
  فصل الثالث                                         دراسة میدانیة بمؤسسة صناعات الكوابل لبسكرةال

 - - 135 - -

  ؟ھل تشعر باالستقرار في عملك  -23
  درجة شعور المرؤوسین باالستقرار في العمل): 64(جدول رقم 
Xc  )%(النسبة   التكرار  االختیارات

 Xt  

  كثیرا
  إلى حد ما

  أبدا

65  
06  

0  

91.55  
08.45  

0  

  
109.07  

  
5.99  

  100  71  المجموع
  من إعداد الباحثة: المصدر

، وقد جاءت ھذه الداللة لصالح البدیل 0.05مستوى داللة دالة عند  Xیشیر الجدول إلى أن 

من المرؤوسین یشعرون باالستقرار في عملھم بالمؤسسة لدرجة  %91.55األول، حیث أن 

  .فقط یشعرون بنوع من االستقرار %08.45كبیرة، و

  تفسیر نتائج الدراسة المیدانیة :المطلب الثاني 
ديإعتمادا على نتائج التحلیل اإل          : حصائي ألسئلة نموذجي االستبیان، و إنطالقا من بع

  :تسییر مھارات الرؤساء، و تسییر مھارات المرؤوسین نستنتج عدة مالحظات أساسیة

ى أساس  ة، و عل یتم توظیف األفراد في المؤسسة على أساس شھادات علمیة أو مھنی

م )05(خبراتھم كذلك، و ھو ما یوضحھ الجدول رقم  د )06(، و الجدول رق د تحدی ك بع ، و ذل

  .احتیاجاتھا من  الید العاملة

ب             ر المناص رة تغی ة فك فة مطلق ین بص اء و مرؤوس ن رؤس ة م راد العین د أف یؤی

، حیث یؤكدون من جھة على قدراتھم على شغل مناصب أخرى بالمؤسسة )11،42:الجدولین(

دة )  07،38:الجدولین( ، )08(حسب الجدول ) للمسیرینبالنسبة (بحكم أن مناصبھا غیر معق

، و )39(حسب الجدول ) بالنسبة للمرؤوسین(كما أنھم یمتلكون مھارات و خبرات كافیة لذلك 

، مما یساعد ) 09،40:الجدولین(على إمكانیة قیام أفراد آخرین بانجاز مھامھم من جھة أخرى 

اراتھم  دد مھ ت وتع ى تطویر، تثبی م )Polycompetences(عل ي ، و ھي من أھ المحطات ف

ي  وعي الت ى درجة ال دل عل ة ی ي الحقیق ذا ف سیاسة تسییر المھارات التي تنتجھا المؤسسة و ھ

یتحلى بھا األفراد و رغبتھم في االستفادة و تجسید أسالیب التسییر الحدیثةن ورغم ذلك فقد أكد 

ة  ابقة بالمؤسس ب س غلھم لمناص د م ش ى ع ین عل اء ومرؤوس ن رؤس ة م راد العین ل أف ك

  :، وھذا یمكن أن نرجعھ إلى سببین)09،36:جدولینال(
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  .عدم التركیز واإلھتمام باإلجابة من قبل بعض المستجوبین -

عدم اعتماد فكرة تغییر المنصب بدرجة كبیرة في المؤسسة، حیث أثبتت بعض المقابالت مع  -

  . سنوات10المرؤوسین على أنھم لم یشغلو مناصب أخرى رغم أن أقدمیتھم تتجاوز ال

وین            ى التك رة عل و سعیا من المؤسسة لتطویر مھارات أفرادھا فإنھا تعتمد بدرجة كبی

) 43(و)12(خضوعھم للتكوین حسب ما یوضحھ الجدولین ) 71+44(إذ أكد كل أفراد العینة 

دة الجدولین  رة واح راد حدث م ة األف وین حسب أغلبی ذا التك م ) 44(و)13(و إن كان ھ ، و ت

ـ ) 45(و)14(ة الجدولین داخل المؤسس د سمح ل من المرؤوسین باكتساب   % 59.15، و ق

ى تحسین  % 40.85معارف و مھارات جدیدة، فضال عن  تطویر معارف  ا أدى إل نھم مم م

  )).46(الجدول( حیث أن تكوینھم كان میدانیا)) 47(الجدول (أدائھم 

مھارات أفرادھا فإنھ یتم مراقبة و و ألن التقییم یسمح للمؤسسة بالتعرف على مستوى           

من المسیرین  %88.64تقییم المسیرین لمرؤوسیھم بصفة دوریة حسب ما أكده 

من المسیرین  %90.91، ویأكد))48(الجدول(من المرؤوسین  %52.11و   ))15(الجدول(

استنادا إلى نتیجة التقییم ، و))21(الجدول(على رضاھم بدرجة كبیرة على أداء مرؤوسیھم 

قوم بعض المسیرین بتفویض سلطاتھم إلى بعض األفراد، حیث یراعى في إختیار الفرد ی

المناسب حسب مستوى مھاراتھم و خبراتھم إلى جانب أقدمیتھم  بالمؤسسة و ھو ما یوضحھ 

  )32(الجدول رقم 

ل أما بالنسبة لنوع المكافآت التي یفضلھا األفراد فإنھا تتمثل في منح شھادات شرفیة أو الحصو

من  % 50على امتیازات معینة كاعتراف من المؤسسة بمھاراتھم و خبراتھم بالنسبة لـ 

منھم الترقیة، و یھتم البقیة منھم باألجر المرتفع، أما  % 34.10المسیرین،  في حین یفضل 

منھم  %62.35بالنسبة للمرؤوسین فإن الزیادة في األجر تمثل أفضل مكافأة مرغوبة بالنسبة لـ 

و قد تكون ھذه المكافآت كردود أفعال لإلدارة العلیا على ).%21.18حسب (قیة ثم التر

إذ قد تؤدي ھذه ) 52،19:الجدولین(إقتراحات بعض األفراد ألفكار جدیدة تخدم المؤسسة 

، و قد أكد أغلب ...األفكار إلى إبداع ما، سواءا في نوعیة المنتوج أو طریقة االنتاج أو 

و یرى ). 51(،)18: (ى إقتراحاتھم ألفكار جدیدة حسب الجدولینالمسیرین والمرؤوسین عل

من الرؤساء أن أعمالھم متجددة نوعا ما من حیث المھارات المطلوبة، أما بالنسبة   56.82%

منھم أنھم %  74.43منھم یعتبرون أعمالھم أعماال روتینیة ویرى  % 49.30للمرؤوسین فإن 
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أما الترقیة فھي تتم على أساس األقدمیة والمھارات . یمتلكون مھارات تناسب مھام مناصبھم

  .الفردیة وھو ما تؤكده نتائج المقابالت التي أجریناھا مع بعض المسیرین

ارات          أثیر مھ ز المؤسسة،  ت ق تمی ي تحقی ارات المسیرین ف أثیر مھ إنطالقا من بعدي ت

ي  المرؤوسین في تحقیق تمیز المؤسسة، وحسب نتائج الجداول  فإنھ یمكن حصر األسباب الت

اط أساسیة و ھي ة نق ي ثالث ارات ف ب تسییر المھ ز، : تؤدي إلى تمیز المؤسسة إلى جان التحفی

ر  % 29.54االتصال والقیادة، حسب   ل أكث من المسیرین فإن أكثر ما یحفز العمال على العم

ام  م للمھ م ، وحسب المرؤوسی))29(الجدول(ھو اإلعتراف بمھاراتھم و حسن أدائھ إن أھ ن ف

ع ) %42.25(حافز لھم ھو تحسین ظروف العمل م األجر المرتف ي حین ال ) %39.44(ث ، ف

ـ  زا سوى ل نھم %7.04یمثل االعتراف بمھارات األفراد و حسن أدائھم لمھامھم محف ومن . م

ض  ویض بع ة تف ي المؤسس ال ف ز العم ي إطار تحفی ا المسیرون ف ي یتبعھ م اإلجراءات الت أھ

لطاتھم لمرؤوس دول(یھم س ار ))27(الج تم اختی اراتھم وی راف بمھ رار وإعت ر إق ذي یعتب ، وال

ھ  من  %35.21، ویشارك ))28(الجدول(الفرد المناسب على أساس أقدمیتھ ومستوى مھارات

نھم  ل، م داف العم د أھ ي تحدی ب الحاالت و  % 35.21المرؤوسین ف ي أغل ي  % 64.79ف ف

اذ  ي اتخ اركتھم ف ن مش ال ع ان، فض ض األحی ل دون بع اكل العم ة بمش راءات الخاص اإلج

زاع ة أو ظھور ن ل ...الرجوع إلى الرئیس المباشر مثل تعطل آل ا من قب ، و یتخذ اإلجراء ھن

ردي  كل ف رؤوس بش ب (الم ین % 56.33حس ن المرؤوس رئیس )م اركة ال ، أو بمش

ا ) % 28.17حسب (المباشر رار جماعی ل الق ب  حس(أو بإشراك الزمالء في العمل و مما یجع

نھم%  17.19 ا أن )م ي  %79.55، كم رارات ف اذ الق ي اتخ اركون ف یرین یش ن المس م

ة دول (المؤسس رارات)) 23(الج ذه الق ون ھ ییریة أو : وتك ا أو تس ة غالب تكتیكی

تراتیجیة دول (إس یرین )) 24(الج ب المس ارك أغل ات اإلدارة  %) 79.45(ویش ي اجتماع ف

م إذن مھما كانت المحفزات ومھما اخ. العامة ز دور مھ إن للتحفی راد ف ات األف تلفت حسب رغب

ل  ا أن لتحسین ظروف العم ا واستغاللھا لصالح المؤسسة، كم ارات وتطویرھ راز المھ في إب

  .دور كبیر أیضا في ذلك

و تولي المؤسسة أھمیة كبیرة لالتصال بین األفراد على إختالف مستویاتھم التسییریة بین 

حیث یؤكد المسیرین بصفة مطلقةعلى منحھم )) 49)(16(:الجدولین(المسیرین و المرؤوسین 

  : جدول(الفرص لمرؤوسیھم للتعبیر عن آرائھم حول أي موضوع یھم المؤسسة 
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منھم على إشراك مرؤوسیھم  % 50من المرؤوسین ذلك، ویؤكد  % 40.85و یؤكد )) 17(

) 22(ول رقم في معالجة بعض المشاكل في نطاق إشرافھم أو بین المسیرین حیث یبین الجد

ذلك بصفة دائمة، أو بین المرؤوسین الذین یؤكدون أنھم  یتبادلون المعارف فیھا بینھم في 

من المرؤوسین  %25.35أغلب األحیان مما یؤدي إلى ظھور المھارات الجماعیة، كماأن 

أما بالنسبة للمسیرین  فمنھم . یشاركون في اتخاذ بعض القرارات في المؤسسة في الغالب

یؤكدون على إشراك مرؤوسیھم في معالجة بعض المشاكل في نطاق إشرافھم ومنھم  50%

یفضلون حل   %18.18یؤكدون على ستشارة زمالئھم في المستوى التسییري و % 31.82

، و یشارك جل المسیرین في اتخاذ )26(المشاكل بشكل فردي حسب ما یوضحھ الجدول رقم 

نستنتج . ارات إستراتیجیة أو تسییریة، أو عملیة خاصةالقرارات في المؤسسة و تكون ھذه القر

إذن أن ھناك اتصال بین األفراد في المؤسسة یسمح بالتعاون و تبادل المعارف، فإذا كان 

المسیرون یشجعون المرؤوسین على العمل الجماعي و تبادل  المعارف كاتصال غیر رسمي، 

أو بعض التعلیمات الصادرة من اإلدارة فإنھم یعلمونھم بالمعلومات الخاصة بنشاط المؤسسة 

من المرؤوسین الذین شملتھم العینة  %77.23كشكل من أشكال االتصال الرسمي، حیث یؤكد 

على أن المعلومات ترد إلیھم عن طریق الرؤساء المباشرین إضافة إلى اإلعالنات 

ى العمل ویعمل المسیرین على تشجیع مرؤوسیھم عل. والمنشورات المعتمدة من المؤسسة

مما یسمح ) 20،50:الجدولین(، وعلى اإلبداع خاصة))25(الجدول(الجماعي وتبادل المعارف 

، ویتمثل رد فعل اإلدارة في ھذه الحالة في منح امتیازات ))51(الجدول(بظھور أفكار جدیدة 

، ویتفق كل المرؤوسین . رأو مكافآت واالعتراف بمھارات األفراد أو ترقیتھم لتحفیزھم أكث

ول أن الجو السائد في المؤسسة یتمیز بالحوار و تبادل اآلراء و األفكار، و كل ما سبق ذكره ح

  .أدى إلى شعورھم باالستقرار في العمل في ھذه المؤسسة

ییر  ة تس وعي بأھمی ن ال رة م ة معتب ى درج كرة عل ل لبس ناعات الكواب ة ص تنتج أن مؤسس نس

ز المؤسسة، و ألن المھارات، لما لذلك من أثر على تحسین أداء األ ق التمی الي تحقی فراد و بالت

زي  ام تحفی ى نظ ر عل د بشكل كبی ة تعتم إن المؤسس اد أخرى ف رتبط بأبع ذا المورد ی ییر ھ تس

الي  تقرار، و بالت م االس ق لھ ى تح راد حت ادة األف ن قی ال، وحس ل االتص ى تفعی ال، وعل للعم

ة أفرادھا یتمتعون بخبرات معتبرة المحافظة على المھارات التي تحوز علیھا خاصة و أن أغلبی

ة وضعیتھا التنافسیة إذ تغطي منتجات المؤسسة حوالي من السوق % 70مما یساھم في تقوی
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الوطنیة ، ورغم عدم تمكننا من الحصول على نسب حصص مؤسسات أخرى في نفس القطاع 

  .إلجراء مقارنات فقد أكدت لنا مدیریة الصناعة للوالیة ھذه النسبة

ز ال م ھؤالء المنافسینوتتمی ا ومن أھ ي تنتجھ ل الت واع الكواب دد أن : مؤسسة عن منافسیھا بتع

ة  ة الخاص ا  SOFAFEالمؤسس تص فیھ ي تخ واع الت ع األن تج جمی ا ال تن ر أنھ طیف غی بس

EN.I.CA.B  ى وین إضافة إل افس ق ر من ذلك ال تعتب ة، ل ل العائلی ى الكواب إذ تركز خاصة عل

ة ذات الضغط المنخفض وحدة القبة وھي األخرى تختص ف ل المعزول ط في صناعة الكواب ق

ا سبق . والمتوسط، بینما یعد المستوردون حالیا من أقوى المنافسین بالنسبة للمؤسسة ل م من ك

  :یمكن لنا أن نسجل بعض المالحظات والتي تعكس عدم التجسید الفعلي لمنطق المھارات

ات وصف الم - ا أن بطاق ین كم ر أفق ارات تنظیم المؤسسة غی ى المھ ا عل د فیھ ناصب ال یعتم

رة ة كبی اب التوظی(بدرج ارات فغی اي المھ ى أی ائج )عل دت نت د أك ب فق ر المناص ا تغیی ، أم

  االستمارة عدم شغل أغلب األفراد لمناصب أخرى في المؤسسة منذ تواجدھم بھا

األفراد لم یقتصر نشاط التكوین على التكوین القصیر داخل المؤسسة، مع العلم أن العدید من  -

ائج االستبیان وبعض  یستفیدوا من أي تكوین مند مدة معتبرة رغم حاجتھم لذلك وھذا حسب نت

ي المؤسسة  دة ف یم المعتم اییر التقی ا أن مع ابالت، كم د، متوسط، ضعیف(المق ة ) جی ر دقیق غی

ا د الفروق ھا تحدی ى أساس عب عل ة  تویص ى المؤسس الي عل ارات، وبالت تویات المھ ي مس ف

  .بدقة أو تغییرھا تفصیلھا

ین المصطلحین إذ أن الجدول  - اعتبار جدول المھارات كمرجعیة للمھارات رغم االختالف ب

وي عدد محدد) في ھذه الحالة كل المھارات(یضم كل العناصر ة تحت ا المرجعی نحدد من (بینم

قّیم على بدرجة كبیرة ون ةبین كل المھارات المتوفرة تلك التي ترتبط بالنشاط األساسي للمؤسس

  )أساسھا مھارات األفراد أو الجماعات

ا  - ق فیم ى توضیح دقی غیاب التخطیط االستراتیجي الدقیق في المؤسسة، حیث لم نتحصل عل

ب  ي جان یتعلق بالمدى الزمني التقدیري إلتمام إنجاز النوع الجدید من الكوابل الذي وضحناه ف

  ...اإلبداع

  :لذلك نقترح على المؤسسة

ة بطاقات وصف المناصب على أساس المھارات المطلوبة لتضمن فعال توظیف إعادة صیاغ -

  ...المھارات والتجدید في معاییر التقییم واعتماد االستثمار في التكوین
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ادل المعارف وتصمیم  تبالمھارا ماالھتما - ى تب ر عل راد أكث الجماعیة من خالل تشجیع األف

ذلك الجماع ة وك ارات الفردی ة خاصة أنظمة تقییم للمھ ارف العملی ازة المع ى حی ة والعمل عل ی

  .وأن المؤسسة تتحصل من وقت آلخر على تكنولوجیات حدیثة

  :تحدید المھارات اإلستراتیجیة التي تتعلق بنشاط المؤسسة بصفة مباشرة وذلك من خالل -

  متابعة األفراد في العمل من أجل الحصول على بطاقة تفصیلیة للمھارات المھنیة* 

ب*  ارات  ترتی دات للمھ كل وح ي ش ة ف ة أو المتكامل ة المتماثل ارات المھنی ع المھ وتجمی

واع التشغیل الخاص(التنظیمیة  راد ) أن ارات األف دد مھ الي تع ر المناصب وبالت لضمان تغیی

ق . وتحقیق لیونة العمل ارف لتحقی ادل المع ز، تشجیع اإلتصال وتب ى التحفی ز عل ع التركی م

  (Synergie)إدماج المھارات الفردیة 

یاغة *  ي ص ا ف ز علیھ ة والتركی ارات التنظیمی ین المھ ن ب تراتیجیة م ارات اإلس د المھ تحدی

  وھذا یتحقق بتبني منطق المھارات. اإلستراتیجیة

ي  كما نشیر في األخیر إلى مساھمة المؤسسة لتوفیر بعض التخصصات في مجال نشاطھا والت

خبرات متمیزة دفعھا إلى تقدیم اقتراح للوزارة تعتبر نادرة في سوق العمل، حیث أن احتواءھا ل

ة: المعنیة بإدراج تخصصي د جسر متحرك ورافع ل، وقائ اج الكواب ي إنت . عامل متخصص ف

وین  20وفي ھذا اإلطار قررت المؤسسة تحدید حوالي  ون لتك منصبا للتمھین ویخضع المتمھن

ذي  راح ال ذا االقت دخل ھ ي نظري تحت إشراف إطاراتھا الحالیة، وی ینتظر تجسیده مستقبال ف

  . إطار توفیر المھارات في المستقبل
  :الفصل الثالث خالصة

بسكرة لمؤسسة صناعات الكوابل ل اإلنتاجیةالجوانب المتعلقة بنشاط والعملیات بعد عرض أھم 

(EN.I.CA.B)  ى أساسھا حسب وخاصة بواقع المھارات وتسییر أنشطة الموارد البشریة عل

ي  معلومات یمكن أن نستنتج أن المؤسسةما توفر لدینا من  على وعي كامل بأھمیة المھارات ف

وحسب ما نص علیھ –لذلك انتھجت برنامجا خاصا  تحقیق التفوق نظرا للخبرات التي تحتویھا

زو  ا –قانون الحصول على شھادة اإلی ي طور تجسیده لتسییر مھاراتھ زال ف ا ت ا م ر أنھ ، غی

، ومع ذلك نسجل مساھمة ما وتسییرھا مع ھذا المنطق الحدیثواقعیا من خالل تكییف تنظیمھا 

ز: تم تحقیقھ في إطار ھذه السیاسة لحد اآلن إلى جانب عوامل أخرى أھمھا د  التحفی ذي تعتم ال

رة،  ة  االتصالعلیھ المؤسسة بدرجة كبی ا مكان ق الجودة ومن خاللھ ي تحقی ادة مسیریھا ف وقی
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يھامة في الوسط التنافسي الذي یعرفھ ا وطني و اإلفریق ى المستوى ال للمحافظة  و. لقطاع عل

تمكن  ھذه المكانة أو اده لت ل أبع ارات بك التقدم تستمر المؤسسة في السیر قدما وفق منطق المھ

 استمرارلضمان  من الوصول فعال إلى مرحلة التسییر بالمھارات التي تعكس إستراتیجیة النمو

    .تمیزھا لوقت أطول

   


