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  :تمھیـــد
ة    ة المتعلق اد النظری اھیم واألبع بعد أن حاولنا في الفصول السابقة التعرف على أھم المف

تكماالبموضوع البحث،  یح  واس ذا الفصل توض ي ھ اول ف ة، نح كالیة المطروح ة اإلش لمعالج

ى  ي المؤسسة عل راد ف ارات األف ین مھ ة ب ات العالق ق  اختالفآلی تویاتھم التسییریة وتحقی مس

ع التم د وق ة، وق ذه المؤسس وق لھ ز والتف اری ناع االختی ة ص ى مؤسس كرة  اتعل ل لبس الكواب

)EN.I.CA.B( ، ام الموقع الھ ا ب م یكن نتیجة الصدفة،بل لعلمن ار ل ذا االختی وفي الحقیقة فإن ھ

دلك  ا، ل ي مجال نشاطھا نظرا لجودة منتوجاتھ الذي تحتلھ ھذه المؤسسة في السوق الوطنیة ف

ارات حاولنا من خالل ع المھ راز واق وارد : ھذا الفصل إب ف تسّیر أنشطة الم ف تسّیر وكی كی

ة  ق الجودة لمنتجات المؤسسة من خالل ثالث ي تحقی ا ف ا ھو دورھ البشریة على أساسھا، وم

ث ة والتع. مباح دیم المؤسس ى تق ث األول إل ي المبح رق ف ارنتط ف بھ اطھا، : ی أتھا، نش نش

ارات  في المطلب األول، ثم واقع وتنظیمھا اني، مساھمة المھ ب الث ي المطل ارات ف تسییر المھ

في المبحث الثاني نبین اإلطار المنھجي . في تسییر أنشطة الموارد البشریة في المطلب الثالث

ي الوسائل اإلحصائیة  ،للبحث من خالل التعّرف على أدوات جمع البیانات في المطلب األول ف

رالمطلب الثاني، ثم عینة البحث في المطل ائج . ب األخی ل نت ث تحلی ي المبحث الثال ونعرض ف

االستبیان في المطلب األول ثم تفسیرھا في المطلب الثاني، كما نحاول تقییم ما تم التوصل إلیھ 

ي  ارات ف اھمة المھ تنتاج مس ى اس ر إل ي األخی نخلص ف ة، ل ة المیدانی ذه الدراس ائج لھ ن نت م

  .میزھا كما نحاول تقدیم بعض اإلقتراحاتالمؤسسة في تحقیق جودة منتوجاتھا وبالتالي ت

  



  الفصل الثالث                                         دراسة میدانیة بمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة

 - - 87 - -

    ) EN.I.CA.B( مؤسسةواقع تسییر المھارات في :المبحث األول
ي مؤسسةعلى تعرف قبل ال   ق  ) EN.I.CA.B( واقع تسییر المھارات ف ي تحقی ودوره ف

ا التنظیمي، ونشاطھا من خالل  ف بالمؤسسة، ھیكلھ ى التعری الجودة، نتطرق أوال وبایجاز إل

  .، و نشاطھافي ھذا المبحث على نشأة المؤسسة، وحداتھا التنظیمیة. لب األولالمط

    ، ھیكلھا التنظیمي، ونشاطھا) EN.I.CA.B(التعریف بمؤسسة : المطلب األول
  التعریف بالمؤسسة: أوال

اعي األول ات نشأت وحدة بسكرة لصناع ل بموجب المخطط الرب غطاء ب )1980-1984(الكواب

ون دج،  1520مالي قدره  الجزائر ملی ل ب ة لصناعة الكواب ث تفّرعت عن المؤسسة الوطنی حی

وم  ى المرس ي  83/20بمقتض ؤرخ ف ب  1983/01/01الم ى جان ة  إل نطینة بالقب ر قس دة جس وح

تختص في صناعة األسالك والكوابل الكھربائیة المعزولة ذات الضغط المنخفض والمتوسط، (

الحراش و) یاطن سنو 26000وتبلغ طاقتھا اإلنتاجیة  تختص في صناعة (وحدة واد السمار ب

در ب ة تق ة إنتاجی ة، بطاق وط الھاتفی الك والخی نویا 55000 ـاألس ن س ن ). ط داءا م وابت

  ).فیما یتعلق باتخاذ القرارات التسییریة(أصبحت ھذه الوحدة مستقلة بذاتھا   1998/01/01

در مس ـ تقع الوحدة في المنطقة الصناعیة، غرب المدینة، تق ار 42احتھا ب تختص ، ھكت

ا ، والكوابلات في صناع ث تغطي منتوجاتھ وطني حی تعتبر من أھم الوحدات على المستوى ال

ة  اج التعاقدی ة اإلنت غ طاق ي، وتبل نسبة كبیرة من السوق الوطنیة، وكذلك على المستوى اإلفریق

  .طن سنویا 28606للوحدة 

  الھیكل التنظیمي للمؤسسة: ثانیا
ت    دة كان ة األم، الوح ة المؤسس ادة ھیكل ل إع دوائر قب لوب ال ع أس داءواتتب نة  ابت ن س م

دیریات  1998 ع أسلوب الم دة تتب رات، وأصبحت الوح دة تغی أجریت على الھیكل التنظیمي ع

ى : وأعید النظر في تنظیم الوظائف إما بإضافة وظائف جدیدة أو إجراء تعدیالت أو التخلي عل

  :بالشكل التاليوأصبح الھیكل التنظیمي  .البعض
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  الھیكل التنظیمي لمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة): 26(شكل رقم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وثائق المؤسسة: المصدر

  

مساعد الرئیس 
 المكلف بالشؤون

رئیس مشروع 
 المعلوماتیة

الرئیس  مساعد
 المكلف بالمراقبم 

مساعد الرئیس 
 باإلشھاد المكلف

 المدیریة التقنیة
 

دائرة إنتاج  
 الكوابل

 دائرة الصیانة 
 

دائرة إنتاج  
 الملحقات

 

مدیریة المالیة 
 والمحاسبة

 

دائرة المالیة  
 والمیزانیة

 

دائرة المحاسبة  
 العامة

 

المدیریة التقنیة 
 التجاریة

یر دائرة تسی 
 المنتوج النھائي

 

  لمستخدمین ادائرة 
 والتكوین

 

 مدیریة الشراء 
 

مدیریة الموارد 
 الوسائلو البشریة

 

 دائرة  الشراء 
 

 دائرة التسویق 
 

دائرة التكنولوجیا 
 وضمان النوعیة

 

 المدیریة العامة
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  :من -حسب ما یوضحھ الشكل– ) EN.I.CA.B( مؤسسةتكون الھیكل التنظیمي ل

ة ة العام راف: المدیری وم باإلش ین  تق یق ب ة والتنس ة والمتابع دیریات الفرعی ف الم ى مختل عل

  :ستشاریة مكونة منإمختلف مھامھا وذلك بمساعدة مجموعة 

ات - ة والنزاع ؤون القانونی ف بالش ال  :مكل ین العم ة ب ات الداخلی ل النزاع ة وح تم بمعالج یھ

  .واإلدارة، والخارجیة بین المؤسسة والموردین أو العمالء

یھتم باستقبال التقاریر الشھریة للمؤسسة  ):رئیس مشروع المعلوماتیة(اآللي مكلف باإلعالم  -

  .بالنسبة لمختلف النشاطات

  .الخاصة بالصادر والواردیقوم بمراقبة الحسابات والمبالغ  :مكلف بمراقبة الحسابات -

  .مھمتھ المصادقة على المنتوج للمحافظة على جودتھ: مكلف باإلشھاد -

  :فرعیة یریة العامة خمسة مدیریاتوتندرج تحت المد 

ة/ 1 ة التقنی ة : المدیری ا الرئیسیة تسییر عملی ة، مھمتھ ي المؤسس دیریات ف م الم ن أھ ر م تعتب

  :اإلنتاج وتضم أربعة دوائر ھي

ل * اج الكواب ى تخطیط وتسییر  :دائرة إنت ي المؤسسة تشرف عل دوائر ف ر ال ر من أكب تعتب

ا  ف مراحلھ ة بمختل ة اإلنتاجی ي العملی ل ف ة الكواب ة تعبئ ى غای ة إل ادة األولی ول الم ذ دخ من

اج:وھي البكرات، وتضم خمسة مصالح مصلحة ، PRCمصلحة العزل ، مصلحة تخطیط اإلنت

  .PVCمصلحة التجمیع والتغلیف ، PVCمصلحة العزل والتغلیف ، القلد والظفر

یانة * رة الص اج، واآلالت المیكا :دائ ائل اإلنت یانة وس ات ص تم بعملی ل تھ ائل النق ة ووس نیكی

ة مصالح ى أربع ة:والتكییف وتأمین الطاقة الكھربائیة وتشرف عل الصیانة ، الصیانة المیكانیكی

  .مصلحة المناھج والمراقبة التنظیمیة، صیانة عتاد النقل والتكییف، الكھربائیة

ات * اج الملحق رة إنت اه : دائ د المی ة وتجدی ة الكھربائی ة بالطاق وین المؤسس ا تم ي مھمتھ ف

سترداد او PVCالورشات، وتزوید المؤسسة بالخشب إلنتاج البكرات، كما تقوم بإنتاج حبیبات 

ة ة التالی م المصالح الثالث ف الورشات، وتض ات من مختل ات :النفای اج حبیب ، PVCمصلحة إنت

  .مصلحة المنافع، مصلحة إنتاج البكرات واالسترجاع

ة * مان النوعی ا وض رة التكنولوجی تم بمر: دائ دى تھ د م نع وتحدی ام الص وج الت ة المنت اقب

مطابقتھ للمواصفات والمقاییس المعمول بھا، مراقبة الجودة، ومراقبة المواد المشتراة من داخل 
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ة البحث والتطویر، وتشرف محددة،  وفقا لمعاییر ھوخارجالوطن  دائرة مھم ذه ال كما تسند لھ

  .مصلحة التجارب، ابرمصلحة المخ، مصلحة التكنولوجیا :على المصالح التالیة

بة/ 2 ة والمحاس ة المالی ورة  :مدیری اء ص بة إلعط ة والمحاس ات المالی جیل العملی تم بتس تھ

  : واضحة عن الوضع المالي للمؤسسة، وتضم دائریتین

ة * رة المالی دخالت  :دائ الي للم ییر الم ة، والتس ة للمؤسس ة المالی یط المیزانی تم بتخط تھ

  .مصلحة المیزانیة، مصلحة المالیة :والمخرجات، وتتكون من مصلحتین

ة * بة العام رة المحاس ات :دائ دخالت والمخرج ن الم اریف م ة المص تم بمتابع م ، تھ و تض

  .مصلحة المحاسبة التحلیلیة، مصلحة المحاسبة العامة :مصلحتین

ة/ 3 ائي  :المدیریة التقنیة التجاری التوزیع النھ ة ب ل النشاطات المتعلق ة ك تم بتنسیق ومراقب تھ

  :للمنتوج، تتكون من دائرتین

رة قصد  :دائرة تسییر المنتوج النھائي * ل، وإضافة اللمسات األخی تشرف على تھیئة الكاب

  .مصلحة تسییر إنتاج الملحقات، مصلحة تسییر الكوابل :تسویقھ، وتضم مصلحتین

  .التسویق، والبیع :خالل مصلحتيمن تقوم بتوزیع المنتوج النھائي  :التسویق دائرة *

ة بالمش: مدیریة الشراء/ 4 ل النشاطات المتعلق ة ك دورھا ثالث تمھمتھا مراقب ریات، وتضم ب

مصلحة تسییر مخزون ، مصلحة تسییر مخزون قطع الغیار، مصلحة التموین والعبور :مصالح

  .المواد األولیة

د من: مدیریة الموارد البشریة والوسائل/ 5 ل  تھتم بتنظیم عمل الدوائر والمصالح والتأك تأھی

زات، وتضم ل والتجھی أمین وسائل النق ة، ت ل المالئم أمین ظروف العم املین، ت ن خالل  الع م

وین  تخدمین والتك رة المس ةدائ الح التالی تخدمین :المص ییر المس دمات ، تس وین والخ التك

  .والوسائل العامة الوقایة واألمن، االجتماعیة

  :تاجیةنشاط المؤسسة ومراحل العملیة اإلن: المطلب الثالث
ة  :نشاط المؤسسة /1 ل الكھربائی ا یتمثل نشاط المؤسسة في صناعة الكواب ف أنواعھ : بمختل

ة، ر معزول ة وغی ة وصناعیة مغزول ى  ،منزلی ا  440یصل عددھا إل وع منھ وع 300ن ي  - ن ف

ا باستمرار  -المتوسط تم إنتاجھ ات(ی ب الطلبی ي أغل رد ف واع ضمن . )1( )ت ذه األن م كل ھ تقس

                                                
  .رئیس مصلحة التكوین )1(
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ل وامجموعة تضم كوابل مشتركة في بعض الخصائص، وتسمى عائالت الكمجموعات كل  ب

  :عائالت وھي )06(ویبلغ عددھا 

ین  اوحرتی: (Domestiques)كوابل منزلیة  - 1 ادة  750و 250ضغطھا ب ولط، تصنع من م ف

  .نوع 129شمل ھذه المجموعة حوالي ت، وPVCالنحاس والعزل یكون بمادة 

ین ی: (Industriels)كوابل صناعیة  - 2 راوح ضغطھا ب ى  600ت ولط، وتصنع من  1000إل ف

  .نوع 70، وتشمل المجموعة  PRCأو  PVCبمادتي  وتعزلمادتي النحاس واأللمنیوم، 

ط  - 3 غط المتوس ل ذات الض ن : )Moyens tensions(كواب غطھا م راوح ض ى  1000یت إل

  .نوع 70وتشمل حوالي  PRCفولط، تصنع من النحاس واأللمنیوم، وتعزل بمادة  30000

یط من ،تسمى أیضا كوابل التوزیعو: (Aériens)كوابل ھوائیة  - 4 وم وخل : تصنع من األلمنی

  ).AGSبـ  لھ یرمز(األلمنیوم، المغنزیوم والسلسیوم 

  .فولط 30000یفوق ضغطھا : كوابل ذات الضغط العالي - 5

  (Almelec)كوابل الموالك  - 6

  . باإلضافة إلى أنواع أخرى ال تشملھا ھذه العائالت

  :تقوم المؤسسة بإنتاجكما 

  .القبةوحدة إلى ا البكرات الخشبیة للف الكوابل، وتصدر جزء منھ -

ادتي  - ین PRCو PVCم تالف ب ا واالخ ل بھ ف الكواب تم تغلی ات ی ن حبیب ارة ع ا عب ، وھم

وي  PVCالنوعین یكمن في أن  ا تحت ة، بینم ى  PRCھي حبیبات لتغلیف الكوابل المنزلی عل

الكوابل التي تخضع لضغوطات (في بعض الكوابل الصناعیة مواد كیماویة خاصة وتكون 

  ).خارجیة مرتفعة

  :مراحل العملیة اإلنتاجیة: ثانیا
  :بالمراحل اآلتیة الكوابلتمر عملیة إنتاج * 

د - 1 ة القل ى : مرحل وم من قطره األصلي إل یص سمك النحاس أو األلمنی ارة عن تقل ھي عب

ة طریق آالت متخصصة متواجد نالقطر المطلوب ع ذه المرحل ر ھ د ، وتعتب ة بورشة القل

  :لكابل وھيل سمك المطلوبالب أھم مراحل اإلنتاج وتتم وفق ثالثة نماذج حس

  مم 08مم ــــ  1,20یتراوح سمكھ بین : سلك خشن -

  مم 1,20مم ــــ 0,33یتراوح سمكھ بین : سلك متوسط -
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  مم 0,33مم ـــــ  0,15یتراوح سمكھ بین : سلك رقیق -

  ).بعد تقلیص سمكھا(ھي تجمیع عدد معین من األسالك  :مرحلة الظفر - 2

  ).PRCأو  PVC( ھي عملیة تغلیف األسالك بمادة عازلة : مرحلة العزل - 3

  .ھي عملیة ظفر األسالك المعزولة مع بعضھا البعض  :مرحلة التجمیع - 4

لیح  - 5 ة التس ذریع(مرحل ي ): الت ریط واق ف ش ن ا(تلفی وملم اس أو األلمنی ل ) نح ى الكاب عل

  .الخارجیة خاصة بالنسبة للكوابل الصناعیة ھ من الضغوطلحمایت

واقي(ھي آخر عملیة وتتمثل في تغلیف التذریع : مرحلة التغلیف - 6 ذه ) الشریط ال اء ھ وبانتھ

  .المرحلة یكون الكابل تام الصنع

ا إبعد  ي أغلبھ رة ف ذه األخی ة وتكون ھ نتھاء عملیة إنتاج الكوابل وقبل تسویقھا تخضع للمراقب

ة آلیة م ما یسمح باكتشاف العطب مھما كان نوعھ، حیث تحوز المؤسسة على وسائل تكنولوجی

ة وع العطب بدق ان ون د مك ا من تحدی ال تمكنھ ذا المج ي ھ ى . جد متطورة ف ذا باإلضافة إل ھ

  .)1(المراقبة العینیة وكل ھذا یدخل في إطار الصیانة ومراقبة الجودة

ى فإن ھذه المادة  (PVC)بالنسبة إلنتاح *  ھ إل تم إدخال ى شكل مسحوق ی ترد إلى المؤسسة عل

  .المستعملة في التغلیف )PVC(إلى حبیبات  بعد عدة مراحلتحول لی )CM(مراكز الخلط 

ة *  وم المؤسس ا تق ا–كم ا ذكرن اج  -كم رات الخشبیةبإنت س  البك اع نف ي ورشة خاصة، باتب ف

  .الطرق الحالیة المستعملة في النجارة الصناعیة

ا  و لصنع كل   بعض منھ ى ال ة تتحصل عل واد أولی ى م ھذه المنتجات تحتاج المؤسسة إل

وطن  ي ال ا ف دم توفرھ دامھا أو إل(من داخل الوطن بینما تستورد أغلبھا من الخارج نظرا لع نع

وطن ال ، أو)بعد استخراجھالعدم  ا من ال الیف الحصول علیھ اع تك درتھا(رتف م ). نظرا لن وأھ

  ... )PRC,PVC(فائف النحاس، سلك األلمنیوم، المواد العازلة سلك ول: ھذه المواد األولیة

تج  إنشاءعندما    ل 28606المؤسسة كان من المقرر أن تن ة ( طن سنویا من الكواب الطاق

ة )التعاقدیة ا لسیاسة الدول اج المستمر طبق ، وقد حققت ھذا المستوى، وكانت تتبع أسلوب اإلنت

ر أن  كغی خمة نتیجة ھا عرض ذل ـر ض اع لخسائ ا إرتف وج، مم اد المنت الیف التخزین، وكس تك

طرھا ب اض ب الطل اج حس لوب اإلنت ى أس د عل بحت تعتم ره فأص ى تغیی ط . )2(إل غ متوس ویبل

                                                
  .التكوین فرعرئیس  )1(
  .التكوین والخدمات االجتماعیةس مصلحة رئی )2(
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ي للمؤسسة یصل غیرأنطن سنویا،  15000اإلنتاج المطلوب  ا اإلنتاج الفعل ى  أحیان  18000إل

ا) طن 3000(طن سنویا بحیث تصرف ھذا الفارق  ى بعض عمالئھ م العمالء( إل ود  ،)أھ ویع

ر من أرباح ال  ھجزء كبی ى العم ل(إل آت، تحسین ظروف العم ة )...المكاف ة اإلنتاجی ، والطاق

  :أما عن سیر الطلبیات فیتم كالتالي. للمؤسسة في الحقیقة تفوق ھذا المستوى

اقبعد أن تتلقى مصلحة التسویق الطلبیة یتم التفاوض بین الطرفین      وع واالتف  و حول ن

ات  كمیة ل الطلبی ع ك تم جم م ی وب، وخاصة السعر، ث ت المطل الخاصة بالسنة (المنتوج، الوق

رات ) القادمة ل المتغی ار ك ین االعتب ع األخذ بع اج م داد خطة اإلنت ة (وعلى أساسھا یتم إع حال

سمیة التي قد ترد في أي وقت، توفر المواد األولیة، مووسائل اإلنتاج، الطلبیات المستعجلة أو ال

د ثم  ،)...العاملةالید  اج بتحدی وبالتنسیق بین كل المصالح والوحدات تقوم مصلحة تخطیط اإلنت

اج  رة اإلنت ة ىتلغ(وتی رة العطل دیل )فت د التع ات، (، وبع ض الطلبی اء بع ات إدراج الإلغ طلبی

وإرسال نسخ منھ إلى المصالح المعنیة النھائیتتم المصادقة على البرنامج اإلنتاجي  ...)المتأخرة

  .تعد ھي األخرى برامجھا، ثم تشرع في اإلنتاج مع بدایة السنةل

  
  تسییر المھارات في المؤسسة واقع: المطلب الثاني

  
ر من  986یبلغ عدد عمال مؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة  ى أكث عامال یتوزعون عل

یرة  *منصبا420 ة أصناف وھي اإلطارات المس ى خمس ة إل یم المؤسس ویصنفون حسب تنظ

  ات السامیة، اإلطارات،أعوان التحكم،أعوان التنفیذ، كما ھو موضح في الجدول التالياإلطار

                       

  

  

  

  أصناف عمال المؤسسة): 02(جدول رقم 

 عدد العمال الصنف
 06 اإلطارات المسیرة
 12 اإلطارات السامیة

                                                
نظرا للوضعیة التنافسیة للمؤسسة، وألن أغلب المناصب المستحدثة تتعلق بسیاسة تسییر المھارات فإنھ ال یمكن ااحصول على عدد   * 

  المناصب 
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 55 اإلطارات
 249 أعوان التحكم
 664 أعوان التنفیذ
 986 المجموع

  عتماد على وثائق المؤسسةمن إعداد الباحثة بااال: المصدر                    

وتتعلق ھذه المعطیات بالفترة التي أجریت فیھا الدراسة،إذ أن عدد العمال في المؤسسة 

ى  -أو النقصان ةبالزیاد -یتغیر  ثال تلجا إل ات م وع الطلبی ادة وتن ة زی ي حال تبعا الحتیاجاتھا فف

  .مؤقتة قصد توفیر المنتجات المطلوبة في الوقت المناسبالعقود الباألفراد ذوي  ةاالستعان

وج من  1999إبتداءا من سنة ي وضع سیاسة خاصة بجودة المنت شرعت المؤسسة ف

وج،  ة المنت ي نوعی تحكم ف ى ال ا إل ي تصل بھ اھج والطرق الت ق مجموعة من المن خالل تطبی

في  9001،ثم إیزو2001سنة  9002 وإشھاد اإلیزوبالفعل توصلت إلى الحصول على عالمة 

وفمبر  ق رق(  2003ن ییر  ،))1( :مملح ة بتس ك المتعلق رق تل اھج والط ذه المن م ھ ن أھ وم

م(المھارات ھذه األخیرة التي تعتبر من متطلبات الحصول على ھذه الشھادة  )) 2: (الملحق رق

  .وذلك من خالل التكوین

ال   ذا المج ي ھ ارات(ف ییر المھ امج  )تس اع برن راءات وإتب دة إج ة بع ت المؤسس قام

ق م(موث ا )) 3:(الملحق رق یده عملی ن تجس نة  یمك ذ س ید ( 2002من ة بتجس اإلجراءات المتعلق

ت  ارات كان ییر المھ ھتس ر أن ة غی ق إال متبع تم التوثی م ی نة  ل ل  )1()2002س امج قاب و برن وھ

اكتساب : رنامج على محورا أساسي ھویركز ھذا الب، یضمن لیونة العمل للتغییر أو التعدیل بما

تمرة فة مس ا بص ا والمحافظة علیھ دھا، تطویرھ ارات، تحدی نص . المھ ة، ی ذه الغای ق ھ ولتحقی

راءات ة إج م ال مجموع ي ت ات، والت نومالحظ ا م ى أھمھ رف عل الل تع ي االمق خ بالت الت

ذي یسأجریناھا مع عدد من المسؤولین واالّط در ال ائق بالق ى بعض الوث انون الع عل ھ ق مح ب

  :المؤسسة وھي

ة  حف المھارات في المؤسسة على أنھا ما یسمتعرّ       ى الوضعیة المھنی للعامل بالسیطرة عل

ة(الممارسات )األكادیمیة( وتترجم في المعارف النظریة ارف العملی ارف السلوكیة ) المع والمع

    .)Pouvoir(التي یعبر عنھا باإلرادة 

                                                
  .المستخدمین والتكوین دائرةرئیس   (1)



  الفصل الثالث                                         دراسة میدانیة بمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة

 - - 95 - -

بی     و الس وین ھ ابل ألن التك یم  الكتس تم تقی ة وی ة بالغ ھ أھمی ة تولی ان المؤسس ارات ف المھ

  :برنامج التكوین وفق المراحل التالیة

ة*  ات التكوینی ع اإلحتیاج ؤول: جم وم مس نة یق ل س ن ك ر م ي األخی ة الثالث ع بدای ل  وم الھیاك

ة لبتحدید احتیاجات مستخدمیھم التكوینیة  ى مستوى مدیری ا عل تم جمعھ وارد لسنة المقبلة لی الم

وین أالبشریة والوسائل من  امج التك ى  ةلسنة القادملجل وضع مشروع برن وي إضافة إل ویحت

ا ل االحتیاج ة  تك ةإالمخطط ي حال ون ف ي تك تثنائیة والت ات اس ات : حتیاج ال تكنولوجی إدخ

  .إنتاج أنواع خاصة من الكوابلأو  وتجھیزات جدیدة

رة بعد جمع كل االحتیاج: إعداد برنامج التكوین*  ى مستوى دائ ات التكوینیة، یتم دراستھا عل

ة ویعرض التكویني یتم إعداد البرنامج  ،المستخدمین والتكوین على أساس اإلحتیاجات المقبول

یعرض المشروع الجدید  )التغییر( على المدیر العام للمصادقة علیھ أو التغییر، وفي ھذه الحالة

  .على مدیري الھیاكل لدراستھ ثم المصادقة

ا ویح وین ومن خاللھ وین، أسباب التك توي البرنامج التكویني على عدد األفراد المرشحین للتك

  .، اإلطار الزماني والمكاني والتكالیف)التركیز على المھارات خاصة( األھداف المنتظرة

ابع :برنامج التكوین ةإنجاز ومتابع*  بعد المصادقة على البرنامج النھائي، یشرع في تنفیذه ویت

ع  من قبل مصلحة التكوین، وفي حالة عدم تلبیة كل االحتیاجات التكوینیة للسنة الحالیة ترفق م

  .البرنامج التكویني للسنة المقبلة

  :یم التكوین والذي یتم على عدة مستویاتیتأتى مرحلة تق جبعد تنفیذ البرنام: تقییم التكوین* 

ي  :)chaud evaluation à( )مباشر تقییم( تقییم فوري  - وین یل اء التك  ةمباشرإنتھ

ةحیث  ة المكون یم الجھ وین بتقی ة والمشرف مال(یقوم الفرد المستفید من التك ة المكون نظم

ة موضوع ) على التكوین دى موافق ى م وي عل ذا الغرض تحت من خالل وثیقة محررة لھ

ل  وین من قب ذا التك ات واألسالیب المسخرة لھ التكوین المقدم للموضوع المقرر، اإلمكانی

الیبھ الج ھ، أس ھة المكونة، تقییم مستوى المشرف على التكوین من حیث معارفھ ومعلومات

   ...ودرجة تحكمھ في موضوع التكوین

یم  ):froid evaluation à(  تقییم بعدي - و تقی ل المسؤول المباشر لوھ دى من قب م

تفید  اب المس وین إكتس ن التك اراتم وین ،للمھ ة التك ین نھای لة ب دة الفاص ث الم  بحی

م أو  15تتجاوز  وإجراءات التقییم ال ذ، وشھرا بالنسبة لعون تحك یوما بالنسبة لعون تنفی
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ل أوإطار وین مكم لبیة یخضع المستفید لتك ھإلعادة  ، وفي حالة كون النتیجة س ي  تأھیل ف

  :الفرد المكون للمھارات الشكل التالي اكتسابوثیقة فحص  وتأخذالمنصب، 

  .المھارات من التكوینالفرد ن مدى اكتساب وثیقة التحقق م): 27(شكل رقم

  :المستفید من التكوین
  ................................اللقب.....          :......................اإلسم

  .............................:....................................التكوین المتبع
  ...................................إلى        ..  :..........................من

   .................................................:.............المؤسسة المكونة
 .........................................:................المشرف على التكوین

  ال        نعم          ال ؟          اھل ترى أن التكوین المتبع كان فع -1
  ..................................:...................................توضیحات

................................................................................  
  تكوین مكمل من أجل المنصب؟ل الخضوعھل تفكر في  -2

  .....................................................................:توضیحات
................................................................................  

ارف ال الممارسات، ،المعارف(المھارات الجدیدة المكتسبة  تحدیدھل یمكنك  -3 مع
  ال                            نعم                            ؟     ) السلوكیة

  ...........................................................................ماھي
................................................................................ 

  .. /../....:في                                                            
  :        اإلمضاء                                                            
                                                                  ................. 

  وثائق المؤسسة :المصدر

ة أجزاء،  األول ى ثالث وي عل ة تحت ات  نالحظ من خالل الشكل أن الوثیق یخص المعلوم

ع  وین المتب وع التك وین، ن ن التك ة بالمستفید م وین(المتعلق ة ) مجال التك ھ، المؤسس وفترت

 استبیاننة والمشرف المباشر على عملیة التكوین، أما الجزء الثاني فھو عبارة على المكوّ 

ارات المكتسب استفادةقصیر حول مدى  اھي المھ وین، م ذا التك م إمضاء  ةالفرد من ھ ، ث

  .المستفید من الجزء األخیر

ام الدراسیة: ظرينتقییم التكوین ال - دوات األی ات الن وین الملتقی ذا التك یمأل  ،...یشمل ھ

ث داخالت، : المستفید وثیقة خاصة یقیم من خاللھا ھذا التكوین من حی م الم الموضوع أھ
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المؤسسة من رجة اإلستفادة من التكوین، أھم األفكار التي وردت والتي یمكن أن تخدم د

  ...مالحظاتھ العامة،وحیث الجودة وتحسین األداء 

ة : تحویل ونقل المعلومات المكتسبة   یم للمستفید من دورات تكوینی ارة عن تقی وھو عب

یم   قصیرة المدى، وعادة ما ارة عن تقی ھ عب ي  أن یم عن سابقھ ف ذا التقی یكون إطار ویختلف ھ

ین بم راد المعنی بة لألف ارف المكتس وار للمع ادل الح ال وتب ق االتص ن طری وین ع وع التك وض

  :نویجب أن تتوضح من خالل اإلتصال نقطتین أساسیتی

  .تقییم درجة إھتمام المشاركین بتدخالت المستفید من التكوین /1

  .رضا المشاركین وإقتراحاتھم في إثراء الموضوع /2

م إكتسابھا، تعمل المؤسسة بعد تسجیل وتثبیت المھارات التي ت :المحافظة على المھارات   

ى  را عل د كثی ك تعتم ى عدم ضیاعھ، ولتضمن ذل ذا المورد والحرص عل على الحفاظ على ھ

  :بحیث ،)وتعتبرھما المؤسسة معیارین( الغیاب والتكرار :مؤشرین

عودتھ یخضع بعد في حالة غیاب العامل لسبب ما دون العطل الرسمیة فإنھ في : الغیاب -

  .مھاراتھ تثبیتاذا إستدعى األمر ذلك حرصا على عدم  أھیلھتللتقییم ثم إعادة 

رار - ان : التك ن إتق تمكن م ى ی ا حت ة م یھ لعملی رار مرؤوس ى تك ؤول عل رص المس یح

  .)للتقویمتقییم (بعد كل محاولة  یقوم بتقییمھبحیث  ،العمل

ارات ى أساس الم( وتأخذ وثیقة صیانة المھ ذكورین ؤشرینعل ي المؤسسة الشكل ) الم ف

  :التالي

                 
  المھارات ظوثیقة حف): 28(شكل رقم
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  .................................................................. :مصلحة
  ................................................................... :ورشة
  ..................................................................... :مھنة

  المھارات معاییر الحفظ
 التكرار الغیاب

  ...................  
...................  
...................  
...................  

...................   
  االسم  الوظیفة المصادقة

 تحریر   
  تدقیق   
 موافقة   

  وثائق المؤسسة :المصدر

ذه الوثیقة المھارات التي تم إكتسابھا بعد تكرار العملیة لعدة مرات والتي تم سجل في ھت

ا  ادةتثبیتھ ل بإع ات تأھی بب الغیاب رد لس د الف ة لتحدی ن الوثیق ر م زء األخی ص الج ، ویخص

  .التحریر، التدقیق لھذه الوثیقة، والمصادقة علیھا: المسؤولین عن

ات وصف یمثل تغییر ا): تغییر المناصب(النقل       ى بطاق اد عل تم باإلعتم ذي ی لمناصب وال

ة  انتقالھلمھارات الفرد من خالل وتثبیت م یناصب تقیمال ى  ،ألخرىمن مھم ومن مسؤولیة إل

ذا  ارات، والھدف من ھ ات المھ ث متطلب ة من حی ام متقارب مسؤولیة  شرط أن تكون ھذه المھ

  :التقییم ھو

  .المنصبعدة تقییم قدرات الفرد على شغل  -

  ).التكوین لم یتلقاه الفرد أو تكوین مكمل لما تلقاه ( تحدید توقعات التكوین -

  ).المحافظة على مھاراتھ بشغل مناصب عدیدة متقاربة( تثبیت مھارات الفرد -

  :الشكل التالي في المؤسسة وتأخذ وثیقة تغییر المناصب

  
  تغییر المنصبتقییم المھارات من خالل وثیقة  :)29(شكل رقم 

  :د الذي تم نقلھالفر

  ....................:.....اللقب   ..... ......:...........اإلسم             



  الفصل الثالث                                         دراسة میدانیة بمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرة

 - - 99 - -

  ..............):......................................السابق(الھیكل االصلي 

  ..............:................................................منصب العمل

  ...............):.....................................الجدید(بل الھیكل المستق

 ...............:................................................منصب العمل

  ................................................................ :المـــقیم

 .............................................................. :منصب العمل

  :التقییم

  ال یمتلك مھارات             1

  تكوین مكمل في حاجة إلى             2

  یمتلك مھارات محدودة حسب المنصب                3

  یمتلك مھارات عالیة تؤھلھ لإلشراف على غیره              4

                                       ........:...............التوضیحات

  :...../...../......في                ...................................

.             .........: ........اإلمضاء  .             ..................................
  من وثائق المؤسسة        

( ثة أقسام، یخصص األول للتعریف بالفرد، المنصب السابق، تحتوي ھذه الوثیقة إذن على ثال

ة  ة مدیری لحة ورش رة مص رد ...) دائ م الف ھ إس جل فی اني یس م الث د ،القس ب الجدی و المنص

ارة عن  یم وھي عب ث تسجل نتیجة التقی م الثال ي القس المشرف على التقییم ویحدد منصبھ، وف

ع  یم تحدید نتیجة معینة من بین مجموعة مقترحة، م إضافة  توضیحات أخرى للمسؤول المق

  .وكذلك إمضاؤه

د       اد تحدی ددة اعتم ارات المتع ب : )polycompétences(المھ ن منص رد م ال الف بانتق

ذا اإلجراء آلخر ی ھ السابقة، ویسمح ھ كتسب مھارات جدیدة فضال عن المحافظة عن مھارات

راد  ین األف ارات ب ي المھ ات ف یص الفروق س ال(بتقل ن نف يم توى التنظیم ب ) مس ي المناص ف

  :المتقاربة من حیث متطلبات المھارات مما یؤدي إلى

  .إمكانیة تعویض فرد مكان آخر نتیجة الغیاب، وبالتالي ضمان عدم تأخیر العملیات -

 .تدعیم بعض المھام حسب االحتیاجات التكنولوجیة -

  :تباع الخطوات التالیةوحتى یتحقق تعدد مھارات األفراد في المؤسسة على المسؤولین إ
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  ).باالعتماد على الوثیقة السابقة(تقییم مھارات األفراد الواقعیین تحت مسؤولیاتھم  -

  . تحدید عدد األفراد الذین یحتاجون للتكوین الكتساب مھارات جدیدة -

  .تحلیل مختلف اإلحتیاجات التكوینیة وإثباتھا -

ى أس تم عل راد ی ددة لألف ارات المتع د المھ ر وتحدی ث تعتب بقا حی ددة مس ات مح اس مرجعی

ارات  ا )GPEC(مرجعیات المھارات أداة أساسیة في التسییر التنفیذي للتشغیل والمھ ا بین ، كم

ى أساس EN.I.CA.B  في الجزء النظري، وفي مؤسسة یتم تحدیدھا على أساس المھام ال عل

  :اسیة،وتصمم بالشكل التاليالمھارات ال یتم تحلیلھا إلى أبعادھا األس أن التشغیل الخاص، كما

  جدول المھارات :)30(شكل رقم 
  :معاییر التقییم:...........              المقیم:.........                        مصلحة
  ضعیف -متوسط -جید:..........        اإلمضاء:..........                         ورشة
  :..........                                المھنة

  .من وثائق المؤسسة :المصدر
  

ي خمسة  د، وتحدد ف ا حسب درجة التعقی ات تنازلی ذه المرجعی ي ھ وترتب المھارات ف

 leویات المھارات في المرجعیات حسب وھو الشكل العام في تحدید مست(مستویات على األقل 

boterf  (ر ؤول المباش ل المس ن قب ین  ،م ة ب مح بالمقارن لة وتس ة مفص ذه الطریق م أن ھ ورغ

ذاتي  یم ال ا عدم الموضوعیة نتیجة التقی مجموعة من األفراد في نفس المھنة إال أنھ یعاب علیھ

ي للمسؤول المباشر، وكذلك صعوبة تحدید مستوى المھارات نظرا لص عوبة تثبیت المھارات ف

ذه . حد ذاتھا من جھة ونوعیة المعاییر التي یتم التقییم على أساسھا من جھة أخرى ع ھ تم جم ی

ائل ریة والوس وارد البش ة الم توى مدیری ى مس ات عل تخدمین ( المرجعی لحة المس ذا )مص ، وھ

 المھـــارات 
 األفراد 01المھارة 02المھارة 03المھارة 04ارةالمھ 05المھارة 
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یة ق بالوظائف األساس راء یتعل ة خاصة )1(اإلج ات اإلنتاجی ال %77إذ أن  ،أي بالعملی ن عم م

  :على سبیل المثال نذكر .المؤسسة یعملون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في اإلنتاج

ي الورشة  PRCعلى مستوى مصلحة العزل بـ  - ل ف یم  H5التابعة لدائرة إنتاج الكواب تم تقی ی

، التركیز في بدایة )التدقیق(التحضیر والمراجعة : على أساس) قائد الفریق(مھارات المسؤول 

  . عمل، تدوین البیانات، التحكم في التجھیزات وفي طرق المراقبة، مستوى الصیانةال

دمات االجتماعی - وین والخ لحة التك ة لمص ة التابع دمات اإلجتماعی رع الخ ي ف یم ةف تم تقی ، ی

اس ى أس رف عل ارات المش ي، : مھ الم اآلل د، اإلع اعي والتقاع مان االجتم ور الض ییر أم تس

  . ظیماإلحصاء، اإلتصال والتن

  :أن نذكرباإلضافة إلى ما سبق * 

ار یتم  :تفویض السلطة - ین اإلعتب في المؤسسة على أساس نتائج تقییم المھارات مع األخذ بع

ي  األقدمیة، بحیث یكون إختیار المسؤول للفرد الذي سیفوض لھ السلطة من بین مرؤوسیھ مبن

  .برتھ المھنیةخ مدى إحساسھ بالمسؤولیة، درجة أدائھ لمھامھ،: على أساس

  .یكون في حاالت قلیلة جدا وفي بعض المھام فقطعموما وتفویض السلطات في المؤسسة 

ة - ي المؤسس داع ف ي : اإلب ذا ف ي ھ ات ف ن معلوم ھ م لنا علی ا تحص ب م داع وحس ار اإلب إط

بإنتاج نوع جدید خاص من الكوابل  -وعلى أساس نتائج تقییم المھارات–المجال تقوم المؤسسة 

د یتمیز  ذلك ق ا ل بطاقة كبیرة جدا وسمك رفیع، وھذا النوع غیر متوفر في السوق الوطنیة حالی

ا ل غیرھ ونظرا  ،یسجل للمؤسسة السبق في ھذا النوع إذا تم إنجازه في الوقت المناسب أي قب

لعدم إتمام ھذا اإلنجاز إلى غایة إجراء ھذه الدراسة فإنھ ال یمكن حساب مساھمة المھارات فیھ 

ي والتي  ة اإلستثمار ف ى قیم د عل ة السوقیة یمكن أن نعتم ى القیم ة محاسبیة وعل وین كقیم التك

     .المذكورة سابقا Tobinكقیمة إقتصادیة وھذا بناءا على طریقة معامل 

  
  الموارد البشریة في المؤسسة  تسییر أنشطةمساھمة المھارات في : لثالمطلب الثا

ة غیرات یص متخإعتمادا على ماسبق ذكره یمكن تل ي مؤسسة وظیف وارد البشریة ف     الم

EN.I.CA.B)( في النقاط التالیة:  

  :تسعى المؤسسة للحصول على الید العاملة من مصدریین : التوظیف/ 1
                                                

  رئیس مصلحة التكوین و المستخدمین  (1)
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عن طریق الترقیة سوءا من منصب إلى آخر، أو من رتبة إلى أخرى في : التوظیف الداخلي -أ

ي المؤسسة یضم نفس المنصب، ب مصنفة حسب درجة  حیث أن كل منصب ف مجموعة رت

ائج . األنشطةالتحكم في المھام و تم حسب نت یم وتعتبر الترقیة أسلوب للتحفیز، وت اراتتقی  المھ

ذكر ات المنصب  السابقة ال ا متطلب دد فیھ ي تح ة الت ذه الوثیق اة وصف المناصب ،ھ ع مراع م

ة ( ارات،) الشھادات والخبرة المھنی ا المھ ام، ومن خاللھ ذلك  المھ دائم (نصب مشاغلو الوك ال

  .كل منھم ،وتاریخ تعیینھ مھام، )،النائب الثاني  األول،النائب 

رات ة للتغی ة )B,C A,…( اإلصدار: یخصص الجزء األخیر من الوثیق ا قابل ث أنھ حی

ھ،  ر والمصادقة علی ن التغیی دف م ي الوصف، الھ فحات ف دد الص دیل، ع اریخ التع دیل، ت للتع

ائ ى أسماء ووظ ذا باالضافة إل ة بھ ى الوثیق ة عل دقیق والموافق ر والت ي التحری ف المشاركین ف

  .الشكل والمصادقة علیھا

ارجي: ب ف الخ تم إخت :الوظی ة یی د دراس ة وبع روط المطلوب اس الش ى أس حین عل ار المترش

رة  م لفت فاھیة، ث ارات ش ولھم إلختب م قب ذین ت راد ال ع األف م یخض ة بھ ات الخاص ةالملف  تجریبی

  :بحیث بصنتختلف حسب الم

  .أشھر 9أشھر إلى  6من : نسبة لإلطاراتلبا

  .أشھر 6أشھر إلى  4من : التحكم ألعوانبالنسبة 

  .            من شھر إلى شھریین: التنفیذ ألعوانبالنسبة 

  :الشكل التالي وصف المنصب وتأخذ وثیقة

  وصف المنصب): 31(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعییـن المنصب
              :               متطلبات المنصب :.....................التصنیف

                       ...................*
...................*  

                                                          ...................*
  :شاغلو المنصب

  االسم واللقب الوظیفة تاریخ التوظیف
  
  

  
  

  
  

  العاملا
  الدائم

  
  

  
  

  
  

  النائب
  األول

  
  

  
  

  
  

  النائب
  الثاني

  :التغیرات
 األصدار التاریخ الصفحة ھدف التغییر المصادقة
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  مؤسسةوثائق ال: المصدر        

وین أو  وبعد ھذه الفترة یتخذ المسؤول المباشر القرار بتعیین الفرد في المنصب، ھ للتك وتوجیھ

  . لمنصب آخر أو الرفض

یقوم العامل الجدید بجولة تدریبیة یتعرف من خاللھا عن قرب على مجال نشاط 

قبل المسؤولین،  ، مما یسھل علیھ القیام بمھامھ، ویقیم بعد ھذه الجولة من...المؤسسة ھیاكلھا

  .الذي یقیمھ مشرف اإلشھاد) الجدید(اإلجراء المدیر العام  ایستثنى من ھذ
  .ونشیر إلى أنھ نظرا لعدم حاجة المؤسسة لعمالھ إضافیة فإنھا تركز أكثر على التوظیف الداخلي 

جات یتم إعداد برنامج التكوین وفقا للخطوات السابقة، بحیث بعد جمع كل اإلحتیا :التكوین /2

( التكوینیة ودراستھا والمصادقة علیھا، یتم إعداد البرنامج السنوي للتكوین ویشمل كل األنواع 

ا وین داخل المؤسسة وخارجھ ل ، التك ا ... ) التكوین العملي أو النظري، القصیر أو الطوی كم

  .تحدید التكالیف البرنامجیشمل ھذا 

ي وتركز المؤسسة على التكوین داخل المؤسسة بما أنھ زة ف ا تستحوذ على خبرات متمی

اطاتھا االت نش ائج   )1(مج ذلك نت ده ك ة وتأك ذه الدراس إجراء ھ ا ب اء قیامن ادفناه أثن ا ص و م وھ

االستمارة، رغم أن المؤسسة سابقا كانت تعتمد كثیرا على التكوین خارج الوطن، إذ نجد معظم 

ذیی(عمالھا  ى التنفی وا تكوین)نإطارات، أعوان تحكم، وحت ھ السبب وراء ، تلق ا ولعل ي ألمانی ا ف

حیازة المؤسسة لخبرات متمیزة، ولكن نظرا الرتفاع تكالیف ھذا النوع من التكوین فإنھ تراجع 

                                                
  .التكوینمسؤول فرع    (1)
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دّ  ا ع لت المؤسسة كثیرا، وتم تعویضھ باالستفادة من ھذه الخبرات بالتكوین داخل المؤسسة كم

  ةالمطلوب في شروط التوظیف فیھا یتعلق بالمستویات األكادیمیة

والتكوین في المؤسسة ال یقتصر فقط على التكوین العملي والنظري حسب متطلبات الجودة بل 

  یتعدى إلى التكوین على القواعد الصحیة واألمن في العمل

ة /3 درجات : الترقی ة بال ى الترقی ة عل د المؤسس ائج  -)avancement(تعتم ا لنت تم وفق ي ت الت

، أما الترقیة من منصب آلخر فتكون یات معینةبحیث كل منصب یضم مستو -تقییم المھارات

  .في حالة وجود مناصب شاغرة

ي : المسار المھني/ 4 ي ف إن نشاط المسار المھن ل ف اب العام إضافة إلى تسجیل حضور وغی

مختلف التكوینات التي تلقاھا العامل ونتائجھا، وأراء الجھات المكونة، : المؤسسة یتضمن أیضا

ف تسجیل المھارات التي یمت لكھا الفرد و التي یتم اكتسابھا أول بأول حتى یتم الرجوع إلى المل

  . مسار الفرد تقییمرقیة أو تفي حالة ال

آت/ 5 ب والمكاف ي  :الروات ا ف ل عموم دي، تتمث ر القاع نح بعض األج ةالم ى ( الفردی نح عل تم

ارات یم المھ ائج تقی ى نت الرجوع إل ردي وب اس األداء الف ة ) أس ل منح ة مث ردود والجماعی  الم

  ... الجماعي المتعلقة بتحقیق األھداف الجماعیة

ابالت تم  ع تسییر  الستنتاج -خاصة –االعتماد في ھذا المبحث على وثائق المؤسسة والمق واق

ائج  ل النت ل تحلی ھا، وقب ى أساس ریة عل وارد البش طة الم ییر أنش ة وتس ي المؤسس ارات ف المھ

ى عین ر نتعرف عل ا وتفسیرھا في المبحث األخی ة البحث والوسائل اإلحصائیة المستعملة فیم

  .في المبحث الموالي مع اإلشارة إلى أدوات جمع البیانات المعتمدة نباالستبیایتعلق 

  اإلطار المنھجي للبحث : المبحث الثاني
  أدوات جمع البیانات: المطلب األول

ة عن واقع والتي من شأنھا إعطاء صورة عام ،ةمن أجل الحصول على البیانات الالزم

  : المھارات في المؤسسة محل الدراسة، اعتمدنا على كل من

ة-1 ارة المیدانی ز :  الزی ا تتمی وحظ أنھ ي ل ف الورشات الت ى مختل ا عل م التعرف من خاللھ ت

ة  ة اإلنتاجی یع الطاق مح بتوس عة تس احات واس رى(بمس افة آالت أخ كل ...)إض د بش ، وتتواج

اج ،  ط اإلنت یر خ ع س ى م ل یتماش یانة متسلس ع لص ى آالت تخض ات عل ذه الوراش وي ھ تحت

  .مستمرة
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ث  ل ، بحی واع الكواب ف أن ر بكما تم اإلطالع على المراقبة اآللیة لتي تخضع لھا مختل تمری

ى  لةاآلالكابل على  تحدث إشارة معینة عندما یكون ھناك أي عطب ، كما تحتوي المؤسسة عل

وطني مخبر جد متطور تتم فیھ المراقبة النھائیة للكوا ى المستوى ال بل، وھو المخبر الوحید عل

ي  ل الت ل الكواب تقبل ك ة تس ت المؤسس ذلك كان ات ل ن المنتج وع م ذا الن ي ھ ي یف ا ف تم إنتاجھ

  .لفحصھا استیرادھامؤسسات أخرى أو یتم 

ة  ق بوثیق رة ویرف ى البك ف عل أما عن المراقبة العینیة فقد الحظنا أن كل كابل یتم إنتاجھ یل

ة(  جإلنتاام المسؤول عن عملیة یسجل فیھا اس اریخ ) المسؤول عن اآلل والمشرف المباشر، ت

  .سھل تحدید المسؤولیات وتوجیھ بعض األفراد إلى التكوینیبدایة ونھایة اإلنجاز، حتى 

بعضمن مكنتنا الزیارة المیدانیة أیضا  ع بعضھم ال  مالحظة سلوك العمال ومدى تعاونھم م

  .مراقبة عملھم عن قربو

تعتبر المقابلة من أھم أدوات جمع البیانات لذلك إعتمدناھا للحصول على بعض : المقابلة  - 2

ة،  ا لیست عام ق االستمارة كونھ ا عن طری المعلومات خاصة تلك التي ال یمكن التوصل إلیھ

لح أو اوطرح مجموعة تساؤالت حول نشاط المصالمسیرین فقمنا بإجراء مقابالت مع بعض 

: وضعیة ظروف العمل، وخاصة واقع المھارات في المؤسسةتحت إشرافھم، وائر التي تقع الد

ي  ارات ف ذه المھ ى ھ اظ عل ة للحف راءات المتبع ا، اإلج ا وتقییمھ ا، مكافآتھ بھا، تطویرھ اكتس

ى شھادة سینوؤرمبالؤساء المؤسسة، كیفیات التحفیز، عالقة الر اء عل ، مساعي المؤسسة لإلبق

  . مقابلة مع بعض المرؤوسین، كما قمنا بإجراء ....اإلیزو

ارات تم اإلطالع على بعض وثائق المؤسسة :وثائق المؤسسة -3  المتعلقة بسیاسة تسییر المھ

  .بحسب ما یسمح بھ القانون الداخلي

ة: االستمارة -4 ارة المیدانی ى الزی ة ،باإلضافة إل ائق المؤسسة المقابل ى  ووث ذلك عل دنا ك اعتم

ات مح ع البیان ي جم ا بتصمیم االستمارة ف ب الموضوع، فقمن ر بكل جوان ام أكث ا لإللم ة من اول

  استمارة موجھة للرؤساء و أخرى للمرؤوسین  نموذجین،

  :بعدینتمحورت حول  ))05: (الملحق رقم( سؤاال 24تضمنت األولى 

  تسییر مھارات المسیرین : البعد األول

  تأثیر مھارات المسیرین في تحقیق تمیز المؤسسة: البعد الثاني
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ى  وت عل د احت ین فق ة للمرؤوس تمارة الموجھ ا االس ؤاال 23أم م( س ق رق  )) 06: (الملح

  :ینعلى بعدھي األخرى  موزعة

  تسییر مھارات المرؤوسین : البعد األول

  تأثیر مھارات المرؤوسین في تحقیق تمیز المؤسسة: البعد الثاني

  وقد تم تحدید ھذه األبعاد على أساس اإلشكالیة المنطلق منھا

  الوسائل اإلحصائیة المستعملة: الثاني لمطلبا
عن طریق  EN.I.CA.Bلتحلیل البیانات التي تم جمعھا في ھذه الدراسة المیدانیة لمؤسسة 

  :االستبیان خاصة، تم إستخدام وسیلتین إحصائیتین وھما

لمعرفة نسب األفراد الذین اختاروا كل بدیل من بدائل كل سؤال في : النسب المئویة - 1

  اناالستبی

لمعرفة الداللة اإلحصائیة للنتائج المتحصل علیھا، انطالقا من ): 2X(إختبار كاي مربع  - 2

 :الفرضیتین التالیتین

H0 : وجود اتجاھات مختلفة لألفراد في المؤسسة، ولیس اإلختالفات بین التكرارات تدل على

  )النتائج المتحصل علیھا لیس لھا داللة إحصائیة(إتجاه واحد 

H1 :النتائج ( ات الناتجة تدل على وجود اتجاه معین لألفراد غالب في المؤسسةاالختالف

  )المتحصل علیھا لھا داللة إحصائیة

) Xt( :كاي مربع وذلك بالمقارنة بین) 2X(الفرضیتین نقوم باختباروحتى نقبل إحدى 

  :حیث) Xc(و

)Xt :(ع ، إنطالقا بـ كاي مرب یمثل القیمة النظریة، وتحدد من الجدول اإلحصائي الخاص

عدد البدائل  nحیث تمثل  )n-1(ودرجات حریة مساویة لـ 5من مستوى الداللة الذي نقبلھ بـ 

  .في كل سؤال

)Xc :(یمثل القیمة المحسوبة، وذلك وفقا للعالقة التالیة:    

                                                        Xc =    أن حیث:  (F0-Fe)2∑ 

Fe   
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F0 :  المتحصل علیھا(لفعلیة التكرارات ا(  

Fe :  عدد االختیارات/مجموع التكرارات: تمثل(المتوقعة  التكرارات(  

  :نھإف) Xc(و) Xt(: ند مقارنتنا بینع

لھا لیس وبالتالي فإن النتائج المتحصل علیھا ، H0ونقبل  H1 نرفض  Xc Xt<: إذا كان -

تكرارات تدل على وجود ال، وأن االختالفات بین )كانت نتیجة الصدفة(داللة إحصائیة 

  .اتجاھات مختلفة لألفراد في المؤسسة

 ، وبالتالي فإن النتائج المتحصل علیھا لھا داللةH1 ونقبل H0 نرفض Xt >  Xc:إذا كان -

 االتجاھات، وأن ھناك اتجاه غالب لألفراد في المؤسسة من %95بثقة قدرھا  إحصائیة

  .األخرى
  

  عینة البحث: الثالث المطلب
ور م   ین یتمح یرین والمرؤوس ارات المس أثیر مھ دى ت ة م ول معرف ث ح وع البح وض

تویین  ن مس ة م ة مكون ا عین ذلك اخترن ا، ول ق جودة منتوجاتھ ي تحقی ي المؤسسة ف وفرة ف المت

  :ن بحیثون، المرؤوسوالمسیر: وظفیین ھما

 تشمل فئة المسیرین، اإلطارات المسیرة، اإلطارات السامیة، اإلطارات، بینما تشمل فئة  

  :أما بالنسبة التي تمثلھا ھذه العینة فھي ).أعوان التحكم وأعوان التنفیذ(المرؤوسین 

  اعون 73: أي)  55+  12+  06( كل فئة المسیرین  -

لمع مراعاة أن  اعون 91أي ) 664+249(من مجموع المرؤوسین  %10نسبة  - ة  تمث العین

دات ة  وح بمتنوع ة ومناص ب( مختلف ع المناص اة تنوی رع و) مراع یس ف اعدة رئ ك بمس ذل

  :بعد تحدید العینة قمنا بتوزیعھا على الفئات المعنیة وكانت اإلجابات كالتالي .التكوین

ى لنا عل یرین تحص بة للمس ادل  44: بالنس ا یع و م ة وھ یرین %60إجاب وع المس ن مجم ، م

  :بینوھذا یعود لسب )من اإلجابات المنتظرة %78(إجابة  71: تحصلنا على رؤوسین فقدلمأماا

  .تزامنت فترة إجراء الدراسة مع غیاب عدد من عمال المؤسسة/ 1

ر من األمور ) بالنسبة للمرؤوسین(رفض بعض األفراد اإلجابة ألن الموضوع معقد / 2 ویعتب

  ).بالنسبة للمسیرین(الخاصة بالمؤسسة ویصعب االطالع على تفاصیلھ 
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  ،)44+71(فردا  115وبالتالي فإن عدد المستجوبین ھو   

  :ونبین فیما یلي بعض المواصفات الرئیسیة ألفراد عینة البحث بناءا على نتائج االستمارتین

  :بالنسبة للرؤساء -

  )بالنسبة للرؤساء(خصائص عینة البحث ): 03(جدول رقم

  األقدمیــــة  الســـــن
  )%(النسبة   التكرار  سنوات األقدمیة  )%(النسبة   التكرار  فئات السن

  سنة فأقل 40
  45إلى  41من
  50إلى  46من
  55إلى  51من

0  
5  

28  
11  

0  
11.36  
63.64  

25  

  سنوات فأقل10
  15إلى  11من 
  20إلى  16من 
  25إلى  21من 

7  
24  
12  

1  

15.91  
54.55  
27.27  
2.27  

  %100  44  المجموع  %100  44  المجموع
  من اعداد الباحثة: المصدر


