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 يتم ال همةم وتطويرها تدبيرها فحسن لهذا لإلنتاج،ركيزة أساسية  البشرية الموارد تعتبر    

 رايةد لديه لمن إال مهنتها يتقن وال الميدانية، التجارب من مهم رصيد له كان لمن إال توكيلها

. تقتصاداإل وعلم اإلجتماع علم النفس، علم التسيير، كعلوم العلوم، من بمجموعة وواسعة شاملة

 خصيةوالش الحنكة على وتعتمد معقدة فهي األرجح على أو مستحيلة شبه تكون تكاد المهمة إن

 يخضع ال البشرية الموارد فتدبير. لها المزاول للشخص العالية الكفايات وكذا المثاليتين

 لىإ األتقل على يحتاج ولكن المجال، هذا في المتعددة النظريات وفق وذلك مطلقة، لضوابط

 في وفةالمعر للتقنيات صحيح، وبشكل الموظفين، مع عالتقتها في العمومية، اإلدارة تطبيق

 والتسيير ةالمهني الحياة إدارة التكوين، التوظيف، التواصل، كالتحفيز، المنظمات، تدبير علوم

 السعي عن البعد كل بعيدة الزالت العمومية اإلدارة أن نلمس أننا إال البشرية للموارد التحسبي

 .البشرية الموارد أداء وتحسين إدماج أجل من المنشودة األهداف وراء

 للوظيفة مالعا للنظام باألساس خاضع بالمغرب العمومي بالقطاع البشرية الموارد تدبير إن     

 كذاو الموظفين والتزامات واجبات حقوق، يحدد الذي القانوني اإلطار يمثل والذي العمومية

 نسيالفر العام النظام من باألساس والمستوحى العام، النظام هذا يتميز. التأديبية المساطر

 يف المتجسدة بصالبته البيروتقراطي، النموذج من بدوره المستوحى العمومية، للوظيفة

 طبيعةو المحاسباتية الميكانيزمات طبيعة وكذا البشرية الموارد لتسيير المفرطة المركزية

خاضع  شرية بالقطاع الخاصاما تدبير الموارد الب. بهما المعمول بالميزانية المتعلقة الميكانزيم

 الشغل.لقانون 

 من بمجموعة والخاص يصطدمالعام  البشرية بالقطاعين الموارد تدبير فإن وبالتالي

 االكراهات.

 البشرية؟يخص تدبير الموارد  فيمااالكراهات التي تواجه القطاعيين هي اذن ما 

وثانيا  ام،العتدبير الموارد البشرية في القطاع  لإلكراهاتأوال لمعالجة هذه اإلشكالية سنتطرق 

 . الخاصاكراهات تدبير الموارد البشرية في القطاع 
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 اكراهات تدبير الموارد البشرية في القطاع العام  أوال:   

 الياح يعتبر ألنه اإلداري اإلصالح برامج في الصدارة يشكل أن يجب البشرية الموارد تدبير إن         

 حقيقية افرص الوتقت ذات في يوفر تطويره، تم إن ولكنه، العراتقيل، لبعض سببا ويشكل انتقادات محط

 .الموظفين وتطلعات المواطنين حاجيات مع يتناسب بما العمومية المرافق أداء لتحسين

 اإلدارةف سيرها. جوانب بعض يطبع زال ما الذي البطء رغم كثيرا تغيرت تقد العمومية الوظيفةفاليوم 

 ليهاع المعلقة وباآلمال بمسؤولياتها وعيها منطلق من البشرية مواردها بتطوير انشغاال أكثر أصبحت

 .اللمجا هذا في عميقة إصالحات في لالنخراط ومستعدة

 اكراهات العمومية. منهامن هنا يجب اإلشارة الى االكراهات التي تواجه تدبير الموارد البشرية باإلدارة 

 خارجية.واكراهات  داخلية

 ـ اكراهات داخلية 2

 ظرةن للمؤسسة، العامة اإلدارية السياسات ذلك ومثال للمؤسسة الداخلية البيئة منتنبع وهي اكراهات  

 إلخ،… المادية وإمكانياتها المنظمة حجم األفراد، إدارة وإلى بالمنظمة العاملين إلى العليا اإلدارة

 وأيضا لبشريا الوضع وعلى البشرية الموارد تدبيرسياسات  على للمؤسسة التنظيمية البيئة هذه وتنعكس

   :. ومنهاالبشرية الموارد بوضعية القائم للجهاز التنظيمي الوضع على

  األداء التقييم في تتمثل اكراهات ـ 

 باشرالم للموظف سنة كل في نقطة تعطى"  العمومية للوظيفة العام األساسي النظام لمقتضيات طبقا

 " المهنية تقيمته عن فيها يفصح عامة بنظرة مصحوبة باألرتقام نقط أخرى بإدارة الملحق أو لوظيفته

 :منها نذكر السلبيات من بالعديد يتسم العمل به الجاري التقييم نظام إن 

 .ذاتية عناصر على أساسية بصفة اعتماده •

 .الموظف لترتقية كمعيار األتقدمية على اعتماده •

 .الموظف لدى والقصور الضعف مواطن لضبط منهجية غياب •

 . المردودية بقياس تسمح آليات غياب . 

  الموظفين بحركية تتعلق اكراهات ـ    

 :منها طرق عدة على يتم للحركية نظاما العمومية للوظيفة العام األساسي م النظام حدد لقد

 ، ةللحركي ا مفهوم أرسى القانون هذا كون من بالرغم. االنتشار وإعادة التعيين وإعادة والنقل . اإللحاق   

 : نهام اعتبارات لعدة نتيجة التطبيق حيز في بوضعها الكفيل المالئم المحيط تجد ال األخيرة هذه فإن

 المشتركة. األطر إال تهم ال ألنها االنتشار إعادة محدودية •

 ما يةالحرك بتطبيق يسمح ال مما العمومية اإلدارات أطر بمختلف الخاصة األساسية األنظمة انفتاح عدم •

 الوزارات. بين



3 
 

 كيةالحر تطبيق يمكن ال ثمة ومن الوزارية، القطاعات كل في بعضها مع األساسية األنظمة تطابق عدم •

 المماثلة. والمناصب المشتركة األطر مستوى على إال الوزارات بين ما

 المنصب نفس في به االحتفاظ إلى يؤدي مما"  عنه غنى ال"  كعنصر الموظف ثقافة طغيان.  

 المصلحة. لضرورة

 تمنح التي الوزارات نحو االتجاه أحادية حركية يخلق مما الوزارات بين االمتيازات تفاوت •

 ازات.واالمتي التعويضات منح على توفرا األتقل الوزارات إفقار عنه ينتج مما لموظفيها أكثر امتيازات

 اراالستقر إلى يميل ما ا ب غال الموظف ألن الحركية وجه في عقبة تشكل التي االجتماعية اإلكراهات •

 العائلي.

 الموظفين لنقل تأديبي كإجراء الحركية استعمال •

 ـ اكراهات خارجية  0

 منها:وهي اكراهات خارجة عن بيئة اإلدارة العمومية 

  قانونيةو سياسيةـ     

 إصداره على المغرب عمل تقانوني نص أول هو ،2591 لسنة العمومية للوظيفة العام األساسي النظام يعتبر

 نتكا التي النواتقص لتجاوز منه محاولة في العمومية، الوظيفة مجال في االستقالل على حصوله غداة

 الوضعيات بين الترابط من أدنى حد إيجاد بهدف وأيضا الفرنسية، الحماية عهد في العمومية الوظيفة تعرفها

  .العمومية اإلدارات مختلف في العاملة البشرية للعناصر المختلفة

 عم تتعارض واختالالت ثغرات عدة وجود عن المغربية يكشف العمومية اإلدارة واتقع اليوم أصبح لقد 

 في السبب ودويع خاصة، بصفة األداء تقييم وفلسفة عامة، بصفة البشرية لموارده الحديث التدبير مفاهيم

 ظروف نتاج هو القانوني النص أن وحيث العمومية، للوظيفة األساسي النظام مضامين تقادم إلى ذلك

 في الموظف يضع فهو وبذلك متقادم، حكم في أصبح العمومية للوظيفة األساسي النص فإن به، خاصة

 عامة. بصفة البشرية الموارد تدبير منظومة تحديث متطلبات مع تتنافى متجاوزة وضعية

 رفهاتع التي االنحرافات إلى ترجع باإلدارة البشرية الموارد تدبير مساوئ من الكثير أن المؤكد فمن 

 ياتالمعط من عدد إلى االستناد اإلطار هذا في ويمكن العمومية، للوظيفة العام األساسي النظام تطبيقات

 كما لبشريةا الموارد لتدبير األساسية اآلليات بعض تطبيقات على فيها سنقتصر الصلة ذات والمؤشرات

 الدرجة في والترتقية والتقييم والتنقيط والترسيم للتوظيف بالنسبة الشأن هو

 طريقة التوظيف  .

 عن يفوالتوظ المباشر التوظيف تقاعدتي على تقيامه في تتمثل واضحة بازدواجية التوظيف نظام يتسم

 في مبرر له يعد لم المباشر فالتوظيف الثغرات. بعض من تخلوان ال القاعدتين هاتين إن المباراة. طريق

 أجود يفلتوظ وسعيا الشبهات لكل درئا االنتقاء أسلوب تعتمد العمومية اإلدارات أن بدليل الحاضر الوتقت

 .العناصر

 اراةمب من أكثر تنظيم) الوزارات تنظمها التي المباريات تعدد من بدوره يشكو فإنه المباراة أسلوب أما

 عدد مع قارنةم تكلفتها في ارتفاع عنه يترتب مما المالية( السنة نفس وبرسم الدرجة أو اإلطار سنف لولوج

 .التوظيفات
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 فقللمرا الحقيقية بالحاجيات ارتباط دون يتم فيها التوظيف كان مرحلة اإلدارة عاشت عامة، وبصفة

 التوظيف إمكانيات عرفته الذي التراجع رغم المشاكل من العديد الممارسة هذه عن ترتب وتقد العمومية.

 :يلي ما إلى ذلك سبب ويرجع األخيرة. السنوات في

 وظائفلل دتقيق توصيف على بناء التوظيف حاجيات تحديد وعدم للمؤهالت التوتقعي التحليل يابغ .  

 من الحاجيات حول المتوسط المدى على واضحة رؤية بتكوين يسمح ال الذي الشيء الشغل، ومناصب

 .الوزارات جميع لدى األطر

 .نتقائياال واالختبار المقابالت و الملف بدراسة الخاصة بالتقنيات اإللمام وعدم التوظيف لياتآ ضعف •

 في التوظيف على المشرفون يعاني إذ البشرية الموارد تدبير بتتبع المكلفة المصالح لدى المهنية ضعف •

 .العاملة القوى وتخطيط التوتقعي التدبير مجال في التكوين في نقص من اإلدارة

 اإلدارة تتولى حيث المالية المناصب تدبير مستوى على خصوصا البشرية للموارد الممركز التدبير •

 .التوظيف مسلسل يتطلبها التي بالعمليات القيام المركزية

 :يلي فيما تتمثل والكمي النوعي المستويين على عواتقب اإلشكالية هذه عن ترتب وتقد

 .والمرتفقين المواطنين مع والتواصل الخدمات في الجودة وتدني المصالح أداء في ضعف •

 .الوزارات مختلف بين أو الجغرافي المستوى على سواء الموظفين أعداد توزيع في التوازن عدم •

 لغياب نظرا ا توظيفه تم التي الجديدة الشابة األطر لدى النفس على االنطواء ظاهرة بروز •

 .العمل محيط في واالندماج التكيف على تساعدهم اإلدماج أجل من التكوين برامج

 أداء على سلبية عواتقب له تكون التوظيف مجال في التقدير في خطإ أي أن إلى اإلشارة وتجدر

 الخدمة ساسأ على لتوظيف ا بنظام يتميز المغربية العمومية الوظيفة نظام أن اعتبار على العمومية المرافق

 .الدائمة

 التكوين ـ    

 : يلي فيما إجمالها يمكن ثغرات تعتريه العمومية باإلدارات المستمر للتكوين الحالي النظام إن

 والتدبيري االستراتيجي المستوى على: 

  المستمر للتكوين واضحة استراتيجية غياب •

)  لبشريةا تدبير الموارد في المتبعة األخرى والسياسات المستمر التكوين سياسة بين التماسك غياب •

 (المسؤولية مناصب في والتعيين والتوظيف الترتقية

 همةالم بهذه يكلف جهاز أي يوجد ال إذ اإلدارات بين المستمر التكوين مجال في أفقي تنسيق غياب . 

 لهذا تولي ال أخرى إدارات أن حين في المستمر للتكوين طموحة برامج بإعداد تقوم اإلدارات بعض)

 .( األهمية من القليل إال اللمجا

  والبيداغوجيوالمالي على المستوى القانوني  المستمر التكوين تنظيم في التمركز •
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. 

 اكراهات تدبير الموارد البشرية في القطاع الخاص  ثانيا:     

خاصة تدبير الموارد البشرية الذي جاء لالهتمام بالرأسمال  الخاص،ان والدة التدبير كان في القطاع 

رغم هذا فان تدبير الموارد البشرية بهذا القطاع يعتريه  القطاع،البشري لكونه دعامة أساسية لتنمية 

  العام.الشأن بالقطاع  اكراهات. كمامجموعة 

 ىإلالكراهات ا هذه تصنيف ويمكن البشرية، تدبير الموارد اكراهاتحول  التساؤل يدور ما كثيراف  

  :مجموعتين

 : داخليةاكراهات  -1

 لياالع اإلدارة نظرة للمنظمة،الداخلي  تقانونذلك  للمنظمة ومثالالداخلية  البيئة من تنبع وهي اكراهات 

 ةالبيئ هذه وتنعكس إلخ،… المادية وإمكانياتها المنظمة حجم األفراد، إدارة وإلى بالمنظمة العاملين إلى

 ضعالو على وأيضا البشري الوضع وعلى البشرية الموارد تدبيرسياسات  علىللمنظمة التنظيمية 

 .البشرية الموارد بوضعية القائم للجهاز التنظيمي

 : خارجية اكراهات -2

 رية،البش الموارد تدبيرثمة  ومن المنظمة فيها تتحرك والتي   الكراهات المحيطة بالمنظمة ا بها ويقصد

 لتيا البيئة عن بمعزل تقرارات تتخذ وال فيه، الموجودة المجتمع في بمفردها تعمل ال المنظمة ألن ذلك

 :لها المكونة اإلكراهاتهذه  وأهم فيها، تعيش

 تعليمية  -

  يمد يهو الذ التعليمي فالنظام البشرية، الموارد لتدبير  بالنسبة المؤثرات أهم من العوامل هذه تعتبر

 تخصص كل من المطلوبة واألعداد التخصصات أنواع حيث من العاملة اليد من بحاجاتها المنظمات

 رتفاعا هذا االكراه  أمثلة ومن البشرية، الموارد لتدبير  البيئية المعوتقات من التعليمية العوامل وتعتبر

 وفيرت عن التعليم نظام تقصور المتطورة، بالدول مقارنة النامية لالدو في المواطنين بين األمية نسبة

 يرغ التخصصات بعض في الحاجة عن الجامعات خريجي تضخم والمهنية، الفنية التخصصات بعض

 أجهزة هاب تقوم التي اإلدارية والتنمية التدريب برامج في تقصور. االتقتصادية التنمية لخطط المطلوبة

 ميةتن مسؤولية الحالة هذه في بالمؤسسات البشرية الموارد إدارة عاتق على وتقع. الحكومي التدريب

 خارجو داخل تعقد تدريبية برامج إعداد ذلك ويتطلب بالمنظمة، العمل مجاالت تتطلبها التي الكفاءات

 . المنظمة

 :وحضارية اجتماعية  -

 زءج تواجه بذلك وهي لمقاوالت با البشرية الموارد تدبير  على االجتماعية المؤثرات من العديد هناك

 موماوع األجل، طويل التخطيط على كبير تأثيرا المتغيرات ولهذه فيه، تعمل الذي الخارجي المناخ من

 راداألف ونوعية اتجاهات تحدد أنها حيث البشرية الموارد تدبير وظائف أداء على تؤثر العوامل هذه فإن

 جتماعيةاال وإمكانياتهم ودوافعهم األفراد بين العالتقة تحدد وكذلك وكفاءاتهم والمديرين بالمنظمة العاملين

 . وأدائهم

 :االتقتصاديةـ  
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 غير المديرين من فالكثير ذلك ومع المقاوالتلنجاح  المحددة العوامل هواحد االتقتصادي المناخ إن

 من كثيرب يقاس الذي االتقتصادي للنشاط العام المستوى مثل االتقتصادية العوامل وتحليل لدراسة مؤهلين

 قياسل البشرية الموارد تدبيرمجال  من تستقى التي مؤشرات ومن اإلجمالي، القومي كالناتج المؤشرات

 ؤخذت أن ويجب العمل، عن العاطلين أونسبة اإلجمالية العمالة هوحجم االتقتصادي للنشاط العام المستوى

 دراكإ عدم في كبيرة الخطر احتماالت فإن وإال تالقرارا اتخاذ عند االعتبار بعين االتقتصادية العوامل

 .لها الحقيقي المعنى

 :والقانونية السياسيةـ  

 ضاربت وهنالك الداخلية، والسياسات المنظمة إدارة على ينعكس السياسي االستقرار وعدم التغيرات ان 

 قوانينال بهذه الخاصة والصعوبات المشكالت لحل مجالس إنشاء القوانين هذه تقتضي حيث شركات بين

 .لها الجيد والفهم التطبيق طريق عن

 

ختاما فان تدبير الموارد البشرية هي العملية الخاصة باستقطاب االفراد وتطويرهم والمحافظة عليهم      

 . أهدافهااطار تحقيق اهداف المنظمة وتحقيق في 

 

 

 

 

  

 

 

 المراجع 

 والجماعات الدولة إلدارة والمالية البشرية الموارد تدبير ماستر العام القانون في باحث طالب غزالة سعيد

 البشرية الموارد تدبير إشكالية) القانونية العلوم موتقع .الخامس محمد جامعة -سال – الحقوق بكلية الترابية

 (تطبيقه أم تقانوني نص أزمة: المغربية العمومية باإلدارة

 .2591 لسنة لعمومية الوظيفة تقانون من 95 الفصل

 2591 لسنة العمومية الوظيفة تقانون من 92 الفصل

 .95: ص األولى، الطبعة ، التحديث درب على المغربية العمومية الوظيفة:  بوجمعة رضوان

 ابللكت المغربي المعهد ،"بالمغرب العامة للمقاوالت القانوني النظام: "األعرج محمد و زهير الدين جمال 

 225: ص ،II 1997 ، الطبعة ،وجدة

 http://www.hrdiscussion.com/hr95398.html:المصدر رابط الموتقع االلكتروني :


