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  :الخاتمة
بعد أن كانت  الید العاملة مجرد ید عاملة منتجة تساھم في تحسین إنتاجیة المؤسسة  

إذا تحصلت على مكافآت المادیة المنافسة للجھد الذي تبذلھ أصبحت تحتل الصادرة االھتمام 

باعتبارھا مصدرا أساسیا من مصادر التطور ، أصبحت المؤسسات تتنافس من اجل 

المھارات والعمل على تطویرھا وتنمیتھا والحفاظ علیھا لما ستحققھ الحصول على افضل 

  .لھا تمیز في محیطھا، تمكنھا من مواجھة تحدیات التنافسیة وسبق مختلف التغیرات

فالمھارات إذن توفر لھا اللیونة واإلبداع وسرعة رد الفعل وسبق التغیرات وبالتالي 

ه المھارات  في الحقیقة تمثل القوة الدافعة فھي ما یمكن المؤسسة من التمیز ، ذلك أن ھذ

للمؤسسة والقاعدة التي یتوقف علیھا نجاح أو فشل المؤسسة فحتى لو تفاعلت كل موارد 

وإمكانیات المؤسسة فان ھذا الموارد ھوالذي یحرك التفاعل ویحدث النتیجة المرغوبة، لذا 

ریة طابعا استراتیجیا في ظل كان ال بد من تسییره، مما أضفى على الوظیفة الموارد البش

مرحلة اقتصاد المعارف المتمیزة بالتنافس حول اكتساب المعارف التي تمكن المؤسسة من 

الخوض في غمار المنافسة في ظل محیط یتمیز بتغیرات سریعة ومستمرة، ومن تحقیق 

 لامیزة تنافسیة إذا ما ھیأت األرضیة لذلك من خالل توفي عدة عوامل كالتحفیز ، االتص

حتى یستمر التمیز لفترة أطول، فھي تمثل عامل أساسي للنجاح ، وشرط ...والقیادة 

ضروري رغم انھ غیر كافي وقد تبین لنا من خالل ھذا البحث انھ ونظرا لدور المھارات 

في تفوق وتمیز المؤسسة اكثر من الموارد األخرى نظرا لخصائصھا كالندرة وصعوبة 

اعتبارھا مصدرا لتحقیق میزة تنافسیة للمؤسسة، وھذا ال یعني النسخ والتقلید، فانھ یمكن 

في تفاعل كل الموارد لتحقیق األساسي موارد األخرى ولكن الدور الإلغاء أوالتقلیل من دور 

  .یرجع إلى المھارات ذلك

 E( كما تبین لـنا مـن خـالل الـدراسة المیدانیـة لمؤسسـة صنـاعات الكـوابل ببسـكرة 

N.I.CAB (ھا حققت في فترة وجیزة من استقاللھا عن المؤسسة األم نجاحا معتبرا تمثل أن

في الحصول على شھادة االیزو، وسعیا منھا لالستمرار في نفس السیاق واإلبقاء على ھذا 

االعتراف تنتھج المؤسسة عدة سیاسات حسب ما یفرضھ قانون الحصول على اإلشھاد، 

ت والذي تولیھ المؤسسة أھمیة بالغة، ورغم أن ومن أھمھا تلك الخاصة تسییر المھارا
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ساعد كثیرا في تجسید ھذا یالتي تتوفر علیھا  تالبرنامج یعتبر حدیث العھد إال أن الخبرا

نظرا ألن أغلب إلى جانب إتباع سیاسة تحفیزیة للعمال وتفعیل نظام االتصال، والبرنامج 

نفس الوقت مما یعني أن مغادرتھم لھا برة ومتقاربة في تاألفراد في المؤسسة لھم أقدمیھ مع

تكون متتابعة، وھو ما دفع بالمؤسسة إلى تقدیم اقتراح إلى الوزارة المعنیة كما وضحناه في 

  .الفصل التطبیقي

  :اھا من ھذه الدراسة المیدانیة كذلك أننومن األمور األخرى المھمة التي استنتج

   تجسید برنامج لذلك یجب أن تكون أسرع مما ھياإلبداع ووتیرة االھتمام بالمھارات و 

 .أواألفكار في صعوبة توثیق بعض المالحظاتاألساسیة  ن المشكلةمحیث تك،علیھ

  غیاب دراسات إستراتیجیة معمقة حول مستقبل المؤسسة والسعي لزیادة و تنویع

إذا  شدة المنافسة قد ینتج عنھا تحول بعض أھم العمالء إلى المنافسینألن زبائنھا، 

 .توفرت لھم شروط وظروف أحسن

  اھتمام المؤسسة حالیا ینصب على المھارات الفردیة أكثر من الجماعیة رغم أن ھذه

 .)غیاب التوثیق( الفكرة واردة لدى المسیرین

  تعاني المؤسسة من مشكلة ارتفاع تكالیف المواد األولیة التي تحصل علیھا غالبا من

 . خارج الوطن

 ة بالمھارات بشكل كبیر في وضع نظام المكافآتعدم اھتمام المؤسس. 

  :التوصیات التالیة و بناءا على ما سبق نقترح بشأن المؤسسة عمل الدراسة

  تكثیف عملیات التكوین، حیث كشفت نتائج االستبیان الذي أجریناه على عینة متكونة

 من مسیرین ومرؤوسین عن نقص في تكوین العمال ألن المؤسسة تركز في اآلونة

 .األخیرة على التكوین داخل المؤسسة و یستفید كل فرد من التكوین لمرة  واحدة فقط

   لتقییم على أساس لاالھتمام بالمھارات الجماعیة من خالل فرق العمل، وتصمیم أنظمة

 ).نتیجة معینة یشترك فیھا مجموعة من األفراد( ما ننتجھ مجموعة من العمال 

  البیع للحفاظ على العمالء، وجلب زبائن آخرین، كتقدیم زیادة خدمات ما بعد باالھتمام

 .امتیازات معینة إلى جانب سیاسة الخصومات
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  النادر وتبني بھذا المورد االھتمام الجزائریة المؤسسات على كما نقترح وبشكل عام

منطق المھارات في صیاغة إستراتسجیتھا واعتماد ھندسة التكوین ألن نجاح أو فشل 

 .  ، ومحاولة اإلستفادة من الخبرات الرائدةعلیھا بدرجة كبیرة أي مشروع یتوقف

إن تطرقنا لموضوع المھارات ومدى تحقیقھا میزة تنافسیة للمؤسسة، جعلنا نرى إمكانیة 

: وذلك من خالل طرح اإلشكالیات التالیة عمواصلة البحث في ھذا الموضو  

كالیف والتمییز، فإن كوننا ركزنا في ھذا البحث على إستراتیجیتي تخفیض الت  -

 .إشكالیة تحدید مساھمة المھارات في إنشاء القیمة للمؤسسة تبقى قائمة

 .دور المھارات في تحسین أداء المؤسسات  -

 .مساھمة المھارات في ضمان وفاء الزبائن  -

 .كیفیة تسییر المھارات في حالة الشراكة  -

  .خطوات التحّول من منطق المنصب إلى منطق المھارات  -

أجاب  أزال الغموض و نتمنى أن یكون ھذا البحث اإلشكالیة المطروحة الل معالجةومن خ

تحدیات العالمیة الراھنة التي الموضوع جد ھام لمواكبة من ولو بالقدر البسیط على جزء 

 .ن یكون بدایة أو إعانة لبحوث مستقبلیةأتخضع لھا المؤسسات و


