
  فھرس المحتویات
 أ مقدمة 

 تسییر المھارات: الفصل األول
  2  :تمھید

 3  ماھیة المھارات : المبحث األول

 3  المعارف مفھوم : المطلب األول

 08  المھارات مفھوم : المطلب الثاني

 12   خصائصھاتطور مفھوم المھارات و: المطلب الثالث

  12  تطور مفھوم المھارات: أوال

  13  المھاراتخصائص : ثانیا

 14  المھارات  مستویاتأنواع و: المطلب الرابع

  14  أنواع المھارات: أوال

  16  مستویات المھارات: ثانیا

 17  تسییر المھارات : المبحث الثاني

 17  مفھوم تسییر المھارات ومجاالتھ : المطلب األول

 17  مفھوم تسییر المھارات : أوال

 19  مجاالت تسییر المھارات: ثانیا

 20  التسییر التقدیري للتشغیل و المھارات : المطلب الثاني

 20  التقدیري للتشغیل و المھاراتالتسییر مفھوم : أوال

 22  التقدیري للتشغیل و المھاراتالمبدأ األساسي ألسلوب التسییر : ثانیا

 25  التقدیري للتشغیل و المھارات التسییر أدوات : ثالثا

 29  سییر المھارات و نتائجھمراحل ت: المطلب الثالث

 29  مراحل تسییر المھارات: أوال

  29  تحدید المھارات - 1

  30  تطویر المھارات - 2



  31  تقییم المھارات - 3

 32  نتائج تسییر المھارات:  اثانی

 32  تسییر أنشطة الموارد البشریة على أساس المھارات : المطلب الرابع

  33  التوظیف - 1

  34  التكوین - 2

  36  التقییم - 3

  41  المسار المھني - 4

  42  الرواتب والمكافآت - 5

  45  خالصة الفصل األول 

 المھارات و تحقیق میزه تنافسیة للمؤسسة: الفصل الثاني
  47  تمھید

 48  مفاھیم أساسیة حول تنافسیة المؤسسة  : المبحث األول

 48  مفھوم التنافسیة : المطلب األول

 49  تنافسیة أنواع ال: المطلب الثاني

  50  حسب مستوى التحلیل/ 1

  51  حسب المجال/ 2

 51  اإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة  : المطلب الثالث

  51  إستراتیجیة تخفیض التكالیف/ 1

  52  إستراتیجیة تمییز المنتوج/ 2

 53  مفھوم وطرق إنشاء القیمة : المبحث الثاني

 53  مفھوم إنشاء القیمة  : المطلب األول

 56  طرق إنشاء القیمة : المطلب الثاني

 57  المقاربة الكالسیكیة: أوال

 60  المقاربة المبنیة على الموارد و المھارات: ثانیا

 65  التمییز االستراتیجي دور المھارات في : المبحث الثالث



 65  اإلستراتیجیةالمھارات : المطلب األول

  67  خصائص المھارات اإلستراتیجیة -

  68  الت الكبرى للمھارات اإلستراتیجیةالمجا -

 69  نموذج المھارات اإلستراتیجیة: المطلب الثاني

 74  مساھمة المھارات اإلستراتیجیة في إنشاء القیمة: المطلب الثالث

 75  المھارات اإلستراتیجیة و تخفیض التكلفة: أوال

 76  المھارات اإلستراتیجیة وتحقیق الجودة: ثانیا

 80  مساھمة عوامل أخرى في تحقیق المیزة التنافسیة : المطلب الرابع

 80  التحفیز: أوال

 82  والقیادة االتصالسیاسة : ثانیا

  84  خالصة الفصل الثاني 

 دراسة میدانیة بمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة: الفصل الثالث

  86  :تمھید

 B.EN.I.CA   87واقع تسییر المھارات في مؤسسة : المبحث األول

 87  ،ھیكلھا التنظیمي ونشاطھا B.EN.I.CAالتعریف بمؤسسة : ولألمطلب اال

  87  التعریف بالمؤسسة: أوال

  87  ھیكل التنظیميال: ثانیا

  90  نشاط المؤسسة ومراحل العملیة اإلنتاجیة: ثالث

  90  نشاط المؤسسة/ 1

  91  مراحل العملیة اإلنتاجیة/ 2

 93  المؤسسة واقع تسییر المھارات في: المطلب الثاني

  102  مساھمة المھارات في تسییر أنشطة الموارد البشریة في المؤسسة : المطلب الثالث

 105  اإلطار المنھجي للبحث: المبحث الثاني

 105  أدوات جمع البیانات: المطلب األول

  105  الزیارة المیدانیة/ 1



 105  المقابلة/ 2

 106  وثائق المؤسسة/ 3

  106  االستمارة/ 4

 106  الوسائل اإلحصائیة المستعملة: مطلب الثانيال

  108  عینة البحث: المطلب الثالث

 110  تحلیل و تفسیر نتائج الدراسة المیدانیة: المبحث الثالث

 110  نتائج الدراسة المیدانیةتحلیل : المطلب األول

  110  )المسیرین(تحلیل نتائج استمارة الرؤساء : أوال

  123  مارة المرؤوسینتحلیل نتائج است: ثانیا

 135  الدراسة المیدانیة تفسیر نتائج: المطلب الثاني

  141  خالصة الفصل الثالث

 142  الخاتمة 

 146  المالحق

 178  قائمة األشكال 

  179  قائمة الجداول

  181  قائمة المالحق

  183  قائمة المراجع

  

  

  

  

  


