقانوف  23اؼبؤرخ يف  85 -71من اؼبرسـو 85ة إذل اؼباد 71، اؼبادة 1985، مارس 13اعبريدة الرظبية رقم  -2

  األساسي النموذجي للموظفني يف اؼبؤسسات واإلدارات العمومية .
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II.1.2. تعريف الترقية المهنية : 
  عملية نقل اؼبوظف من وظيفتو اغبالية إذل وظيفة درجتها أو رتبتها أهنا "تعرؼ الًتقية على

أعلى منها إضافة إذل ما يصاحبها من زيادة اؼبرتب وربسني مركز العامل و ترفيع شبكة عملو 
 ".ختصاصاتو الوظيفية إوذلك لزيادة 

  تعيني اؼبوظف يف وظيفة أعلى من  ىيالًتقية أف  "":رؿبمد أنس قاسم جعف ها "يعرفو
ختصاصات وتغيري يف الواجبات وزيادة يف اؼبسؤوليات وظيفتو اغبالية دبا يقًتف ذلك من منو اإل

." ويصاحب ىذا التغري اللقب الوظيفي مع زيادة يف األجر
1 

  لتورل  ،أكفاء العاملني أفراد ختيار إستنتاج تعريف إجرائي للًتقية: "على أهنا ىي إومنو ديكن
الوظيفة  وشغلوظائف ذات مستوى أعلى من حيث اؼبسؤولية والسلطة يف التنظيم اإلداري، 

واجبات ومسؤوليات أكرب يف مقابل ذلك يتمتع دبزايا مادية اؼبوظف  يتحمل حبيث اعبديدة 
 . "، خاصة الزيادة يف األجر.أفضل فبا كاف يتمتع هبا يف الوظيفة السابقة

 II.2.2.المهنية: ىداف الترقيةأىمية وأ 

نظاـ ىا عتبار إبإف الًتقية اؼبهنية تنبع من واقع علمي متميز حيقق اإلستقرار للمؤسسة واؼبوظفني    
ثقافية،  حضارية، جتماعية،إ قتصادية،إ ،نفسية "جتماعي فهي ترمى إذل ربقيق أىداؼ متنوعةإ

لب العناصر الكفأة اؼبؤىلة لشغل وظائف ربتاج إذل خربات عب سياسية...اخل( تبعا ؼببادئها وشروطها
 فنية، ومعارؼ علمية متخصصة تتحدد دبوجبها عملية تدرج األفراد يف السلم اإلداري للمؤسسة

 وتتمثل يف مايلي :

  األداء الوظيفي .على العمل خبلق جو من التنافس، فبا يدفعهم إذل  اؼبوظفنيربفيز 

                                                             
-22، ص 1973ؿبمد جعفر قاسم ، نظم الًتقية الوظيفية العامة وأثرىا يف فعالية اإلدارة ، دار النهضة العربية ، القاىرة ،  - 1
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  دور  ،وىنا يربزلًتقية وذلك من خلاؿ التقييم اؼبوضوعي ل،  نياؼبوظفالرفع من معنويات
 .كفاءهتا التسيرييةاإلدارة ىاما يف  

   نتماء للمؤسسةاإلخلق الوالء و. 
  اؼبؤسسة نتيجة ربسن مستواه اؼبعيشي برفع األجر، لكوف  يف بالرضي اؼبهين شعور العامل

كما حددىا   داخل اؼبؤسسة و اجملتمع فبيزة جتماعيةإحتلاؿ مكانة إالفرد بطبيعتو دييل إذل 
 ماسلو يف يف اؼبرتبة الرابعة يف سلم ىـر اغباجات .

  ستعدادا خلاؿ فًتة إخاصة الذين أبدوا وكفاءاهتم ستغلاؿ مهارات األفراد و قدراهتم إ
 ومسؤوليات عالية . تدربيهم و تكوينهم ؼبمارسة وظائف جديدة

  بوجوده الفعلي داخل اؼبؤسسة، ىذه  اؼبوظفشعور ،ربقيق الرضا الوظيفي الذي يساعد يف
 واإلبداع يف األداء .بتكار األمور اؼبعنوية تشجع على اإل

  توسيع األفق ل وذلكاؼبهارة، اػبربة، التدريب، التكوين  تولد للموظف الرغبة يف إكتساب
 جتماعيكتساب ثقافة تساير التطور اإلإالثقايف للعامل وبالتارل 

 1ر لشغل اؼبناصب العليا يف التنظيم جذب أفضل العناص. 

II.3.2. : معايير الترقية المهنية 

من أىم معايري الًتقية اؼبستعملة كثرية يف اإلدارات والتنظيمات تعترب موضوعية حيث ينظر     
األسس الشخصية وتفضيلات  إليها كأسلوب إداري علمي، وإجتماعي لألخذ بعني اإلعتبار

 الصلات وروابط القرابة   ، ػبدمة الصاحل العاـ وسبثل مايلي : 

   األقدمية يف الوظيفة أو اؼبؤسسة، ألف السنوات اليت قضاىا اؼبوظف يف اؼبؤسسة تسمح
 لو بإكتساب خربات مهنية ،وكذا إدراؾ لبيئة العمل وأىداؼ اؼبؤسسة ككل.

                                                             
 .305، مرجع سبق ذكره ، صقاسمر ؿبمد جعف -  1
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 ز اؼبوظف باؼبهارات العالية والقدرات واإلستعدادات، والقدرة ، بتميتوفر الكفاءة اؼبهنية
 على ربمل اؼبسؤوليات لشغل منصب جديد.

  صة باعبمع الطريقة اػبا اإلداراةتعتمد أغلبية أنظمة  حيث الكفاءةعبمع بني األقدمية و ا
شخص أقدـ  1000الكفاءة اؼبهنية، فمثلا اؼبؤسسة زبتار من بني بني معياري األقدمية و 

اؼبوظف حبكم خدمتو الطويلة يف  ىذا كتسبهاإاؼبمارسة اليت لخربة و ل نظرا  العاملني
عالية ال  ، فهي تتطلب مهارات و قدرات و كفاءاتالقيادية  الوظيفة، أما الوظائف العليا
اؼبمارسة لذلك يفضل أف تشغل ىذه الوظائف عن طريق تكتسب فقط باألقدمية و 

 1.ستحقاؽالكفاءة و اإل

II.4.2.أنواع الترقية المهنية  : 

 المرتبة في الترقية: 
 زيادة الًتقية من النوع ىذا على ويًتتبوتتضمن النقل من وظيفة إذل وظيفة أعلى منها ،

 الدور األقدمية وربتل الكفاءة، و األقدمية بني الواجبات،وذبمع و اؼبسؤوليات زيادة دوف الراتب
 الكفاءة تشكل اليت الدرجة يف الًتقية عكس، مكملا أساسا الكفاءة سبثل بينما،  ذا النوع ؽب الرئيسي

 .2األساس ىي
 الدرجة في الترقية: 

 حبهااتص و ، اؼبهنية كفاءةلل تبعا اؼبوظف نقل عنها يًتتب ، الًتقية من النوع إف ىذا 
من درجة إذل درجة أعلى منها يف السلم اؼبهين ،حيث يقسم كل سلم وظيفي إذل ؾبموعة  اإلنتقاؿ

 زيادةالمن الدرجات إبتداءا من درجة اإللتحاؽ باؼبنصب إذل هناية حياتو اؼبهنية ، ويًتتب عنها أيضا 

                                                             
 .323بد الباقي ، مرجع سبق ذكره ص صلاح ع -  1
 .59،ص 1981عصمت عبد الكرًن خليفة ، نظاـ الًتقية يف الوظيفة العمومية ، اؼبنظمة العربية للعلـو اإلدارية ، األردف ،  - 2
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 فبا ،ستحقاؽاإل و اعبدارة أساس على ختياراإل ىو األساسي معيارىا و ،الية يف مرتب اؼبوظف اؼب
 1.عادؿ جتماعيإ كنظاـ الًتقية أمهية يؤكد

 الفئة في الترقية: 
 وىذا األجر حيث من موحدة معاملة ربيز فهي اؼبطلوبة، التأىيل رجةدو  اؼبسؤوليةربدد ىذه الًتقية ب

 ،كل منهما عليها تقـو اليت اؼبعايري بنيأيضا  ذبمع الرتبة، يف الًتقيةو  الدرجة يف الًتقية بني جيمع النوع
 تتفق فهي والواجبات، اؼبسؤوليات يف زيادة تصحبها الو  العامل كفاءة لدرجة فق و يتم ختيارفاإل لذا
 اؼبسؤوليات يف الزيادة تصاحبهاال و  العامل كفاءة لدرجة وفقا يتم ختيارفاإل لذا الدرجة، يف الًتقية مع

  .اؼبرتبة يف الًتقية مع تتفق يف ىذا  فهي ،والواجبات
 الجافة الترقية: 

 على للعامل كتعويض أحيانا سبنح وىي األجر،تعترب ىذه الًتقية جافة نظرا لعدـ الزيادة 
 2.التنظيم من العليا ؼبستوياتاو  اؼبراكز يشغلوف الذين لألفراد بالنسبة النوع ىذا أمهية وتربز اؼبكافآت،

 "األفراد إدارة و الصناعية العلاقات يف دراسات" كتابو يف" سادل ؿبمد علي ؿبمد "األستاذ ويرى  
 األجور زيادة من بدال اؼبؤسسة إليها تلجأ حيث أالزمات، أوقات يف إال تتم ال الًتقية ىذه أف

 3.واؼبرتبات
 السائلة الترقية: 

 ربسني عليها ويًتتب ختصاصات،اإل و اؼبسؤوليات زيادة و األجر بزيادة النوع ىذا ويرتبط
 بالرضا شعورا ويكسبو معنوياتو فريفع ، النفسية حالتو على يؤثر فبا للموظف، جتماعياإل اؼبركز
 .وتساعده يف حصوؿ على أداء وظيفي فبيز  لوظيفتو ويتفرغ طمئناف،واإل

 
                                                             

77، ص  السابقاؼبرجع عصمت عبد الكرًن خليفة ،  - 1  
  96،ص 1973 ط، ب بريوت، العربية النهضة دار اإلنسانية، العلاقات و األفراد غدارة الشناوي، صلاح - 2
 2 ص ، 2، 1989 ط اعبامعية، اؼبطبوعات ديواف العامة، الوظيفة يف مذكرات جعفر، قاسم أنس ؿبمد - 3



 معايري قياس كفاءة اإلطارات الصناعية   الفصل الرابع 

124 
 

 جتماعيةاإل الترقية: 
 اؼبؤىلات على اغباصلني غري أي اؼبؤىلني غري للعاملني تسمح ألهنا جتماعيةاإل بالًتقية ظبيت

 ؽبذا أساسا متخصصة ختباراتإ أو مسابقة، عقد بعد مباشرة العليا الكوادر يف يعينوا ألف عليا
 بتقدير وتتم باؼبؤسسة، اؼبنعقدة،  التدريبية الدورات يف العامل قباح ضرورة إذل باإلضافة الغرض
 1.عليا مناصب لتورل اؼبؤسسة تعدىا اليت الكفاءة

 يف زيادةأننا قبد أنفسنا نتحدث عن النواع الًتقيات وتنوعها يف اؼبؤسسة ، إال أرغم تعدد 
كذلك  لو، اؼبعيشي ىستو اؼب رفع إذل يؤدي فبا ،للموظف جتماعياإل اؼبركز سنيورب، وورفع األجر،

األساسية للعامل أو ، والدرجات اؼبهنية وىذا وفقا للقوانني  واؼبسؤوليات  ختصاصات،اإل يف زيادةال
 اعبزائر.، وفق قانوف تشريعات العمل يف اؼبوظف

III.  تخاذ القرار :االمخاطرة في معيار  

فبا تعترب دخل عنصر اؼبخاطرة يف العديد من األعماؿ على اؼبستوى الفردّي أو اؼبنّظمات، 
وال شّك أّف للمخاطرة جانًبا سلبيًّا وآخر إجيابيًّا، ويف ىذا معيار لكفاءة اإلطارات يف اؼبؤسسة ،

من خلاؽبا ديكن االستفادة من اعبوانب اإلجيابّية من  العنصر سنعرض الوسائل واػبُُطوات اليت
 يف إزباذ القرار: اؼبخاطرة

 1.III.لعدـ التأكد اؼبسبق من النتيجة ، قد جيازى  "قامرة يف أخذ القراراؼب" :أو  تعريف المخاطرة
طار اعبزائري ال خياطر لعدـ توفر لديو ضمانات عليها اؼبقرر ويف حالة فشلو قد يعاقب وؽبذا قبد اإل

 .و تنزيلو يف الدرجة أمن فشلو قد يًتتب عليو فقداف منصبو ربميو 

 :اؼبخاطرة  أفالبعض  بينما نظريا يرى    
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عين أف اإلطار دييل إذل اؼبخاطرة، وىو يدرؾ أف عليو قبوؿ بعض اؼبخاطرات من أجل ربسني ت
إف اإلنساف يسمو سيمون دي بوفوار ": " ...ية اؼبنافسة ، يقوؿ "مستوى أداءه يف اؼبؤسسة وتقو 

 1..".على اغبيواف ليس بصنع اغبياة وإمنا باؼبخاطرة 
فتعرب عن الظرؼ الذي يتمكن اإلطار من خلالو تقدير "  Risk"  اؼبخاطرةوتعرف أيضا :

نشوء بعض اغبوادث ، وتشخيص حلوؿ بديلة ، وتثبيت إحتمالية بلوغ   اؼبشكلة وربديد إحتمالية
، دقيقة وواضحة تكفي إلزباذ القرارحيث أنو ال ديلك معلومات . نتائج مرغوب فيها من أحد اغبلوؿ

وىنا يربز الدور اإلسًتاتيجي اػبطري لو، فهو سيد اؼبوقف، كما يتوقف عن قباح القرار أو فشلو على 
  2وفبارسات اإلطار يف ىذه الظروؼ الصعبة .قدرة ومهارات 

وتتجلى قدرة اإلطار ليس يف كونو فقط صانع قرار أو مساىم يف صنعو وامنا يف كونو حلاؿ 
 مشاكل مستعصية أو يف قدرتو على إزباذ قرارات ذبديدية أو تعديلية .

ؼبواجهة ؾبموعة  ىي تلك القرارات أو اػبيارات اليت تعتمد والقرارات التعديلية أو التكيفية
من القضايا واغباالت الغيبية والغامضة غري اإلعتيادية تستهدؼ إعادة النظر يف مواقف سابقة أو 

 تطبيقات إدارية دل تعد مواكبة للتطورات التكنولوجية اعبارية .
فهي القرارات اليت تتعامل مع اإلكتشافات  القرارات التجديدية أو اإلبتكاريةأما 

ن التفكري اػبلاؽ والرؤى لاقة باإلضافة إذل اؼبشاكل اؼبعقدة اليت ربتاج إذل قدر عاؿ مواإلبتكارات اػب
 .3الفريدة من نوعها وغري اؼبتكررة ، وؽبذا ربرص منظمات التعلم على دراسة اؼبشاكل واألخطارالثاقبة

 وتكوف اؼبخاطرة يف إزباذ اإلطار للقرار معني وتنقسم القرارات إذل: 
2.III. القرارات: أنواع 

 ىي:أمهها القرارات و يوجد باؼبؤسسات عدة أنواع من 

                                                             

170، ص  السابق  اؼبرجع - 1  
.139-136، ص 2009والتوزيع ، االردف ،  ، القيادة اإلدارية ، دار اليازوري للنشر بشري العلاؽ - 2  
 132اؼبرجع نفسو ، ص  -  3
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  :تتميز ىذه القرارات بتوجهها اؼبستقبلي واحتواءىا على حد كبري من قرارات إستراتيجية
الغموض، هتدؼ إذل ربقيق غايات أو حل مشاكل ذات أبعاد وتأثريات كبرية على 
اؼبؤسسة ومستقبلها ومن أجل اختيار أفضل الطرؽ فاعلية لتحقيق اؽبدؼ وتتطلب 

ة األجل واألمثلة على ىذه القرارات اإلسًتاتيجية أساسا لوضع األىداؼ احملددة طويل
 األىداؼ مواقع العامل وقرارات متعلقة دبصادر رأس اؼباؿ والقرارات اػباصة باؼبنتجات.

  :وىي قرارات تطبيقية للقرارات اإلسًتاتيجية وتنفيذ األنشطة احملددة من قرارات تكتيكية
وىي أقصر مدة  طرؼ اإلدارة العليا على اؼبوارد البشرية يف كل وحدة من اؼبستوى األدىن

 زمنية من القرارات اإلسًتاتيجية مثل قرارات متعلقة بالعاملني وجدوؿ اإلنتاج.
  :)وىي القرارات اليت هتتم بتنفيذ مهاـ ؿبددة لضماف إجراء قرارات تشغيلية )تنفيذية

التنفيذ بكفاءة وبفاعلية، تتخذ من قبل اؼبشرفني يف مستويات اإلدارة الدنيا وغالبا ما تكوف 
ارات مربؾبة حسب معايري مسبقة ألغراض التنفيذ، مثل قبوؿ أو رفض القروض حسب قر 

 اؼبلفات.
 تقرير مواعيد وكميات البضائع اؼبعاد طلبها.مثال: 

واؼبهم ىنا أف ىذه القرارات الثلاث متممة الواحدة لألخرى أو مكملة ؽبا كما ىناؾ ترابط  
 يز بني القرارات إذ إسًتاتيجية أو تكتيكية.كبري بينهم وإنو ؼبن الضروري على اؼبدير التمي

 وىناؾ نوعني من القرارات مربؾبة أو أخرى غري مربؾبة: 
القرارات ىنا تكوف القواعد اليت ربكم فيها مباشرة، وىي نظم معلومات فورية، أ. مبرمجة: 

موعة حيث تستطيع نظم اغباسب ازباذ قرارات دوف تدخل اإلنساف إذ توفرت بعض الشروط، فإف ؾب
من األفعاؿ يتم ازباذىا مثلا: قرار إعادة الطلبيات اػباصة بالتخزين، يقـو اغباسب على بنود التخزين 
آليا باالعتماد على قواعد خاصة بكميات الطلبيات االقتصادية وسلامة اؼبخزوف، وىي قرارات 

 روتينية.
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ريف ؿبددة تتطلب تضم حاالت اؼبشاكل غري اؼبكررة، اليت ليست ؽبا تعاب. غير مبرمجة: 
قياـ اإلنساف هبا على اؼبستويات الثلاث )إسًتاتيجي، تكتيكي، تنفيذي( فإف نسبة كبرية من القرارات 

 اؼبتخذة تصبح ذات طبيعة غري مربؾبة مثلا: دمج منتوج مؤسسات أخرى، تعيني عاملني.
ات وعلى متخذ تتطلب القرارات غري اؼبربؾبة قدرا كبريا من اؼبرونة من جانب نظاـ اؼبعلوم

 1زباذ القرار.القرار التخاطب مع نظاـ اؼبعلومات للحصوؿ على اؼبعلومات اللازمة إل
 3.III . :اإلطار والمخاطرة في أخذ القرار 

يرى بعض اإلطارات أف اؼبخاطرة بالقرار مرىوف دبدى توفر حد أعلى من الضمانات واحتماؿ 
البعض اآلخر يرى أف اؼبخاطرة عامل أساسي يف ذبريب بدائل ناجحة يف وضع تسود  النجاح. بينما

فيو اؼبنافسة. حيث توصلت ؾبموعة "ليجي" أف اعبزائريني يرفضوف أي ـباطرة يف أي عمل أو يف أي 
حيث توصلت إذل ما يلي:  عالية من إمكانية النجاح يف ذلك، قرار، إذا دل يكونوا متيقنني بدرجة

منصب  قبوؿ %86.9إذ ترفض نسبة  فظوف على اجملازفة بطريقة شخصية،ف األجراء يتح"يظهر أ
إف عدـ  2إذا كانت غري متيقنة سباما من أهنا تستطيع القياـ هبذا العمل. جديد أكثر أمهية أو ترقية،

 هة.ية ىذا من جاستيعاب اإلطار لفكرة اؼبخاطرة، يرجع يف األساس إذل عدـ استيعابو للثقافة الصناع
ومن جهة أخرى إذل ىيمنة قوى إدارية على القرار، وىذا ىو منطق التسيري االشًتاكي الذي أنتج 

الفردية. إف واضع القرار يعلم أنو سيواجو  أنواعا ـبتلفة من  ثقافة مركزية تعمل على قمع كل اؼببادرات
 أو اإلطار سوى مقدرتو ( يف بيئة غري مؤكدة النتائج، بينما ال ننتظر من اؼبسري risquesاألخطار)

, فهذا ىو اؼبطلوب من اؼبقرر يف ظل اقتصاد السوؽ. لكن يبدو لنا أف ىذه 3على أخذ القرارات
اؼببادرات يف أخذ القرار من جانب اإلطار يف مسؤؤليتو، ؽبا علاقة قوية بعامل اغبرية، وأيضا الكفاءة، 

                                                             
 .39-28، ص 2005صباؿ الدين لعويسات، اإلدارة وعملية ازباذ القرار، دار ىومة للنشر والتوزيع، بوزريعة، اعبزائر، سنة  - 1

2 - Culture et gestion en Algérie, groupe léger et   léger, Paris, éditions, Harmattan.1997, p129.         
3  -  A.Beltas, Le processus de prise de décision managériale en avenir incertain, IN, vers une 
nouvelle culture managériale, Ministère de la restructuration industrielle et de la participation, 
opu, 1996, p198.   
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غبوافز واألجور، وىذه األخرية ىي دبتابة وؿبتوى اؼبكتسبات اؼبادية اليت يتحصل عليها من عملو كا
 الًتخيص والتحفيز يف آف واحد على كل اؼببادرات.

يضعنا ىذا التعريف يف صف إطار مؤسسة ما باؼبوظف أو اؼبسري الذي ينتمي إذل الرتبة العالية     
، نلاحظ من حيث األجر. وىذا تتمة للتعريفات السالفة الذكر. باالعتماد على ىذا التعريف األخري

أف اإلطارات الصناعية يف فرنسا تتمتع بوضع جيد من حيث األجور مقارنة بإطارات اػبدمات، 
مارس  30دبناسبة األسبوع الصناعي  APEC - صبعية توظيف اإلطاراتا هتحسب دراسة أعدف

تبني أف اإلطارات الصناعية تتقاضى يف  اؼبتوسط أجرا إصباليا خاما يقدر ب  2015 أفريل 5إذل 
منهم إذل  %10أورو إلطارات اػبدمات. وقد تصل أجور  51500أورو سنويا مقابل  60000
  1. 78000أورو، يف حني ال ترتفع أجور نفس النسبة لدى إطارات اػبدمات أكثر من  90000

ثقافة اؼبخاطرة ووضع اؼببادرات االبتكارية تعد العامل الغائب يف مؤسساتنا، لقد اتضح من الواقع أف 
وبالنظر أيضا إذل سياسة األجور  رغم اؼببالغ اؽبامة اليت تدعم اغبق يف تكوين مستمر للمسريين.

اؼبعتمدة ؼبختلف أصناؼ اإلطارات يف الصناعة اعبزائرية مقارنة بنفس الفئات السيما يف الدوؿ 
 .اؼبتقدمة
4.III .: الحاالت المؤثرة في صنع القرار 

تصنع القرارات أو تتخذ يف ضوء توافر معلومات وبيانات دقيقة وؿبددة ، ومن  غالبا ما
 ،لية ديكن تصور حدوثها قبل وقوعهااؼبعروؼ أف القرارات بأنواعها هتدؼ إذل معاعبة حاالت مستقب

، فمثلا تصنع كد بنوع القرارأاؼبخاطرة وعدـ التتتخلل القرارات عموما مستويات ـبتلفة من كما 
، يف حني تلازمت القرارات التكيفية قريبة من التأكد وقليلة اؼبخاطرةالقرارات الروتينية يف ضوء ظروؼ 

حاالت من عدـ التأكد و اؼبخاطرة ولو بدرجة معتدلة ، أما القرارات اإلبتكارية التجديدية فهي أكثر 
 وبدرجات عالية نسبيا .عرضة غبالة عدـ التأكد 

                                                             
1  -.  Cécile MAILLARD, FRANCE , SOCIAL , LA SEMAINE DE L'INDUSTRIE PUBLIÉ 
LE 30/03/2015 À 14H44. 

http://www.usinenouvelle.com/france/
http://www.usinenouvelle.com/social/
http://www.usinenouvelle.com/la-semaine-de-l-industrie/
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 ظروؼ ىي :   3وديكن تصنيف القرارات حسب ما ربيط بو اؼبنظمة يف ضوء 
 ، إحتماالت ومضوعية  .التأكد1
 ، إحتماالت غري موضوعية .عدـ التأكد 2
 .اؼبخاطرة3

 يف الشكل التارل :  "جواد شوقي"وىاذا وضحو  
 يوضح طبيعة القرارات وما تحيط بو المنضمة "و" الشكل

 
اؼبصدر : جواد شوقي ناجي ، إدارة األعماؿ ، دار حامد للنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ،سنة 

 147، ص 2000
للشكل أعلاه فإف قدرة اإلطار على تشخيص وربديد أبعاد ما حييط باؼبنظمة وشرح  وإستنادا

طبيعتو واثاره اؼبتوقعة بثقة عالية تعين قدرتو على صنع قرارات يف ظل ظروؼ التأكد أما إذا كانت 
اؼبعلومات اػباصة دبا حييط باؼبنظمة ضئيلة أو غامضة أو مشوشة أو يشوهبا نوع من عدـ الدقة أو 

وضوح ، فإف اؼبخاطرة تقتحم أعماؿ صنع وإزباذ القرار وما يؤدي إذل عدـ ثبات صانعي القرار ، ال
فنراىم ينتقلوف بني التوقعات غري موضوعية أو ذاتية ، وتنشأ حالة عدـ التأكد عندما ال تتوافر 

اإلطار قراره  مد، بل يستاؼبعلومات دبا يكفيأو ال تتوافر على اإلطلاؽ ، أو أهنا متوافرة وغري دقيقة 
 .1عرفة، أو حلوؿ إعتيادية أو غامضة، واؼبخاطرة تكوف ذات حلوؿ معروفة أو ممن التخمني واغبدس

                                                             
 135، صمرجع سبق ذكرهبشري العلاؽ ، القيادة اإلدارية ،  - 1

 إحتماالت موضوعية
 قرارات روتينية  

 إحتماالت غير 

 موضوعية 
 قرارات ذبديدية 

 المخاطرة
 قرارات تكيفية تعديلية     
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 5.III . في إتخاذ القرار المخاطرةمراحل:  

القرار واؼبخاطرة فيو سبر بعدو مراحل وخطوات متعددة البد ؼبتخذ القرار من  إف عملية إزباذ
مراعاهتا وضرورة اإلحاطة جبميع اعبوانب للمشكلة حىت يتضح لو سباما ،مث يتمعن فيها للتوصل إذل 

 :يف مايلي و اؼبخاطر فيو صنع القرارمراحل  تفقد حددالقرار اؼبناسب من بني اإلختيارات ،

  توضيح األىداؼ والقيماؼبشكلة ، أي التعرؼ على اؼبشكلة وربديد أبعادىا و تشخيص  .1
، وتعترب ىذه اؼبرحلة من اؼبراحل الفكرية الصعبة وذلك ألف عملية اؼبفاضلة بني تقييم البدائل  .2

البدائل ليست عملية واضحة وسهلة ألف مزايا وعيوب كل بديل ال تظهر وقت حبثها ولكنها تربز 
  عند تنفيذ اغبل مستقبلا .

ي للبدائل غبل اؼبشكلة تعترب من أىم اػبطوات حبيث يتم فيها اإلختيار النهائإختيار اغبل اؼبلائم، .3
،النو يتم إختيار النموذج الذي حيقق األىداؼ اؼبأمولة بأكثر السبل كفاءة يف ظل الظروؼ 

بزيادة كفاءة صنع القرار، ولتحقيق ذلك ال بد من تطبيق أربعة عوامل  اؼبرحلةوتتم ىذه القائمة ، 
 : وىي
  ربمل اؼبخاطر: تقبل اعبماعات ربّمل اؼبخاطر أكثر فبا يقبلو أفراد اجملموعة، وقد يعود السبب

أّف اؼبسؤولّية يف اعبماعات يتحّملها صبيع أعضاء اعبماعة، ومن جهة أخرى سبيل اجملموعات إذل 
ّمل نوع من التحّفظ أكثر من األفراد. جيب إجياد توازف بني تفادي اؼبخاطر والتهّور يف رب

 . فراد مؤىلني ؼبواجهة الّتغيرياؼبخاطر؛ لكي يصبح األ
   حتماالت وحجم اؼبكاسب اؼبتوّقعة : الفرضّيات اؼبغلقة تقّيد وتعوؽ الفكر ،بينما إربسني

الفرضّيات اؼبفتوحة اليت تزيد من االحتماالت تساعد على تكوين األفكار اإلبداعّية، والبدائل 
 . ؼبكاسباؼببتكرة لتحقيق أفضل وأكرب ا

 ىناؾ ثلاث اسًتاتيجّيات لتقليل أثر القرارات اليت تؤّدي إذل  :تقليل تأثري التعّرض للخسارة
 .التعّرض للخسارة 
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يتطلب يف ىذه اؼبرحلة تنفيذ القرار خبطواتو اللازمة ومتابعة ىذا التنفيذ متابعة وتنفيذ القرار : .4
للتأكد من أف القرار حيقق األىداؼ اؼبرجوة، كما أكد بيًت دروكر يف قولو "...إف أي قرار لن 
يكوف فعاال إال إذا تضمن إلتزامات ؿبددة بالعمل على تنفيذه وكانت تلك اإللتزامات واضحة 

 1منذ البدء.."وؿبددة بالقرار 

  تنفيذ القرار: متابعة.5

زباذ القرار ال بد من تقييمو وتعديلو إذا لـز األمر؛ للتأّكد من اغبصوؿ على اؼبكاسب إعند 
 2.ستفادة من اػبطأاؼبستهدفة؛ فليس اؼبشكلة يف الوقوع يف األخطاء بل اؼبشكلة يف عدـ اإل

 6.III .ة:المخاطر تحّمل اإلطار في  العوائق التي تواجو 
، واليت من شأهنا أْف ربّوؿ القرارات اغبِذرة اإلطارىناؾ عدد من العقبات اليت تواجو التطبيق 
  :إذل ؾباؿ من اؼبخاطرة غري اؼبقبولة، ومن ىذه العوائق

  .ذباُىل القيم اليت يؤمن هبا اآلخروف سواء من داخل اؼبنظمة أو خارجها -
  .اػبضوع الزائد للضغوط الداخلّية أو اػبارجّية أو كلتيهما -
  .إمهاؿ اىتمامات اآلخرين وتسفيو آرائهم وأفكارىم - 

يعترب ىذا اؼبعيار فعاؿ ؼبعرفة كفاءة األفراد واإلطارات خاصة ، فإزباذ القرار وربمل اؼبسؤولية 
الصائب ، فيختلف من شخص إذل آخر ليس باألمر اؽبني وليس كل إطار لو القدرة يف إزباذ القرار 

حسب خربتو وكفاءاتو وقدرتو الشخصية إذل غري ذلك ، لذا جيب اعبمع بني ىذه اؼبعايري الثلاث 
كفء فكل واحدة منها مكملة لألخرى، فيًتتب عن القرار الصحيح والناجح للحصوؿ على الفرد ال

 ؤسسة .تطلب اػبربة واؼبهارة والكفاءات العالية لتحقيق أىداؼ اؼب

                                                             

ة للنشر والتوزيع والطباعة ، مي ، اإلذباىات اغبديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ، دار اؼبسري ػؿبمد حسنني العج -  1 
 240-235،ص   2010، عماف ، 2ط
   2004 –السعودية  –دار اؼبعرفة للتنمية البشرية   –القرار  زباذإصانع  -ىربرت كندلر   - 2
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   :خالصة

معايري قياس الكفاءة اؼبهنية رغم إختلافها من ن خلاؿ ىذا الفصل قد وضحنا أىم م      
ذا كانت الشهادة احملصلة عليها إالشهادات العلمية اليت تلعب دورا مهما يف التقييم والتوظيف خاصة 

جل تزويد مؤسساتنا الصناعية والًتبوية وغريىا بأفراد أمن جامعة هتتم دبعايري اعبودة والنوعية من 
اػبربة اؼبهنية وسنوات العمل  وأيضاحيملوف كفاءات مهنية تسمح ؽبم بالتحقيق النجاح والتطور ، 

مع التأكيد ماـ ببيئة العمل ومعرفة كل صغرية وكبرية ، يفتو واليت تساعده باإلظلفرد يف و ل اػبربة اؼبهنيةو 
كمن يف ربقيق ي حيث فعاؿ يف اؼبؤسسات رعنصفهي زباذ القرارات إرة يف اؼبخاط على عنصر

طارئ فبا يدعي اعبمع بني ىذه  حدثوعند  واؼبشاكل زماتأىداؼ اؼبؤسسة خاصة يف تسيري األ
اؼبهنية ، وزبتلف ىذه اؼبعايري من بلد آلخر ومن مؤسسة إذل أخري حسب  اؼبعايري يف قياس الكفاءة

 زبصصها .
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 اإلجراءات المنهجية : 

  تمهيد :

تعترب اإلطارات الصناعية لفظة متدوالة بكثرة تشَت إذل  فئة إجتماعية مهنية عرفت النور بفضل 
، وتعترب ىذه الفئة شليز   حبيث إختلف عمليات التصنيع الكربى اليت شهدهتا اجلزائر منذ اإلستقبلل

"بأهنا رلموعة األفراد  "ريمون ارون"تسميتها من عادل  إذل أخر ،فقد عرفها عادل اإلجتماع الفرنسي
بينما مساىا العادل  1أعلى ادلراتب وحتتل ادلراكز ادلتميزة " ي تلمن سلتلف نشاطات احلياة اإلجتماعية تع

لنخبة واعتربىا الطبقة احلاكمة ػلتلون فيها موقع القيادة على أسس " با " جيتانو موسكااإليطارل 
 ،بينما إعتربىا  العادل 2."د على الكفاءة والتنظيم الفعال..وراثية واجتماعية وعرقية ، وكذا االعتما

".....حيث صلد أن نظرية النخبة هتتم "بالنخبة" فلفريدو باريتو اإلقتصادي واإلجتماعي اإليطارل
" سي وتواصل ىذا ادلفهوم إذل عادل اإلجتماع األمريكي 3حبكم األقلية ذات التفوق و التميز ..." 

و رغم تعدد  ، .اخل" جيمس كارل مانهايم" ..... وعادل اإلجتماع األدلاينرايت ميلز" ،
يفة وادلهنة باألساس كوهنا تتمتع مبكانة اإلستخدامات ذلذا ادلفهوم أصبح يشَت إذل "مجاعات الوظ

مرموقة يف بناء اجملتمع ، كما أن دراسة ىذه الفئة يكتسب أعلية خاصة يف الوقت احلارل بسبب الدور 
اجلوىري الذي تقوم بو يف اجملتمع باعتبار عمليات التنمية اإلجتماعية ، السياسية و اإلقتصادية ترتكز 

األدوار موعات اإلجتماعية وعلى موقعها و ىذه اجمل ىربات ادلتوفرة لدادلؤىبلت واخل ىإذل حد بعيد عل
اليت تقوم هبا و يزيد اإلعتماد على اجلانب الوظيفي ادلرتبط بادلستويات العليا من ادلهارة واخلربة 

 والكفاءة احملصلة عن طريق التدريب و التكوين يف ادلؤسسات  الصناعية والتعليمية ادلتخصصة.

                                                             
1 - Jean Yves Capul, Olivier, Dictionnaire d’economie et sciences sociales , 
hâtier , Paris ,juin , 2005, p 160  

132، ص 1998،دار الشروق ، عمان ،  1إبراىيم أبراش ، علم اإلجتماع السياسي ، ط  - 2  
  182إمساعيل علي سعد ، نظرية القوة مبحث يف علم االجتماع السياسي ، دار ادلعرفة اجلامعية ،د تا ،ص  - 3
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معايَت قياس كفاءة  حتديد أجل من عملنا بالدراسة ادليدانية  إذا نستهل الفصل  ىذا يف     
ــــب  AVALاإلطارات الصناعية بسونطراك  ، ولقد تطلب منا مجع البيانات ادلرتبطة بالدراسة وىران ــــ

 .،وحتليلها وربطها باإلطار النظري الذي انطلقت منو الدراسة 
I . اإلجراءات المنهجية : 

عطاء حتليل وتفسَت ناجح إجل أتساىم رلاالت الدراسة يف التحديد والتوضيح والدقة من 
 للدراسة وتتمثل ىذه اجملاالت يف :

1.I  .االستكشافية الدراسة 
خبلذلا معرفة  من تكمن العلمي، البحث خطوات من ىامة خطوة االستكشافية الدراسة تعترب

 ادلبلئمة ألجراء التقنيات و األدوات بناء و ضبط على كذلك تساعده و كثب عن رلال الدراسة
 اختيارىا ، طريقة و العينة نوع ضبط اجملتمع  خصائص عن الكشف  بعد الفروض ختياراو  الدراسة

وذلك هبدف معرفة الوضع  2014 طبلعية  يف األيام األورل لشهر جانفيستوكانت دراستنا اإل
 وتدارك بعض األفكار وتعديل االستمارة أيضا . 

I .2 .:منهج البحث 

 يقول لومربنج :
objet que fait la science mais la methode » ' est pas l' ce n"1 

أو غَت ذلك فهو ػلتاج  إن البحث العلمي أيا كان نوعو إجتماعي أو نفسي أو سوسيولوجي
مناهج يف كتابو ريمون بودون دلناىج وتقنيات لتحليل ظاىرة معينة او معاجلة موضوع ما ،وكما قال 

:"....عادل االجتماع مقاد إلستخدام عدة ظلاذج من ادلعطيات وفقا للمسائل اليت  جتماععلم اإل
، فلما كانت طبيعة ادلوضوع  2يطرحها واإلمكانيات اليت ؽلتلكها مع ظروف أخري متنوعة .." 

                                                             
،  2005، 2ط  -القصبة اجلديدة ، اجلزائرموريس إصللز ، منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية ، تر بوزيد صحراوي ، دار  -  1
 15ص
  44، ص1982رؽلون بودون ، مناىج علم االجتماع ، تر ىالة شبؤون احلاج ، منشورات عويدات ، بَتوت ، باريس ،  -  2
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ختيار ادلنهج وظروف القيام بالبحث وميوالت الباحث   لدراستنا واليت تشمل اإلطارات إتتحكم يف 
مبكانة اجتماعية مرموقة ونظرا لبعض  ىت، ىذه الفئة ادلميزة و اليت حتضالصناعية يف ادلؤسسا

يف عدة مؤسسات  يف اجلزائر والقيام لنا إجراء البحث  بارات وصعوبة اإلجراءات  دل يتسٌتاالعت
مؤسسة السونطراك " أفال" بوىران اليت فتحت لنا أبواهبا واستطعنا بل انتقينا  بالدراسة ادلسحية ، 

 التعامل مع عدد كبَت من إطارات ىذه ادلؤسسة .
الذي يهتم بدراسة احلقائق  و ال يقتصر فقط على مجع  على المنهج  الوصفي"فقد اعتمدنا   

ستنتاجات ذات إادلعطيات وتصنيفها وحتليلها ، بل يتضمن تفسَت النتائج وقياسها للحصول على 
، وىنا قمنا بدراسة معايَت الكفاءة يف ادلركب 1معٌت من شأهنا أن تكون تعميمات للظاىرة ادلدروسة"

 نا الطريقة اإلحصائيةملستعإ .حليل البيانات ادلوجودة يف االستمارات ، و استعملنا ادلنهج الوصفي لت
عاجلة البيانات وترتيبها دل على التكرارات والنسب ادلؤوية  إلعطاء البعد الكمي للنتائج  وكذا البسيطة

 .وتصنيفها
3.I . :أدوات البحث 

 اإلستمارة وادلقابلة . عتمدنا علىأما تقنيات البحث فقد إ
 :المقابلة  .1

 استخداما، وأكثرىا ادلنهجية األدوات من تعترب واليت البيانات جلمع كأداة ادلقابلة تستخدم
 القائم ػلاول ذلك طريق وعن ادلواجهة، موقف يف فردين بُت اللفظي التفاعل على تعتمد حيث

 أو الدوافع أو وادلشاعر واإلدراكات واالجتاىات اآلراء عن تعرب اليت ادلعلومات على احلصول بادلقابلة
حيث قمنا مبقاببلت حرة شفوية مع بعض اإلطارات داخل األقسام  2احلاضر. أو ادلاضي يف السلوك

وتدوين رلموعة من ادلعلومات اليت تساعدنا يف فهم الظاىرة واإلدلام بادلوضوع إضافة إذل مجع  بعض 

                                                             
،  2001،مؤسسة الوراق،عمان ،  1مروان عبد اجمليد إبراىيم ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل اجلامعية ، ط - 1
 125ص
 33 ، ص 1983 ، ط ب ، رةھالقا ، العربية النهضة دار ، االجتماعي البحث يف مقدمة ، زلمد علي زلمد - 2
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لبلستبيانات ، فقد احتوت ادلقابلة على رلموع أسئلة اإلستبيان بل علا  حتليلنا تثري قد ادلعلومات اليت
متطابقتُت وذلك من أجل معرفة بعض اخلبايا وادلواقف وإدراك بعض احلقائق واألفكار ادلعمقة حول 

 .ادلوضوع ، وكشف احلقائق

 :االستمارة .2
 أجل من األفراد إذل توجو األسئلة من رلموعة يضم ظلوذج " أهنا على البحث استمارة وتعرف

 طريق عن إما االستمارة تنفيذ ويتم موقف، أو مشكل أو موضوع حول معلومات على احلصول
  1الربيد. طريق ترسل إليهم عن أو تعطى إذل ادلبحوثُت أو الشخصية ادلقابلة

  من خبلل االستمارة أسئلة صياغة دتت وقد االستمارة كتقنية أساسية يف البحث، إستعملنا
 .سؤاال 61زلاور و 09 تضمنت و اإلشكالية،

 ،جتماعية ،ادلنصب نس،احلالة اإلاجلالسن، العينة، ألفراد الشخصية البيانات األول: المحور 
 أسئلة . 6جتماعي  وػلتوي على األصل اإل مهنة األم ، مهنة األب،

  ادلنصب ، التخصص ،األقدمية يف ادلؤسسة  حتتوي على :الوضعية اإلجتماعية :المحور الثاني
 أسئلة. 4وػلتوي على 

تتضمن الراتب الشهري ، نظام األجور يف ادلؤسسة   :الوضعية االقتصادية :المحور الثالث
 أسئلة . 7وػلتوي على 

التخصص  الشهادة احملصل عليها، علمي، وتتضمن مؤىل :التأهل العلمي :المحور الرابع 
 .أسئلة  10والتعيُت ػلتوي  التوظيف ومعايَت

التكوين ،ادلعلومات : تتضمن نوع التكوين ،مكان التكوين وعالقته باألداء :المحور الخامس
  أسئلة . 8اذلدف من التكوين، ػلتوي على  ،أسلوب ادلكونُت ،احملصل عليها

                                                             
 181،ص  2،1974 ط ، السعادة مطبعة ، االجتماعي البحث الباقي، قواعد عبد زيدان - 1
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 5على معايَت التقييم ، ادلسؤول عن التقييم ،ػلتوي  تتضمن: :المحور السادس تقييم األداء
 أسئلة .

قوانُت الًتقية ،معايَت الًتقية ،كيفية االعبلن  ،: نوع الًتقيةترقية االطارات :المحور السابع
 أسئلة . 10ػلتوي على  عنها،

: وتتضمن نوع اختاذ القرار ،كيفية اختاذه ،ىل القرار اتخاذ اإلطارات و: المحور الثامن
ادلبادرة يف القرار، وسلاطر إختاذ القرار ،ػلتوي  أو حريةيعتمدون اإلطارات على ادلركزية أو االستشارة 

 أسئلة. 7على 
باإلشراف وىو مؤشر جد ىام بالنسبة لئلطارات   : متعلقااإلطارات واإلشراف: المحور التاسع

وما ىو ظلط اإلشراف الفعال يف ادلؤسسة ،واخَتا معايَت تقييم كفاءة اإلطارات وتوضيح رأي كل 
 أسئلة . 5ػلتوى على  قطة،مبحوث حول ىذه الن

I.4 : عينة البحث 

إن القدرة على تعميم النتائج للمجتمع الكلي تتوقف علي حسن اختيار الباحث للعينة ،ولكن 
 .1غلب أن يكون االختيار واعي تراعي فيو قواعد واعتبارات علمية معينة 

بكم ىائل من ادلوارد البشرية والكفاءات والقدرات ، ذلك راجع إذل  و تتميز شركة سونطراك
من  يتكون رلتمع الدراسة التطور التارؼلي الذي شهدتو الشركة منذ نشأهتا بعد االستقبلل مباشرة ،ف

اطار 134، ولقد مت حتديد العينة ب إطار صناعي 672فال"  من لؤلمبركب" اإلطارات الصناعية  
والذي ػلدد  2%20خذ نسبة أن أنوإرتاينا  ،%20أو ، % من اجملتمع الكلي10ة ختذ بنسب فالعينة

 الفئات ادلهنية كالتارل :

                                                             
،  1987و على مصطفي الشيخ ، مبادئ البحث الًتبوي ، الدار العربية للطباعة والتوزيع ، بَتوت ،  فرح موسي الرىٍت -  - 1

 135ص 
زلمد بوعبلق ، ادلوجو يف اإلحصاء الوصفي واإلستدالرل يف العلوم النفسية والًتبوية و االجتماعية ، دار االمل للطباعة  - 2

 20، ص 2009والنشر 
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  134العينة = 
 N =  =672رلتمع الدراسة 

N1  =
  نسبة العينة    عينة البحث  الكلية  

    
 

 

           

    
  1   

 1  =134 
استمارة على اإلطارات وذلك ألخذ بعُت االعتبار لبلستمارات اليت ال تسًتجع  150مث قسمنا 

 .ستمارة وىو ما ؽلثل العينة. إ 120سًتجاع إمن ادلبحوثُت أو ضياع بعضها ، وفعبل قد مت 

II  .: مجاالت الدراسة 

1.II . :المجال الزمني 

حىت إجراء وتطبيق االستمارات " يف الفًتة ادلتقطعة  كان نزولنا إذل ادليدان "الدراسة االستطبلعية 
هبدف االدلام بكل جوانب ادلوضوع والتعرف على  2014حيت شهر ماي 2014بُت جانفي  ما

ادلؤسسة وبعض عناصرىا ، ومجع أكرب عدد من ادلعلومات وذلك من خبلل اجراء بعض ادلقاببلت 
ارد البشرية واالستفسار عن العديد من األمور اليت مع رئيس ادلوارد البشرية ختطيط وإسًتاتيجية ادلو 

وحرصنا على أن تكون اإلجراءات ادليدانية  ختصنا يف الدراسة، وكذلك توزيع االستمارات ومجعها،
 .مبنطقة صناعية وحضرية كربى كمنطقة "وىران" 

2.II . : المجال البشري 

 . اإلطارات الصناعية ومعايَت التوظيف 
  مفهوم الكفاءة لدى اإلطارات ادلنحصرة ما بُت الشهادة العلمية واخلربة ادلهنية 
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 طارات واختاذ القرار اإل 
 . أنظمة الًتقية وتقييم األداء 

وبعد الدراسة اإلستطبلعية خبلل شهرين تقريبا واإلدلام جبوانب ادلوضوع وتكوين فكرة جوىرية 
على ادلبحوثُت بكافة الفئات العمرية وخصصنا حول بعض التفاصيل قمنا بتوزيع االستمارات 

للمعايير يتضمن ظلوذج الدراسة كمجال بشري ؼلضع للدراسة ادليدانية ،حيث اإلطارات الصناعية  
 تيَتات التالية : ادليف  الصناعيةفي المؤسسة طارات قياس كفاءة اإل

قياس الكفاءة ادلهنية  ايَتعم" يوىات مستقلة كفاءة اإلطارات الصناعية "ومتيَت وىو"   تابعمتيَت 
و سنوات العمل"، "الشهادة العلمية لئلطار" ،" اخلربة ادلهنية أ ىيمؤشرات   3لئلطارات وتتمثل يف 

 ها الفرضيات  الثبلث للدراسة .تضمن" واليت توادلخاطرة فيو ختاذ القرار إو "

 الجدول "أ"يوضح اإلطار التصوري لنموذج الدراسة

 ةالمستقل اتالمتغير  التابع  المتغير
 

 كفاءة اإلطارات الصناعية
 

 معايير قياس الكفاءة:
  الشهادة العلمية 
  اخلربة ادلهنية 
  اختاذ القرار 

 
III . المجال الجغرافي: 

1.III . :التعريف بمؤسسة سونطراك وهران وأهم فروعها 
وىران وىي شركة عمومية اقتصادية ذات طابع صناعي  أجريت الدراسة مبؤسسة سونطراك 

واقتصادي تعمل علي البحث واالستيبلل و النقل وجتهيز وتسويق النفط، والياز ومشتقاتو ،كما أهنا 
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أسست مبرسوم رقم  تشتيل يف قطاعات توليد الطاقة ادلتجددة واليَت متجددة وحتلية مياه البحر،
 . 31/12/1963ادلؤرخ يف  491-63

وم مؤسسة السونطراك هبدف نقل احملروقات السائلة عرب القنوات، أصبحت رائدة يف اجملال عل تق
ادلستوى الدورل ، ومتواجدة يف ميدان صناعة البًتول من حبث إذل توزيع وىذا ما أدي إذل تعديل 

حيث أصبحت  1966ادلوقع يف ديسمرب 292/66قانون خاص هبا من خبلل ادلرسوم رقم 
 الشركة الوطنية للبحث واالنتاج ونقل وحتويل وتسويق احملروقات .  سونطراك

 أهم فروعها : 2.2

 حتتوي مؤسسة "سونطراك "على الفروع التالية :

 المكلف ب:  AMONTفرع 

 اكتشاف البًتول ،حبث وتنمية االنتاج ،ضخ وتكرير .

 المكلف ب :  TRCفرع 

 نقل احملروقات عرب القنوات التوجيو

 الرئيسية.اإلنتاج ضلو الشبكات الثانوية و  اذليدروكاربور السائل اليازي ونقلو من مناطق ختزين مادة

 المكلف ب : فرع التجارة الهيدروكربونية

 جتارة األسواق الداخلية واألسواق اخلارجية 

 نشاط المصب وهران :  AVALفرع 

بقرار ادللحق الذي وذلك  2008جانفي  17يقع ىذا الفرع يف حي مجال الدين الذي أنشأ يف 
أصدره السيد نائب ادلدير العام دلؤسسة سونطراك وحتت إشراف الرئيس ادلدير العام السابق زلمد 
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بعقد زلدد 1274عون مداول و  13643ب  2011مارس  31مزيان وقدر عدد العمال هبا يف 
 .بعقد غَت زلدد ادلدة 874ادلدة 

 :لمديرية الموارد البشرية  AVALمصالح فرع  3.2

وىدفها ىو تطوير وتنمية  AVALة ادلوارد البشرية ىي ادلصلحة الرئيسية يف نشاط ر اإد
 الكفاءات البشرية و الكفاءات اإلجتماعية ، تقييم وتطوير األداء و تيطية اليد العاملة يف ادلؤسسة .

 مصلحة االنتقاء والتوظيف : .1

التنبئية باحتياجات ادلوظفُت واختيار تقوم بانتقاء وتوظيف العمال اجلدد، مرتكزة على اخلطط 
أفضل ادلتقدمُت للمناصب ووضع الرجل ادلناسب يف ادلكان ادلناسب لتحقيق النجاح ورفع مردودية 

 ادلؤسسة .

 مصلحة عالقات العمل : .2

السلفيات بيئة العمل، كما حتدد الطلبيات و تدرس ىذه ادلصلحة العبلقات بُت العمال يف 
 لتكلف بإجازات العمال و ادلتعاقدين.االجتماعية للموظفُت وا

 مصلحة الموارد البشرية : .3

فيها التخطيط يف القوى العاملة وتتبع كل  هتتم ىذه ادلصلحة بتسيَت ادلوارد البشرية مبا
تقييم أدائهم ، كذلك ترقية ادلوظفُت و ادلعاش ادلستخدمُت وادلوظفُت منذ توظفهم يف ادلؤسسة إذل غاية

 أجورىم إرل غَت ذلك من تطوير كفاءاهتم ومهاراهتم عن طريق التكوين .حتديد تكوينهم و و 
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 مصلحة التكوين : .4

، وذلك بالتحضَت من أجل تنمية الكفاءات وتطويرىا تقوم ىذه ادلصلحة بإعداد برامج التكوين
قٍت ، وتتبع خطوات التكوين يف ادليدان التالتكوين الطويلة والقصَتة ادلدى ادلتابعة دلختلف أنواعو 

 واإلداري وتتبع إدماجهم وصلاح إطارات ومهندسُت وموظفُت .

 مصلحة تسيير اإلطارات العليا :  .5

رؤساء األقسام ختتص ىذه ادلصلحة بعقود التسيَت اإلداري و اإلطارات العليا، كادلدراء و 
مام بالتكوين الدوائر أي كل ادلسَتين ،وهتتم بتنمية ادلوارد البشرية وتسيَتىا واإلىتورؤساء ادلصاحل و 

 والتنسيق مع اإلدارة.

 مصلحة الترقية: .6

منصب شاغر ناتج تقاعد أو ىي مصلحة خاصة بالًتقية يلجأ إليها يف حال يعلن أن ىناك 
ادلؤسسة وحتديد نوع ادلنصب  ، تقوم باإلعبلن عن منصب شاغر من خبلل حتليل إحتياجاتإستقالة

وكل صفاتو واإلرسال إرل مجيع أضلاء ادلؤسسة ومن مث جتمع ادللفات، واألولوية لؤلقدمية ادلهنية ، 
والكفاءة حيث تساعدىم يف حتديد إستقبال ادللفات وبعدىا يفتحون زلضر حبضور مجيع الرؤساء 

وبعدىا يقومون بدراسة ملفاهتم وكفاءهتم وادلسؤولُت إلختيار عدد من أفضل ادلًتشحُت ذلذا ادلنصب 
يكون زلضر أخَت يتضمن األفراد الذين مت إختارىم للمنصب وىذا يسمى  العلمية بعد ذلك،

 أشهر بعد إستبلم ادلنصب اجلديد.  3التوظيف الداخلي أيضا ، أو الًتقية من خبلل تكوينهم دلدة 

 : AVALالهياكل الوظيفية ب   -أ 
 (Auditإدارة الرقابة ) -
 ( H.S.Eمصلحة الصحة والسبلمة ادلهنية ) -
 (GRHإدارة ادلوارد البشرية  ) -
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 (  FINاإلدارة ادلالية  ) -
 ( ISIتكنولوجيا ادلعلومات ونظام ادلعلومات )  -
 ( PLSإدارة التخطيط  االسًتاتيجي )  - 
 (JURاالدارة القانونية ) -
 : التارل ادلصب على النحويتم تنظيم نشاط (: Audit. إدارة الرقابة )1

  قسم ادلتابعة وحتقيق ادلنصب 
  ) دائرة  الرقابة الوظيفية ) قسم الرقابة الوظيفي 
  دائرة الرقابة ادلالية 
 قسم الرقابة التشييلي  

 :منظمة على النحو التارل(  H.S.Eمصلحة الصحة والسالمة المهنية )  .2
  وزارة الصحة والبيئة 
  وزارة الصحة واالمن 
 الشهادة  وحدة 
  خلية االتصال و االعبلم 

 (GRHإدارة الموارد البشرية  ) .3
  إدارة ادلوارد البشرية 
  إدارة االختيار والتوظيف 
  إدارة التنظيم وعبلقات العمل 
  دائرة التنظيم 
  دائرة التدريب 
  دائرة تسيَت كبار التنفذيُت 
  قسمADM   الشخصية 
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 (  FINاإلدارة المالية ) – .4
 اخلزانة ادلالية  إدارة 
  توطيد إدارة ىيئة احملاسبة 
  الرقابة االدارية وزارة ادليزانية و 
  الضرائب التأمينات و 
  مشروع احملاسبة التحليلية 

 ( ISIتكنولوجيا المعلومات ونظام المعلومات )  – .5
   قسم أنظمة ادلعلومات 
  قسم تطوير قاعدة البيانات 
  قسم االتصاالت 
  الواجهات قسم الشبكات، األمن و 
  قسم الوثائق واألرشيف 

 ( PLSإدارة التخطيط  االستراتيجي )  –  .6
  التخطيط 
   حتديد االسًتاتيجيات ادلتبعة 

 (JURاالدارة القانونية ) – .7
  قسم العقود 
  التنظيم قسم التقاضي البحث و 
  قسم ادلشاريع 
  قسم تتبع الشركات التابعة 
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 (:ADMإدارة ) .8
 ادلهام واألدوار التالية :ىذه اإلدارة مسؤولة عن 

 حتقيق اخلدمات الطبية اإلجتماعية للموظفُت واإلداريُت، نيابة عن اذلياكل ذات أفضل مقعد
 .حيث التكلفة والكمية واجلودة وادلدةبأحسن الشروط من 

: توفَت اخلدمات نيابة عن ىياكل ادلوظفُت من التقاعد يف اجملاالت التالية 
 الطبية والثقافية .االجتماعية و ة االدار  االدارة ، جدول الضرائب،

 الهياكل التنفيذية :  –ب 
 تسييل الغاز وفصل شعبه :  .1

 إدارة العمليات  -

 إدارة الصيانة  -

 التقنية  -

 الوحدة القانونية  -

 وسائل خلية تنسيق  -

 .GPLورلمعات   GNLالياز الطبيعي ادلسال  -

 أربعة: GNLرلمع للياز الطبيعي ادلسال  -
GL4- GL1.K- GL2.Z-GL1=Z 

GL1    ، سكيكدةGL4  . أرزيو 

 أرزيو .  GPL :GP1.Z  - GP2.Zرلمعُت :  -

 رلمع تصدر ادلكثفات  -
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 : قسم البحوث والتنمية .2

 إدارة األعمال وتطويرها  -

 اإلدارة اذلندسية  -

 تتبع وإدارة اإلنتاج  -

 مدراء ادلشاريع  -

 وسائل خلية تنسيق  -
 مديرية األنشطة الخارجية : .3

 إدارة ادلشاريع مركز البحوث التحويلية  -

 يرتبط إذل منصب التكرير نائب الرئيس  -

 وحدة االتصاالت  -

 ادلنسق  -

 مسؤول عن األمانة  -

 SIEمنسق  -

 ادلساعدين وادلستشارين -
 قسم البحث العلمي والتكنولوجي :  .4

 إدارة ادلشاريع واللبحث -
  مديرية التخطيط وادلراقبة -
 إدارة حرص التكنولوجيا  -
   PIإدارة الشراكة و -
 إدارة ادلختربات وادلنافع  -
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IV  .ألفراد العينة  المعطيات السوسيو ديموغرافية: 

من ادلنطقي أن كل دراسة علمية تستلزم، الدقة وادلوضوعية ، وحتديد خصائص أفراد العينة وىوية 
 ونعٍت األساسية دؽلوغرافية  السوسيو ادلعطيات إذل أي رلموعة أو فئة مدروسة ، وذلك بالتطرق

، كذلك العائلية والوضعيةادلنصب ، والسن، احلالة اإلجتماعية ،مساراهتم التعليمية ،  اجلنس : بذلك
ادلهٍت بصفتهم إطارات صناعية  والنشاط الشيل بعادل بإلتحاقهم أحاطت اليت والظروف ختصصاهتم

 : يلي ما يف سنوضحو ما ،وىذا 

 الجنس: .1

يف حتديد خصائص أفراد العينة ،ويعترب  ،منو ننطلق الذي األساس الشخصية البيانات تشكل
للبيانات وبناء  الكمي التحليل ، ومن خبللة اجتماعية  يف أي موضوع للدراسةاجلنس أول خاصي

 على ادلعطيات اخلاصة باإلطارات الصناعية بسونطراك "أفال" بوىران.
 . أفراد العينة  توزيع التارل اجلدول لنا يبُت 

 الجنس حسب العينة أفراد يوضح توزيع  : 01 رقم الجدول
 

 

 

 

 

مقابل اإلطارات  %6008تعترب نسبة اإلطارات الصناعية النسوية" بأفال " مرتفعة بنسبة      
 %0 ونوضح ذلك من خبلل الشكل التارل : 3902قل منها ، وؽلثلون نسبةأالصناعية الذكور 

النسبة  التكرار الجنس
 المؤوية%

 3902 47 ذكر
 6008 73 ىأنث

 %111 121 المجموع
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 رسم دائري يوضح توزيع المبحوثين حسب الجنس ":1الشكل رقم "

أعبله يتضح يف ىيمنة العنصر النسوي  أكثر من نصف عينة " 1من خبلل الشكل رقم "
ع اجلزائري الذي كانت حتكمو شلا نبلحظ تييَت إجتماعي أي يف بنية اجملتم اإلطارات الصناعية ،

اذليمنة الذكورية وىذا التحول نتيجة أسباب فرضتها التيَتات السوسيوإقتصادية شلا وجب تييَت 
ىنا تظهر قدرة ادلرأة اإلطار دؽليرايف، وخروج ادلرأة للعمل وشيلها دلناصب سلتلفة منها القيادية ،ومن 

 عة يف اجملال ادلهٍت وإقتحام ادلهن القيادية وىذا مايف التحكم ووصوذلا ارل درجات عالية ومراكز مرتف
، وىذه حتتاج إذل مهارات وكفاءات عالية حبيث 1يف نظريتو للحاجات" بتحقيق الذات"  ماسلومساه أ

، حيث تبُت يف إحصائيات ادلرأة اجلزائرية خاصة  بالتدريجادلكانة ادلرموقة وصلت إليها ادلرأة عامة و 
سنة  24، يف مدة تقارب  1999%  سنة  16% إذل  4.3تطور عمل ادلرأة من  1975لسنة 

                                                             
 العامة اإلدارة ىوانة، اللطيف عبد تر: وليد .الناس إلدارة التطبيقي السلوك علم مدخل اإلشراف، : جراي – ل جَتى -  1

 196، ص  1988 ، ط ب ، الرياض للمكتبات،

39,17 

60,83 

 الجنس  لفئة اإلطارات 

 ذكر 

 انثي 
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بعد ادلعاناة والتهميش اليت كانت وىذا  1من فرص عمل الرجال ، ¼ نسبة   تأخذ،حيث كانت 
رأة" على أهنا حصلت معرضة لو فيما قبل وقد تبُت يف دراسة حول "اإلطارات النسوية ادلهنية دتكُت ادل

اذليمنة الذكورية   كموجملتمع اجلزائري الذي كانت حتعلي إمتيازات رغم التقبل السليب ذلا من طرف ا
وضعف تواجد اإلطارات النسوية حيث أن عمل ادلرأة كانت حتكمو معايَت تقليدية يف اجملتمع 

بقولو:" ....غلب على ادلرأة خارج البيت  جمال غريداجلزائري حيث صرح عادل االجتماع اجلزائري 
ثقافية -أن حتًتم بعض الشروط الذي ػلددىا اجملتمع احمللي والذي عادة ما تصدر عنو فتاوي سوسيو

، وىذا  فيما سبق ولكن بدأت 2، فهذه الشروط تعمل على تنظيم عمل ادلرأة خارج البيت .." 
تصادية  اليت دتنحها الرضا النفسي وادلساعلة قإستقبللية إتنقص شيئا فشيئا  ، وأصبحت تتمتع ب

 .يا واقتصاديا خارج وداخل البيت الفعالة تربويا ، تنمو 

حتقيق ادلرأة و  ،3جتماعيةادلكانة اإلستطاعت أن حتقق الراحة النفسية و إضافة إذل أهنا إ   
، ومن جهة احلياةة مع الرجل لتيطية تكاليف قتصاديستقبللية ادلادية وقدرهتا على ادلساعلة اإلاإل

أخرى يستهلك الزوج أو األب لراتب ادلرأة كليا أو جزئيا  بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة وىذا السبب 
الرئيسي يف السماح ذلا بالعمل ،أي عدم تيطية الرجل لتكاليف ادلنزل ،وشيل ادلرأة ؽلكن مساعدتو 

خاصة يف وضعنا احلارل  كبل اجلنسُتوتقدم اجملتمع صارا مرىونا مبساعلة  يف تيطية تكاليف ادلنزل 
وأكدت أن النساء معروف  شريفة ديب الباحثة اجلزائرية وأكدت ىذه الفكرة، وغبلء ادلعيشة

، السيارة ...اخل أجل حياة أكثر راحة، كالتلفزة، الثبلجة من شلتلكاتيستثمرن أجورىن يف شراء 

                                                             
 الوضعية السوسيومهنية للمراة االطار،  االطارات الصناعية ، شروط تكوين طلبة حديثة ، منشورات  ،زرزوين جهيدة  -  1

CRASC   88، ص  2005،  09، دفاتر ادلركز رقم . 
2 -  Guerid Djemal- Femmes travail et société à toujours le dernier mots ,in 
femmes et développement- actes de l’atelier – Oron – CRASC – Aout- 1995 – 
pp 33-41 

ومتطلبات التنمية ، أطروحة دكتوراه ،علم االجتماع ، ختصص تنمية بوزيدي رجاء ، النخبة النسوية بُت الواقع السوسيوثقايف  - 3
 .228، اجلزائر ، ص 2015بشرية ، جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، 
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ومن ىنا ؽلكن أن ندرك أن إستقبللية ادلرأة تبقي جزئية  1مساء أزواجهن" .أوكذلك يف شراء العقارات ب
 يف اجملتمعات اجلزائرية ، ورغم ذلك يف حتقق اصلازات كربى يف وظيفتها.

قسام طار مبؤسسة "أفال" وىي تتوزع على سلتلف ادلصاحل واألوقد دلسنا ىذا التفوق للمرأة اإل
رئيس ادلصب، مهندس، رئيس ، رد البشريةصفات مثل: رئيس ادلوا ووجدناىا تشتيل بعدة ،والورشات

 ،.....اخل.قسم

 السن : .2

أما بالنسبة لتحديد فئة السن لدى اإلطارات الصناعية ضروري يف الدراسات ادليدانية ، شلا  
يساعدنا يف معرفة توزيع أفراد العينة حيث قسمنا الفئات العمرية إذل  ثبلث حسب السن وكشف 

 ":2الفئة ادلهيمنة وىذا ما يتبُت يف اجلدول رقم"
 السن حسب العينة أفراد توزيع :"2 "رقم الجدول

 

 

 

 

 

                                                             
1 - Chafika Dib Marouf, rapports sociaux, rapports matrimoniaux et condition 
féminine en Algérie, insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et scienc), 
familles d’hier et d’aujourd’hui, N°04-Janvier-Avril, (Vol.11,1), Centre de 
recherche en anthropologie Sociale et culturelle, 1998  ، Oran, Algérie, p31 

 النسبة المؤوية% التكرار الفئات
 2500 30 سنة  30إذل  20من 
 5008 61 سنة 40إذل  30من 
 2402 29 سنة 50إذل  40من 

 %111 121 المجموع
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سنة  40و  30من خبلل اجلدول ؽلكن مبلحظة أن أغلبية اإلطارات تًتاوح أعمارىم بُت 
% وتعرب عن نصف عينة البحث ، شلا نستخلص أن ىذه الفئة 50.2كرب نسبة وادلتمثلة يف أوذلك ب

سنة شلا يدل علي أهنم حاصلون  30و 20، بينما ربع العينة تًتاوح أعمارىم مابُت  ىي فئة شبابية 
ادلناصب يف وقت قريب وىم من أصحاب أصحاب الشهادات اجلامعية حديثة العهد ،بينما  ىعل

تبقية تشمل األفراد الذين تًتاوح أعمارىم فوق األربعينات واخلمسينات أي ادلتقدمُت يف السن الفئة ادل
%، مبا لديهم من كفاءة وخربة مهنية حول  24.17ىم الفئة الصيَتة يف عينة البحث ؽلثلون نسبة 

ل ادلؤسسة وكيفية تسيَتىا ، فهذه الفئة عرفت  اضمحبلال مقارنة بسنوات مضت حيث كانت دتث
 " .2النسبة اليالبة يف ادلؤسسات االقتصادية، وىذا ما يوضحو الشكل رقم " 

 
 ": أعمدة بيانية توضح توزيع المبحوثين حسب الفئة العمرية2الشكل رقم "

من خبلل دراستنا للفئات الثبلث يبُت لنا الشكل البياين أن الفئة اليالبة واليت دتثل اكرب نسبة ب 
العينة، وىي الفئة الشبابية يف اجملتمع  وىذا راجع إذل خصوصية اجملتمع % أي نصف  50.8

سنة أو ما  40سنة إذل15من الفئة الشبابية والذي يًتاوح أعمارىم ما بُت  2/3اجلزائري الذي ؽلثل 
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 %،25بينما الفئتُت ادلتبقيتُت علا أصحاب الشهادات اجلامعية احلديثة بنسبة  تسمى بالفئة النشطة
شلا غلعلنا ندرك أن سياسة التشييل يف اجلزائر هتتم بتوظيف بالكفاءات البشرية وكذا إمتصاص 

فئة اإلطارات ادلتقدمُت يف السن الذين ػلملون خربة مهنية وىم  سلرجات التعليم العارل، أما
كل وجتنبها ىم الفئة القيادية اليت حتمل اخلربات والتجارب ادلهنية وكيفية جتاوز ادلشا  %،24.2بنسبة

وماىو مبلحظ ميدانيا أن ىناك تعاون وتكامل وتنسيق بُت عمل الفئات الثبلث  بأكرب قدر شلكن،
فكل منهم يكمل األخر وذلك بتشكيلهم وحدة عمل كلية ومتماسكة ومستقرة ، شلا غلعنا ننفي 

إلطارات ذو اخلربة فكرة  وجود صراع بُت الفئات الثبلث ، بل يرجح دائما يف إختاذ القرارات إذل فئة ا
 ادلهنية، والكفاءة الكافية يف وضع القرار اإلسًتاتيجي ادلناسب يف ادلصب.   

 الحالة المدنية : .3

تعترب حتديد احلالة ادلدنية لفئة اإلطارات الصناعية، عنصرا أساسيا أخرا، لتحديد ىويتهم،    
 ":3ل رقم "وذلك من خبلل الكشف عن الوضعية االجتماعية وىذا ما يبينو اجلدو 

 الحالة المدنية  حسب العينة أفراد توزيع ": 3" رقم الجدول

 

 

 

 

سجلنا  من خبلل البيانات اإلحصائية لتوزيع اإلطارات الصناعية حسب احلالة ادلدنية فقد    
فرد وؽلثلون أكثر من نصف العينة ، وسجلنا نسبة   77% من العينة متزوجون ، ؽلثلون  64.2نسبة 

 النسبة المؤوية% التكرار الحالة المدنية
 64.2 77 متزوج
 34.2 41 أعزب
 1.7 2 مطلق

 %111 121 المجموع
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% لئلطارات ادلطلقُت أو األرامل وىي  7. 1%  من اإلطارات غَت متزوجون ، بينما نسبة 34.2
 ضئيلة  الضئيلة.

 
 الحالة  االجتماعية بيانية توضح توزيع أفراد العينة حسب  أعمدة( 3الشكل رقم )

وىذا دليل  من اإلطارات متزوجون،% 64.2تربز نتائج التحقيق أن أكثر من ثلثي العينة بنسبة 
على ألسرة أيضا أن ادلتزوجون ذلم عدة مسؤوليات باإلضافة إرل مسؤوليتهم يف ادلؤسسة ،شلا تساعد ا

 ىاإلنتاجية وكذا يكتسب القدرة عل ستقرار يف خلق جو مناسب لتحفيزه على العمل وزيادةاإل
، إضافة إذل أن احلالة اإلقتصادية اجليدة ذلم تسمح بالزواج رغم األزمة التحكم يف سلوك العاملُت

فقد ترتبط % 32.2، بينما الثلث ادلتبقي عزاب  مثلوا اإلقتصادية اليت ضلن بصددىا وفًتة التقشف
 .فقط مسؤوليتهم بالعمل يف ادلؤسسة

عض الدراسات أن قياس الكفاءة يف التسيَت تساىم فيو أيضا احلالة العائلية من خبلل وقد تبُت ب
إظهار قدرة األب على تسيَت شؤون أسرتو وقيادهتا بنجاح وىذا أكيد ينعكس اغلابيا على اإلطار 

 القائد يف ادلؤسسة من خبلل ما يصدره من قرارات يف عملو . 
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 األصل االجتماعي : .4

يقصد باألصل االجتماعي البيئة والوسط الذي إضلدر منو اإلطار ونشأ فيو ، والذي من خبللو 
يتحدد ادلستوى ادلعيشي واخلصائص االقتصادية واالجتماعية وحىت الثقافية ،كما أن حتديد الوضعية 

، حبيث تساعدنا على الكشف عن بعض عملية مهمة يف البحث السوسيولوجياإلجتماعية 
ادلرتبة أو ادلكانة اإلجتماعية لؤلصول وانعكاسها  أوة اإلطارات من حيث طبيعة الطبقة خصائص فئ

على دور اإلطارات العاملة بادلؤسسات االقتصادية العمومية بببلدنا ويعمل على الكشف عن درجة 
احلراك االجتماعي ، وىناك عدة مؤشرات ؽلكن االعتماد عليها من أجل حتديد األصول االجتماعية 

 الطبقة السوسيوثقافية )غٍت فقَت(.....اخل. ؤلفراد من بينها مؤشر مهنة األب ، مهنة األم،ل

حيت سرة ،أي عن ادلستوي االقتصادي و وقد ركز على أعلية مهنة األب يف الكشف عن دخل األ
ال الثقايف للعائلة اليت ينحدر منها اإلطار ، وبالنسبة دلهن أباء اإلطارات الصناعية" بسونطراك أف

 بوىران" بإمكاننا إعطاء فكرة عامة عن ذلك بواسطة اجلدول التارل :
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 "توزيع أفراد العينة حسب  مهن أباء اإلطارات  :4الجدول رقم " 

 %النسبة المئوية  التكرار طبيعة المهنة
 5,8 7 الدرك الوطني

 51,7 62 موظف متقاعد
 1,7 2 رئيس مصلحة

 13,2 20 أعمال حرة
 1,7 2 مهندس

 1,7 2 تاجر
 4,2 5 إطار سامي
 5,8 7 طبيب

 4,2 5 إطار متوسط
 1,7 2 مدير

 4,2 5 مقاول
 8, 1 أستاذ

 100,0 120 المجموع
ن جانب مهم من أصول فئة لنا بشكل واضح ع يكشفوالذي  إن ما ػلتويو اجلدول أعبله   

 األصول ىو : وقد يكون أىم ما ؽلكن تسجيلو من مبلحظات حول ىذه ،اإلطارات

أن معظم أباء  ، اإلضلدار من األصول اإلجتماعيةخبلل النتائج أن ىناك تنوع يف نبلحظ من
ادل نصف العينة ما يع%،  51.7اإلطارات ىم موظفون متقاعدون وىم من يشكلون اكرب نسبة 

 %. 8.4بنسبة  مث يليها فئة العمال ،تقريبا
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تعرب عن  إال أننا سجلنا ضمن عينة البحث من اإلطارات من ينحدر من أوساط اجتماعية راقية 
%   5.8مث يليها ، أفراد من أباء العينة 10ا يعادل أي م%  8.4إطارات سامية ومتوسطة بنسبة  

بنسبة ،ونفس النسبة أيضا منهم من األطباء   من اآلباء ػلتلون مناصب قيادية  يف الدرك الوطٍت
 ىذه الفئة من ، شلا تعترب%منهم مديرين 1.7مث ،  % من ادلقاولُت 4.2%، مث نسبة   5.8

، إطار وأبناءىم م يزاولون مهن راقية طبيب، مقاول، مركز قيادي، شلن كان أباءىاإلطارات زلضوضُت
من ¼ أي ما يعادل   % 25.9أيضا يسلكون تقريبا نفس مسار األباء ،وتعرب نسبة ىذه الفئة 

يف نظريتو  " إعادة إنتاج العبلقات االجتماعية " أي بيار بورديو  فرد ، وىذا ما مساه 31العينة أي 
أن اآلباء يعيدون إنتاج أبناءىم بنفس مهنهم  أو ما يقارهبا للحفاظ على مكانتهم اإلجتماعية 

" والذي  ريمون ارون، وىو"  بيار بورديوادلرموقة .إال أن ىناك رأي معاكس بنظرية عادل االجتماع 
يري أن ليس بضرورة يزاول األبناء نفس مهن األباء ويعيشون يف نفس ادلكانة االجتماعية وادلستوي 

الوظيفة العادية إرل وظيفة قيادية عليا وىذا ما أكده عادل  االبنالثقايف لآلباء وشلكن أن يتخطي 
وىذا واضح يف تسجيلنا بنسبة " االجتماع يف نظريتو اليت مساىا بنظرية" التسلق االجتماعي 

ار ، تاجر ، وىذا واضح يف اجلدول يتادلتنوعة و اليت تشمل سائق وسكر  من األعمال احلرة% 13.2
 " ، غَت أننا سجلنا حالة واحدة أستاذ وحالتُت مهندسُت .4رقم "

من شلا يتبُت لنا أن األصول اإلجتماعية لئلطارات الصناعية مبركب "أفال" وىران ينحدرون 
 جتماعية ذات مناصب راقية وأخري معتربة .إأصول 
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 " توزيع أفراد العينة حسب مهن أمهات اإلطارات :5الجدول رقم " 

 %النسبة المئوية  التكرار  طبيعة المهنة 
 72,5 87 ماكثة في البيت 

 4,2 5 طبيبة 
 10,0 12 متقاعدة 

 5,0 6  أستاذة
 2,5 3  إطار

 8, 1 سكرتيرة
 8, 1 مديرة 

 8, 1 مهندسة
 8, 1 معلمة 
 8, 1 تاجرة 

 8, 1 محامية 
 8, 1 متوفية 

 100,0 120 المجموع 
%  72.5بالنسبة دلهنة أمهات اإلطارات الصناعية فاغلب نسبة ىم ادلاكثون يف البيت بنسبة 

 ادلهن التالية : % فهي  مقسمة مابُت27.5"،اما النسبة ادلتبقية 5كما ىو موضح يف اجلدول رقم "
، أستاذ، سكرتَتة ..اخل ، غَت ان سجلنا حالة واحدة مهندسة، معلمة، زلامية، تاجرة، مديرة، إطار
 %.10متوفية ، اما ادلوظفُت ادلتقاعدين فسجلنا نسبة 
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 العينة حسب مهن أباء اإلطارات  أفرادبيانية  تمثل توزيع  أعمدة"4الشكل رقم "

" للبيانات اإلحصائية صلد أن  معظم األمهات 4الشكل رقم "نبلحظ من خبلل         
يعتنون بأبنائهم وتنشئتهم تنشئة إجتماعية جيدة ليصل  وأغلبهم ليسوا موظفُت، بل ماكثُت يف البيت،

تمع اجلزائري مابعد ،وىذا النسب ادلسجلة حسب الفًتة اليت عاشها اجملأبناءىم إرل ادلواقع العليا 
نينيات فكانت السياسات زلو األمية وأعلية التعليم  يف بداية مسارىا شلا كانت الثما الستينات حىت

إىتمام األقلية من اإليناث مبواصلت تعليمهم ،وبعدىا جاءت تعليمة إجبارية التعليم ، حيث أن 
تنقسم ادلهن فيها بُت مهن ، والفئة ادلوظفة قليلة تعرب عن ربع العينة، النسبة الكربي من األمهات

 مة والئقة بادلرأة اجلزائرية، غَت أن عشر العينة ىم موظفُت متقاعدين .زلًت 

من خبلل اجلدول أعبله يتنب أن تأثَت احلالة ادلهنية لؤلمهات على أوالدىن سواء من الذكور      
، وقد وجدنا أن إطارات ادلؤسسة "أفال" إستطعن أن يثبنت وخاصة يف اإليناث أو اإليناث واضح،

العمل والوصول إذل مراكز قيادية وبكفاءة عالية وىذا راجع إذل التأثَت بأصوذلن من حيث جدارهتن يف 
 طبيعة ادلهن اليت يؤدوهنا ، وىنا قد تصدق نظرية "بيار بورديو" على النساء بدرجة أكرب.  

72,5 

4,2 
10 

5 2,5 0

10

20

30

40

50

60

70

80

 متوفية 

 محامية 

 تاجرة 

 معلمة 

 مهندسة 

 مديرة 

 سكريتيرة 

 اطار 

 استاذة 

 موظفة متقاعدة 

 طبيبة 

 ماكثة في البيت 



 الدراسة امليدانية   الفصل اخلامس 

160 
 

  V .: المعطيات المهنية ألفراد العينة 

 .1.V : أقدمية اإلطارات  في المؤسسة 

يبُت لنا اجلدول التارل  توزيع اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" حسب األقدمية ، أي سنوات 
خلق نوع من اإلنتماء واإلرتباط بُت شلا يساعدىم يف العمل داخل  ادلؤسسة بشكل أو بأخر يف 

مستويات التنظيم ادلختلفة وذلك أن ىذه ادلدة تسمح للموظف من تكوين عبلقات إجتماعية 
قيم ومعايَت خاصة بقوانُت ادلنظمة كما تكسبو قناعات ومواقف معينة ضلو بيئة العمل ،   وتكسبو

 كذلك اخلربة يف إكتساب معارف مهنية جديدة تساىم يف جعل اإلطار كفؤا:

 قدمية في المؤسسة " يوضح توزيع أفراد العينة حسب األ6الجدول رقم "

 

 

           

 

 

من خبلل ادلعطيات اليت مجعناىا من بعض ادلصاحل بادلؤسسة ومن اإلستمارة كذلك، صلد أن    
 -5تًتاوح أقدميتهم مابُت  طاراإ 89% أي ما يعادل 74.2واليت دتثل لفئة اإلطارات النسبة اليالبة 

ذوي الشهادات التعليم العارل ،  سنوات ، أي مدة ليست طويلة ، بل حديثن يف ادلناصب ،  10
 " :5كما ىو موضح يف الشكل رقم "

 النسبة المؤوية% التكرار مدة السنوات
 74,2 89 سنوات 10إذل  5 من

 15,8 19 ةسن 20إذل  10من 
 10,0 12 سنة فما فوق 20من

 %111 121 المجموع
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 " :رسم دائري يوضح نسب توزيع اإلطارات حسب سنوات  االقدمية5الشكل رقم "  

" سنوات األقدمية إلطارات مركب "أفال" ، ومن خبلل النسب 5يوضح لنا الشكل رقم "
ركب مبا يف ذلك ادلمستوي  ىالتوظيف عامة ىي كثيفة جدا عل وحي لنا أن عمليةت واليت ادلسجلة 

تص  التشييل اليت أصبحت الدولة دتتوظيف اإلطارات خاص يف السنوات األخَتة نظرا لسياسة 
 -10% من اإلطارات واليت تًتاوح أقدميتهم مابُت 15.8، مث يليها نسبة يم العارلسلرجات التعل

سنة وىي مدة طويلة ومعتربة للموظف اجلزائري ، أي مرحلة التسعينات حيث كانت ىذه ادلرحلة  20
شليزة بتيَتات كبَتة سواءا على ادلستوي اإلجتماعي أو اإلقتصادي كظهور مشاكل البطالة نتيجة 

وكذا مشروع ،  2001سنة  حىت 1991من فيها قلة مناصب التشييل أسعار البًتول  بإطلفاض 
 ىثر علأألف منصب ، شلا  23.696حيث حددت مناصب الشعل يف ىذه ادلرحلة ب اخلوصصة 

معنويات ادلوظفُت واإلطارات خاصة ، فمنهم من سرح ومنهم من توظف بالشركات اخلاصة، وىذا 
سنة  20أقدميتهم من  حددت% لئلطارات اليت 10دلركب ، مث تليها نسبة ما يربىن قلة النسبة يف ا

غلبهم من عايش معظم البدايات أشخص من ضمن العينة ادلدروسة ، و 12وأكثر ويصل عددىم إذل 
 األوذل  للمركب أي مرحلة التأسيس .

74,20% 
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 سنوات الخبرة  10 - 5من 

 سنوات  10الى  5من 
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 2.V .قتصادية لإلطارات الصناعية بسونطراك: الوضعية اإل 

من أجل حتديد الصورة اليت ضلاول رمسها من خبلل ىذه الدراسة ادليدانية ينبيي أن ننظر إذل 
قتصادي لئلطارات ،شلا يساىم قتصادية اليت بدورىا حتدد ادلوقع اإلبعض اخلصائص و ادلميزات اإل

 بدون شك عن الكشف عن بعض ادلؤشرات اليت تعترب أساسية يف احلياة ادلعاصرة لتحديد الظروف
اطلفاض أسعار البًتول وسياسات  2016ادلعيشية ذلذه الفئة خاصة يف ادلرحلة اليت نعيشها اآلن 

التقشف وغبلء ادلعيشة وتعديل األنظمة يف مجيع اجملاالت سواء صعوبة التوظيف واحلصول على 
الراتب منصب لتلبية احلاجيات ، أو التعليم إرل غَت ذلك ، فاىم مؤشر للحياة االقتصادية إخًتنا  

الشهري الذي يتقاضاه اإلطار، وكيفية توزيع األجور بادلؤسسة ، مصادر الدخل اإلضايف ، وكذلك 
 فرص االدخار . 

 " حسب األجر :أفال"مركب " توزيع اإلطارات الصناعية ب7الجدول رقم "

 

 

 

 

 

تشَت نتائج التحقيق ادليداين حسب اجلدول أعبله أن أجور إطارات مؤسسة سونطراك "أفال"    
حد وىو يف تزايد  ىعلدج فما فوق كأ 100000و دىنأكحد دج  50000بوىران، تًتاوح مابُت 

، ويعترب مؤشر عال للقوة الشرائية واخلربة و الًتقية يف ادلنصبمة مستمر حسب الشهادة العلي
دج 50000العينة تقريبا يتحدد أجرىم مابُت  4/3لئلطارات، فقد سجلنا ثبلث أرباع 

 النسبة المؤوية% التكرار المبلغ
 65,0 78 دج ألف 70 إذل ألف50من

 28,3 34 دج ألف 100ذلإ ألف80من 
 6,7 8 فما أكثردج ألف  100

 %111 121 المجموع
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% شلن يتقاضون 28,3، مث يليها نسبة  % 65دج وحددت ىذه الفئة بنسبة70000و
اإلقتصادية وادلستوى العام  دج وىو راتب جيد مقارنة بالوضعية100000دج حيت 80000أجر

وكذلك  ىعلللقدرة الشرائية، أما الفئة ادلتبقية فهم قليلون جدا وىم من ػلصلون على مراكز قيادية أ
 دج فما فوق.120000دج ، 100000من ذلم أقدمية بادلؤسسة يتقاضون أعلي الرواتب من 

 30مبناسبة األسبوع الصناعي  APEC - مجعية توظيف اإلطاراتا هتحسب دراسة أعدوىذا 
تبُت أن اإلطارات الصناعية تتقاضى يف  ادلتوسط أجرا إمجاليا خاما يقدر  2015أفريل  5مارس إذل 

منهم  %10ورو إلطارات اخلدمات. وقد تصل أجور ي 51500ورو سنويا مقابل ي 60000ب 
 78000ات أكثر من ورو، يف حُت ال ترتفع أجور نفس النسبة لدى إطارات اخلدمي 90000إذل 
   1.يورو

 
 "يوضح توزيع اإلطارات حسب تقاضي األجر6الشكل رقم "

                                                             
1  -.  Cécile MAILLARD, FRANCE , SOCIAL , LA SEMAINE DE 
L'INDUSTRIE PUBLIÉ LE 30/03/2015 À 14H44. 
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ومن ىنا يتضح لنا أن رواتب اإلطارات الصناعية جيدة شلا تؤكد على ادلستوى ادلعيشي     
ادلرتفع كما أكد على ىذا البعض يف أحباثهم  حول اذلوية ادلهنية اإلجتماعية لفئة إطارات ادلؤسسات 
اإلقتصادية العمومية  حيث يقول مَتاين حسان يف ىذا الصدد :" إن وضعية مالية كهذه .......اليت 
تؤكد على ادلستوي ادلعيشي ادلرتفع لئلطار يف اجملتمعات الصناعية اليت أشرنا إليها ويقول يف أحدىا 

الرأمسارل ادلعاصر  "ددلارل "أن اإلطارات ىم ادلستهلكون األساسيون للسلع و اخلدمات اليت ينتجها
 ، عكس الفرد العادي .1....." 

   ؟إنعكاس للشهادة أم الخبرة األجر  هل"  8الجدول رقم " 

 

 

 

 

 

 إذلتوزيع أجر اإلطارات الصناعية فهو راجع حسب التحقيقات ادليدانية يوضح اجلدول أعبله    
لؤلجر  النسب وأعبلىا ، وأغلبما بُت " الشهادة ، واألقدمية ، اجلهوية " ، مؤشرات أساسية  ثبلث

% وىي أكرب نسبة حيث تتحدد األجور والزيادة فيها 77.5بنسبة  يف ادلؤسسة  راجعة إذل األقدمية
درجة أعلى  إذلحسب اخلربة ادلهنية واألقدمية والًتقية من منصب إذل منصب أعلى منو ومن درجة 

أما  ، لتوزيع األجر حسب الشهادة العلمية العالية % 2,5، كذلك سجلنا  نسبةلئلطارات منها 
أي أن توزيع األجور يرجع  ثالث ال البعدادلبحوثُت حول السؤال ضلو النسبة ادلتبقية فكانت إجابات 
                                                             

 حسان ، اذلوية ادلهنية االجتماعية لفئة إطارات ادلؤسسات االقتصادية العمومية ، أطروحة دكتوراه ، علم االجتماع ، مَتاين - 1

 135ص  ، 2007-2006عنابة ، 

 النسبة المؤوية% التكرار توزيع األجر حسب:
 2,5 3 الشهادة العلمية .1
 77,5 93 األقدمية .2
 20 24 اجلهوية .3
 111 121 المجموع
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عنها ، وبرغم من عدم توفر ادلعطيات اليت تسمح لنا  البحثون إرل أسباب أخرى خفية دل يصرح
ن ذلك ال ؽلنع من اإلعتقاد بأن ىناك توزيع غَت إبإعطاء جواب مقنع حول طبيعة ىذه اإلجابات  ف

 من عينة الدراسة . 1/5تقريبا مخس العينة أي عادل يف األجر يف نظر 

يف زيادة شلا يوحى بتأثَت العبلقات اإلجتماعية كالقرابة واجلهوية واحملسوبية والعبلقات اخلاصة 
ذلذه الفئة  واألرباح ادلكملة لؤلجر األساسي وخاصة فيما ؼلص منح بعض اإلعانات واحلوافز األجر

 من طرف اإلطارات ادلسؤولة .
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 خالصة : 

للمؤسسة  يعترب ىذا الفصل مدخل للدراسة ادليدانية للموضوع فحددنا من خبللو اإلطار ادلكاين
، حيث عرفنا وادلدة تطبيق اإلستمارة مع فئة اإلطاراتالزماين للبحث كذا االطار و  السونطراك
ع، وكذا العينة حتديد ادلنهج ادلتب، إضافة إذل ية اليت إستيرقناىا يف اإلجراءات، وادلدة الزمنبادلؤسسة

دؽليرافية لفئة اإلطارات -، كما حددنا ادلعطياة السوسيووكيفية إختيارىا، وأدوات الدراسة وغَتىا
 على الذكورىيمنة العنصر النسوي  لنا تضحإو الصناعية حيث تطرقنا إذل دراسة عنصر اجلنس 

كما أن  ،جتماعي يف بنية اجملتمع اجلزائريشلا نبلحظ تييَت إ ،عينةالأكثر من نصف ويعربون على 
من الفئة  2/3وىذا راجع إذل خصوصية رلتمعنا الذي ؽلثل  معظمهم من الفئة الشبابية يف اجملتمع 

من خبلل النتائج أن ىناك  حيث سجلنا ،األصول اإلجتماعيةو ، احلالة اإلجتماعية، وكذا بيةالشبا
معظم أباء اإلطارات ىم موظفون متقاعدون وىم ف ،إلضلدار من األصول اإلجتماعيةتنوع يف ا

تعرب  ينحدر من أوساط اجتماعية راقية ومنهم من ما يعادل نصف العينة تقريبا ،يشكلون اكرب نسبة 
ما حددنا ، كإطارات زلضوضُت وىم ،ػلتلون مناصب قيادية ، واخرونعن إطارات سامية ومتوسطة

 اإلجراءات شلهدة لعرض النتائج والتحقيق الفرضيات أو نفيها .، فتعترب ىذه الوضعية اإلقتصادية ذلم
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 كمعيار لقياس الكفاءةلشهادة العلمية  ا :األولالمبحث 

ىذا العنصر كباوؿ قدر اإلمكاف إعطاء صورة شاملة حوؿ اؼبستوى التعليمي لإلطارات  يف
إضافة إذل الربط بُت ؾباؿ العمل ، وتأىيلهممعرفة تكوينهم الصناعية دبؤسسة سونطراؾ "أفاؿ" و 

، وعدد سنوات ساميالة إلتحاقهم هبذا اؼبنصب فييكو   اؼبسار اؼبهٍت ؽبم و والتخصص اعبامعي
 يف اؼبنصب . ات اليت يتعرض ؽبا اإلطارأىم الصعوبو  ، ومعايَت التوظيف دبؤسسة كهذه ،العمل

1.I والتخصص لفئة اإلطارات   . نوع الشهادات: 

تسمح لو بااللتحاؽ مباشرة وفق ة ، العلمية اعبامعي شهادةالمن اغبصوؿ على  الفردبعد سبكن    
بالعمل ، لتحاؽ ستعدادات اؼبطلوبة والنتائج اؼبتحصل عليها وحسب معايَت اإلالكفاءات واإل

والسياسية  اإلقتصاد كعلمحسب زبصصات ـبتلف  عديدة ، دبستويات تنوع وتفتختلف الشهادات 
الصناعية  اإلطاراتالتكنولوجيا ، والفزياء و اؽبندسة وغَتىا ، وىنا نتطرؽ إذل نوع الشهادات لفئة و 

 باؼبركب :

 حسب  نوع الشهادات المتحصل عليها  : اإلطارات" توزيع 9الجدول رقم "

 %النسبة المؤوية  التكرار المحصل عليها  نوع الشهادة
bac+3 11 9,2 
bac+4 11 9,2 
bac+5 71 59,2 
bac+6 2 1,7 
bac+7 20 16,7 
bac+8 5 4,2 
 100 120 المجموع
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" أعاله، يبكننا القوؿ أف كل اإلطارات الصناعية 9من خالؿ البيانات و معطيات اعبدوؿ رقم "    
حاصلُت على شهادات جامعية  فبا يعكس ىم خرهبي التعليم العارل و "وىراف "دبؤسسة سونطراؾ 
ؽبذه الفئة اؼبميزة يف البالد ويعترب "اؼبستوي التعليمي ىو الوصوؿ إذل مستوى معُت اؼبستوى التعليمي 

ومي فبا ىبلق لديو روح اإلبداع من التحصيل العلمي يكوف فيو الفرد قادرا على التحليل والبناء والتق
حياة الفرد  ذل التفكَت اؼبنطقي من خالؿ الًتكيز على أثر العلم و التقنية يفإالنقد البناء للوصوؿ و 

،فيبقي التفاوت بُت اإلطارات يف نوع الشهادات احملصل عليها ، من ليسانس كالسيكي  1اؼبهنية "
سنوات حىت  3سنوات ، وبُت ماسًت سنتُت "ؿ ـ د " وماجستَت من  3سنوات وليسانس ؿ ـ د  4
 .سنوات ، ودكتوراه سواء "ؿ ـ د" أو دكتوراه دولة 5

 
 ية تمثل  توزيع اإلطارات حسب  نوع الشهادات المحصل عليها  :أعمدة بيان7الشكل رقم "

                                                             
 .21األردف ص  2008،  1اإلبداعي ، عادل الكتب اغبديث ، طمؤيد اسعد حسُت دناري، تطوير مهارات التفكَت  -  1
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كل العينة حاصلُت على شهادات اجملامعية، ولكن  "نالحظ أف7الشكل رقم "من خالؿ       
 ، يبثلوف نسبة تقريبا  اإلطارات الصناعية  نصفزبتلف يف الدرجة فقط ، فسجلنا مثال أف 

فبا يعٍت أف ىذه الفئة مابُت اؼبهندسُت ليسانس   bac+5  بمستواىم العلمي  وبدد%  59.2 
نسبة اإلطارات  نظاـ كالسيكي و ماسًت" ؿ ـ د" كما ىو موضح يف الشكل أعاله ، مث يليها 

وتعرب ىذه الفئة عن  فئتُت نبا  ؾبستَت علـو ، % ، 16.7 ويبثلوفبنسبة    bac +7اغباصلُت على
وليسانس " ؿ ـ % 9.2 الليسانس كالسي  ويتُت مابُتمث يليها نسبتُت متساودكتوراه "ؿ ـ د "، 

حاالت من  4ويف األخَت سجلنا   bac +6لى % اغباصلُت ع1.7% ، مث يليها 9.2د" بنسبة 
ومنو يتضح   %. 4.2درجات الشهادات وىي الدكتوراه وسجلت بنسبة  ىأعلالعينة حاصلُت علي 

جامعية حاصلُت على شهادات عالية تسمح لنا أف اإلطارات الصناعية دبركب "أفاؿ" ىم إطارات 
قيق ؽبم بشغل الوظائف بكفاءة وفعالية عالية ، يسانبوف من خالؽبا يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة ، ورب

، وكلما كانت الشهادة عالية زاد من مكانة اإلطار وشغلو منصب مهم الدالتنمية اإلقتصادية للب
  .الشهادة األقل مقارنة باغباصل على

 2.Iالتوظيف بمؤسسة "أفال" وااللتحاق بالمنصب.: 

عدة على أنو عملية مركبة تقـو على " كريستول هوم":  "من طرؼ  التوظيف يعرؼ 
  1".ستقباؿ والتعيُت، واإلختيار، التنقية واإلالتوظيف يف حد ذاتو، تسهيالت وتتكوف من ثالث أوجو

على كل مؤسسة أف تضع برنامج خاص بالتوظيف يوضع حسب دراسة معمقة مبنية على  فينبغي
 أسس موضوعية زبدـ كال من اؼبوظف و اؼبؤسسة ويف ىذا الصدد يذكر:

:"قبل التوظيف هبب دائما مراجعة حقيقة اإلحتياج للعمل اؼبرغوب فيو أو اؼبنصب  بيار لورانت 
 2الفارغ ىو يف اغبقيقة شيء ضروري ".

                                                             

.103، ص 2008، سنة 2سعاد نائف برنوطي ، ادارة اؼبوارد البشرية "ادارة االفراد" ، دار وائل للنشر ، ط   - 1 
 .42 ، ص 2001مهدي حسُت زوليق ، ادارة اؼبوارد البشرية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عماف ، سنة  -2
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هبري التوظيف يف كل مؤسسة يف مصلحة اؼبوارد البشرية وتسيَت اؼبوارد البشرية كما ىو اغباؿ يف و 
 مؤسسة  سونطراؾ "افاؿ" بوىراف:
 فيمر التوظيف بأربع مراحل مهمة :

 . أفاؿذبري يف مركب  اؼبرحلة اإلعدادية : .1
 LTH: ذبري يف فرع  اؼبرحلة التحضَتية .2
 LTHذبري يف فرع :  مرحلة اإلنتقاء واإلختيار .3
 : تقاـ يف مركب أفاؿ  اؼبرحلة النهائية  .4

 تتم خالؿ اإلجراءات التالية : للمرحلة اإلعداديةأما بالنسبة 

التخطيط للقوى العاملة: وذل  من خالؿ التنبؤ دبتطلبات اؼبؤسسة لألفراد مستقبال عن طريق  - أ
 سنوات . 5دة ربليل العمل ، وإعداد ـبطط توقعي للتشغيل يف هناية كل سنة ؼب

اؼبناصب  النظر يف اؽبيكل التنظيمي وربديدربديد إحتياجات التوظيف : وذل  بإعادة  - ب
الشاغرة الناذبة عن التحويل ، الطرد ، اإلستقالة ، التقاعد، وفاة  ....اخل  أو التغَت التكنولوجي أو 

 خلق نشاط جديد.
أي ربليل كل مواصفات شاغل الوظيفة والوظيفة يف حد ذاهتا من القدرات  ربليل اؼبنصب : -ج

ليها أوال ، إضافة إذل التأىيل واؼبهارات واؼبواصفات اليت هبب أف تتوفر يف شاغل الوظيفة غبصوؿ ع
 التكوين الذي وبتاجو اؼبنصب .و 
تحصل عليها ، ربديد صفات اؼبًتشح : وذل  من خالؿ معرفة السن، اعبنس ، الشهادة اؼب -د

التكوين ، اؼبهارة ، سبكن من إتقانا أكثر من لغتُت، كل ىذا يدخل يف إطار تطابق صفات اؼبًتشح 
 مع متطلبات اؼبنصب .

بعد ربديد كل ىذه اإلحتياجات يقـو رئيس دائرة اؼبوارد البشرية ؼبركب أفاؿ بإعطاء ىذه اؼبواصفات 
 إذل اؼبرحلة اؼبوالية : إذل مصلحة اؼبوارد البشرية وذل  هبعلنا مبر 



 عرض نتائج الدراسة    الفصل السادس

172 
 

 بعد تلقي مصلحة اؼبوارد البشرية اؼبواصفات تقـو ب:: المرحلة التحضيربة

يشًتط توفر سبع مرشحُت على األقل للمنصب الواحد ، يعتمد اؼبختص  : البحث عن اؼبًتشحُت
 علي طريقتُت :

  : تعطي مصلحة اؼبوارد البشرية بإعطاء األولوية للتوظيف الداخلي وذل   التوظيف الداخلي
 بدراسة إمكانية البحث عن اؼبرشحُت من مستخدمُت يف اؼبركب ويكوف ذل  من خالؿ : 

 منو  ىعلأترقية داخلية يف اؼبنصب إذل منصب  .1
 ربويل من منصب إذل منصب أخر  .2
لتحاؽ ذات خربة وأقدمية ويكوف اإل بورصة عمل ىذا النوع لإلطارات السامية واؼبسَتة .3

بالتحويل ، بورصة عمل بالًتقية إما عن طريق " بورصة عمل بالًتقية ، بورصة عمل 
 التحويل معا ".و 

 وإذا انعدـ التوظيف الداخلي واحتاجت اؼبؤسسة إذل موظفُت جدد يلجأ إذل التوظيف اػبارجي .

  وىراف  –للتوظيف األقرب أرزيو التوظيف اػبارجي : وذل  عن طريق الوكالة الوطنية
يوما، ترسل  15/مستغازل، فبعد إرساؿ الطلبات إذل الوكالة ينتظر الرد ؼبدة ال تتجاوز 

قائمة اؼبًتشحُت إذا توفر عندىا بن  اؼبعلومات  الذي وبتوي على السن ، اعبنس ، 
 . اغبالة اؼبدنية ، الشهادة العلمية، والسكن الذي يلعب دورا ىاما يف توظيفو

مرحلة ما قبل اإلنتقاء : تقـو مصلحة اؼبوارد البشرية ىنا بغربلة اؼبًتشحُت وذل  من خالؿ  -
دراسة اؼبلفات والسَتة الذاتية ومدى تطابقها مع صفات اؼبرشحُت مع شروط التوظيف 

 وإستبعاد اآلخرين اللذين ال تتوفر فيهم الشروط .
 من كل ىذه اإلجراءات مبر باؼبرحلة التالية : بعد اإلنتهاء
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 :طوات : وسبر ىذه اؼبرحلة ب ثالث خ مرحلة اإلنتقاء و اإلختيار
: بعد إستدعاء اؼبرشحُت تقدـ للمرشح استمارة تضم ؾبموعة من األسئلة حوؿ االستمارة  .1

إذا كاف متزوج أو ة ، السن ....اخل، الوضعية العائليشخصية تضم اإلسم واللقب، اعبنس معلومات
، الشهادات الدراسات والتكوين اؼبتحصل عليو ،الوضعية العسكرية بالنسبة للشباب، أعزب أو أرمل

والًتبصات اليت قاـ هبا ، العالقات اإلتصالية أي التواصل اللغوي مع اآلخر وغَتىا من اؼبعلومات 
 يف ذل . ، ذل  األجر الذي يرغب فيو ومااؼبكملة مثل الرياضة ...أو غَتىا

، ألف وسائل االختيار زبتلف من منصب إذل أخر وذل  حسب اجةحسب اغب :اإلختبارات .2
 طبيعة اؼبنصب ومتطلباتو .

 تعتمد أفاؿ يف توظيفها على ثالث أنواع من اإلختبارات وىي :  

 : وربتوي على :االختبارات السيكوتقنية 1.2 

إختبارات ذات طابع لغوي تكشف القدرة على  إختبارات ذكاء العاملي واؼبوىبة : ىي عبارة عن -أ
 التفكَت واؼبوىبة ومن أمثلة ىذه اإلختبارات  قبد:

 : يطبق ىذا النوع من اإلختبارات على كل األنواع  TM38إختبار 

 : يطبق ىذا اإلختبار على اإلطارات اإلدارية و اؼبهندسُت  PMAإختبار 

 : يطبق على الفئة ذات اؼبستوى العارل  D2000إختبار 

 وىناؾ إختبارات الذكاء اللغوي ومن أمثاؿ ذل  :

 : إختبار الذكاء العاـ V1.2إختبار 

 : إختبار لغوي ذو ترتيب عاـ  VGGإختبار 

 .رات تطبق على كل ـبتلف اؼبًتشحُتىذه األنواع من اإلختبا 
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ة يف عملية التوظيف يف ىذا اؼبركب ذات الطابع : من اإلختبارات اؼبستعملإختبارات الشخصية –ب 
 :كرالشخصي نذ 

 : إستمارة الشخصية  16PFSإختبار 

   Gordon: إختبار الشخصية GPP1إختبار 

 الشخصية بار يقارف بُت اؼبلمح واؼبطلوب و : إخت D5Dإختبار 

اػبربة واؼبهارة حوؿ اؼبنصب اؼبراد   يقيس ىذا النوع من اإلختبارات  إختبارات المهارات: 2.2
 شغلو ومنها :

 إختبار تقٍت الكتابة 
 إختبار تقٍت التطبيق 

  اؼبقابلة التقنية
تتم من طرؼ إخصائي يف اؼبنصب اؼبراد شغلو مثل ميكانيكي يكوف : اإلختبارات المهنية 3.2

 شفوي و التصحيح عن طريق الورقة والقلم .

يبر اؼبرشح يف اؼبقابلة على ـبتصُت والثالث ىو اغبكم بينهما يف القرار النهائي ، تدور المقابلة :  3
أسئلة اؼبقابلة حوؿ دوافع اؼبرشح ، شخصيتو ، ىيئتو، وما إذل ذل  أي تعترب اؼبقابلة تكملة وتأكد 

 للمعلومات احملصل عليها من اإلختبارات والسَتة الذاتية .

بإرساؿ تقرير التقييم إذل اؼبوارد  LTH، حيث تقـو التقييم الداخلياإلنتقاء يقـو ب بعد إنتهاء
 إلستدعاء اؼبًتشحُت الناجحُت .  LTHالبشرية اؼبركزية بإرساؿ القوائم إذل فرع 

 بعد إنتهاء من ىذه اإلجراءات مبر إذل اؼبرحلة األخَتة .
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 يف ىذه اؼبرحلة يبر اؼبرشح ب:  المرحلة النهائية :

ـبتصُت نفسانيُت للتأكد طبيب العمل و  : يبر اؼبرشح بفحوصات طبية على يد الفحص الطبي -
 من السالمة النفسية واعبسدية والعقلية للموظف وأنو ال يعاين من أي خلل أو مرض مزمن.

 :  يصدر بعدىا قرار التوظيف حيث يطلب من اؼبرشح إكماؿ اؼبلف اؼبتضمن مايلي -
 نسختُت من بطاقة التعريف الوطنية  .1
 شهادة ميالد أصلية  3  .2
 شهادة اإلقامة  .3
 شهادة السوابق العدلية  .4
 نسختُت من الشهادة العلمية  .5
 نسختُت من شهادة العمل  .6
 رقم الضماف االجتماعي  .7
 ص  بريدي   .8
 كشف التسجيل يف مكتب التشغيل  .9
 "  صور مشسية 8شبانية "     .10

خصة للدخوؿ إذل اؼبنطقة مث تقدـ اؼبلفات كاملة إذل إدارة اؼبوارد البشرية إلحضار ر  
 كي تضع قرارىا يف التنفيذ .   GNL4، وبعد ذل  ترسل اؼبلفات كاملة إذل مديرة مركب الصناعية

خاصة بكل صنف  11/90عمل ضي اؼبرشح العقد وىبضع إذل مدة ذبريبية ينص عليها قانوف اليب
 أشهر.  6طارات  و اإلشهرين  مدهتم منفذينف
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 السونطراك وعالقتها مع وكالة التشغيل : في سياسة التشغيل  -

مصلحة إدارة  اؼبوارد البشرية بتحديد إحتياجات البشرية للمؤسسة واجراء التنبؤات تقـو  
( ، لكل عامل   t+ 1من أجل تعيُت عدد من العماؿ الذين إنتهي مدهتم اػباصة حبياهتم اؼبهنية )

 حسب النشاط الذي يقـو بو يف اؼبؤسسة .

   n+1العماؿ اؼبقبلُت على التقاعد للسنة  -1مثال: 
 العماؿ الذي تنتهي مدة تعاقدىم مع الشركة  -2      
 العماؿ الذين يقدموف طلبات استقالة   -3      

أما إذا كاف ىناؾ إطارات عالية ستتعرض إلحدى العمليات اؼبذكورة يف األمثلة السابقة  
( بًتقية العماؿ العاديوف إذل درجة عماؿ ذات مرتبة عالية ،  GBEتقـو مصلحة تسيَت اؼبناصب )

 وبالنسبة للمراتب العادية يتم إدخاؿ يف التنبؤات اؼبذكورة سابقا .
تقـو مصلحة إدارة اؼبوارد البشرية بعرض ىذه اؼبناصب إذل اؼبؤسسة الوطنية للتشغيل  بوىراف وأرزيو 

إذل األشخاص ذوي الشهادات والذي ىم حباجة إذل واليت بدورىا تقـو بإجراء وإرساؿ الدعوات 
 العمل .
تقـو ىذه اؼبؤسسة بتسجيلهم وبعث ملفاهتم إذل مؤسسة السونطراؾ اليت تقـو بإجراء مسابقات    

خاصة هبذه اؼبناصب وتقـو بإختيار األشخاص الذين حصلوا على عالمات جيدة ، تكوف ىذه 
 .  ADM و   SLRالعملية بُت مصلحتُت 

عد االنتهاء من دراسة ملفات اؼبًتشحُت الفائزين من طرؼ مصلحة االختيار و التوظيف يتم وب 
 إرساؽبا على مصلحة إدارة اؼبوارد البشرية ) خدمة تسيَت اؼبوارد البشرية (.

فتقـو ىذه اؼبصلحة بتسجيل اؼبعلومات اػباصة بكل ناجح وإرسالو من أجل القياـ بفحص طيب عند 
 بعد ذل  تقدـ لو شهادة طبية تبُت حالتو الصحية .طبيب اؼبؤسسة ، و 
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يقـو فرع التسيَت بإرساؿ نسخة من ىذه الوثائق بعد االنتهاء من دراستها و التأكد من صحتها طبقا 
 لألوراؽ األصلية إذل مصلحة األجور 

توي زمة يف الوثائق اػباصة بالفرع  ووبتقـو مصلحة األجور بتسجيل اؼبعلومات االمصلحة األجور: 
 ملفها على : 

 بطاقة شخصية للحالة اؼبدنية  -

كشف العرض اؼبقدـ من طرؼ وكالة التشغيل، من أجل تلبية عروض سونطراؾ أفاؿ ، من  -
 اجل إجراء اإلمتحاف . 

بطاقة الضماف االجتماعي إذا كاف للعامل اعبديد رقم سابق ، أما إذا دل يكن لديو فيقدـ ملفو  -
 ( .cnasمن أجل خلق رقم خاص بو يف شركة الضماف اإلجتماعي ) إذل الفرع اإلجتماعي

 عقد العمل  -

شهادات العمل ، كل الشهادات اؼبتحصل عليها اؼبوظف اعبديد حىت سنوات اػبربة دبؤسسة أو  -
 شركة أخرى.

 بطاقة اػبدمة العسكرية  -

 رقم اغبساب البنكي  -

 بطاقة اإلقامة  -

 لدراسية ليسانس ماسًت و دكتوراه أو شهادة مهنية شهادة الكفاءة :عبارة عن شهادة النجاح ا -

 وثائق اإلدماج أو خلق األجرة  -
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 السونطراك: لتحاق بالمنصب في مركباإل

فيجب على تها ستمراريإيتضمن حصوؿ اؼبؤسسة على اإلطارات اؼبطلوبة ولضماف    
، وتبقي عملية إنتقاء اؼبوظيفُت راد مؤىلُت مناسبُت للمناصب اؼبتوفرةأفيف البحث عن  اإلدارة اؼبختصة

وىنا سنحاوؿ إعطاء إداراة اؼبوارد البشرية باؼبركب، التخطيط و التسيَت و من صالحيات مصلحة 
واؼبعايَت  ىم الشروطألتحاؽ دبؤسسة سونطراؾ وكذا كيفية التوظيف هبا و صورة شاملة عن كيفية اإل

 :اليت ربددىا اؼبؤسسة 

 "يوضح كيفية  التحاق اإلطارات بالمؤسسة10"الجدول رقم                 

 

 

 

 

فهم جابات اؼببحوثُت حوؿ طريقة توظيإل أعالهاعبدوؿ اؼبسجلة يف  عطياتاؼبمن خالؿ       
ما يعادؿ تقريبا ثلثي العينة  أو ،%  من اؼببحوثُت 62.5" لقد سجلنا نسبة أفاؿدبؤسسة سونطراؾ "

علنت عنها الشركة وكذل  مرورىم باؼبراحل الذي أكاف عن طريق اؼبسابقة اليت ف توظيفهم  أ 2/3
ة اؼبوارد البشرية فبا يؤكد وجود دار إذل مصلحة إخبصوص التوظيف من وكالة التشغيل ذكرناىا سابقا 

و ما أثُت % من اؼببحو  37.5يف سياسات التوظيف باعبزائر ، كما سجلنا نسبة   النسبية العدالة
أو ، ونعٍت هبا التوصية سوبيةيف اؼبؤسسة عن طريق احملحاقهم باؼبنصب إلتف أالعينة  1/3يعادؿ تقريبا 
للفرد  أخ ..." ،، أو قرابة "مثال ابالسامية إطارات أو بسونطراؾ  حد اؼبوظفُتأمن طرؼ اعبهوية 

ومن ىنا يبكن أ، نقوؿ أف اؼبؤسسة ليست فضاءا إقتصاديا لتحاؽ هبا وىي نسبة قليلة ، الذي يريد اإل

 النسبة المؤوية% التكرار بالمؤسسة  تحاقاإل
 62,5 75 مسابقة عن طريق
 37,5 45 احملسوبية بواسطة

 100 120 المجموع
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، بل فضاءا إجتماعيا وثقافيا يلعب دورا أساسيا يف إنتاج وإعادة إنتاج فئة اإلطارات يف وإنتاجيا
وية والتوصية ىبضعوف لكل شروط أصحاب اعبه أفاؼبهم ، فيها  األمر أفغَت اجملتمع اعبزائري  

 التوظيف ويبروف بكل اؼبراحل اليت من خالؽبا يلتحق كل موظف دبنصبو .

وبالرغم من ذل  مازاؿ العديد من اؼبسَتين يعتربوف أف فشل أي ذبربة صناعية راجع إذل  
 1اؼبمارسات الثقافية للمجتمع يف اؼبؤسسة الصناعة .

 
 " أعمدة بيانية توضح كيفية التحاق اإلطارات بالسونطراك 8الشكل رقم " 

حيث أننا سجلنا نسبة  لتحاؽ اإلطارات بالسونطراؾإكيفية " 8يوضح لنا الشكل رقم " 
ويف ىذا الصدد نذكر  عالية من اإلطارات اليت تؤكد أف إنتقاء اإلطارات يكوف على أسس موضوعية ،

" ، حيث ينب la sélection des cadres) (،اإلطاراتنتقاء إوؿ  ح" :""جورج بنقيقيدراسة 
اليت تعتمدىا  جراءات الصارمةف خلف اإلأيو أ، وحسب ر يف عملية التوظيف الظروؼ اغبقيقية

                                                             
ليلي بوطمُت، االتصاؿ وثقافة اؼبؤسسة ، تسيَت الكفاءات ،العياشي عنصر ،اؼبركز الوطٍت للبحث يف االنًتوبولوجيا   - 1

 .27،ص2001االجتماعية والثقافية ،وىراف ،

62,50%  
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ال  نشغاالت اليتالواقع العديد من اإلطارات ، تقف يف إنتقاء ما ربتاجو من إثناء عميلة أاؼبؤسسات 
ؤسسة، اؼب أفف" بنقيقي" يعتقد إ، فبقدر ما ىي ذات طابع " مؤسسايت "عالقة ؽبا باعبوانب التقنية 

" القيمية"  واؼبواقف  جتماعية" يف الوقت نفسو، سبنح أنبية بالغة ألبعادإ" و"مؤسسة اليت ىي " تنظيم
كثر أجتماعية إة ، كمؤسسة متماشية وقيم اؼبؤسس مباط التفكَت ،أذباىات الثقافية واؼبواقف و و اإل
 ف كانت ؽبذه الكفاءات مكانة يف عملية التوظيف .إو  ا بالقدرات واؼبؤىالت التقنية حيتىتمامهإمن 

ف عملية التفاوض اليت ترافق أاستو على فرضينت : تتضمن األوذل يف در  " بنقيقي"لقد ركز 
وة تكوف يف العملية إذل عالقة قذل إخضاع ىذه إ ىاإلطارات يف اؼبؤسسة تسعإجراءات توظيف 

ىو  ف البعد اؼبؤسسايت ) القيم ، اؼبعايَت ......(أادىا ر ما الفرضية الثانية مإصاغبها قدر اإلمكاف، 
نتقاء وليس اعبانب التقٍت فقط ، فَتي أف اؼبؤسسة تبحث يف الواقع لدى الذي يطغي على عملية اإل

 وتقنية ولكن على ظبات الشخصية اليت سبيزه .  اإلطارات على اؼبؤىالت واؼبهارات التنظيمية

ذل التناقضات اليت سبيز شروط التوظيف اؼبعلنة إكيد فرضيتو ، أجل تأويشَت الباحث من  
ف أعتقاده ، تكمن يف إناقضات يف الت وذلأتوظيف اغبقيقية من جهة ثانية ، فمن جهة وشروط ال

من خارجها ، ال يعطوف يف الواقع و أخل اؼبؤسسة كانوا من دا اء سواءا نتقالقائمُت على عميلة اإل
 نبية بالغة ؼبا وبملو اؼبرشحوف من شهادات .أ

ة من جهة وحقيقة ما التناقض الثاين يكمن يف الفرؽ اؼبوجود بُت الشروط اؼبتعلقة باؼبؤىالت التقني أما
 خَتما التناقض األأالتقنية ،  كثر من األبعادأالثقافية  خري ، فالًتكيز على األبعادأوبدث من جهة 

يستحيل  أوغلب األحياف تطلب اؼبؤسسة شروطا يتعذر عنها ألعملية التوظيف يكمن يف شروطو يف 
ستخلص إ، و خربة طويلة"و ذطار" شابا "و"يكوف اإل أفثاؿ ما يطلب ، كمتوفرىا يف نفس الشخص
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نتاج النظاـ والرؤى السائدة إادة عإجتماعية تساىم يف ترسيخ و على أهنا مؤسسة إ اؼبؤسسة تعرب أف
 .1قتصادية إكثر منها وحدة أ

3.I توظيف:معايير ال 

من أجل اغبفاظ على  ، واإلستثمار فيو،هتتم باؼبورد البشري،إف اؼبؤسسات الصناعية يف اعبزائر 
اؼبؤسسة ، وألف واؼبيزة التنافسيةبقاءىا وذباوز التحديات اليت تفرضها البيئة اإلقتصادية اؼبعاصرة 

، الكفاءة و  الوعي درجة عالية منالذى لو  إذل اإلطار فأكثر أكثر العصرية أصبحت ربتاج الصناعية
ومن ىذه النقطة تظهر معايَت التوظيف باؼبؤسسة فهي هتتم دبعيار  ـبتلفة،الشهادات وحاصل على 

، وىذا ما سنبينو يف ل نية يف مؤسسات ـبتلفة أو غَت ذبالشهادات اعبامعية اغبديثة أو اػبربات اؼبه
 اعبدوؿ اؼبوارل:
 معايير توظيف اإلطارات الصناعية بالمؤسسة  يوضح" 11الجدول رقم "

 

 

 

 

 

 أف قبدحيث ، "أفاؿ" ؤسسة دب اإلطارات الصناعية  معايَت التوظيف "11يبثل لنا اعبدوؿ رقم"    
أغلبية اإلطارات يعتربوف الشهادة العلمية ىي اؼبعيار األساسي واؼبهيمن يف التوظيف  وىذا الرأي 

                                                             
1 - Georges Benguigui , La sélection des cadres , revue de sociologie du travail, 
Juillet – septembre , 1981 , paris , p294- 298 

 النسبة المؤوية% التكرار التوظيف  معايير
 60,8 73 الشهادة

 7,5 9 اػبربة اؼبهنية
 28,3 34 اػبربة اؼبهنية +لشهادةا

 3,4 4 احملسوبية
 100 120 المجموع
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دة الشهاا طبيعي ألف أغلبيتهم توظف عن طريق وىذ% ، 60.8واضح عند نسبة كبَتة سبثل بنسبة 
اؼبهنية ىي معيار  ف اػبربة أالبعض األخر من اإلطارات هبد   ماأ ،اعبامعية أي ليست لدىم اػبربة

جابة الثالثة فقد ما اإلأ، % 7.5ي فئة قليلة جدا سبثل نسبة أ، ولكن عرب عن ىذا الر التوظيف
التوظيف ىو  ف من معايَتأ%حيث ذبد  28.3وؿ والثاين وقدرة بنسبة صبعت بُت اؼبعيارين األ

 .جملاؿيف ااؼبهنية اعبمع بُت الشهادة العلمية ، كما يتطلب بعض سنوات اػبربة 

ال يكمن يف االقًتاح معيار التوظيف  أفتنظر "أفاؿ" طاراتخَتة وتوجو إجابة األبينما اإل 
معيارا غَت  فهواحملسوبية  مهم يف اجملتمع اعبزئري أال وىو عنصرار يتعدانبا وىو بل معياألوؿ أو الثاين 

سابقا يف كيفية كما وضحنا ، غَت معلن عنو ت اعبزائرية رظبي يف التنظيم اإلداري يف ـبتلف اؼبؤسسا
 قليلة من اإلطارات اؼبوظفة فئة  فبا الحظنا وجود ، ولكننا نتعامل بو يف الواقع االلتحاؽ باؼبنصب

 بة ضئيلة يف التوظيف.، إال أهنا نس% 3.4سجلنا نسبة تعرب عن ف ،اؼبعيار بصدد ىذا

 
 بأفال " "" أعمدة بيانية توضح معايير توظيف اإلطارات 9الشكل رقم " 
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، نالحظ أف معيار باؼبركب  معايَت التوظيفب والذي يوضح نس أعالهمن خالؿ الشكل  
، مث  %28.3، مث يليها نسبة اػبربة اؼبهنية ب % 60.8الشهادة العلمية مرتفع بنسبة كبَتة سبثل 

واليت سبثل اعبمع بُت الشهادة واػبربة يف آف واحد ، مث تنخفض النسبة   % 7.5ينخفض بنسبة 
 وسبثل احملسوبة يف توظيف إلطارات .  %3.3جدا ب

يف ؾبتمعاتنا خاصة وكبن بصدد التوظيف يف  معيار أساسيأما بالنسبة للشهادة العلمية فهي  
، وىي تعرب عن  طارات الصناعيةكاإل  العليا يف اؽبـر التنظيميميزة اؼب خاصة لفئةو ،التسيَت بالكفاءات 

اؼبعارؼ واؼبهارات واػبربات اليت يكتسبها الفرد خالؿ مساره التعليمي ، واليت نلخصها يف الشهادة 
يف ىذا الصدد عن " مراد موالي الحاج"ويوضح  اعبامعية من " ليسانس، ماسًت، ودكتوراه"،

هم أولئ  الذين حبوزهتم نوع من اؼبعرفة العلمية ، ونوع من أهن"الصناعية طارات اؼبستوي التعليم لإل
الكفاءات اؼبهنية ، فهذه العوامل ىي اليت ذبعل اإلطار وبصل على مراكز عليا يف اؽبـر التنظيمي 

جتماعية تساعده على نوع من إات مالية ، ومزايا ءسسة الصناعية ، واغبصوؿ على مكاؼللمؤ 
جتماعي ، فطبيعة العمل الذي تقـو بو اإلطارات وبمل على عاتقها أف تكوف ؽبا مسؤولية  اغبراؾ اإل

لإلطارات  لعالية اليت سجلناىا يف البحث، فبا يؤكد صحة النسبة ا 1كبَتة داخل اؼبنظمة الصناعية "
 مركب "أفاؿ" واغباصلُت على الشهادات اعبامعية .

 واجملتمعات العربية هتتم بالشهادات كمعيار للتوظيف،وليست اجملتمعات اعبزائرية خاصة 
اإلطارات اؼبسَتة ؼبختلف لشهادات العلمية لفئة اوفر نبية بالغة يف تأاجملتمع الغريب يعطي  فحىت

حوؿ  يف كتابو"  Carlo Parietti "ما صرح اؼبؤسسات اليت تساىم يف ربقيق تنمية اجملتمعات
  أروبا والنقابة يف القرف الواحد وعشروف" "اإلطارات يفاإلطارات اؼبعنوف ب: 

"Les cadres en Europe et leurs syndicats au 21 éme siècle"    

                                                             
مالي اغباج مراد ،العماؿ الصناعيوف يف اعبزائر ، سبثالت وفبارسات ، دراسة ميدانية بثالث مؤسسات دبنطقة طرارة ،أطروحة  -1

 .212، ص  2005دكتوراه ، دولة يف علم االجتماع، جامعة وىراف ،
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ؼبيداف العلمي ، ا يف عاؿ ىتكوينو اؼبهٍت ، دبستو  فيعرؼ اإلطار أنو "....ىو كل فرد أهنى تعليمو، أو
طار فيكوف ملما جبميع العلمي لدي اإلحث ىنا عن اؼبستوي يؤكد البا ،حيث 1التقٍت ، واإلداري "

 .  متمكنا يف ميداف عملو إطارا يكوف العلمية والتقنية واإلدارية، حىت اؼبعارؼ

نبية للخربة أ أف دارة واؼبؤسسات الصناعية الباحثُت يف اإلوإضافة إذل الشهادة العلمية يرى بعض    
 " أفاؿ"  السونطراؾركب حسب مالصناعي  طارما اإلأ،ال تقل شأنا من سابقتها اؼبهنية يف اؼبنصب 

اؼبهنية اػبربة وتعلوا ب ترتفع  مث، كقاعدة أساسية   فيعرؼ من خالؿ مكانتو بفضل شهادتو اعبامعية
جل أو خارجها من أتكوينات والًتبصات داخل اؼبؤسسة الاؼبكتسبة خالؿ سنوات العمل وكذا من 

 طار اؼبنحصرة ما بُتمن شهادتو ومكانة اإل ىيعلىذا ما و  "Les échellesرتقاء يف الدرجات "اإل
الدرجات يتحصل عليها  وىي أعلى 23و 22درجة ال حىت...،  21، 20مث  19 الدرجة 

 .سنة فمال فوؽ  20اإلطارات ذوي اػبربة واألقدمية يف اؼبؤسسة أكثر من 

، دبركب "أفاؿ"  يف توظيف اإلطارات حملسوبية معيار ا نسبةوما لوحظ من خالؿ الدراسة ىو قلة 
بشع مظاىر أهنا سبثل إف ، أو "العرؼ" أو "الوساطة " يف ؾبتمعنا اعبزائري " لكتاؼ" ظبيو ما أ

اليـو مستعملة كثَتة رغم صدور عدة قوانُت تنص كلها  نتهازية وال تزاؿ حىتاإل التمييز و الطبيقة و
زدادت الوساطة كظاىرة إويؤكد يف ىذا التوجو علي سعيداف: "كلما  ،2ثَتىا أعلى كبتها واغبد من ت

رحلة اليت تصبح اؼبذل إتصل  ت من سلبياهتا وذبسمت ـباطرىا حىتقًتب،إمن مظاىر زبلف اجملتمع 
 .3باشر وغَت مباشر "مرتزاؽ فيها وسيلة اإل

 

                                                             
1 - Carlo Parietti-« Les cadres en Europe rt leurs syndicats au 21 éme siècle, 2 éme 
éditions – Bruxelles- 2009 – p13  

  108ص  1980ؿبمد على ؿبمد ، ؾبتمع اؼبصنع دراسة علم االجتماع التنظيم ، اؽبيئة اؼبصرية للكتاب ،اإلسكندرية ، - 2
 .53-52، ص   1981لتوزيع ، اعبزائر ،علي سعيداف ،بَتوقراطية اإلدارة يف اعبزائرية ،الشركة الوطنية للنشر وا - 3



 عرض نتائج الدراسة    الفصل السادس

185 
 

 .مدي تطابق الشهادة مع المنصب أو الوظيفة : 4.1

من خالؽبا يسانبوف يف ربقيق فاؼبعيار األساسي للتوظيف اإلطارات ىي الشهادة العلمية تعترب 
التنمية اإلقتصادية للجزائر عامة، ولكن ىل أصحاب الشهادات يف أىداؼ اؼبؤسسة خاصة وربقيق 

بعبارة أخرى ىل تتطابق نوع مركب "أفاؿ"  يشغلوف مناصب وفقا لتخصصهم أـ العكس؟؟؟؟ 
 علي"الوظيفة" ؟؟ وىذا ما سنجيب عنو من خالؿ اعبدوؿ األيت :  الشهادة  العلمية مع العمل الف

 " يوضح مدى تطابق الشهادة مع الوظيفة12جدول رقم "

 %النسب المؤوية  الحالية  الوظيفة التكرارات اتالشهاد
 16.66 اؼبخرب + اإلدارة 20 علـو طبيعة وحياة
 21.66 مشرؼ يف  االنتاج + اإلدارة 26 ىندسة ميكانيكية

 10 إدارة تكنولوجية اؼبعلومات 12 إعالـ ارل
 17.5 مشرؼ يف  اإلنتاج + اإلدارة 21 كمياء
 16.66 اؼبخرب + اإلدارة 20 فزياء
 8.33 إدارة التخطيط االسًتاتيجي 10 التسيَت
 2.5 إدارة اؼبالية " ؿباسب" 3 ؿباسبة
 4.16 إدارة القانونية 5 حقوؽ

 2.5 اإلدارة التجارة اؽبيدروكربونية 3 علـو التجارية "تسويق"
 %100 إطارات سامية  120 المجموع

أف أغلبية التخصصات علمية منها " علـو طبيعة وحياة ، ىندسة  لنا من خالؿ اعبدوؿ  يبدو       
قبد زبصصات أدبية قليلة  أنناقتصاد و غَتىا ،  إال بة ، علـو إميكانيكية ، فزياء ، كمياء ، ؿباس

جدا كحقوؽ مثال ، إقبليزية وغَتىا ، غَت انو بالرغم من الشهادات احملصل عليها كل أفراد العينة 
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لوهنا كوهنم "إطارات سامية باؼبؤسسة ، وعملهم اإلداري، اال اننا نالحظ تطابق واؼبناصب اليت يشغ
فنجد اؼبتحصل على شهادة يف اغبقوؽ يشغل بُت الشهادة احملصل عليها والعمل الفعلي يف اؼبؤسسة 

، يهتم بالشؤوف القانونية يف اؼبؤسسة ، كقسم "  JURمنصب كمحامي  يف اإلدارة القانونية "
" اليت هتتم باػبزانة  FIN العقود ، والتقاضي ، واغباصل على شهادة احملاسب ، يف اإلدارة اؼبالية  "

بينما قبد الشهادات ذو  التحليلية ، واػبزانة اؼبالية وغَتىا ،  اؼبالية ، والتأمينات والضرائب واحملاسبة
التخصصات العلمية ؾ علـو الطبيعية ، وفزياء ..اخل يزاولوف نشاطهم يف مركب اإلنتاج أيضا بأرزيو 
يف الورشات واؼبخابر كما يقوموف بالتحاليل وسبييع البًتوؿ وضخ والتكرير ، وىذا وفقا لطبيعة عملهم 

تنظيمية  إدارية أوؽبما ىذا اجملاؿ فيعتربوف اإلطارات السامية يف اؼبركب ؽبم وظيفتُت كمختصُت يف
، وىنا نشَت إال دراسة "مَتاين حساف " يف كتاباتو حوؿ األبعاد الثالث  إشرافية أو إنتاجية وأخرى

اإلشرايف يف  لإلطارات الصناعية "، أي اعبمع مابُت البعد التنظيمي أو اإلداري ، والبعد القيادي أو
 اإلنتاج .

كما أف قباح أي مؤسسة يتوقف على قدرة مسَتيها على تبٍت االسًتاتيجيات ، وىذا ما 
والتسيَت  لإلدارة األساسيةوالتسيَت، حيث تعترب اف احد العوامل  اإلدارةتشَت إليو أغلب النظريات يف 

واؼبسؤولُت يف تطبيق االسًتاتيجيات  األفرادالفعاؿ يكمن يف اؼبوارد البشرية داخل اؼبؤسسة ، وإشراؾ 
وحل اؼبشاكل ، أو ما يعرب عنو باالعًتاؼ باؼبكانة االجتماعية باعتبارىا فاعال لو دور كفاعل 

 أف، غَت أف من خالؿ الدراسة اؼبيدانية قبد  االعتبار وإعادةوالتقييم 1إجتماعي كما ظباه كروزيو ، 
 ها السونطراؾ يؤكدوف عكس ذل   ، واقع اؼبؤسسات اعبزائرية العمومية من بين

 

 

                                                             
1- croziez »M », l’acteure et le système , ed du seuil ; 1977, p 120. 
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  :وإثبات مكانة اإلطار   لتحاق بالمنصب الجديدصعوبة اإل. 5.1

لتحاقو دبنصب جديد ومكاف عمل جديد وزمالء جدد أي إكل فرد عند لالطبيعي األمر ف أ
 قلم مع الوضع اغبديث وهبدأردبا هبد صعوبة يف الت ونأكل فيها مضبوط ، فبيئة تنظيمية جديدة  

 معة ، إذا كاف متخرج حديثا ، وحىت، اؼبختلفة سباما عن ما درسو باعبالبيئة عراقيل للتكيف مع ىذه ا
وىذا التأقلم مع اؼبنصب اعبديد ، مشاهبة سابقة فيصعب عليو نوعا ما إف كاف موظف يف مؤسسة 

 خالؿوىذا من باؼبركب على اؼببحوثُت لنعرؼ مدي تكيفهم مع اؼبنصب  ىو السؤاؿ الذي طرح
      ":13اعبدوؿ رقم "

 وإثبات مكانته بالمنصباإلطار  تحاقة إ"  يوضح صعوب13الجدول رقم "

 

 

 

 

ومدى تكيفهم مع ، وتعيينهم باؼبناصب طارات بعد إلتحاقهمضح لنا اعبدوؿ أعاله نسب اإليو       
، من اؼببحوثُت% 63.3سجلنا نسبة بيئة العمل أو وجود صعوبة كبَتة يف التأقلم مع الوظيفة، ف

مبا  إو  فاؿ" ،ألتحاؽ باؼبنصب  دبؤسسة "دل هبدو صعوبة عند اإل ، وىي النسبة األكرب من اإلطارات
 ذل  وبدثو  بيئة العمل وزمالءىم كذل  ،ندماجهم فيها سهال بعض الشيء وتكيفوا مع إكاف 

منها    ةوظيفي مزايا ؽبا ؤسسةاؼب يف إلجتماعيا و اؼبادي العمل مناخ و بيئة تكوف ىذا عادة عندما

 النسبة المؤوية% التكرار نعم/ ال
 36,7 44 هناك صعوبةنعم 

 63,3 76 توجد صعوبةال
 100 120 المجموع
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األجر العارل ، واؼبكانة اؼبميزة اليت يرغب أي شخص يف شغلها ، واليت ذبعلو يبذؿ قصار جهده 
 . 1للتأقلم مع الوضع، والتكيف مع اؼبستجدات 

فتعترب مكانة اإلطار يف اجملتمع أحد اؼبواضيع اؽبامة اليت تعرب عن تطور اجملتمع ومبوه فبقدر ما 
،وتبعا لألجر سهامات اعبادة وما يتاح لو من فرص العمل اػبالؽ و اإل يتمتع اإلطار من مكانة

العمل والرغبة يف اإلقباز اؼبرتفع كما ذكر " قبم عبد اهلل العزاوي " فإف أغلبية اإلطارات يتميزوف حبب 
والفعالية داخل اؼبؤسسة ، ورغبتهم يف اغبصوؿ على العالوات والًتقيات، وىذا ما برىن على عدـ 

وجدوا صعوبة % 36.7واليت تعرب عن نسبة  الثانية  ف الفئةأ وجود صعوبة يف إثبات مكانتهم ، غَت
امعة حديثا دوف مزاولة أي وظيفة خاصة خرهبي اعبيد والتكيف معو ،قلم مع اؼبنصب اعبدأيف الت

 ذو خربة أكرب  و مشرفُتأذل مؤطرين إبل ىم يف حاجة  سابقة تساعد يف إدراؾ لطبيعة العمل ،
 يساعدوهنم يف التكيف واؼبنصب اعبديد .

وإثبات اؼبكانة ال يقتصر على اإلطارات الرجاؿ ، ففي الواقع إف التغَتات اإلجتماعية 
يف ربديد مكانتهم ، فحىت اؼبرأة ؽبا دور فعاؿ يف صبيع ؾباالت للنساء أيضا والتكنولوجية قد أتاحت 

العمل حيث أظهرت كفاءة عالية ، ويرجع ذل  إذل زيادة االىتماـ بتعليم اؼبرأة وإعطاءىا فرصة 
متساوية كالرجل ، فقد حوؿ عصر الصناعة أنظار الناس إذل العمل ، فأصبحوا ينظروف إليو على انو 

ي يف حد ذاتو لنمو الشخصية واثبات اؼبكانة االجتماعية فبا يظهر قوة الفرد وطاقتو يف نشاط ضرور 
  2وجو . أكملأداء الدور يف اؼبؤسسة على 

                                                             
، 2010 ، األردف التوزيع، و للنشر العلمية البازوردي البشرية،دار اؼبوارد إدارة يف اإلسًتتيجية الوظائف العزاوي، الّلو عبد قبم - 1
 .15 ص

، ، د سنةة ، توزيع البيطاش، مصرفاطمة ؿبمد علي عثماف ، القيادة النسائية يف عادل متغَت ، اؼبلتقي اؼبصري لالبداع والتنمي -2
 .109-106ص
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 ومنو يبكن أف نستنتج من خالؿ األبعاد اؼبتعلقة بالتأىل العلمي لفئة اؼبدروسة  دبركب "أفاؿ"
اؼبعيار األساسي لقياس   لوحدىا ليست أف الشهادة العلمية ذل   عدم صحت الفرضية األولى
تبُت أف جل  حيث ،ما توصلنا إليو يف نتائج الدراسةحسب  وىذاكفاءة اإلطارات الصناعية 

بُت" ليسانس وماسًت، اإلطارات ىم خرهبي التعليم العارل وحاصلُت على شهادات جامعية 
اإلطارات ذوي  ، إال أف زبصصات متنوعة أيضا، ويفبدرجات ـبتلفة، وحىت دكتوراه "وماجستَت

اعد اإلطار يف العمل يف وقدرات واليت تس ، من معارؼ اػبربة ىم أكثر دراية وكفاءة ؼبا ربملونو
ها حسب اػبربة اؼبهنية الزيادة في اليت تتحدد األجور إضافة إذل ،وظيفتو وبكفاءة عالية جدا

 .واألقدمية

 :الكفاءة: الخبرة المهنية كمعيار لقياس الثاني ث المبح

اؼبعايَت اؼبتبعة يف توظيف اإلطارات الصناعية دبركب "أفاؿ" بوىراف أهنا  نا من خالؿذكر  لقد
تعتمد على معيار الشهادة العلمية اعبامعية كمعيار أساسي وجوىري ، ؼبا ربملو من معارؼ ومهارات 

على  ظيف واغبصوؿوكفاءات ، ومعيار ثانوي أال وىو اػبربة اؼبهنية  فكالنبا ضرورياف يف التو 
 اؼبناصب العليا و القيادية .

كتسبو من مهارات إوما  ،الفرد يف اؼبهنة دبؤسسة معينة خربةعن سنوات  اػبربة اؼبهنيةتعرب 
سبنح اإلطار الدراية واؼبهارة يف وظيفتو وكذا معرفة كما  ،سلوكات وكفاءات خالؿ سنوات العملو 

 خربة لديهم الذين األفراد اؼبؤسسات معظم تفضلكما ،تعامل مع اؼبوظيفُت تصاؿ والمهارات اإل
 إلمكانية مؤشرا تعترب أهنا كما سهال، العمل ذبعل األهن بو، الذي سيلتحقوف بالعمل سابقةمهنية 
العمل،  نفس الفرد فيها مارس اليت السنوات بعدد اػبربة مستوى قياس ويبكن يف عملو، الفرد قباح

كثر على البحث والتطوير يف الًتكيز أ اؼبرونة العالية يف األنشطة وربسُت أساليب وكذا إكتساب
، وتربز اػبربة اؼبهنية لإلطارات بصفة خاصة وللعماؿ بصفة عامة من خالؿ اؼبمارسة اؼبستمرة  العمل

للعامل حيث يتعلم عدة أشغاؿ ووظائف بفضل التجربة واإلكتساب اليومي للتقنيات والطرؽ سواء  
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كاف يف التسيَت أو يف القيادة أو يف أخذ القرارات أو يف اؼبمارسة اؼبباشرة يف أي عمل، حيث يؤدي  
  .1كال من التكوين والًتقية  الدور اؼبهم يف تطوير اػبربة اؼبهنية

1.II لمؤسسة:تكوين اإلطارات با 

أجل تطوير يف اؼبناصب ومن  طاراتاإلتعيُت بعد ف ،كفاءة اليعترب التكوين وسيلة لنمو 
اؼبتغَتات اغبديثة ، تقـو اؼبؤسسة بوضع مع للتكيف  و ارؼ واؼبهارات وإكتساب قدرات جديدةعاؼب

 " :13برامج تكوينية يستفيد منها اإلطارات داخل اؼبؤسسة ، وىذا ما سنوضحو يف اعبدوؿ رقم "

 ستفادة اإلطارات من التكوين إ"   يوضح نسب 14الجدول رقم "

 

 

 

 

ادة من التكوين أو عدـ " والذي يبثل نسب اإلطارات الصناعية اؼبستف14يوضح لنا اعبدوؿ "      
اإلطارات اؼبستفيدين من التكوين، بينما نسبة  من %72.5حيث سجلنا نسبة  ،إستفادهتا
الشهادة العلمية  ىعل وحصولو ىل العلمي أاإلطار بعد التمنهم دل يستفيدوا منو ،رغم أف  27.5%

كذل  القدرة ،  تنمية وتطوير قدرات ومهارات الفرد إذلستثمارا يهدؼ إعتباره إالبد لو من التكوين ب
 إذل، فالتكوين" نشاط يهدؼ أخرياؼبؤسسة من جهة  أىداؼربقيق على التحكم من جهة و 

تغيَت على مستوي الفرد واعبماعة من ناحية اؼبعلومات واػبربات واؼبهارات ، ومعدالت  إحداث

                                                             
  648، ص  1962ضبدي أمُت عبد اؽبادي  ، نظرية الكفاءة يف الوظيفة العامة ، دار الفكر العريب ،القاىرة ،  - 1

 %  النسبة المؤوية التكرار       اإلستفادة 
 72,5 87 إستفاد         
 27,5 33  يستفد دل        

 %100 120 المجموع
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و تل  اعبماعة تتقن العمل بكفاءة أذباىات ، ؼبا هبعل ىذا الفرد داء، طرؽ العمل والسلوؾ واإلاأل
 .1عالية " وإنتاجية

 تكوين يف الشكل التارل و الذي يبثل أعمدة بيانية :وينب لنا نسب ال

 
 ستفادة من التكوينعمدة بيانية تمثل نسب اإلأ" : 10الشكل رقم "

" والذي يوضح سعي مؤسسة 10رقم " شكلال النسب الواردة يف إذلومن خالؿ النظر      
من اإلطارات   % 72.5أنبية التكوين حيث سجلنا نسبة  وإدراؾ، تكوين إطاراهتا إذلالسونطراؾ 
، كما ىو موضح يف  3/4ربعاع العينة ،أثالثة  ػػػػػػػػ، وىي نسبة كبَتة تقدر بستفادوا من التكوينإالذين 

 إذلطارات دل وبصلوا بعد على التكوين وىذا نظرا % من اإل27.5 نسبة  أف" ،غَت 10الشكل "
من مكاف العمل، وكذا عدـ توفر شروط  اإلطاراتال تسمح خبروج كل  اليتطبيعة العمل و ظروؼ 

 .لتحاؽ بالربامج التكوينية اإل

                                                             
1 - Lakhdar  sekiou – Gestion  du personnel – les éditions d’organisation – 1990 – 
p  31 . 

72,50% 

27,50% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

 لم يستفد  استفاد 

 استفاد 

 لم يستفد 



 عرض نتائج الدراسة    الفصل السادس

192 
 

كوين كل اؼبؤسسات الصناعية هتتم باإلستثمار يف مواردىا البشرية وذل  عن طريق الت  إال أف  
، واغبصوؿ على اػبربة وذل  كونو العنصر اؼبساىم يف تأىيل األفراد من حيث اؼبستوى العلمي

كما يلعب دورا   التنمية الشاملة،حيويا يف تطوير الكفاءات من أجل مواكبة اؼبهنية ،وكونو عنصرا 
عليمو حيث يكوف مطمئنا على زيادة كبَتا يف ترقية األفراد، يعترب حافزا يواصل بو اؼبكوف تكوينو وت

يذكر يف و  أجره وكذا رفع مستوى معيشتو سواءا من الناحية اؼبهنية والنفسية واإلجتماعية واإلقتصاية
يعد من أجل التكيف مع الوضعيات يف أنبية التكوين "أنو ىذا الصدد "عبد الباقي صالح الدين" 

، وأيضا ياة اعبديدة اليت تفرضها اؼبؤسسةاؼبهنية اعبديدة ، وذبديد اؼبعارؼ السابقة وتالؤمها مع اؼبعط
 1إدخاؿ ربسينات وتقنيات أكثر حداثة يف عادل الشغل .

   "  توفير العدالة في توزيع التربصات لإلطارات بالمؤسسة15الجدول رقم " 

 

 

 

 

طارات الصناعية " والذي يعرب فيو اإل 16من خالؿ اؼبعطيات اؼبتوفرة يف اعبدوؿ رقم "يتبُت    
، والشيء اؼبالحظ يف ال أـيف توزيع الًتبصات وىل توجد عدالة يف تقسيمها  رأيهمعن  "فاؿ"أػػػػػػػػػػب

%من اإلطارات أكدوا على وجود عدالة 50النسبتُت متساويتُت فنصف العينة سبثل نسبة  أفاعبدوؿ 
طارات كبو مراكز متخصصة اؼبؤسسة من توجيو اإل ىًتبصات كوف طبيعة العمل تتطلب عليف توزيع ال

ستفادة من معارؼ وخربات ومؤىالت جديدة تواكب التغَت والتكنولوجيا ال اؼبؤسسة تدرؾ مسبقا لإل
للعينة والذي يبثل نسبة  اآلخرالنصف  أمامهاـ وادوار اؼبراكز اؼبتخصصة لتطبيق برنامج التكوين ،

                                                             

271-270، ص 2000عبد الباقي "صالح الدين" ، إدارة اؼبوارد البشرية ، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية ،  - 1  

 % النسبة المؤوية التكرار       عدالة في التكوين
 50% 60 ىناؾ عدالة      
 50% 60 التوجد عدالة      

 %100 120 المجموع
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يستحقونو وجديرين بو  أفود عدالة يف توزيع التكوين رغم % اؼبتبيقية واليت صرحت بعدـ وج 50
علينا تدريب صبيع بقولو :".....نعيش عصرا يفرض  "جمال برعي محمد"ويف ىذا السياؽ يؤكد 

ونظرا لالكتشافات اغبديثة اليت  أعمارىمختالؼ مستوياهتم ، إاجملاالت ، على  العاملُت يف شىت
 1..على مدي اغبياة ".تتطلب تغيَت اؼبعلومات واػبربات...

 "   يوضح كفاءة المكونين في تطبيق البرامج التكوينية16الجدول رقم "

 

 

 

 

كفاءة  كبوالصناعية باؼبركب  اإلطاراتعند قراءتنا ؽبذا اعبدوؿ الذي يوضح لنا نظرة          
ؽبم كفاءة عالية تسمح ف اؼبكونُت أالعينة يروف ب أغلبية أفقبد ؼ تطبيق الربامج التكوينية ، اؼبكونُت 

فهم يعربوف عن ، وىي نسبة عالية جدا ،% 84.2ويبثلوف نسبة ؽبم بتلقُت برامج التكوين  
، وىي نسبة % 15.8اؼبتبقية كما سجلنا النسبة  ،وخرباء يف اؼبيداف داخل وخارج البالد  أخصائيُت
 ، وتوضح ىذه النسب يف الشكل التارل: يصرحوف بعدـ كفاءة اؼبكونُتقليلة 

                                                             
  417،  1973برعي ؿبمد صباؿ ، التدريب والتنمية، عادل الكتب ، القاىرة ،  -  1

 النسبة المؤوية% التكرار نعم/ ال
 84,2% 101 كفاءأ

 15,8% 19 كفاءأغَت 
 100 120 المجموع
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                           كفاءة المكونين في تطبيق البرامج التكوينية" يوضح  11الشكل رقم "

نسبة عالية جدا من اإلطارات الذين صرحوا بكفاءة تسجيل  "11يتبُت لنا من الشكل رقم "
بيداغوجية يف العمل حيث  يعتمدوف على منهجية وحيث أهنم اؼبشرفة على اؼبتكونُت، اإلطارات  

كم من اؼبعلومات النظرية والتطبيقية   بأكربيوظفوف ـبتلف التقنيات والوسائل اغبديثة وتزويد اؼبتكونُت 
ستفادة من ىذه الربامج واإل بستيعاواإلؽبم الفهم  يتسٌت ، حىت اإلداريخاصة يف اجملاؿ التقٍت و 

بينما نالحظ نسبة التكوينية اليت تكوف مربؾبة مسبقا وـبطط ؽبا من طرؼ اؼبؤسسة اؼبعنية بالتكوين، 
مشرفُت غَت متخصصُت وال يدركوف متطلبات وحاجيات  أهنموذل  % 15.8قليلة واؼبتمثلة يف 

فهم الرئيسي ىو تطبيق الربنامج ) اؼبدة الزمنية ، ؿبتوي الربنامج .......اخل( بدوف ف ىدأالتكوين، و 
 عتبار طموحات اإلطارات  .ستيعاب اؼبتكوف إضافة أهنم ال يأخذوف بعُت اإلإمراعاة 

اػبربة  أىلوالعملية التكوينية هبب التحضَت ؽبا وهتيئة اعبو اؼبناسب لتلقُت الربنامج من طرؼ 
اؼبتكونُت للعملية  يئةستعداد وهتإحتياجات التكوينية مضبوطة، و إ، فكلما كاف ربديد والتخصص

التكوينية وكانت الربامج منظمة ويلقنها اؼبكوف ذو خربة دبنهجية دقيقة ومعمقة كلما كاف التكوين 
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كتساب مهارات جديدة وقدرات فبيزة حثهم على روح اإلبداع إناجحا يستفيد منو اؼبتكوف وذل  ب
 كرب. أبالتارل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة بفعالية وقباح و 

 فال" أ" يوضح تقييم اإلطارات لألساليب التكوينية المستعملة بمركب "17الجدول رقم "  

 %النسب المؤوية  التكرار األساليب التكوينية  المستعملة
 50 60 الندوات
 35 40 اؼبلتقيات
 15 20 احملاضرات
 %100 120 المجموع

 

الصناعية دبركب  لإلطاراتاؼبستعملة يف العملية التكوينية  األساليبأىم " 17"رقم يبُت لنا اعبدوؿ   
اؼببحوثُت وتقييمهم  أراءفاؿ" ، وىذا حسب  اؼبعطيات اإلحصائية حيث قمنا برصد أسونطراؾ  "

ويبثلوف نسبة  اؼببحوثُت  أغلبية أفضح لنا إتستفادوا منها ،فبا  إؼبختلف الدورات التكوينية اليت 
 ىعل وأكدوا الندوات، سلوب التكويٍت اؼبستعمل بكثرة ىواأل أففَتوف  % لديهم نتائج مرضية50

اؼبتمثلُت يف احملاضرات  األسلوبُت أف يروف ُتاؼببحوث أفغَت  أكثرهبايب  وىي فعالة دورىا اإل
، حيث سبثل  نسبة  األكثرتستعمل كثَتا مقابل الندوات فهي  ال أهناواؼبلتقيات وكما صرح اؼببحوثُت 

 وأراء أفكارنظرية ؾبرد  ألهناليست فعالة  أهنايروف اقل من طبس العينة  أفأي  ،%15احملاضرات
هبب تدعيمها وتوضيحها يف اؼبيداف ، ونفس الشيء بالنسبة للملتقيات العلمية حيث بلغت نسبها 

ليست ضرورية يف  أهناهبدوف  اإلطارات لفئةمن التكوين  لوباألس% من اؼبؤيدين ، ؽبذا 35
اؼبؤسسة فالغاية من  تطبيق  كل ىذه  وأالتكوين ، وتبقي دائما العملية التكوينية مهمة سواء للفرد 

 .ىداؼ اػباصة و العامة جل ربقيق بعض األأساليب والربامج التكوينة من األ
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الكثَت من اآلالت والتقنيات اعبديدة ، تتميز بالتعقيد  فإ"... ىو  ا يساىم يف قباح التكوينوم   
 ىعليو تلقي تكوينا مباشرا عل إمباخربتو اؼبهنية ،  وأطار ستعداد اإلإالذي ال يكفي معو  األمر

  1."التقنيات 

2.II :الهدف من العملية التكوينية 

التغَتات واؼبستجدات كيف مع اؼبنصب و للتو  فراد ،يعترب التكوين وسيلة لنمو كفاءة األ 
باؼبؤسسة ، كما يؤكد اإلداريُت واػبرباء يف اإلدارة أف العنصر اؼبهم يف التطوير  والنمو أكثر يتطلب 
بصفة جوىرية  ضرورة تنمية اؼبوارد البشرية وتكوينهم من خالؿ الًتكيز على السياسات التعليمية 

شكل عاـ والقوى البشرية بشكل ارد البشرية باعبيدة، فمستوي التنمية يعتمد على نوعية وتركيبة اؼبو 
،  حيث الكفاءة والقدرات واؼبهارات ، فكلما كاف إعداد اؼبوارد البشرية الالزمة للتنمية فعاال منخاص

 أراء" 18سيتضح لنا من خالؿ اعبدوؿ رقم "و  ،كانت خطط التنمية قادرة على ربقيق أىدافها
 .ىبص اؽبدؼ من العملية التكوينية فيما اإلطارات

 لإلطارات" يوضح الهدف من العملية التكوينية 18الجدول رقم "

  التكوين هدف    
 جابة اإل

التكيف مع 
 المنصب 

اكتساب معارف 
 جديدة  

 تطوير االداء     الترقية

 56 نعم 
46.7% 

77 
64.2 % 

20 
 16.7 % 

11 
9.2% 

 64 ال
%53.3 

33 
35.8% 

100 
83.3% 

109 
90.8% 

            120 المجموع        
100% 

120              
100  % 

120 
100% 

120             
100% 

                                                             
 .116، ص  1988ايت أمُت ، إدارة اؼبوارد البشرية من النظرية إذل التطبيق ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، ساع  -  1
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 لإلطاراتالذي يوضح اؽبدؼ من العملية التكوينية  و، أعاله نالحظ من خالؿ اعبدوؿ
جل أنو من أعلى  % تؤكد 46.7تعرب عن نسبة  فاألورل،  آراءىافئات زبتلف  ربعف أالصناعية قبد 

بينما قبد ،%53.3غَت ذل  وسبثل نسبة  ىمن نصف العينة تر  أكثر أفالتكيف مع اؼبنصب غَت 
كتساب معارؼ جديدة، توظف يف العمل وسبثل إحتياجات التكوين لغرض إالفئة الثانية تصنف 
 كتسابإالتكوين ال يساىم قط يف  أف% يروف  35.8%، مقابل  64.2 اإلطاراتنسبة كبَتة من 
معموؿ هبا سابقا ويعلمها  وأفكاربعض احملاضرات يعيدوف فيها مواضيع  إلقاء وإمبامعارؼ جديدة 

 اؼبتكوف.

اؽبدؼ من العملية التكوينية لإلطارات تساىم بشكل كبَتة  أف ى، واليت تر بينما الفئة الثالثة
متالكهم إ% و  16.7 ى يف السلم اؽبرمي للتنظيم بنسبةيف ترقية اإلطارات من مناصبهم ؼبناصب أعل
 أما%يروف عكس ذل .83.3النسبة الكبَتة اؼبتبقية  أفؼبسؤوليات اكرب وكذا رفع من أجورىم ،غَت 

و يربروف %9.2أداء اإلطارات ويبثلوف نسبة التكوين تعرب عن تطوير أنبية  أفالفئة األخَتة ذبد 
تطوير  إذلوربتاج  كنولوجيةذل  كوف اؼبؤسسة ذات طابع إنتاجي تعتمد علي الوسائل التقنية والت

يروف عكس ذل  أي أف %90.8من اإلطارات  األكربالنسبة  أفاألداء بشكل مستمر ،غَت 
 التكوين ال يساىم يف تطوير األداء. 

نبية كربي تستفاد أللتكوين  أفاإلطارات السامية ذبد  أفومن خالؿ اؼبعطيات يتضح لنا 
ىدؼ ،ىداؼ قبد ف حاولنا تصنيف ىذه األأالفرد وأىداؼ اؼبؤسسة ، و  حتياجاتإمنها كل من 
كتساب معارؼ جديدة ومهارات يف ظل التطورات يف عادل الشغل إىو  ىذه الفئةللتكوين حسب 
التكوين  أما%  46.7جل التكيف مع اؼبنصبأمث يليها التكوين من  %،64.2إذلوتصل نسبتها 

 % .16.7% و  9.2بتهما ضئيلة ربدد بنسبة فنس األداءجل الًتقية وتطوير أمن 

ى مستوي الفرد اؼبتكوف بتنمية لوكخالصة لألنبية التكوين فهو يهدؼ إذل إحداث تغَتات ع
وثقافتو  ثانيا ، وتعديل سلوكو الفٍت والعلمي ، ورفع من مستواهمتالكو اؼبهاراتإو  أوالمعارفو 
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للمعارؼ واؼبهارات  ستثمارإ، هبذا يستجيب الفرد اؼبتكوف للمتطلبات اؼبهنية ، مع إعادة الصناعية
 1اؼبكتسبة ، وفبارسة الدور اؼبهٍت بتوظيف ىذه األخَتة ألىداؼ مهنية ، كالًتقية وغَت ذل  ".

 "يوضح موضوعية  معايير تقييم األداء لإلطارات الصناعية  19الجدول رقم "

 

 

 

    

كبو موضوعية معايَت تقييم  اإلطارات أراء، الذي يبُت أعاله اإلحصائيعند قراءتنا للجدوؿ 
ؽبذه العملية  تعرب عن استياءىا  %57,5 و اليت سبثل األكربنسبة النسبة  أفيف اؼبؤسسة ، قبد  األداء

اإلطارات  أفذل   رأيهموحسب  عقالنية، ومعايَتىا غَت واضحة ، كوهنا غَت موضوعية ، وغَت
العمل اؼبطلوب يف الوقت  اإلسباـ)  مثلمية ضع اؼبعايَت التقيعن التقييم  ؽبا صالحيات يف و  ةياؼبسؤول
نقاط مرتفعة للبعض دوف البعض األخر ويغيب  ...( فيعطوفالتغيب  اعبودة، نضباط،، اإلاحملدد

دينا نفس ل...لدينا نفس اؼبستوي و "ثُتحد اؼببحو أاؼبعيار الذي شكل الفرؽ بينهما حيث عرب لنا 
ىي مكتوبة فقط  وإمباف اؼبسؤوؿ ال يعمل باؼبعاير أاؼبهاـ ولكن بعضهم لديهم نقاط مرتفعة ، حيث 

يبذلوف  األشخاص...ىناؾ بعض "  آخروصرح مبحوث  ..."،ال داعي لذكرىا  ألسبابوىذا راجع 
متيازات اؼبختلفة اإل ىال يبذؿ ؾبهود وتراىم وبصلوف عل جهدا واسعا وال هبزي عليو والبعض األخر
من  ىفبا دع جهوية يف التقيم ،ىناؾ ؿبسوبية و  أف صرحن فأ..." ومن خالؿ ىذين التصروبُت  يبكن 

                                                             
1 - Jean Pierre Citeau- Gestion de ressources humaines – 4e Edition Dalloz – paris 
– 2002 – p114-115 

 % النسبة المؤوية التكرار معايير التقييم 
 42,5% 51 موضوعية

 57,5% 69 غَت موضوعية
 %100 120 المجموع
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، فبا ولد لديهم ىدو العامة ، ولكن ال ج لإلدارةبتقدمي الشكاوي  متيازاتاحملرومة من اإل اإلطارات
 اؼبسؤولة . اإلطاراتذباىات عدائية  فيما بينهم مع إ

 إذانقيم ، خاصة  أف يمن يقيم؟ ىل من الضرور ربفظات، طريقة التقييم تتولد عنها  أف إضافة     
كاف ؽبما   إذاخاصة  اإلطاريقيم  أف طارلإلبالفئة اليت سبل  كفاءات عالية ، فكيف يبكن  اآلمرتعلق 

قل مستوي تعليمي من أيكوف اؼبقيم  األحيافيف بعض  ونفس اؼبستوي العلمي واؼبؤىل العلمي ، 
، الذي يسمح ؼبختلف مصاحل اإلداريوسائل التسيَت  اؼبقيم مبدئيا يعرب التقييم وسيلة من

  1أخرمنصب  إذل، التحويل من منصب  ستحقاؽاؼبستخدمُت بتحديد ـبتلف ـبططات الًتقية ، اإل

ف اؼبؤسسة أف عملية التقييم موضوعية وعادلة ، و أ ىفًت  %42.5الفئة الثانية ، سبثل نسبة  أما     
مادية ومعنوية  الواجبة سواءا مكافئات متيازاتاإلتعمل دبعايَت عقالنية يف تقيم أداء اإلطارات، وسبنح 

متابعة اؼبسار اؼبهٍت للفرد وكذا اؼبسار الشخصي  إذل إضافةاؼبؤسسة وظبعتها ،  ى، وىذا للحفاظ عل
النوعية ،  إذل إضافةالعمل اؼبطلوب يف الوقت احملددة من طرؼ اؼبؤسسة  إسباـعتبار بعُت اإل فتأخذ
نضباط يف السلوؾ، كل ىذه العوامل تؤخذ يف بداع فيو وكذا حب العمل وروح اؼبسؤولية ، واإلواإل
 أساسية أغراضكما يعمل نظاـ التقييم على ربقيق عدة ، بار غبصوؿ الفرد علي االمتيازاتعتُت اإلع

 : أنبها

 معرفة الكفاءات والكشف عن اؼبعارؼ واؼبهارات  - 

 زباذ القرار خاصة اؼبتعلقة بتسيَت اؼبسار الوظيفي إتسهيل  -

 واؼبشاريع اؼبستقبلية للمؤسسة  األىداؼربديد  -

 العاملُت باؼبؤسسة  األفرادربفيز  -

                                                             
1  - BERANGER .(D) et autres ; les formation gestion de l’entreprise , ED 
Nuibert Gestion , paris , 1991 , p171 
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     1ف قباح العماؿ يف عملهم يعٍت موافقتهم للوظيفة والعكس صحيح أل تقييم نظاـ التوظيف -

 "  يوضح ردود أفعال اإلطارات عن نتائج تقييم األداء20الجدول رقم "

 

 

 

 

 

أعاله ردود أفعاؿ اإلطارات عن نتائج العمليات التقييمية على  اإلحصائييوضح لنا اعبدوؿ         
من %  40.8علي نتائج التقييم ، فنجد نسبة   اإلطاراتـبتلف ردود فعل ، ويبُت لنا األداء اؼبهٍت 
 ىعتمد علمنهم من ي %  35.8 نسبة  ، بينماإذل اإلدارة اؼبسؤولة  الطعن تقدمي إذل أتلج اإلطارات
، بينما سجلنا وتكتفي بالصمت ، بينما الفئة الثالثة تتقبل األمر وتستسلم للواقع ستفساراتإتقدمي 

ؤوف إذل النقابة وسبثل فرد واحد ، وىذه النسب موضحة يف نسبة ضئيلة جدا من اإلطارات الذين يلج
 التارل : الشكل 

                                                             

 124ص  – 2004اعبزائر  –مديرية النشر عبامعة قاؼبة  –ادارة اؼبوارد البشرية  -ضبداوي وسيلة   - 1 

 النسبة المؤوية% التكرار ردود األفعال
 40,8% 49 طعن

 35,8% 43 استفسار
 8,%0 1 نقابة

 22,5% 27 مرتقبل األ
 %100 120 المجموع
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 يوضح ردود أفعال اإلطارات عن نتائج تقييم األداء "12الشكل رقم "     

" نسب ردود أفاعل اإلطارات بعد نتائج التقييم حيث اننا نالحظ أف 13يوضح لنا الشكل "
نسبة كبَتة من اإلطارات وتعرب عن األغلبية  تلجأ إذل تقدمي الطعوف لإلدارة اؼبسؤولة ، بينما النسبة 

وف خاصة عند كالثانية وىي كبَتة أيضا تفضل تقدمي اإلستفسارات لإلدارة وكال األسلوبُت اؼبتبعُت ي
اعبيد ؼبكانتها  األسلوبىذه الوسائل ىي  إذلاغبديثة يف التوظيف ، فتعترب اللجوء  اإلطاراتفئة 

براىُت مقنعة ، بينما  وإعطاءومركزىا يف اؼبؤسسة فتكتفي ب اؼبطالبة بتصريح اإلدارة عن النتائج 
لى عدـ وثوؽ اإلطارات فيها ع أماأي النقابة ، فبا يدؿ  إذلسجلنا حالة واحدة فقط تفضل اللجوء 

 نبية لالشًتاؾ فيها. أعدـ سبتع اإلطارات بالثقافة النقابية ، وال يعطوف  أو

قليل  اإلطاراتذل تنظيم نقايب لدي إؾبرد االنتماء  لبراط يف العمل النقايب بل وحىتاإل إفبل 
سبثيلي للنقابة ، بل ىناؾ عزوؼ  وأدل نقل منعدـ ، وال احد ذكر انو يقـو بدور قيادي  أفجدا 
ساسية األجل ربديد بعض العناصر أيف عنواف ؼبقالو "ؿباولة من "مَتاين حساف  "ساوي " كما ظباهأ"م

يف بلدنا ىو ذل  الغياب  لإلطاراتيبيز عادل النقابة بالنسبة  ىم ماأف إ" ، و اإلطاراتاؼبكونة ؽبوية 

40,8 
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 تقبل األمر

 نقابة 

 إستفسار 

 طعن 



 عرض نتائج الدراسة    الفصل السادس

202 
 

من الضروري وجود تنظيمات نقابية تساىم يف  ألنو،  تنظيم نقايب خاص هبذه الفئة ألي"الغريب" 
نشاء إكثَت من احملاوالت يف   أفعلمنا  إذامر يزداد غرابة ، ولعل األ اإلطاراتالدفاع عن مصلحة 

فقط  ىذا الفشل ال يعود أف اإلطاراتتنظيمات نقابية من ىذا النوع باءت بالفشل ويري الكثَت من 
والوقوؼ يف وجو كل  اإلدارةمن  أخريعمل جهات  إذلقدر ما يعود ىذه الفئة ب أفرادعدـ وعي  إذل

على  أوؿباولة لتشكيل تنظيم نقايب خاص باإلطارات سواءا كاف ذل  على مستوى اؼبؤسسات 
 1اؼبستوى الوطٍت .

3.II طارات في المؤسسةترقية اإل : 

اإلطارات الصناعية يف أي مؤسسة لديهم طموحات وأىداؼ يرغبوف يف ربقيقها من كل 
خالؿ اإلجتهاد يف العمل ، والتنمية الذاتية ، واػبضوع إذل التكوينات اؼبختلفة ، ىدفها الصعود 
الوظيفي واإلرتقاء من منصب إذل منصب أعلى ومن درجة إذل درجة أحسن منها ، فبا يولد لدى 

ح اؼبنافسة للحصوؿ على أعلى اؼبراتب فيما بينهم ، فتجدىم متسابقوف كبو التدريب ىذه الفئة رو 
والتكوين واكتساب اؼبهارات واػبربات والكفاءات اليت تساعدىم يف اغبصوؿ على الًتقية ، وىبتلف 
ىا إىتماـ اإلطارات من فرد إذل أخر لتصور الًتقية فمنهم من هبدىا زيادة يف األجر ، ومنهم من يعترب 

 زيادة يف اؼبسؤولية ، أو الدرجة أو اؼبنصب وىذا موضح يف اعبدوؿ األيت : 

 

 

 

 
                                                             

االطارات   -  CRASC -ؿباولة من اجل ربديد بعض عناصر االساسية اؼبكونة ؽبوية االطارات   –مَتاين حساف  -  1
 .30-29ص  -2005 –وىراف   - 09رقم  -شروط تكوين لببة حديثة  –الصناعية 
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 " يوضح عما تعبر عنه الترقية ؟21الجدول رقم"

 
 الترقية             

 جابة اإل

 
   األجرزيادة في 

زيادة في 
 المسؤولية

زيادة في 
 الدرجة

زيادة في 
 المنصب

            99 نعم 
82.5% 

55 
45.8% 

107     
89.2 % 

21            
16.8% 

             21 ال
17.5% 

65            
54.2% 

13 
10.8% 

99          
83.2 % 

             120 المجموع        
100% 

120               
100  % 

120 
100% 

120             
100% 

عن رأي اإلطارات للًتقية يف اؼبؤسسة ،  "22رقم "ة للجدوؿ توضح اؼبعطيات اإلحصائي        
الوصوؿ كبو  إذلتطمح  أهناالًتقية  تكمن يف زيادة الدرجة ، أي  أفاؼببحوثُت يروف  أغلبية أففنجد 

وىي النسبة   % 89.2على مركزىا وسلطتها ، وسبثل ىذه الفئة نسبة  مراكز جديدة ، لكي ربافظ
الًتقية تكمن يف اغبصوؿ على  أف% على 82.5، بينما تصرح الفئة الثانية واليت سبثل نسبة  األكرب

، قصد ربسُت وضعها اؼبعيشي يف ظل الظروؼ االقتصادية اليت سبر هبا اعبزائر  األجرزيادة يف 
 غَت ذل  . إرلوسياسية التقشف 

ن ربمل مسؤوليات جديدة ، ف الًتقية يف اغبقيقة تعرب عأومن بُت اإلطارات ىناؾ من هبد 
 أوسعوسلطات عالية يف اؼبؤسسة ، فبا يبكنها من فرض نفسها يف الوضع اؼبهٍت وفبارسة صالحيات 

وتغيَت اؼبنصب ، كما عرب عنها  األجرمُت مستقبلها اؼبهٍت ،وبالتارل الزيادة يف أ، كما يساعدىا على ت
ف ىرمية إ..ات الصناعية " يف قولو ".ار يف أطروحتو " حوؿ ىندسة تسيَت اإلط "سليم العايب"
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قل من نصف العينة ، أ% وىي 45سبثل ىذه الفئة نسبة ، و 1..".الوظائف ىي ىرمية السلطات 
ال تعترب الًتقية % 55.5لنسبة الغالبة واليت سبثل ذاؾ أف النصف األخر من اإلطارات الصناعية وىو ا

اغبصوؿ على درجة أعلى  يزيد  وأ، زيادة يف األجرليس بالضرورة عند نو أزيادة يف اؼبسؤولية ،ذل  
الًتقية تكمن يف زيادة يف  أفالفئة الرابعة ذبد  أفغَت ،من اؼبسؤولية فيمكن ربقيقهما من دوهنا 

 % من العينة .16.8، وسبثل نسبة قليلة اؼبنصب

زبتلف  ات النظر عند اإلطارات الصناعية بالسونطراؾجهختالؼ و إ أفخَت نستنتج ويف األ
األغلبية تتجو كبو الزيادة يف الدرجة والزيادة يف األجر، كالنبا معا  أف، غَت  األفرادىتمامات إحسب 
الشخصية  وأىدافهمغَت ذل  ،  ذلإفيها مراكز عالية وسلطات  اؼبهنية دبا أىدافهمجل ربقيق أمن 

 ما ىو أفضل . إذللتحسُت مستواىم  اؼبعيشي  وترقيتو 

 

 

                                                             
جامعة يوسف بن خدة  –علم االجتماع  –أطروحة دكتوراه  –ىندسة تسيَت اإلطارات باؼبؤسسة الصناعية  –سليم العايب  - 1
 456ص  2007-2006 –اعبزائر  –
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 الترقية بالمؤسسةموضوعية " أعمدة بيانية توضح 13الشكل رقم "
وضوعة الًتقية اؼبهنية " ؼب13يف الشكل رقم " اليت سجلناىا اإلحصائيةمن خالؿ اؼبعطيات            
االنتقاؿ  أف% ذبد  40والغالبة واليت سبثل  ىالنسبة الكرب  أففاؿ" قبد أالصناعية دبركب " لإلطارات

طارت خاصة الذين يبشي وفقا ؼبعايَت موضوعية ربددىا اؼبؤسسة لإل أعلىمنصب  إرلمن منصب 
توظفوا منذ زمن معُت باؼبؤسسة  ويعرفوف طبيعة العمل ويبذلوف جهدا اكرب للحصوؿ علي الًتقية ، 

% واليت تعترب الًتقية غَت موضوعية بل زبضع للجهوية عند 25بينما ىناؾ الفئة الثانية سبثل نسبة 
 شيء أوعائلة  وألة واليت رببذ وربيز وسبنح الًتقية لإلطارات اؼبقربُت سواء أصدقاء اؼبسؤو  اإلطارات

ليت سبثل من ىذا القبيل فبا هبعل من الًتقية يف اؼبؤسسة ال زبضع للقوانُت ،بينما تري الفئة الثالثة وا
ؤسسة العمل جبد وطلب الًتقية و تدافع  عن حقها يف اؼب اإلطارات ىنو هبب علأ%  14.2نسبة 

طبس العينة  1/5الفئة اؼبتبقية واليت سبثل  أمامنها  ، فيأخذللحصوؿ على اؼبنصب فاف دل ربرص عليو 
الًتقية ؽبا  أفوال بالسلب، بل وضحت  باإلهبابال  اإلجابة% فبقت متحفظة على  20.8بنسبة 
كانت   ألهناة من التصريح يف االستمار  اإلطاراتغَت ىذه ، وىذا نظرا لتخوؼ بعض  أخريقوانُت 

 يف الًتقية  رأيوفتجرا وعرب عن  اآلخرمراقبة من طرؼ بعض اؼبسؤولُت ، عكس البعض 
4.II  : معايير الترقية 

 " يوضع معايير الترقية لفئة اإلطارات 22الجدول رقم " 

 %النسب المؤوية التكرار معايير الترقية
 60 72 األقدمية

 10 12 الشهادة العلمية
 25 30 +الشهادة العلمية األقدمية
 5 6 " العالقات اػباصة" اعبهوية

 %100 120 المجموع
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طارات فاؿ" لفئة اإلأمعايَت الًتقية يف مؤسسة سونطراؾ دبركب " "32رقم " يبُت لنا اعبدوؿ   
وىي  ، %60حيث سجلنا أف نسبة اإلطارات الذين يعتربوف األقدمية معيار الًتقية ب الصناعية ، 

لشهادة العلمية يف الًتقية  لوحده كاف نسبتو قليلة سبثل  أما معيار انسبة كبَتة جدا وسبثل األغلبية ، 
متيازات فبا يعٍت أف الشهادة بعد التوظيف ليست ؽبا أنبية كبَتة يف اغبصوؿ على اإل ،% 10

 ػباصة يف الًتقية نسبتو ضئيلة معيار العالقات اذبد أف  الثالثة  بينما الفئة باؼبؤسسة كالًتقية مثال، 
ىناؾ كما أف   فبا يؤكد على وجود عدالة نسبية يف حصوؿ اإلطار على الًتقية ،،%5جدا سبثل نسبة  
، أي   %25  معيارين أساسُت يف الًتقية أال ونبا الشهادة العلمية واألقدمية وسبثل نسبةمن صبع بُت 

أعمدة بيانية ربدد من خالؽبا اؼبعايَت وربلل  ربع اإلطارات الصناعية ، وسنوضح ىذه النسب يف
 النسب .

 
 يوضع معايير الترقية لفئة اإلطارات" أعمدة بيانية توضح 14الشكل رقم "
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  %60طارت ويبثلوف نسبة من اإل األغلبية أفف النسبة أ " 14يتبُت لنا من خالؿ الشكل "
سنوات العمل واػبربة سبنح اإلطار  أفقدمية ، فيعتربوف األ ساسي للًتقية ىويعتربوف اؼبعيار األوؿ واأل

قية ًت لا ، كما تعترب1تعامل مع اؼبوظيفُت تصاؿ والالدراية واؼبهارة يف وظيفتو وكذا معرفة مهارات اإل
عبارة عن " نظاما تقليديا قديبا وىو كثَتا ما يقضي على     محمد ماهر عليش"وضح ما قدمية كباأل

قدمية ف األأطارات هبدوف من اإل.2ذ ىذا اؼبعيار للًتقية ومعظم اؼبؤسسات ربباع وخالؼ " ، كل نز 
بدوف ترقية وىذا ىو اؼبشكل الذي  االزالو  طارات القدـ وساسي فهناؾ العديد من اإلأليست دبعيار 

ف فرص أغلب اؼبسؤولُت داخل اؼبؤسسة الصناعية ، فعادة يزيد عدد اؼبستخدمُت حيث أيواجهو 
 .زيع ذل خلق مشاكل يف التو إودة فبا تؤدي الًتقية ؿبد

%   10ضئيلة وسبثل بنسبة  الًتقية  الشهادة اعبامعية معيارتعرب عن  واليتبينما الفئة الثانية  
طارات اعبامعية ؽبا كفاءات علمية عالية تؤىلها للمناصب العليا ،وىي نسبة قليلة سبثل كوف  اإل

هنم يشكلوف فئة الفرصة يف الًتقية وذل  قصد هتميشهم أل يعطي ؽبا نو الأتري من العينة إذ  1/10
 ستبداؿ اؼبراكز.إوخوفا من  يطارات القدامخطَتة بالنسبة لإل

فكالنبا موضوعي يف الًتقية قدمية ما الفئة الثالثة ذبمع بُت اؼبعيارين الشهادة العلمية واألأ
ذا إجتهاده يف العمل ، وإسبامو يف ،فإف سنوات أقدمية اإلطار يف اؼبنصب ، وك%  25ة وسبثل النسب

الوقت اؼبطلوب و إحًتاـ قوانُت اؼبؤسسة  ذبعل اإلطار يستحق الًتقية إذل مناصب أعلى وربمل 
 مسؤوليات أكرب .

وسبثل  صحاب العالقات الشخصيةأذباه الرابع يعرب عن حقيقة معايَت الًتقية ىم اإل ماأ 
قدمية بل تعتمد على و األأ شهادة العلمية ال أمبدف اؼبؤسسة ال تعتمد على أب أفيرى   إذ، 5%

 .متيازات اؼبختلفة جل اغبصوؿ على اإلأيف اؼبؤسسة من  اإلجراءاتفبارسات غَت رظبية، فوجود ىذه 
                                                             

  648، ص  1962نظرية الكفاءة يف الوظيفة العامة ، دار الفكر العريب ،القاىرة ،  ضبدي أمُت عبد اؽبادي  ، - 1
 389ص  – 1975 –الكويت  –وكالة اؼبطبوعات  –ادارة اؼبوارد البشرية   -ؿبمد ماىر عليش  -  2



 عرض نتائج الدراسة    الفصل السادس

208 
 

اإلطار اؼبسؤوؿ فهو الذي يعرؼ أعضاء العمل ربدد مسؤوليتها من طرؼ  الًتقية وىذا راجع أال أف 
، ة كوهنم عناصر فعالة يف اؼبؤسسةًتشيح بعضهم للحصوؿ على الًتقيوإمكانياهتم وقدراهتم ، فيقـو ب

           فبا تسمح لو بًتقية أشخاص فبيزين لو أو أصدقاء أو غَت ذل  . 

يف  ةقدمياألنظرا لسنوات أساسيا يف الًتقية معيار  اػبربة اؼبهنية يف اؼبؤسسة ىي ومنو فإف
 همسبنحواليت  ،سلوكات وكفاءات خالؿ سنوات العملمن مهارات و اإلطارات كتسبو إاؼبنصب وما
غبصوؿ على اػبربة اتأىيل اليف كونو العنصر اؼبساىم ، ، وخاصة عن طريق التكوين الدراية واؼبهارة

ص، اػبربة والتخص أىل تكوف ربت إشراؼ العملية التكوينيةوتكوف اؼبهنية ،و تطوير الكفاءات، 
يف ـبتلف الوظائف وشغل مناصب جديدة،واليت  وتنقلهم  كفاءاهتم،وتطوير معارفهم والرفع من  

فإف اإلطارات يتنافسوف فيما بينهم للحصوؿ  تسمح ؽبم من خالؽبا يف اؼبشاركة يف الًتقية باؼبؤسسة ،
للمشرفُت  ىناؾ إستمرارية  وؼبا نذكر البعد القيادي أو اإلشرايف لإلطارات الصناعية قبد أف ،عليها

عليهم أو العماؿ  يف اإلقالؿ من شأف أصحاب الشهادات اعبامعية اغبديثة وإعطاء األنبية والقيمة 
 ألصحاب اػبربة وكبار السن .

ذو الشهادات اعبامعية  يف  باإلطاراتىو ضرورة االعًتاؼ  ةالراىنليو مؤسساتنا وما يشَت إ
ودورىا ، ولعل  ما يفقده غالبية اإلطارات اؼبؤسسات العمومية كمجموعة مهنية ، ؽبا موقعها 

الصناعية يف اؼبؤسسات اإلقتصادية ىو اؼبكانة اإلسًتاتيجية ،فبا يتولد عنو انقسامات داخلية حيث 
وفوؽ ىذا تصرح يف ىذا الصدد" اإلطارات ذوي الشهادة وأىل اػبربة واألقدمية ، هبري التمييز بُت 

انو ىناؾ "........انقسامات واختالفات تظهر يف اؼبؤسسة "ليلي بوطمُت" يف كتابتها حوؿ "ثقافة 
مؤشرات تبدو تافهة لكنها ذات أنبية فموقع مكتب اإلطارات اؼبسَتة يف الطابق األوؿ مؤشر على 
االعًتاؼ باؼبكانة الرفيعة ، يف حُت يعترب وجود مكاتب اإلطارات الثانية يف الطابق األرضي عالمة 

ٍت واالجتماعي على حد سواء...." ويشكل ىذا التصلب داخل اؼبؤسسة على مكانة يف السلم اؼبه
األمر الذي يبنع التحضَت  Mobilité verticaleأحيانا كثَتة عائقا أماـ عمليات اغبراؾ الرأسي 
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الصحيح والفعاؿ لإلطارات ذات القدرة والكفاءة واستفادهتم من الًتقية فبا يؤىلهم لتورل مناصب 
 1الوظيفة القيادية .اؼبسؤولية وفبارسة 

 الكفاءة أف تعترب األقدمية ىي معيار ذل  صحة الفرضية الثانية عند قراءتنا لكل ىذا يتضح 
 القيادي  أي ما يكتسبو اإلطار من خربات ومهارات يف منصبو،اإلطارات الصناعية دبركب "أفاؿ" 

ن قدرات ومعارؼ وكفاءات،  إضافة إذل الشهادة اعبامعية العالية ، اليت توظف هبا وما منحت لو م
كما يرى أصحاب اػبربة أف اغباصلوف على الشهادات اعبامعية  دبؤىالهتم ومهاراهتم العلمية يندؾبوف 
فيما بعد مع اؼبنصب عن طريق اػبربة والتدريب والتكوين يف ـبتلف اؼبؤسسات  وىذا بالتعاوف معهم 

 ؤسسة اؼبرجوة .يف فبارسة النشاطات وتطبيق االسًتاتيجيات وأىداؼ اؼب

     :كمعيار لقياس الكفاءة تخاذ القرارفي إمخاطرة الالمبحث الثالث: 

طارات الصناعية دورا أساسيا يف اؼبؤسسة الصناعية، فال يقتصر دورىم على ملء تلعب اإل
دورىم يف توظيف  يتعدي وإمباغَت ذل   وأعمل ؿبدد يف فًتة زمنية  إهناءوظيفة عمل معينة ، و 

زباذ القرار باؼبؤسسة إاؼبمارسة ؼبختلف اؼبهاـ وكذا  ثناءأمعارفهم وقدراهتم الفكرية وكفاءاهتم اؼبهنية 
الصناعية "  اإلطارات أفيف فرنسا "  اإلطارات" يف كتابو "  جون بولويف ىذا الصدد قد صرح "
درج مهامهم ضمن مهاـ التسيَت ، جتماعية مهنية ، ذات مستوي عاؿ ، تنإ...ىم من يبثلوف فئة 

     2.." .باؼبؤسسة اليت يعملوف هبا  اإلسًتاتيجيةزباذ القرارات إيف  وأحيانا

 

 

                                                             
مركز الوطٍت للبحث يف  االتصاؿ والقيادة يف اؼبؤسسة ،–ليلي بوطمُت ، االتصاؿ والثقافة التنظيمية ، تسيَت الكفاءات  - 1

 23-22،ص  2005االنًتوبولوجية االجتماعية والثقافية منسق العياشي عنصر ، وىراف ،
2  - Jués Jean Paul  - Les Cadres en France – Que –sais – je?- P.U.F -1999- p 70 
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1.III اإلطارات الصناعية مع اإلطارات العليا عالقة: 

 اإلطارات الصناعية مع اإلطارات العلياتعرب العالقات الرظبية يف اؼبؤسسة مهمة جدا بُت 
كانت اؼبؤسسة ذات سلطة مركزية فبا يًتتب عنها اإلحًتاـ اؼبتبادؿ وكذا تطبيق القوانيُت   سواءا

واألوامر  اليت يفرضها اإلطار األعلى بكل دقة وتركيز أو سلطة ال مركزية يكوف التشاور بُت عناصرىا 
زبتلف عالقة وانتقاء القرار اؼبناسب بعد مناقشة وأخذ اإلعتبار إلقًتاحات اإلطارات كلها ، منو 

اإلطارات فيما بينهم ويبكن أف تكوف الرظبية سبتاز بالصداقة مثال أو القرابة أو كما ظباىا "إلتوف مايو 
 ، 1العمل يف شبكة العالقات اإلجتماعية األفقية والعمودية " بالعالقات اإلنسانية واليت تشجع على 

 :مبط العالقات بُت الفئتُت اعبدوؿ  وسنوضح يف ىذا

 مع اإلطار العلياالصناعية "   يوضح طبيعة عالقة اإلطارات 23ل رقم" الجدو 

 

 

 

 

 

، داخل طبيعة العالقة بُت اإلطارات الصناعية  واإلطارات العليا " 24يبُت لنا اعبدوؿ رقم "
، رحوا بعالقتهم اعبيدة فيما بينهممن اإلطارات الذين يص%28.3اؼبركب "أفاؿ" حيث سجلنا نسبة 

ة فيما بينهم ، بينما توضح الفئة الثالثة واليت منهم من يصرح بعالقة سيئ% 17.5بينما سجلنا نسبة 

                                                             
 .141- 139سبق ذكره ،  مرجع التنظيم، إجتماع علم اغبسيٍت، السيد - 1

 النسبة المؤوية% التكرار    العالقة فيما بينهم 
 28,3 34 جيدة 
 17,5 21 سيئة 

 54,2 65 عادية  
 100 120 المجموع
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اف عالقتهم عادية فيما بينهم يف إطار رظبي ال أكثر وال أقل كما ىو  % 54.2نسبة  سبثل أكرب
 موضح يف الشكل اآليت :

 
 العليا اتطبيعة عالقة اإلطارات مع اإلطار " أعمدة بيانية تمثل 15الشكل رقم "

بُت  جتماعيةبأنبية العالقات اؼبهنية واإل" 15توضح األعمدة البيانية يف الشكل رقم" 
عطاء أنبية لتبياف إل يوجهنا على مستوى مكاف العمل ، األمر الذي  اإلطارات اؼبسؤولة و اإلطارات 

واليت سبثل حيث نالحظ ، أف الفئة األوذل ،  "أفاؿ" جتماعية وطبيعتها باؼبؤسسة مستوى العالقات اإل
ؼبا لذل  من أنبية يف  جيدة اليت تربطهم باإلطارات اؼبسؤولة تعرب على أف العالقة  %28.3نسبة 

نسجاـ واإلحساس بروح اؼبسؤولية وتقوية روابط التعاوف ما ينعكس على هبايب على اإلالتأثَت اإل
صعبة سبر هبا  ظروؼفكلما كانت  ،، و على مستوى اعبماعيةلإلطار مستوى األداء الفردي 

، كما أف الفئة الثانية واليت  فيما بينهم، ساعد ذل  على التالقي والتشاور ، وىو أمر تعاوين اؼبؤسسة
ذبد أف العالقة اليت تربطهم باإلطارات اؼبسَتة ال زبلوا من التوترات خاصة الروح  %17.5سبثل نسبة 

واغبصوؿ على اؼبناصب القيادية األعلى درجة، إال أ، أغلبية اإلطارات والذي التنافسية يف العمل ، 
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يعتربوف أف العالقة فيما بينهم عادية، ضمن  %  54.2يعرب عن أكثر من نصف العينة بنسبة 
 الطابع الرظبي واإلنضباط يف العمل وإحًتاـ التسلسل اؽبرمي للسلطة . 

، تتميز باإلنظباط ومنو يتضح لنا أف عالقة اإلطارات باإلطارات اؼبسَتة ىي عالقات رظبية 
غالبية العينة يف مركب "أفاؿ" ، بينما تكوف العالقة يف بعض  واإلحًتاـ فيما بينهم ، وىذا عند

األحياف متذبذبة فتارة تكوف عادية ، وتارة أخرى تسودىا التنافسية بُت اإلطارات حسب الظروؼ 
طارات فيما بينهم لتجاوز السائدة يف اؼبؤسسة ، فإف كانت اؼبؤسسة يف أزمة إجتمع وتعاوف كل اإل

، إتسمت العالقة باؼبنافسة على الًتقية إستقرت إذل أحواؽبا و ؤسسةاؼبشكل ، وإذا عادت اؼب
 واغبصوؿ على أعلى الدرجات.

2.III  :سلطة اإلطارات في اتخاذ القرار                                                            

يًتتب إذل حد كبَت عملية إزباذ القرارات جوىر العملية اإلدارية يف اؼبؤسسة ، وقباحها ف إ
ات فنية وعلمية ، ومهارات على قدرة وكفاءة متخذي القرارات ، فهذه العملية ربتاج إذل قدر 

ومن خالؿ ، ، وتصعب ىذه اؼبهمة كلما زاد حجم اؼبؤسسة وتعددت أىدافها ومهامها وخربات
اف يف ازباذ "بوىر  AVALالصناعية بسونطراؾ دبركب" اإلطاراتاعبدوؿ التارل كباوؿ توضيح سلطة 

، ؼبعرفة مصدر القرارات باؼبؤسسة اعبزائرية واؼبشكل اؼبطروح  ىنا ىو ىل تقبل اإلطارات  القرار
اؼبسَتة دبصطلح "االختيار " و"البدائل" الزباذ القرار فبا يدعم فكرة اؼبشاركة واؼبسانبة ؾبموعة 

منو دوف اللجوء ألي رأي أخر  اإلطارات يف إختيار البديل األفضل؟، أو يكتفي اؼبسَت  بقرار واحد
؟أو أنو القرار يف حد ذاتو موجو من سلطات عليا وعلى اإلطارات اؼبصادقة عليو فقط ؟، أو قد قرر 

 لو مسبقا فهو ينفذه دبهارات عالية ؟
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وىل القرار يف مؤسسة "سونطراؾ" ىو قرار استنتاجي يعتمد على اػبربة والتحقيق والكفاءة، 
 قرار فبنهج حسب أىداؼ خاصة من مسؤوؿ واحد ولغريب  الزباذ القرار؟أو ىمثل اؼبنهج العلمي  ا
  بالشرعية اؼبعيارية ؟  يربر حقيقة قراراتو 

 ىذا ما سنوضحو يف العناصر اؼبوالية : 

 تخاذ القراراتإ" يوضح سلطة اإلطارات في 24الجدول رقم "

 السبب            
 جابة اإل 

 عدم الثقة في.2 التهميش .1
 طاراتاإلكفاءة 

تخاذ إمركزية في .  3
 القرار

تخاذ إال يسمح لهم ب
 نظرا ل: القرار

115            
95.8% 

7 
5.8% 

103            
85.8% 

لإلطارات يسمح 
 بإتخاذ القرار

5 
4.2% 

113           
94.2% 

17           
14.2% 

             120 المجموع
100% 

120               
100  % 

120             
100% 

 

حيث  ،زباذ القرارإيوضح سلطة اإلطارات يف و الذي " 25يتبُت لنا من خالؿ اعبدوؿ رقم "       
 %95.8و يبثلوف نسبة ،فقطيطبقوهنا  وإمبازباذ القرار ، إأف األغلبية ، ليس ؽبم اغبق يف سجلنا 

من اإلطارات وىي نسبة قليلة يرجع السبب   %5.8نظرا للتعرض للتهميش ، بينما سجلنا نسبة 
يعتربوف عكس ذل  ، اال أف السبب الرئيسي يرجع  % 94.2لعدـ ثقة يف كفاءهتم ، بينما نسبة 

متناعهم وعدـ مشاركتهم يف إوؼبعرفة سبب   %85.8إذل اؼبركزية يف إزباذ القرارات وىذا رأي 
 ذلإعاله من بيانات يؤدي أما وبملو اعبدوؿ ف ، كو القرارات اؽبامة حاولنا الكشف عن ىذه األسباب
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السلطة يف  فأف السلطة يف اؼبؤسسة تنحصر يف كوهنا مركزية بنسبة كبَتة جدا، أي أعتقاد بترسيخ اإل
تتلقي  أفزباذ القرار يف حق الرئيس ، وعلى الكل من عاملُت وإطارات إوالتعليمات و  األوامر إصدار

ف اؼبركزية أيف التنظيم حيث  14عليها "ىنري فايوؿ " يف القواعد  أكدالتعليمات والعمل هبا  كما 
خري  تقـو بتطبيق كل اإلطارات األ  أفعلى  ة ، فبا يؤكدأعلى يف اؼبنشو اؼبستوى األأيف يد اؼبدير 

فاؿ" بوىراف ، وىذا االذباه ما يوافق "ماكس فيرب"  أقرارات اؼبتعلقة بنشاطات مؤسسة السونطراؾ "
ة " اليت تؤكد على مركزية مفهـو متكامل للتنظيم البَتوقراطي يف نظريتو "ىيكل السلطالذي قدـ 

نو أجتماع "روبرت كينغ مرتوف " هبد ف عادل اإلأ، والعقالنية والتفكَت الرشيد ؽبذه الفئة ، غَت  1القرار
بعد  إاللم ال تس أهناالتنظيم غَت  أجزاءعطاء السلطة للرئاسة العليا ، على كافة إمن الضروري 

، وىذه اؼبركزية اليت تساىم يف 2. األكفاءاالعتماد على معايَت موضوعية النتقاء ىؤالء اإلطارات 
ذا الحظنا النسبة العالية  إ نشطتها ، وأسم خططها و ات بالتهميش يف تسيَت اؼبؤسسة ور شعور اإلطار 

القرار وذل  ؼبا تفرضو اؼبكانة اليت تشكلها ىذه الفئة تُت لنا درجة رغبتهم يف اؼبشاركة يف ازباذ 
 اإلطاراتواؼبوقع الذي وبتلونو يف اؽبـر التنظيمي ، ونظرا للتهميش والتدىور الذي يعانوف منو 

ظواىر سبس ىذه الشرائح من اجملتمع ومنها ظاىرة  الصناعية يف ـبتلف اؼبؤسسات ، ردبا ىو ما يفسر
 3السنوات األخَتة كبو الدوؿ الغربية . "ىجرة الكفاءات " اليت عرفت انتعاشا كبَتا يف ىذه

 وستوضح أكثر يف الشكل اؼبوارل :

                                                             
 .29ص ، 1996 األردف، ؾبدالوي، دار سلوؾ، و نظريات اؼبنظمة إدارة العضايلية، علي زويلف، مهدي -  1
  81،ص 1994السيد اغبسيٍت، علم اجتماع التنظيم ،دار اؼبعرفة اعبامعية ،اإلسكندرية ، -  2
، أطروحة دكتوراه ،  قسم علم  مَتاين حساف ، اؽبوية اؼبهنية اإلجتماعية لفئة اإلطارات اؼبؤسسات االقتصادية العمومية -  3

 160، ص 2007اإلجتماع  ، جامعة  باجي ـبتار ، عنابة ، 
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 ة اإلطارات في إتخاذ القرارطسلعمدة بيانية توضح  أ" : 16الشكل رقم  "

زباذ القرارات راجع إللفئة األورل من العينة أف عدـ مشاركتهم يف   البيانيةاألعمدة  لنا  عربي
 أفاؿعنصر التهميش ىذه الفئة وعدـ إعطاءىم اغبق أو اؼبشاركة يف وضع القرارات يف مؤسسة  إذل

غَت  ى% من اإلطارات تر  4.2ف نسبة أ% من العينة اؼبدروسة،يف اؼبقابل 95.8وسبثل نسبة كبَتة  
يتمتعوف هبذا اغبق ومن اؼبالحظ أف ىذه الفئة ىم  اإلطارات السامية الذين يشغلوف  أهنم، ذل 

القرارات الذي  حىت فأتضح لنا  إمناصب رؤساء األقساـ باؼبركب ، وحسب بعض اؼبقابالت معهم 
بينما  ،إطار  15" فهم ذو نسبة قليلة حوارل أفاؿيتخذونو يتشارؾ فيو أكثر من رئيس قسم دبركب" 

متناعهم عن السلطة  وذل  راجع إذل إيعرب عن سبب  أخرة الثانية من اإلطارات يصرحوف برأي الفئ
 اإلطاراتوسبثل  بنسبة ضئيلة من الفئة الشبابية  أوصة اؼببتدئُت عدـ الثقة يف كفاءة اإلطارات  وخا

م كفاءات عالية سبكنهم اإلطارات لديه أف% يف اؼبقابل تؤكد اإلطارات اؼبتبقية واليت  تعترب 5.8 ػػػػػػػػب
زباذ القرارات اليت تتعلق بالنشاطات اؼبهمة داخل اؼبركب إمن ربمل اؼبسؤولية  يف اؼبؤسسة وكذا 

الفئتُت السابقتُت ذاؾ  ذباه مغاير لكالإ% ، بينما الفئة الثالثة تتخذ 94.2ويعربوف عن نسبة عالية 
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%  وىي نسبة  85.8نسبة وسبثل ىذه الوحدة القرارات يف مؤسسة السونطراؾ تتميز باؼبركزية وال أف
 زباذ القرار .إنتظاـ يف عملية إصرحوا دبشاركتهم ب اإلطارات% من  14.2نسبة  أفكبَتة جدا ،غَت 

3.III  تخاذ القراراتإالمخاطرة في : 

أف القرار وبقق فمنهم من هبد  زبتلف نظرت اإلطارات حوؿ اؼبخاطرة يف إزباذ القرار 
األىداؼ اؼبرجوة، وىو قرار متيقن بدرجة عالية من إمكانية النجاح كما أكد بيًت دروكر يف قولو 
ىذه "...إف أي قرار لن يكوف فعاال إال إذا تضمن إلتزامات ؿبددة بالعمل على تنفيذه وكانت 

وىذا راجع  على اجملازفة فظوفيتح، أما البعض األخر 1واضحة وؿبددة بالقرار منذ البدء.." األخَتة
دارية على اإلقوى الومن جهة أخرى إذل ىيمنة  ية ىذا من جهة.للثقافة الصناع ةعابستإعدـ إذل 
اين أو غَت ذل  ، وىذا طارات الصناعية دبركب "أفاؿ" ىم من الصنف األوؿ أـ الث، فهل اإل القرار

 ؿ التارل : حسب اعبدو 

 طاراتإللتخاذ القرار إ" يوضح المخاطرة في 25الجدول رقم "

 

 

 

" ـباطرة اإلطارات الصناعية دبركب "أفاؿ" يف إزباذ القرارات ، فقد 26ينب لنا اعبدوؿ رقم "
ذ القرار بل يطبقوف األوامر يصرحوف بعدـ اؼبخاطرة يف إزبا %95سجلنا نسبة عالية جدا وسبثل ب 

نسبة  وىي % 5من اإلطارات اؼبركزية أو من مؤسسة السونطراؾ اؼبركز ، غَت أف سجلنا نسبة  ،وفقط
                                                             

ة للنشر والتوزيع والطباعة ، ؿبمد حسنُت العجػمي ، اإلذباىات اغبديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ، دار اؼبسَت  -  1 
 240-235،ص   2010، عماف ، 2ط

 النسبة المؤوية% التكرار المخاطرة
 79,2 95 اليوجد ـباطرة
 20,8 25 يوجد ـباطرة

 100 120 المجموع
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ة تصرح أنو يبكن لإلطارات باؼبخاطرة يف إزباذ القرار ولكن يقتصر على بغض األمور الصغَتة ضئيل
 وإمبا  من أجل سَتورة العمل . اليت ال تكلف اػبسائر ،

يف مقاؿ صدر لو منذ ما يقرب عشرين عاما " Drucker Peter كرو بيتر دأكد "حيث 
أف التنظيم بشكلو اعبديد يعد منهجية حديثة كضرورة فرضتها عوؼبة السوؽ العاؼبية لتجاوز  "على

 ؿ ما تنبأالىذا التحوؿ من خؿ، وقد عرب على عماالدية واؼبفاىيم السابقة يف إدارة السلوكات التقلي
ستخداـ اؼبفرط اإل اـ يقـو على غزارة القرارات الفوقية وبأف العادل الوظيفي سيتحوؿ من نظ بو
ستخداـ إؾ اؼبعلومات واؼبعارؼ كشكل من أشكاؿ النجاح و الطة إذل نظاـ وظيفي يقـو على إمتللسل

على ىذا التحوؿ للداللة  " Workers Knowledgeيف ىذا النطاؽ مصطلح "عماؿ اؼبعرفة ، 
على أف  وإمباإعتباطية  داللةأنبية الكفاءات ليست ؾبرد أنبلت  "أفاؿ"ىذا وأف مؤسسة  .ريذاعب

التنظيمية الناجحة تكوف وفقا لتثمُت  سًتاتيجياتاإلجوىر أي قباح وظيفي أو أي بداية لكل 
العقوؿ اؼبعرفية والكفاءات اليت تشكل ؿبورا مهما يف إنتاج الثروة اغبقيقية اليت تزيد من موقع اؼبنظمة 

 1.بُت كل اؼبنظمات اغبديثة

إذل حقيقة مفادىا انو بالرغم من اؼبستوي التعليمي العارل   Actouf أيضا أكتوؼ ويشَت
َتو اؼبؤسسات االقتصادية يف الدوؿ النامية فاف أساليب إدارة اؼبوارد البشرية اؼبطبقة الذي يتمتع بو مس

يف معظم ىذه اؼبؤسسات تقـو على تقاليد قديبة جدا ،منها خاصة بروز السلطوية واؼبركزية كنزعات 
ا ينتج ، فب 2اساسية تظهر من خالؿ احتكار سلطة ازباذ القرار واؼبعلومات ويف نظاـ الرقابة الشديد

عن ذل  عدـ استخداـ واستغالؿ  الطاقات والقدرات البشرية يف كل اؼبستويات داخل التنظيم مؤيدا 
 إذل خلق جو صراعي ونزاعي يتميز بضعف روح االنتماء والتعاوف بُت فئة اإلطارات .

                                                             
   228، ص 2008كاديبي، ، تنمية اؼبوارد البشرية يف ظل العوؼبة وؾبتمع اؼبعلومات. عماف: مركز الكتاب األ قوي بوحنية - 1
25ليلي بوطمُت ، ثقافة اؼبؤسسة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2  
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ومنو فإف اؼبعايَت الصارمة واؼبركزية يف اؼبؤسسات اعبزائرية العمومية تتنايف ومتطلبات الوضع الراىن قدر 
معارضتها ؼببادئ التسيَت اغبديث ، ومع ذل  تستمر يف اؼبمارسات التقليدية ؽبا اليت تؤدي إذل فشل 

داـ الفرص لطرح على مستوى ربقيق األىداؼ بسبب غياب االستغالؿ االمثل للكفاءات وانع
 االقًتاحات أو رفض البدائل اؼبقًتحة غبلوؿ اليت عجزت عن ربقيق التقدـ  

4.III : نمط اإلشراف في المؤسسة 

شراؼ يف الشق النظري وذل  من خالؿ ـبتلف نظريات التنظيم  مباط اإلألقد قمنا بتوضيح 
 إالوقراطية واليت ربث على الصرامة جتماع ، من النظرية العلمية للعمل والنظرية البَت ونظريات علم اإل

شراؼ سلوب اؼبتساىل يف اإلىتم باألإ الذي "لتون مايوإ"خاصة  اإلنسانيةنظريات العالقات  أف
 إشرافو والعادل ربت ىاوثورف كانت "ب إلكتريك وسترن  " شركة مصانعوذل  من خالؿ ذبربتو يف 

 حاوؿ حيث (1932- 1927بُت) ما اؼبمتدة يف الفًتة الباحثُت من وؾبموعة "برجر روثلز"
الديبقراطي مع بعض  األسلوب إرلنصل  أفرل إشراؼ الناجع يف اؼبؤسسة ، مبط اإل كتشاؼإ

اؼبتميز  األسلوبردنا توضيح أومن خالؿ ىذا اعبدوؿ  "سليزيني "النظريات كنظرية عادل االجتماع 
   1والغالب يف اؼبؤسسة اؼبدروسة نظرا ألنبية اإلشراؼ خاصة يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة.

 " يوضح  صيغة اإلشراف التي تفضلونها اإلطارات في المؤسسة 26الجدول رقم "

 

. 

 

 

                                                             
 78ص ، 1992 اعبزائر، للكتاب، الوطنية اؼبؤسسة التنظيمي، الصناعي النفس علم عشوي،أسس مصطفى - 1

 النسبة المؤوية% التكرار    صيغة اإلشراف
 60,0 72 صارمة 
 38,3 46 ديبقراطية 
 1,7 2 متساىلة 
 100 120 المجموع
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 أف ىمعظم اؼببحوثُت يؤكدوف عل أفتبُت  " 28يف اعبدوؿ "حصائية من خالؿ اؼبعطيات اإل         
أي % ،  60كرب نسبة أجهة معينة ، وسبثل  أيمقابل  اإلشراؼالصرامة ىي األسلوب الفعاؿ عند 

اللُت يف  وأاألسلوب اؼبتساىل  إذلنسبة قليلة من اإلطارات يبيلوف  أفمن العينة ككل ، غَت  3/5
أف يستند سلوكهم ومبط من األفضل لإلطارات  أف ريغور" "ماؾ ىفَت  % ،1.7ويبثلوف  اإلشراؼ
ف يكوف ذل  مرشدا ؽبم يف تصميم اؽبياكل أهبابية حوؿ اإلنساف و فًتاضات اإلاإل ىإدارهتم عل

الوظائف وتنمية العالقات االهبابية يف  التنظيمية ويبكن إرجاع دعوات اإلدارة باؼبشاركة وإعادة تصميم
من العينة تفضل األسلوب  2/5% أي ما تقارب 38.3، بينما النسبة اؼبتبقية واليت سبثل 1العمل لو"

 الديبقراطي يف اإلشراؼ.  
 

 
 عمدة بيانية توضح  نوعية اإلشراف المفضلة  عند  اإلطاراتأ" : 17الشكل رقم  "    
 

                                                             
  141- 139سابق،  - مرجع التنظيم، اإلجتماع علم اغبسيٍت، السيد - 1
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"   والذي يوضح نوعية اإلشراؼ اؼبفضلة عند اإلطارات ، قبد 17الشكل رقم "يف نا ظفإذا الح     
رببذ األسلوب  %60واليت سبثل نسبة  "  AVALن نصف  اإلطارات الصناعية دبركب"م أكثر أف

الصاـر  وىذا دليل على رغبتهم الشديدة يف ازباذ القرارات وسيطرهتم بشكل كامل على الوضع كما 
، وىو دليل على قدرة وكفاءة اإلطارات يف التحم يف األوضاع عكس الثقة القيادة ؽبذه الفئة إذليرمز 

 أفاألسلوب اؼبتساىل الذي يدؿ على اػبوؼ يف  ازباذ القرارات  ومن اؼبسؤوليات اؼبوكلة ؽبم ، و 
 لوباألسف أقد  يفشل يف كثَت من األحياف و %1.70والذي مثل نسبة ضئيلة جدا  األسلوب اللُت 

 إذل% من اإلطارات  40الصاـر قد يولد الكراىية والعنف بُت اؼبشرؼ و فرقتو ، فيميل تقريبا 
الفعالية  ربقيق اؼبؤسسة أرادت ما إذ أنو سلزنيك"  جتماع سلوب الديبقراطي ، حيث يرى عادل اإلاأل

 الروتُت احتماؿ من ويقلل األعضاء، بُت والديبقراطية اغبرية من بنوع يتسم تنظيمي مناخ و خلق
      متفاعلة صباعات يضم تعاوين نسق يكوف التنظيم أفالوظيفي، فيجب  الرضي وعدـ والصراع
     .1واؼبسؤوليات" الوظائف ربديد طريق عن وذل  عليو، اؼبتفق اؽبدؼ بلوغ أجل من وعالقات وأقساـ

ومنو فإف النمط الديبقراطي يساىم يف ربقيق الرضا اؼبهٍت بُت اإلطارات ، وكونو ىبلق اإلحًتاـ 
 .والتقدير 

دبركب ومنو فإف اؼبخاطرة يف إزباذ القرار ليست معيار لقياس الكفاءة لإلطارات الصناعية 
ر ليست معيار أساسي اؼبخاطرة يف إزباذ القراأال وىي   ثالثة الفرضية ال إذف نؤكد عدـ صحة"أفاؿ" 

من لدراسة  وىذا راجع إذل النتائج اؼبتحصل عليها،قياس كفاءة اإلطارات الصناعية دبركب "أفاؿ"ل
وىذا  % 85.8أف اإلطارات ال يبتلكوف السلطة إلزباذ القرارات حيث سبثل نسبة اؼبيدانية ، ذل  

، فبا تؤكد على % 14.2جدا سبثل  نسبة ضئيلةدليل على مركزية السلطة باؼبؤسسة اعبزائرية ، بينما 
وتكوف عن طريق التشاور مابُت إزباذىا لبعض القرارات يف اؼبؤسسة واؼبتعلقة خبصوصية اؼبركب 

  .اإلطارات العليا حيث يضع بعض القرارات اليت تتماشي وخصوصية مؤسسة "أفاؿ"
                                                             

اوت 20جامعة  –مذكرة لنيل ماجستَت يف تنمية وتسيَت اؼبوارد البشرية  –التكوين اؼبهٍت والكفاءة اإلنتاجية  -سليمة بوخناف - 1
 .85ص  -2008-2007سكيكدة   1955
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 %80القرار نظرا لسياسة اؼبركزية وسبثل نسبة  اطرة يف إزباذدل زبأغلبية اإلطارات الصناعية  كما أف
من اؼببحوثُت وجلهم إطارات متوسطة وأخرى عالية ، بينما من يقـو باؼبخاطرة ىم اإلطارات العليا 

الغَت  اآلثارمن  إذل  زبوؼ ىذه الفئة ىذا ولكن فيما ىبص األمور أو القرارات العادية ، ويرجع ،
ومكانتو رار أو التسبب يف خسائر كثَتة فبكن أف تفقده ؼبنصب مرغوب فيها يف حالة عدـ قباح الق

القرار،  ازباذ، إضافة إذل غياب الشجاعة يف مثال أو زبصيم ألجره  ؼبرؤوسيو ، بُت زمالءه وحىت
 . خاصة وكبن  بصدد اإلشراؼ الصاـر أو البَتوقراطي "من أخطأ يدفع الثمن "

طارات واف كانت قليلة استعدادىم لتبٍت سلوكيات مغايرة ولعل ما يثَت االنتباه ىو إظهار ؾبموعة اإل
أهنم يواجهوف مقاومات على  التسيَت اغبديث والعقالنية ، إالوحديثة ، تتماشي مع مستجدات 

تغيَت اؼبسَتة من أي  اإلطاراتوى اؽبـر التنظيمي ، حيث يتخوؼ على مستمستوى الذىنيات وصدا 
 ر على مناصبهم يف السلطة يشكل خط
قع صورة وغبد اليـو يبقي التغيَت على مستوي اػبطاب الرظبي فقط ، طاؼبا ينقل الوابل 
وتبٍت   Imitationالتجارب الصناعية عبارة عن تقليد  أفالتسيَت اغبديث ، أي  لألمباطمعاكسة 

النمط السائد يف بلداف اخري ليس بالسهل بل هبب مراعاة خصوصيات اجملتمع واؼبؤسسة ، وىذا ما 
وىو ـبتص يف التسيَت أف عملية التغيَت ترتبط حبجم وعمر  "Mintzberg "مينزبرغ ار إليوأش

 ألهنايكوف سهال يف اؼبؤسسات الصغَتة بينما يصعب يف اؼبؤسسات الكبَتة  أفاؼبؤسسة فيمكن 
ط ، ىذا الواقع يفسر الوضعية الغَت مرضية بسبب استمرار تبٍت اؼبسيَتين لنم األفرادتصطدـ دبقاومة 

ثقايف تقليدي سلطوي يظهر من خالؿ سلوكياهتم وموافقتهم على التصلب واؼبركزية وكذل  ضعف 
 . 1وىذا عائق لطريق النمواؼبتوسطة  لإلطارات التأىيل

                                                             
1 -Mintzberg ,le management, voyage aucentre des organisations ,leseditions 
d’organisation, 1999, canada, p 301  
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 لدراسة الميدانية :حول معطيات استنتاج ا

ة وطرحها من خالل سلتلف يإن تعرضنا لإلطار النظري للدراسة ىو رلال لبلورت اإلشكال      
النظريات العلمية والتصورات والبحوث النظرية وادليدانية ، والذي من خالذلا تناولنا موضوع" معايري 
قياس كفاءة اإلطارات الصناعية " أو ادلعايري ادلتضمنة يف البحث من الشهادة العلمية واخلربة ادلهنية 

ادليدانية دتكنا من إختبار الفروض اليت كانت منطلقا  دراستنامن خالل ، و وادلخاطرة يف إختاذ القرار
وقد حددنا موضوعنا بإشكالة زلورية تسعى إىل الكشف عن معايري قياس الكفاءة ، وقد  لدراستنا .

تفرعت منها عدة أسئلة فرعية ، دتثل بعدا من أبعاد الدراسة ، وىنا سنعرض النتائج اليت توصلنا إليها 
 ومعرفة مدى صدقها اإلمربيقي لفروضها مث مناقشة النتائج ادلتوصل إليها: بعد قيامنا هبذا البحث 

 ديمغرافية لإلطارات الصناعية :-لوضعية السوسيوا .1
  60.8 تقدر نسبتهم بإن أغلبية اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" ىم إطارات نسوية %

،ال سيما يف مستوي التأطري واإلدارة ،شلا يؤكد قدرة ادلرأة اإلطار يف التحكم والقيادة 
،ووصوذلا إىل درجات عالية يف السلم التنظيمي ،كوهنا تشغل عدة مناصب سلتلفة "رؤساء 
أقسام ، وادلصاحل ..اخل  فهدفها يتمثل يف حتقيقها اإلستقاللية ادلادية وقدرهتا على حتقيق 

 يف ادلؤسسة ويف اجملتمع اجلزائري ككل .  اإلقتصاديةالتنمية 
  تتمحور أعمار اإلطارات الصناعية يف ادلركب على الفئة الشبابية أو ما تسمى بالفئة النشطة

سنة،إذ أهنم  40سنة   إىل 30سنة،ومن 30سنة إىل  20واليت ترتاوح أعمارىم مابني 
  %24.2ئيلة لإلطارات دتثل بينما النسبة الض ،%75.8ميثلون نسبةكبريةتقدر ب 

ومعظمهم ميثلون فئة اإلطارات العليا نظرا ألقدميتهم يف ادلؤسسة وكوهنم عاشوا مرحلة 
 تأسيس ادلركب .

  ، متزوجون  2/3تبني نتائج التحقيق يف احلياة اإلجتماعية لإلطارات أن أكثر من ثلثي العني
 طار يف ادلؤسسة .،و،عامل اإلستقرار ىنا ىو الدافع الرئيسي لتحفيز اإل



 استنتاج حول معطيات الدراسة   

224 
 

  إن اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" ينحدون من أصول إجتماعية متنوعة حسب مهنة
األباء ، فنجد أغلبية العينة يعربون عن الفئة الراقية منها " أطباء ، مديرين ، مهندسني ...اخل 

م أمهات " بينما األقلية من الفئة ادلتوسطة ، أما إحندارىم دلهنة األمهات فنجد أن معظ
اإلطارات الصناعية ماكثني يف البيت وظيفتهم األساسية التنشئة اإلجتماعية ، وميثلون نسبة 

، بينما الفئة ادلوظفة فهي قليلة وىذا راجع إىل ادلرحلة التارخيية اليت عاشتها ادلرأة  % 70
اإليناث حيث كان اإلىتمام من طرف األقلية من  اجلزائرية يف الثمانينات والتسعينات،

 مبواصلت تعليمهم.
  إستنتدا إىل ادلعطيات اليت مجعناىا،  فإن أغلبية اإلطارات ترتاوح أقدميتهم يف ادلؤسسة ما بني

سنوات، شلا يوضح إمتصاص الدولة من خالل سياستها التوظيفية حلاملي  10سنوات إىل  5
ية واإلجتماعية وادلهنية الشهادات اجلامعية احلديثة العهد ، أما  بالنسبة للوضعية اإلقتصاد

ىي وضعية  2016-2014لإلطارات الصناعية ، يف الفرتة التىي أجرينا فيها البحث 
إقتصادية جيدة مقارنة بأوضاع مضت ،فمن حيث األجر فهو جيد حيث يرتاوح مابني 

دج فما فوق 100000دج لإلطارات ادلتوسطة ، ومن 100000دج إىل  50000
، شلا تؤكد ىذه النسب على رفاىية ادلستوى ادلعيشي بالنسبة بالنسبة لإلطارت السامية 

 لإلطار الصناعي اجلزائري مبؤسسة السونطراك .
كما أن توزيع األجر لإلطارات الصناعية  يتحدد مبعيار اخلربة ادلهنية واألقدمية يف ادلنصب 

، إضافة  %  77.5والدرجة ، ودتثل ىذا ادلعيار عند غالبية اإلطارات حيث ميثلون نسبة
 إال الشهادة العلمية  والعالقات اإلجتماعية بنسب ضئيلة . 

 إستنتاج الفرضية األولى : .2
 "معيار لقياس الكفاءة لإلطارات الصناعية ليست أن الشهادة العلمية مفاذىا" اليت 
  تبني أن جل اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" ىم خرجيي التعليم العايل وحاصلني على

    +5bacجامعية بدرجات سلتلفة ومتنوعة فأغلبيتهم حاصلني على شهادة شهادات 
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سنوات .....إىل  3،أما الفئات ادلتبقية فهي حتدد من " بكلوريا + % 60مبعدل 
سنوات " شلا يسمح ذلم مستواىم بشغل الوظائف بكفاءة عالية يسامهون  8بكلوريا + 

 التنمية اإلقتصادية للجزائر عامة. من خالذلا يف حتقيق أىداف ادلؤسسة خاصة وحتقيق
  توظف اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" يتم عن طريق مسابقات التوظيف التابعة لوكالة

التشغيل بوىران ، وبعد اإللتحاق بادلناصب وتعيينهم ، فإن أغلبيتهم يندرلون بسهولة 
 . %63.3وميثلون نسبة  ويتكيفوا مع بيئة العمل 

 ية ادلعيار األساسي للتوظيف اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" خاصة تعترب الشهادة العلم
وحنن بصدد التسيري بالكفاءات ، إضافة إىل اخلربة ادلهنية طيلة فرتة العمل ، فكالمها 

، إال أن اإلطارات ذوي اخلربة ىم ضروري يف التوظيف واحلصول على ادلناصب القيادية 
وقدرات واليت تساعد اإلطار يف العمل يف  ، عارفمن م أكثر دراية وكفاءة دلا حتملونو
الزيادة فيها حسب اخلربة  اليت تتحدد األجور ،إضافة إىلوظيفتو و بكفاءة عالية جدا 

 .،ادلهنية واألقدمية 
ومنو ميكن أن نستنتج من خالل األبعاد ادلتعلقة بالتأىل العلمي لفئة ادلدروسة  مبركب 

عيار ليست م صحت الفرضية األوىل ذلك  أن الشهادة العلمية عدم  "أفال"
 .األساسي لقياس كفاءة اإلطارات الصناعية 

 : ثانيةإستنتاج الفرضية ال .3
 "معيار لقياس الكفاءة لإلطارات الصناعية خبرة المهنية أن المفاذىا" اليت 

  إعطاء مؤسسة "أفال" أمهية كبرية للتكوين والرتبص  إلطاراهتا الصناعية ، وذلك من أجل
حيث إستفادة أغلبية  وإكتساب ادلعارف واخلربات ،التكيف مع الوضعيات ادلهنية اجلديدة ، 

 .% 72.5العينة منو،  تقدربنسبة 
 اعية بادلركب "أفال" من خالل معطيات الدراسة ادليدانية تبني لنا أن جل اإلطارات الصن

حتصلوا على الدورات التكوينية ،  لتطوير معارفهم وتنمية سلوكاهتم وإكتساب التقنيات 
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احلديثة واليت تسمح ذلم من خالذلا يف ادلشاركة يف الرتقية بادلؤسسة ،فحددت الفئة الغالبة من 
العينة ،   حيث عدد مرات تكوينها بأكثر من ثالث مرات ، ودتثل نسبتهم بأكثر من نصف

إال أننا الحظنا  الحظنا تذبذبات يف أراء ادلبحوثني حول عدالة ادلؤسسة يف توزيع ىذه 
 الرتبصات فتارة عادلة وتارة أخرى العكس .

   حتدد نظرت اإلطارات الصناعية حول كفاءة اإلطارات ادلكونة ذلم ،أن ذلم كفاءة عالية
 خرباء يف ادليدان .تسمح ذلم بتلقني برامج التكوين فهم أخصائيني و 

  تعترب الندوات ىي األسلوب التكويين الناجح يف نظرة اإلطارات الصناعية دلركب "أفال"وىذا
ن اذلدف األساسي نظرا لدورىا اإلجيايب والفعال، إضافة  إىل احملاضرات وادللتقيات ، كما أ

إحداث من تكوين اإلطارات الصناعية وحسب رأي األغلبية ىو إكتساب معارف جديدة و 
 تغريات للفرد والرفع من مستواه وإكسابو خلربات علمية .

إن اذلدف من الرتقية يف نظر اإلطارات الصناعية ختتلف بإختالف إىتمامات األفراد فنجد األغلبية 
يتوجو يف رغبتهم يف الزيادة يف الدرجة وبالتايل الزيادة يف األجر ، لذا فإن اإلطارات يتنافسون فيما 

ل عليها ، واإلمتيازات اليت تأيت مت جراءىا ، إال أن معاير الرتقية مبركب "أفال"يعتمد بينهم للحصو 
حيث يفقده غالبية اإلطارات الصناعية يف ادلؤسسات اإلقتصادية للمكانة  ، على األقدمية يف ادلنصب

ادة وأىل اإلسرتاتيجية ،شلا يتولد عنو انقسامات داخلية حيث جيري التمييز بني اإلطارات ذوي الشه
اخلربة واألقدمية شلا يتشكل ىذا التصلب داخل ادلؤسسة أحيانا كثرية عائقا أمام عمليات احلراك 
الرأسي ،األمر الذي مينع التحضري الصحيح والفعال لإلطارات ذات القدرة والكفاءة واستفادهتم من 

مكانتو بفضل شهادتو تكون ف الرتقية شلا يؤىلهم لتويل مناصب ادلسؤولية وشلارسة الوظيفة القيادية،
من خالل  ادلهنية ادلكتسبة خالل سنوات العمل واخلربة وتعلوا ب ترتفع  مث، كقاعدة أساسية   اجلامعية

لفئة اإلطارات الصناعية   اخلربة ادلهنية  أنما ذكرناه ميكن أن نستنتج صحة الفرضية الثانية أال وىي  
 كفاءة اإلطارات الصناعية .مبركب "أفال" ىي ادلعيار األساسي لقياس  
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 : الثالثة إستنتاج الفرضية  .4
 "معيار لقياس الكفاءة لإلطارات الصناعية  المخاطرة في إتخاذ القرار أن مفاذىا" اليت 

  يتبني لنا من خالل البيانات اإلحصائية للدراسة ادليدانية  اليت تربز مواقف اإلطارات الصناعية
القرار ومدى مشاركتهم فيو ، وسياسة ادلؤسسة يف إختاذه : أن  بشأن فرص شلارسة السلطة يف إختاذ

وىذا دليل  % 85.8اإلطارات مبركب "أفال"  ال ميتلكون السلطة إلختاذ القرارات حيث دتثل نسبة 
، شلا تؤكد % 14.2نسبة ضئيلة جدا دتثل على مركزية السلطة بادلؤسسة العمومية اجلزائرية ، بينما 

  قرارات يف ادلؤسسة وادلتعلقة خبصوصية ادلركب .على إختاذىا لبعض ال
  تصرح أغلبية اإلطارات الصناعية بعدم ادلخاطرة يف إختاذ القرار نظرا لسياسة ادلركزية ودتثل نسبة
من ادلبحوثني وجلهم إطارات متوسطة وأخرى عالية ، بينما من يقوم بادلخاطرة ىم اإلطارات  80%

 نشغاالت البسيطة ذلك أ، القراراتواإل العليا يف ادلركب ولكن يف األمور
 الكربى منطلقها مركز مؤسسة السونطراك األم باجلزائر العاصمة .

  ،نالحظ أيضا أن ىناك تنوع يف اإلشراف لدي اإلطارات بني األسلوب الصارم البريوقراطي
وادلتساىل ، ويصب التفضيل على األسلوب الصارم من أجل السيطرة على  واألسلوب الدميقراطي ،

 األوضاع العامة للمؤسسة .

وحلد اليوم يبقي التغيري على مستوي اخلطاب الرمسي فقط ، طادلا ينقل الواقع صورة معاكسة بل  
خذ بعني ال يا  Imitationلألمناط التسيري احلديث ، أي أن التجارب الصناعية عبارة عن تقليد 

االعتبار خصوصية اجملتمعات ،ألهنا تصطدم مبقاومة األفراد ، ىذا الواقع يفسر الوضعية الغري مرضية 
بسبب استمرار تبين ادلسيريين لنمط ثقايف تقليدي سلطوي يظهر من خالل سلوكياهتم وموافقتهم 

 يق النمو .على التصلب وادلركزية وكذلك ضعف التأىيل لإلطارات ادلتوسطة وىذا عائق لطر 

لفئة اإلطارات إختاذ القرار وادلخاطرة فيو أال وىي   ثالثة الفرضية ال عدم صحةنستنتج  ومن و
 .كفاءة اإلطارات الصناعية مبركب "أفال" لقياسليست معيار األساسي الصناعية  
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 ــــــــاتمـــــــــة:خــــــــــــــــــ

طراك وىران بسون معايري قياس كفاءة اإلطارات الصناعية  "من خالل دراستنا دلوضوع دلوضوع        
اجملتمع اجلزائري فتطرقنا  يف  ىذه الفئة أو النخبة حتتلهادلكانة اليت الكشف عن امبركب "أفال" حاولنا 

 ةاألساسي دميوغرافية  السوسيو ادلعطيات إىل ، وذلك بالتطرقتهمحتديد خصائص أفراد العينة وىويإىل 
يؤكد قدرة ادلرأة اإلطار يف  ،مماركب ىم إطارات نسوية ادلأغلبية اإلطارات الصناعية بف مثال  اجلنسك

،مساراهتم التعليمية ، ،ووصوذلا إىل درجات عالية يف السلم التنظيمي  اإلدارةو  التحكم والقيادة
 بعامل بإلتحاقهم أحاطت اليت والظروف العائلية، كذلك ختصصاهتم الوضعيةوكذا دراسة ادلنصب ، 
القرارات يف ادلؤسسة وكيفية التصرف فيها ، مما  ،واختاذادلهين بصفتهم إطارات صناعية والنشاط الشغل

استخلصنا معيارا حسبناه تغري مع وقت مضى لربوز ما ىو جديد يوافق النظريات احلديثة للتسيري 
قياس الكفاءة ل أساسيمعيار  كونواخلربة ادلهنية " األقدمية "يف ادلؤسسة   الفعالة والناجحة وىو واإلدارة
يف ادلنصب وما  اإلطارنظرا لسنوات اليت قضاىا  ،ناعية مبركب "أفال" الص اإلطاراتلفئة ادلهنية 

،  الدراية وادلهارة همدتنحواليت  ،سلوكات وكفاءات خالل سنوات العملمن مهارات و  كتسبإ
العملية خاصة دلا تكون ، الفرد وإعداده  يف التأىيلساىم الذي بدوره يوخاصة عن طريق التكوين 

تطوير معارفهم يف  فتدعمهم وتساعد،يف ادليدان  صاخلربة والتخص أىل تكون حتت إشراف التكوينية
وتنقلهم يف خمتلف الوظائف ،واليت تسمح ذلم من خالذلا يف ادلشاركة يف الرتقية   كفاءاهتم،  وتنمية

 فإن اإلطارات يتنافسون فيما بينهم للحصول عليها. بادلؤسسة ،

 عنصر جوىريا يف  تلعب ىادور بالعلمية اليت  الشهادات طارات ذوياإلشأن كما أننا ال نقلل من  
جل تزويد أالشهادة احملصلة عليها من جامعة هتتم مبعايري اجلودة والنوعية من  خاصة أن ، التوظيف

حيملون كفاءات مهنية تسمح ذلم بالتحقيق النجاح  مبخرجاتمؤسساتنا الصناعية والرتبوية وغريىا 
 .والتطور 
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وما يشري إليو مؤسساتنا الراىنة ىو ضرورة االعرتاف باإلطارات ذو الشهادات اجلامعية  يف   
فقده غالبية اإلطارات ىذا ما يادلؤسسات العمومية كمجموعة مهنية ، ذلا موقعها ودورىا ، ولعل 
رات وان  رلموعة من اإلطا ىناك  أنالصناعية يف ادلؤسسات اإلقتصادية ىو ادلكانة اإلسرتاتيجية،رغم 

كانت قليلة تظهر استعدادىم لتبين سلوكيات مغايرة وحديثة ، تتماشي مع مستجدات التسيري 
احلديث والعقالنية ، إال أهنم يواجهون مقاومات على مستوى الذىنيات وصدا على مستوى اذلرم 

 تغيري يشكل خطر على مناصبهم يف السلطة. أيالتنظيمي ، حيث يتخوف اإلطارات ادلسرية من 

الباحث أو القيادي أو ادلشرف الذي يقوم حبل تلعب دور   ن اإلطارات الصناعية اجلزائريةوإل       
الظروف ب بإىتمامو جتماعياإل، أو على ادلستوى ادلشكالت اليت تعيق السري احلسن للمؤسسة

تمية ضرورية لتزام بضرورة التحرك اجلماعي ادلنظم ، والذي يعد ح،واإلداخلها جتماعية السائدة اإل
من أجل احلفاظ على بقاءىا وجتاوز ىم،أو على ادلستوي القيادي ، و ومصري  تهمحيوية بالنسبة دلكان

العصرية  التحديات اليت تفرضها البيئة  اإلقتصادية ادلعاصرة  وادليزة التنافسية ، وألن ادلؤسسة الصناعية
،وأخذ القرار وحتمل ادلسؤوليات على أصبحت حتتاج أكثر فأكثر إىل اإلطار الذي يقوم بادلبادرة 

،فإعتمدت على معايري اليت تساعده ىف حتقيق أداء وظيفي ومميز  درجة عالية من الوعي والتأىيل ،
أداء األفراد ، ونتيجة لذلك تباينت  خاصة، على ضوئها تتخذ القرارات، وترتبط ادلعايري هبدف التقيم

 ادلعايري اليت ميكن من خالذلا قياس الكفاءة ادلهنية .

 البعد القيادي أو اإلشرايف لإلطارات الصناعية ميثلومن خالل دراستنا ادليدانية نستنتج أن إال أننا     
ية والقيمة ألصحا  للمشرفني عليهم أو اإلطارات ادلتوسطة والبسيطة  يف إعطاء األمه إستمرارية 

وىذا دليل على مركزية السلطة  ،ال ميتلكون السلطة إلختاذ القرارات اخلربة وكبار السن، ألهنم 
اليت الصناعية  الثقافةيؤكد عدم دتتع إطاراتنا بما ىذا و  ادلخاطرة وغيا بادلؤسسة العمومية اجلزائرية ،

اجلزائرية عموما ، خاصة لدى فئات اإلطارات ادلتوسطة  يف ادلؤسسات اإلقتصاديةتظهر جليا 
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القرارات ختص اإلطارات العليا يف ادلركب عند ادلخاطرة  جند نسبة ضيقة منبينما والبسيطة ، 
 .مركز مؤسسة السونطراك األم باجلزائر العاصمة منطلقوذات طابع تشاوري  اإلسرتاتيجية، لكن

كون ادلستوي التعليمي العايل الذي يتمتع بو مسريو    Actoufوىنا نؤكد صحت نظرية أكتوف
ادلؤسسات االقتصادية يف الدول النامية يف أساليب إدارة ادلوارد البشرية ادلطبقة يف معظم ىذه 
ادلؤسسات تقوم على تقاليد قدمية جدا ،منها خاصة بروز السلطوية وادلركزية كنزعات أساسية تظهر 

ار وادلعلومات، مما ينتج عن ذلك عدم استخدام واستغالل  من خالل احتكار سلطة اختاذ القر 
الطاقات والقدرات البشرية يف كل ادلستويات داخل التنظيم مؤيدا إىل خلق جو صراعي ونزاعي يتميز 

 بضعف روح االنتماء والتعاون بني فئة اإلطارات .
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 : المراجع باللغة العربية

  الكتب: -أوال
  1998 ،عمان  ،دار الشروق  ، 1ط  ،جتماع السياسي علم اال ،إبراىيم أبراش (1

  2000بن منظور يف لسان العرب ،دار اجليل ،بريوت ،اجمللد اخلامس ،إ (2

ة مفاىيم ونظريات أمحد القطامني عطا اهلل، التخطيط اإلسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجي (3
  1996عمان ، دار رلدالوي، ،وحاالت تطبيقية

 عمان، دجلة، دار ، 2008 نسخة 9001 يزوإ للمواصفة العملي التطبيق القزاز، إمساعيل (4
2009 . 

  د تا،دار ادلعرفة اجلامعية  ،وة مبحث يف علم االجتماع السياسينظرية الق ،إمساعيل علي سعد (5

 إلتون مايو ،ادلشاكل اإلنسانية للمدينة الصناعية ،تر:إدريس، دار الفكر العريب ،القاىرة ، (6
1955 . 

 ،خطوة إلعداد البحوث والرسائل اجلامعية  25 ،كيف تكتب حبثا ناجحا ،بو الروس أمين أ (7
 ط  -د ،د ت ،دار الطالئع للنشر والتوزيع 

  1973برعي زلمد مجال ، التدريب والتنمية، عامل الكتب ، القاىرة ،  (8

 2009بشري العالق ، القيادة اإلدارية ، دار اليازوري للنشروالتوزيع ، االردن ،  (9

 .دت،دط  ،فعالية التقومي البيداغوجي ودو يف تقييم ادلادة ادلعرفية  ،بن خويا إدريس (10

  2002،دمشق ،د ن،  4بوغزايل إلياس، الكفاءة مفاىيم ودراسات،ط (11
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 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار العامة، اإلدارة يف احلديث ادلدخل إدريس، الرمحان عبد ثابت (12
2003  

جاسور، ناظم عبد الواحد ،موسوعة علم السياسة ،دار رلد الالوي للنشر والتوزيع  (13
  2004،عمان،األردن ،

يع، بوزريعة، اجلزائر، ختاذ القرار، دار ىومة للنشر والتوز إين لعويسات، اإلدارة وعملية مجال الد (14
 2005سنة 

 جون باكسن ,وسرييل مورغان ,نظرية التنظيم ادلنظور كلي لإلدارة، تر:خالد حسن زروق ، (15
  1988معهد اإلدارة العامة ،السعودية ،

 عبد تر: وليد .الناس إلدارة التطبيقي السلوك علم مدخل اإلشراف، : جراي – ل جريى (16
  1988 ، ط ب ، الرياض للمكتبات، العامة اإلدارة ىوانة، اللطيف

 ،القاىرة  ،دار الفكر العريب ،نظرية الكفاءة يف الوظيفة العامة ،محدي أمني عبد اذلادي   (17
1962  

 2006،عمان، اخلطيب "رداح" واخلطيب "أمحد" ، التدريب الفعال ،عامل الكتب احلديثة  (18

  2000 األردن، ادليسرة، دار ادلنظمة، نظرية محود، كاظم خضري الشماع، حسن زلمد خليل (19

نيابة مديرية اجلامعة ادلكلفة بالتكوين يف الطور الثالث ، التأىل   ،دليل الدراسات العليا  (20
 اجلامعي والبحث العلمي والتكوين العايل فيما بعد التدرج 

نيابة مديرية اجلامعة ادلكلفة بالتكوين يف الطور الثالث ، التأىل ،دليل الدراسات العليا  (21
 2013ماي  ،جامعة قسنطينة –اجلامعي والبحث العلمي والتكوين العايل فيما بعد التدرج 

  2008،2009سنة  ،والشيخ العريب التبسي  ،ادلركز اجلامعي ،دليل ل م د  (22
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  1999- 1998مصر، احلديث، اجلامعي ادلكتب البشرية، ادلوارد إدارة حسن، زلمد راوية (23

ون احلاج ، منشورات عويدات ، بريوت ، رميون بودون ، مناىج علم االجتماع ، تر ىالة شب  (24
  1982باريس ، 

طارات الصناعية ، شروط تكوين اإل ،طارالوضعية السوسيومهنية للمراة اإل ،زرزوين جهيدة  (25
 2005 – 09 دفاتر ادلركز رقم ، CRASC منشورات  ،طلبة حديثة 

  2،1974ط، السعادة مطبعة ،جتماعياإل البحث قواعد ،الباقي عبد زيدان (26
مني ، ادارة ادلوارد البشرية من النظرية ...اىل التطبيق ، دار الفكر العريب ، القاىرة ، أساعايت  (27

  2004اجلزائر  ،مديرية النشر جلامعة قادلة ،دارة ادلوارد البشرية إ ،محداوي وسيلة  1988
، سنة 2فراد" ، دار وائل للنشر ، طدارة األإسعاد نائف برنوطي ، ادارة ادلوارد البشرية " (28

2008  
علم  ،طروحة دكتوراه أ ،طارات بادلؤسسة الصناعية ىندسة تسيري اإل ،سليم العايب  (29

  2007-2006 ،اجلزائر ،جامعة يوسف بن خدة ،االجتماع 
مذكرة لنيل ماجستري يف تنمية وتسيري ادلوارد ،نتاجية التكوين ادلهين والكفاءة اإل،سليمة بوخنان (30

 2008-2007سكيكدة   1955اوت 20جامعة ،البشرية 

  1994،اإلسكندرية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،علم اجتماع التنظيم  ،السيد احلسيين (31

 ، ط ب ، اإلسكندرية ، اجلامعية ادلعرفة دار التنظيم، ونظرية اإليديولوجية ، بدر مرسى سيد (32
2000  

، ،دار الوفاء لدار الطباعة والنشروحتديات ادلستقبل  ، التعليم العايلكمال صليبشبل بدران و  (33
  2006، 1األسكندرية ،ط
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 ط، ب بريوت، العربية النهضة دار اإلنسانية، العالقات و األفراد الشناوي،غدارة صالح (34
1973  

  1993 القاىرة، النشر، و لطباعةل غريب دار التنظيم، جتماعإلا علم لطفي، إبراىيم طلعت (35

 ، النشر و للطباعة العربية النهضة دار ، اإلنسانية العالقات و األفراد إدارة ، حسن عادل (36
  1974 ، بريوت

  2000عبد الباقي "صالح الدين" ، إدارة ادلوارد البشرية ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ،  (37

عامل  ،والواقع وحتديات ادلستقبل ،العاىل اخلاص التعليم  ،بو اجملد رضوان أعبد الرمحان  (38
  2006 ،القاىرة  ، 1ط،الكتب 

 اإلسكندرية، احلديث، العريب ادلكتب األفراد، إرادة و التنظيمي السلوك حنفي، الغفار عبد (39
  1999 ط ، ب

 ، ط ب ، اإلسكندرية ، اجلامعية ادلعرفة التنظيم،دار اجتماع علم ، الرمحن عبد زلمد اهلل عبد (40
2003   

عبداهلل زلمد عبد الرمحان ، علم اإلجتماع التنظيم  ،النشأة والتطورات احلديثة ، دار النهضة  (41
 1999، 1العربية ،بريوت ، ط

، ادلنظمة العربية للعلوم اإلدارية، ظام الرتقية يف الوظيفة العمومية، نعصمت عبد الكرمي خليفة (42
  1981األردن ، 

  1980 ،2 ط الكويت، ادلطبوعات، وكالة تنظيمي،ال الفكر تطور السلمي، علي (43
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 ،اجلزائر ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،دارة يف اجلزائرية بريوقراطية اإل،علي سعيدان  (44
1981  

 1975 ، ط ب ، القاىرة ، حتليلي منهج ، األفراد إدارة ، الوىاب عبد زلمد علي (45
  2003 ,1 ط،للنشر الثقافة دار مكتبة احلديثة، اإلدارة مبادئ آخرون، و السعيد عمر (46

النخبة الصناعية يف اجلزائر دراسة حالة لإلطارات مركب الصلب واحلجار  ،عنصر العياشي  (47
  2002 ،اجلزائر ،وىران ،مركز البحوث األنرتوبولوجية واإلجتماعية والثقافية ،

، crack، مواقع وأدوار ، منشورات  عنصر العياشي، اإلطارات الصناعية: مسارات ودتثالت (48
 2001-02دفاتر رقم 

  1982عيساوي عبد الرمحان ، علم النفس واإلنتاج ، دار النهضة العربية ،بريوت  (49

  2008فاطمة الزىراء بوكرمة ،الكفاءة مفاىيم ونظريات ،اجلزائر ،دار اذلومة ،د ط ، (50

و على مصطفي الشيخ ، مبادئ البحث الرتبوي ، الدار العربية للطباعة  فرح موسي الرىين (51
  1987والتوزيع ، بريوت ، 

 ، 1982 ، عمان ، األردنية اجلامعة ، احلديثة اإلدارية دلفاىيما ، وآخرون سامل الشيخ فؤاد (52
  ط ب

 2000عمان   ،دار وائل للنشر  ،نظرية ادلنظمة والتنظيم ،القروي زلمد قاسم  (53

بوحنية ، تنمية ادلوارد البشرية يف ظل العودلة ورلتمع ادلعلومات. عمان: مركز الكتاب قوي  (54
 2008كادميي، ألا

 رللة الكبى، واجملاالت ادلفاىيمي اإلطار :الكفاءات تسيري صوحل، مساح منصوري، كمال (55
 2010 جوان، بسكرة، جامعة ،7 العدد وإدارية، اقتصادية أحباث 
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، االتصال والقيادة يف ادلؤسسة–ات ، تسيري الكفاء، االتصال والثقافة التنظيميةليلي بوطمني (56
 . 2005 ،، وىرانعية والثقافية منسق العياشي عنصرمركز الوطين للبحث يف االنرتوبولوجية االجتما

زلمد الشماع )زلمد خليل( ، مبادئ اإلدارة مع الرتكيز على إدارة األعمال ،دار ادلسرية  (57
  1999والتوزيع ،عمان ، للنشر 

  1989 ط اجلامعية، ادلطبوعات ديوان العامة، الوظيفة يف مذكرات جعفر، قاسم أنس زلمد (58
زلمد بوعالق، ادلوجو يف اإلحصاء الوصفي واإلستداليل يف العلوم النفسية والرتبوية  (59

 2009واالجتماعية ، دار االمل للطباعة والنشر ،

نظم الرتقية الوظيفية العامة وأثرىا يف فعالية اإلدارة ، دار النهضة العربية ،  زلمد جعفر قاسم ، (60
  1973القاىرة ، 

زلمد حسنني العجمي ، اإلجتاىات احلديثة يف القيادة اإلدارية والتنمية البشرية ، دار ادلسرية  (61
 2010، عمان ،   2للنشر والتوزيع والطباعة ، ط

  ،اذليئة ادلصرية للكتاب،راسة علم االجتماع التنظيم رلتمع ادلصنع د ،زلمد على زلمد  (62
     1980 ،سكندرية اإل

 ، ط ب ،القاىرة ، العربية نهضة ال دار . االجتماعي البحث يف مقدمة ، زلمد علي زلمد (63
1983  

 دار ادلنهج، و ادلوضوع و ادلشكالت و الرتاث مدخل التنظيم، اجتماع علم زلمد، علي زلمد (64
  1988 اجلامعية، اإلسكندرية، ادلعرفة

  1975 –الكويت  –وكالة ادلطبوعات  –دارة ادلوارد البشرية إ  -زلمد ماىر عليش  (65
زلمود أبو بكر ، إدارة ادلوارد البشرية ، مدخل حتقيق ادليزة التنافسية ، الدار اجلامعية ،  (66

  2004اإلسكندرية ، 
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إطارات ادلؤسسة االقتصادية العمومية، رسالة مراين حسان، اذلوية ادلهنية االجتماعية لفئة  (67
 2007-2006عنابة، قسم علم االجتماع،  دكتوراه يف علم االجتماع العمل، جامعة باجي سلتار

مؤسسة  ، 1ط ،عداد الرسائل اجلامعية سس البحث العلمي إلأ  ،مروان عبد اجمليد ابراىيم  (68
  2001 ،عمان  ،الوراق

، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، إدارة التعلم الصفيمصطفى خليل الكسواين و آخرون،  (69
  2005األردن،

 اجلزائر، للكتاب، الوطنية ادلؤسسة التنظيمي، الصناعي النفس علم عشوي ،أسس مصطفى (70
1992  

،سنة 1ط األردن، للنشر، الشروق دار االجتماع، علم يف معاصرة عمر، نظريات خليل معنيا (71
2005  

العمال الصناعيون يف اجلزائر ، دتثالت وشلارسات ، دراسة ميدانية بثالث  ،مالي احلاج مراد  (72
  2005 ،جامعة وىران ،دولة يف علم االجتماع ،دكتوراه  أطروحة ،مؤسسات مبنطقة طرارة 

دارة ادلوارد البشرية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، إمهدي حسني زوليق ،  (73
  2001سنة 

 األردن، رلدالوي، دار سلوك، و نظريات ادلنظمة إدارة العضايلية، علي و زويلف مهدي (74
1996  

موريس إصللز ، منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية ، تر بوزيد صحراوي ، دار القصبة  (75
  2005، 2ط  ،اجلديدة ، اجلزائر



 قائمة املصادر واملراجع   

232 
 

،  1سعد حسني دناري، تطوير مهارات التفكري اإلبداعي ، عامل الكتب احلديث ، طأمؤيد  (76
 األردن 2008

 2000 مؤيد سعيد سامل ، نظرية ادلنظرية ،اذليكل والتصميم ،دار وائل للنشر ،عمان ، (77
 ،طارات ساسية ادلكونة ذلوية اإلزلاولة من اجل حتديد بعض عناصر األ  ،مرياين حسان  (78

CRASC  ،  2005 ،وىران  ، 09رقم  ،شروط تكوين طلبة حديثة  ،طارات الصناعية اإل 
حسان، األبعاد الثالثة لدور اإلطارات، يف عنصر العياشي، اإلطارات الصناعية،  اينمري  (79

  02،2001، دفاتر ادلركز رقم CRACKمواقع، أدوار، مسارات، دتثالت، منشورات 

   2004،السعودية  ،دار ادلعرفة للتنمية البشرية   ،صانع إختاذ القرار  ،ىربرت كندلر  (80

 ،مصر ،مكتبة عني الشمس،21ية للقرن واألسس العلم اذلواري السيد اإلدارة ،األصول (81
2002  

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، قواعد التنظيم والتسيري البيداغوجي ،كيفية التقييم  (82
  2009مطبوعات اجلامعية ، تلمسان ، واالنتقال لليسانس وادلاسرت ، جامعة ابو بكر بلقايد ، ديوان ال

الضمان االجتماعي ، تقييم مدى تنفيذ جهاز دعم اإلدماج ادلهين  وزارة العمل و التشغيل و (83
(DAIP ،التجمع اجلهوي لواليات الوسط، جويلية ، )200 

 ، والتوزيع والنشر للطباعة اتراك ، اخلزامي احلكيم عبد ت ، اإلدارة نظرية تطور :روث وليم (84
 . 2001 ، ط ب ، القاىرة 
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  الجرائد والمجالت : -ثانيا

 الجرائد:

ادلؤرخ يف  85 -71من ادلرسوم 85إىل ادلادة  71، ادلادة 1985، مارس 13اجلريدة الرمسية رقم 
 .مارس ادلتعلق بالقانون األساسي النموذجي للموظفني يف ادلؤسسات واإلدارات العمومية 23

  المجالت:

  1978 ،بريوت لبنان، مكتبة اإلدارية، العلوم مصطلحات معجم ،بدوي زكي أمحد .1

 تسيري منظور من البشرية ادلوارد إدارة كفاءة من الرفع ضلو , غريب محزة , عاشوري إبراىيم  .2
 .2012،اجللفة ،   ,10رللة احلقوق والعلوم اإلنسانية ، عدد , الكفاءات

 رللة ،"السوق وإقتصاد ادلركزي التخطيط بني اجلزائر يف العمومية شرايب ، ادلؤسسة العزيز عبد .3
  1993، 04 عدد اإلنسانية، للعلوم قسنطينة جامعة

 العلوم رللة التنظيمي، السلوك نظريات سلتلف يف الدافعية مفهوم ، بومخخم الفتاح عبد .4
  2001جوان  اجلزائر، قسنطينة، منتوري، جامعة اإلنسانية،

 رللة، الكبى واجملاالت ادلفاىيمي اإلطار ، الكفاءات تسيري ، صوحل مساح ، منصور كمال .5
 2010 ،جوان ، 07 العدد ، بسكرة جامعة ، وإدارية قتصاديةإ أحباث

رللة  ، ادلؤسسة إسرتاجتية يف البشرية والكفاءات للموارد االسرتاتيجي البعد احلاج، عراييب مداح .6
  2006 ، شلف جامعة ، 5إقتصاديات مشال إفريقيا عدد
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موساوي زىية ، خالدي خدغلة ، نظرية ادلوارد و التجديد يف حتديد إسرتاتيجي للمنظمات ،  .7
الكفاءات كعامل لتحقيق األداء ادلتميز ،رللة الباحث ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري  ، 

  2005جامعة ورقة ، مارس 

يم العمل وتسيري ادلوارد البشرية موساوي زىية وآخرون،التسيري بالكفاءات ،ظلوذج نوعي لتنظ .8
 يف ادلنظمات ،مداخلة ضمن ادلؤدتر الدويل اخلامس حول إدارة ادلعرفة ،جامعة الزيتونة ،األردن ،

2005  

 األداء حتقيق يف ادلهارات وتنمية الكفاءات تطوير دور ،أما قبايلي ،الزىراء فاطمة مهديد .9
 يف ومساعلتو تسيري ادلهارات حول األول الوطين ادللتقى يف مداخلة ،االقتصادية بادلؤسسة ادلتميز

 ،ادلوقع 21/22/02/2012بسكرة، بيوم   جامعة ،ادلؤسسات تنافسية
http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html 

  المذكرات: -ثالثا

كفاءات األفراد ودورىا يف دعم ادليزة التنافسية للمؤسسات ،مذكرة أبو القاسم محيدي ،تنمية   .1
 2004-2003ماجستري ، كلية االقتصاد ختصص إدارة األعمال  ، جامعة اجلزائر، 

بن عيسى زلمد ادلهدي ،ثقافة ادلنظمة ،رسالة دكتوراه ،قسم علم االجتماع ،كلية العلوم  .2
  2005- 2006ري منشورة ، ، جامعة اجلزائر ، غ اإلنسانية و االجتماعية

 أطروحة دكتوراه  ،النخبة النسوية بني الواقع السوسيوثقايف ومتطلبات التنمية  ،بوزيدي رجاء  .3
 2015 ،اجلزائر ،بوبكر بلقايد تلمسان أجامعة   ،ختصص تنمية بشرية  ،ع جتما علم اإل

سياسة التوظيف يف ظل إصالح الوظيفة العامة يف اجلزائر خالل الفرتة  -شافية بوراش .4
  2008جامعة اجلزائر، –( مذكرة ماجسترييف العلوم السياسية 2007- 2005)

http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html
http://www.hrdiscussion.com/hr48698.html
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خرياين نور الدين ، اإلطارات يف ادلؤسسة الصناعية ، مذكرة ليسانس ، ختصص علم  .5
ن ، مركز البحوث اإلجتماعية و االنرتوبولوجية ، سنة اإلجتماع العمل والتنظيم ،جامعة السانيا وىرا

2006/200 

 ،وراه يف علم اإلجتماع عمل وتنظيمأطروحة دكت ،ىندسة تسيري اإلطارات  ،سليم العايب .6
 2006/2007 ،اجلزائر  ،جامعة يوسف بن خدة  ،ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةكل

بادلؤسسة الصناعية ،أطروحة دكتوراه يف علم سليم العايب ،ىندسة تسيري االطارات   .7
 2007-2006االجتماع ،تنظيم وعمل ، جامعة يوسف بن خدة ، اجلزائر ،

سليمة بوخنان، التكوين ادلهين والكفاءة اإلنتاجية ، مذكرة لنيل ماجستري يف تنمية وتسيري   .8
 2008-2007سكيكدة   1955اوت 20ادلوارد البشرية ، جامعة 

مذكرة ماجستري  ،كفاءة ادلقاول يف تطوير ادلؤسسة الصناعية اجلزائرية   ،ية شايف فدوى عمر   .9
 . 2010/2011 ،تلمسان  ،جامعة ابوبكر بلقايد ،بكلية العلوم االقتصادية 

أطروحة دكتوراه بكلية  ،من التكوين إىل تطوير الكفاءات يف ادلؤسسة  ،شليل عبد اللطيف  .11
 .2008/2009تلمسان  ،امعة ابو بكر بلقايد علوم التسيري ختصص إدارة األعمال ، جب

دي حسان، اإلطار بني ادلصلحة الفردية وادلصلحة العامة للمؤسسة، رسالة هزلمد اذل .11
 1996ماجستري يف علم االجتماع، معهد علم االجتماع، جامعة اجلزائر، 

 ،يف ادلؤسسات االقتصادية العموميةاذلوية ادلهنية واالجتماعية لفئة إلطارات ،مرياين حسان  .12
 ،عنابة ،جامعة باجي سلتار ،قسم علم اإلجتماع ،ية العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةكل ،دكتوراهأطروحة 
2006/2007 
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 :الملتقيات -رابعا

 ادللتقى ،التنافسية  ادليزة حتقيق يف ادلؤسسة وكفاءات دلوارد الفعال التسيري دور ، الشيخ الداوي .1
 ،ورقلة  ،البشرية الكفاءات و ادلعرفة اقتصاد يف االندماج فرص و البشرية التنمية حول الدويل

2004. 

 حول الدويل ادللتقى ،بادلؤسسة تطويرىا و الكفاءات تسيري ، الشايب بن رابح و زلمد براق .2
 .2004 ،ورقلة  ،البشرية الكفاءات و ادلعرفة اقتصاد يف االندماج فرص و البشرية التنمية

 حول الدويل ادللتقى ،الكفاءات خدمة يف ادلعارف تسيري و البشرية ادلوارد إدارة ،مفتاح صاحل .3
 . 2004 ،ورقلة  ،البشرية الكفاءات و ادلعرفة اقتصاد يف االندماج فرص و البشرية التنمية

 :المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages: 

1. A.Beltas, Le processus de prise de décision managériale enavenir incertain, 
IN, vers une nouvelle culture managériale, Ministère de la restructuration 
industrielle et de la participation, opu, 1996  

2. Annick haegel,la boite àoutils des ressources hummaines,édition Dunod , 
paris , 2012. 

3. Bachy (J.P): les cadres en France, Acollin, Paris, 1971, p 05. 

4. belaiboud "M", Gestion stratégique de l’ entreprise, O PU ,Alger , 1987 

5. Belazdia « AK »: les cadres techniques « ,Revue de Bates et critiques , 
centre National d’études et d’analyses pour la planification , Alger,1984 ,p 95. 
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6. Beranger (D) et autres ; les formation gestion de l’entreprise , ED Nuibert 
Gestion , paris , 1991 

7. Bernard Martory, Daniel Crozet, gestion des ressources humaines , 4ème 
édition, édition vuibert, paris, France, 2001 
8. Bernoux(Philippe),la sociologie des organisations, Ed du seuil, Paris,1985  

9. Bouyacoub" A", La gestion de l’entreprise industrielle publique en Algérie, 
vol.1, Alger, OPU, 1987 

10. Boyer (luc).Equiley (noél).organisation théories et application, et 
organisation, paris  

11. Carlo Parietti-« Les cadres en Europe rt leurs syndicats au 21 éme siècle – 2 
éme éditions – Bruxelles- 2009  

12. Cécile dejoux, Gestion des compétences et GPEC, 2 edition ,dunod ,paris 
,2013  
13. Cécile Maillard, France , Social , La  semaine de l’industrie publié 
Le 30/03/2015 À 14h44 

14. Chafika Dib Marouf, rapports sociaux, rapports matrimoniaux et condition 
féminine en Algérie, insaniyat, revue algérienne d’anthropologie et scienc), 
familles d’hier et d’aujourd’hui, N°04-Janvier-Avril, 1998. (Vol.11,1), Centre de 
recherche en anthropologie Sociale et culturelle, Oran, Algérie 

15. Chassang "G" et autre, stratégie et esprit définisse éd Economica, paris, 2000  
16. Chevalier ( J) », Ed, Dunod, « Organisation administration de l’entreprise » 
, PARIS,10EME Ed , 1996 
17. Christophe Parmentier, Fouad Arfaoui, Tout savoir pour e-former, 2ème 
tirage, éditions d’organdisations, pris, France, 2002 

http://www.usinenouvelle.com/france/
http://www.usinenouvelle.com/social/
http://www.usinenouvelle.com/la-semaine-de-l-industrie/
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18. Collectif EPBI – Diriger M. Belaid – Guide pratique pour la gestion des 
ressources humaines – Editions – Pages Bleus internationales, Alger – 2009 
Culture et gestion en Algérie, groupe léger et   léger, Paris, éditions, 
Harmattan.1997.      
19. Crozier(M),Freiberg (E),L’Acteur et le système ,Ed, du seuil, Paris ,1977  
20. Dimitrie  weisse- pierre morin – pratique de la fonction  personnelle – les 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 واالجتماعيةكلية العلوم اإلنسانية 
 –تنمية بشرية  – االجتماععلم 

 حول:استمارة بحث 

 

 الجزائري  " معايير كفاءة اإلطار الصناعي
 " بوهران"avalدراسة ميدانية بسونطراك 

 
 

لنيل الصناعي اجلزائري  اإلطارحول معايري كفاءة  أعدىاجزء من الدراسة اليت  االستمارةىذه         
التعرف على  إىلدرجة الدكتوراه  يف علم االجتماع ختصص تنمية  بشرية اذ هتدف  ىذه الدراسة 

 الكفاءة بادلؤسسة  وادلعايري  اليت تقاس هبا. 

لذا أرجوا من سيادتكم ختصيص جزء من وقتكم دللئ ىذه االستمارة مبوضوعية ،  مؤكدين        
 .  فقط البحث العلمي ألغراضلكم أن البيانات  ستستعمل بسرية تامة، ولذ تستخدم 

 

 

 شكرا على تعاونكم 

 4102/4102السنة اجلامعية                                
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................................................................................... 

 ؟ت ادلسرية يف اختاذ القرار عائقا يف ظهور كفاءتكم راىل تعترب عدم دتتع االطا  .3

..................................................................................... 

  وشكرا
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