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  :المقدمة

وم ي تشھدھا  األسواق  الی ي تفرض تضاؤل   ،في ظل تعّدد أشكال المنافسة الت والت

إن  ة صغیرة، ف ى قری دولي إل ع ال ة، و تحّول المجتم ة و المكانی الحدود و الفواصل  الزمنی

دة و أن  ع تحدیات عدی د التعامل م ات أن تجی ب من المنظم و تتطل اء و النم ي البق ة ف الرغب

اظ تسعى جاھدة إ الي الحف رات، و بالت ذه المتغی ع ھ لى البحث عن مصادر لضمان التكّیف م

  .على حصتھا السوقیة و وفاء زبائنھا

فة الجودة  -لذلك یظھر جلیا أن المؤسسات  ة من فلس و على غرار ما أفرزتھ العولم

وجي ات و التطور التكنول ا ...الشاملــة، إعادة ھندسة العملی ى تبّن  -و غیرھ ي حاجة إل ي ف

ي  ھ المنافسون ف ا یقدم د عم تھلك بشكل یزی ى للمس ة أعل دیم قیم ى تق وم عل دة تق فة جدی فلس

ة  ر إبتكاری السوق أي تحقیق میزة تنافسیة، وفي سبیل ذلك تحاول كل مؤسسة أن تكون أكث

ة  ى عمال من غیرھا فیكون منتوجھا متمیزا عن غیره من  منتجات المنافسین، لذلك تحتاج إل

اول ِمؤسسات أخرى أن تنافس من خالل خفض معدالت ھیكل التكلفة وھي ماھرة، بینما تح

  .  األخرى في حاجة  إلى ید عاملة تمتاز بالمھارة

ق  ة لتحقی یض التكلف ز و تخف إذن، مھما كانت نتیجة المفاضلة بین إستراتیجیتي التمیی

ى مجرد امت وارد أفضلیة تنافسیة من خالل إنشاء القیمة، فإن المؤسسة لن تستند إل ا للم الكھ

ات  ى  نوعی ا عل ى وفرتھ ي عل كل أساس ل و بش ب، ب ة فحس ة والتكنولوجی ة والمالی الطبیعی

  .من ھذه الموارد االستفادةخاصة من الموارد البشریة التي تمتلك القدرة على تعظیم 

اعة لتفسیر صنكد على ھیكل الؤمن جھة أخرى نقول أنھ إذا كان التحلیل الخارجي ی

وراء تحقیق بعض المؤسسات ألرباح أكثر من غیرھا فإن البناء الھیكلي  ةاألسباب الكامن

ستراتیجي یرتكز العامل الوحید المؤثر على األرباح، حیث أن التحلیل اإل ھو الصناعي لیس

البناء : على التشخیص الخارجي و الداخلي، ھذا األخیر الذي یتعلق بثالثة عوامل ھي

لھیكل التنظیمي ویبین أنماط االتصاالت والصالحیات التنظیمي في المؤسسة الذي یعكس ا

ف على أنھا الثقافة التنظیمیة السائدة التي تعرّ  ،والعالقات التنظیمیة السائدة في المؤسسة

مجموع المعتقدات و القواسم المشتركة بین أفراد المؤسسة، و الموارد المتاحة للمؤسسة، 



ب 

تعتبر من أھم ھذه الموارد التي تراھن علیھا  إنطالقا من العامل الثالث نجد أن المھارات

المؤسسة، إذ أنھا تسعى للحصول على ید عاملة متمیزة، ثم تعمل على تطویرھا والمحافظة 

علیھا و توجیھ استخدامھا، مع توفیر الجو المناسب لتعظیم االستفادة منھا، وما نجاح بعض 

األصل غیر المادي و دوره الشركات العالمیة الیوم إال نتیجة لوعیھا بأھمیة ھذا 

اإلستراتیجي في منحھا التفوق على منافسیھا بما یمتاز بھ من خصائص تمثل في حد ذاتھا 

  . عوائق دخول أمام ھؤالء المنافسین

رز إ بق تب ا س وء م ى ض اعل كالیة بحثن ز: ش ق می ي تحقی ارات ف و دور المھ ا ھ  ةم

  تنافسیة للمؤسسة الصناعیة؟ 

  : ھا من خالل صیاغتھا في األسئلة الفرعیة التالیةنحاول اإلجابة عنو التي 

  ؟للمؤسسات ةو ما أھمیتھ بالنسب ؟ماذا یقصد بتسییر المھارات -

ى  ؟مؤسسةز المیّ تق یإلى تحقھارات كیف تؤدي الم - وما ھي العوامل األخرى المساعدة عل

  ؟ذلك 

  :أھداف البحث
  :بحث إلىتھدف الدراسة باإلضافة إلى اإلجابة على إشكالیة ال  

 .التعرف على خصائص المھارات و كیف تسیر في المؤسسات الوطنیة* 

محاولة معرفة كیفیة حفاظ المؤسسة على المھارات التي تمتلكھا، و ماھي األسالیب * 

  .المتبعة  لتطویرھا

محاولة إبراز أھمیة اعتماد المؤسسة في توظیف األفراد على المھارات وعلى الید * 

 .العاملة المؤھلة

التعرف على دور المھارات التي تمتلكھا المؤسسة الجزائریة في استقطاب أنماط التمییز * 

 .وتحقیق أفضلیة تنافسیة

اكتساب األفراد لمھارات جدیدة كإحدى الشروط األساسیة لتطبیق   ةإبراز ضرور* 

  . األسالیب والتكنولوجیات الحدیثة في العملیة اإلنتاجیة

  

  :أھمیة البحث



ج 

  :یة ھذا البحث فيتكمن أھم

 انسجاماالمھارات یجب أن یكون لھا دور أساسي في بلورة محیط المؤسسة بجعلھ أكثر  *

 )والظاھرة ،التي یجب تخریجھا الباطنیة( مع متطلبات المنافسة من خالل المعارف الداخلیة

    . اإلستراتیجیة بالیقظة تتوفر التي إلى جانب المسایرة المستمرة للتقلبات المحیطیة

قیام المؤسسة بتحلیل المناصب یحقق لھا تخفیض في التكالیف من خالل توظیف األفراد * 

 .على أساس مھاراتھم و حسب ما یقتضیھ المنصب

تغییر (المؤسسة بالمھارات إلى جانب سعیھا إلى رفع مستوى لیونتھا في العمل  اھتمام* 

 .ىیمكن أن یحقق لھا میزة تنافسیة طویلة المد )...المناصب

البعد اإلستراتیجي للمھارات یفرض على المؤسسة إخضاعھا لتسییر محكم قصد * 

 . اإلستفادة منھا بشكل جید

  .المھارات و المعارف تكون دائما سبب التجدید و اإلبداعات التي تحققھا المؤسسة* 

  : دواعي اختیار الموضوع
كانت األسباب  رهھذا الموضوع دون غی الختیارمن بین أھم األسباب التي دفعتنا 

  :التالیة

الرغبة في معرفة مدى اھتمام المؤسسات بموضوع المھارات والید العاملة المؤھلة في * 

توظیف أفرادھا ومحاولة إثارة عدة نقاط و تساؤالت یمكن أن تكون مواضیع لبحوث 

 .مستقبلیة

حتى  من الموضوعات التي الزالت في حاجة إلى المزید من البحث تموضوع المھارا* 

خاصة من قبل المؤسسات وبالتالي االعتماد علیھا في توظیف الید  یمكن فھمھا بشكل أكبر

  .العاملة

 أسباب شخصیة تتعلق بالمیل للبحث في مجال الموارد البشریة والمھارات بشكل خاص  *

 .  عالقة الموضوع بتخصص تسییر المؤسسات الذي یتم ھذا البحث في إطاره *

  :حثھیكل البمنھجیة و



د 

اإلشكالیة المطروحة اخترنا المنھج الوصفي التحلیلي  الذي یقوم على  لىلإلجابة ع  

وصف وتشخیص موضوع البحث، وتحلیل البیانات التي تم جمعھا إلثبات النتائج خاصة 

  .ي مربعاالنسب المئویة وك :على أسلوبین إحصائیین اعتمادافیما یتعلق بالجانب التطبیقي 

فصلین نظریین وآخر تطبیقي، حیث تطرقنا في  ثالثة فصول وقد قّسم البحث إلى

ومن خالل المبحث األول إلى مفھوم "تسیر المھارات"الفصل األول الذي جاء تحت عنوان 

  .كل من المعارف والمھارات، تطور مفھوم المھارات وخصائصھا، أنواعھا ومستویاتھا

مھارات ومجاالتھ في المطلب أما المبحث الثاني، فقد تعرضنا فیھ إلى مفھوم تسیر ال

األول، ثم أسلوب التسییر التقدیري للتشغیل والمھارات في المطلب الثاني، مراحل تسییر 

وأخیرا تسییر أنشطة الموارد البشریة على أساس المھارات  ،المھارات في المطلب الثالث

  .في المطلب الرابع

" میزة تنافسیة للمؤسسة مساھمة المھارات في تحقیق"الفصل الثاني جاء تحت عنوان

واشتمل على ثالثة مباحث، تمثل األول في مفاھیم أساسیة حول التنافسیة وتضمن ثالثة 

وفي . مفھوم التنافسیة والمیزة التنافسیة، أنواعھا، اإلستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة: مطالب

  .المبحث الثاني تطرقنا إلى مطلبین حول مفھوم وطرق إنشاء القیمة

فقد خصصناه للتعریف  "دور المھارات في التمییز اإلستراتیجي" مبحث الثالثأما ال

بالمھارات اإلستراتیجیة في المطلب األول، وتعرضنا إلى نموذج المھارات اإلستراتیجیة في 

المطلب الثاني، ثم توضیح مساھمتھا في إنشاء القیمة من خالل تخفیض التكالیف أو تحقیق 

 - ، وتناولنا في المطلب األخیر لھذا المبحث مساھمة عوامل أخرىالجودة في المطلب الثالث

في تحقیق أفضلیة تنافسیة للمؤسسة، وقد ركزنا على عاملي التحفیز  - إلى جانب المھارات

  .واالتصال

واستكماال للجانب النظري للبحث، خصصنا الفصل الثالث للدراسة المیدانیة، وتضمن 

ول تعریف مختصر للمؤسسة محل الدراسة، ثم واقع ثالثة مباحث، عرضنا في المبحث األ

وتسییر أنشطة  ،تسییر المھارات فیھا بناءا على ما توفر لدینا من معلومات وتوضیحات

  ووضحنا في المبحث الثاني منھجیة الدراسة . الموارد البشریة على أساس المھارات

  .ة المستعملة، ثم عینة البحثاألدوات المعتمدة لجمع البیانات، الوسائل اإلحصائی: المیدانیة



ه 

وفي المبحث الثالث واألخیر قمنا بتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة وتفسیرھا وفقا لألسئلة 

  .االستبیانالفرعیة لإلشكالیة، وعلى ضوء األبعاد التي صممت على أساس أسئلة نموذجي 

حنا بعض في نھایة ھذا البحث حاولنا حصر أھم النتائج بإیجاز في الخاتمة واقتر

التوصیات خاصة فیما یتعلق بالمؤسسة محل الدراسة، كما أرفقنا بحثنا ھذا بمجموعة من 

  .المالحق لإلثبات والتوضیح

  :صعوبات البحث
  صعوبة الحصول على تفاصیل حول المناصب في المؤسسة حتى تعیینھا رغم تنوع

ننا من إنجاز بدقة، مما حال دون تمك أدوات جمع البیانات، بل وحتى عدد المناصب

بطاقات وصف المناصب، خاصة تلك التي تتطلب مھارات عالیة وتعیین أنواع التشغیل 

الخاص، لذلك تم االعتماد في التحلیل على نتائج المقابالت واالستبیان وبعض المعلومات 

 .التي تم استنتاجھا من الزیارة المیدانیة أو وثائق المؤسسة

 ھم المؤسسات في إنتاج الكوابل إلجراء مقارنة على الحصص السوقیة أل عدم الحصول

والمصالح التي تم االتصال بھا أو  مع المؤسسة محل الدراسة، رغم تعدد واختالف الھیئات

 غیر. یریة الصناعة للوالیة، وھذا یدل على حدة المنافسة في القطاعدم: التوجھ إلیھا مثل

ولكن دون إعطاء  ،ى العكسال یعني عدم تعاون أفراد المؤسسة معنا بل عل أن ھذا

   .معلومات مھمة في مجال تسییر المھارات وذلك لشدة المنافسة حول ھذا المورد

  
  
  
  

 
 
 

  
  


