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  احلمد هللا على توفيقه لنا يف إمتام هذا العمل املتواضع
  علمني ما ينفعني، و زدني علما

������ ��	
�� ������ ����� ��  

  إىل روح الوالد الكرمية أسكنه اهللا فسيح جنانه
  إىل من جعل اهللا جنة حتت أقدامها أمي الكرمية أطال اهللا يف عمرها

  ت ألجلي حىت مل الصرب من صربها
  » جويرية « و » جمانه « ،

  مبقام األب و إىل زوجته و أبنائه 

  و أبناؤها فاطمةو األخت الكبرية 

 ) غطاس(أبناء العم و اخلال و كل من حيمل لقب 
   إىل زمالئي يف العمل و مجيع األصدقاء

  الطلبة و املوظفني و إىل كل زمالئي
  -الوادي –جبامعة الشهيد محه خلضر 

  خالد

  اإلهـــداء
احلمد هللا على توفيقه لنا يف إمتام هذا العمل املتواضع

علمني ما ينفعني، و زدني علمافاللهم انفعني بما علمتني، و 

  - آمني 


	�� �������: و عمال بقوله تعاىل�� ������ ����� �

  :هذا  ناأهدي مثرة جهد
إىل روح الوالد الكرمية أسكنه اهللا فسيح جنانه

إىل من جعل اهللا جنة حتت أقدامها أمي الكرمية أطال اهللا يف عمرها
  :كما أهديه 

ت ألجلي حىت مل الصرب من صربهاإىل زوجيت الغالية اليت صرب 
،إىل من قال فيهم املوىل عز و جل بأم زينة احلياة الدنيا

مبقام األب و إىل زوجته و أبنائه  هوو الذي  )عمار(معمر إىل أخي الغايل 

و األخت الكبرية  و زوجته و أبنائه إبراهيمأخي و   وسيلةإىل أخيت 

أبناء العم و اخلال و كل من حيمل لقب إىل 
إىل زمالئي يف العمل و مجيع األصدقاء

و إىل كل زمالئي
جبامعة الشهيد محه خلضر  

خالد

  

  

إىل من قال فيهم املوىل عز و جل بأم زينة احلياة الدنيا

  

  



 

  على توفيقه لنا يف إمتام هذا العمل املتواضع
  "علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما

 ��	
�� ������ ����� ������  

  ... أدرك أنين ما وفقت يف حيايت إال بدعائه يل
  الكرمي، بارك اهللا لنا يف عمره وبلغين رضاه

  أطال اهللا يف عمرها الغالية

  .وكانت يل خري سند

  ...»  تقي الدين «و  » رقية «
  . حفظهم اهللا وجعلهم دخرا لنا يف هذه احلياة الدنيا، من محلة كتابه والعاملني به

  ...ومجيع أفراد عائالم" حنان

  .حفظهم اهللا ورزقهم من فضله العظيم

 ) عتبه(حيمل لقب 
  إىل زمالئي يف العمل و مجيع األصدقاء 

  و إىل كل زمالئي الطلبة 

  الطيب

  اإلهـــداء
على توفيقه لنا يف إمتام هذا العمل املتواضعمحدا يليق جبالله، احلمد هللا 

علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمافاللهم "

  - آمني - 


	�� �: تعاىل مصداقا لقولهو �� ������ ����� �

  :أهدي مثرة جهدنا هذا يطيب يل أن 
أدرك أنين ما وفقت يف حيايت إال بدعائه يلإىل الذي 

الكرمي، بارك اهللا لنا يف عمره وبلغين رضاه والديإىل 
  ...أقدامها نة حتتاليت جعل اهللا اجلإىل 

الغالية أمي ...إىل جنيت يف الدنيا واآلخرة         

وكانت يل خري سنداليت صربت ألجلي   زوجتي الغاليةإىل 

«و  » أمنية «زينيت يف هذه احلياة وقرة عيين أوالدي إىل 
حفظهم اهللا وجعلهم دخرا لنا يف هذه احلياة الدنيا، من محلة كتابه والعاملني به

حنان"، "أمال"، "حسين"، "عبد الوهاب"إخويت وأخوايت 

حفظهم اهللا ورزقهم من فضله العظيم" ..هالة"، "محمد"، 

حيمل لقب  إىل كل منو  
إىل زمالئي يف العمل و مجيع األصدقاء 

و إىل كل زمالئي الطلبة 

الطيب

  

إىل       
حفظهم اهللا وجعلهم دخرا لنا يف هذه احلياة الدنيا، من محلة كتابه والعاملني به   
إخويت وأخوايت إىل               

، "رضا"            
 

  

  



 

وال تطيب  ،بطاعتك إال
 إالوال تطيب اجلنة  ،

ونور العاملني  ةىل نيب الرمحإمة 

عطوين احلب الدائم وربوين على الدين 

دامهما أ "ميأ" و "بيأ"ىل هذا املستوى 
 طال عمرمهاأدامهما وافر الصحة و 

الذي جيتاز امتحان  "الدين سيف"و 

 .زواجهن كل بامسهأو  "

  شفاها اهللا ورد عليها بصرها "

  بوح من همألن  ،ىل هذا املكانإخذت بيدي للوصول 
  .م املقصودون

  .الطلبة، زمالئي يف العمل زمالئي، أصدقائي
 .هلي بال استثناءأو ... 

  حممد الغزايل

  اإلهـــداء
إاليب النهار طوال ي ،ال بشكركإهلي ال يطيب الليل إ

،بعفوك إال اآلخرةوال تطيب  ،بذكرك إال اللحظات
  ،برؤيتك

مة دى األمانة ونصح األأالرسالة و ىل من بلغ إ
 سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

عطوين احلب الدائم وربوين على الدين أحنان ال ينتهي و  سقوينىل من إ 
  اخالق وبعثوا فيواأل

ىل هذا املستوى إهيئوين بكل الوسائل والطرق ألصل الشجاعة و 
دامهما وافر الصحة و أسي و أتاجا على ر  اهللا

 ،وفقه اهللا للتخرج "الخطيب حمدأ"خويت إىل إ  
 .عانه اهللاأالبكالوريا 

"تيماء" و "فاطمة" و "سارة" و "سامية"خوايت أىل إ                      

"رودينة" ،"بلقيس" ،"اهللا عبد"ىل الكتاكيت الصغار إ

 ".وبراءة بيان"والتوأم 
خذت بيدي للوصول أدتين و ساتذيت وشخصيات ساعأىل إهدي خترجي 

م املقصودونأم يبتسمون حني يعرفون أيكفي 
أصدقائي... سعدهم خترجي أىل كل من إ

حممد الغزايل

  

                      

إ                    

والتوأم                     
هدي خترجي أ

  

  

  



  

 

  

  

  شكر و عرفان
 

  � � �� ���� ���	����: قال تعالى 

فاحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا و نشكره على كل ما 

  فضله علينا، و احلمد هللا حىت يرضى، و احلمد هللا بعد الرضا 

و بعد توفيقنا يف إجناز هذا العمل املتواضع ال يسعنا         

مجيع أساتذتنا دون استثناء،  إال أن نتقدم بشكرنا إىل

  دكتورال األستاذ املشرف وخنص بالشكر

  "الكامل عبدبالحبيب "

  عرفانا منا له بتوجيهاته و نصائحه القيمة                     

  اليت كانت عونا لنا يف إجناز هذا البحث    

  كما نتقدم بالشكر إىل كل من قدم لنا يد العون              

  و ساهم سواء من قريب أو من بعيد                                      

 يف إجناح هذا العمل    

 

 

الغزايل - الطيب – خالد  

 

  

  

  



  

 

 : الملخص

، حيث  االقتصاديةإبراز أمهية ودور التكوين يف حتسني أداء املورد البشري باملؤسسات  إىلهذه الدراسة دف 
 مواكبةألجل  ترفع به راية التحدي وخيارا البشري، بالعنصر يف النهوض العوامل املسامهة أهم التكوين من يعترب

حتسني  من حىت تتمكن املؤسسة ومهارام كفاءة األفراد العاملني من بالرفع وذلك التكنولوجي، التقدم العلمي و
     تمكينهمل فرص لعماهلا منح ، وكذاجهة من خمرجاا جودة على واحملافظة مردوديتهم أداء عماهلا والرفع من

          الوصول جهة أخرى، و واالجتماعية من املهنية يؤهلهم للرتقيات مما واملهين العلمي مستواهم حتسني من
  . االستقرار والفعالية من املستوى املرغوب إىل
وعلى هذا األساس قمنا بإجراء دراسة ميدانية على عينة من جمتمع الدراسة واملتمثلة يف جمموعة من عمال  

 الوصفي املنهجني على الدراسة هذه اعتمدت و ،) وحدة تقرت(وعامالت شركة كهرباء وطاقات متجددة 
والتأكد من صحة الفرضيات، وألجل ذلك قمنا بإعداد  واملنهج التحليلي قصد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة

املوزعة  االستبيانات  فكان عدد. )وحدة تقرت(استبيان مشل عينة من عمال شركة كهرباء وطاقات متجددة 
       قمنا بإفراغها. استبيانات غري صاحلة للدراسة لعدم اكتمال ملئها 04ع إقصاء ، اسرتجعت كاملة م)50(

  بغية حتليلها"   SPSSاحلزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية " يف برنامج 
اليت تتبناها شركة كهرباء  مدى أمهية وفعالية العملية التكوينية لنا تبني عليها املتحصل النتائج حتليل خالل ومن

يف حتسني أداء موردها البشري والذي يؤدي بالضرورة إىل حتسني ) وحدة تقرت( SKTMوطاقات متجددة 
 .وزيادة إنتاجية املؤسسة

  

   .االقتصاديةالتكوين، حتسني األداء، العاملني، املؤسسة   :الكلمات المفتاحية

Résumé: 

The aim of this study is to highlight the importance and role of training in 
improving the performance of human resources in economic institutions, where 
training is one of the most important factors contributing to the advancement of 
the human element and an option to raise the banner of challenge to keep pace 
with scientific and technological progress, Employees and their skills so that the 
institution can improve the performance of its workers and increase the quality 
of their outputs and maintain the quality of their outputs on the one hand, as well 
as provide opportunities for their workers to enable them to improve their 
scientific and professional level, which qualifies them for professional and 
social promotions on the other hand, Stability and effectiveness. 

 On this basis, we conducted a field study on a sample of the study society 
represented by a group of workers and workers of the company of electricity and 
renewable energies "SKTM" (unit of Touggourt), and this study was based on 
descriptive methods and analytical approach in order to answer the problem 



  

 

presented and verify the validity of the hypotheses. A questionnaire was 
prepared to include a sample of the workers of a renewable energy and 
electricity company "SKTM" (unit of Touggourt). The number of questionnaires 
distributed (50) was retrieved in full with the exclusion of 04 questionnaires that 
were not valid for the study because they were incomplete. We have emptied it 
into the SPSS program for analysis 

Analyzing the results obtained, we find the importance and effectiveness of 
the training process adopted by "SKTM", which improves the performance of its 
human resource, which necessarily improves and increases the productivity of 
the organization. 

 
key words: training, performance improvement, employees, economic 
Corporation. 
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  :ئةــتوط  - أ

الفرد داخل  تدرج ملدى ومقياسا البشري، بالعنصر يف النهوض العوامل املسامهة أهم التكوين أحد يعترب

كفاءة األفراد  من بالرفع وذلك التكنولوجي، التقدم العلمي و ومواكبة التحدي لرفع وخيارا واتمع، املؤسسة

 من اخمرجا جودة على واحملافظة مردوديتها و الرفع من حتسني أدائها من حىت تتمكن املؤسسة ومهارام العاملني

 يؤهلهم للرتقيات مما واملهين العلمي مستواهم حتسني من متكنهم فرص للموظفني منح جهة أخرى ومن جهة،

االستقرار والفعالية؛ فالعملية التكوينية جتعل األفراد قادرين  من املرغوب املستوى إىل الوصول واالجتماعية،و املهنية

و التقنية و اإلنتاجية و اإلدارية اليت هلا عالقة مباشرة بالفرد   على مدامهة كل الضغوطات و التحديات اإلنسانية 

سات كونه إنسان من جهة و احملرك الرئيسي ملختلف عناصر اإلنتاج من جهة أخرى؛ و عليه جند بعض املؤس

تويل اهتماما بالغا بعناصر حتسني األداء، و تقوم بوضع برامج تكوينية خاصة ا وختصص اعتمادات مالية معتربة 

عالية و حتقيق  مهارات وذوي االجيابية املرجوة هلم الصفات موظفني على يتسىن هلا احلصول لتنفيذها حىت

  .األهداف املخطط هلا

  :اإلشكاليــة   - ب

مبثابة استثمار يف املورد البشري يتمثل عائده يف زيادة اإلنتاجية الكلية على مستوى املؤسسة   هو التكوين

  .ككل، و على مستوى الفرد كجزء من الكل

  :وعلى ضوء كل هذا ميكننا طرح إشكالية البحث الرئيسية كما يلي  

  ؟ ؤسسة محل الدراسةفي الم ما هو دور التكوين في تحسين أداء العاملين في المؤسسة االقتصادية

  :الفرعية  التساؤالت  - ت

  :و لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، سنحاول اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية 

 ما هو دور التكوين يف حتسني دافعية الفرد يف املؤسسة حمل الدراسة ؟ �

 ما هو دور التكوين يف حتسني قدرة الفرد يف املؤسسة حمل الدراسة ؟ �

  دور التكوين يف حتسني إدراك الدور لدى الفرد يف املؤسسة حمل الدراسة ؟ما هو  �

  :الدراسة  فرضيات  - ث

ألجل دراسة هذا البحث مت صياغة جمموعة من الفرضيات انطالقا من النظريات و الدراسات  اليت تناولت 

  .موضوع التكوين و عالقته بأداء العاملني، على أن يتم اختبارها من خالل الدراسة

  :لقد مت بناء الدراسة احلالية على الفرضية الرئيسية التالية و 

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكوين األفراد و حتسني أدائهم يف املؤسسة حمل الدراسة
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  : و منها تفرعت ثالث فرضيات فرعية و هي 

 ة حمل الدراسة؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكوين األفراد وحتسني دافعيتهم يف املؤسس �

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكوين األفراد وحتسني قدرام يف املؤسسة حمل الدراسة؛ �

 .  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تكوين األفراد وحتسني إدراكهم ألدوارهم يف املؤسسة حمل الدراسة �

  :اختيار الموضوع  أسباب  - ج

  :اختيارنا هلذا املوضوع نذكر من بني األسباب اليت أدت إىل 

 امليل الشخصي ملثل هذه املواضيع اليت تتعلق عموما بتحسني األداء؛ �

 قابلية املوضوع للبحث و الدراسة؛ �

 عالقة موضوع الدراسة بالتخصص؛ �

 .إحساسنا بأمهية التكوين بالنسبة للفرد داخل املؤسسة كوننا عمال ذوي خربة يف امليدان �

  : الدراسة أهداف  - ح

  :هداف اليت نريد حتقيقها من خالل حبثنا هذا تتمثل يف إن األ

  حماولة اكتشاف و معرفة واقع التكوين يف املؤسسة االقتصادية؛  �

 حتليل و دراسة أثر التكوين على أداء الفرد يف املؤسسة االقتصادية؛ �

  أمهية التكوين،جعل القائمني على إدارة املؤسسة حمل الدراسة و األفراد العاملني ا يدركون مدى  �

 جديد يكون ببحث املكتبة إثراء مث ومن الباحثني، لزمالئي املوضوع هذا حول وميدانية نظرية مادة وفريت �

  .املوضوع هذا يف البحث تعميق يريد ملن     دعما

  : الدراسة أهمية  - خ

 املؤسسات  حياة يف مهمني بعدين بني العالقة تكشف كوا الدراسة هذه أمهية تربز: النظري الجانب �

القرار  خالل أصحاب نمأمهيتها  الدراسة هذه تكتسب كما العاملني، وحتسني أداء ومها التكوين أال

و الذي  أداء العامل، العوامل اليت تؤدي إىل حتسني على التعرف من املؤسسات االقتصادية يف والعمال

 .بدوره سيعود حتما باإلجياب على أداء املؤسسة ككل

 الفعالة أمهيته يف مسامهته وتتجلى الدولة، يف مهم قطاع االقتصادية املؤسسات تعترب : التطبيقي الجانب �

  .أدائهم حتما على سينعكس القطاع ذا العاملني تكوين أن حيث التنمية االقتصادية، يف
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  :الدراسة  حدود  - د

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يلي  

  .بتقرت SKTMمتت الدراسة يف شركة الكهرباء و الطاقات املتجددة  :الحدود المكانية  �

  .13/05/2019إىل  21/04/2019الدراسة يف الفرتة من متت : الحدود الزمنية  �

  :المستخدم في الدراسة  المنهج  - ذ

 النتائج واألهداف للوصول إىل وذلك البحث إعداد يف الباحث عليها يعتمد اليت اخلطوات خمتلف املنهج يبني

 فد موضوع معني أو ما لدراسة ظاهرة الباحث يتبعها اليت الطريقة أنه على املنهج اعتبار ميكن ومنه املوضوعة،

 : يلي  على ما االعتماد يتم البحث من املرجوة األهداف حتقيق وبغية هلا، حلول وتقدمي أسباا على التعرف

 الدراسة و وصف حمل الظاهرة عن واملعلومات البيانات مجع لنا يتيح الذي : التحليلي الوصفي المنهج �

 وتفسريها؛ وحتليلها إليها التوصل مت اليت   النتائج

 األسئلة من جمموعة تتضمن استمارة تصميم طريق عن امليدانية البيانات الستغالل :االستقصائي المنهج �

 .البحث املتعلقة مبوضوع

 البيانات ومت حتليل يف اإلحصائية واألدوات األساليب استعمال من ميكننا الذي : اإلحصائي المنهج �

 SPSSاالجتماعية  اإلحصائية للعلوم احلزمة برنامج على باالعتماد عليها البيانات املتحصل حتليل

V22. 

 :الدراسة  نموذج  - ر

املتغري أما األول هو متغري مستقل يتمثل يف التكوين  املتغري :منوذج الدراسة من متغريين خمتلفني و مها  يتكون

  :منوذج الدراسة من خالل الشكل التايل  يتضحو  الثاين فهو متغري تابع و يتمثل يف أداء العاملني

  

  

  

  

  

  
  من إعداد الطلبة :المصدر

  

 أداء العاملين

 التكوين

 دافعية الفرد

 القدرات املعرفية و املهنية للفرد

 إدراك الفرد لدوره



..............................................................................................................................: مقدمة    

 

  
 ه 

 

  

 :الدراسة  صعوبات  - ز

  :خالل فرتة إجناز حبثنا هذا واجهتنا جمموعة من الصعوبات و اليت ميكن أن نذكر منها 

   قلة املراجع املكتبية باجلامعة املتعلقة مبوضوع الدراسة؛ �

  .عدم جدية بعض العمال يف اإلجابة عن االستبيان �

 :الدراسة  هيكل  - س

يتضمن  حيث  نيصلبف عمل اعتماد خطة ارتأينا املوضوع، إشكالية على اإلجابة عناصر جبميع ولإلملام

  . اجلانب التطبيقيأما الفصل الثاين فيتضمن  الدراسة النظري اجلانب الفصل األول

يف املبحث األول تناولنا فيه املتغري املستقل  تناولنا يف الفصل األول متغريي الدراسة من خالل مبحثني؛و 

 و مراحل العملية التكوينية، و خصائصه و إيضاح أنواعه أهدافهتوضيح   أمهيته و مفهومه و من التكوين انطالقا

حمدداته  مفهوم األداء و عناصره، و من انطالقا التابع حتسني األداء املتغري تناولنا فيه فقد الثاين أما يف املبحث

إىل الدراسات  فيه تطرقنا املبحث الثالثتوضيح عملية تقييم األداء، أما يف  و املؤثرة فيه العوامل وأنواعه، و كذا

و على مستوى  إىل الدراسات باللغة العربية على املستوى احمللي السابقة اليت تناولت متغريي الدراسة و تطرقنا فيه

  .الوطن العريب باإلضافة إىل الدراسات باللغة األجنبية

 لذي هو حوصلة اإلجراءاتو ا ين من الدراسةالثا الفصل التطبيقي فتم التطرق إليه يف أما خبصوص اجلانب

 ذكر الدراسة، مع يف باألداة املستخدمة العينة و التعريف و للمنهج حتديد من امليدانية يف الدراسة املتبعة املنهجية

حتليل  إىل باإلضافة هذه الدراسة، يف إليها النتائج املتوصل عرض مت األخري يف اإلحصائية املستخدمة و األساليب

  .إليها املتوصلتفسري النتائج  و
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  تمهيـــد

      ال ُتكتسب املهارات ال يستقيم أمر الناشئة إّال بالرتبية وال ُتدرك العلوم واملعارف إّال بالتعليم و الّتعُلم و

  .إالّ بالتكوين

   و ما أفرزته من مفاهيم جديدة يف كل ااالت، يتطلبإن التغريات املتسارعة اليت يعيشها جمتمع املعرفة اليوم 

        من اجلميع التعامل معها بعقلية جديدة قائمة أساسا على أن التعلم يعد مرتبطا مبرحلة أو فرتة زمنية معينة

كما أصبح ضرورة حتمية ترافق اإلنسان طوال حياته و هذا التطور اجلديد يتطلب تعديل  أو مبكتسبات ثابتة،

لزم اكتساا باستمرار مما يساهم يف رفع أداء املورد ستتعامل معه على أنه ضرورة مؤكدة، يي ومفهومه للتكوين 

    .راريتهاتمو اس كلكالبشري و بالتايل يتطور مردوده، و تزداد جناعة املؤسسة  
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  عموميات حول التكوين: المبحث األول 

فيه ميثل استثمار يف املوارد البشرية، يكون له عائد يظهر يف شكل تم املؤسسات بالتكوين ألن ما ينفق 

على مستوى الفرد، فتظهر أمهية التكوين يف زيادة املعارف و املهارات األمر الذي يؤدي إىل رفع دافعية  زيادة

  .وقدرة الفرد على العمل، و للتعرف على ذلك يستوجب التطرق ملختلف املفاهيم املتعلقة به

  تعريف التكوين: األول المطلب 

  ا يلغو :  أوال

  .اشتقت كلمة تكوين من الفعل َكوَن، يف علم الكالم هو إخراج الشيء من العدم إىل الوجود

  .Formerو يقابله باللغة الفرنسية الفعل 

  اصطالحا:  ثانيا

   جتعله جديرا ذا العملالتكوين هو إعداد الفرد و تدريبه على عمل معني لتزويده باملهارات و اخلربات اليت 

        و كذلك إكسابه املعارف و املعلومات اليت تنقصه من أجل رفع مستوى كفاءته اإلنتاجية و زيادة إنتاجيته

  .)1(يف املؤسسة 

و قدرات  ي يهدف إىل إكساب العاملني معارف و مهاراتذالنشاط املخطط ال: بأنه  DAVIDدافيد  يعرفهكما 

  .)2(جديدة متكنهم من أداء األعمال املوكلة إليهم بكفاءة 

 كل قبل والتكوين االجتماعية وترقيتهم تطورهم أكثر وخيص العمال لكل حق بأنه  LANFERو يعرفه 

  .)3( واملهين التقين التطور مع البشرية املوارد تكييف أجل من للمؤسسة وسيلة وهو     شيء

 معارفهم العمال لتحسني عليها يستند اليت والطرق والوسائل العمليات جمموع بأنه عرفهيف SEKIOLIأما 

  .)4(املؤسسة  أهداف إىل للوصول الضرورية الذهنية قدرام وكذا ومواقفهم وسلوكهم

بأنه عملية دف إىل تكييف العمال مع التغريات و ظروف العمل و تسيريهم وترقيتهم  TUILIERو يعرفه 

  .)5(االجتماعية عن طريق الكفاءة املهنية 

  

  

  
                                                           

  ؛03، ص 06، جملة الباحث، جامعة اجلزائر، العددتحليل التدريب و التحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةالشيخ الداوي،  )1
  ؛37، ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشريةبوحفص عبد الكرمي،  )2
3  (, canada 1990, P108la gestion des ressources humainesWearther J.R   
  ؛308ص  ،2008االردن،  والنشر، للطباعة وائل دار ،البشرية الموارد إدارة الصباغ، نعيم زهري درة،  إبراهيم عبدالباري  )4
5( . P.U.F. Paris. 1977. P32La promotion socialeGny. Khuikkieri.   
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  :و يرى البعض اآلخر أن التكوين

تنمية منظمة و حتسني للمعارف و االجتاهات و املهارات و السلوكيات اليت تتطلبها خمتلف مواقف هو 

  .)1(العمل، و ذلك بغية قيام األفراد بأعماهلم املهنية على أحسن وجه 

         هو جهود إدارية و تنظيمية مرتبطة حبالة االستمرارية تستهدف إجراء تغيري مهاري و معريف و سلوكي

    خصائص الفرد العامل احلالية و املستقبلية لكي يتمكن من اإليفاء مبتطلبات عمله و أن يطور أداءه العملييف 

  .)2(و السلوكي بشكل أفضل 

تستهدف مهارات نظمة فمن خالل ما تقدم نالحظ أن الكل يرى بأن التكوين هو جمموعة من العمليات امل

تغريات فيها و ذلك لغرض مواجهة و التغلب على العراقيل اليت  و سلوكيات الفرد العامل و معارفه و إحداث

  .تواجه العامل أثناء قيامه باملهام املنوطة له و املتعلقة بنشاطه املهين

جمموعة من العمليات املنظمة و املرتابطة فيما بينها  التكوين هو وسيلة و ليس غاية، يتضمنوصف و عليه ميكن 

مواجهة خمتلف ف و مهارات و سلوكيات جديدة أو إحداث تغيريات فيها لغرض دف إىل إكساب العامل ملعار 

  .مواقف العمل بالطريقة املثلى و بالتايل الوصول به إىل درجة الكفاءة و حتقيق األداء الفعال

  المفاهيم المرتبطة بالتكوين:  ثالثا

 يعين ولغويا كون، فعل من former الالتيين املصادر ذات التكوين كلمة اشتقت  :التدريبو  التكوين  )أ 

 والباحثون العلماء خمتلف ترمجه الذي ، Trainingاإلجنليزية اللغة يف املفهوم هذا الشيء شكال، ويقابله إعطاء

     جند و عليه للتكوين، الفرنسي املفهوم تستعمل ال اإلجنليزية اللغة أن اإلشارة من والبد ،بالتدري مبفهوم العرب

  .العريب املشرق يف املتداولة تدريب لكلمة خالفا التكوين يستخدم مصطلح اجلزائري الباحث أن

 يستعمالن ماغالب  مصطلحان مها و بالتكوين كثريا مرتبطة كلمة التنمية تعترب  :التنميةو  التكوين  )ب 

 واالجتاهات واملهارة املعرفة من املنتظمة التنمية « بأنه التكوين يعرف من كفهنا ؛واحدة لةاحل  مزدوجىنمع إلعطاء

 .)3( »هل معطى عمل أو لواجبا الصحيح األداء يؤدي يما لك خصلش

 يفرق من كهنا أن إال املستخدمة الوسائل حيث املفهومني من تشابه من الرغم على أنه الباحثنيبعض  ويرى

 املهارات تنمية ويستهدف احلالية الفرد وظيفة على يركز فالتكوين منهما، لكل ينالزم املدى سأسا على بينهما

 العاملني تنمية فإن أخرى ناحية من ؛الوظيفة احلالية يف احلايل األداء تطوير يف واضح بشكل تساهم اليت والقدرات

                                                           
  ؛99، ص 2004، مديرية النشر جلامعة قاملة، قاملة، إدارة الموارد البشريةمحداوي وسيلة،  )1
  .202، ص 1999، دار حامد، عمان، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيخالد عبد الرمحان اهليثي،  )2
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف علوم التسيري، جامعة التكوين بمؤسسات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تحديات و فروقاتصوان أمحد، زهوان عبد اهلادي،  )3

  .24، ص 2015/2016معسكر، 
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       مهارات إىل احلاجة أمهية زرب ت للفرد سوف املهين املسار تطور عفم التنظيم، يف املستقبلية الوظائف على تركز

  .التنمية آليات من آلة أو أداة إال هو ما التكوين أن القول ميكن سبقما  خالل فمن جديدة قدرات و

التفكري  على الفرد مقدرة يف زيادة عان عبارة فالتعليم والتكوين، التعليم باين فرق هناك  :التعليمو  التكوين  )ج 

عبارة  فهو التكوين أما ا، مير اليت امليزات عان والناجتة الفرد لدى السلوكية التغريات فهو التعلم أما منطقي بشكل

املتكون  التزام تضمن حمددة لغايات تطبيقها جيري ما معرفة على بناءا معينة ملسالك مربمج تعليم عمليات عن

 .حمددة بقواعد

  خصائصهأهمية التكوين و : المطلب الثاني 

  أهمية التكوين:  أوال

الدور الذي يلعبه، إذ يعترب وسيلة ذات أمهية يف تنمية الفرد و اتمع، كما  من خالل  أمهية التكوين تربز 

  :)1(نذكر منهاتتضح األمهية من خالل األهداف االقتصادية اليت يرمي إىل حتقيقها 

يساعد التكوين العاملني على أداء األعمال بشكل سليم و بدون أخطاء و هذا :  تخفيض حوادث العمل �

 .ا عنهانيف غ معدالت حوادث العمل و بالتايل تفادي املؤسسة لنفقات هي ؤدي إىل ختفيضيما 

يؤدي التكوين دورا ها يف ختفيض حاالت ترك العمل و التأخر يف أداء :  تخفيض معدالت دوران العمل �

املهام و ذلك من خالل املهارات و املعارف اجلديدة املكتسبة بواسطة التكوين و بالتايل تفادي املؤسسة 

 .قات عملية احلصول على عمال جدد و فقدان عمال هلم خربةلنف

      جديدة تساعده يف أداء مهامه يف أقل وقت ممكن ملعارففاكتساب الفرد ملهارات و  :يادة اإلنتاجية ز  �

    و الذي بدوره سيؤدي إىل الرفعحتما على حجم اإلنتاج و جودته  هذا نعكسو بأقل تكلفة و بالتايل ي

 .املؤسسة ككلمن إنتاجية 

فالتكوين يكسب الفرد القدر املناسب من املهارات اليت تسمح للعامل  :الرفع من معنويات األفراد  �

 بالتحكم يف نشاطه املهين و هذا ما يؤدي إىل زيادة ثقة العامل يف نفسه، كما حيقق له نوعا من االرتياح

 .عاملواالستقرار النفسي مما ينجم عنه حتسن يف الروح املعنوية لل

       مع التغريات و التطورات احلاصلةعلى التكيف يف األجل القريب  العامل فالتكوين يساعد :المرونة  �

 . يف تقنيات العمل

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم "تافنة"مع دراسة حالة مؤسسة صناعية للمالبس املهنية  دور التكوين في تحسين اإلنتاجية بالمؤسسات االقتصاديةمربك امسهان،  ) 1

  .5- 4: ، ص ص 2015/2016، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، )غري منشورة(االقتصادية 
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   تؤدي عملية التكوين إىل حتسني عالقات املؤسسة جبماهريها و كذا األطراف :تحسين سمعة المؤسسة  �

 .اخل...اليت تتعامل معهم كالزبائن، املوردون، 

 التكوين خصائص:  ثانيا

 : يلي ما أمهها اخلصائص من جمموعة لتكوينل

 باختيارها، عنه تستغين أو املؤسسة إليه تلجأ الذي باألمر ليس فالتكوين :مستمر رئيسي نشاط التكوين )1

     تتجه مث شغلها متطلبات تعيني و الوظيفة مواصفات بتحديد تبدأ احللقات من سلسلة يف حيوية حلقة ولكنه

 .)1( الوظيفة واجبات تنفذ مث من و الفرد اختيار إىل

     العلمية األساليب و التطورات أحدث على الوقوف أو الوظيفة توليه بعد املوظف مع يستمر فالتكوين

 حيتاجها اليت القدرات و املهارات الفرد ٕاكتساب و الوظيفي السلوك لتعديل أداة فالتكوين ختصصه، جمال يف

جديد،  تنظيمي موقع إىل االنتقال أو أعلى وظيفة إىل ةللرتقي ويئته إلعداده أو احلالية وظيفته يف أدائه لتحسني

  .للفرد احلياة الوظيفية على مدى حدوثه تكرار زاوية من ومستمر رئيسي نشاط التكوين فإن لذا

 بينها تقوم متداخلة عناصر أو أجزاء من متكامال،يتكون نظاما باعتباره التكوين إىل النظرة :متكامل نظام )2

   تفيد كله،كذلك النظام حيققه الذي الناتج مبثابة النهائية حمصلتها تكون وظائف أداء أجل من عالقات تبادلية

 املناخ كذا به، و احمليطة التنظيمية البيئة وبني بينه تقوم اليت الوثيقة العالقة توضيح يف للتكوين الشمولية النظرة هذه

 .)2( التكويين العمل فيه يتم الذي العام

 الذي العمل يف للموظفني براجمها خالل من املستقبلية نظرا هلا التكوين برامج إن :المستقبلية النظرة )3

 ممكن وقت أسرع يف و التكاليف و بأقل الطرق بأيسر التطبيق من متكنه إيديولوجية بأحدث به و يقومون سوف

 .املنظمة حتقيقا ألهداف

       جيوز ال مث ومن متغريات مع يتعامل التكوين أن إىل املبدأ هذا ويشري :ومتجدد متغير نشاط التكوين )4

 تهاعاد يف للتغيري عرضة التكوين يتلقى الذي الفردف والتجدد، بالتغري يتصف أن جيب ٕامنا و قوالب يف يتجمد أن

    رييالتغ متطلبات لتواجه األخرى هي تتغري نو املتكون يشغلها اليت والوظائف رغباته، و مهاراته يف وكذا وسلوكه

 وسياسات نظم تتغري كما يتغريون والرؤساء مستحدثاا،و  العمل تقنيات ويف االقتصادية، واألوضاع الظروف يف

 .)3( وإسرتاتيجياا هدافهاأ املؤسسة

                                                           
  ؛08ك امسهان، مرجع سابق، ص مرب  )1
  ؛09املرجع نفسه، ص  )2
، ص 2008/2009، )غري منشورة(، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة فعالية التكوين في تطوير الكفاءاتجعفري بالل،  )3

32.  
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 صغريهم مجيعهم العاملني إىل توجه بل أخرى، دون العاملني من فئة على يقتصر ال حبيث:  ةالشمولي )5

           عمله كان أيا فالعامل واحد، وقت يف الفئات خمتلف وخربات مهارات لتنمية اجلميع فيتعاون وكبريهم

 والتطورات بالتحوالت تتأثر أيضا وظيفته أن كما املؤسسة استمرارية يف فعال دور له مؤسسته داخل مسؤوليته أو

  .)1( فيها حتدث اليت

  أنواع التكوين: المطلب الثالث 

 حسب املناسب النوع واختيار حتديد عليها سوى وما باملؤسسة، للعاملني املوجهة التكوين أنواع من العديد هناك

 واألهداف ...) إداريني تقنيني، عمال حتكم، إطارات، تنفيذيني، قدامى، جدد، ( املستهدفني وفئة نشاطها طبيعة

  .اخلدمة املوظفني أثناء تكوين عملية من املرجوة

  :و ميكن تقسيم أنواع التكوين كما يلي 

 الزمان حيث من  :أوال

 : نوعني إىل وينقسم

إعدادا سليما، ويئته للقيام بعمله تحق الفرد باخلدمة بقصد إعداده يتم قبل أن يل و  :الخدمة قبل التكوين )1

 .ممارسة العمل الفعليلتكوين على لعلى أكمل وجه، ويشتمل على برامج تكوينية توجيهية، وأخرى 

، و يتم أثناء اخلدمة كتزويد املوظف و هذا النوع يكون بعد أن يلتحق الفرد بالعمل :التكوين أثناء الخدمة  )2

باملهارات و املعارف، وصقل خرباته وحتفيزه للرتقية، مما ينمي قدراته على حل املشكالت اليت قد تواجه أثناء 

  . العمل

  من حيث المضمون أو نوع الوظيفة:  ثانيا

  :و ينقسم التكوين إىل ثالثة أنواع و هي 

     يشمل زيادة املهارات اإلدارية لدى الفرد من حتليل للمشاكل و اختاذ القرارات اإلدارية :التكوين اإلداري )1

      و القيادبة و اإلشرافو زيادة القدرة على التفكري اخلالق، كما يشتمل باإلضافة إىل تلك املهارات االتصالية 

  .)2( و التحفيز و التخطيط و التنظيم

    يتم هذا النوع من التكوين يف مراكز متخصصة يف هذا اال، حيث تقوم هذه املراكز :التكوين المهني )2

 لدى القيام إتباعها الواجب واإلجراءات بالقواعد هذا النوع التعريف يستهدفو على مهن حمددة حسب احلاجة، 

                                                           
  ؛10مربك امسهان، مرجع سابق، ص  )1
  .184، ص 2010، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، إدارة الموارد البشريةحمفوظ أمحد جودة،  )2
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     يسبق مل الذين اجلدد الوافدين ميس هو املمارسة و و االستيعاب و التفهم يف الالزمة الفرصة وإعطاء بالعمل

 .)1( أدائه على التمرن أو العمل على التعرف هلم

و يطبق على وظائف أعلى من الوظائف الفنية و املهنية و يضمن معارف و مهارات  :التخصصيالتكوين  )3

ال تركز   احملاسبية و املشرتيات و املبيعات وهندسة اإلنتاج، حيث أن املعارف و املهارات هنا تشمل عادة األعمال

كثريا على اإلجراءات الروتينية و إمنا تركز على حل املشاكل و تصميم األنظمة و التخطيط هلا و متابعتها واختاذ 

 .)2(القرار فيها 

   التكوين الغاية من من حيث:  ثالثا

  :يتم تقسيم التكوين حسب الغرض من تنفيذه إىل 

اجلدد، وهو عبارة عن تزويد مبعلومات  أو العمال يقدم هذا النوع من التكوين للموظفني :التكوين التوجيهي )1

يف املؤسسة  أساسية ختص أهداف املؤسسة وبيئتها وهيكلها التنظيمي، ومعلومات أخرى حول سياسة األفراد

أدائهم، إن مثل هذه الربامج تساعد على سرعة ارتباط الفرد اجلديد بعمله وباملؤسسة مما وطبيعة عملهم وكيفية 

 .يولد لديه الرغبة يف العمل وحتسني روحه املعنوية

ويتضمن هذا النوع من التكوين املعلومات اجلديدة اليت ينبغي أن تقدم : التكوين بغرض تجديد المعلومات )2

، وتدعوا احلاجة دائما إىل تعميم هذا النوع من التكوين يف كافة وا ميارسيتلا اتالتخصص وفق لألفراد العاملني

 أنواع التخصصات، كلما أدت التطورات احلديثة يف العلوم والتقنيات احلديثة إىل إجراء بعض التغريات

 .والتجديدات األساسية ا من وقت آلخر

األفراد العاملني إىل وظائف أعلى يف اهليكل التنظيمي يستخدم هذا التكوين كوسيلة لرتقية   :التكوين للترقية )3

 .فيتم تزويد بعض األفراد باملعارف و املهارات اجلديدة قصد متكينهم من شغل مناصب أعلى

  :من حيث المكان :  رابعا

 :و ينقسم التكوين من حيث مكان إجرائه إىل نوعني مها 

        تتوفر املؤسسات فبعض العمل، موقع يف التكوين عمليات تنظم أن ميكن :تكوين في موقع العمل )1

 املؤسسة ضمن التكوين فيكون إيضاح، و الدعم ووسائل و مرافق ومعدات قاعات التدريس من هياكل على

 التكوين يتم أن ميكن كما أخرى، مؤسسة عمال التكوين يف يدخل وقد العمل مركز بعيدا عن لكن نفسها

                                                           
      ، 2016/3017، جامعة معسكر، )غير منشورة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت علوم التسيري أثر التكوين على االلتزام التنظيميعبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة،  )1

  .13ص 
  .132، ص 2009، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، التدريب اإلداريخلف السكارنة، بالل  )2
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 عادة التكوين مهمة توكل حيث فقط، املؤسسة بعمال خاص احلالة هذه يف وهو العمل ولكن مبركز باملؤسسة

 .املؤهلني املؤسسة ألحد إطارات

   ويتم من خالل التحاق املتكون بالدورات التكوينية يف أحد مراكز التكوين :التكوين خارج موقع العمل  )2

اآلراء  يث يتبادلون اخلربات وأو املعاهد أو اجلامعات، ويلتقي فيه املتكونني بنظرام من جهات أخرى ح

 .والتجارب

  حيث عدد المتكونينمن :  خامسا

  :)1(و ينقسم التكوين حسب عدد املتكونني إىل نوعني مها 

    ويكون ذلك عندما ترتكز العملية التكوينية على أفراد معينني حبيث يتم تناول كل فرد :الفردي التكوين )1

، ولتصريفه ؤسسةمباشرة، وذلك لتوظيف و تكييف الفرد مع املناخ العام للمعلى حدا وقد يتم ذلك بعد التعيني 

مبهام وظيفته وبغري ذلك من األساسيات، وقد يتم أثناء العمل إذا ما أريد تطوير املعارف ومهارات أحد املوظفني 

         ديةبعض املوظفني يف صورة فر  إرسالعلى أداة جديدة أو أساليب جديدة، وقد حيدث ذلك عندما يتم 

  .أو برامج خارج املؤسسةإىل املشاركة يف دورات 

ويكون هذا بالنسبة موعات العمل اليت تشرتك معا يف إجناز مهام حمددة، ويكون  :الجماعي التكوين )2

مطلوب تكوين أفرادها على هذه املهام، أما بالنسبة للعاملني الذين تبني دراسات االحتياجات التكوينية أفرادها 

       د قواسم مشرتكة بينهم من هذه الناحية فتعمل إدارات التكوين، على جتميع هؤالء يف مجاعات تكوينية،وجو 

 .و إخضاعهم معا لربامج تنسجم مع هذه االحتياجات

  العملية التكوينيةحل مرا: المطلب الرابع 

       االحتياطيات اختاذ كل و يستوجب ضبط جمموعة من اإلجراءات لتحقيق األهداف املسطرة من التكوين

لعملية لالبد  إذشيء خيضع للصدفة  الفتنفيذ، الحتسبا للمفاجآت اليت قد تظهر أثناء  الضرورية التدابري و

  :أن متر عرب مراحل و املتمثلة فيما يلي التكوينية 

  مرحلة تحديد االحتياجات التكوينية .1

 العاملني ومهارام معلومات يف إحداثها املطلوب والتطورات التغريات من جمموعة هي التكوينية االحتياجات

 املؤسسة، العمل يف تعرتض سري اليت املشاكل على وللتغلب الزمة، احتياجات على بناءا كفاءم لرفع وسلوكهم

 .واخلدمات اإلنتاج جماالت يف العامة السياسات تنفيذ وبالتايل

                                                           
  32جعفري بالل، مرجع سابق، ص  )1
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      وبني املفروض املؤسسة يف فعال حيدث الذي بني الفرق أا على التكوينية االحتياجات إىل النظر ميكن كما

 االحتياج نوع وكمية يشري إىل واملفروض الواقع بني الفرق وهذا املستقبلية، أو احلالية الظروف ظل يف حيدث أن

 العملني، وحسن أداء لتحقيق الكفاءة السليم التكوين عليه يقوم الذي األساس تعترب بذلك فهي التكويين،

 الكفاية وهي غاية وسيلة لتحقيق هو بل ليس غاية التكوين ألن اجتاهام وحتسني ومهارام مبعلومام واالرتقاء

   .باملنظمة اإلنتاجية

  :)1(فاالحتياجات التكوينية للمؤسسة ال خترج عن ثالثة مستويات 

  ؛مستوى املنظمة �

  ؛مستوى الوظيفة �

  .ردــــــــــمستوى الف �

يتطلب فحصا وتشخيصا جلميع العوامل التنظيمية كثقافة  :االحتياجات على مستوى المنظمةتحليل  .1.1

   املنظمة و رسالتها و هيكلها التنظيمي، إذ أن كل عامل من هذه العوامل يساعد يف حتديد احلاجات التنظيمية،

البدء يف تقدير احتياجات أي حيدد و يضمن احلاجة إىل التكوين يف كل جمال من نشاطات املنظمة، فنقطة 

التكوين تتمثل يف دراسة مؤشرات األداء التنظيمي، و اليت ميكن حصرها يف كفاءة اإلجناز أي معدالت اإلنتاجية، 

الرحبية، و بدراسة هذه املؤشرات من حيث اجتاهها و عالقتها ببعضها البعض، و عالقتها بأهداف املؤسسة ميكن 

   .تياج إىل تنمية األداء التنظيمياستخالص استنتاجات عن مدى االح

   :و حتليل املنظمة أو التنظيم يتضمن النقاط اآلتية 

تربز أمهية األهداف احلالية بالنسبة للمنظمة يف أا تعد أساس و سبب  :دراسة األهداف الحالية للمنظمة �

         اتمع؛ هذا من ناحية،وجود و استمرار املنظمة طاملا بقيت هذه األهداف ملبية لبعض حاجات البيئة و 

          و من ناحية أخرى فإن حتديد األهداف و استيعاا و فهمها من قبل العاملني يساعد أكثر يف العمل

و هذه األهداف اليت توجد من أجلها املنظمة توضع يف إطار رمسي  ،على حتقيقها و ربطها بأهدافهم اخلاصة

  .للمنظمة و يسمى هذا اإلطار برسالة املنظمة

تنصب دراسة تطور املنظمة من حيث األهداف و املوارد و أساليب العمل و اإلنتاج  :دراسة تطور المنظمة �

املشاريع املستهدف تنفيذها، األسواق اجلديدة اليت و األسواق يف املاضي، كذلك دراسة األهداف املستقبلية و 

     تنوي املنظمة دخوهلا، أساليب العمل اليت تتبعها املنظمات املماثلة لعمل املنظمة، إن الغاية من هذه الدراسة

                                                           
 ، جامعة أبو بكر بلقايد)غري منشورة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ختصص إدارة أعمال دور التكوين في تحسين أداء المؤسسة االقتصاديةعمر بلخري جواد،  )1

  .66، ص 2008/2009تلمسان، 
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 عتهابالتايل حتديد االجتاهات العامة لالحتياجات التكوينية وطبي هي حماولة التنبؤ مبسرية املنظمة املستقبلية و

  .ومواقعها

اهلدف من هذا التحليل هو معرفة مدى توافق اهليكل التنظيمي مع النشاطات  :التنظيمي الهيكلتحليل  �

 :من خالل طرح األسئلة  الرئيسية للمنظمة

  ؟؛هل هذا اهليكل أو اخلريطة التنظيمية املعتمدة يساعد على تطور نشاط املنظمة �

  ؟؛هل يسهل مسارها �

  ؟؛مبين على أساس علميهل اهليكل التنظيمي  �

   ؟؛متسلسل حسب األولويات التنظيميةاهليكل التنظيمي هل  �

  ؟؛هل املناصب املدرجة يف اهليكل التنظيمي مدروسة حسب الشهادات �

  .؟هل مهام هذه الوظائف تتوافق مع نشاطات املنظمة �

       ء هيكل تنظيمي متوازنكل هذه النقاط ال بد من التعرض هلا خالل عملية التحليل حىت تستطيع املنظمة بنا

   .و صلب قادر على دعم النشاط الرئيسي للمنظمة

   كل وظيفةمواطن و معامل القصور يف  و يقصد ا حتديد  :تحليل االحتياجات على مستوى الوظيفة 2.1

حيث حنصل عليها من خالل مقارنة جمموعة الوصف الوظيفي اليت تتضمن املعلومات  ،املؤسسة داخلأو عمل 

و ما هو كائن فعليا ) اخل...و أدوات العمل،  الواجبات، املسؤوليات، ظروف(املتعلقة مبتطلبات العمل أو الوظيفة 

 فيها األداء يطور ما و هذا ما يسمح لنا باحلصول على صورة واضحة حول أداء تلك الوظيفة ومتابعة

 العناصر الجناز الالزمة املهارات والقدرات تحديدب األولية عناصرها إىل الوظيفة حتليل، وكما يتيح لنا )1(باستمرار

 .الوظيفة ذههل املختلفة

  :)2(هي  عملياتو تتم هذه املرحلة عرب ثالثة 

         ليتم وتشمل هذه العملية حتديد مضمون العمل أو الوظيفة و مستواها، :األعمال  تصميم �

     ؛ و عادة ما يتم التصميميف املؤسسة على أساسها فيما بعد حتديد أنواع األعمال الواجب توافرها

من حيث طبيعتها وحمتواها  على شكل تكوين جمموعات من األعمال تضم كل جمموعة أعماال متشاة

  .و من حيث موقعها التنظيمي

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة العريب التبسي تبسة، تكوين اإلطارات و دوره في تحسين أداء العاملينصراوي آمال،  )1

  ؛30، ص 2015/2016
  ؛110جامعة دمشق، ص  ،األفراد: إدارة الموارد البشرية سليمان خليل الفارس و آخرون،  )2
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و يتم فيها مقارنة النتائج اليت مت التوصل إليها نتيجة عملية التصميم مع ما هو متاح  : تحليل األعمال �

و من بني القرارات املناسبة بكل ما يتعلق بأنواع الوظائف و عددها  الختاذلديها من وظائف و أعمال 

  :هذه القرارات 

  إضافة وظائف أو أعمال جديدة تتناسب و املتغريات املستجدة؛ �

  عن بعض الوظائف أو األعمال احلالية؛االستغناء  �

االجتاه ببعض الوظائف أو األعمال حنو املزيد من جتزئتها أو العكس دمج بعضها يف عمل  �

  .أو وظيفة واحدة

و يقصد ا تدوين مجيع املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل عملية  : األعمال توصيف �

و املؤهالت و القدرات  التحليل و وصف كامل املهمات و الواجبات و املسؤوليات و ظروف العمل

مت  ، و بصورة متسلسلة و موحدة جلميع األعمال أو الوظائف اليتاليت يتطلبها ذلك العمل أو الوظيفة

 .حتليلها

    احلاجة تظهر الذين األفراد حديد اهلدف من هذا التحليل  :تحليل االحتياجات على مستوى الفرد 3.1

، باإلضافة املستقبلية احلالية و وظائفهم يف لرفع أدائهم معارفهم و مهارام و قدرام تنمية دف إىل تكوينهم،

       األخذ مع أدائه، لتطوير املطلوبة املعارف و املهاراتمث  من و ملكونات الوظيفة، الفرد أداء طريقة حتديدإىل 

 بطريقة احلالية الوظيفة ملمارسة اكتساا جيب اليت املعارف و ألنواع املهارات التحديد املسبق إمكانية االعتبار يف

  .)1(  لتأدية وظيفة جديدة أو خمتلفة

يتطلب  حيث قياس لسلوك األفراد ألنه السابقة األنواع مع باملقارنة أصعب التحليل من النوع هذا يعترب و

  :)2(وهي  جوانب عدة من تهمو دراس همحتليل

اليت  ووظائفهم وخربام وختصصام مؤهالم حسب األفراد يقسم هنا : الوظيفية المواصفات �

 .يتبعوا اليت واألقسام واألدوات يؤذوا اليت واألعباء يشغلوا

مثل  الشخصية الصفات وبعض والسن اجلنس حسب األفراد يصنف هنا : الشخصية الخصائص �

 .عمله جتاه الشخص لدى والدوافع الطموح ومقدار فيه، الرغبة ،والتكوين للتعلم االستعداد القدرات،

                                                           
  .22عبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة، مرجع سابق، ص  )1
  .40، ص 2017/2018، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت علوم اقتصادية، جامعة عبد احلميد بن باديس، أثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشريةبلغيث حنان،  )2
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 أدائه معدالت حيث من الوظيفة يف الشخص سلوك على هنا الرتكيز ويكون : السلوكية الجوانب �

 هدافواأل والزمالء الرؤساء مع عالقته ونوع اآلخرين، مع تفاعله ومدى واجنازاته هحتصيل ومستويات

 .املؤسسة أهداف مع تعارضها أو توافقها ومدى الشخصية

 شوفك من بينها اخلاصة بالعاملني داخل املؤسسة املعلومات هذه مجع يف تستخدم وسائل هناك عدة و

 توجد واليت و التقييم ، كشوف التنقيطو الشكاوي ، التقاريرأو سجل الغيابات العاملني سجالت أو فراداأل

  .العاملني شؤون قسم أو فراداأل إدارةب املصلحة املكلفة يف

  التكوينية، لالحتياجات دقيق حتديد عنها ينتج و بعضها، مع التحليل من الثالثة األنواع هذه ترتبط و

  :رقم التايل الشكل يف ذلك توضيح ميكن

  
  التكوينية االحتياجات تحديد طرق): 1-1(رقم  الشكل

  

  

  

  

  

  
  

، كلية العلوم )غري منشورة(مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  و دوره يف حتسني اإلنتاجية يف املؤسسات االقتصادية،بلقايد إبراهيم، أمهية التكوين : المصدر

  .88ص  ،2006االقتصادية و التجارية و العلوم التسيري، جامعة وهران،

  

 :أمهها خطوات عدة إتباع ينبغي التكوينية االحتياجات حتديد إىل للوصول أن القول ميكن و عليه

 املعارف؛ و املهارات خمتلف حتديد �

 احلالية؛ الوضعية تقييم �

 .املستقبلية الوضعية و احلالية الوضعية بني االختالف أو الفجوة تقدير �

  

  

  

 تحليل التنظيم تحليل التنظيم تحليل التنظيم

 تحديد األفراد المحتاجين للتكوين تحديد نوع التكوين المطلوب تحديد مواقع احتياج التكوين

 تحديد االحتياجات التكوينية
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 مرحلة تصميم برنامج تكويني  .2

 الذي اجلهد تكويين، و برنامج أي وراء جناح الرئيسية األداة التكويين للمنهج الواقعي و اجليد التصميم يعد

 عائدا حيقق هاما استثمارا ذاته حبد يعد عملية التصميم يف بذله التكوين جمال يف املهنيني و املسؤولني على جيب

 التكويين الربنامج حمتويات تواكب من التصميم يتضمنه خالل ما من ذلك و املعنوي و املادي املستويني على وافرا

  .)1( إليها التوصل مت اليت التكوينية لالحتياجات

  :التالية بالعناصر اإلحاطة على التصميم خطوة تشمل و

   األهداف الربنامج، و هذه وراء من حتقيقه يتم ما هي األهداف :التكويني البرنامج أهداف تحديد �

          األفراد أداء يف مستوى تغيري إحداثه من يراد ما توضح و مقدما، إقرارها و تصميمها جيرى نتائج هي

 .التكوينية املادة وضع يتم ضوئها يف و سلوكهم، و اجتاهام و

 املوضوعات أو املفردات، تناول أو عرض فيه يتم الذي السياق به يقصد و :التتابع و الترتيب تحديد �

        اخلاصة، إىل املواضيع العامة املواضيع من كاالنتقال األساسية التعلم قواعد و مبادئ حتديد وينبغي

 .غري املعروفة و الصعبة املفردات إىل للمشاركني املعروفة و السهلة املفردات من و

 ا املقصود و تكويين، برنامج ألي قصوى أمهية ذات الربنامج حمتويات تعد :البرنامج محتويات �

 تتضمن فهي بالتايل و التكوينية، االحتياجات ضوء يف حتدد اليت و عليها التكوين سيتم اليت املواضيع

 شكل على أو ،نظري بأسلوب مطبوعة مادة من التكوينية، املادة مواضيع من ضريهحت سيتم ما كل

 .، أو بأسلوب تطبيقيبرنامج يف عرض  شرائح على موضوعة )(PowerPoint حبوث و مقاالت

 الربامج من برنامج لكل املناسبة التكوين أساليب حتديد يتم اخلطوة هذه يف :التكوين أساليب تحديد �

 حتقيقه إىل التكوين يسعى الذي اهلدف أمهها عوامل، عدة على املناسب األسلوب يعتمد و التكوينية،

      األساليب عن أساليب قد ختتلف تتطلب الفنية املهارات حتسني إىل دف اليت التكوينية فالربامج

 نوع حتديد يف دور الوظيفيللمستوى  أن كما االجتاهات، تعديل إىل دف اليت الربامج يف تتبع اليت

 للموظفني تقدم اليت الربامج تنسجم مع ال دق املديرين تكوين تناسب اليت فاألساليب األسلوب،

 .اآلخرين

  

  

                                                           
  .191، ص 2002، 2، مركز اخلريات املهنية لإلدارة، القاهر، مصر،طالتدريبيةالعملية توفيق عبد الرمحان،  )1
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  :)1(ما يلي املعلومات  و األفكار لعرض يستخدمها أن للمكونمن بني األساليب اليت ميكن و 

 حماضـــرات �

  ؛دراسة احلاالت �

  ؛متثيل األدوار �

  ؛التطبيقيةاألعمال  �

 احملاكاة �

  ؛املباريات اإلدارية �

  .الندوات �

عند  املسطرة األهداف إىل الوصول يف التكويين الربنامج جناح عوامل أهم من :المكونين اختيار �

 من الرغم على و فهمها، و املعلومات إيصال يف األساسي الدور عليه يقع الذي املكون هو تصميمه،

 بعض القتصار ذلك و النجاح، من حتد قد املخصصة امليزانية أن إال الربنامج جناح يف املكونني أمهية

 ال حيث البشرية، املوارد مصلحة مدير ذلك يف مبا موظفيها على املكونني اختيار عملية يف املؤسسات

 داخل من كان سواء املكون يتصف أن جيب و اخلارج، من مكونني لتعيني مالية خمصصات توجد

 .)2( للربنامج اجليد التحضري و التخصصية بالكفاءة خارجها من أو املؤسسة

 االعتبار بعني يأخذ أن الربنامج ملصمم البد ناجحة االختيار عملية تكون لكي :المتكونين اختيار �

   :)3( يلي فيما تتمثل اليت و ترشيحه يتم من يف توافرها الواجب الشروط

 ؛املستوى رفع و للتعلم الكايف االستعداد �

 ؛جديدة مهارات تعلم يف الرغبة �

 ؛الربنامج يف الفعالة املشاركة من متكنه اليت الشخصية اخلربة من األدىن احلد �

 .الربنامج موضوعات استيعاب و مسايرة من ميكنه الذي الفعلي املستوى  �

 نوعني إىل التكوين تقسيم ميكن لتحديده و التكوين، مكان اختيار من البد :التكوين مكان تحديد �

 يكون أن ميكن و التكوين مكان حتديد على يساعد التقسيم هذا ألن فردي تكوين و مجاعي تكوين

 .)4( املتكون حيتاجها اليت املعدات و اآلالت تتوفر حيثأو خارجه،   العمل مكان يف التكوين

                                                           
  .344-342، ص 1995، مركز التنمية املركزية، اإلسكندرية، مصر، إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر،  )1
  .25عبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة، مرجع سابق، ص  )2
  .328، ص 2003، دار قنديل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ت اإلنسانيةإدارة األفراد و العالقاحممد الصرييف،  )3
  ؛25عبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة، مرجع سبق ذكره، ص  )4
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 للتكوين بالتخطيط املكلفني يقوم إذ لتنفيذها نيةاز يم التكوين عملية تتطلب: التكوين تحديد ميزانية �

 راقر  الختاذ التكاليف تلك على اإلطالع من والبد التقديرية، التكاليف ومعرفة التكوين نيةاميز  بوضع

         فتتمثل وتشغيلية استثمارية نفقات إىل التكاليف وتنقسم عدمه، من التكويين الربنامج يف البدء

 العملية يف املؤسسة يساعدون الذين اخلارجيني املستشارين ومكافئات والفنادق تاالزيار  مصاريف يف

 .)1( التكوينية

 تكويني البرنامج ال تنفيذمرحلة  .3

 املراحل من تعترب و عملي، واقع إىل ما مت التخطيط له نظريا  ترمجة التكويين الربنامج تنفيذ خطوة تعترب

من خالل  الفعلي التنفيذ و للتنفيذ اإلعداد اخلطوة هذه تتضمن و ،املسطرة أهداف حتقيق على واملؤثرة احلامسة

  :القيام باإلجراءات التالية 

  ؛ز املكان املخصص بالعتاد و املستلزمات الضرورية للتكوينيجته �

  ؛إعالن اجلدول الزمين لتنفيذ الربنامج التكويين �

  ؛توفري املناخ املالئم و الظروف املناسبة الستقبال املتكونني �

  ؛التكوييناستدعاء األفراد املعنيني بالربنامج  �

  .بداية التطبيق العملي للربنامج التكويين �

  مرحلة متابعة و تقييم البرنامج التكويني .4

       أحدثه الذي التغيري حجم قياس إىل باإلضافة تهفاعلي مدى قياس عن عبارة هو التكويينالربنامج  تقييم

من املؤسسات  أن الكثري املتكونني حيث تعترب عملية التقييم ذات أمهية كبرية إال ومهارات سلوكيات و معارف يف

  :)2(واملتمثلة يف  ال تقوم به على أساس علمي و بالتايل عدم االستفادة من األهداف اليت ترمي هلا عملية التقييم

 تنفيذه ومعرفة أو إعداده حيث من التكويين، الربنامج مرحلة خالل حدثت اليت الضعف نقاط معرفة �

 املستقبل؛ يف معاجلتها على للعمل أسباا

 بعملية التكوين؛ قيامهم و عاتقهم على امللقاة مسؤوليام حتمل يف املتكونني جناح مدى على التعرف �

 .التكوين من املتكونني استفادة مدى بيان �

  

  

                                                           
  .39صراوي آمال، مرجع سابق، ص  )1
  .27عبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة، مرجع سابق، ص  )2
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  :)1(و هناك عدة معايري ميكن استخدامها يف تقييم مدى فاعلية الربنامج التكويين منها 

  ردود أفعال املتكونني؛ �

  التعلم الذي اكتسبه املتكون؛ �

  سلوك املتكون يف العمل؛ �

 .النتائج احملققة على مستوى املؤسسة ككل �

  
  مراحل العملية التكوينية :)2-1(الشكل 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  
  .135، ص 2009، 3مدخل اسرتاتيجي، عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع، بغداد، ط:عادل حروش، إدارة املوارد البشرية :المصدر

  

  

  

  

  

                                                           
  .141، ص 2009، 3، عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع، بغداد، طمدخل استراتيجي: البشريةإدارة الموارد عادل حرحوش و مؤيد سعيد السامل،  )1

 تحديد االحتياجات على مستوى المنظمة 

 على مستوى الوظيفة 

 على مستوى الفـــرد 

 وضع األهداف التكوينية

 تصميم و اختيار أساليب التكوين وضع معايير قياس فعالية التكوين 

 التكوين

 قياس نتائج التكوين

 مقارنة النتائج مع المعايير
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  التكوين كنظام: المطلب الخامس 

  تعريف النظام :  أوال

 كليا جمموعها تركيبا يف تشكل أجزاء أو أشياء بني وتربط جتمع اليت املركبة الوحدة أو املنظم الكل النظام هو

  .)1(موحدا 

جزء  كل يؤدي و بانتظام بينها فيما واملتفاعلة املرتابطة األجزاء أو العناصر من كما يعرف النظام بأنه جمموعة

 .)2( مشرتكة أهداف حتقيق أجل ومن بأكمله، للنظام الزمة حمددة وظيفة منها

  تعريف نظام التكوين:  ثانيا

و تعمل بشكل متناسق بينها تتأثر فيما و تؤثر بعضها ببعض، و جمموعة من األنظمة مرتبطة باعتبار املؤسسة 

فإذا أخدنا نظام إدارة األفراد كونه نظام فرعي ؛ لتحقيق هدف حمدد، لتشكل يف جمملها نظام واحد متكامل

الذي يعترب أحد أهم  و التكوين نظام جندباملؤسسة، جنده هو بدوره يتألف من جمموعة من األنظمة من بينها 

  .اتاملؤسس األنظمة تركز عليه بعض

         النظم فمنطق البشرية، املوارد تسيري نظام وهو وأعم أمشل لنظام فرعي نظام فيعرف التكوين كنظام بأنه هو

  .)3( واختيارها البشرية املوارد جهود ختطيط عن التكوين ألنشطة االنعزال حالة يف يستقيم ال

       معينة ترمي أساسا إىل حتقيق نتائج اقتصادية أهداف لتحقيق معا تعمل مرتبطة عناصر النظام لهو هذا 

ألن هناك ارتباط  ؛)4( املؤسسةاألفراد من حتسني أدائهم ومسايرة ومالئمة التطور احلاصل يف بيئة من خالل متكني 

 .املؤسسة ككلوأداء وفعالية  ،بني تكوين األفراد ورضاهم وأدائهم الفعال وثيق

 مكونات نظام التكوين:  ثالثا

 أمهية منها ولكل وقوي، تكامل وثيق يف معا ترتبط عناصر من يتكون التعقيد، بالغ نظام هو فلكون التكوين

حيث ) مدخالت، معاجلة، خمرجات(؛ و عند حتليل النظام جنده يتكون من العناصر الكلية النظام حركة يف خاصة

  .هذه العناصر مضموا خيتلف من نظام إىل نظام آخرأن 

  

  

  

                                                           
  ؛55، ص 1995، 5، مركز الكتب األردين، األردن، طالمفاهيم اإلدارية الحديثةفؤاد الشيخ سامل، و آخرون،  )1
  ؛16مربك امسهان، مرجع سابق، ص  )2
  ؛28صوان أمحد، زهوان عبد اهلادي، مرجع سابق، ص  )3
  .58عمر بلخري جواد، مرجع سابق، ص  )4
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  :)1(تتمثل مكونات نظام التكوين فيما يلي  و

   ،منه دفاهل حتقيق أجل من األمام إىل وتدفعه النظام حترك اليتو العناصر  األجزاء مبثابة هي و :المدخالت .1

 وميكن؛ النظام واحتياجات يتناسب آخر شكل إىل األوىل طبيعتها من لتتحول معينة لعمليات إخضاعها يتمو 

  : ما يلي إىل التكوين نظام مدخالت تصنيف

 الصلة ذات سلوكهم وأمناط واجتاهام ورغبام األفراد قدرات و طاقات يف وتتمثل :إنسانية مدخالت �

 الذين األفراد كافة من تتكون التكوين لنظام اإلنسانية املدخالت أن أي ،وأهدافه النظام بنشاط

 األفراد هؤالء وختتلف ومساعدين، وفنيني وإداريني ومتكونني مكونني من التكوين عملية يف يشرتكون

 .ووسائلها وأهدافها الربامج هذه نوع حسب أي فيها، يشرتكون اليت التكوينية الربامج باختالف

 وقد عمال، أو التنفيذيني أواملوظفني األقسام رؤساء أو املديرين من يكونون فقد للمتكونني فبالنسبة

 حتسني ويراد ضعيفة إنتاجية هلم الذين من يكونون وقد ترقيتهم، يراد اللذين أو اجلدد العاملني من جندهم

 إثراء يراد اللذين من أو لديهم، معينة مهارات تنمية يراد اللذين من يكونون قد أو أدائهم، مستوى

 .لديهم االجتاه أو السلوك حتسني أو معلومام

 .التكوين شؤون يف خرباء أو متخصصون مكونني أو جامعيون أساتذة جندهم فقد املكونني أما

     وإشراف وتنسيق وتنظيم ختطيط من التكوين بأمور معنيون فهم واملساعدون، والفنيون اإلداريون أما

 وجودها يلزم حمددة خصائص فيهم تتوفر أن جيب الذي و ذلك، غري إىل وتقييم ومتابعة التنفيذ على

 .األعباء ذه للقيام

 تصل واليت ومواد، وجتهيزات ومعدات أموال من اإلنسانية غري املوارد كافة يف تتمثل و  :مادية مدخالت �

 الالزمة موالاأل من تتكون التكوين لنظام املادية املدخالت أن أي ،عملياته يف ويستخدمها النظام إىل

 من تتضمنه وما التكوين، فيها سيقام اليت املواقع إىل باإلضافة مراحله، واستمرار لتكوين على لإلنفاق

 .للتكوين وأقسام قاعات

 بيانات على وتشمل املدخالت من هام آخر نوع املعلومات تعترب): المعلومات( معنوية مدخالت �

 وتضم واملعايري، واإلجراءات واألساليب الطرق تتضمن كما املتكونني، منها يأيت اليت باملؤسسة خاصة

 لظروفا عن بيانات على حتتوي كما التكوين، موضوع ختص اليت والتجارب والبحوث النظريات

 .وأفكار ومفاهيم ومعتقدات قيم من يسوده وما بالنظام، احمليطة واألوضاع

                                                           
  .59- 58عمر بلخري جواد، مرجع سابق، ص  )1
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      للنظام، واخلارجية الداخلية البيئة مصدرها )املعنوية ،املادية اإلنسانية،( الثالثة بأنواعها املدخالت وهذه

  .هلذا النظام وجد ال وبدوا أيضا، البعض لبعضها وضرورية البعض بعضها مع تتفاعل مدخالت وهي

 العمليات بأداء خيتص اجلزء فهذا املدخالت بعد النظام من الثاين اجلزء العمليات تعترب :)معالجة(العمليات  .2

 بعملية خيتص أنه أي النظام، أهداف حتقيق بغية خمرجات إىل املدخالت حتويل معاجلة و أجل من واألنظمة

  .املطلوبة واخلصائص الصفات اكتساب ميكنهم حىت للمتكونني الفعلية واملعاجلة نفسها، التكوين

 اليت والقدرات املهاراتموعة  احملققة اإلجنازات سلسلة يف أساسا تتمثل املخرجات إن :رجاتخالم .3

 البيئة خدمة يف النظام به أسهما م قيمة ثلمت ، حيث أاالنظام نتيجة عن تعرب بدورهاهي و  ،املتكونون كتسبهاا 

 .األفراد يف معنوية تغيريات أو خدمات أو سلع صورة يف )احمليطة البيئة(اتمع إىل املخرجات تلك وتعود احمليطة،

 :)1( وهي املدخالت تصنيف مع متوافقة أسس على التكوين نظام خمرجات تصنيف وميكن

 اكتسبوا أم اآلن ويفرتض التكوينية، بالعملية مروا أن بعد املتكونني وهم :اإلنسانية المخرجات �

 ديدجت أو ملهارام إضافة أو معارفهم يف زيادة أو الشخصية خصائص بعض يف كتغري جديدة، خصائص

 . لقدرام

 اخلصائص اكتسبوا أن بعد املتكونون حيققها سوف اليت امللموسة النتائج أي: المادية المخرجات �

 طريق اإلنتاجية،عن الكفاية زيادة مثل متنوعة، كثرية صور يف النتائج هذه تظهر أن نكميو  اجلديدة،

 .األداء وارتفاع واجلهد، الوقت يف الوفرات وحتقيق التكاليف، ختفيض

 للعاملني، والنفسي الفكري اجلانب يفهذه املخرجات   تتمثل :)المعلومات( المعنوية المخرجات �

 املتكونني، معلومات تطوير شكل يف املخرجات هذه وتظهر املادي، اجلانب على بدوره يعكس والذي

 فيها، يعملون اليت للمؤسسات والئهم وازدياد مؤسسام، ومشكالت مبشكالم وعيهم مستوى وارتفاع

 .عالقام يف االنسجام وتعميق واإلنتاجية العمل حنو نظرهم وجهات وحتسني

  

  

  

  

  

                                                           
  .20مربك امسهان، مرجع سابق، ص  )1
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  اإلطار المفاهيمي لألداء: المبحث الثاني 

إن من أهم عوامـل جنـاح املؤسسـات املعاصـرة هـو اهتمامها بالعنصـر البـشـري ومبــدى حتقيق رغباتـه وآماله، 

فبقاء املـؤسسـات واسـتمـرارها يف ظـل املنـافسـة العـامليــة الكبيــرة والشـديـدة مـرهـون بـهـذا الـعنصر؛ إذ ال يكفي للبقاء 

كفـاء فـقـط، بــل يـجـب االهتمـام بـهـم وحتسـيـن مستــواهم وذلك عن طريق تقييم واالستمـرار جـلـب عـاملـيـن أ

مـن أهـم السيـاسات املستعملة من قبل  ؛"األداء وتقييمـه"أدائهم وحتسـينـه باستمـرار، وتعتبـر سيـاسـة دراسـة 

ــة إىل تقدميهـــا معلومات تفيدها حتما املنظمات العاملية لكوا تدرس أداء العاملني دراسة شاملة وكاملة باإلضافــ

  .يف اختاذ إجراءات وحلول لبعض املشاكل

         وملعرفة هذه املعلومات واإلجـراءات سوف نتطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم األداءو حمدداته وتقييمه 

  .و العوامل املؤثرة فيه

  تعريف األداء و عناصره: المطلب األول 

  تعريف األداء:  أوال

   :سنتطرق إىل مفهومه اللغوي و املفهوم االصطالحي كما يلي 

  : لغويا .1

  ،»أدى« كلمة أداء مشتقة من الفعل 

إىل معىن املشي مشيا ليس بالسريع و ال بالبطيء، و أدى فالن الصالة » أدى« يشري املعىن اللغوي للفعل  و

و ذا املعىن فإن املعىن  يء أي أوصله إليه؛أي قام ا لوقتها؛ و أدى الشهادة أي أدىل ا؛ و أدى إليه الش

  .)1( اللغوي لكلمة أداء هو قضاء الشيء أو القيام به

و اليت  Performerو املشتقة من الفعل  Performanceقابل كلمة أداء يف اللغة الفرنسية اللفظ يو 

  .)2(يقصد ا إجناز أو تنفيذ 

  : اصطالحا .2

درجة حتقيق و إمتام املهام املكونة لوظيفة الفرد، وهو يعكس الكيفية اليت حيقق أو يشبع الفرد  بأنهاألداء  يعرف

   فاجلهد يشري إىل الطاقة املبذولة، أما األداء قياس ؛متطلبات الوظيفة وغالبا ما حيدث تداخل بني األداء واجلهد

  .)3(على أساس النتائج اليت حققها الفرد 

                                                           
  .42، ص 2001دارية، القاهرة، ، املنظمة العربية للتنمية اإلالتدريب اإلداري الموجه باألداءحممد املبيضني عقلة، حممد جرادات أسامة،  )1
، جامعة منتوري قسنطينة، )غري منشورة(، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري واقع تسيير األداء الوظيفي للمورد البشري في المؤسسة االقتصاديةهروم عز الدين،  )2

  .22، ص 2007/2008
  ؛25، ص 2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، بليةرؤية مستق: إدارة الموارد البشريةرواية حممد حسن،  )3
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  .)1(معني  بعمل املرتبطة املسؤوليات و الواجبات و املهام إجناز بأنه  Murphy هعرف و 

     ول من قبل فرد معني، والنتائجذكما يرى بعض الباحثني أن أداء العامل هو عبارة عن حصيلة اجلهد املب

؛ و مدى مسامهته يف إجناز األعمال والواجبات املوكلة إليه بشكل )الدافعية، القدرة، اإلدراك(عن ثالثة عوامل 

  .)2(فعال 

 املهمةإمتام  بغية عضليا أو كان فكريا الفرد طرف من املبذول اجلهد أو املهارة أو النشاط عرف أيضا بأنه

  .)3( املنظمة قبل من احملددة األهداف حتقيق إىل يؤدي سلوك وهو إليه املوكلة

  :و على ضوء ما سبق ميكن تعريف األداء 

  هو جمموعة األنشطة اليت يؤديها الفرد، واليت تعرب عن مستوى كفاءته يف إجناز املهام و الواجبات املنوطة واملوكلة له

   األداء عناصر:  ثانيا

هناك عناصر بعود أمهيتها يف قياس و حتديد مستوى األداء للعاملني يف املؤسسات حيث بدوا  ال ميكن احلديث 

  :)4(عن وجود أداء فعال، و تتمثل هذه العناصر يف 

    عن الوظيفة و تتمثل يف املعارف املهارات الفنية و املهنية و اخللفية العامة :ةبمتطلبات الوظيفالمعرفة  �

او ا االت املرتبطة.  

و تتمثل يف مدى ما يدركه الفرد عن عمله الذي يقوم به، و ما ميتلكه من رغبة و مهارات  :نوعية العمل �

  .فنية و قدرة على التنظيم و تنفيذ العمل دون الوقوع يف األخطاء

ل و مقدار أي مقدار العمل الذي يستطيع املوظف إجنازه يف الظروف العادية للعم :كمية العمل المنجز �

  .سرعة اإلجناز

    و تشمل اجلدية و التفاين يف العمل و قدرة املوظف على حتمل املسؤولية يف العمل: المثابرة و الوثوق  �

    .و إجنازها يف أوقاا احملددة و بدون حاجته لإلرشاد و التوجيه من قبل املشرفني

  

  

                                                           
1) Murphy. K. R, Dimension of Job performance, in R. Dillon et J. Pelligrino (éd), Testing: Applied and theorical perspetives, Praeger, New 

York, 1989,p109. 
، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )غري منشورة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري أداء العاملينأثر نظام معلومات الموارد البشرية على رجم خالد،  )2

  ؛6، ص 2011/2012
  ؛259 ص ،2017 ،03 العدد بشار، حممد طاهري االقتصادية، جامعة البشائر ، جملةاألعمال شركات في الموظفين أداء تحسين في التنظيمي االلتزام دور بوزيان، روشام )3
، جامعة حممد )غري منشورة( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف علوم التسيريأثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةزكالل ميينة،  )4

  . 16، ص 2012/2013خيضر ببسكرة، 
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  محددات األداء: المطلب الثاني 

جلهود الفرد اليت تبدأ بالقدرات و إدراك الدور مما يعين أن األداء يف موقف معني ميكن  األداء هو األثر الصايف

  .رــــو ذلك وفقا ملا حدده بورت )، إدراك الدورة، القدر الدافعية(النظر إليه على أنه نتاج العالقة املتداخلة بني 

داخلية لدى الفرد و اليت تقوم بتحريك سلوكه و توجيهه حىت حيقق غاية ما تعد مهمة  ىهي قو  :الدافعية .1

  ؛بالنسبة له أو لغريه سواء كانت معنوية أو مادية

اليت يربزها الفرد ألداء  من خالل الطاقة اجلسمية والعقلية املبذول اجلهد فاعلية درجة حتدد اليت :الفرد ةقدر  .2

من خالل  و ميكن أن نعرب عنها حصيلة التفاعل بني متغريين و مها املعرفة واملهارة، و تعترب القدرة هي مهامه

 .املهارة xاملعرفة =  القدرة :)1(املعادلة 

 حصيلة املعلومات اليت توجد عند الفرد جتاه شيء معني؛هي  :المعرفة �

القدرة على استخدام و تطبيق حصيلة املعلومات اليت ميتلكها الفرد يف أرض  هي :المهارة �

  .الواقع و بطريقة صحيحة و بدقة و سرعة متناهية

يعتقد الفرد أنه من الضروري  اليت األنشطة و السلوك عن نطباعاتاال و تصوراتال يشمل و :الدور إدراك .3

 .املؤسسة يف دوره ا ميارس اليت الكيفية و ،توجيه جهوده يف العمل

  :ميكن صياغة حمددات األداء يف املعادلة اآلتيةعليه و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .84عمر بلخري جواد، مرجع سابق، ص  )1

 إدراك الدور xالقدرة  xالدافعية =  األداء
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  أنـــواع األداء: لث المطلب الثا

و كل واحد  يوجد عدة أنواع من األداء و يرجع ذلك إىل اختالف معيار تصنيفه من باحث إىل باحث آخر

  : )1(و من بينها نذكر ما يلي  رؤية خاصة به،زاوية  له

 المصدر معيار حسب: أوال

 .اخلارجي واألداء الداخلي األداء نوعني، إىل املؤسسة أداء تقسيم ميكن املعيار، هلذا وفقا

     املوارد من املؤسسة متلكه ما بفضل ينتج أنه أي الوحدة أداء اسم عليه يطلق كذلك: الداخلي األداء .1

 :التالية  التوليفة أساسا من ينتج فهو

 صنع على قادر اسرتاتيجي مورد اعتبارهم ميكن الذين املؤسسة أفراد أداء وهو :البشري األداء �

 .ممهارا تسيري خالل من التنافسية وحتقيق األفضلية القيمة

 .فعال بشكل ااستثمارا استعمال على املؤسسة قدرة يف ويتمثل : التقني األداء �

 .املتاحة املالية الوسائل واستخدام تعبئة فعالية يف ويكمن : المالي األداء �

 .مادية موارد مالية، موارد بشرية، موارد من نشاطها لسري الضرورية مواردها من متأيت أداء هو الداخلي فاألداء

     تتسبب ال فاملؤسسة، اخلارجي احمليط يف حتدث اليت التغريات عن الناتج األداء و هو: الخارجي األداء .2

 اليت اجليدة يف النتائج يظهر عامة بصفة النوع فهذا يولده، الذي هو اخلارجي احمليط ولكن إحداثه يف

املؤسسة  أسعار منتوجات املؤسسة، كخروج أو دخول منافسني و الذي بدوره سيؤثر على عليها تتحصل

  .مش رحبهاباالخنفاض بالتايل يتأثر بدور رقم أعماهلا و هاسواء باالرتفاع أو 

 الشمولية معيار حسب: ثانيا

 :  نوعني مها إىل املؤسسة داخل األداء يقسم املعيار هذا حسب

 األنظمة أو املؤسسة عناصر مجيع سامهت اليت النتائج يف للمؤسسة الكلي األداء يتمثل: الكلي األداء .1

  .حتقيقها يف لوحده عنصر أو جزء انفراد دون تكوينها يف التحتية

أهدافه،  حتقيق على التحيت النظام قدرة هو اجلزئي األداء فإن الكلي، األداء خالف على: الجزئي األداء .2

 جمموع أداءات وبتحقيق .األخرى األنظمة أهداف ال به، اخلاصة أهدافه حتقيق إىل يسعى التحيت فالنظام

  للمنظمة، الكلي األداء يتحقق التحتية األنظمة

                                                           
، جامعة حممد خيضر بسكرة، )غري منشورة( ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيريقياس و تقييم: األداء المالي للمؤسسة اقتصاديةعشي عادل،  )1

  .20-17، ص 2001/2002
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 الوظيفي المعيار حسب: ثالثا

    املؤسسة، متارسها اليت والنشاطات الوظائف حيدد الذي هو األخري هذا ألن بالتنظيم، وبشده املعيار هذا يرتبط

الوظائف  يف حصرها ميكن اليت املؤسسة إىل املسندة الوظائف حسب احلالة هذه يف األداء ينقسم و بالتايل 

  :التالية  اخلمس

   يتجسد املايل املالية، فاألداء أهدافها بلوغ على املؤسسة قدرة يف األداء هذا يتمثل: المالية الوظيفة أداء .1

جيد  مردودية معدل وحتقيق عليها، ما لتسديد الالزمة السيولة وتوفري املايل التوازن حتقيق على اقدر  يف

 .منخفضة وتكاليف

 لإلنتاجية مرتفعة معدالت حتقيق من تتمكن عندما للمؤسسة اإلنتاجي األداء يتحقق: اإلنتاج وظيفة أداء .2

          باالستمرارية والبقاء هلا تسمح منخفضة وبتكاليف عالية جبودة منتجات مبنافسيها، وإنتاج مقارنة

 .يف املنافسة

 اقدر  يف هذه األمهية فتكمن املؤسسة، داخل البشرية املوارد أمهية إىل اإلشارة يتوجب: األفراد وظيفة أداء .3

     يتم ال املؤسسة بفعالية موارد استخدام املؤسسة فضمان هدف حنو وتوجيهها األخرى املوارد حتريك على

 توظفهم األفراد الذين وسلوك بنوعية مرتبط زواهلا أو واستمراره املؤسسة وجود األفراد وكذلك طريق عن إال

  .تسيريا فعاال وتسريهم العالية املهارات وذوي األكفاء توظف أن جيب بقاؤها املؤسسة تضمن فلكي املؤسسة

 واحلصول املوردين، نع االستقاللية من عالية درجة حتقيق على القدرة يف أدائها يتمثل: التموين وظيفة أداء .4

  .التخزين ألماكن جيد استغالل وحتقيق العالية يف األوقات املناسبة التموينات الضرورية ذات اجلودة على

 األداء املمكنة، هذا التكاليف بأقل أهدافها بلوغ على التسويق وظيفة قدرة يف يتمثل: التسويق وظيفة أداء .5

 .الثعلى سبيل املالتسويق كحصة السوق  بوظيفة املتعلقة املؤشرات من جمموعة من خالل معرفته ميكن

  الطبيعة معيار حسب: رابعا

أهداف  اجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف(إىل أهدافها املؤسسة تقسم خالله من الذي املعيار هلذا تبعا

 : األداء وفق هذا املعيار تصنيف ميكن) سياسية أهداف تكنولوجية،

 بلوغها االقتصادية إىل املؤسسة تسعى اليت األساسية املهمة االقتصادي األداء يعترب: االقتصادي األداء .1

  .نواجتها تعظيم وراء من املؤسسة جتنيها االقتصادية اليت الفوائض يف ويتمثل

 و هو مدى بلوغ املؤسسة يف حتقيق مسؤولياا االجتماعية جتاه اتمع الذي تنشط فيه،: األداء االجتماعي .2

 .االجتماعي األداء بتحقق إال االقتصادي األداء يتحقق ال احلاالت بعض ويف
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 أهدافا التخطيط عملية أثناء حددت قد تكون عندما تكنولوجياً  أداء للمؤسسة يكون :يالتكنولوج األداء .3

 اليت التكنولوجية األهداف تكون األحيان أغلب ويف معني، تكنولوجي جمال على كالسيطرة تكنولوجية

 .التكنولوجيا ألمهية نظرا إسرتاتيجية أهدافا املؤسسة ترمسها

 مزايا على تتحصل أن وميكن ،السياسية أهدافها املؤسسة بلوغ يف السياسي األداء يتجسد :السياسي األداء .4

  .األخرى أهدافها لتحقيق كوسائل تعترب اليت السياسية أهدافها حتقيق خالل من

   العاملين العوامل المؤثرة على أداء:  الرابعالمطلب 

يتأثر األداء بالعديد من العوامل املختلفة و املتشابكة، إذ يصعب حتديد كل هذه العوامل، حيث تكاد ال توجد 

  .احلياة االجتماعية أو احلياة عموما ال تؤثر يف األداءظاهرة يف احلياة االقتصادية أو 

  :كما يلي   منهاو بالرغم من تعدد و اختالف العوامل املؤثرة على األداء 

فمن مسات القائد التأثري على سلوك اآلخرين و توجيههم باالجتاه الذي  :أسلوب القيادة و اإلشراف .1

أداء د العاملني حتت نطاق إشرافه دافعية  و محاس حنو يستطيع من خالل شحذ مهمهم، مما يولد لدى األفرا

 .العمل بكل طاقام

        يف املؤسسة و أنه كعضو فاعل يف نظر اإلدارة شعور الفرد بأمهيته  :شعور الفرد بأهميته في المنظمة .2

 .االوالء إليه و شعورا قويا باالنتماء إىل املؤسسة له يولد و زمالئه يف العمل،

   و خصوصا فلقد أشارت الكثري من الدراسات إىل أن ما يتقاضاه الفرد لقاء عمله يلعب دورا كبريا :األجر .3

      إذا كان مصدرا وحيدا أو رئيسيا يف اإلشباع، كما أنه عدم املساواة يف األجر يؤدي بالفرد بشعوره بالغنب

 .أدائهو عدم اإلنصاف مما يعود بدوره على 

 .خالصإات الفرد يف وظيفته خيلق له دافعا قويا للعمل جبد و فثب :االستقرار الوظيفي .4

    تلعب النظم و السياسات اإلدارية يف املؤسسة دورا كبريا يف تشجيع األفراد :نظم المؤسسة و سياساتها .5

على العمل أو العكس، فإذا كان النظام مييز بني من يؤدي العمل على حنو أفضل من غريه أو من الذينال 

 .للعمل و مسؤوليام؛ فإن هذا النظام يصبح دافعا قويا للكثري من األفراد لتحسني مستوى أدائهميكرتثون 

          ، حيث يهدف إىل الرفعأحد الركائز األساسية يف تنمية املوارد البشرية يعدإذ  : التكوين .6

من قدرام الفكرية و املهنية لألفراد من خالل تنمية قدرام و تزويدهم باملعلومات و املهارات 
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مما يساهم يف حتسني مستوى أدائهم من الناحيتني الكمية والنوعية،  يف جمال التخصص، املطلوبة

   .و يؤدي كذلك إىل تفجري الطاقات اإلبداعية لدى الفرد

 املتغريات جمموعة يف تتمثلهناك عوامل أخرى غري خاضعة لتحكم املؤسسة و إضافة إىل كل هذه العوامل 

 للفرص مصدر هو احمليط اخلارجي  الذي إىل تنتمي بذلك فهي فيها، التحكم املؤسسة تستطيع ال اليت والقيود

 األداء و ميكن يف كبري تأثري له اخلارجي املؤسسة فاحمليط دد للمخاطر ومصدر استغالهلا، املؤسسة حتاول اليت

  : الطبيعة إىل معيار حسب العوامل هذه تقسيم

   ؛)كالتضخم( اقتصادية عوامل �

  ؛)، النمو الدميوغرايفكالبطالة( وامل اجتماعيةع �

  ؛)كالتطور التكنولوجي( تكنولوجية عوامل �

  .)كاالستقرار السياسي أو األمين( قانونية سياسية وعوامل �

  العاملين أداء تقييم:  الخامسالمطلب 

إداري اح أي تنظيم جنيتوقف عليها  اليتساسية ألوات امة و األدتعد عملية تقييم أداء العاملني من العمليات امله

نتاجية، لذلك فإن تقييم أداء إلو ا ت عالية من الكفاءةالمعد ىلإللوصول  االقتصاديةشاريع ملأو أي مشروع من ا

داخل  املسؤولنيذلك من  غريدير أو املا أن يقوم  بجي اليتة يالرئيس املهامثل أحد مية أي مؤسس يف نيالعامل

؛ و مدى حتقيق مو سلوكيا نيأداء العامل فعاليةمن ضرورة التأكد من لني ية تقييم أداء العاممه، و تنبع أاملؤسسة

لدى العاملني و العمل على معاجلة نقاط ، و تساعد أيضا يف معرفة نقاط القوة و الضعف األهداف املطلوبة منهم

  .الضعف ليتسىن هلا حتسني أدائهم

  العاملين تعريف تقييم أداء: أوال

   .ب أن يكونجي مع ماما هو كائن  نيقارنة بململية ايعرف بأنه ع:  تعريف التقييم .1

التقييم هو احلكم املوضوعي كما يعرف بأنه تقدير قيمة الشيء أو كميته بالنسبة إىل معايري حمددة واهلدف من 

   على العمل اخلاضع للتقييم، صاحلا أو فاسدا، ناجحا أو فاشال وذلك بتحليل املعلومات املتيسرة عنه، وتفسريها

  .)1(يف ضوء العوامل والظروف اليت من شأا أن تؤثر على العمل

  

  

                                                           
، )غري منشورة(م جتارية، جامعة حممد بوضياف املسيلة ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري علو دور تقييم أداء العاملين في تحديد احتياجات التدريببن عيشي عمار،  )1

  .4ص  2005/2006
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  تعريف تقييم أداء العاملين .2

  .)1(عملية قياس األداء للتأكد من حتقيق األداء املستهدف  وه تقييم األداء

ختالالت الفردية بني العاملني من حيث مدى  تقييم األداء هو تلك العملية اإلدارية اليت دف إىل قياس اإل

 كفاءم يف النهوض بأعباء و مسؤوليات وظائفهم احلالية من ناحية و إمكانية تقلدهم لوظائف ذات مستوى

  .)2(وأعباء ومسؤوليات أكرب من ناحية أخرى 

العملية اليت يتم مبوجبها يتم تقدير جهود العاملني بشكل منصف وعادل، لتجرى مكافأم بقدر  تقييم األداء هو

على أساسها مقارنة مستويات أدائهم ا لتحديد  ما يعملون وينتجون، وذلك باالستناد إىل عناصر ومعدالت تتم

3(م يف األعمال املوكلة إليهممستويات كفاء(.  

  تقييم أداء العاملين معايير: ثانيا

معايري تقييم األداء يقصد به العناصر اليت ستستخدم كركائز للتقييم، حيث يعد حتديد هذه املعايري أمر ضروري 

املنظمة، كما لنجاح عملية التقييم، فهي تساعد يف تعريف العاملني مبا هو مطلوب منهم خبصوص حتقيق أهداف 

و لقد اختلف الباحثون يف حتديد هذه . بعني االعتبار لتطوير األداء ذتوجه املديرين إىل األمور اليت ينبغي أن تؤخ

  :)4(املعايري فمنهم من خصص جمموعة من املعايري لكل مستوى تنظيمي، و من بينها 

  ؛)كمية األداء، جودة األداء ( معايري نواتج األداء  �

معاجلة شكاوي العمالء، إدارة االجتماعات، كتابة التقارير، املواظبة على ( األداء  معايري سلوك �

  ؛)التعاون مع الزمالء، قيادة املرؤوسني  العمل،

 ).املبادرة، االنتباه، دافعية العمل، االتزان االنفعايل ( معايري صفات شخصية  �

  طرق تقييم أداء العاملين : ثالثا

   أداة لتقييم أداء العاملني، و قد استخدمت عدة معايري يف حتديد و متييز هذه الطرق،و هناك أكثر من طريقة و 

يف العمل إال أن البعض يقوم  و توفر هذه الطرق جمموعة من املعلومات للتعرف على العاملني من حيث أدائهم

  .بتقسيمها إىل طرق تقليدية و أخرى حديثة

على سبيل املثال ال على سبيل  نذكرالتقليدية لتقييم األداء و س هناك العديد من الطرق: الطرق التقليدية  .1

  :احلصر ما يلي 

                                                           
  .329، ص 2003، جامعة القاهرة، رؤية استراتيجية: إدارة الموارد البشريةعادل حممد زايد،  )1
  .126، ص 1، دار اجلنان للنشر و التوزيع، األردن، طإدارة الموارد البشريةحممد الفاتح حممود بشري،  )2
  ؛191،   ص 1991، دار اهلالل عمان ، األردن، طرق و أساليب سياسات إستراتيجيات: الرقابة اإلدارية في منشآت األعمالفايز الزعيب ، )3
  ؛270ص  2014، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إدارة األداء المتميزحممد قدري حسن،  )4
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     تقوم هذه الطريقة على أساس تقدير أداء العامل أو صفاته على خط متصل :طريقة التدريج البياني �

ضعيف، متوسط، جيد، (أو مقياس يبدأ بتقدير منخفض و ينتهي بتقدير مرتفع، كأن تكون التقديرات 

؛ و اليت يعرب عنها بأرقام أو نقاط ، مث يتم مجع تلك التقديرات و يصبح اموع ممثال )جيد جدا، ممتاز

  .للمستوى الذي يعتقد القائم بعملية التقييم انه ميثل الفرد

الطريقة من أقدم الطرق و أسهلها إذ يقوم مبوجبها الرئيس املباشر برتتيب  هتعترب هذ :الترتيب طريقة �

  .أ، أو العكسمرؤوسيه تنازليا أو تصاعديا على حسب كفاءم من األحسن إىل األسو 

       الوحدة التنظيميةيتم مبوجب هذه الطريقة تقسيم مجيع العاملني يف  :طريقة المقارنة بين العاملين �

، و يتعني على املكلف بعملية بغريه من األفراد العاملني معهمن  فردكل   مقارنةحبيث يتم  ،إىل أزواج

و ذلك باالعتماد على أسس و معايري موضوعية قد تكون على  بتحديد األكفأ يف كل مرةالتقييم القيام 

   .أساس األداء الكلي للعمل، أو على أساس نوعية العمل

يف الطرق التقليدية لتقييم أداء العاملني فقد بدأ البحث عن طرق أكثر دقة نتيجة للقصور : الطرق الحديثة  .2

  :)1(نذكر ما يلي ديثة حلالطرق ا هذه بنيو من  ،لتقييم أداء العاملنيوموضوعية 

تعترب من الطرق احلديثة حيث يتم فيها حصر عدد من العبارات اليت تصف  :االختيار اإلجباري طريقة �

      لعمله، و تقسم إىل جمموعات تضم كل جمموعة ثنائية و كل ثنائية فيها عبارتان األوىل أداء الفرد

تصف النواحي احلسنة يف العامل، و األخرى تصف النواحي السيئة فيه، و هكذا تتعدد اموعات 

       ر انطباقابتعدد موضوعات التقييم، مث يقوم املشرف على التقييم و ذلك بوضع عالمة أمام العبارة األكث

على الشخص و العبارة أقل انطباقا عليه، و متتاز هذه الطريقة بقدرا على حتقيق املوضوعية لكون 

املشرف على التقييم ال يعرف مدى أمهية الصفات احملددة، ألن أمهية و أوزان هذه العبارات سرية حتتفظ 

  .ا اإلدارة العليا

        تقوم هذه الطريقة على أساس اختاذ النتائج أو ما أحرزه الفرد :طريقة التقييم على أساس النتائج �

   اليت توفر هلا املوضوعية من نتائج كأساس لتقييم أدائه و قد ارتكزت هذه الطريقة على بعض الضمانات

       يف التقدير، و تنمي نوع من روح التعاون بني الرئيس و مرؤوسيه، بالشكل الذي حيقق رغبات الفرد

      و تعاون بني الرؤساء و أهداف املؤسسة، و تدل الدراسات العلمية على أن استخدام هذه الطريقة،

من شأا أن ختلق جو مناسب من التعاون يف األداء و املشاركة يف املسؤولية و حتريك الدوافع اإلنسانية 

 .مثمرة إىل جماالت إجيابية
                                                           

  ؛297،300حممد قدرى حسن، مرجع سابق، ص ص  )1
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من التقييم  على هذا النمططلق يو غالبا ما  ،ل واسعبشكهذه الطريقة ستخدم ت :اإلدارة باألهداف �

  :)1(املقومات التالية  على هذه الطريقة تعتمدو  ،)اخل..دارة بالنتائج،إلهداف، األوضع ا(بأمساء خمتلفة كـ 

  عمل كل فردمسؤولية املشاركة اجلماعية بني الرئيس و املرؤوس يف وضع املهام و جماالت  �

  يضع الفرد بنفسه أهداف األداء قصرية األجل بالتعاون مع رئيسه؛  �

  حتديد جمموعة من أمناط السلوك الضروري ألداء الوظيفة؛ �

  استخدام نظام للقياس و التعرف على مدى إظهار الفرد هلذه األمناط السلوكية؛ �

  إعالم املرؤوسني ذه األمناط السلوكية املرغوب فيها، و كيفية ممارستها؛ �

  .ريف املرؤوسني مبستويات األداء و مكافأة النتائج اإلجيابيةعت �

  مراحل تقييم أداء العاملين : رابعا

تعترب عملية التقييم عملية صعبة و معقدة تتطلب على القائمني على تنفيذها ختطيطا سليما مبنيا على أسس 

منطقية ذات خطوات متسلسلة بغية حتقيق األهداف املسطرة، لذلك متر عملية تقييم أداء العاملني بعدة مراحل 

  :)2(هي 

    تعد هذه املرحلة أول مراحل عملية التقييم، و يتم فيها وضع توقعات األداء :مرحلة وضع توقعات األداء .1

  .املهام املطلوبة و النتائج اليت ينبغي حتقيقهاو بالتايل االتفاق بني املؤسسة و العمال حول 

الفرد تأيت هذه اخلطوة ضمن إطار التعرف على الكيفية اليت يعمل ا  :مرحلة مراقبة التقدم في األداء .2

        العامل، حيث تساعد على توفري قاعدة من املعلومات عن كيفية إجناز العمل واالحنرافات اليت قد حدثت

    يف األداء و حماولة معاجلتها، من خالل البقاء على اتصال و علم مبا حيدث أثناء فرتة األداء و بالتايل الوصول

امل، و يف هذا السياق تطرح عدة تساؤالت تتعلق بالعناصر اليت إىل تقييم دقيق و موضوعي ألداء الع يف األخري

  .جيب مراقبتها و األساليب املستخدمة يف هذه املراقبة

        مبقتضى هذه املرحلة يتم تقييم أداء العاملني مث مقارنته بالتوقعات املستخلصة :تقييم األداء مرحلة .3

  .على أداء العاملني حكم موضوعي من املرحلة األوىل مما ميكن من إصدار

    حيتاج كل عامل باملؤسسة إىل التعرف على مستوى أدائه أي العمل الذي يقدمه مقارنة :العكسية التغذية .4

مبا هو متوقع منه، لذا فالتغذية العكسية ضرورية إلشباع رغبته يف اإلطالع على أدائه، كما أا تشكل دافعا له 

                                                           
  .302حممد قدري حسن، مرجع سابق، ص  )1
، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة، )غري منشورة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم السياسية تقييم أداء العاملين و أثره على أداء المؤسسةفارسي صربينة،  )2

  .44- 43، ص 2015
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   عكسية مفيدة للعاملني البد أن يفهموها و يستوعبوا املعلومات اليت حتملهالتطوير أدائه؛ و حىت تكون التغذية ال

و يتقبلوها حىت ميكنهم االستفادة منها بأكرب قدر ممكن و أن عملية تقييم األداء ليست غاية يف حد ذاا بل هي 

          ثل الرتقية و املكافآتجمرد وسيلة تساعد يف مجع املعلومات اليت تفيد يف اختاذ القرارات يف ميادين خمتلفة م

  إخل...و التكوين

  معوقات تقييم أداء العاملين: خامسا.

هناك العديد من املعوقات اليت تؤول إىل عدم جناح عملية تقييم األداء باملؤسسة، و يف بعض األحيان ميكن أن 

األداء الفعال الذي تسعى إىل حتقيقه، يكون التقييم سببا ظهور الصراعات بني أفراد املؤسسة و بالتايل عدم حتقيق 

  :و ختتلف هذه املعوقات من تنظيم إىل آخر و من بني هذه املعوقات ما يلي 

 غموض األهداف املرجوة من عملية التقييم؛ �

 عدم اهتمام اإلدارة العليا بعملية التقييم؛ �

 سوء اختيار معايري التقييم؛ �

  ب غري احملبب إىل النفس؛النظر إىل تقييم األداء على أنه نوع من الواج �

  التحيز الشخصي ملن يقوم بالتقييم؛ �

  االهتمام ببعض عناصر التقييم و إمهال األخرى منها؛ �

  ؛و افتقار بعض املقومني للموضوعية و الدقة يف التقييم عدم الدقة يف مالحظة أداء العاملني �

  تأثر الرئيس بآرائه و انطباعاته الشخصية املسبقة؛ �

  التقييم؛التقييم من أجل  �

  التعارض بني أهداف األفراد العاملني و أهداف املؤسسة؛ �

  عدم قابلية بعض عوامل تقييم األداء للقياس؛ �

  .د العاملني على أعمال ليست من واجبام أو ليس مسؤوال عنهااتقييم بعض األفر  �
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  الدراسات السابقة: المبحث الثالث 

 اعتمدنا أثناء البحث عن املعلومات املتعلقة مبوضوع الدراسة إىل جمموعة من املراجع املختلفة من كتب

       واملراجع بعضها باللغة العربية و البعض اآلخر باللغات األجنبية، كما استندنا إىل أحباث و دراسات علمية

ليت يريد التوصل إليه، و سنحاول عرض مت إجراؤها سابقا، حيث تطرقت إىل املوضوع كل حسب األهداف ا

  :بعض الدراسات السابقة و اليت صنفناها كما يلي 

  :الدراسات السابقة باللغة العربية  �

  على املستوى احمللي؛ �

  على مستوى الوطن العريب؛ �

  الدراسات السابقة باللغة األجنبية �
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  الدراسات المحلية باللغة العربية: األول المطلب 

نظرا ألمهية هذا املوضوع فإننا جند قد تطرقت له بعض الدراسات على املستوى احمللي حيث ختتلف هذه 

الدراسات يف كيفية معاجلتها للموضوع و ذلك حسب قناعات الباحث و من خالل هذا املبحث فإنه سنتطرق  

  .و املقدمة باللغة العربية إىل بعض الدراسات احمللية

تحت عنوان فعالية التكوين في تطوير الكفاءات، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  »جعفري بالل « دراسة  : أوال

الماجستير تخصص التحليل و االستشراف االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة 

  .2008/2009منتوري قسنطينة، 

كب احملركات و اجلرارات بقسنطينة، مث تقييم من خالل هذه الدراسة مت تركيز الباحث على واقع التكوين يف مر 

و قد اعتمد يف مجع البيانات على املقابلة الشخصية و املالحظة و على استبانة تتضمن قسما خاصا  فعاليته

  بالبيانات الشخصية أما القسم اآلخر فقسم على أربعة حماور 

  ؛ عبارة حول تقييم ختطيط برامج التكوين 19احملور األول حيتوي على  �

  عبارة حول تقييم تصميم و تنفيذ برامج التكوين؛ 18احملور الثاين حيتوي  �

  عبارات حول تقييم إجراءات املتابعة و التقييم؛ 10احملور الثالث بتضمن  �

  .عبارة حول تقييم نتائج برامج التكوين 11احملور الرابع يتضمن  �

إطارات، أعوان التحكم، (من املتكونني  334مكونا تتمثل يف و  15و مت توزيعها على عينة متكونة من من 

      وقد مت اختيارهم بشكل عشوائي، و من خالل حتليل النتائج اليت توصل هلا الباحث واملتمثلة) أعوان التنفيذ

يف أن فعالية برامج التكوين ال حتقق فقط حبن التخطيط و التصميم هلا، و إمنا تعتمد أيضا على دقة التنفيذ من 

كما أن التقييم يف التكوين جيب أن يشمل مجيع أبعاد وجماالت التكوين، . ني على النشاط التكويينجانب القائم

وبشكل أساسي و البد أن يغطي الربامج التكوينية، و على ضوء هذه النتائج قدم الباحث للمؤسسة حمل الدراسة 

  :جمموعة من التوصيات نذكر منها 

كويين حبيث تستجيب لطبيعة و ظروف عمل املتكونني ضرورة االهتمام مبوضوعات الربنامج الت �

  واحتياجام التكوينية؛

 جيب يشارك املرشحني للعملية التكوينية بأرائهم واقرتاحام أثناء التخطيط وتصميم الربنامج التكويين؛ �

جيب توعية و تكوين املشرفني على استخدام أساليب تقييم أخرى عوض االختبارات حىت تكون  �

  .قييم دقيقة و ال تقيس عنصر املعلومات فقطنتائج الت
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تحت عنوان أثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسات  »زكالل يمينة « دراسة :  ثانيا

الصغيرة و المتوسطة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص الموارد البشرية، 

  .2012/2013جامعة محمد خيضر ببسكرة، 

لبشري و حتديد مواطن القصور دف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التكوين يف حتسني أداء املورد ا

والضعف املوجودة يف الربامج التكوينية ملعاجلتها من أجل حتقيق األهداف السابقة، و قد اعتمدت الدراسة يف مجع 

على االستبانة حيث مت تقسيمها إىل قسمني القسم األول يتمثل    يف خصائص العينة أما القسم الثاين  بياناا

عامل يف  60فقرة،، حيث مت توزيع االستبانة على عينة مكونة من  32و تتكون من  فيتمثل يف حماور الدراسة

 مؤسسة حمل الدراسة، 

كما استعانت الباحثة بالطرق اإلحصائية لتحليل النتائج املتوصل إليها، و تفسريها منها املتوسطات احلسابية 

  و االحنراف املعياري و معامل ألفا كرونباخ،

  :إىل النتائج التالية توصلت الدراسة و قد 

  وجود أثر ذو داللة إحصائية بني التكوين و أداء املورد البشري يف املؤسسة حمل الدراسة

  :و خلصت دراستها مبجموعة من التوصيات قدمت للمؤسسة حمل الدراسة متمثلة فيما يلي

اليت تؤدي إىل تطوير العمل على تشجيع املوظفني على األخذ بزمام املبادرة وجتريب األساليب اجلديدة  �

  األداء؛

العمل على تطوير اهلياكل التنظيمية و تصميم هياكل جديدة تتسم باملرونة و ذلك لتمكن من تعزيز  �

  على التكيف مع الظروف البيئية اليت تواجهها؛ قدرا

ا االستفادة من التطور يف أنظمة املعلومات و احلاسوب و االتصاالت احلديثة و العمل على استغالهل �

  .بشكل أفضل
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تحت عنوان دور التكوين المتواصل في تطوير » صغير نجاة « و » بن شعيب نصيرة « دراسة :  ثالثا

الكفاءات، مذكرة مقدمة لتيل شهادة الماستر في علوم التسيير، تخصص تسيير الموارد البشرية و تطوير 

  .2014/2015الكفاءات، جامعة معسكر، 

مبعسكر،  التكوين املتواصل جامعة يف الكفاءات تطوير يف املتواصل التكوين دور معرفة إىل الدراسة هذه هدفت

 املتواصل التكوين جامعة لدى بالتكوين املعنية املؤسسات يف برامج و تفعيل دون حتول اليت املعوقات على والتعرف

 .حمل الدراسة

        و استخدمت  الباحثتان الكفاءات، رتطوي على املتواصل التكوين تأثري مدى اختبار على الدراسة ركزت

يف دراستهما املنهج الوصفي التحليلي، ومت مجع البيانات الالزمة من خالل االستبانة و اليت قسمت إىل حمورين؛ 

سؤال موزعة على مخس فقرات، و وزعت  38احملور األول تضمن فيع املعلومات الشخصية، أما الثاين فتضمن 

 .مبعسكر التكوين املتواصل جامعة لدى متكون موظف  89من مكونة عينة االستبانة على

الكفاءات باملؤسسة حمل  وتطوير املتواصل التكوين بني ارتباط عالقة وجود وجود إىل الدراسة توصلت وقد

  .الدراسة
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  الدراسات السابقة على مستوى الوطن العربي باللغة العربية: الثاني  المطلب

سنعرض بعض الدراسات اليت تطرقت إىل موضوع حبثنا، و لكنها أجريت دراساا يف دول من  املطلبمن خالل 

  .الوطن العريب لكل هلا أهدافها اخلاصة ا

     ، تحت عنوان قياس أثر تدريب الموارد البشرية»محمد عباس ديوب و آخرون . د« دراسة :  أوال

العلوم االقتصادية و القانونية، جامعة تشرين للدراسات على التميز في أداء الخدمة، مجلة سلسلة 

  2007، )29(والبحوث العلمية، الالذقية، سوريا، العدد 

دف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر الربامج التدريبية على املورد البشري و قدرا على حتقيق التميز يف 

ط التدرييب اخلاص باألفراد لتحديد نواحي القصور و أداء اخلدمة، كما دف إىل دراسة و حتليل و قياس النشا

السلبيات املوجودة به ملعاجلتها من أجل زيادة فعاليته لتحسني أداء األفراد باملؤسسة حمل الدراسة، حيث أجريت 

ني، الدراسة على أفراد الضيافة اجلوية العماين، حيث أخذ الباحث ثالثة عينات، العينة األوىل خاصة باألفراد العامل

  ). بالركاب(، العينة الثالثة خاصة )و املشرفني اجلويني و املدربني بالرؤساء(خاصة : العينة الثانية 

كما اعتمد يف مجع البيانات على استمارتني خمتلفتني لالستقصاء واحدة موجهة للعمال و الرؤساء و املشرفني 

  :زعها كما يليو املدربني أما الثانية فهي موجهة لعينة الركاب و و  اجلويني

استبانة  100استبانة على أفراد العينة و متكن من استعادة  120و قام الباحث بتوزيع : العينة األوىل  �

  صاحلة للدراسة؛

  استبانة صاحلة للدراسة؛ 30استبانة و متكن من استعادة  80وزعت عليها : العينة الثانية  �

  استبانة صاحلة للدراسة؛ 94من استعادة استبانة  و متكن  100وزعت عليها : العينة الثالثة  �

 كما استخدم الباحث يف دراسته املنهجني  الوصفي والتحليلي لوصف وحتليل نتائج الدراسة، و خلص يف األخري

  .إىل أن الربامج التدريبية تؤثر على قدرة املورد البشري لتحقيق أداء متميز أثناء  اخلدمة يف املؤسسة حمل الدراسة

  :ثة للمؤسسة حمل الدراسة جمموعة من التوصيات منها و قدمت الباح

  ضرورة تطوير و حتديث الربامج التدريبية على حتقيق التميز يف أداء اخلدمة املقدمة؛ �

ضرورة مراعاة درجة التناسب بني املوضوعات اليت تتضمنها الربامج التدريبية و املدة الزمنية املقررة لتلك  �

  الربامج؛ 
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، تحت عنوان دور مخرجات التدريب و المشاركة الوظيفية »خالد يوسف السماني أحمد « دراسة :  ثانيا

في رفع كفاءة أداء العاملين، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في إدارة األعمال، قسم الدراسات التجارية، 

  .2013جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، 

ريب يف الشركات العاملة يف جمال البرتول يف السودان وهي  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع التد

كربى الشركات، والتعرف على العوامل املؤثرة على التدريب، وركزت الدراسة على خمرجات التدريب وأثرها على 

ها وتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف شركات البرتول والبالغ عدد .رفع كفاءة أداء العاملني والناتج منها

   شركات، حيث متثل كربى الشركات العاملة يف جمال البرتول يف السودان، ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة) 4(

ولغرض حتقيق أهداف الدراسة ومجع البيانات الالزمة  .موظف) 200(من العاملني، حيث بلغ عدد أفراد الدراسة 

ثالثة أجزاء، األول يقيس العالقة بني خمرجات التدريب الختبار فرضياا، قام الباحث بإعداد استبانة تكونت من 

  : وأداء العاملني والثاين املشاركة الوظيفية والثالث أداء العاملني، وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية

  توجد هنالك عالقة ارتباط اجيابية ذات داللة إحصائية بني خمرجات التدريب وأداء العاملني؛ �

ابية بني خمرجات التدريب واملشاركة الوظيفية وذلك ينعكس على أداء العاملني توجد عالقة ارتباط اجي �

  مما يساعد على ارتفاع أداء العاملني وبالتايل زيادة اإلنتاج وصوالً إىل الرضاء الوظيفي؛

 .كذلك هنالك عالقة ارتباط اجيابية ذات داللة إحصائية بني املشاركة الوظيفية وأداء العاملني �

  : هذه النتائج قام الباحث بوضع عدد من التوصياتوعلى ضوء  

ضرورة زيادة االهتمام مبوضوع التدريب للوصول إىل رفع كفاءة أداء العاملني وفق منهاج علمي صحيح  �

وتوفري الدورات التدريبية للكوادر اإلدارية احلالية لتصبح على مستوى يؤهلها للقيام بالعمل على الوجه 

  ؛الصحيح

مجيع املستويات من العاملني يف الدورات التدريبية وخاصة التدريب املهين وضرورة القيام ضرورة إشراك  �

 .بعملية تقييم الدورات التدريبية للوصول إىل اهلدف املنشود
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، دور التدريب في أداء العاملين، مذكرة مقدمة لنيل »عوض اهللا محمد علي محمد الهادي « دراسة :  ثالثا

في إدارة األعمال، كلية االقتصاد و العلوم اإلدارية، جامعة اإلمام المهدي، السودان،  درجة الماجستير

2017.  

دف هذه الدراسة إىل التعرف على دور التدريب يف أداء العاملني، وكانت دراسة احلالة ببنك فيصل اإلسالمي 

مشكلة البحث يف أن التدريب ،حيث متثلت  2016وحىت  2015يف الفرتة من ) ربك- فرع كوسيت(السوداين 

الذي يتلقاهـ املوظفني مل يتم االستفادة من خمرجاته بصورة كلية وأن تقييم أداء العاملني ال يتم بصورة صحيحة 

مما يؤثر سلبًا على األداء والروح املعنوية لدي العاملني، وقد اعتمد الباحث يف مجع  ومواكبة لطرق التقييم احلديثة

من قسمني األول تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة أما القسم     ى استبانة تتكونبيانات الدراسة عل

موظف كعينة للدراسة، واستخدم  36حماور، و وزعت االستبانة على  4عبارة مقسمة إىل  20الثاين حيتوي على 

لوصف الظاهرة  نهج الوصفياملنهج التارخيي لتأصيل الظاهرة موضوع الدراسة وعرض الدراسات السابقة، و امل

  .ومتغرياا، و املنهج اإلحصائي واألساليب اإلحصائية لتحليل و تبويب وتفسري البيانات

  :توصل الباحث من خالل دراسته إىل أنه 

  ؛توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني وسائل التدريب وأداء العاملني �

  ؛وأداء العاملني توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الربامج التدريبية �

  .توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني االحتياجات التدريبية وأداء العاملني �

و بالتايل فإن التدريب يساهم يف تطوير أداء العاملني وزيادة إنتاجيتهم، كما أن االهتمام بتطوير وحتسني نوعية 

   .الربامج التدريبية يؤدي إىل حتقيق أهداف التدريب

  : استه بعدة توصيات منهاو خلص الباحث در 

جيب نشر ثقافة التدريبية يف املؤسسة حمل الدراسة من خالل تعريف املوظفني بكل أساليب  �

   ؛التدريب حىت تكتمل فكرة التدريب لديهم

جيب على اإلدارة مراعاة بيئة العمل الداخلية واالهتمام بتخطيط مساحة العمل يف املؤسسة حمل  �

  .الدراسة
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  الدراسات السابقة باللغة األجنبية: الثالث المطلب 

عليه ميكن أن نذكر منها و باللغات اليت تطرقت إىل موضوع حبثنا، و اختلفت لغات و أهداف الدراسات 

  :األجنبية ما يلي 

 Etude de « Charles Kingston Yao Dzamesi »,The Effects Of Training:  أوال

And Development On Employees Performance,  A Thesis submitted to the 
Degree of commonwealth executive masters of Business Administration, 
University of Science and Technology in partial fulfillment of the 

requirements, GHANA,2012  
 

 Theهلدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم تأثري التدريب والتطوير على أداء املوظفني، و أجريت الدراسة يف ا

Hunger Project-Ghanaو املنهج  ،، و قد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي كتصميم حبثي

التحليلي لتحليل النتائج املتحصل عليها؛ و استند الباحث يف مجع البيانات على االستبيانات و املقابالت وجها 

 50استبانة على أقراد املؤسسة حمل الدراسة، و متكن الباحث من استعادة  61لوجه، حيث قام الباحث بتوزيع 

، كما استخدم جمموعة من األساليب لعدد املوزعمن بني ا % 82فقط منهم أي مبعدل استجابة يساوي 

من خالل  وتوصل الباحث ؛SPSSاإلحصائية وحتليلها إحصائيا من خالل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  . و حتسني أداء املورد باملؤسسة حمل الدراسة دراسته إىل أن التدريب يساهم بشكل كبري يف تطوير

  : الباحث ملؤسسة حمل الدراسة التوصيات التالية و على ضوء هذه النتائج قدم 

تبذل املؤسسة قصارى جهدها للتوصل إىل سياسات وممارسات التدريب والتطوير ألا متثل الرابط  �

   ؛بني رؤية املنظمة وعملياا اليومية االسرتاتيجي

  .موظفنيواقرتح أيضا إنشاء وحدة للموارد البشرية لتتوىل احتياجات التدريب والتطوير لل �
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 Etude de « Githinji Angela », Effects Of Training On employee:  ثانيا

Performance,  A Thesis submitted to the Degree of executive masters of 
Science in organizational development (EMOD), United states international 

university, Nairobi,2014  
 

اهلدف الرئيسي من الدراسة هو استكشاف أثر التدريب على أداء املوظفني، و أجريت الدراسة يف موظفي اخلدمة 

املدنية الدولية يف الصومال، و قد اعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي و املنهج التحليلي؛ كما استعان 

موظف من موظفي دعم  144ع الدراسة يتكون من الباحث يف مجع بيانات الدراسة على استبيان، و كان جمتم

   .موظف عشوائيا كعينة للدراسة 45األمم املتحدة مكتب البعثة اإلفريقية يف الصومال، و مت أخد 

وللتحقق من العالقة بني متغريات الدراسة مت حتليل النتائج البيانات املتحصل عنها من خالل االستبانة و ذلك 

   االحصائية من نسب مئوية و حتليل التباين و التحليل ثنائي املتغري حيث خلص الباحثباستعمال األساليب 

يف أداء املوظفني عن طريق التأثري اجيابيا يف مشاركة املوظفني يف عمليات التغيري و التعاون  إىل أن التدريب يؤثر

ري على أدائه، كما يعمل على حتفيز على تعزيز محاس املوظف جتاه العمل و بالتايل التأث فيما بينهم كما يعمل

  .املوظفني ألنه يسمح بتقدير املوظف داخل املنظمة

  :و يف األخري قدم الباحث من خالل النتائج اليت توصل هلا إىل تقدمي جمموعة من التوصيات منها 

  أفضل؛ إجراء التدريب من وقت آلخر لضمان مشاركة املوظفني لتغيري العمليات و االبتكار و حتقيق أداء �

إىل تقييم اسرتاتيجياا التدريبية لضمان حتقيق اآلثار بشكل  UNSO Amanagementحتتاج إدارة  �

  .يف مجيع أحناء املنظمة فيما يتعلق بالرضا الوظيفي موحد
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  :خالصة الفصل 

 املؤسسة أن جناح ميكن القول التنمية، وبالتايل مقومات أهم من احلديثة االقتصادية املؤسسات يف التكوين يعد

هذا  أداء فعالية حتقق بتكوينها وبالتايل وهذا البشرية املوارد بتنمية إسرتاتيجي و جوهري بشكل مرتبطا أصبح

         النتائج، ويكون أفضل إىل للوصول يعترب  اسرتاجتية وإمنا ذاته حد يف غاية يعترب ال التكوين أن وكما املورد،

   الفرد مقاومته، باعتبار من والتقليل بتحقيقه تسمح األساليب اليت و املداخل أهم الفرد على تكوين خالل من

  .التكوين عملية يف الزاوية حجر مبثابة فهو عليه التكوين حيدث من وهو التكوين عملية حيدد من
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  :تمهيد

صه و مراحله وذلك  ئإىل تقدمي نظرة عامة حول التكوين و خمتلف أنواعه و خصا يف الفصل األولبعد تطرقنا 

كل ما يتعلق بأداء املورد الشري و طرق تقييمه كما تطرقنا إىل خمتلف الدراسات السابقة و اليت أجريت خبصوص 

موضوع التكوين و من خالل هذا الفصل سنتطرق إىل اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة، حبيث حاولنا اسقاطها 

وف على احلقائق امليدانية و املتعلقة مبوضوع التكوين و دوره على إحدى املؤسسات االقتصادية و ذلك قصد الوق

  يف حتسني األداء 
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  "وحدة تقرت"تقديم شركة كهرباء وطاقات متجددة : المبحث األول 

  التعريف بالشركة: المطلب األول 

 1969املؤرخ يف جويلية  59- 69مت إنشاء مؤسسة سونلغاز وفقا لألمر رقم  :نشأة وتطور المؤسسة:  أوال

، وإنشاء الشركة اجلديدة املتضمنة حل شركة كهرباء 1969أوت  01بتاريخ  63 اجلريدة الرمسية رقم يف الصادر

، ويندرج هذا الصنف بتدابري تأميم القطاعات احليوية "الشركة الوطنية للكهرباء والغاز" وغاز اجلزائر املتمثلة يف 

، بل قبل هذا التاريخ بالنسبة لبعض القطاعات لكي 1966اليت انطلقت يف  ةلالقتصاد الوطين وهي العملي

تستطيع سونلغاز املسامهة يف بناء هياكل اقتصادية وطنية، حدد هلا األمر السالف ذكره جمال تدخل واسع جدا، 

  .وتصديرها 07و  04وحدد هلا على اخلصوص احتكارا كليا إلنتاج كهرباء وغاز اجلزائر سابقا، حسب املادتان 

عون،  6000كانت سونلغاز أصبحت املؤسسة ذات حجم كبري بلغ عدد موظفيها حوايل   1969يف سنة 

ومنذ تنصيبها اهتمت الشركة بإضافة إىل تركيب وصيانة التجهيزات املنزلية . زبون 700000وأصبحت متون حوايل 

الكهرباء يف القطاعات الصناعية والصناعات أو الغاز برتقية استعمال الغاز الطبيعي و   اليت تشتغل  بالكهرباء

  .التقليدية واستعماالت منزلية

، وهكذا فإن وجود "مهن قاعدية"بدأت عملية حتويل سونلغاز من خالل إنشاء ثالت شركات  2004يف جانفي 

ه باإلضافة إىل نقل الغاز، حيث شيدت فروع تضمن اجناز هذ. الوحدات املسؤولة عن إنتاج الكهرباء ونقلها

  :النشاطات، ويتعلق األمر مبا يلي

 ؛الشركة اجلزائرية إلنتاج الكهرباء �

 ؛الشركة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الكهرباء �

 .الشركة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الغاز �

  :كما مت إنشاء أربعة فروع تضمن مهنة توزيع الكهرباء والغاز وهي 

 ؛الشركة اجلزائرية لتوزيع كهرباء وغاز اجلزائر �

 ؛الشركة اجلزائرية لتوزيع كهرباء وغاز الوسط �

 ؛الشركة اجلزائرية لتوزيع كهرباء وغاز الشرق �

 .الشركة اجلزائرية لتوزيع كهرباء وغاز الغرب �
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تضاف هذه الشركات األربعة لكل من الشركة اجلزائرية إلنتاج الكهرباء، والشركة اجلزائرية لتسيري شبكة نقل 

  ).قطب املهن القاعدية(اجلزائرية لتسيري شبكة نقل الغاز، لتكون الكهرباء والشركة 

تقع يف اجلنوب الشرقي لوالية ورقلة وهي ذات أسهم؛  2004الشركة اجلزائرية إلنتاج الكهرباء أنشئت يف جانفي 

املركبة وهلا حظرية إنتاجية ذات قدرة يصل جمموع طاقتها . متنراست، املنيعة، جانت: إىل ثالت فروع وهي تتفرع

عون  3383 و يعمل فيها ميغاواط، تتألف من نقاط ومستويات من حيث القوة، تستخدم إنتاج الكهرباء 6740

  .مقسمة عرب فروعها الثالثة وهدفها هو إنتاج الكهرباء يف املناطق النائية

  التعريف بالشركة كهرباء وطاقات متجددة وحدة تقرت :  ثانيا

الشركة اجلزائرية إلنتاج الكهرباء هي مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي صناعي تعمل على إنتاج الطاقة 

،  الشركة اجلزارية إلنتاج 2013أفريل  19الكهربائية باستخدام حمركات الديزال، وقد كانت تسميتها قبل تاريخ 

  . متجددة شركة كهرباء وطاقات: هلا بعد هذا التاريخ اسم الكهرباء، واعتمد

 جبانب نادي ااهدين، حيدها من الشمال مؤسسة سونطراك وشركة كهريف،" تقرت " تقع املؤسسة وسط مدينة 

، وحيدها شرقا متوسطة حممد األمني العمودي  ومستشفى "شارع الكويت " ومن اجلنوب الشارع الرئيسي املسمى 

  .األم والطفل، وغربا حمطة الوقود

، وهلذه املؤسسة عدة فروع تابعة هلا تتوزع على اجلنوب الشرقي 2م 950ترتبع املؤسسة على مساحة تقدر حبوايل 

  :اجلزائري، وهي على التوايل 

 ؛مقيدن، برج عمر ادريس: ويشمل كل من. فرع إنتاج الكهرباء باملنيعة �

 ؛لكوم، دبداب، جانتبرج احلواس، أفراء، تني ا: ويشمل كل من. فرع إنتاج الكهرباء جبانت �

 .إيدلس، تني زاواتني، عني قزام، متنراست: ويشمل كل من. فرع إنتاج الكهرباء بتمنراست �
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  نشاط المؤسسة: المطلب الثاني 

وهي املسؤولة واملكلفة أيضا بتسويقه، ومتتلك مناطق أخرى . يتمثل نشاط املؤسسة يف إنتاج الطاقة الكهربائية

: وهذه األخرية تتفرع منها مناطق أخرى وهي. جانت، متنراست، املنيعة: ثالث جهات وهي تابعة هلا موزعة بني

  .برج عمر إدريس، مقيدن، القولية

. يف العمل سونلغاز، نفطال، كهريف وهي نفس املؤسسات اليت تنسق معها: وللشركة متعاملني باملواد األولية وهم

واسعا إلعادة جتديد حظريا اإلنتاجية وهذا من أجل احملافظة حيث تنفذ شركة كهرباء وطاقات متجددة برناجما 

. على مستوى اإلنتاج، وتتطلع الشركة إىل االستمرار يف كوا املتعامل الغالب يف جمال اإلمداد بالطاقة الكهربائية

  :كما أن للشركة آفاق مستقبلية تسعى إىل حتقيقها والوصول إليها تتمثل يف

 ية باستخدام الطاقة الشمسية؛إنتاج الطاقة الكهربائ �

 .البحث والوصول إىل مناطق أخرى إلنتاج الكهرباء على املستويني الداخلي واخلارجي �

  :ومن أهم املشاكل اليت تعرتض الشركة جند

 بعد املسافة بني مناطق التوزيع؛ �

   . نقص اإلمكانيات املادية والبشرية �

  ):وحدة تقرت(ة أهداف شركة كهرباء وطاقات متجدد: المطلب الثالث 

  :وتتمثل أهداف الشركة يف

خدمة االقتصاد الوطين وتنفيذ سياسات احلكومة يف جمال الطاقة الكهربائية وباخلصوص الطاقات  �

 املتجددة؛

من االستمرارية  توفري الطاقة الكهربائية من مصادرها املختلفة، وتزويدها للمستهلكني الكبار بأعلى درجة �

 كات التوزيع؛واالقتصادية، عن طريق شب

 التحسني املستمر ألداء الشركة وفقا ملعايري قياس األداء الدولية والفنية واملالية واإلدارية؛  �

 االستمرارية يف رفع كفاءة العاملني وتطوير قدرام و حتقيق أكرب عائد مايل للشركة؛  �

 استثمار البنية التحتية للشركة وخدماا وقدراا حمليا وإقليميا ودوليا؛  �

 استثمار كفاءات الشركة على مجيع املستويات؛  �

 نقل التكنولوجيا الداعمة لتحسني أداء النظام الكهربائي للمحافظة على اعتماديته واستمراريته؛  �

 .احملافظة على البيئة ومتطلبات السالمة العامة  �
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  الهيكل التنظيمي للشركة : المطلب الرابع 

  للشركةالهيكل التنظيمي ) 1-2: (الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  من إعداد الطلبة باالعتماد على لوحة قيادة مصلحة املوارد البشرية :المصدر 

 المدير العام للوحدة

يرمساعد المد  

 مكلف بالوقاية 

مكلف باألمن 

 السكريتاريا

مصلحة اإلعالم 

مكلف بالعالقات 

 قسم االستغالل

 شعبة الوسائل العامة

مصلحة الموارد 

 مصلحة التموين

مصلحة المالية 

 قسم الصيانة

مصلحة المراقبة 

 مصلحة متابعة اإلنتاج

مصلحة المشاريع 

مصلحة الطاقة 

 المتجددة

مصلحة الدراسات 

 مصلحة العالقات

مصلحة التشخيص 

)التقديرات(  

مصلحة اإلنتاج 

 تمنراست

مصلحة اإلنتاج 

 المنيعة

مصلحة اإلنتاج 

 جانت

شمال -مركز التوليد تمنراست   

جنوب -مركز التوليد تمنراست   

 مركز التوليد إيدلس

.مركز التوليد تين زاواتين  

). المنيعة(مركز التوليد القولية   

.مركز التوليد مقيدن  

 مركز التوليد برج عمر إدريس

.التوليد برج الحواسمركز   

.مركز التوليد أفرا  

.مركز التوليد تين الكوم  

.مركز التوليد دبداب  

.مركز التوليد إليزي  

. مركز التوليد عين أمناس  
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وهو املسؤول عن النظام الداخلي للشركة، يقوم بإصدار األوامر والنواهي، وكذا القرارات اخلاصة : المدير )1

  .بالعمال

 ديااسواء كان الربيد ع ومن أبرز مهامها استقبال املكاملات اهلاتفية، وتسيري الربيد الوارد والصادر،: السكريتاريا )2

  .كما تقوم بتصنيف وتنظيم الوثائق، واستقبال الزوار وتنظيم املواعيد اخلاصة باملدير  ،أو عن طريق الفاكس

  .من مهامه التنسيق بني املصاحل خالل العام وكذا تنظيم االجتماعات :المدير مساعد  )3

صة للشركة وكذا العمال، وتوفري كل مستلزمات ويهتم هذا القسم بالشؤون العامة واخلا :قسم الوسائل العامة )4

باإلضافة إىل توفري  ،واحتياجات الشركة، والعمال خاصة عند أمر التكليف باملهمة أو السفر قصد التكوين

  .احلراسة واألمن داخل الشركة

 ،الال أمثلومهمته العمل على تسوية الفواتري املالية، واستغالل رؤوس األموال استغ :قسم المالية والمحاسبة )5

  .ا يعترب هذا القسم من أهم وأبرز األقسام داخل الشركةذل

 ويقوم بتسيري خمتلف شؤون العمال وحتركام، وكذا استقبال طلبات التوظيف واإلشراف :قسم الموارد البشرية )6

  .على خمتلف مراحل عملية التوظيف

وهو القسم املكلف بتحسيس العمال مبختلف األخطار احمليطة م والوقاية منها، كما  :قسم الوقاية واألمن )7

يستطيع التدخل يف حالة نشوب حرائق وذلك بتقدمي اإلسعافات األولية، وإحصاء حوادث العمل ودرجة العجز 

  .واخلطورة وكذا تقدمي احللول البيئية، والعمل على اجناز خمططات الوقاية داخل الشركة

  .وهو القسم املكلف بالسهر على أمن الشركة وعماهلا:من الداخلي للشركةاأل )8

وهو القسم املكلف مبتابعة صيانة احملركات لكل مصلحة من مصاحلها، وتقوم بالتدخل حسب  :قسم الصيانة )9

  .اخل...التخصص الذي هي فيه سواء تعلق األمر بالغاز أو الكهرباء أو التكييف 

ويكلف هذا القسم بتوفري املادة األولية ومتابعة الكمية املنتجة واملستهلكة واملباعة، وكذا  :قسم االستغالل )10

  .مراقبة وضعية املولدات

؛ وهو القسم الذي يؤمن عملية متوين الشركة جبميع االحتياجات اخلاصة بكل قسم ومصلحة :قسم التموين )11

  .، وكذا األمر بدفع فاتورات املمولنيومن مهامه التموين جبميع مراحله، وتوفري مجيع املشرتيات

  .برج عمر إدريس، مقيدن، املنيعة: هي مراكز و 3وهي تعين بإنتاج الكهرباء، وتشرف على  :مصلحة المنيعة )12

أفرا، تني الكوم، جانت، دبداب، برج : مناطق هي 5الكهرباء وتشرف على  بإنتاجتم  :مصلحة جانت )13

  .احلواس

إيدلس، عني : عى بإنتاج الكهرباء وتشمل على أربعة مناطق تابعة هلا هيوهي مصلحة تر  :مصلحة تمنراست )14

     . قزام، تني زاواتني، متنراست
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  العملية التكوينية في الشركة: المطلب الخامس 

  المخطط التكويني بالشركة: أوال

املوافقة عليه وتطبيقه يف هو عبارة عن برنامج سنوي للتكوين يتم إعداده كل اية سنة، لتتم املخطط التكويين 

  .السنة املوالية

  :حيث يتم إعداد هذا املخطط على أساس

 .النسبة أو القيمة املالية املخصصة للتكوين من ميزانية الشركة �

 ). Programme de Recrutement et Mutation( برنامج التوظيف والتحويل  �

 .ختلفةعناوين التكوين املعروضة من طرف مدارس ومراكز التكوين امل �

 ). Carnet d'évaluation( دفرت التقييم الشخصي للعامل  �

وعلى هذا األساس يتم عرض خمطط التكوين هذا على جلنة املشاركة وكذا مدير الشركة، وبعد التعديل واملوافقة 

  .عليه يتم اجنازه وفقا للتواريخ اخلاصة مبختلف التكوينات واحملددة مسبقا

  أنواع التكوينات : ثانيا

  :تقوم الشركة حمل الدراسة بنوعني من التكوينات على أساس املدة الزمنية، حيث جند

وتتمثل يف امللتقيات .يوما) 30(وترتاوح مدا من يوم واحد إىل ثالثون : تكوينات قصيرة المدى -1

يتحصل بعدها العامل على شهادة تكوين . الوطنية واألجنبية، وكذا تكوينات إعادة التأهيل

)Attestation.( 

 .أشهر) 09(أشهر إىل غاية تسعة ) 03(وترتاوح مدا من ثالثة : تكوينات طويلة المدى -2

). أسبوع يف كل شهر عل سبيل املثال(قد تكون لفرتة مستمرة تتخللها العطل القانونية، أو لفرتات متقطعة 

  :وعن هذه التكوينات جند أنه

بني العامل " عقد تكويين"بداية املشوار املهين للعامل إبرام يتم مباشرة يف : بالنسبة للعمال الجدد �

بني العامل " عقد توظيفي"والشركة، وبعد انتهاء مدة التكوين واجتياز االمتحانات بنجاح يتم إبرام 

إال أنه يف حالة . سنوات) 03(والشركة يتضمن فرتة جتريبية وكذا عقد وفاء غالبا ما يكون ملدة ثالث 

" عقد عمل"خلدمات هذا العامل نظرا للضرورة امللحة للعمل فإنه يتم عندها إبرام  احتياج الشركة

طويل –مث يرسل بعدها للتكوين . مباشر بني الطرفني يستأنف مبوجبه العامل أعماله داخل الشركة

 .بني الطرفني" عقد تكويين"عن طريق إبرام  -املدى
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 .لدى مركز التكوين بني العامل والشركة" ابقرار انتد" فيتم إبرام : بالنسبة للعمال القدامى �

  .ونشري إىل أنه وعند انتهاء فرتة التكوين طويل املدى، فإن العامل يتحصل بعدها على شهادة تكوين

  مدارس تكوين عمال الشركة: ثالثا

يف تكوين عماهلا على العديد من املدارس واملعاهد  )وحدة تقرت(شركة كهرباء وطاقات متجددة تعتمد شركة 

  .املختلفة منها الوطنية واألجنبية

تعتمد  )وحدة تقرت(شركة كهرباء وطاقات متجددة وباعتبارها شركة وطنية، فإن  :على المستوى الوطني -1

 .تابعة هلاال) سونلغاز(يف تكوين عماهلا داخل الوطن على ثالث مدارس تعترب فرع من فروع الشركة األم 

وكل الفروع التابعة هلا عقد تكويين جلميع العمال باختالف ) سونلغاز(حيث يربط هذه املدارس بالشركة األم 

  :وهذه املدارس هي. فئام املهنية وكذا ختصصام

وتشرف هذه املدرسة بالدرجة األوىل على تكوين العمال : ) E.T.B( المدرسة التطبيقية بالبليدة  �

 ال التقين التطبيقي لتخصصات التابعنيالغاز - الكهرباء( مع سونلغاز مبختلف فروعه، يف ا- 

 .كما تقدم نفس التكوينات لألشخاص اخلارجني عن امع ،....)الطاقة الشمسية 

يشرف املركز على تكوين العمال التابعني مع سونلغاز  ):C.A.M(مركز التكوين بعين مليلة  �

وكذا خمتلف األشخاص الذين ال ينتمون  ،مبختلف فروعه، يف اال التقين التطبيقي املتخصص يف الغاز

 .للمجمع

ويشرف هذا املعهد على تكوين العمال التابعني  ):I.N.B.A(المعهد الوطني للتكوين ببن عكنون  �

    ختلف فروعه، يف جمال اإلدارة والتسيري مبختلف التخصصات اليت حيتاجها العمالمع سونلغاز مب

 ) . اخل...-اقتصاد -حماسبة - إدارة - تسيري(يف جمال عملهم 

وباإلضافة إىل هذه الثالث مدارس تقوم الشركة بتكوين عماهلا يف خمتلف املعاهد الوطنية اخلاصة يف حالة تقدمي 

  .تاجها الشركة لتطوير كفاءة عماهلا وإطارااهذه األخرية لتكوينات حت

بتكوين عماهلا خارج شركة كهرباء وطاقات متجددة وعلى املستوى الدويل، تقوم  :على المستوى الدولي - 2

 .الوطن يف خمتلف املعاهد واملدارس املتخصصة يف جمال الطاقات املتجددة

، )يف جمال الطاقة الشمسية(الصني : قصد التكوين جندومن أهم الدول اليت تقوم الشركة بإرسال عماهلا إليها 

  .أملانيا، بلجيكا، أمريكا، سويسرا
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  اإلجراءات المنهجية للدراسة: المبحث الثاني 

  من خالل هذا املبحث سيتم استعراض الطريقة املعتمدة و األدوات املستعملة يف الدراسة التطبيقية، بدءا

  .تمع و عينة الدراسة وصوال إىل األدوات املستعملة يف الدراسةمن املنهج املتبع و التعرف على جم

  المنهج المتبع في الدراسة: المطلب األول 

إىل النتائج  للوصول وذلك البحث إعداد يف الباحث عليها يعتمد اليت اخلطوات خمتلف املنهج يبني

أو موضوع  ما لدراسة ظاهرة الباحث يتبعها اليت الطريقة أنه على املنهج اعتبار ميكن ومنه املوضوعة، واألهداف

  :على  البحث يتم االعتماد من األهداف املرجوة حتقيق وبغية هلا، حلول وتقدمي أسباا على لتعرفل معني،

 ووصف الدراسة حمل الظاهرة عن واملعلومات البيانات مجع لنا يتيح الذي: التحليلي الوصفي المنهج )1

 .وتيسريها وحتليلها إليها التوصل مت اليت النتائج

 األسئلة جمموعة من تتضمن استمارة تصميم طريق عن امليدانية البيانات الستغالل :االستقصائي المنهج )2

 .البحث املتعلقة مبوضوع

  .البيانات حتليل يف اإلحصائية واألدوات األساليب استعمال من ميكننا الذي: اإلحصائي المنهج )3

  في الدراسةاألدوات المستعملة : المطلب الثاني 

لتسهيل عملية مجع البيانات استخدمنا بعض األدوات و اليت ميكن أن خيتلف استعماهلا حسب طبيعة البحث، 

  : حيث تتمثل هذه األدوات فيما يلي 

تعترب املالحظة من األدوات اليت ساعدتنا على التقصي و مجع املعلومات،  و هذا من خالل  :المالحظة )1

أثناء تنقلنا بني خمتلف أقسامها، مما مكننا من مجع العديد من املالحظات اليت يف الشركة و ذلك  تواجدنا

  .ساعدتنا على معرفة واقع التكوين يف الشركة حمل الدراسة و مدى تأثريه على أداء العاملني فيها

رؤساء املصاحل دف التعرف على  وهي من خالل احملادثة اليت قمنا ا مع بعض العمال و :المقابلة )2

إىل بعض احلقائق اليت ختص  و أراء العمال يف مواقف معينة و ردة فعلهم جتاهها و الوصول نطباعاتا

  .   موضوع البحث

و لقد كانت الوسيلة األساسية يف مجع البيانات و معلومات الدراسة، دف التأكد من فرضيات  :االستبانة )3

ية من العاملني يف الشركة حمل ئعينة عشوا البحث، قمنا بتصميم استمارة تتضمن استبيان و وزعناها على

أما القسم الثاين يضم ؛ و حتتوي االستبانة على قسمني؛ القسم األول يتضمن البيانات الشخصية الدراسة

   .فقرة و اليت بدورها قسمناها على أربعة حماور تتعلق مبتغريات الدراسة 31
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         إجابات أفراد العينة لتكون جماالت اإلجابةو اعتمدنا فيها على مقياس ليكارت اخلماسي لقياس 

 :على عبارات االستبانة على النحو التايل 
  مجاالت اإلجابة وفق مقياس ليكارت الخماسي) 1- 2(جدول رقم 

  5  4  3  2  1  الدرجة

  موافق بشدة  موافق  حمايد  غري موافق  غري موافق بشدة  اإلجابة

  من إعداد الطلبة :المصدر

  

  :حتديد طول فئات مقياس ليكارت اخلماسي كما يلي و لقد مت 

  ).أقل قيمة يف املقياس –أكرب قيمة يف املقياس (مت حساب املدى من خالل العالقة 

  .4= و منه إذن املدى  1 – 5= املدى              

  0.8= و منه إذن طول الفئة  4/5= طول فئة مقياس ليكارت اخلماسي 

  :فئات املقياس و حتديد اجتاهها كما يف اجلدول املوايل و من كل ما سبق مت حتديد 

  معيار تحديد االتجاه وفق مقياس ليكارت الخماسي) 2- 2(جدول رقم 

  االتجاه  المتوسط المرجح

  غري موافق بشدة  1.79إىل  1.00من 

  غري موافق  2.59إىل  1.80من 

  حمايــد  3.39إىل  2.60من 

  موافق  4.19إىل  3.40من 

  موافق بشدة  5.00إىل  4.20من 

  من إعداد الطلبة :المصدر
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  مجتمع الدراسة و عينة الدراسة:  الثالثالمطلب 

يتمثل جمتمع الدراسة يف مجيع عناصر املشكلة أو الظاهرة، و من خالل دارستنا فإن جمتمع : مجتمع الدراسة  - أ 

   اإلدارية يف الشركة حمل الدراسة، املتمثلةيتكون من جمموع العاملني باختالف جنسهم و مراتبهم  الدراسة

  .و الطاقات املتجددة وحدة تقرت و الكائن مقرها وسط مدينة تقرت يف شركة كهرباء

دف إجراء الدراسة مت توزيع استبيان على جمموعة من أفراد جمتمع الدراسة حيث مت : الدراسة عينة  - ب 

استبيان أي ما  50عامل، و متكنا من اسرتجاع  50: اختيارهم عشوائيا و بدون حتيز و البالغ عددهم 

 04: و بعد فحصها و التدقيق فيها فكانت عدد االستبانات غري الصاحلة للتحليل  ، % 100يعادل نسبة 

و اجلدول التايل يوضح  ،% 92أي بنسبة  للدراسةاستبانة صاحلة  46على  خريلنتحصل يف األ اتاستبان

  .توزيع االستبانة على عينة الدراسة
  توزيع االستبانة على عينة الدراسة) 3-2(الجدول رقم 

  الصالحة للتحليل  غير صالحة للتحليل  غير المسترجعة  المسترجعة  الموزعة  االستبانة

  46  04  00  50  50  العــــدد

  % 92  %  8  % 0.00  % 100  % 100  النسبة

  من إعداد الطلبة وفقا لتوزيع االستبانات و اسرتدادها :المصدر 

  

  صدق و ثبات االستبانة:  الرابعالمطلب 

  :بعد إعداد االستبانة كان البد من التأكد من مدى صدق و ثباا و ذلك من خالل ما يلي 

  صدق أداة الدراسة: أوال

قياسه بالفعل، و من أجل ذلك قمنا بعرضها و يعين بصدق أداة الدراسة أن عباراا تقيس ما يريد الباحث 

على األستاذ املشرف من أجل اختبار مدى مالئمتها جلمع البيانات حيث مت تعديلها بشكل أويل، مث عرضناها 

على جمموعة من احملكمني املتمثلني يف جمموعة من األساتذة املختصني يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري جبامعة 

و إعادة صياغة بعض العبارات و إجراء التعديالت املطلوبة و حذف ما جيب،  مت األخذ بأرائهمالوادي، و قد 

  .   على جمموعة من العاملني يف الشركة حمل الدراسة لتخرج يف شكلها النهائي ليتم توزيعها
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  ثبات أداة الدراسة: ثانيا

و اجتاهات املستقصي، و التحقق من أنه إذا  و يقصد بثبات أداة الدراسة دقته فيما يقيسه من معلومات و سلوك

  .مت تكرار توزيع األداة على نفس العينة و يف نفس الظروف فإننا سنتحصل على نفس اإلجابات و النتائج

و لقياس ثبات األداة مت االعتماد على معامل الثبات ألفاكرونباخ الذي حيدد مستوى قبول أداة القياس مبستوى 

  .نت أقل فرتفض أداة القياسفأكثر، و إذا كا 0.60

  :و اجلدول املوايل يوضح لنا معامل الثبات ألفاكرونباخ لألداة املستخدمة يف الدراسة كما يلي 
  معامل ثبات ألفاكرونباخ لمحاور االستبانة) 4-2(الجدول 

  معامل الثبات ألفاكرونباخ  عدد الفقرات  محاور الدراسة

  0.831  08  التكوين :المحور األول 

  0.717  10  دافعية األفراد :المحور الثاني 

  0.814  08  القدرات املعرفية و املهنية :المحور الثالث 

  0.775  07  إدراك الفرد لدوره :المحور الرابع 

  0.888  33  معامل الثبات الكلي

 SPSSمن إعداد الطلبة باالعتماد على نتائج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  :المصدر

  

و مبقارنته باملستوى األدىن للقبول  0.888نالحظ من اجلدول أن معامل الثبات ألفاكرونباخ للدراسة ككل هو 

، و عليه ميكن االعتماد على االستبانة كأداة جلمع البيانات و املعلومات املتعلقة نسبة عاليةفهي تعترب ) 0.60(

  .بالدراسة
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الجنسحسبالعينةوزيع) 2-2

ذ�ور

إ��ث

من إعداد الطلبة :المصدر

  النتائج و اختبار الفرضيات

االستبانة و هي األداة اليت اعتمدنا عليها يف مجع املعلومات حول عينة الدراسة و املتكونة من قسمني؛ 

قسم أول يهدف إىل مجع البيانات قصد التعرف على اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة، أما القسم الثاين 

  :   ن تصنيف و عرض النتائج كما يلي 

حىت يتسىن لنا التعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة و اليت ميكن أن تساعدنا يف حتليل نتائج الدراسة، قمنا 

املؤصل -سنوات اخلربة- رالعم- اجلنس(خصائص 

 : ويتضح توزيع العينة حسب هذا املعيار من خالل اجلدول التايل 

    

         يتضح لنا أن غالبية أفراد العينة كانوا من الذكور بنسبة 

من جمموع أفراد عينة الدراسة كما  19.57%

أن جلهن يعملن مبقر الشركة الذي يقع وسط مدينة تقرت؛ و يرجع هذا  لطبيعة نشاط املؤسسة الذي يعتمد 

طلب جهد بدين و طاقة حتمل على فئة الرجال خاصة يف الورشات و مراكز توليد الطاقة التابعة للشركة و اليت تت

  .للظروف املناخية القاسية حيث أغلب وحداا بعيدة جدا عن املقر و تقع خارج العمران

 .........................................................................................
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2(رقمالشكل

المصدر

النتائج و اختبار الفرضياتعرض و مناقشة : 

  عرض و مناقشة نتائج الدراسة

االستبانة و هي األداة اليت اعتمدنا عليها يف مجع املعلومات حول عينة الدراسة و املتكونة من قسمني؛ 

قسم أول يهدف إىل مجع البيانات قصد التعرف على اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة، أما القسم الثاين 

ن تصنيف و عرض النتائج كما يلي يهدف إىل مجع البيانات املتعلقة مبحاور و متغريات الدراسة، و عليه ميك

  )البيانات الشخصية(عرض نتائج القسم األول 

حىت يتسىن لنا التعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة و اليت ميكن أن تساعدنا يف حتليل نتائج الدراسة، قمنا 

خصائص  5بإدراج قسم يتضمن البيانات الشخصية للفرد واملتمثلة يف 

  ) املنصب الوظيفي

  توزيع العينة حسب الجنس

ويتضح توزيع العينة حسب هذا املعيار من خالل اجلدول التايل ) ذكور، إناث(تتكون عينة الدراسة من اجلنسني 

  توزيع العينة حسب الجنس) 2-5(

  النسبة  التكرار

37  80.43 % 

09  19.57 %  

46  100 %  

  SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  من إعداد الطلبة

يتضح لنا أن غالبية أفراد العينة كانوا من الذكور بنسبة  )2-2(و الشكل رقم  )5-2(من خالل اجلدول 

19.57أما فئة اإلناث فهي قليلة مقارنة بالذكور بنسبة 

أن جلهن يعملن مبقر الشركة الذي يقع وسط مدينة تقرت؛ و يرجع هذا  لطبيعة نشاط املؤسسة الذي يعتمد 

على فئة الرجال خاصة يف الورشات و مراكز توليد الطاقة التابعة للشركة و اليت تت

للظروف املناخية القاسية حيث أغلب وحداا بعيدة جدا عن املقر و تقع خارج العمران

......................................................................................... :  الثانيالفصــل    

: المبحث الثالث 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة: المطلب األول

االستبانة و هي األداة اليت اعتمدنا عليها يف مجع املعلومات حول عينة الدراسة و املتكونة من قسمني؛ من خالل 

قسم أول يهدف إىل مجع البيانات قصد التعرف على اخلصائص الشخصية لعينة الدراسة، أما القسم الثاين 

يهدف إىل مجع البيانات املتعلقة مبحاور و متغريات الدراسة، و عليه ميك

عرض نتائج القسم األول : أوال

حىت يتسىن لنا التعرف على خصائص أفراد عينة الدراسة و اليت ميكن أن تساعدنا يف حتليل نتائج الدراسة، قمنا 

بإدراج قسم يتضمن البيانات الشخصية للفرد واملتمثلة يف 

املنصب الوظيفي- العلمي

توزيع العينة حسب الجنس .1

تتكون عينة الدراسة من اجلنسني 

(الجدول رقم             

  الجــنس

  ذكور

  إناث

  : ..........المجموع 

من إعداد الطلبة :المصدر          

من خالل اجلدول 

أما فئة اإلناث فهي قليلة مقارنة بالذكور بنسبة  %80.43تساوي 

أن جلهن يعملن مبقر الشركة الذي يقع وسط مدينة تقرت؛ و يرجع هذا  لطبيعة نشاط املؤسسة الذي يعتمد 

على فئة الرجال خاصة يف الورشات و مراكز توليد الطاقة التابعة للشركة و اليت تت

للظروف املناخية القاسية حيث أغلب وحداا بعيدة جدا عن املقر و تقع خارج العمران

  

  

 



الدراسة الميدانية......................................................................................... 

 

  

 

عمرتوزيع العينة حسب ال) 3-2(الشكل رقم 

�نأ�ل 30 ���

 40إ�� �31ن

���

من إعداد الطلبة :المصدر

سنوات توزيع العينة حسب ) 2-4(

الخبرة

�نأ�ل ��وات 05

��وات 10إ�� �06ن

��� 15إ�� �11ن

�نأ��ر 15 ���

من إعداد الطلبة :المصدر

من خالل ما مت مجعه من بيانات حول العينة و تصنيفها حسب الفئة العمرية يتضح لنا توزيع العينة من اجلدول 

يتبني أن عينة الدراسة تتكون من خمتلف الفئات العمرية إال 

    و تليها الفئة العمريةمن أفراد عينة الدراسة، 

لكون املؤسسة تسعى إىل تشبيب مواردها البشرية و توسيع نشاطها باالعتماد على توظيف 

سنة فهي بنسبة ضئيلة؛ و يرجع ذلك لكون 

  .لعمل واإلنتاجنستنتج أن أغلب عمال املؤسسة يف عمر مناسب ل

    سنوات اخلربة لعناصر العينة مفيدة جدا بالنسبة للعامل بصفة خاصة و للشركة بصفة عامة، حيث

من خالل هذا املعيار ميكن استقراء العديد من املعلومات حول الشركة و سياساا يف إدارة مواردها البشرية، كما 

أا مهمة جدا يف موضوع دراستنا هذه و تساعدنا يف حتليل النتائج املتوصل إليها؛ و تتمثل سنوات اخلربة بالنسبة 

 .........................................................................................
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الشكل رقم 

(الشكل رقم 

المصدر

  توزيع العينة حسب العمر

من خالل ما مت مجعه من بيانات حول العينة و تصنيفها حسب الفئة العمرية يتضح لنا توزيع العينة من اجلدول 

  توزيع العينة حسب العمر) 2-6(

  

  SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  من إعداد الطلبة

يتبني أن عينة الدراسة تتكون من خمتلف الفئات العمرية إال ) 3-2(و الشكل رقم ) 6-2(من خالل اجلدول 

من أفراد عينة الدراسة،  %41.30سنة بلغت أعلى نسبة  30أن الفئة العمرية أقل من 

لكون املؤسسة تسعى إىل تشبيب مواردها البشرية و توسيع نشاطها باالعتماد على توظيف  سنة

سنة فهي بنسبة ضئيلة؛ و يرجع ذلك لكون  50عمال جدد أغلبهم شباب، يف حني أن الفئة العمرية أكرب من 

نستنتج أن أغلب عمال املؤسسة يف عمر مناسب ل مماسنة منذ نشأا،  15

  توزيع العينة حسب سنوات الخبرة

سنوات اخلربة لعناصر العينة مفيدة جدا بالنسبة للعامل بصفة خاصة و للشركة بصفة عامة، حيث

من خالل هذا املعيار ميكن استقراء العديد من املعلومات حول الشركة و سياساا يف إدارة مواردها البشرية، كما 

أا مهمة جدا يف موضوع دراستنا هذه و تساعدنا يف حتليل النتائج املتوصل إليها؛ و تتمثل سنوات اخلربة بالنسبة 

  : لعينة الدراسة على النحو التايل 
  توزيع العينة حسب سنوات الخبرة) 7

  

  SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  من إعداد الطلبة

  النسبة  التكرار

19  41.30 % 

  14  30.44 %  

  10  21.74 %  

03  6.52 %  

  46  100 %  

  النسبة  التكرار

17  36.96 % 

14  30.43 %  

7  15.22 %  

8  17.39 %  

46  100 %  

......................................................................................... :  الثانيالفصــل    

توزيع العينة حسب العمر .2

من خالل ما مت مجعه من بيانات حول العينة و تصنيفها حسب الفئة العمرية يتضح لنا توزيع العينة من اجلدول 
  : املوايل 

(الجدول رقم             

من إعداد الطلبة :المصدر        

من خالل اجلدول 

أن الفئة العمرية أقل من 

سنة 40إىل  31من 

عمال جدد أغلبهم شباب، يف حني أن الفئة العمرية أكرب من 

15الشركة فتية لديها 

توزيع العينة حسب سنوات الخبرة .3

سنوات اخلربة لعناصر العينة مفيدة جدا بالنسبة للعامل بصفة خاصة و للشركة بصفة عامة، حيث تعترب

من خالل هذا املعيار ميكن استقراء العديد من املعلومات حول الشركة و سياساا يف إدارة مواردها البشرية، كما 

أا مهمة جدا يف موضوع دراستنا هذه و تساعدنا يف حتليل النتائج املتوصل إليها؛ و تتمثل سنوات اخلربة بالنسبة 

لعينة الدراسة على النحو التايل 
7-2(الجدول رقم       

من إعداد الطلبة :المصدر     

  العمـــــر

  سنة 30أقل من 

  سنة 40إىل  31من 

  سنة 50إىل  41من 

  سنة 50أكرب من 

  : ..........المجموع 

  سنوات الخبرة

  سنوات 5أقل من 

  سنوات 10إىل  6من 

  سنة 15إىل  11من 

  سنة 15أكثر من 

  : ..........المجموع 
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المؤهل العلميتوزيع العينة حسب ) 2-5

أ�لأو��و�ط
���وي

��������
����س�
���دس/����ر

��درا��ت !

من إعداد الطلبة :المصدر

جند أن أعلى نسبة هي فئة حديثي التوظيف أي ذوي 

سنوات بنسبة  10إىل  06، مث تليها فئة ذوي اخلربة من 

سنة خربة تعترب  15، إال أن فئة ذوي األكثر من 

ما يعود لعمر الشركة، و كذا التوجه اجلديد للدولة اجلزائرية عن طريق مؤسساا 

و البحث عن طاقات جديدة و متجددة، و هو 

يعترب املؤهل العلمي أحد العناصر احملددة ألمهية و دقة املعلومات اليت مت مجعها من خالل هذا االستبيان، 

نتائج  فكلما كان املؤهل العلمي فإنه يسمح لنا باحلصول على معلومات ميكن االعتماد عليها للوصول إىل

      

أن أغلبية أفراد العينة من ذوي املستوى تقين سامي فأقل بنسبة 

أما ذوي مستوى ثانوي فنسبتهم من جمموع أفراد العينة، 

% .  

  :موزعني كما يلي 

من جمموع أفراد العينة و حاملي الدراسات العليا بنسبة 

  .، مما نستنتج أن الشركة تعتمد يف توظيفها على خرجيي اجلامعات و كذا معاهد التكوين

 .........................................................................................
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2(الشكل رقم 

جند أن أعلى نسبة هي فئة حديثي التوظيف أي ذوي ) 4-2(و الشكل رقم ) 7-2(من خالل اجلدول رقم 

، مث تليها فئة ذوي اخلربة من  %36.96سنوات بنسبة تعادل  

، إال أن فئة ذوي األكثر من %15.22سنة بنسبة  15إىل  11و تليها فئة من 

ما يعود لعمر الشركة، و كذا التوجه اجلديد للدولة اجلزائرية عن طريق مؤسساا    و هذا  17.39%

و البحث عن طاقات جديدة و متجددة، و هو )  البرتول(الستغالل و إنتاج طاقات بديلة عن الذهب األسود 

  .بدوره على قلة اخلربة يف هذا اال

  توزيع العينة حسب المؤهل العلمي

يعترب املؤهل العلمي أحد العناصر احملددة ألمهية و دقة املعلومات اليت مت مجعها من خالل هذا االستبيان، 

فكلما كان املؤهل العلمي فإنه يسمح لنا باحلصول على معلومات ميكن االعتماد عليها للوصول إىل

  :موضوعية و حتليلها و يتضح توزيع العينة من خالل اجلدول التايل 

  توزيع العينة حسب المؤهل العلمي) 8-

  النسبة  التكرار

2  4.35 % 

13  28.26 %  
15  32.61 %  

9  19.56 %  

5  10.87 %  
2  4.35 %  

46  100 %  

  SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  من إعداد الطلبة

أن أغلبية أفراد العينة من ذوي املستوى تقين سامي فأقل بنسبة ) 5-2(و الشكل رقم ) 2-8(

  :يلي  ، موزعني كما65.22%

من جمموع أفراد العينة،  32.61حاملي لشهادة التقين سامي بنسبة تساوي 

%4.35، و األفراد ذوي مستوى املتوسط أو أقل فتبلغ نسبتهم 

موزعني كما يلي  %34.78:  أما احلاملني للشهادات اجلامعية بنسبة إمجالية تقدر بـ 

من جمموع أفراد العينة و حاملي الدراسات العليا بنسبة  %10.87دة املاسرت أو مهندس بنسبة 

، مما نستنتج أن الشركة تعتمد يف توظيفها على خرجيي اجلامعات و كذا معاهد التكوين

......................................................................................... :  الثانيالفصــل    

من خالل اجلدول رقم 

 05خربة  أقل من 

و تليها فئة من  30.43%

17.39األقل بنسبة 

الستغالل و إنتاج طاقات بديلة عن الذهب األسود 

بدوره على قلة اخلربة يف هذا االما يعكس 

توزيع العينة حسب المؤهل العلمي .4

يعترب املؤهل العلمي أحد العناصر احملددة ألمهية و دقة املعلومات اليت مت مجعها من خالل هذا االستبيان، 

فكلما كان املؤهل العلمي فإنه يسمح لنا باحلصول على معلومات ميكن االعتماد عليها للوصول إىل

موضوعية و حتليلها و يتضح توزيع العينة من خالل اجلدول التايل 

-2(الجدول رقم          

  المؤهل العلمي

  أو أقلمتوسط 

  ثانوي
  تقين سامي

  ليسانس

  مهندس/ماسرت
  دراسات عليا

  : ..........المجموع 

من إعداد الطلبة :المصدر      

(من خالل اجلدول 

65.22إمجالية تقدر بـ 

حاملي لشهادة التقين سامي بنسبة تساوي 

، و األفراد ذوي مستوى املتوسط أو أقل فتبلغ نسبتهم 28.26%

أما احلاملني للشهادات اجلامعية بنسبة إمجالية تقدر بـ 

دة املاسرت أو مهندس بنسبة حاملني لشها

، مما نستنتج أن الشركة تعتمد يف توظيفها على خرجيي اجلامعات و كذا معاهد التكوين4.35%



الدراسة الميدانية......................................................................................... 

 

  

 

لمنصب توزيع العينة حسب ا) 6-2(الشكل رقم 

الوظيفي

�ذي!ون"��

�$�م!ون

إطــ�ر

����إطــ�ر

من إعداد الطلبة :المصدر

 :  

       و عليه من خالل البيانات املتحصل عليها من عينة الدراسة يتضح لنا من اجلدول املوايل توزيع أفراد العينة

 %36.96نالحظ أن نسبة أعوان التحكم تساوي 

أعلى نسبة و هو ما يفسر املستوى التعليمي الغالب داخل الشركة حيث أن هذه الفئة تضم أعوان ذوي  

و هي ) تقين، تقين سامي، شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية

هم لتلقي خمتلف التكوينات اليت مستويات تؤهل أصحاا لفهم واستيعاب التكنولوجيا اليت تتبناها الشركة، وقابليت

اليت تضم األعوان األقل مستوى من الفئة السابقة، و تليها فئيت 

و هم املكلفون باإلشراف على خمتلف  

العمليات اإلنتاجية و اإلدارية و النشاطات املختلفة للشركة، و جل أفراد الفئتني من خرجيي اجلامعات متحصلون 

 .........................................................................................
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الشكل رقم 

  المنصب الوظيفيتوزيع العينة حسب 

: ميكن تقسيم املناصب اليت يشغلها العمال إىل أربعة فئات وظيفية و هي 

  إطارات سامون- إطارات- أعوان حتكم- أعوان تنفيذيني

و عليه من خالل البيانات املتحصل عليها من عينة الدراسة يتضح لنا من اجلدول املوايل توزيع أفراد العينة

  :على حسب املنصب الوظيفي كما يلي 

  الوظيفي المنصبتوزيع العينة حسب ) 9- 

  النسبة  التكرار

13  28.26 % 
17  36.96 %  

10  21.74 %  

6  13.04 %  

46  100 %  

  SPSSباالعتماد على نتائج برنامج  من إعداد الطلبة

نالحظ أن نسبة أعوان التحكم تساوي ) 6-2(و الشكل رقم ) 9-2(من خالل اجلدول رقم 

أعلى نسبة و هو ما يفسر املستوى التعليمي الغالب داخل الشركة حيث أن هذه الفئة تضم أعوان ذوي  

تقين، تقين سامي، شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية(كفاءات مهنية متحصلون على شهادات 

مستويات تؤهل أصحاا لفهم واستيعاب التكنولوجيا اليت تتبناها الشركة، وقابليت

  .تتيحها الشركة يف جمال االختصاص

اليت تضم األعوان األقل مستوى من الفئة السابقة، و تليها فئيت  %28.26و بعدها فئة أعوان التنفيذ بنسبة 

 %34.78اإلطارات و اإلطارات السامون جمتمعة بنسبة إمجالية تساوي 

العمليات اإلنتاجية و اإلدارية و النشاطات املختلفة للشركة، و جل أفراد الفئتني من خرجيي اجلامعات متحصلون 

  ).الليسانس، املاسرت أو مهندس، دراسات عليا

......................................................................................... :  الثانيالفصــل    

توزيع العينة حسب  .5

ميكن تقسيم املناصب اليت يشغلها العمال إىل أربعة فئات وظيفية و هي 

أعوان تنفيذيني

و عليه من خالل البيانات املتحصل عليها من عينة الدراسة يتضح لنا من اجلدول املوايل توزيع أفراد العينة

على حسب املنصب الوظيفي كما يلي 

- 2(الجدول رقم         

  المنصب الوظيفي

  عون تنفيذي
  عون حتكم

  إطــــــار

  إطـــار سامي

  : ..........المجموع 

من إعداد الطلبة :المصدر          

من خالل اجلدول رقم 

أعلى نسبة و هو ما يفسر املستوى التعليمي الغالب داخل الشركة حيث أن هذه الفئة تضم أعوان ذوي   وهي

كفاءات مهنية متحصلون على شهادات 

مستويات تؤهل أصحاا لفهم واستيعاب التكنولوجيا اليت تتبناها الشركة، وقابليت

تتيحها الشركة يف جمال االختصاص

و بعدها فئة أعوان التنفيذ بنسبة 

اإلطارات و اإلطارات السامون جمتمعة بنسبة إمجالية تساوي 

العمليات اإلنتاجية و اإلدارية و النشاطات املختلفة للشركة، و جل أفراد الفئتني من خرجيي اجلامعات متحصلون 

الليسانس، املاسرت أو مهندس، دراسات عليا(على شهادات 
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  )متغيرات الدراسة(عرض نتائج القسم الثاني : ثانيا

يتكون القسم الثاين من االستبانة من أربعة حماور حيث يتضمن كل حمور جمموعة من الفقرات متعلقة مبتغري 

الدراسة، و من خالل البيانات اليت مت مجعها من عينة الدراسة و باالستعانة من برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

      .اها حسب كل حمورحتصلنا على النتائج التالية و اليت صنفن SPSSاالجتماعية 

  )التكوين(المحور األول   )أ 

        فقرات و يتضح لنا 08ميثل احملور األول املتغري املستقل املتمثل يف التكوين و يتكون هذا احملور من 

  :  من اجلدول التايل املتوسط و االحنراف املعياري و ترتيب كل فقرة و أمهيتها كما يلي 
  توسط و االنحراف المعياري و اتجاه العينة للمحور األولتحديد الم) 10-2(الجدول رقم 

  الفقـــرة  الرقم

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عيا

لم
ا

  

ى 
تو

مس

مية
أله

ا
  

ب
رتي

الت
  

  1  موافق بشدة  0.771  4.37  تقوم الشركة بتكوين العمال اجلدد قبل التحاقهم مبناصب عملهم  01

  3  موافق بشدة  0.848  4.24  تقوم الشركة بربامج تكوينية بشكل دوري  02

03  
تسمح الشركة لعماهلا باالستفادة من دورات حتسني املستوى التعليمي و األكادميي يف املؤسسات 

  التعليمية اخلارجية
  5  موافق بشدة  0.814  4.22

  7  موافــق  0.918  4.15  أغلب الربامج التكوينية اليت شاركت فيها  تتوافق و احتياجايت التكوينية  04

  2  موافق بشدة  0.668  4.33  )خارج الشركة(العمليات التكوبنبة اليت تقوم ا الشركة لعماهلا تكون خارج مواقع العمل  أغلب  05

  8  موافــق  0.843  4.00  يدعمين مسؤويل املباشر على املشاركة يف برامج التكوين و التحسني املستمر  06

  6  موافــق  0.797  4.17  .العمال بصفة دوريةتعتمد الشركة غلى معايري موضوعية لتقييم أداء   07

  4  موافق بشدة  0.728  4.22  حتدد الشركة احتياجايت التكوينية بناءا على نتائج تقييم أدائي  08

    موافق بشدة  0.548  4.21  ......................................: االتجاه العـــام للتكوين في الشركة 

 spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

أن فقرات احملور األول تراوحت بني موافق بشدة و موافق، و حتصلت الفقرة ) 10-2(يتضح من اجلدول رقم 

؛ و تليها العبارة رقم 0.771و احنراف معياري يساوي  4.37على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يساوي  01رقم 

؛ و هذا يدل على أن الشركة تقوم بتكوين 0.668و احنراف معياري يساوي  4.33مبتوسط حسايب يساوي  05

العمال اجلدد  قبل التحاقهم مبناصبهم و تعتمد على التكوين خارج الشركة كما تكون عماهلا بشكل دوري خالل 

و احنراف معياري  4.22ساوي على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ي 08مسارهم املهين، و احتلت الفقرة 

، و بدرجة موافق بشدة مما يؤكد على اعتماد الشركة يف حتديد االحياجات التكوينية لعماهلا من خالل 0.728

  .نتائج تقييم أدائهم
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و احنراف معياري  4.00على املرتبة األخرية مبتوسط حسايب يساوي  06يف حني احتلت الفقرة رقم  

بدرجة موافق من حيث األمهية ويفسر ذلك بأن نسبة دعم املسؤولني املباشرين لتكوين مرؤوسيهم  ،0.843

  ضعيفة؛ 

: و االحنراف املعياري املساوي لـ 4.21و بناءا على املتوسط احلسايب العام للمحور األول الذي يساوي 

ملية التكوين لعماهلا و توليها أمهية و مستوى األمهية املعادل لدرجة موافق بشدة ، فإن الشركة تتبىن ع 0.548

  .بالغة

  تجاه عمله دافعية العامل : المحور الثاني  )ب 

     فقرات؛ كما يتضح لنا  10يهدف هذا احملور إىل دراسة دافعية العامل جتاه عمله، و يتكون احملور من 

  :أمهيتها كما يلي من اجلدول التايل املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري و ترتيب كل فقرة و 

  تحديد المتوسط و االنحراف المعياري و اتجاه العينة للمحور الثاني) 11-2(الجدول رقم 

  الفقـــرة  الرقم

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عيا

لم
ا

  

ى 
تو

مس

مية
أله

ا
  

ب
رتي

الت
  

  3  موافق بشدة  0.639  4.24  استمرار الشركة يف تكويـين يرفع إحسـاسي و شعــوري باالنتماء للشركة  09

  5  موافــق  0.677  4.17  يقوم التكوين بتغــيري بعض األنـماط السلـوكية أثــناء العــمل   10

  6  موافــق  0.542  4.13  التكوين يولد لدي رغــبة يف التمــيز يف أداء عملي   11

  2  موافق بشدة  0.681  4.26  التكوين حيفزين لالرتقاء و التدرج يف منصب عملي   12

  8  موافــق  0.856  3.98  أتردد يف قبــول التكوين الذي يتم عرضه علي من طـرف الشركة ال  13

  9  موافــق  0.900  3.65  ال أتردد يف طلب التكوين الذي أحتاجه من مسؤويل املباشـر  14

  10  غري موافــق  0.912  2.46  .كثريا ما أفكـــر يف التخلي عن منصب عملي بالشركة  15

  1  موافق بشدة  0.656  4.28  داخل الشركة بروح معنوية عالــيةأقــوم بعملي   16

  7  موافــق  0.582  4.13  أشارك يف اقرتاح و بناء برنامج التكوين بالشركة  17

  4  موافــق  0.749  4.20  يضمن التكوين يل عالوات و حمفزات مادية جديدة  18

    موافــق  0.347  3.95  ...........................................: االتجاه العـــام لدافعية العامل 

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

أن فقرات احملور الثاين ترتاوح مستوى أمهيتها بني درجيت موافق و موافق بشدة، ) 11-2(يتضح من اجلدول رقم 

؛ 0.656و احنراف معياري يساوي  4.28على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يساوي  16وحتصلت الفقرة رقم 

 09ة رقم ؛ مث تليه الفقر 0.681و احنراف معياري يساوي  4.26مبتوسط حسايب يساوي  12وتليها الفقرة رقم 

و هذا يدل على أن عمال الشركة يتمتعون ؛ 0.639و احنراف معياري يساوي  4.24مبتوسط حسايب يساوي 
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كما يسعون إىل التدرج يف مناصبهم و لديهم الرغبة يف التميز يف أداء  بروح معنوية عالية أثناء تأديتهم ملهامهم 

األداء املطلوب منهم ، و هو ما يتوافق مع الفقرة  و حتقيق عملهم بغية احلصول على عالوات و حمفزات جديدة

 0.749و احنراف معياري يساوي  4.20و اليت حتصلت على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب يساوي  18رقم 

  .وبدرجة موافق من حيث األمهية

بدرجة  و 0.912و احنراف معياري يساوي  2.46املرتبة األخرية مبتوسط حسايب يساوي  15و احتلت الفقرة 

  . وهذا ما يفسر رغبة أغلبية العمال يف االستمرار بالعمل يف الشركة و االستقرار ا, غري موافق من حيث األمهية

من حيث  وبدرجة موافق 0.347و باحنراف معياري يساوي  3.95و مبا أن املتوسط العام للمحور الثاين يساوي 

    .افعية جتاه عملهاألمهية خنلص إىل  أن العامل داخل الشركة لديه د

  المكتسبة لدى العامل القدرات المعرفية و المهنية : المحور الثالث  )ج 

  ؛فقرات 08و يتكون احملور من  القدرات املعرفية و املهنية املكتسبة لدى الفرديهدف هذا احملور إىل دراسة 

  :كما يتضح لنا من اجلدول التايل املتوسط و االحنراف املعياري و ترتيب كل فقرة و أمهيتها كما يلي 

  تحديد المتوسط و االنحراف المعياري و اتجاه العينة للمحور الثالث) 12-2(الجدول رقم 

  الفقـــرة  الرقم

ط 
وس

مت
ال

بي
سا

لح
ا

ف   
حرا

الن
ا

ري
عيا

لم
ا

  

ى 
تو

مس

مية
أله

ا
  

ب
رتي

الت
  

  8  موافــق  0.865  3.91  قدرايت املهنية و املعرفية احلالية كافية إلجناز أعمايل بكفاءة و فاعلية  19

  7  موافــق  0.774  3.98  ميكنين التكوين من جتــاوز خمتلــف املشاكــل اليت تواجهين يف العمل  و التكيف مع خمتلف الصعوبات  20

  6  موافــق  0.894  4.00  املهنية و بالتايل إجناز مهامي بأكثر دقة يساعدين التكوين يف التقليل من نسبة األخطاء  21

  2  موافــق  0.712  4.07  تساعدين الربامـج التكوينية على تطويـر و اكتسـاب مهارات جديدة  22

  3  موافــق  0.683  4.02  تساعدين برامــج التكـوين يف تطوير مهارايت احلالية املتعلقة بطريقة أداء املهام املرتبطة بوظيفيت  23

  1  بشدة قمواف  0.648  4.26  يساعدين التكوين على جتديد و تنمية معاريف    24

  5  موافــق  0.816  4.00  ميكنين التكوين من التحكم بشكل أفضل يف أسالـيب و وسائل العمل و مواكبة التطور التكنولوجي  25

26  
واضحـة حول السياسـات و التوجــهات املستقبلـية  تتيـح يل الربامــج التكوينية من فهم و إعـطاء صورة 

  للشركة
  4  موافــق  0.856  4.02

    موافــق  0.512  4.03  : ...........................االتجاه العـــام للقدرات المعرفية و المهنية 

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

أن أغلب فقرات احملور الثالث مستوى أمهيتها يعادل درجة موافق باستثناء الفقرة ) 12-2(يتضح من اجلدول رقم 

 0.608و احنراف معياري يساوي  4.17اليت حتصلت على املرتبة األوىل مبتوسط حسايب يساوي  24رقم 

ف معياري و احنرا 4.07مبتوسط حسايب يساوي  22وبدرجة موافق بشدة؛ و تأيت يف املرتبة الثانية الفقرة رقم 
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و بدرجة موافق؛   و هذا يدل على أن العمال داخل الشركة يسعون إىل جتديد و تنمية معارفهم   0.712يساوي 

و تطوير و اكتساب مهارات جديدة و مواكبة التطور التكنولوجي مما يساعدهم يف أداء املهام املرتبطة بوظائفهم 

تكيف مع خمتلف الصعوبات اليت تواجههم يف العمل، و هو ما والتقليل من نسبة الوقوع يف األخطاء املهنية و ال

على التوايل ) 7، 6، 5، 4، 3(و اليت حتصلت على الرتب ) 20، 21، 25، 26، 23(تعكسه نتائج الفقرات 

  .وكلها مبستوى أمهية يعادل درجة موافق 

 0.512اف معياري يساوي و باحنر  4.03و يتضح من اجلدول أيضا أن املتوسط احلسايب العام للمحور يساوي 

و مستوى أمهية يساويل درجة موافق؛ مما نستنتج أن عمال الشركة لديهم قدرات معرفية و مهنية متكنهم من أداء 

مهامهم داخل الشركة و استعدادهم ألجل جتديدها و اكتساب مهارات جديدة تساعدهم يف حتقيق األداء 

   .املطلوب وبكفاءة 

  داخل الشركة إدراك العامل لدوره : المحور الرابع  )د 

 07و يتكون احملور من إدراك العامل لدوره و عالقاته العامة داخل الشركة يهدف هذا احملور إىل دراسة 

  :ضح اجلدول التايل املتوسط و االحنراف املعياري و ترتيب كل فقرة و أمهيتها كما يلي يو  حيث ؛فقرات

  النحراف المعياري و اتجاه العينة للمحور الرابعتحديد المتوسط و ا) 13-2(الجدول رقم 

  الفقـــرة  الرقم
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وس
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بي
سا

لح
ا
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حرا
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ا
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  7  غري موافـق  1.320  2.33  هناك متييز بيين و بني زمالئي يف العمل داخل الشركة  27

  1  موافــق  0.582  4.13  .تنفيذهاألتزم بأوامر و توجيهات مسؤويل املباشر و أسعى إىل   28

29  
ال أخبل يف تقدمي النصائح و التوجيهات لزمالئي يف العمل مبا فيها تبادل املكتسبات من الربامج 

  التكوينية
  4  موافــق  0.729  3.85

  6  موافــق  0.841  3.78  يدعمين مسؤويل املباشر للحصول على مهارات و معارف جديدة  30

  3  موافــق  0.680  4.07  استـفاديت من التكـوين سيكـون له تأثري اجيايب على فعالييت يف العملأنا على يقـني بأن   31

  5  موافــق  0.806  3.80  الربامج التكوينية تساعدين على االندماج يف فرق العمل و تبين روح اجلماعة  32

  2  موافــق  0.626  4.09  الربامج التكوينية تزيدين ثقة يف قدرايت املهنية  33

    موافــق  0.491  3.72  : ......................................االتجاه العـــام إلدراك العامل لدوره 

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

اليت  27نالحظ أن أغلب فقرات احملور تقابلها درجة موافق باستثناء الفقرة ) 13-2(من خالل اجلدول رقم 

واNBoاف  2.33حتتل املرتبة األخرية اليت تقابلها درجة غري موافق من حيث األمهية ومتوسط حسايب يساوي 

و احنراف  4.13مبتوسط حسايب يساوي  28، يف حني جاءت يف املرتبة األوىل الفقرة 1.320@:/1ري 1Sqوي 
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و احنراف معياري يساوي  4.09مبتوسط حسايب يساوي  33مث تليها الفقرة رقم  0.582معياري يساوي 

 0.680و احنراف معياري يساوي  4.07املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب يساوي  31و احتلت الفقرة  0.626

   32و جند الفقرة  0.729و احنراف معياري يساوي  3.85مبتوسط حسايب يساوي  29وجاءت بعدها الفقرة 

v9=B3w  30أ@1 ا;Nstة  0.806باحنراف معياري يساوي و  3.80يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب يساوي 

  .0.841و اNBoاف @:/1ري 1Sqوي  903.78{ ا;N2|}. ا;1Sد1Sq xM1S> yz832M .zوي 

و احنراف معياري يساوي  2.33مبتوسط حسايب يساوي  27أما يف املرتبة السابعة و و األخرية جند الفقرة 

و عليه نستخلص أن أفراد عينة الدراسة تربطهم عالقات االحرتام املتبادل و التعاون و عدم التمييز فيما  1.320

   .بروح اجلماعة بينهم و العمل 

و هو ما يقابله  0.491و باحنراف معياري يساوي  3.72و مبا أن املتوسط احلسايب العام للمحور يساوي 

  .مستوى أمهية بدرجة موافق و عليه يتبني لنا بأن أفراد عينة الدراسة لديهم إدراك بدورهم داخل الشركة

  الدراسة فرضيات اختبار: المطلب الثاني 

) طردية أو عكسية(ملعرفة طبيعة العالقة  (R) العتماد على معامل االرتباط بريسوناالختبار الفرضيات الفرعية مت 

          ملعرفة نسبة التغري يف املتغري التابع واليت تعود إىل املتغري املستقل، كما مت االستناد (R2)ومعامل التحديد

وميكن توضيح نتائج اختبار ؛ )% 95(عند حتليل فرضيات الدراسة أي مبستوى ثقة ) 0.05(إىل مستوى الداللة 

  :ما يلي من خالل  اتالفرضي

   اختبار الفرضيات الفرعية :أوال

  اختبار الفرضية الفرعية األولى .1

   :تتمثل الفرضية الفرعية األوىل يف 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التكوين و دافعية العامل يف الشركة حمل :  H1الفرضية  �

  .0.05عند مستوى الداللة  الدراسة

  :و اجلدول املوايل يوضح لنا نتائج االختبار 

  اختبار العالقة بين التكوين و دافعية العامل) 14-2(رقم  الجدول

  المتغير التابع  المتغير المستقل
معامل االرتباط 

)R(  

معامل التحديد 

)R2(  

) T(قيمة 

  المحسوبة

) T(قيمة 

  الجدولية

مستوى 

الداللة 

)Sig(  

  0.049  1.684  2.022  0.085  0.292  دافعية العامل  التكوين

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 
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، و I/2. 0.05 الداللةأقل من مستوى و هي  0.049تساوي  )Sig(مستوى املعنوية من خالل اجلدول جند أن 

T  .2/I ~@ N{Pأ .M8SB2;اT  ./;وFG;نرفض الفرضية الصفرية وعليه اH0؛ وتقبل بديلتها H1  اليت تنص على

  0.05إحصائية بني التكوين و دافعية العامل يف الشركة حمل الدراسة عند مستوى الداللة عالقة ذات داللة وجود 

  .املتغريينبني  ةضعيف ةعالقة خطية طردي اهو ما يشري إىل أف 0.292يساوي  )R(قيمة معامل االرتباط ومبا أن 

  اختبار الفرضية الفرعية الثانية .2

   :يف  الثانيةتتمثل الفرضية الفرعية 

 القدرات املعرفية و املهنية للعاملتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التكوين و :  H1الفرضية  �

  .0.05عند مستوى الداللة  حمل الدراسة

  :و اجلدول املوايل يوضح لنا نتائج االختبار 

  اختبار العالقة بين التكوين و القدرات المعرفية و المهنية) 15-2(الجدول رقم 

  المتغير التابع  المستقلالمتغير 
معامل االرتباط 

)R(  

معامل التحديد 

)R2(  

) T(قيمة 

  المحسوبة

) T(قيمة 

  الجدولية

مستوى 

الداللة 

)Sig(  

  التكوين
القدرات املعرفية و 

  املهنية
0.383  0.146  2.746  1.684  0.009  

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

 ،0.05 الداللةأقل من مستوى و هي  0.009 تساوي )Sig(أن مستوى املعنوية يتضح لنا من اجلدول 

نرفض  عليه و، 1.684: اجلدولية و املقدرة بـ Tهي أكرب من قيمة  2.746احملسوبة املساوية لـ  Tكما  أن قيمة 

التكوين عالقة ذات داللة إحصائية بني اليت تنص على وجود  H1 ؛ وتقبل بديلتهاH0 الفرضية الصفرية

  0.05والقدرات املعرفية و املهنية للعامل يف الشركة حمل الدراسة عند مستوى الداللة 

املتغريين التكوين  بني ةضعيف ةعالقة خطية طردي اإىل أ0.383 : املساوية لـ )R(قيمة معامل االرتباط شري و ت

  .والقدرات املعرفية و املهنية للعامل
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  الثالثةاختبار الفرضية الفرعية  .3

   :يف  الثانيةتتمثل الفرضية الفرعية 

 إدراك العامل لدوره داخل الشركةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التكوين و :  H1الفرضية  �

  .0.05عند مستوى الداللة  حمل الدراسة

  :و اجلدول املوايل يوضح لنا نتائج االختبار 

  داخل الشركة إدراك العامل لدوره اختبار العالقة بين التكوين و) 16-2(الجدول رقم 

  المتغير التابع  المتغير المستقل
معامل االرتباط 

)R(  

معامل التحديد 

)R2(  

) T(قيمة 

  المحسوبة

) T(قيمة 

  الجدولية

مستوى 

الداللة 

)Sig(  

  0.011  1.684  2.648  0.137  0.371  إدراك العامل لدوره  التكوين

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 

وبذلك  0.05 الداللةأقل من مستوى و هي  0.011 تساوي )Sig( أن مستوى املعنويةمن اجلدول يتبني 

عالقة ذات داللة إحصائية بني التكوين اليت تنص على وجود  H1 ؛ وتقبل بديلتهاH0نرفض الفرضية الصفرية

  0.05الشركة حمل الدراسة عند مستوى الداللة وإدراك العامل لدوره داخل 

بني  ةضعيف ةشري إىل أن هناك عالقة خطية طرديتو هو ما 0.371 بلغ ت )R(جند أن قيمة معامل االرتباط و 

  إدراك العامل لدوره داخل الشركة حمل الدراسة و التكوين

  اختبار الفرضية الرئيسية  :ثانيا

 التكوينبني توجد عالقة ذات داللة إحصائية  الفرضية الرئيسية واليت مفادها أنهولتدعيم النتائج سيتم اختيار 

وميكن توضيح نتائج اختبار الفرضية  0.05عند مستوى الداللة حمل الدراسة  الشركةيف أداء العاملني وحتسني 

  : الرئيسية من خالل اجلدول التايل
  سين أداء العامليناختبار العالقة بين التكوين و تح) 17-2(الجدول رقم 

  المتغير التابع  المتغير المستقل
معامل االرتباط 

)R(  

معامل التحديد 

)R2(  

) T(قيمة 

  المحسوبة

) T(قيمة 

  الجدولية

مستوى 

الداللة 

)Sig(  

  0.001  1.684  3.534  0.221  0.470  حتسني أداء العاملني  التكوين

  spssمن إعداد الطلبة باالعتماد على خمرجات  :المصدر 
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 ةو هو ما يشري إىل أن هناك عالقة خطية طردي 0.470بلغ  )R(قيمة معامل االرتباط أن من خالل اجلدول جند 

  .أداء العاملنيو حتسني  التكوينبني ة ضعيف

  :يتنب من اجلدول أيضا أن و 

  0.05أقل من مستوى املعنوية و هي  0.001 تساوي )Sig(مستوى املعنوية  �

  1.684: اجلدولية املقدرة بـ T و هي أكرب من قيمة 3.534احملسوبة تساوي  Tقيمة  �

اليت تنص على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني و  H1 ؛ وتقبل بديلتها H0وبذلك نرفض الفرضية الصفرية

 .0.05عند مستوى املعنوية  حمل الدراسةأداء العاملني بالشركة و حتسني    التكوين
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  :نيالثا خالصة الفصل

اعتبارها ب –وحدة تقرت  –تطرقنا يف هذا الفصل إىل الدراسة امليدانية بشركة كهرباء و طاقات متجددة 

       كما هلا دور فعال وأثر كبري. فهي تكتسي أمهية  جد بالغة مؤسسة وطنية ذات طابع اقتصادي صناعي

ل حمركات الديزال لتأمني الكهرباء للمواطن وسد من خال الوطين ، واليت تعمل على إنتاج الكهرباء االقتصادعلى 

باملؤسسة  هو إبراز دور التكوين يف حتسني أداء العاملني هذه الدراسة و اهلدف من حاجاته هلذه الطاقة

على املنهج التحليلي الوصفي و هو منهج جيمع بني الدراسة النظرية و الدراسة ها ، حيث اعتمدنا فياالقتصادية

إضافة إىل االستعانة باستمارة استبيان جلمع البيانات مت توزبعها على عينة عشوائية من عمال الشركة امليدانية، 

    وبعدها قمنا بتحليلها أين متكنا من الوصول إىل جمموعة من النتائج مكنتنا من معرفة صحة فرضيات الدراسة

  . من عدمها
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  : الخاتمة

     إن من أهم وأبرز التطورات احلالية والتغريات احلاصلة يف جمال اإلدارة، واليت أدت إىل إحداث حتوالت نوعية

يف مفاهيم اإلدارة احلديثة واملتمثلة يف ضرورة االهتمام باملورد البشري باعتباره احلجر األساس واملورد األهم الذي 

  .حتقيق أهدافهاتعتمد عليه املؤسسة احلديثة يف 

وحىت يتسىن للمؤسسة االستغالل األمثل لقدرات ومهارات هذا املورد البشري وجب عليها االهتمام بتطوير  

كفاءاته ومهاراته واليت تعد من أصعب اإلختيارات اإلسرتاتيجية اليت تواجهها املؤسسات احلديثة، واليت ال ميكنها 

خاصة وأن جناح أي مؤسسة يف الوقت الراهن . ال ختصصهاالتغاضي عليها مهما كان حجم املؤسسة أو جم

مرهون بالدرجة األوىل على تنظيم املورد البشري  القادر على تطبيق وتبين هذه اإلسرتاتيجية بطريقة تنافسية، مما 

يثة يلزم املؤسسة على تكوين أفرادها بغية مواكبة التطورات والتغريات احلديثة، واكتساب أفرادها للتقنيات احلد

ومن مت حتقيق أهداف املؤسسة عامة . واألساليب اجلديدة لتفعيل دور وأمهية التكوين يف خلق وتطوير الكفاءات

  .واألفراد بصفة خاصة من خالل تلبية حاجيام وتطوير أدائهم

ل الدراسة ومن خالل الدراسة اليت قمنا ا واليت تتمحور حول دور التكوين يف حتسني أداء العاملني يف الشركة حم

  :توصلنا إىل جمموعة من النتائج واملتمثلة يف

  :النتائج النظرية  ) أ

 ؛تؤدي العملية التكوينية إىل حتسني مستوى أداء العاملني �

إن لعملية تكوين العاملني تأثريا مباشرا على أداء العاملني بصفة خاصة، وعلى املؤسسة بصفة  �

 ؛عامة

 ؛العاملني، يشعر من خالهلا العامل بانتمائه ووالئه ملؤسستهلعملية التكوين تأثري إجيايب على أداء  �

 ؛يعترب التكوين احملرك الرئيسي لنجاح املنظمات احلديثة مهما كانت طبيعة نشاطها �

 . التكوين تولد لدى العاملني الرغبة يف تقدمي أداء متميز إن عملية �

  :النتائج التطبيقية  ) ب

 ؛تأدية املهام املنوطة لهالتكوين يؤدي إىل خلق دافعية للعامل حنو  �

 ؛التكوين يؤدي إىل اكتساب العامل لقدرات معرفية ومهارات فنية خمتلفة �

 ؛التكوين يؤدي إىل إدراك العامل لدوره داخل املؤسسة �

  . أجنع استثمار تتبناه املؤسسة ملا له من عوائد على مستوى الفرد واملؤسسة يعد التكوين �
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 :التوصيات

، ارتأينا أن نورد بعض التوصيات االقتصاديةتتمة لبحثنا هذا حول دور التكوين يف حتسني أداء العاملني باملؤسسة 

  :ومن أهم هذه التوصيات. تثمينا لتحسني أداء العاملني داخل الشركة حمل الدراسة

أو تقدمي أفكار  العمل على وضع برنامج حتفيزي للعمال الذين يسامهون بشكل إجيايب يف خلق أو تطوير �

 ؛جديدة تعمل على إضافة قيمة لتحسني العمل

   ؛حتسيس عمال الشركة مبختلف فئام بضرورة وأمهية التكوين على مستوى الفرد والشركة ككل �

تقليصا للتكاليف الباهظة اليت تتطلبها العملية التكوينية خاصة خارج الوطن، نوصي جبلب األساتذة  �

 ؛العديد من العمال إىل خارج الوطناملكونني بدال من إرسال 

إتاحة فرص امتيازيه للعمال املتميزين يف أدائهم للحصول على تكوينات خاصة تؤهلهم لإلشراف على  �

 ؛تكوين زمالئهم يف العمل باحرتافية مطلوبة

منح امتيازات معنوية للعمال املتميزين يف كل سنة، خلقا لروح املنافسة بني عمال الشركة، كالتكفل  �

 ؛لشامل ؤالء العمال املتميزين وعائالم مبنحهم رحالت ترفيهية خاصة داخل وخارج الوطنا

العمل على إقامة لقاءات وملتقيات وكذا تربصات ضمن نوادي داخل الشركة أو خارجها تشجيعا لروح   �

، وبالتايل العمل اجلماعي قصد خلق وتبادل األفكار بني عمال الشركة وزمالئهم من الفروع التابعة هلا

 باالنتماءتعزيز روابط الصداقة واألخوة بني العمال وإقامة عالقات غري رمسية متكن من تقوية الشعور 

 ؛للشركة مما يؤثر باإلجياب على أدائهم

عقد ندوات ودورات تدريبية حول كيفية العمل كوحدة واحدة داخل الشركة قصد زيادة ترسيخ الثقافة  �

 ؛السائدة للشركة

وال جيب مقابلة ". أن العامل الذي خيطئ هو العامل املبادر الساعي للتعلم وليس العكس"ثقافة ترسيخ  �

 .خطأه بالعقاب

  :اآلفاق المستقبلية للدراسة

ويف ختام دراستنا هذه، نقرتح بعض املواضيع املتعلقة بتكوين وتدريب املورد البشري واليت نراها متممة ملوضوع 

  :دراستنا هاته وهي كالتايل

 ؛الوطنية بني األمس واليوم االقتصاديةواقع التكوين يف املؤسسات  �

 .التكوينية بني الواقع واملتوقع االحتياجاتتطبيق نظام حتديد  �
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 قائمة املراجــع

  المراجع باللغة العربية: أوال

I(  الكتب:  

 ،1995، مركز التنمية املركزية، اإلسكندرية، مصر، إدارة الموارد البشريةأمحد ماهر،  .1

 ،2009، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، التدريب اإلداريبالل خلف السكارنة،  .2

 ،2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشريةبوحفص عبد الكرمي،  .3

 ،2002، 2، مركز اخلريات املهنية لإلدارة، القاهر، مصر،طالعملية التدريبيةتوفيق عبد الرمحان،  .4

 ،2004ة، قاملة، ، مديرية النشر جلامعة قاملإدارة الموارد البشريةمحداوي وسيلة،  .5

 1999، دار حامد، عمان، إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيخالد عبد الرمحان اهليثي،  .6

 ،2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، رؤية مستقبلية: إدارة الموارد البشريةرواية حممد حسن،  .7

 جامعة دمشق،، األفراد: إدارة الموارد البشرية سليمان خليل الفارس و آخرون،  .8

، عامل الكتب احلديث للنشر و مدخل استراتيجي: إدارة الموارد البشريةعادل حرحوش و مؤيد سعيد السامل،  .9
 2009، 3التوزيع، بغداد، ط

، 3عامل الكتب احلديث للنشر و التوزيع، بغداد، ط مدخل استراتيجي،:إدارة الموارد البشريةعادل حروش،  .10
2009 ، 

 ، 2003، جامعة القاهرة، رؤية استراتيجية: ارة الموارد البشريةإدعادل حممد زايد،  .11

 ، 2008، دار وائل للطباعة والنشر، االردن، إدارة الموارد البشريةالباري إبراهيم درة،  زهري نعيم الصباغ،  عبد .12

اهلالل عمان ، دار طرق و أساليب سياسات إستراتيجيات: الرقابة اإلدارية في منشآت األعمالفايز الزعيب ، .13
 ،1991، األردن، 

 ،1995، 5، مركز الكتب األردين، األردن، طالمفاهيم اإلدارية الحديثةفؤاد الشيخ سامل، و آخرون،  .14

 ، 2010، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، إدارة الموارد البشريةحمفوظ أمحد جودة،  .15

 2003قنديل للنشر و التوزيع، عمان، األردن، ، دار إدارة األفراد و العالقات اإلنسانيةحممد الصرييف،  .16

 ، 1، دار اجلنان للنشر و التوزيع، األردن، طإدارة الموارد البشريةحممد الفاتح حممود بشري،  .17

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، التدريب اإلداري الموجه باألداءحممد املبيضني عقلة، حممد جرادات أسامة،  .18
 ،2001القاهرة، 

 2014، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إدارة األداء المتميزد قدري حسن، حمم .19
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II( الرسائل و األطروحات الجامعية :  

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت علوم أثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشريةبلغيث حنان،  .1
 ؛2017/2018اقتصادية، جامعة عبد احلميد بن باديس، 

إبراهيم، أمهية التكوين و دوره يف حتسني اإلنتاجية يف املؤسسات االقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل بلقايد  .2
 ؛2006، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و العلوم التسيري، جامعة وهران،)غري منشورة(شهادة املاجستري 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، دور تقييم أداء العاملين في تحديد احتياجات التدريببن عيشي عمار،  .3
 ؛2005/2006، )غري منشورة(املاجستري علوم جتارية، جامعة حممد بوضياف املسيلة 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم فعالية التكوين في تطوير الكفاءاتجعفري بالل،  .4
 ؛2008/2009، )غري منشورة(االقتصادية، جامعة منتوري قسنطينة 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري أثر نظام معلومات الموارد البشرية على أداء العاملينرجم خالد،  .5
 ؛2011/2012، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، )غري منشورة(يف علوم التسيري 

، مذكرة أثر التكوين في تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةزكالل ميينة،  .6
 ؛2012/2013، جامعة حممد خيضر ببسكرة، )غري منشورة(شهادة املاسرت يف علوم التسيري مقدمة لنيل 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت تكوين اإلطارات و دوره في تحسين أداء العاملينصراوي آمال،  .7
 ؛2015/2016يف العلوم اإلنسانية و االجتماعية، جامعة العريب التبسي تبسة، 

التكوين بمؤسسات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تحديات صوان أمحد، زهوان عبد اهلادي،  .8

 ؛2015/2016، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت يف علوم التسيري، جامعة معسكر، و فروقات

هادة ماسرت ، مذكرة مقدمة لنيل شأثر التكوين على االلتزام التنظيميعبد اخلالق عائشة، بالطيب فتيحة،  .9

 ؛2016/2017، جامعة معسكر، )غير منشورة(علوم التسيري 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري قياس و تقييم: األداء المالي للمؤسسة اقتصاديةعشي عادل،  .10
 ؛2001/2002، جامعة حممد خيضر بسكرة، )غري منشورة(يف علوم التسيري 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة أداء المؤسسة االقتصاديةدور التكوين في تحسين بلخري جواد،  عمر .11
 ؛2008/2009، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، )غري منشورة(املاجستري ختصص إدارة أعمال 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت تقييم أداء العاملين و أثره على أداء المؤسسةفارسي صربينة،  .12
 ؛2015، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة، )منشورةغري (يف العلوم السياسية 

مع دراسة حالة مؤسسة  دور التكوين في تحسين اإلنتاجية بالمؤسسات االقتصاديةمربك امسهان،  .13
، )غري منشورة(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية "تافنة"صناعية للمالبس املهنية 

 ؛2015/2016جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
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، مذكرة لنيل واقع تسيير األداء الوظيفي للمورد البشري في المؤسسة االقتصاديةهروم عز الدين،  .14
 ؛2007/2008، جامعة منتوري قسنطينة، )غري منشورة(املاجستري يف علوم التسيري شهادة 

  

III( المجالت العلمية :  

، جملة تحليل التدريب و التحفيز على تنمية الموارد البشرية في البلدان اإلسالميةالشيخ الداوي،  .1
 ؛06الباحث، جامعة اجلزائر، العدد

، جملة البشائر تحسين أداء الموظفين في شركات األعمالالتنظيمي في  دور االلتزامروشام بوزيان،  .2
 ؛2017، 03االقتصادية، جامعة طاهري حممد بشار، العدد 

  

  األجنبيةالمراجع باللغة : ثانيا

1. Wearther J.R la gestion des ressources humaines, canada1990 

2. Gny. Khuikkieri. La promotion sociale. P.U.F. Paris. 1977 
3. Murphy. K. R, Dimension of Job performance, in R. Dillon et J. Pelligrino (éd), 

Testing: Applied and theorical perspetives, Praeger, New York, 1989 
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� ا���abاط\� ا�_^[\�aا�cا�� �  ا����dر
e�f^ا� g�]و ا� e��^ا� h\f^وزارة ا��  

 akl� m�n �\d_ا� �^o�p– ا��ادي  
�  ft\� ا�^�fم ا#��!�د� و ا����ر

         a\\uم ا���fv و  
 hـــu� :a\\ــــuــــ�م ا��fv  

 x!lــــ�ل: ا���vإدارة أ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

������ � �	
��� ���� ��� ������.  

  :األستاذ المشرف                                              : الطلبة من إعداد 

 بالحبيب محمد الكامل. د                                    غطــاس خالد �

 عتبـــه الطيب �

 تامـه محمد الغزالي �

  

  أخي الفاضل، أختي الفاضلة

على شهادة املاسرت يف علوم التسيري ختصص  السالم عليكم و رمحة اهللا تعاىل و بركاته، استكماال ملتطلبات احلصول 
  :بعنوانهذه االستبانة و اليت هي عبارة عن أداة جلمع البيانات الالزمة إلجراء دراسة  إدارة أعمال نضع بني يديك

  » دور التكوين في تحسين أداء العاملين في المؤسسة االقتصادية« 

 ، وذلكاإلجابة على أسئلة االستبانة بدقةب علينا التفضلو نظرا ألمهية مسامهتك يف إثراء هذه الدراسة، نأمل منك 
  .االستبانةذه اهتمامك  نرجو أن تويل كماالعتماد نتائج الدراسة بدرجة كبرية على صحة إجاباتك؛  

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

ولن تستخدم إال ألغراض البحث  نضمن لك سرية المعلومات و المالحظاتو نحيطك علما بأننا س : مالحظة

 .العلمي

 االستبانــةاستمارة 

� 



  .............................................................................................................................:  المالحق

 

  
77 

 

  

 �o{^ا� |}ء و�paا� )X  (�]��ا��� ���lا� e�  

  
  

  هذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص الشخصية  االجتماعية و الوظيفية للعماليهدف 
  ذNP                              أ�o{         :ا����  )1
2(  aا�^�ــ:  

                           ~@ �I30أ  ~@               .�z30-40           .�z  
                           ~@41-50  ~@ N{Pأ               .�z50 .�z  

  :     ���ات ا�a]lة  )3
                           ~@ �I8ات                  @~  5أ�z5 - 10 8ات�z  
                           ~@11-15  ~@ N�Pــ�.                  أz15 .ـــ�z  

4(  e�f^ا� �  :ا���ھ
  @yz83 أو أ8o1�                       �Iي                                               
                                             �o1S/;                          x@1z x�s|  
  @N3z1 أو @F�Oس                  درا1zت 1/90                          

  :��e�d ا���!� ا )5
                               ��B| ي                        80ن�/t�| 80ن  
                          x@1z إط1ر                                 إط1ر  

  
  
  

  |}�x ا;��B@ .PN ا;Fراz. ;92:9/. ا;�q8�3/. :ا����ر ا�ول 

h�aة  ا�aـــbا��  
�oا�� 
  �_�ة

�  �oا����o  
 a\�
  �oا��

 a\�
�oا�� 
  �_�ة

01   �O920 ��1�2M �OI1B3;ا �{I دFG;ا;:12ل ا ~q8�3M .PN�;8م اs|            

            |8sم ا;�N{M .PNا@� |����M ./�q8 دوري   02

03  
 x2/9:3;83ى اS2;ا ~/SB| 1دة @~ دوراتt3z51M 1O;12:; .PN�;�2 اS|

 xw x2q1دP1ت ا;2/9:3/. ا;�1ر4/.وا�Sz�2;ا  
          

04   ./�q8�3;ا x|141/3>و ا �w1  |83اO/w vP1رQ x3;ا ./�q8�3;ا@� اN{;أ��9 ا            

05  
 �I1 |�8ن �1رج @8اO;12:; .PN�;1 اOM 8مs| x3;ا .{�M8�3;أ��9 ا;:1/92ت ا

  )�1رج ا;�PN.(ا;:�2 
          

06  
 xw .P90{ ا;1�2ر NQ1{2;ا x;و�S@ x�20Fq ~/SB3;و ا ~q8�3;ا@� اNM

N23S2;ا  
          

07  .qدور .t=M أداء ا;:12ل �//s3; ./08�8@ N/q1:@ }9� .PN�;ا F23:|.            

08   x<أدا �//s| �<13o }90 1ءا�M ./�q8�3;ا x|141/3>ا .PN�;د اFB|            

  

البيانات الشخصية: القسم األول   

محاور االستبانة: القسم الثاني   
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 e��ا;:1@� :ا����ر ا�� ./:wدا  

h�aة  ا�aـــbا��  
�oا�� 
  �_�ة

�  �oا����o  
 a\�
  �oا��

 a\�
�oا�� 
  �_�ة

09  
اN23zار ا;�q8�| xw .PNـ��wNq x إ<Sـxz1 و Q:ــ8ري 123o51Mء 

.PN�9;  
          

            8sqم ا;�3M ~q8�3ــ//M N:� ا�oـ12ط ا;9SـP8/. أ�ــ�1ء ا;:ــ�2   10

11   x920 أداء xw A/ا;23ــ xw .{ي ر�ــF; F;8q ~q8�3;ا            

12   x920 �=�@ xw رجF3;1ء و اs|ر�; xoAtBq ~q8�3;ا            

13  .PN�;ف اNطـ ~@ x90 ��N0 �3q ا;�ي ~q8�3;ــ8ل ا{I xw ددN|5 أ            

14  NـQ1{2;ا x;و�S@ ~@ �413>ا;�ي أ ~q8�3;ط�9 ا xw ددN|5 أ            

15  .PN�;1M x920 �=�@ ~0 x9�3;ا xw Nـــ�wا @1 أN/�P.            

            x92:M دا�� ا;�NM .PNوح @:�q8. 10;ــ/.أIــ8م   16

17  .PN�;1M ~q8�3;1@� اoNM 1ء�M اح وN3Iا xw 1ركQأ            

            q¡2~ ا;x; ~q8�3 �0وات و @AtBات @1دFqF4 .qة  18

  
 g��1:9@� :ا����ر ا��; ./�O2;و ا ./wN:2;رات اFs;ا  

h�aة  ا�aـــbا��  
�oا�� 
  �_�ة

�  �oا����o  
 a\�
  �oا��

 a\�
�oا�� 
  �_�ة

19  ./901w 1ءة وt�M x;1201ز أGo? ./w1P ./;1B;ا ./wN:2;و ا ./�O2;ا x|راFI            

20  
x���2q ا;G| ~@ ~q8�3ــ1وز @�93ــ£ ا;P1�2ــ� ا;x3 |8اxw x�O4 ا;:�2  و 

  ا;�3/£ @� @�93£ ا;=:1M8ت
          

21  
x;13;1M إ1Goز xoF01Sq ا;xw ~q8�3 ا;So ~@ �/9s3}. ا��¤1ء ا;�O2/. و 

.Iد N�P¥M x@1O@  
          

          |xoF01S ا;}Nا@ـ� ا;q8¤| }90 ./�q8�3ـN و اS3Pـ1ب @1Oرات FqF4ة  22

23  
 .sqN¤M .s9:32;1;/. اB;ا x|1راO@ Nq8¤| xw ~q8ا@ــ� ا;�3ـNM xoF01S|

x3t/8ظM .¤{|N2;1م اO2;أداء ا  
          

24    xwو |�2/. @:1ر FqFG| }90 ~q8�3;ا xoF01Sq            

25  
x���2q ا;q8�3~ @~ ا;���M ��B3 أxw �¡w أ1z;ـ/� و و1z>� ا;:�2 و 

x48;8��3;ا;3¤8ر ا .{P8ا@  
          

26  
|3/ـ� ;x ا;}Nا@ــ� ا;�Ow ~@ ./�q8�3 و إ0ـ¤1ء �8رة وا�Bـ. <8ل 

.PN�9;  ./9ـ{s3S2;1ت اOـ1ت و ا;483ــz1/S;ا  
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  إدراك ا;:F; �@1وره :ا����ر ا�aا�| 

h�aة  ا�aـــbا��  
�oا�� 
  �_�ة

�  �oا����o  
 a\�
  �oا��

 a\�
�oا�� 
  �_�ة

27  .PN�;ا;:�2 دا�� ا xw x<�@ز ~/M و x�/M A//2| ھ�1ك            

            .أ;A3م M¥وا@N و |1O/48ت @�Sو;x ا;NQ1{2 و أz:{ إ;{ |�t/�ھ1  28

29  
1O/w 12M �2:;ا xw x<�@A; 1تO/483;ا;�=1>� و ا �qFs| xw ��M5 أ 

./�q8�3;ا@� اN{;1ت @~ ا{S3�2;1دل ا{|  
          

            �S@ x�20Fqو;x ا;B9; NQ1{2=8ل 1O@ }90رات و @:1رف FqF4ة  30

31  
 }90 xM1Gqا N/�¥| �; ـ8ن�/z ~q8ا;�3ـ ~@ x|1دt3ـzن ا¥M ~/ـsq }90 1oأ

  xw x3/;1:w ا;:�2
          

32  
|}�x روح  ا;}Nا@� ا;xoF01S| ./�q8�3 90{ اFo5@1ج Nw xwق ا;:�2 و

.012G;ا  
          

33  ./�O2;ا x|راFI xw .s� xoFqA| ./�q8�3;ا@� اN{;ا            
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 SPSS V22النتائج عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  توزيع العينة حسب الجنس

 ا���س

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 80,4 80,4 80,4 37 ذ�ر 

 100,0 19,6 19,6 9 أ���

Total 46 100,0 100,0  

  توزيع العينة حسب العمر

 ا�	�ر

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ل�41,3 41,3 41,3 19 ��� 30 �ن أ 

 71,7 30,4 30,4 14 ��� 40 إ�� 30 �ن

 93,5 21,7 21,7 10 ��� 50 إ�� 41 �ن

 100,0 6,5 6,5 3 ��� 50 �ن أ��ر

Total 46 100,0 100,0  

  توزيع العينة حسب سنوات الخبرة

 ا���رة

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ل�37,0 37,0 37,0 17 ��وات 05 �ن أ 

 67,4 30,4 30,4 14 ��وات 10 إ�� 05 �ن

 82,6 15,2 15,2 7 ��� 15 إ�� 11 �ن

 100,0 17,4 17,4 8 ��� 15 �ن أ��ر

Total 46 100,0 100,0  

  توزيع العينة حسب سنوات المؤهل العلمي

 ا��ؤھل

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ل أو ��و�ط�4,3 4,3 4,3 2 أ 

 32,6 28,3 28,3 13 ���وي

���� ���� 15 32,6 32,6 65,2 

84,8 19,6 19,6 9 �����س 

 95,7 10,9 10,9 5 ���دس أو ����ر

�� درا��ت ! 100,0 4,3 4,3 2 

Total 46 100,0 100,0  
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  توزيع العينة حسب سنوات المنصب الوظيفي

 ا����ب

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ذي !ون�"�� 13 28,3 28,3 28,3 

 65,2 37,0 37,0 17 �$�م !ون

 87,0 21,7 21,7 10 إط�ر

 100,0 13,0 13,0 6 ���� إط�ر

Total 46 100,0 100,0  

 

  :تحليل المحور األول 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 

Q1 46 0 4,37 ,771 

Q2 46 0 4,24 ,848 

Q3 46 0 4,22 ,814 

Q4 46 0 4,15 ,918 

Q5 46 0 4,33 ,668 

Q6 46 0 4,00 ,843 

Q7 46 0 4,17 ,797 

Q8 46 0 4,22 ,728 

 54827, 4,2120 0 46 اMول ا��$ور

 

  :تحليل المحور الثاني 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 

Q9 46 0 4,24 ,639 

Q10 46 0 4,17 ,677 

Q11 46 0 4,13 ,542 

Q12 46 0 4,26 ,681 

Q13 46 0 3,98 ,856 

Q14 46 0 3,65 ,900 

Q15 46 0 2,46 ,912 

Q16 46 0 4,28 ,655 

Q17 46 0 4,13 ,582 

Q18 46 0 4,20 ,749 

 34753, 3,9500 0 46 ا����� ا��$ور
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  :تحليل المحور الثالث 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 

Q19 46 0 3,91 ,865 

Q20 46 0 3,98 ,774 

Q21 46 0 4,00 ,894 

Q22 46 0 4,07 ,712 

Q23 46 0 4,02 ,683 

Q24 46 0 4,26 ,648 

Q25 46 0 4,00 ,816 

Q26 46 0 4,02 ,856 

 51264, 4,0326 0 46 ا����ث ا��$ور

 

  :تحليل المحور الرابع 

Statistics 

 

N 

Mean Std. Deviation Valid Missing 

Q27 46 0 2,33 1,334 

Q28 46 0 4,13 ,582 

Q29 46 0 3,85 ,729 

Q30 46 0 3,78 ,841 

Q31 46 0 4,07 ,680 

Q32 46 0 3,80 ,806 

Q33 46 0 4,09 ,626 

 49115, 3,7205 0 46 ا�را�N ا��$ور

  :اختبار الفرضية األولى 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,292a ,085 ,064 ,33619 

a. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,462 1 ,462 4,088 ,049b 

Residual 4,973 44 ,113   

Total 5,435 45    

a. Dependent Variable: ا����� ا��$ور 

b. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 
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Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,172 ,388  8,170 ,000 

 049, 2,022 292, 091, 185, اMول ا��$ور

a. Dependent Variable: ا����� ا��$ور 

 

  :اختبار الفرضية الثانية 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,383a ,146 ,127 ,47900 

a. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,731 1 1,731 7,542 ,009b 

Residual 10,096 44 ,229   

Total 11,826 45    

a. Dependent Variable: ا����ث ا��$ور 

b. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,526 ,553  4,567 ,000 

 009, 2,746 383, 130, 358, اMول ا��$ور

a. Dependent Variable: ا����ث ا��$ور 
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  :اختبار الفرضية الثالثة 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,371a ,137 ,118 ,46130 

a. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,492 1 1,492 7,013 ,011b 

Residual 9,363 44 ,213   

Total 10,855 45    

a. Dependent Variable: ا��$ور Nا�را� 

b. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,322 ,533  4,359 ,000 

 011, 2,648 371, 125, 332, اMول ا��$ور

a. Dependent Variable: ا��$ور Nا�را� 

 

  :اختبار الفرضية الرئسية 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,470a ,221 ,203 ,29281 

a. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,071 1 1,071 12,492 ,001b 

Residual 3,773 44 ,086   

Total 4,844 45    

a. Dependent Variable: ا����� ا���م 

b. Predictors: (Constant), ول ا��$ورMا 

 



  .............................................................................................................................:  المالحق

 

  
85 

 

  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,727 ,338  8,066 ,000 

 001, 3,534 470, 080, 281, اMول ا��$ور

a. Dependent Variable: ا����� ا���م 

 

  

  

  

  

  

  

  


