
  الشهيد حمه لخضر الوادي جـامعة  
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 ثانية ماستر تسيير واقتصاد مؤسسة                                                                                                     العلوم االقتصادية قسم  
                                                             

 ادارة الكفاءات في مقياس  االول رقابة السداس ي 

 

 
 نقاط(  04) اعقد مقارنة بني كل عنصرين األول:السؤال 
 . والكفاءة احملورية التنظيميةالكفاءة  .1
 .ية ومقاربة املعارف السلوكية لتقييم الكفاءاتملمقاربة املعارف الع .2

 
 نقاط( 08) .واألخريةالثانية اخلطوة  خطوات تصميم نظام اجور وحوافز الكفاءات مع شرحاذكر  السؤال الثاين:

 
 نقاط(  08) :لثالثاالسؤال 

مؤسسة اقتصادية تنشط يف صناعة املنسوجات، وتصنع منتجات موزعة على عالمات خمتلفة. قرر مسريو املؤسسة يف السنوات   دراسة احلالة  :   
الة ثالث القادمة القيام ابستثمارات انتاجية والتجديد من اجل ضمان بقاء املؤسسة. هذا اجملهود يف جمال االستثمار سوف يؤثر على حجم العم

 . واالبقاء على الكفاءات يف املؤسسة قالتالء بعض املناصب خالل ثالث سنوات مع جتنب حدوث امن املتوقع اقصا  ألنه
 كما يلي :   2022ديسمرب  31يقدم اجلدول ادانه هيكلة العمال يف 

 توزيع العمال  االطاراتعدد  التقنيني واعوان التحكم عدد  عمال وعمال مهرة ) مؤهل ( عدد  عمال وعمال  غري مهرة عدد  االمجايل
 االمجايل 42 60 144 254 500

 

 61ر بـ  ابلنسبة لثالث سنوات املقبلة، االفرتاضات حول تركيبة التطور الدميوغرايف تؤدي بنا اىل التنبؤ بعدد معني من خروج العمال، والذي يقد
 موضح يف اجلدول التايل :كما هو   .والذهاب اىل التقاعد حسب التأهيل ،ذهاب بسبب التقاعد

 الذهاب  االطارات التقنيني واعوان التحكم  عمال وعمال مهرة ) مؤهل ( عمال غري مهرة  عمال و االمجايل
 التقاعد  8 10 15 28 61

  

%   4% من التشكيلة ابلنسبة لإلطارات و4ابملقابل ننتظر معدل استقالة مقارنة ابلسنوات السابقة، والذي يقدر خالل ثالث سنوات القادمة بـ  
 % للعمال غري املهرة. 8% للعمال املهرة و  4ابلنسبة لتقنيني واعوان التحكم، 

ديناميكية   سياسة  تطوير  املؤسسة يف  مسريو  الكفاءات  يرغب  على  من  ترتكز  وذلك ابالنتقال  القادمة،  الثالثة  السنوات  من    60خالل  عامل 
عمال تقنيني اىل عمال   10من عمال مهرة اىل عمال تقننني واعوان حتكم، وانتقال من    15صنف العمال غري املهرة اىل عمال مهرة، وانتقال  

 :  االحتياجات التقديرية جممعة يف اجلدول التايل رات. صنف االطا 

 االمجايل
وعمال    عمال 

 غري مهرة
عمال وعمال مهرة 

 ) مؤهل (
واعوان   التقنيني 

  االطارات التحكم

 االحتياجات النظرية خالل ثالث سنوات القادمة  45 70 95 190 400
 من خالل احتساب ما يلي :   للكفاءات وضح حركية السوق الداخلييف ظل افرتاضات مسريو املؤسسة،  1):  املطلوب

 مقارنة االحتياجات النظرية ابملعروضو  .تعديل السوق احلايلمع والذهاب الكلي  الذهاب االرادي
 كفاءات؟ ال التعامل لسد النقص يفخمتلف اسرتاتيجيات وبشكل عام وضح ابختصار      2) 

 
د/ مسغوين من  أ. أستاذة املقياس ابلتوفيق للجميع ......       

 



 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 االقتصادية علوم  ال قسم  

 

 ادارة الكفاءاتاالجابة النموذجية لرقابة السداس ي االول في مقياس  

Spécialité :  تخصص:  ثانية ماستر اقتصاد وتسيير مؤسسة 

 

 نقاط(  04):   الجابة للسؤال االولا
 : بني كل عنصريناعقد مقارنة 

 الكفاءة التنظيمية والكفاءة احملورية: .1
هي عبارة عن جمموع مكوانت الوحدات الفردية املتمثلة يف االفراد والتكنولوجيات وقواعد املعلومات والعالقة فيما ببينها  الكفاءة التنظيمية : 

 . بيئة املؤسسة السلطة واالدوار واملهام، وكيفية التفاعل ما بني هذه الوحدات والت ينجم عنها حركية انشاء الكفاءةوجمسدة يف 
جمموعة من املهارات اخلارقة، واألصول امللموسة أو غري امللموسة ذات الطابع اخلاص، والتكنولوجيات فائقة املستوى،  الكفاءة احملورية : هي 

 . لها قاعدة لقدرات املؤسسة على التنافسواليت تشكل يف جمم
  مقاربة املعارف العلمية ومقاربة املعارف السلوكية لتقييم الكفاءات -2

يقوم التقييم يف هذه املقاربة على املالحظة املباشرة لألفراد يف وضعيات العمل، الن قدرات األفراد ليست مفرتضة    مقاربة املعارف العملية : 
 مالحظتها ملعرفتها.وهلذا جيب  

السلوكية   املعرف  حتت،  :  مقاربة  بعد سلوكي  على  ابعتمادها  اجتماعية  ملعايري  اجملال  تفتح  ألهنا  واضحة،  وغري  غامضة  املقاربة  هذه  تعد 
واملعرف العلمية ال ابعتقادها أن أداء املؤسسة أساسه السلوكيات الفردية واجلماعية املطورة. وجتدر اإلشارة أن الفصل بني املعارف السلوكية  

 يسهل إطالقا عملية تقييم مسامهة الفرد اليت هي نتيجة توليفة من املوارد اجملندة.
 نقاط(  08) :األجور واحلوافزخطوات تصميم نظام السؤال الثاين: 

 اخلطوة االوىل : التمهيد لتصميم النظام 

: اختيار طريقة تقييم الوظائف هناك عدة طرق   الثانية  والنقط، ولكل من هذه  اخلطوة  العوامل  الدرجات ومقارنة  لتقييم الوظائف كالرتتيب 
 الطرق مزاايه وعيوب املناسبة له، وعلى املؤسسة ان حتدد مسبقا الطرق اليت سيتم استخدامها.

 اخلطوة الثالثة : وضع مالمح خطة التقييم  

 الرابعة : التصنيف والتقييم الفعلي للوظائف  اخلطوة 

 الدرجات او حتديد هيكل الوظائف  سة : حتديداخلطوة اخلام

 اخلطوة السادسة : تسعري الدرجات 

رجة اخلطوة السابعة : ادارة نظام األجور واحلوافز : وتعين ادارة االجور إبضافة وظائف جديدة مل تكن موجودة يف هيكل الوظائف، او اضافة د
 ومعاجلة أي مشاكل تطرا على نظام االجور.   تاملنح والعالواجديدة تضم عدة وظائف، اساليب دفع االجور وحتديد 

 نقاط(  08) دراسة احلالة :  الثالثالسؤال 

 .للكفاءات، حتديد ما يليوضح حركية السوق الداخلي تيف ظل افرتاضات مسريو املؤسسة، 



 أـ الذهاب االرادي : 

 االمجايل 
عمال وعمال  غري  

 مهرة
عمال وعمال مهرة )  

 مؤهل ( 
التقنيني واعوان 

  اإلطارات  التحكم 

30 
254x  8   = 

20 

144x  4  = 

5,76 

60x  4  = 

2,4 

42   x 4  = 

1,68 

الذهاب 
 االرادي

 ب ـ الذهاب الكلي : 

 االمجايل 
عمال وعمال  غري  

 مهرة
عمال وعمال مهرة 

 ) مؤهل ( 
التقنيني واعوان 

 التحكم 
  اإلطارات 

 الذهاب االرادي 2 2 6 20 30

 التقاعد 8 10 15 28 61

 االمجايل  10 12 21 48 91

 ج ـ تعديل السوق احلايل : 

 عمال وعمال  غري مهرة  االمجايل
عمال وعمال مهرة ) 

 مؤهل (
التقنيني واعوان 

 التحكم
  االطارات 

 العرض  42 60 144 254 500

 الذهاب  10 12 21 48 91

 الرتقية اىل رتبة اعلى  ـ   10ـ 15ـ 60ـ 85ـ

رتبة  10+ + 15 60+ ـ 85+- من  انطالقا  الرتقية 
 دنيا

 اجملموع  42 53 168 146 409

 مقارنة االحتياجات النظرية ابملعروض : د. 

 االمجايل
عمال 
 وعمال  غري مهرة

عمال 
وعمال مهرة ) مؤهل 

) 

التقنيني 
 واعوان التحكم

 االطارات 
 

 العرض 42 53 168 146 409



 االحتياجات  45 70 95 190 400

 العجز 3ـ  17 ـ 44ـ 85ـ

 الفائض ـ ـ 73+ ـ 9+

 

 يف سد النقص:   اخلارجيالعتماد على املصدر اب  التخطيط ملعاجلة النقص:

 ودائمة. كفؤة تعيني موارد بشرية جديدة   -
 مؤقتة  كفاءاتتعيني   -
 تكليف جهة عمل خارجية الداء بعض املهام  -
 استخدام تكنولوجيا حديثة  -

 اسرتاتيجيات االعتماد على املصدر الداخلي يف سد النقص:  

 العمل اإلضايف  -
 إعادة تشكيل قوة العمل الداخلية  -
 رفع كفاءة املوارد البشرية  -
 إطالة سن التقاعد  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
أستاذة املقياس د/ مسغوين من    

 
 

 

 



 


