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 الحمد هلل الذي وفقني وقدرني على إنجاز هذا العمل حمدا ال يوفي نعمه عز وجل

 أهدي ثمرة هذا العمل إلى : -

روح من بعثه هللا رحمة لهذا الوجود سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي  -

 وسالمه عليه .

جئت إلى الوجود بفضلها  و هزت مهدي بيدها وأعانتني بدعائها الى من  -

ورافقتني بحبها  وحنانها، إلى من أرضعتني السعادة وسكبت في قلبي 

نور الحياة، من لم أجد تعبيرا يليق بمقامها العالي سوى أمي فأمي .أمي 

 الغالية أسئل هللا أن يبارك لنا في عمرها.

ات ثابتة نحو درب العلم،إلى من أغطس قادني بخطوإلى  أبي الغالي من  -

من أنفق  زهرة عمره في لهب الشقاء ألتمرغ في روضة العلم الفياح

الغالي والنفيس  وال يزال ينفق من أجل تحقيق أمنياتي ووهبني أول قلم 

ملكته في طفولتي ووضعني على طريق التعلم ولطالما حلم أن يراني في 

 ل هللا أن يبارك لنا في عمره.مقدمة هذا الجيل "بابا حبيبي" أسئ

إلى من كان ناصحا ومرشدا ، إلى من قاسموني رحما واحدا ،الى من  -

 شاركوني الحياة حلوها ومرها.

إلى من علمني حرفا منذ االبتدائية إلى الجامعة. وإلى مشايخي في المسجد  -

وكل من أمد لي يد العون من قريب أو بعيد وأبدأ أقول لهم جزاكم هللا عني 

 خير. كل
إلى كل صديقاتي وحبيباتي وأخص بالذكر من جمعتني بهم الدراسة  -

 والتعلم.
يتقبل مني ،ويجعله لي قنديال يضيء لي  إنمن المولى عزوجل  وأملي -

 حياتي .
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 ملخص الدراتسة
وي الهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدى  فعالية التكوين في مجتمع الدراسة متمثال  في المجمع الجهـ  

لبنــا الحالحــة والتنميـــة الريحيــة، ويعـــالا موضــوة بحثنــا إشـــكالية مــا مـــدى  252لالســتلالل بــردرار ووكالـــة 
مســـاهمة فعاليـــة التكـــوين فـــي تطـــوير أداس العـــاملين بالنســـبة لممسســـة الدراســـة، حيـــ  تـــم معالجـــة موضـــوة 

ـــذلا ـــة، ول ـــم اســـتخدام الحزمـــة  البحـــ  عـــن طريـــن االســـتبيان كـــرداة لجمـــع البيانـــات فـــي الدراســـة الميداني ت
، وأهـم  مـا تـم التوصـل SPSSاإلحصائية لمعالجة المعطيات المجمعة عن عينة الدراسة بواسطة برنـاما 

 يهدف البنا من التكوين الى تزويد الموظف بمهارات ومعـارف فـي أداس العمـل إليه من نتائا مهمة هي:
قصـور عـام فـي إدراا وفهـم أسـالي  اا من تحسين عمله، واتضح مـن الدراسـة أن هنـ مما يزيد من كحاسته

 أمـا أهـم مـا أوصـت بـه الدراسـة فتمثـل فـيتقييم األداس قبل وبعد إجراس نشاط التكوين في ممسسـة الدراسـة، 
 بدراسة معدالت لدى المتكونين قبل وبعد ونشاط التكوين. ضرورة تركيز القائيمين على عملية التكوين

 أداس العاملين. ، الحعالية، التكوينالكلمات المفااحية: 

Study summary 

The aim of this study is to determine the significance of instituting in the banks of AGB 
GRE001 and DL252. this paper discusses the role of instituting workers in the development 
of their performance in regard to the previous cases. the study was conducting through a 
questionnaire as a tool of data collection and the results obtained were  analysed with the 
aid of SPSS. The results show that the aim of instituting the workers is to equip them with 
skills to increase their productivity. The results also shed light on the insufficiency in 
unserstanding the methods of organizing performance before and after instituting in these 
banks. The study suggests the curcialty of paying attention to the averege of performance 
before and after instituitng them. 

Keywords: instituting, performance of workers, significance  
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 امهيد
ا نـاتا لمـا نعاصـره مـن تطـور الباللـة فـي الوقـت الحاضـر وهـذهميـة يعتبر التكوين من المواضيع ذات األ     

كحـــاسة أداس  لـــى ضـــرورة تبنــي نظـــام تحســـين ورفـــعتكنولــوجي ومعرفـــي ضـــخم، حيـــ  يــدفع جميـــع الممسســـات ا
نتاجيـة مـن جهـة أخـرى، واهتمـام الممسســة  عمالهـا تجنبـا للوقـوة فـي المخـاطر مـن جهـة وتحقيـن أفضـل أداس وا 

 حقين غاياتها وكس  أحسن أداس لعمالها.    بنشاط التكوين يضمن لها ت
ي ممسسة تنمية شاملة لمواردها البشرية يتوجـ  علـى اإلدارة المسـمولة عـنهم بصـحة خاصـة وحتى تحقن أ    

)إدارة المــوارد البشــرية( اإلهتمــام بكــل مــا مــن شــرنه أن يعمــل علــى تحســين مســتوى أداس العــاملين، وذلــا مــن 
الــوظيحي، والعمــل علــى تقيــيم مســتوى أدائهــم ومعرفــة مــدى توافــن األدس مــع  مســارهمخــالل تكــوينهم وتطــوير 

 قرار تبني نظام تكوين العمال. عليه يتم اتخاذ وبناس الوظائف الحالية،
،  يكمن فـي العولمـة والتكنولوجيـا المتطـورة التـي ر الذي تواجهه الممسسة البنكية اليوملعل التحدي األكبو      

فـي أسـالي  التنميـة البشـرية التـي  النظر استدعى ضرورة إعادةلهذا ، بصحة خاصة هامست آليات وطرن عمل
ســينها مــن منظــور التكــوين الحعــال المســتمر الــذي تالحــظ  نتائجــه تهــدف الــى صــقل المهــارات والمعــارف وتح

لعامــل خاصــة ا يا نتيجــة كحــاسة وقــوة أداس عمالهــا،يمهــد لتطــور أداس الممسســة إســتراتيج بمجــرد إنتهائــه، والــذي
القادر على ترجمة نتـائا التكـوين فـي ميـدان عملـه، والـذي مـن شـرنه أن يرسـي دعـائم التقـدم والتطـور فـي أداس 

 العاملين وأداس الممسسة على حد السواس، في ظل اإلقتصاد الذي يرتكز على المعرفة التكنولوجية الجديدة. 
 ئيسية للموضوة بالشكل التالي:من ما سبن يمكن صياغة اإلشكالية الر  /إشكالية الدراتسة: 1 

 ؟BADRما مدى متساهمة فعالية الاكوين في اطوير أداء العاملين في بنك    
 معالم اإلشكالية الرئيسية يمكن طرح التسامالت الحرعية التالية: طو الستنبا      

 ؟_ ما مدى فعالية التكوين في الممسسة  محل الدراسة
 ؟الممسسة  محل الدراسة ما مدى  تطور أداس العاملين في  _

 ؟_ هل يوجد أثر لحعالية التكوين على أداس العاملين
وفقــا للترســيس المنهجــي، واعتمــادا علــى التســامالت الحرعيــة تمــت صــياغة الحرضــيات  / فرضــيات الدراتســة:2

 التالية التي سيجرى اختبارها واستخالص النتائا بشرنها.
داللة معنويـة إلجابـات العينـة، حـول فعاليـة التكـوين فـي المجمـع توجد فروقات ذات  الفرضية الرئيتسة األولى:

، تعزى لمتليري )المركز الوظيحي ، عدد مرات التكـوين(، عنـد مسـتوى BADRالجهوي لإلستلالل بردرار لبنا
 .(α≤0.05معنوية)

املين فــي توجــد فروقــات ذات داللـة معنويــة إلجابــات العينــة، حــول  تطــور أداس العــالفرضــية الرئيتســة الثانيــة: 
، تعــزى لمتليــري )المركــز الــوظيحي ، عــدد مــرات التكــوين(،  BADRالمجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــردرار لبنــا 

 (.α≤0.05عند مستوى معنوية)
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ــة:   يوجــد أثــر لحعاليــة التكــوين علــى أداس العــاملين  فــي المجمــع الجهــوي لإلســتلالل الفرضــية الرئيتســة الثالث
 (.α≤0.05وية )، عند مستوى معنBADRبردرار لبنا 

 ينطوي مجال الدراسة على مجموعة من األطر، تتمثل في:  / مجال الدراتسة:3
بــردرار لبنــا 252اإلطــار المكــاني: انحصــرت الدراســة فــي المجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــ درار ووكالــة  .1

 الحالحة والتنمية الريحية.
ة التطبيقيـــة  ف نطلقـــت مـــن ، أمـــا الدراســـ2017اإلطـــار الزمنـــي: البحـــ  عمومـــا أخـــذ فيـــه منـــذ ســـبتمبر .2

 .4/04/2018الى غاية  29/01/2018
اإلطــار البشــري: لإلجابــة علــى اإلســتبيان الموجهــة للممسســة تــم إختيــار عينــة مــن المــوظحين بــالمجمع  .3

 .252الجهوي ووكالة
اإلطار المرجعي: ويشـمل المسـح المكتبـي لكافـة المراجـع ذات األصـناف المعتمـدة مـن كتـ  ومقـاالت  .4

   ابقة للتكوين وأداس العملين.ودراسات س
التـي تـدفع الباحـ   لمحاولـة التوصـل الـى نتـائا تجيـ  عـن  تهـاأهميلكل دراسة علميـة  /أهمية الدراتسة:4

واألهمية النظريـة  ،تسامالتها ويتم ذلا باستخدام مختلف أدوات البح  العلمي ومناهجه بطريقة موضوعية
والبــــراما التكوينيــــة و دورهــــا فــــي تطــــوير أداس  والحعاليــــة التكــــوين هــــذا البحــــ  تكمــــن فــــي تحليــــل محهــــوم ل

لتســليط الضــوس علــى أحــد أهــم أنشــطة إدارة المــوارد  هــذه الدراســة فــي كونهــا أتــتالعــاملين، و تكمــن أهميــة 
البشــرية وأهــم أســالي  التنميــة البشــرية  فــي الممسســة اإلقتصــادية، وتــزداد هــذه األهميــة خاصــة فــي كــون 

 بنكية رائدة محليا على مستوى والية أدرار ممثلة في بنا الحالحة والتنمية الريحية. الدراسة تتناول ممسسة 
يمكـن تلخيصـها فـي ا البحـ  مـن هـذ ساسـيوالهـدف األ أن النتـائا التـي أصـبو إليهـا /أهداف الدراتسة:5  

 النقاط أهمها: مجموعة من
 .تعزيز البحو  في مجال إدارة الموارد البشرية _ 
 _ ومعرفـة هـل لحعاليـة التكـوين أثـر فـي شـاط التكـوين فـي الممسسـة البنكيـة،ى نتسـليط الضـوس علـ 

  تحسين وتطوير أداس العاملين.
 إخايار الموضوع: / أتسباب6

  الصــدفة بـل ألهميتـه فـي الممسســات اإلقتصـادية بكـل أنواعهــا لهــذا الموضـوة مـن بـا لـم يكـن إختيـاري      
ألن كحـاسة أي ممسسـة مرهونـة بكحـاسة أداس كوادرهـا البشـرية، بصحة عامة والممسسات البنكيـة بصـحة خاصـة، و 

وباعتبار أن نشاط التكوين هو الوسيلة األنجع التـي يمكـن للممسسـة مـن خاللـه تحسـين وتطـوير أداس عمالهـا، 
واألخذ بالتدابير الالزمة مـن أجـل تصـحيح وتطـوير أدائهـا ومـن أجـل الوصـول الـى النتـائا المرغـو  تحقيقهـا، 

البنكية الجزائرية في هذا اليوم بحاجة ماسة أكثر من أي يـوم مضـى الـى تطبيـن مثـل هـذه األنظمـة والممسسة 
واإلســتراتيجيات مــن أجــل النهــوم بــرداس مواردهــا البشــرية ومــن ثــم أدائهــا اإلســتراتيجي، وبــدافع زيــادة المعرفــة 

 ومحاولة مني إلثراس المكتبة الجامعية بمرجع في هذا المجال.  
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 راتسة:/ منهج الد7
ختبـار الحرضـيات المتبنـاة، تـم اإلعتمـاد علـى     حتى نتمكن من اإلجابة على إشكالية الموضوة واإللمام بـه وا 

المـــــنها الوصـــــحي عنـــــد القيـــــام بالدراســـــة النظريـــــة بـــــالتطرن الـــــى المحـــــاهيم المتعلقـــــة بـــــالتكوين وأداس العـــــاملين 
ة بدراسـة حالـة وفقـا ةليـة اإلسـتبيان وظـف فيهـا وأبجدياتهم، وعلـى نحـس النحـو تمـت الدراسـة التطبيقيـة المدعمـ

 األسالي  اإلحصائية المناسبة.
 / صعوبات الدراتسة:8
ممـــا ال يلـــا الشـــا إليـــه أن لكـــل بحـــ  علمـــي صـــعوبات تعترضـــه، تختلـــف فـــي حـــدتها مـــن بحـــ  ةخـــر،    

 فصعوبات هاته الدراسة تمثلت في:
ثلـت فـي صـعوبة إجـراس الدراسـة التطبيقيـة للبحـ  إنه أثناس إعدادي لهذا البح  تعرضت لـبعم الصـعوبات تم

لعدم وجود مصلحة للتكوين، الذي قد يساعد وجودها على إنجاز البحـ  مـن خـالل إجـراس مقـابالت لحهـم واقـع 
نشـــاط التكـــوين فـــي الممسســـة، هـــذا مـــا أدى بنـــا الــــى اللجـــوس لطـــرح إســـتبيان كـــرداة مســـاعدة لحـــل اإلشــــكالية 

مسســة أي وثيقــة تســتخدم  كملحــن للدراســة ألن الهيئــة المســمولة عــن التكــوين المطروحــة، كمــا لــم أجــد لــدى الم
طـارات بنـا  تتمثل في المديريـة المركزيـة للتكـوين بـالجزائر العاصـمة وهـي المسـمولة عـن تكـوين كـل مـوظحي وا 

 الحالحة والتنمية الريحية على مستوى الوطن.
 /الدراتسات التسابقة:9
الكتـ  وبعـم رسـائل الـدكتوراه والماجسـتير والتـي مـن  ألبحـا  المقدمـة مـنتناولت هذه الدراسـة العديـد مـن ا  

 بينها ماهو آتي بحي  تم ترتيبها ترتيبا زمنيا وهي:
دور التكـوين فـي رفـع  إنتاجيـة الممسسـات مـع دراسـة حالـة بعنـوان:   2002دراتسة الباحـث كمـال طـاطلي  -

ماجستير في العلوم اإلقتصادية جامعة الجزائر،  مذكرة   ( CVAلممسسة وطنية لمرك  السيارات الصناعية )
، وأهـم مـا وين على مسـتوى الممسسـة الجزائريـةإظهار مدى تطبين وممارسة التكحي  هدفت هذه الدراسة الى 
يجــــ  أن يبنــــى تخطــــيط التكــــوين علــــى أســــاس ســــليم وعلمــــي قوامــــه تحديــــد  انــــهتوصــــلت إليــــه هــــذه الدراســــة  

ص فــي معلومــات أو مهــارات أو قــدرات أو اتجاهــات معينــة يــراد تنميتهــا فــي االحتياجــات التكوينيــة والتــي تــتلخ
ويجــ  أن تتصــف منظومــة التكــوين بعــدة  ،أو محتملــة لمواجهتهــا وعالجهــاأفــراد معينــين أو مشــكالت واقعيــة 

 خصائص أهمها البساطة، المرونة، الثقة، االقتصاد واإلقناة والقبول.
 - دور التكــوين فــي تحســين أداس الممسســة اإلقتصــادية بعنــوان: 2009دراتســة الباحــث عمــر بلخيــر جــواد  -

مـــذكرة ماجســـتير، جامعـــة أبـــو بكـــر بلقايـــد   تلمســـان -دراســـة حالـــة الشـــركة الجديـــدة لصـــناعة الخـــزف بالرمشـــي
تلمسان، حيـ  هـدفت هـذه الدراسـة الـى إبـراز مـدى سـعي الممسسـات الجزائريـة الـى تطبيـن وممارسـة التكـوين،  

ليــه هــذه الدراســة أن الهــدف مــن وراس التكــوين هــو تنميــة معــارف األفــراد وتطــوير مهــاراتهم وأهــم مــا توصــلت إ
وقــدراتهم وتلييــر ســلوكهم وتعــديل إتجاهــاتهم ويصــبح هــذا الهــدف وســيلة لهــدف آخــر وهــو رفــع كحــاستهم وزيــادة 
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ى مســاعدة المنظمــة فعاليــة األدوار التــي يلعبونهــا، األمــر الــذي يــنعكس إذا تحقــن لجميــع األفــراد والعــاملين علــ
 على الرفع من كحاستها وزيادة فعاليتها.   

 واألعمـال اإلدارة مجلـة،األعمال إدارة فـي مقالة عمران آمين ا،النج أميردراتسة باللغة اإلنجليزية للباحث -
، حيـ   "The Effect of Training on Employee Performance" بعنـوان:2013  تسـنة , 4 رقـم

كتشــاف العالقــة بــين التكــوين وأداس المــوظحين، هــدفت هــذه الدراســة ا لــى التحقــن مــن معنــى وأهميــة التــدري  وا 
 ،المـوظحين أداس تحسـين فـي كبيـرة أهميـة للتكوين نأ :في المتمثلة و النتائا من مجموعة إلى الباحثان توصل
 .واألداس التكوين بين طردية عالقة توجدوأنه 
ـــوا 2015دراتســـة الباحـــث بوشـــلي  األمـــين - ـــة ن:بعن   دور التكـــوين فـــي تحســـين أداس العـــاملين دراســـة حال

   مــذكرة  ماسـتر جامعـة قاصـدي مــرابح 2014الـى 2010مـن  ENTPالممسسـة الوطنيـة لغشـلال فــي اةبـار
ورقلة، حي  هدفت هذه الدراسة الى إبراز أهمية دراسة دور التكوين فـي تحسـين أداس العـاملين فـي الممسسـات 

 حقيــن التنميــة للمــوارد البشــرية، وأهــم مــا توصــلت إليــه هــذه الدراســة أن نظــام التكــويناإلقتصــادية  ودوره فــي ت
 ناجح في تحسين األداس للعمال، ويراجع ذلا الى إهتمام مديري الممسسة بنظام التكوين ومتابعته.

 / هيكل الدراتسة:10
 الى ثالثة فصول كما يلي:من أجل اإلجابة على اإلشكالية وكذا اإلسئلة الحرعية، تم تقسيم البح        

حيــ  تــم التطــرن فــي الحصــل األول الــى اإلطــار المحــاهيمي التكــوين وقســم الــى ثالثــة مباحــ  نظريــة المبحــ   
األول ماهيـــة فعاليـــة التكـــوين) التعريـــف، المبـــادا، األهميـــة واألهـــداف( أمـــا المبحـــ  الثـــاني تخطـــيط التكـــوين 

الـــ  فـــتم التطـــرن فيـــه الـــى نظـــام التكـــوين والبـــراما التكوينيـــة وتحديـــد اإلحتياجـــات التكوينيـــة، أمـــا المبحـــ  الث
 )تصميم برناما التكوين، مكونات نظام التكوين وشروط فعاليته، وسائل ومتطلبات تحقين فعالية التكوين(.

أما الحصل الثاني تم فيه دراسة المحاهيم األساسية حول أداس العـاملين وذلـا مـن خـالل تقسـيم الحصـل الـى     
مباحــ ، تعلــن األول بعموميــات حــول أداس العــاملين، أمــا المبحــ  الثــاني فــتم التطــرن فيــه الــى التكــوين ثالثــة 

دارة األداس في الممسسة والمبح  الثال  الى تقييم كحاسة فعالية التكوين وأثارها على أداس العاملين.  وا 
بنـا الحالحـة والتنميـة الريحيـة ممـثال  أما في الحصل الثال  تم إسقاط الدراسة النظرية على واقع التكـوين  فـي  

حيــ  تــم تقــديم مجتمــع وعينــة الدراســة، باإلضــافة الــى  252فــي المجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــردرار ووكالــة 
البراما واألدوات المستخدمة في حل اإلشكالية الموضوعة، من خالل أداة اإلستبيان للوقوف على مدى فعالية 

 التكوين في ممسسة الدراسة.
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تتمثـل فـي المعرفـة والمهـارات  ،اكتسا  الحرد قدرات عقلية وعضـلية وتعليم  معنى يحمل كوينالتإن محهوم   
إعــداد  عنــد يجــ  التركيــز عليــه هــذا مــاو  .مــع تنميــة الســلوا واالتجاهــات نحــو حــ  العمــل واإلخــالص فيــه

ه إلى أن يكس  سلوا ومهارات عملية ومعارف علمية تمكن ردالح ىيج  أن يرق كوينتلاوب .يةنيو كالبراما الت
فــي  يصــبح قــادرا علــى المســاهمة وهــو بــذلا  ،صــيانة وأإنتــاج  وأتشــليل  ســواسك كانــتمــن القيــام بمســمولياته 

ومــن أجــل أن  ،الوصــول إلــى هــذه النتيجــة وبليــت، وهنــا تظهــر فعاليــة التكــوين  التنميــة االقتصــادية واإلنتــاج
ة ال بـد مـن تهيئـة كافـة المسـتلزمات األساسـية لزيـاد  على أحسن مـا يـرام اتهمبتردية واجباملين العد افر يقوم األ
من المستلزمات األساسية  ، ونشاط التكوين يعدعملهم بنجاح نجاز مهامهم ومتطلباتإ تهم فيوفعالي تهمكحاس

بين ما يستطيع الحرد عملـه  زنتوامدي إلى إحدا  ي فهو ،ومتطلبات العمل الحجوة بين قابلية األفراد  لتقليص
لــذلا نحــاول مــن خــالل هــذا الحصــل اإلحاطــة بالمحــاهيم األساســية لحعاليــة التكــوين،  ومــا يطلبــه العامــل نحســه.

 وبناسك على ذلا قمنا بتقسيم هذا الحصل الى  ثالثة مباح  كما يلي:
 المبح  األول: ماهية فعالية التكوين

 د اإلحتياجات المبح  الثاني: تخطيط التكوين وتحدي
 المبح  الثال : نظام التكوين والبراما التكوينية
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 مـــــــاهيــــــــة فعالية التكوين : المبحث األول
أن ينطلـن  يعتبر التكوين أحد وسائل تحسـين و تطـوير األداس الحـردي أو الجمـاعي، وهـو مـا يسـتدعي

س المسـتهدف و نتـائا تحليـل و تقيـيم األداس الحعلـي و من رمية واضـحة و معرفـة دقيقـة برهـداف و خطـط األدا
تحديد أسبا  الحجوة التي قـد تحصـل بـين المسـتويات الحعليـة و المسـتهدفة، وكـل هـذا يمكـن أن نجـده إذا إرتـبط 

 بمصطلح  الحعالية.
 تعريف فعالية التكوين  المطلب األول:

ة ب عتباره وسـيلة فعالـة لزيـادة قـدرة المـوظحين علـى إن عملية التكوين تجد إهتماما كبير من إدارة المنظم      
العمــل بكحــاسة أعلــى، ومــن الجــدير بالــذكر أن هــذه العمليــة ال تقتصــر علــى المــوظحين الجــدد بــل تشــمل حتــى 
قدامى الموظحين، وهي ليست مقتصرة على مستويات إدارية معينة، بل تشمل كافة المستويات بما فيها اإلدارة 

تسـعى المنظمـة الـى تكـوين وتطـوير أداس مـن يتطلـ  عملـه مواكبـة التطـورات الحاصـلة فـي  العليا، وبنـاس عليـه
 بيئة المنظمة داخلية كانت أو خارجية بحاعلية. 

 / مفهوم الفعالية:1
تعتبــر الحعاليـــة مـــن العبـــارات الشــائعة االســـتعمال، غيـــر أنـــه مـــن الصــع  تحديـــد معناهـــا بالضـــبط، فهـــي      

ى القــدرة علــى أداس المهمــة كمــا خطــط لهــا، ومــن المهــم جــدا تحديــد بــرن إقتــران عبــارة تســتخدم عــادة لإلشــارة الــ
الحعالية بالتكوين يبنى على نية التركيد على قدرة نشاط التكوين على بلوغ األهـداف المخطـط لهـا، ولـيس علـى 

ئــدة مــن إتمــام قدرتــه علــى إتمــام برامجــه أو مدتــه، فالقضــية قضــية أداس وليســت قضــية إتمــام وتجســيد  مــا الحا
 برناما تكويني إن لم ينتظر توظيف نتائجه؟. 

 :1لحعالية التكوين  فقد ورد على النحو التالياعريف هيئة القوى العاملة 
هـــو مصـــطلح عـــام يطلـــن علـــى عمليـــة التركـــد ممـــا إذا كـــان التكـــوين بالكحـــاسة والحعاليـــة اللتـــين تحققـــان       

ـــــة، وتعريحـــــات القـــــاموس لهـــــذه األهـــــداف الموضـــــوعة. وهـــــذا المصـــــطلح يشـــــمل ال ـــــن مـــــن الحعالي ـــــيم والتحق تقي
المصطلحات إتسمت ببعم اللموم، حي  نجد عبارة  التحقن من الحعالية تعني أن يجعل شيئا ما صـحيحا 
يمكــن الــدفاة عنــه، وكلمــة  تقيــيم   تعنــي أن يتركــد مــن مســتوى شــ  مــا، أو يحــدد قيمتــه. ومــا ســنراه فــي مــتن 

 ة التكوين تتضح من خالل تقييم أداس العاملين قبل وبعد التكوين.   فصول هذا البح  أن فعالي
 / مفهوم الاكوين:2

عرف حسن أحمد الطعاني التكوين برنه  وسيلة إدارية وفنية وعملية وعلمية تهـدف الـى معاونـة  :1اعريف رقم
تجاهـاتهم  األفراد علـى تحسـين وتطـوير خبـراتهم ومهـاراتهم وزيـادة معلومـاتهم، بهـدف تلييـر وتعـديل لسـلوكهم وا 

   2في العمل لكي نصل باألداس اإلنساني الى أقصى الحدود

                                                           
1

-  Leslie Rae, How to measure training effectiveness, Gower house England, Third edition,1995,P 120. 
 .16، ص2010، دار المسيرة، سنة الطبعة الثانية، الادريب اإلداري المعاصرحسن أحمد الطعاني،   -2
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ــم  ــف رق كمــا عرفــه مجيــد كرخــي برنــه  نشــاط مــنظم  تقــوم بــه المنظمــة مــن أجــل رفــع قــدرات أفرادهــا : 2اعري
ات وتسـهيل عمليــة إنتقــال الخبــرات والمهـارات ذات العالقــة باألعمــال التــي يقومــون بهـا مــن خــالل إحــاد  تليــر 

  1في سلوكهم تدفعهم لتطوير عملهم وتحسينه
وعرفـه أحمـد سـيد مصـطحى علـى أنه نشـاط مخطـط يهـدف إلـى تنميـة القـدرات والمهـارات الحنيـة : 3اعريف رقـم

والســلوكية لغفــراد العــاملين لتمكيــنهم مــن أداس فاعــل ومثمــر يــمدي لبلــوغ اهــدافهم الشخصــية وأهــداف المنظمــة 
    2برعلى كحاسة ممكنة

د المحاهيم المتعلقة بالتكوين بتعدد وجهـات نظـر الدارسـين لـه ، ومـن التعريحـات السـابقة يتضـح أن تعد
عملية التكوين عبارة عن جهود يتم تخطيطها بشكل مسبن تهدف الى رفع كحاسة فعالية الحـرد مـن خـالل زيـادة 

تجاهاتــه حتــى يــتمكن مــن أداس عملــه بال مســتوى المطلــو  مــن الكحــاسة معارفــه وتنميــة مهاراتــه وتلييــر ســلوكه وا 
والحعالية. ونقصد بالكحاسة تنحيد العمل في أسرة وقت وبرقل جهد وتكلحة وأعلى كيحية، والحعالية معرفة األشياس 
الصائبة المطلو  تحقيقها. ومنه المقصود بحعالية التكوين هي مدى مساهمة عملية التكوين في بلوغ األهداف 

 وتنحيده. التي استدعت تبني نظام التكوين
 مبادا فعالية التكوينالمطلب الثاني: 

هنـــاا عـــدد مـــن المبـــادا أو األســـس التـــي ينبلـــي مراعاتهـــا عنـــد ممارســـة نشـــاط التكـــوين فـــي كـــل مراحلـــه     
بالمنظمة، وذلا حتى تتحقن فعالية التكوين بتحقيـن النتـائا المسـتهدفة منـه. ويمكـن إجمـال هـذه المبـادا فيمـا 

 :3هو أتي
قصــد بــه أن يكــون واضــحا ومحــددا طبقــا لإلحتياجــات الحعليــة للمكــونين، مــع ضــرورة مراعــاة أن : ويالهــدف. 1

 يكون موضوعيا وواقعيا وقابال للتطبين.
: وهــذا المبــدأ يتحقــن إذا تزامنــت بدايــة التكــوين مــع بدايــة الحيــاة الوظيحيــة للحــرد، بحيــ  يســتمر اإلســتمرارية. 2

 تماشى مع متطلبات التطور الوظيحي للحرد.معه خطوة بخطوة لتطويره وتنميته بما ي
: ويج  أن يوجه التكوين الى كافة المستويات الوظيحيـة بالمنظمـة ويشـمل جميـع الحئـات فـي الهـرم الشمول .3

 الوظيحي.
: حي  يبـدأ التكـوين بمعالجـة الموضـوعات البسـيطة ثـم يتـدرج الـى أكثـر صـعوبة وهكـذا حتـى يصـل التدرج. 4

 كالت صعوبة وتعقيدالى معالجة أكثر المش
: ويرتي هذا من أجل أن يكون التكوين مسـاعد يتـزود منـة الجميـع بكـل مـاهو جديـد وحـدي  مواكبة التطور .5

 في شتى مجاالت العمل برحد  أسالي  وتكنولوجيا التكوين.
 : وهذا برن يشبع اإلحتياجات الحعلية للمتكونين ويتناس  مع مستوياتهم.الواقعية .6

                                                           
 . 153، ص2014،الطبعة األولى، دار المناها، سنة إدارة الموارد البشريةمجيد كرخي،  - 1
 .267بعة الثانية، دار الهندسة القاهرة، ص،الط إدارة الموارد البشرية رؤية إتساراايجية معاصرةأحمد سيد مصطحى،  - 2
 .22،23مرجع سبن ذكره، ص ص  الادريب اإلداري المعاصر، حسن أحمد الطعاني، - 3
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: وهنــا يحتــاج الخاضــع للتكــوين الــى تيــار مــن المعلومــات المرتــدة مــن ومــات العكســية أو المرتــدةمبــدأ المعل .7
نتيجـة ســلوكه، للوقــوف علــى مــدى فعاليــة التكــوين مثــل هـل التكــوين أحــد  تلييــر فــي ســلوكه؟ مــا هــي نــواحي 

 القصور التي يج  تصحيحها؟ وبعيد عن هذا ال يمكن الحكم على فعالية  التكوين. 
و يكون للتكوين  1إمكانية نقل ماتم التكوين عليه الى الواقع العملي:الى هذه  المبادا نجد كذالا مبدأ إضافة ك 

 فعالية إذا إستطاة المتكون اإلستحادة مما تعلمه خالل فترة التكوين في الواقع الحعلي للعمل.
 أهمية وأهداف التكوين المطلب الثالث: 

 ايلي:من خالل هذا المطل  نحاول معالجة م 
 /أهمية الاكوين:1

يعد التكوين مصدرا مهمـا مـن مصـادر إعـداد الكـوادر البشـرية، وتطـوير أداس العمـل فهـو إنحـان اسـتثماري      
يحقـــن عائـــد ملموســـا لتلبيـــة احتياجـــات النمـــو االقتصـــادي واالجتمـــاعي، وازدادت أهميـــة التكـــوين فـــي العصـــر 

المجاالت كافـة بلـرم مواكبـة التطـور المتسـارة الـذي  الحدي ، حي  أصبح ضرورة ملحة للتطور السريع في
يضع الحرد أمام مسموليات جديدة ومهام كثيرة  وأعباس متنوعة البـد مـن الوفـاس بهـا حتـى يكـون عضـوا صـالحا 

 منتجا يمدي مهامه الوظيحية بكحاسة وفعالية .
 : 2وتبرز أهمية التكوين من خالل

نتاج وما يترت  عليها من إحتياج دائم ومتجدد إلطالة الحرد التطورات العلمية المتواصلة في طرائن اإل -1
 على تلا المعلومات الجديدة من أجل إتخادها أساسا لتطوير أعمالهم.

التطورات اإلنتاجية والثورة التكنولوجيا فـي اةالت والمعـدات، أدت الـى إسـتنباط أسـالي  وطرائـن جديـدة  -2
دارية مختلحة.في العمل تتطل  تخصصات علمية ومهارات فنية   وا 

التطــور الهائــل فــي تركيــ  القــوى العاملــة يجعــل العمليــة التكوينيــة الزمــة لمصــاحبة التليــرات فــي هيكــل  -3
 القوى العاملة على المستوى القومي وعلى مستوى المنظمة.

التليير و االخـتالف فـي دوافـع األفـراد واتجاهـاتهم، ومـا يقـع مـن تطـور فـي سـلوكهم يجعـل مـن التكـوين  -4
 الى تعديل سلوكهم وتطويره أمرا ضروريا على مدى فترة خدمة الحرد في الوظيحة.          الهادف

 / أهداف الاكوين2
التكــوين هــو تلــا العمليــة المنظمــة المســتمرة التــي تكســ  الحــرد معرفــة أو مهــارة أو قــدرة أو أفكــار ألداس       

 :3ن تلخيص أهمها فيما يليعمل معين أو بلوغ هدف محدد، فهو منها لتحقين أهداف عدة يمك

                                                           
 .56، ص2009،الطبعة األولى، المجموعة العربية للتدري  والنشر، سنة  مراحل العملية الادريبيةمدحت أبو النصر،  - 1
، ص 2010، الطبعة العربية األولى، دار اليازوري للنشر، سنةلوظائف اإلتساراايجية في إدارة الموارد البشريةانجم عبد اهلل العزاوي وأخرون ،  - 2

 .226، 225ص
 بتصرف . 47إلى 46سنة ص ص 2009، الطبعة األولى، دار زهران للنشر، الادريب وانمية الموارد البشريةعبد المعطي محمد عساف،  - 3
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التكــوين كمــدخل للتعلــيم المســتمر: حيــ  يرتكــز علــى منظومــة معــارف العــاملين، بهــدف تعزيــز المعــارف  -1
األساســية وتعميقهــا وتعــديل هــذه المنظومــة بالحــذف واإلضــافة وذلــا ب دخــال تلييــرات جذريــة علــى المعــارف 

 صر.القديمة، وتطوير القدرات الذاتية على التحكير والتب
ال أنهـــا  -2 التكـــوين كمـــدخل للتربيـــة المســـتمرة: بحيـــ  اليجـــوز للمنظمـــة فـــي تقـــديراتها إهمـــال هـــذا الهـــدف، وا 

ستواجه مرزقا حقيقيا في نظامها العام، وهو ما يمكنه أن يشكل تهديدا مستمر لوجودها وقدرتها علـى المنافسـة 
 في عالم التنافس.

حــة األساســية للتكــوين وتــرتي مــن أجــل تعــديل بعــم المهــارات التكــوين كمــدخل للمهــارة: وتعــد هــذه الوظي -3
 الموجودة وتليير البعم منها ومتابعة صقل مهارات العاملين.

وهذه يمكـن إعتبارهـا كرهـداف محوريـة فـي للعمليـة التكوينيـة وعلـى غـرار ذالـا فـرن التكـوين يسـاهم فـي تحقيـن 
بـين المنظمــة والعــاملين فيهـا ،تــدعيم سياســات الترقيــة بعـم األهــداف الحرعيــة أو العملياتيـة أهمهــا تنميــة الثقــة 

 الداخلية، تكييف العاملين الجدد ...الخ
تتعدد وتتنـوة أهـداف التكـوين بحسـ  طبيعـة كـل منظمـة وأوضـاعها وظروفهـا، إال أن أهـم هـذه اإلهـداف      

التطـورات التكنولوجيـة  على اإلطـالن يتمثـل فـي العمـل علـى إسـتمرار تـوازن المنظمـة والعـاملين فيهـا  لمواجهـة
 المتسارعة.

 تخطيط التكوين وتحديد اإلحتياجات التكوينيةالمبحث الثاني: 
تم تخصيص هذا المبح  لتسليط الضوس على عملية وضع خطة التكوين وعلـى خطـوات وطريقـة تحديـد      

الي  المعتمدة في عمليـة اإلحتياجات التكوينية مع اإلشارة الى من تقع على عاتقه مسمولية التكوين وأهم األس
 التكوين .

 تخطيط التكوينالمطلب األول: 
التكوين ب عتباره وسيلة لتحقين أهداف أو هدف محدد يحتاج الى تخطيط علمي مـدروس لضـمان مسـيرته     

نحو تحقين هذه األهداف، والتخطيط في مجال التكوين كليره في المجـاالت األخـرى يحتـاج الـى براعـة إداريـة 
عملية. لذلا فالخيـار األفضـل هـو تبنـي المـدخل اإلسـتراتيجي للتكـوين والـذي يتمثـل فـي تخطـيط طويـل وفنية و 

ســــتقراس للمتليــــرات البيئيـــة المتوقعــــة. هــــذا وتجــــزس الخطــــة  األجـــل بعــــد مراجعــــة الماضــــي وتحليـــل الحاضــــر، وا 
 اإلستراتيجية للتكوين الى خطط سنوية أقصر أمد.

ختيار أفضل مسار للحعل من بين هو عملية عقلي/ مفهوم الاخطيط: 1 ة للموائمة بين الموارد واالحتياجات، وا 
 .  1مسارات بديلة، ووضع ذلا في شكل خطة وميزانية لتحقين أهداف محددة في المستقبل

ويقصد به إعداد مجموعة من البراما والدورات التكوينية التـي يقـرر تنحيـذها وفـن / مفهوم اخطيط الاكوين: 2
المنظمـــة مـــن أجـــل تنميـــة وتطـــوير القـــوى العاملـــة فيهـــا.ويمكن أن تكـــون الخطـــة ســـنوية أو  سياســـات وأهـــداف

 2مرحلية في فترات شهرية
                                                           

 .39، ص 2011، الطبعة الرابعة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، سنةإدارة الموارد البشريةخضير كاظم حمود وآخرون، - 1
 .115مرجع سبن ذكره، ص ،مراحل العملية الادريبية مدحت أبو النصر، -  2
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قرارها : 3  / خطوات الاخطيط لعملية الاكوين  إعداد الخطة وا 
 يمكن توظيح خطوات التخطيط لعملية التكوين  من خالل الشكل األتي:

 مراحل إعداد الخطة: 1الشكل رقم
 
 

 توصيف الوظيحة وتحليل المهمة
 

 إعداد أدوات التقويم ومقاييس التقدم

 
 تحديد وكتابة أهداف األداس

 
 تحديد المحتوى وتتابعه

 
عداد المادة التكوينية  كتابة وا 

 
 إختيار إستراتجية التكوين والوسائل المساعدة

 
 ساعدةتحديد المتطلبات من الوسائل الم

 
 إختيار المكونين

 
 إختيار المتكونين

 
 
 

 .209دار المناها للنشر والتوزيع ،ص الادريب اإلداري، محمد عبد الحتاح الصيرفي، المصدر:
مــن الشــكل يتضــح أن عمليــة إعــداد خطــة التكــوين تمــر ب حــدى عشــرة خطــوة بدايــة مــن تحديــد اإلحتياجــات    

لقيام بالتكوين، الى غاية التقويم والمتابعة مرورا بكل الخطوات المبينة في الشكل بالتوالي، كمـا التي تستدعي ا
 أن كل هذه الخطوات ذات أهمية على حدك سواس، وتتبعها بشكل جيد يعكس فعالية النشاط. 

 إلحتياجات التكوينيةتحديد ا

 التقويم والمتابعة
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ليـة التكـوين، وبعـد و إنطالقا مـن  تحديـد البـراما التكوينيـة، ومراكـز ومعاهـد التكـوين التـي سـتقوم بتنحيـد عم   
تحديد عدد ونوعية المتكونين تكون الوحدات األساسية إلعداد الخطة قد اكتملت، ومن هذا المنطلن يتم وضع 
الجدول الزمني لتنحيد الخطة، ويرتي بعدها إقرار الخطة كخطوة ثانية من اإلدارة العليا. وفي هذه الحالة تظهر 

 إقناة صاح  السلطة في المنظمة إلقرار الخطة.كحاسة وفعالية من بيده سلطة التكوين في 
 اإلحتياجات التكوينية )محهومها ، خطوات وطرن تحديدها( : المطلب الثاني

 ظاهريا تعكس وجود قصور في أداس الحرد الحالي أو المتوقع نتيجة نقص في المعارف والمهارات       
با  أهمهــا: إدخــال التكنولوجيــات الحديثــة، نتــائا واإلتجاهــات. والحاجــة الــى التكــوين قــد تنشــر نتيجــة لعــدت أســ

 تقييم براما تكوين سابقة، تعين عمالة جديدة أو أستحدا  وظائف جديدة....إلخ   
 :/تعريف اإلحتياجات التكوينية 1

هي مجموعة  التلييـرات أو اإلضـافات المطلـو  إحـداثها فـي معرفـة مهـارات أو إتجاهـات  أو سـلوا العـاملين 
علــى المشـــاكل التــي تعتـــرم ســـير العمــل واإلنتـــاج أو تعرقــل ســـير السياســة العامـــة للمنظمـــة .  وذلــا للتللـــ 

 .1ويج  التركد أن اإلحتياج التكويني يتجلى في نواحي القصور في األداس الذي يمكن معالجته بالتكوين
التكوينية هـي  إن نقطة البدس في حصر وتحديد اإلحتياجات  :/ خطوات وطرن تحديد اإلحتياجات التكوينية2

التعرف على اإلهـداف المطلـو  إنجازهـا ومتطلبـات التطـوير المسـتقبلي خـالل فتـرة زمنيـة معينـة علـى مسـتوى 
المنظمة ووحداتها. ويتطلـ   تحديـد األنشـطة التكوينيـة فـي أي منظمـة التحليـل الـدقين لإلحتياجـات التكوينيـة، 

وفقــا لثالثــة مســتويات. علــى مســتوى التنظــيم ، علــى وبصــحة عامــة ف نــه يمكــن تحديــد اإلحتياجــات  التكوينيــة 
 المستوى اإلداري، على المستوى الحردي.

ومــن هــذا المنطلـــن يمكــن حصــر أفضـــل تحديــد لالحتياجــات التكوينيـــة علــى هــذه المســـتويات الثالثــة فـــي     
رات  نمــودج قائمــة إستقصــاس والمتمثــل فــي وضــع قائمــة بهــا مجموعــة مــن األســئلة تحتــوي علــى بعــم المهــا

المطلوبــة ألداس الوظيحــة بحعاليــة، ثــم يســئل األفــراد مــن خاللهــا علــى تحديــد أي المهــارات التــي يعتقــدون أنهــم 
محتــاجون فيهــا الــى التكــوين، ومــن بعــم المجــاالت التــي يــتم تحديــد اإلحتياجــات التكوينيــة فيهــا بهــذه الطريقــة 

ية تحسين إدارة الوقـت بحعاليـة، كيحيـة تحسـين هي: كيحية تحسين تنمية مهارات اإلتصال الشحوي والكتابي، كيح
  . 2كيحية تحسين إنتاجية الحرد في مجال العمل، معالجة الضلوط
 مسمولية وأسالي  التكوينالمطلب الثالث: 

 وتتمثل مسمملية التكوين وأهم األسالي  المعتمدة في التكوين فيما يلي:   
 / متسؤولية الاكوين1

علــى جميــع األطــراف المعنيــة بالوظيحــة أي اإلدارة العليــا أو اإلدارة التنحيذيــة فــي تقــع مســمولية التكــوين        
 :3المنظمة ومنه إدارة الموارد البشرية واألفراد الذين تشملهم فعالية التكوين وهم كاألتي

                                                           
 205لنشر والتوزيع،  صدار المناها ل اإلحاياجات الادريبية واصميم البرنامج الادريبي، 2الادريب اإلداري محمد عبد الحتاح الصيرفي،  - 1
 162ص 2014دار التعليم الجامعي إدارة الموارد البشرية، راوية محمد حسن واخرون،   - 2
 154، 153مرجع سبن ذكره، ص، ص، إدارة الموارد البشرية، مجيد الكرخي - 3
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الوحيــدة   تتحمــل اإلدارة العليــا المســمولية األكبــر علــى عاتقهــا مــن عمليــة التكــوين  كونهــا الهيئــة اإلدارة العليــا:
التي تتحمل الع س الجسيم في مهمة النهوم والتطوير في المنظمة سعيا وراس تحقين األهداف العامة لها ، 
بلـرم اإلرتقــاس بمســتوى أداس المــوظحين والعمــل المتواصــل لبلـوغ أقصــى مســتوى مــن اإلنتاجيــة علــى مختلــف 

كوين،ومراقبـة تنحيـذها ثـم متابعتهـا للتركـد مـن وتتحمـل اإلدارة العليـا مسـمولية تخطـيط بـراما الت األصعدة فيها.
  1تحقيقها ألهدافها، ومن ذلا تنبع  الحقائن التالية

تكون اإلدارة مسمولة عن تخطيط نظم التكوين داخل الممسسة وخارجها ومتابعتها بصحة مستمرة لتتحقن   .1
 من أن براما التكوين منحذة، وأن كل العاملين يحصلون على نصيبهم منها.

د من إنشاس إدارة متخصصة تكون مسمولة أمـام اإلدارة العليـا عـن كـل مـا يتعلـن بـالتكوين، وهـي التـي الب  .2
 تقوم بدراسة وتحديد إحتياجات التكوين وتقرر ميزانيته.

 من الضروري أن تشارا كافة اإلدارات في الممسسة باإلتحان على براما التكوين وتكاليحها.  .3
التكوين على عاتن األدارة العليا فحسـ ، بـل يحملهـا لجهـات أخـرى  كما نجد من ال يقصر حمل مسمولية

 : 2كذالا وهي
تقــع علــى عــاتقهم مســمولية تحديــد اإلحتاجــات التكوينيــة فــي مواقــع العمــل  متســؤولية المــدراء الانفيــديين : -1

ومون بوضعها وبيان حجمها ومتطلباتها ومواقعها، والمخرجات المتوقعة للبراما التكوينية ضمن الخطة التي يق
 سنويا، أو في المدى المتوسط منها،  وأثارها على المدى البعيد للمنظمة.

: يتحمـل كـل موظـف علـى عاتقـه مسـمولية بيـان رغبتـه وحاجتـه للتكـوين، ومـدى متسؤولية األفراد العـاملين-2
لتزامه بحضور الدورات التكوينية، ومساهمته فـي برامجهـا وفعاليتهـا فـي مناقشـاتها وتلبيتـه لمتطلباتهـا  إلتحاقه وا 

هنـــاا رأي آخـــر يـــرى أن تكـــوين الحـــرد الجديـــد يكـــون مـــن مســـمولية فـــرد قـــديم عـــن طريـــن تعيينـــه وغيـــر ذلـــا، و 
وذلا ألن الحرد في بداية تعيينه ال يعرف طبيعة العمل في الجهة التي تم تعيينـه فيهـا  3مساعدا له في العمل 

 لية الحرد القديم اتجاه الجديد.وال الدور الذي يج  أن يقوم به، وهنا تظهر مسمو 
يكمــن دورهــا فــي تــوفير الظــروف المالئمــة للمكــونين وتهيئــة مســتلزمات العمليــة دور الجهــات الادريبيــة:  -3

نتقــاس المحاضــرين والمــديرين المتميــزين األكحــاس ومــا  ختيــار البــراما التكوينيــة المحيــدة والناجحــة، وا  التكوينيــة وا 
 شابه.

 
 
 
 

                                                           
 .265ص  1975،عالم الكت  ،القاهرة نظرات في اطبي  علوم اإلدارة الحديثة في األعمالمحمود فهمي،  - 1
 140، مرجع سبن  ذكره، صإدارة الموارد البشرية خضير كاظم محمود وآخرون، - 2

 .163، ص 1968دار النهضة العربية، القاهرة  تسياتسات األفراد دراتسة في الانظيم،شوقي حسين عبد اهلل،  - 3
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 / أتساليب الاكوين   2
إن جوهر التحاوت والتمايز بين المنظمات أو بين المجتمعات يكـن محكومـا الـى حـدا كبيـر باالسـالي      

والبـــراما التكوينيـــة والتعليميـــة نظـــرا لتعـــددها وتنوعهـــا وبشـــكل عـــام يمكـــن حصـــر ومتابعـــة أبـــرز األســـالي  
 : 1المستعملة في العملية التكوينية فيما يلي

مى إثــارة عقــول المشــاركين حــول موضــوة معــين، واســتنباط أفكــار أســلو  العصــف الــذهني: أو مــا يســ -1
معمقة، وهو من أبسط  األسالي ، وأكثرها فاعلية، يمتاز بقدرته على تجميع وتوليد األفكار بركبر قدر 

 وأقل وقت ممكن، كما أنه يسهل عملية إتخاد القرارات.
همية العمل الجماعي التشاركي، أسلو  العمل في مجموعات: وهو أسلو  يهدف الى تعمين الوعي بر -2

ويقـــوي العالقـــات بيـــنهم، ويعمـــل علـــى إتاحـــة الحرصـــة أمـــامهم لتبـــادل اةراس والمعلومـــات، والتحكيـــر فـــي 
 أسلو  حل المشكالت. 

أسلو  لع  األدوار:وهو من األسالي  الحديثة لتمكين المشاركين من تحهم الواقـع اإلجتمـاعي وطبيعـة  -3
 من األسالي  الحعالة في إدراا إتجاهات وقيم األفراد. الشخصيات المتواجدة فيه وهو

أسلو  األفالم القصيرة: ويكون بعرم أفالم قصـيرة ذات عالقـة بالموضـوة وطـرح أسـئلة تتعلـن بمـادة  -4
 الحلم.

أســلو  القصــة: وهــي مــن أكثــر األســالي  ذات التــرثير الكبيــر علــى كــل مســتويات الممسســة بمــا فيهــا  -5
 ألسالي  التي  تحقن نجاحا إذا تم إستخدامها بشكل صحيح.اإلدارة العليا، وهي من ا

أسـلو  األلعــا  والمســابقات: يســتخدم هــدا األســلو  مــن أجــل كســر الجمــود بــين المشــاركين وتشــجيعهم -6
على المشاركة الحعالة، يعمل على تحعيل دور كل مشارا مـع مراعـاة ربـط األلعـا  والمسـابقات بالمواضـيع 

 ي  التعليم التحاعلي والترفيهي.       المطروحة. وهو أحد أسال
ويوجـــد العديـــد مـــن التصـــنيحات التـــي جمعـــت أســـالي  التكـــوين مثـــل تصـــنيف محمـــد مرعـــي وتصـــنيف      

محمـود أحمـد جـودة حيــ  قـدمو تصـنيف فـي شــكل مجمـوعتين )أسـالي  التكـوين فــي موقـع العمـل وأســالي  
 ( 2التكوين خارج موقع العمل

 وين والبراما التكوينيةنظام التكالمبحث الثالث:
نشــاط التكــوين فــي الوقــت الحــالي يســعى الــى إســتخدام التكنولوجيــات والتطبيقــات المناســبة فــي تصــميم       

وتنحيـــذ البرنـــاما مـــن أجـــل المســـاعدة الحعالـــة فـــي تقـــديم الـــدورة التكوينيـــة بالشـــكل الـــذي يســـاعد المتكـــون علـــى 
 اتها.إستيعا  و فهم أهداف المادة التكوينية ومحتوي

 : تصميم البرناما التكويني الحعالالمطلب األول
يــرتي تصــميم البــراما التكوينيــة كترجمــة لعمليــة التكــوين، فكــل هــدف تكــويني يتمثــل فــي ســد إحتيــاج مــن       

نوعه أو أكثر  بتعزيز قدرات أو تطوير إتجاهات وسلوكيات فـي مجـال معـين، ومـا يـمدي الـى تصـميم برنـاما 
                                                           

 106، ص2013رفة للنشر والتوزيع، عمان، ، كنوز المع الطبعة األولى إدارة الموارد البشرية،روالنايف المعايطة  وآخرون،  1
 263ص 2006 ،سوريا دمشن ،أتسس إدارة الموارد البشرية تسلتسلة الرضا للمعلومات ،محمد مرعي مرعي 2
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ثــر هــي اإلحتياجــات التكوينيــة المخططــة. كمــا أن عمليــة إعــداد وتهيئــة البــراما التكوينيــة تكــويني محــدد أو أك
بصورة فاعلة تتضمن بعم األسس التي تركن إليهـا فـي تحقيـن أهـداف المنظمـة، هـذا وأن البرنـاما التكـويني 

حسـين وتطـوير البد أن يتحن مع األهداف التي تسعى المنظمـة إلـى تحقيقهـا والتـي مـن شـرنها أن تعمـل علـى ت
 كحاسات  األفراد العاملين لديها.

 / عملية اصميم البرنامج الاكويني الفعال:1
قرارهــا بصــحة نهائيــة، بحيــ  تقــوم       تنطلــن هــذه العمليــة بعــد اإلنتهــاس مباشــرة مــن وضــع الخطــة التكوينيــة وا 

نيــة بعمليــة تنحيــذها، فتعمــل هــذه الســلطة المكلحــة بالعمليــة التكوينيــة ب رســال الخطــة الــى األجهــزة التنحيديــة المع
األخيرة على أخذ ما انتهت إليه الخطة األساسية ومنه  وضع البـراما التكوينيـة المدرجـة فيهـا فـي شـكل بـراما 

 . 1تنحيدية
 :2/ الخطوات األتساتسية في إعداد البرنامج الاكويني الفعال2
 شكل الموالي:يمكن توضيح الخطوات األساسية لبناس برناما تكوين من خالل ال   

 : خطوات إعداد برناما تكويني فعال2الشكل رقم

 
 130المصدر: خضير كاظم محمود وياسين الخرشة إدارة الموارد البشرية ص

المراحل األساسية إلعدد برناما تكويني تمتاز نتائجـه بالحاعليـة، إنطالقـا مـن التحديـد  2يوضح الشكل رقم    
نيــة، وعلــى أساســها يــتم تســطير األهــداف التكوينيــة، ومــن األهــداف يتضــح الجيــد والكــفس لإلحتياجــات التكوي

محتوى البرناما واألسالي  التي يمكن أن تستخدم في عملية التكوين، لمعالجـة اإلحتياجـات وتحقيـن األهـداف 
 التكوينية وأهداف المنظمة من تبني هذه العملية ككل.

يذ البرناما التكويني وجود إتصال فعال بين وعالقة إرتباط يتطل  تنح/ محاويات البرنامج الاكويني الفعال: 3
 :3وتنسين وطيدة بين محتوياته والتي يمكن توضيحها فيما يلي

 المتكون: وهو عنصر مهم في البرناما التكويني والمستحيد منه، وهو من يجرى عليه التكوين.  -1
ليير السلوا للمتكونين من خالل البرناما المكون: وهو من يقوم بعملية نقل المعرفة أو تعليم المهارة أو ت -2

 التكويني.

                                                           
 208مرجع سبن ذكره ، ص ، الادريب وانمية الموارد البشريةعبد المعطي عساف، - 1
 130سبن ذكره، ص مرجع ، إدارة الموارد البشرية خضير كاظم محمود وآخرون، - 2
 )بتصرف(. 147الى 136ص من مرجع سبن ذكره، ص  ،مراحل العملية الادريبية مدحت أبو النصر، - 3

تحديد االحتياجات 
 األهداف التكوينية التكوينية في المنظمة

 محتوى البرناما التكويني

 األسالي  التكوينية
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المــادة التكوينيــة: ويقصــد بهــا الملــف التكــويني أو الحقيبــة التكوينيــة، وهــي تشــمل المحاضــرات  والمقــاالت  -3
واإلختبــارات والتمــارين وغيرهــا مــن األشــياس المكتوبــة التــي تــوزة علــى المتكــونين لمســاعدتهم خــالل الحتــرة 

 التكوينية.
لي  التكوينيـــة المناســـبة: فـــي البـــراما التكوينيـــة تســـتخدم أســـالي  عديـــدة مـــن أجـــل تحقيـــن أهـــداف األســـا  -4

التكــوين. ويختلـــف إســتخدام هـــذه األســالي  مـــن برنــاما الـــى أخــر وبحســـ  الهــدف مـــن التكــوين، ونوعيـــة 
 المتكونين، ومواعيد الدورات التكوينية.

عمليــة التكــوين أن يختـار وســائل التكــوين المســاعدة وسـائل التكــوين المســاعدة:يحترم علــى الخبيـر القــائم ب -5
 والمناسبة للبرناما التكويني.

زمن التكوين: وهذا من عمل إدارة التكوين  إذ تعمل على تحديد الـزمن المناسـ  مـن حيـ  توقيـت البدايـة  -6
ون هـذا والنهاية للبرناما التكويني، ومتى سيكون صباحا أو مساس وعدد السـاعات التكوينيـة فـي اليـوم ويكـ

 بناس على أهداف البرناما.
وهناا من يضـيف الـى هـذه المحتويـات  مكـان التكـوين  بحيـ  إدارة التكـوين هـي مـن تقـرر المكـان المناسـ   

 .1للعملية التكوينية  سواس داخل المنظمة أو خارجها
 مكونات نظام التكويين وشروط فعاليتهالمطلب الثاني: 

 / مكونات نظام الاكوين1
ناس أي نظام يعتبر من أعقـد وأهـم التعليمـات التنظيميـة علـى اإلطـالن، ونظـام التكـوين يمكـن تمثيلـه إن ب     

كنظام كلي، وفي نحس الوقت يعتبر نظام فرعي لنظام أخر أعم وأشمل منه هو المنظمة، ويتكـون هـذا النظـام 
 الحرعي إجماال من عناصر أساسية يمكن تحديدها من خالل الشكل التالي:

 : مكونات نظام التكوين3رقمالشكل 

                                                           

1
 4 رقم واألعمال اإلدارة مجلة،األعمال إدارة في مقالة The Effect of Training on Employee Performance"، عمران آمين ا،النج أمير 

  .2013  سنة
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 البيئة الخارجية

 المدخالت األنشطة المخرجات

 التلذية العكسية

 

   176المصدر: مححوظ أحمد جودة إدارة الموارد البشرية ص
 :1ومن الشكل يمكن توضيح المكونات األساسية لنظام التكوين كاألتي 
إعتمــادا علــى طبيعــة العمــل، وتتكــون المــدخالت يختلــف نوعهــا مــن نظــام الــى أخــر وهــذا / المــدخالت:1-1

إجماال من عناصر مادية وبشرية ومعنويـة وقانونيـة وتكنولوجيـة، ومعلوماتيـة وهـي فـي نظـام التكـوين كـاألتي: 
المكونـــون والمتكـــونين )مـــدخالت بشـــرية(، النحقـــات الماليـــة، ميزانيـــة التكوين)مـــدخالت، ماديـــة( ثقافـــة المنظمـــة 

خالت، معنويــة( القــوانين واألنظمــة والتعليمات)مــدخالت، قانونيــة( طــرن وأســالي  العمــل) المتعلقــة بالتكوين)مــد
 مدخالت، تكنولوجية(، تقارير وسجالت المنظمة المتعلقة بالعملية التكوينية) مدخالت، معلوماتية(.

كوينية، ويقصد بها عملية تحويل المدخالت الى مخرجات تشمل عملية تحديد االحتياجات الت/األنشطة: 1-2
 عملية وضع األهداف، تصميم البراما وتنحيذها، عملية التقييم.

تتمثــل فــي النتــائا التــي تصــدر عــن النظــام وهــي متعلقــة بــاألفراد المكــونين مــن حيــ  زيــادة /المخرجــات: 1-3
امة التـي المعلومات والمهارات وتحسين اإلتجاهات، وزيادة اإلنتاجية، مضافا اليها النتائا المتعلقة بالمنافع الع

 تعود على المجتمع ككل.
وتتمثــــل فــــي جوانــــ  كثيــــرة منهــــا حاجــــة األفــــراد العــــاملين فــــي عمليــــة تحديــــد   /البيئــــةئ بيئــــة النظــــام :1-4

 االحتياجات التكوينية ونظام التكوين، ونقصد ببيئة النظام البيئة الداخلية والخارجية.
لنتـائا التـي يحققهـا النظـام، فهـي تسـاعد علـى وهي عبارة عـن معلومـات مهمـة عـن ا / الاغدية العكتسية:1-5

 تقييم نظام التكوين.
من خالل دراستنا لمكونات نظام التكوين لوحظ أنه يوفر حلول أفضل لمشكالت التكوين وأن دراسة كل       

 جزس من النظام بشكل محصل ونظرة شاملة له، يمثر بشكل كبير في فاعلية عملية التكوين.
 

                                                           
 .177- 176 ص ص ،2010،دار وائل للنشرالطبعة األولى،  ،إدارة الموارد البشرية ،ودةمححوظ  أحمد ج- 1
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 الاكوين: /شروط فعالية نظام2 
إن فعاليـــة نظـــام التكـــوين تـــرتبط أساســـا بحعاليـــة البـــراما أو البرنـــاما التكوينيـــة مـــن حيـــ  كحاستـــه فـــي تحقيـــن 
األهــداف التــي صــمم مــن أجلهــا والتــي يعمــل عليهــا النظــام، وفعاليــة نظــام التكــوين تحصــل مــن ثالثــة عناصــر 

 أساسية في النظام وهي: المدخالت ، األنشطة ، المخرجات.
ولكي يكون النظام فعاال، يقترح )جونسون(،) ط هذه العناصر وتكاملها  يحدد مدى فعالية نظام التكوين وتراب

كاســــت( و )روزتــــروي( خمــــس خصــــائص يــــرون أنهــــا كحيلــــة بجعــــل النظــــام يحقــــن أهدافــــه، ويــــرون أن هــــذه 
 :1الخصائص يمكن اإلستحادة منها وتطبيقها على نظام التكوين وهي كمايلي

مـن الضـروري أن يكـون النظـام معقـدا حتـى يكـون ناجحـا وفعـاال، بـل علـى العكـس مـن  : لـيسالبتسـاطة  .1
نجاح نظام التكوين وفعاليته  ذلا، فقد ثبت أن هناا عالقة بين البساطة وفعالية النتائا. ف نه ما يساعد على

ظيحـــة البرنـــاما التكـــويني و و عناصـــر ومكونـــات وضـــوح الهـــدف منـــه، وتعريـــف نـــوة العالقـــة بـــين يتمثـــل فـــي 
ختصاصاته والبيئة التـي سـيعمل فيهـا بعـد تكوينـه، وتحديـد أدوار المكـون والمتكـونين وطـرن تقسـيم  المتكون وا 

 أداس المتكونين.
قــدرة النظــام علــى التكيــف ومواجهــة التليــرات، ويجــ  أن يكــون النظــام مصــمما،  وتتمثــل فــي : المرونــة .2

فــي الظــروف البيئيــة أو غيرهــا، وأن يكــون لديــه بحيــ  يســتوع  التليــرات التــي تحــد  إمــا فــي المــدخالت أو 
 الوسائل التي تمكنه من التكيف مع هذه المتليرات.

: تتوافر الثقة عندما يكون هناا تماثل في العمليات وتنسين في النتائا فحي برناما إتخـاذ القـرارات الثقة .3
تكوينيـــة معينــة، حتـــى مــثال، يعطــي منهجـــا أو منــاها محـــددة فــي هـــذا الموضــوة، ويســتخدم طرقـــا و وســائل 

 يتخرج المتكونون منه بمهارة في إتخاذ القرارات.
: يمكــــن للنظــــام أن يكــــون فعــــاال إذا إقتصــــر اإلنحــــان علــــى األوجــــه الضــــرورية فقــــط، حســــ  اإلقاصــــاد .4

ذا استبعدت نواحي اإلسراف أو اإلنحان الذي تقتضيه مهام النظام.  اإلحتياجات التكوينية، وا 
 تطلبات تحقين فعالية التكوين.وسائل وم المطلب الثالث:

إنطالقا من هذا المطلـ  سـوف يـتم تسـليط الضـوس علـى أهـم وسـائل ومتطلبـات تحقيـن فعاليـة التكـوين والتـي 
 تبرز فيما يلي:

 *وتسائل احقي  فعالية الاكوين
م حتي تتحقن الحعالية من التكوين يجـ  أن تتـوفر عـدد مـن الشـروط فـي أي نـوة مـن أنـواة  التكـوين المسـتخد

 :2ومن أهم هذه الشروط يمكن ذكر ما يلي
 أن يكون التكوين قائما على أساس تليير أسلو  األداس والسلوا والتحكير لغفضل.- .1
 أن يكون التكوين قائما على أساس أحتياجات العمل والحرد من المعارف والمهارات والقدرات.- .2

                                                           
1
- Johnson, Kast and Rosenzweig : the theory and management of systems 3rd edi, New York, MC GRAW, Hill 

1973 P 144-146. 
 .145، ص2011األردن، طبعة -ان، دار أسامة للنشر، عمإدارة الموارد البشريةفيصل حسونة،  - 2
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 لذلا. أن يتم تطبين ما تم تعلمه من التكوين وأن يكون هناا حوافز- .3
 العمل على إيجاد الظروف المناسبة التي تمكن الموظف من تطبين ما تعلمه في التكوين.- .4
 أن ينظر للتكوين على أنه نشاط مستمر.- .5
 ضرورة متابعة وتقييم المتكونين بعد عودتهم الى عملهم ليتمكنوا من تطبين ما تم تعلمه.- .6
 عم ذلا من اإلدارة.أن يكون التكوين متطور في مادته وأسلوبه وأن يتم د- .7
تخاذ القرارات. - .8  التكوين الموجه للرمساس يج  أن يكون موجه لتعلم كيحية حل المشكالت وا 

 *ماطلبات الاكوين الفعال
حتــى يمكــن للممسســة أن تحقــن فاعليــة مــن نظــام التكــوين والبــراما التكوينيــة المعتمــدة يســتوج  عليهــا 

 :1مراعاة اإلعتبارات التالية
وهو من  األمور المهمة فالتكوين ليس مجاال للتسون فيه من أجل الحصول علـى الي: اإلعابار الم- .1

أفضل سعر أو تكلحـة، ألن تكاليحـة تـرتبط بنوعيـة وأشـكال األسـالي  المعتمـدة فـي التكـوين مـن أجـل تحقيـن 
وأجـور األهداف، فهي مرتبطة بالوقت الذي ينحقه المشرف في التكوين، والتكوين خارج العمـل يشـمل النقـل 

 المشرفين والمواد التكوينية لهدا نالحظ أننا حتما سنحتاج الى ميزانية متعلقة بالتكوين.
إن تكوين األفراد لمهمة جديـدة أو مركـز جديـد يحتـاج الـى وقـت، ومـن األجـدر أن  اإلعابار الزمني:- .2

 يتم التكوين برقل وقت ممكن ب ختيار أسالي  تكوين يحتاج تنحيذها وقتَا معقواَل.
وهو من المتطلبات األساسـية حتـى يحقـن التكـوين أهدافـه ويمكـن أن  اإلخايار الحصيف للمشرفين:- .3

يشمل ما يلي: مشرفين من داخل الممسسة، مستشارين في التكوين مـن خـارج الممسسـة، أسـاتذة جامعـات، 
داخلــي أو  هيئــات مختصــة، المــديرين ورمســاس األقســام، الــزمالس المتميــزين فــي العمــل. والتكــوين قــد يكــون

خارجي لمواجهة متطلبات التكوين المختلحة، وسواس تـم إسـتعمال مشـرفين داخلـين أو خـارجيين البـد مـن أن 
 يكون هم أنحسهم قد حصلو على التكوين المالئم المخصص لتلبية المهام المطلوبة منهم.

كوينيـة لـه دور كبيـر حيـ  أن المكـان المناسـبة لتنحيـذ العمليـة التاإلخايار المناتسب لمكـان الاكـوين: - .4
فــي إنجــاح العمليــة، بحيــ  يكــون هنــاا تصــميم مناســ  للرفــة التكــوين ويكــون ب مكــان الجميــع المشــاهدة 

 والسماة بالشكل المطلو ، كما يوجد بعم األسالي  التكوينية التي تتطل  غرفا خاصة لتنحيذها.
طلــ  تنحيــذ البــراما واألســالي  يت اجهيــز مكــان الاكــوين  بالمتســالزمات الحديثــة للعمليــة الاكوينيــة:- .5

التكوينية بحعالية أماكن خاصة، وتجهيزات معينة مالئمة من حي  األثا  وآالت من أجل التطبين، ووجود 
 مركز تعلم معد إعدادَا جيد بح  يوفر قاعدة معلوماتية جيدة

يج  أن يكون  عند تصمييم البرناما التكويني األخايار العلمي للماكونين وف  الحاجات الاكوينية:- .6
مالئــم لغشــخاص المكــونين. فــن دراســة تحديــد الحاجــات التكوينيــة مــع األخــد بعــين االعتبــار عــن األختيــار 

 عدد الخاضعين للتكوين، مستواهم التربوي العام، خبراتهم الوظيحية، وظائحهم الحالية.

                                                           
 .23، ص2009األردن. –، ، عمان األولى، دار الشرون، الطبعة الادريب مفهومه وفعاليااهحسن أحمد الطعاني،  - 1
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يج  أن تنشن  احديد األهداف والموضوعات ومفردات البرنامج الاكويني بطريقة علمية صحيحة:- .7
األهــداف فــي ضــوس الحاجــات التكوينيــة لغفــراد وكــل هــدف يتــرجم الــى موضــوة وينبثــن مــن كــل موضــوة 
محــردات تحقـــن الهـــدف المطلـــو ، ويلطـــي موضـــوة التكـــوين ثالثـــة مجـــالت وهـــي: مجـــال المعرفـــة، مجـــال 

  المهارات، مجال السلوا، ثم نقل حرفي.
على العموم يمكـن تقسـيم : 1يطية داخل الوظيفة أو خارجهااتسامرارية الاكوين وانفيد البرامج الانش- .8

األســالي  التكوينيــة بــين تكــوين ضــمن الوظيحــة وتكوينيــة خــارج الوظيحــة أي  خــارج الــدوام الرســمي، وهنــاا 
ـــوفر  ـــره لت ـــة عـــن غي ـــة هـــو أقـــل تكلح ـــالتكوين داخـــل الوظيح بعـــم األســـالي  التـــي تشـــمل التكـــوينين معـــا. ف

وتعلــم التليــرات الســلوكية يـــم فــي مكــان العمــل، غيــر أنــه تعتريــه بعـــم التجهيــزات وبمشــرف متخصــص، 
الســلبيات والتــي قـــد تنشــر بســـب  األتصــال المباشـــر مــع كـــل فــرد متكـــون والــذي قـــد يرخــذ الكثيـــر مــن وقـــت 

 المشرف على التكوين داخل الممسسة.
مزيجــا بــين التكــوين وعلــى العمــوم حتــى يكــون التكــوين أكثــر فاعليــة يجــ  أن يمتــاز باإلســتمرارية  ويكــون 

 داخل الوظيحة وخارجها. 
 ميزانية التكوين المطلب الرابع: 

النشـاط التكـويني نشـاط يهـتم بالمخرجـات كونـه يــرتبط ويكمـل الخطـة العامـة للمنظمـة أهـدافها الموضــوعة،     
ن دراسة فهو يركز على نوعية ما يقدم من خدمات، غير أن تحديد أهداف عشوائية وتصميم براما تكوينية دو 

حتسا  التكلحة قد يكون حتما سببا وراس السمعة غير الطيبة للمنظمة والتي تتصف بهـا بعـم  وتحليل دقين وا 
مراكز التكوين. والميزانية هي عبارة عن خطة شاملة في شكل أرقام تعبر عن أهـداف تتوقـع المنظمـة تحقيقهـا 

 أي تكلحة تحقين الهدف أو األهداف.خالل فترة زمنية معينة يكون هذا التعبير بالوحدة النقدية 
ــة الاكــوين: -1 يمكــن تعريحهــا برنهــا ترجمــة ماليــة للنشــاط التكــويني فهــي تقــدم صــورة واضــحة  اعريــف ميزاني

وصـادقة للوضــع المــالي للتكـوين، كمــا أنهــا إحــدى طـرن التعبيــر عــن أهــداف التكـوين فــي المنظمــة وتتــرثر 
 .2بنوعية البرناما التكويني

يســتحيد مشــرفو بــراما التكــوين مــن وضــع ميزانيــة التكــوين فــي التعــرف علــى  ة مــن الاكــوين:العائــد والاكلفــ-2
التكاليف التقديرية لبرناما التكوين، ويمثر هذا فـي اتخـاذ قـرار البـدس فـي التكـوين مـن عدمـه، كمـا قـد يـمثر فـي 

ي تحديـد قيمـة اشـتراا تعديل البرنـاما ومحتـواه بالشـكل الـذي يسـمح بـرن يكـون برنامجـا اقتصـاديا، كمـا يـمثر فـ
الحــرد الخاضــع للتكــوين )فــي حالــة قيــام جهــاز خــارجي بــالتكوين( ، ومنــه يمكــن تقــديم  نموذجــا مقترحــا لطريقــة 
حســا  تكلحــة التكــوين متضــمنا البنــود الرئيســية الواجــ  إدخالهــا فــي الميزانيــة التقديريــة للتكــاليف علــى النحــو 

 التالي:
 
 

                                                           
 .24مرجع سابن ص الادريب مفهومه وفعاليااه،حسن أحمد الطعاني،  - 1
 .355ص، 2005، الدار الجامعية،إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر،  - 2
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 ا تكوين:  نموذج ميزانية برنام1الجدول رقم
 التكلحة طريقة الحسا  البنود

 مرتبــــــــــــــــــــــات
 مستشارين
 مصممين
 باحثين
 مشرفين
 مدربين

 أجور خارجية
 مستشارين
 مدربين
 انتقاالت

قاعات التكوين     
 األثا 

أدوات تكوين 
 مساعدة
 أفالم

 لوحات
 شحافيات
 نمادج
 أقالم 
 ورن

كوينكي  الت  
 اعالنات
 مكاتبات

 شهادات تخرج
 ححل ختام
 مشروبات

 حوافز تحون
 

 
 

عدد األفراد*متوسط األجر الشهري*نسبة الوقت المخصص      
 للبرناما

 
 
 

التكاليف المتحن عليها أو عدد األفراد*أجر الساعة*عدد السعات 
 المنحقة

 من كشوف الصرف السابقة
 اإليجار أو اإلستهالا

،،  ،،   ،،    ،، 
 
 

 اإليجار أو اإلستهالا
 تكاليف الشراس والرسم واإلجراج

  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  

 تكلحة الكتابة والنسخ والورن والطبع
  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  

 التكلحة من واقع كشوف الصرف السابقة
  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  
  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  ،،  
  

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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 - إجمالي تكاليف البرناما 
 

 .349المصدر:أحمد ماهر إدارة الموارد البشرية ص   
ما يالحظ من هذا النموذج أنه يحيد القائمين على تصميم برناما التكوين أي هيئة التكوين الداخليـة ، 

لمنظمات التي ترسل أفرادها إلى معاهد ومراكز تكوين خاصة ف ن تكلحة التكوين فيها تنحصـر أساسـا فـي أما ا
مصاريف اشتراا الواحد بالنسبة لكل الخاضعين للتكوين، كما يتم  تحديده مـن طـرف معهـد أو مركـز التكـوين 

التي أنحقتها إدارة التكوين ويضاف على مصاريف االشتراا مصاريف أخرى غير مباشرة تتعلن بتلا التكاليف 
من أجل تحديد الحاجة للتكوين، والبح  عن براما تكوينية و االتصاالت وأي مصـاريف أخـرى تحملتهـا إدارة 

 .1التكوين
 : 2و يظهر العائد األساسي للتكوين في تحسين األداس ، و هذا من خالل التطور في معايير معينة مثل

 واصحات و معايير العمل .التحسن في الجودة و االلتزام بم -
 التحسن في سرعة األداس . -
 التحسن في القدرة على حل المشاكل الوظيحية . -
 التوفير في التكاليف من حي  حسن استخدام الموارد. -

 و هنا  يمكن استخدام الممشرات و النس  التالية : 
 نصي  العامل من التكوين=      اجمالي ميزانية التكوين    

 متوسط عدد العاملين                                     
 نصي  األجور من التكوين =     اجمالي ميزانية التكوين 

 اجمالي ميزانية األجور                                  
 تكلحة اليوم من التكوين =      اجمالي ميزانية التكوين

 لتكوينعدد أيام ا                                
 عدد األيام التي يتكون بها العامل الواحد =     أيام التكوين الكلية 

 متوسط عدد العاملين                                                
 
 
 
 
 

                                                           
  .348، صمرجع سبن ذكره إدارة الموارد البشرية أحمد ماهر، - 1
 .364نحس المرجع أعاله، ،ص، إدارة الموارد البشرية أحمد ماهر، - 2
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 خالصة
لقد قمنا من خالل هذا الحصل بعـرم وشـرح كافـة الجوانـ  المتعلقـة بحعاليـة التكـوين، مـن حيـ  المحهـوم  

تســليط الضــوس كــذلا علــى  أهميــة وأهــداف التكــوين و مســموليته وأســاليبه، وكــذا شــروط فعاليــة والمبــادا، وتــم 
 نظام التكوين وأهم وسائل ومتطلبات تحقين فعالية التكوين.   

ومــا يمكــن أن نستخلصــه كعصــارة عــن مــا تــم تقديمــه فــي هــدا اإلطــار المحــاهيمي أن فعاليــة التكــوين ال  
رف ومهارات فحس ، بل يج  أن تظهر في الممارسة الحعلية موضحة بـاألداس ترتبط بعملية إكسا  الحرد معا

 الجديد، وعملية التكوين هامة وضرورية في كل ممسسة تهدف الى بناس قوة بشرية منتجة.
ومما الشا فيـه أن النجـاح فـي تحقيـن أهـداف فعاليـة التكـوين يعـود علـى  الممسسـة بالحائـدة بدرجـة أولـى، 

 لتكوين  الحرد في حد ذاته، بل يتخذ سلوا األفراد مسارا لتحقين األهداف العامة. فليس المستهدف من ا
والتكوين يمثل إستثمارا هاما تقوم به الممسسات المعاصرة لتنمية مواردها البشرية وتطوير أدائها اإلستراتيجي،  

أن ال يتخـذ بشـكل عشـوائي لذا وج  تحعيل هذه العملية وترشيدها والتخطيط لها، غير أن قرار  التكوين يج  
ونمطــي، بــل مــن الضــروري أن يــتم  التخطــيط لعمليــات التكــوين بعــد التبصــر بســلوا العــاملين ومعرفــة الــدوافع 
والعوامــل المحركــة لــه مــن جهــة، وكيحيــة الوصــول بــرداس العــاملين الــى درجــة التمكــين فــي الوظيحــة إنطالقــا مــن 

 ينة.تحديد إحتياجات التكوين وتصميم البراما التكو 
وفــي حقيقــة إن فعاليــة الشــيس  تقــاس  مــن درجــة اةثــار اإليجابيــة التــي تلحقــه بعــد تجســيده، وللتكــوين أثــار    

ذ مـا وصـلنا  إيجابية عديـدة ومتنوعـة تسـاهم مباشـرة فـي تحقيـن األهـداف الموضـوعة مـن قبـل اإلدارة العامـة، وا 
ة نقـــول عـــن الممسســـة أنهـــا تحقـــن أداس لهـــذه الدرجـــة مـــن تحقيـــن األهـــداف بـــالتتبع الحســـن للخطـــط الموضـــوع

 إستراتيجيا. 
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تـولي لـه اإلدارة العليـا أهميـة كبيـرة بصـ  كـل جهودهـا   عمـود أسـاس لكـل ممسسـة، حيـ  األداس يعتبـر     
 مسسـةم أي أداس كحـاسة تتوقـفإذ  ممسسـة ال أهداف أهم بامتياز يشكل كونه عليه من أجل تطويره وتحسينه،

 بكـل إليهـا تسـند التي وظائحها تمدي أن يحترم والتي البشرية، مواردها أداس كحاسة على كانت مجال أي وفي
 نحـس فـي ومعقـدة مهمـة وظيحـة بممارسـة فيهـا البشـرية المـوارد إدارة تقـوم ذلـا مسسـةالم تضـمن وحتـى .فعالية
 أفـراد عليهـا يشـرف وأصـول، قواعـد لهـا ةمتخصصـ وظيحـةوهـي  تكـوين، وظيحـة وهي أال وظائحها، من الوقت

 ألداس الضـرورية بالمعلومـات جميعـا تـزودهم فهـي ةالبشـري المـوارد إدارة وظـائف أهم من بعتبارهاو  ، ومدربون
 .الممسسة أهداف خاللها ومن األخيرة هذه أهداف يحقن الذي االتجاه في أدوارهم

طار المحاهيمي ألداس العاملين أو األداس اإلستراتيجي ويمكن القول أن المستهدف من هذه الدراسة ليس اإل   
جابة هذا اإلشكال تكون في التطور الذي يحد  في أداس  نما فيما تظهر فعالية التكوين؟ وا  في حد ذاته، وا 
العاملين وينعكس على األداس اإلستراتيجي للممسسة بعد نشاط التكوين مقارنة بمستويات األدس قبل النشاط، 

تم تخصيص هذا الحصل ك طار محاهيمي لتطور ألداس العاملين، حي  تم تقسيم الدراسة فيه  ولهذا السب 
 على ثالثة مباح  يحمل كل منها شطر من الدراسة  وهي كاةتي:

 المبح  األول: عموميات حول أداس العاملين
دارة األداس في الممسسة  المبح  الثاني: التكوين وا 

 لية التكوين وأثرها على أداس العاملين المبح  الثال : تقييم كحاسة فعا
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 : عموميات حول أداس العاملينألولالمبحث ا
مــن خــالل هــذا المبحــ  نحــاول وضــع إطــار محــاهيمي لمحهــوم أداس العــاملين واألداس اإلســتراتيجي والتعــرف    

 األداس.   على مدى أهمية تقييم األداس قبل اتخاذ قرار التكوين، وعالقته بالتكوين وتطوير
 محهوم األداس واألداس اإلستراتيجي للعاملين المطلب األول:

مــع اإلشــارة الــى  للعــاملين، إنطالقــا مــن هــذا المطلــ  نقــوم بتعريــف كــل مــن األداس واألداس اإلســتراتيجي     
 بعم المحاهيم ذات االرتباط الوثين باألداس.  

  اعريف أداء العاملين -1
ختالف وجهات نظر الدارسين والمهتمين بمجاله بح  تم تعددت التعاريف المرتبطة     برداس العاملين بتعدد وا 

 تعريحه من جوان  مختلحة كل حس  نظرته، ويمكن إدارج  البعم منها فيما يلي:
 أن علـى الشـركة أهـداف تحقيـن فـي إسـهاماته عـن التعبيـر فـي الحـرد فيـه يسـهم سـلوا" رنـهاألداس ب عـرف    
 1."كوينالت خالل من والجودة النوعية يضمن وبما الشركة إدارة قبل من زويعز  السلوا هذا يدعم
 بلوغ من لدرجة يمدي عملي سلوا وهو المبذول، الجهد أو للنشاط النهائية النتيجة" برنه وعرفه أخر     

 .2"وفاعلية بكحاسة اإلنجاز درجة أي المخططة األهداف
دارا بالقدرات تبدأ التي لجهود افيالص األثر عن :  األداس محهوم بريعكما         والذي المهام أو الدور وا 
   3دالحر  لوظيحة المكونة المهام إتمام و تحقين درجة إلى يشير

 :اعريف األداء اإلتساراايجي-2
يتحقن األداس اإلستراتيجي ألي ممسسة من عوامل مختلحة ومتعدد والتي نجد من بينها أداس العاملين      

ما التنمية التي تتبنها الممسسة، لهذا يوجد العديد من التعاريف التي تحسر هذا المحهوم، ومدى فعالية برا
 حي  نجد من بينها ما يلي:

 واسـتمراريتها االسـتراتيجية نجـاح يعكـس الـذي المتـزامن المسـتمر النشـاط مجمـل"عـرف برنـه  اعريـف أول:
 وفقـاك  وضـعت محـددة ومعـايير ُأسـس وفـن هافشـل أو المعينـة االسـتراتيجية البيئـة مـع التكيـف علـى وقـدرتها

 .4"والنمو التكيف و البقاس ىعل بالقدرة تتسم التي المدى طويلة األهداف ضوس على و نشاطها، لمتطلبات
 
 
 

                                                           
 ورقلة، ةجامع الحكومات، و للمنظمات المتميز األداس حول العلمي الممتمر ،الانافتسية والميزة االتساراايجي األداء مظاهر ، الكريم عبد سناس الخنان - 1

 .12م، ص  0052مارس 9-2من الحترة  في االقتصادية، والعلوم الحقون كلية
 .111المملف،ص الناشر م،2015،القاهرة،االتساراايجي  والاغيير للافكير العربي المدير دليل االتساراايجية اإلدارة (سيد، مصطحى أحمد  -2
 219 , ص , 2003 ,مصر ,طبعة بدون ,الجديد الجامعة دار ,الانظيمي التسلوك ,سلطان أنور سعيد محمد - 3
 المنافسـة حـول الرابـع الـدولي الملتقـى فـي ورقـة مقدمـة ،ةتسـالمؤتس فـي األداء احقيـ  فـي للانـافس العامـة االتسـاراايجيات دور عمـر عبـو وأخـرون، - 4

 ، علـى أبـو - بـن حسـيبة جامعة التسيير وعلوم اإلقتصاد العربية ، كلية الدول في قطاة المحروقات خارج الصناعية للممسسات التنافسية واالستراتيجيات
 .الجزائر -الشلف م. ،2011نوفمبر 9- 4الحترة في
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 كيحيـة يعكـس و أهـدافها، تحقيـن علـى قابليتهـا و المنظمـة لقـدرة انعكـاس"عـرف كـذلا برنـه اعريـف ثـاني: 
 .1"منها اللرم لتحقين المالئمة بالصورة استلاللها و المالية و ريةالبش و المادية الموارد استخدام
المنظمـة: هـو تحقيـن أهـداف التنظـيم بلـم  علـى مسـتوىمن خالل ما تقـدم يمكـن تعريـف أداس العـاملين      

النظــر عــن طبيعــة واخــتالف هــذه األهــداف.أما علــى مســتوى الحــرد فهــو قيــام العامــل بتنحيــذ أعمالــه وواجباتــه 
 بها من قبل المنظمة، أي أنه يعني النتائا التي يحققها الحرد والمنظمة نتيجة للعمل الممدى.  المكلف

أمــا األداس اإلســتراتيجي فهــو يعبــر عــن أداس العمــل باألســلو  الصــحيح المــتقن ووفــن مجموعــة مــن المعــايير  
ـــة  ـــتا أو خدمـــة المنظمـــة برقـــل جهـــد وتكلحـــة ممكن ـــا األهـــداف الضـــرورية بهـــدف رفـــع وتحســـين جـــودة من محقق

 المرسومة للمنظمة.
 المفاهيم المرابطة باألداء -2
كلما بحثنا عن محهوم األداس اإل ووجدناه مرتبط أو يحمل أحد المحاهيم الكحاسة والحاعلية  والتحسـين أو كلهـم   
 :2.ويمكن توضيحهم  في ما يليمعاَ 

القـة بـين المـوارد والمخرجـات المتحققـة، هي تحقين أعلى منحعة مقابل أقل التكـاليف، وهـي تمثـل الع الكفاءة: 
وبموجبها تكون المنظمة كحئة حينما تحصل على أعلى ما يمكن من الهدف الـذي تسـعى لتحقيقـه. أي تحقيـن 

 أعلى األرباح وأفضل مستوى من الجودة.
يـن أهـدافها تم اإلشارة لها في الحصل األول الرتباطها بعملية التكوين، وهي قدرة المنظمة على تحق  الفاعلية:

المخططة، وتقاس في قـدرتها علـى بلـوغ النتـائا مقارنـة مـع مـا ترغـ  فـي تحقيقـه بموجـ  الخطـة الموضـوعة، 
ومنه فرن الحاعلية أو الحعاليـة تتحـد  عـن كميـة المخرجـات النهائيـة دون النظـر الـى كميـة المـوارد المسـتخدمة 

 في تحقيقها. 
 تعـاني التـي المشـاكل لعـالج وشـاملة منظمـة طريقـة" نـهبر ساألدا تحسـين محهـوم عـرف :داءاأل احتسين عملية
 الحجوة تحديد ومحاولة فيه المرغو  والوضع الحالي الوضع بمقارنة تبدأ منظمة عملية وهي ,ما ممسسة منها
" األداس في

3
. 

 المبادئ األتساتسية لمفهوم الاميز في األداء أو األداء اإلتساراايجي: -3
تسـعى الــى  تحقيـن اإلحتياجــات الحاليـة، والتوقعـات المســتقبلية، وهـذا يتطلــ  المنظمـات المتميـزة هــي التـي    

 جهود عظيمة ومتواصلة من قبل المنظمات نحسها. ومن المبادا نذكر:
العمــل مــن أجــل تحقيــن النتــائا إنطالقــا مــن اإلســتجابة الحوريــة لجميــع متطلبــات المســتحيدين والتعــرف علــى - 

 مستقبلية لهم.لحالية والتوقعات الاإلحتياجات ا
                                                           

 المنافسـة حـول الرابـع الـدولي الملتقـى فـي مقـدم بح  ،المؤتستسة إتساراايجية اقييم و وانفي  صياغة في الماوازن األداء بطاقة اتساخدام مقدم وهيبة، - 1
أبـو علـي  فـي الحتـرة  -خـارج قطـاة المحروقـات بالـدول العربية،كليـة األقتصـاد وعلـوم التسـيير، جامعـة حسـيبة بـن الممسسـات فـي ةالتنافسـي واالسـتراتيجيات

 الجزائر. -م، الشلف2011نوفمبر 9-4من
 .31،  ص2015األردن،  -الطبعة األولى، دار  المنهاج للنشر عمان ،مؤشرات األداء الرئيتسيةمجيد الكرخي،  - 2
، مذكرة 2014الى 2010من  ENTPدور الاكوين في احتسين أداء العاملين دراتسة حالة المؤتستسة الوطنية لألشغال في اآلبارلين األمين، بوش - 3

 .7،ص2015-2014ماستر، في العلوم اإلقتصادية تخصص إقتصاد وتسيير بترولي، جامعة قاصدي مرابح ورقلة، الجزائر، لسنة 
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التركيــز علــى العمــالس مــن أجــل كســ  رضــاهم وتحقيــن قيمــة حقيقيــة وبصــورة مســتمرة لهــم، علــى أســاس أن -
 القرار األخير للعميل.

القيادة والثبات علـى األهـداف بالقـدرة علـى تحديـد إتجـاه المنظمـة نحـو تحقيـن رميتهـا ورسـالتها وقـدرتها علـى -
 ل الوصول الى تلا الرمية والرسالة.تححيز العاملين وحشدهم حولها من أج

شــراكهم حيــ  تقــاس جــودة العــاملين وتميــزهم بمقــدار وتميــز المنظمــة نحســها، وهــذا  يحــرم - تنميــة العــاملين وا 
إعطاس مشاركة للموظحين والعاملين في المنظمة األهميـة التـي ترفـع مـن مسـتواهم وتعزيـز تكـوينهم ومشـاركتهم 

 حيذ السياسات واإلستراتيجيات واألهداف الممسسية.في أعمال المنظمة وتمكنهم من تن
يبــين لنــا الشــكل األتــي خطــوات ومراحــل تحقــن األداس مخطــط يوضــح كيفيــة احقيــ  األداء اإلتســاراايجي: -

 .اإلستراتيجي للممسسة
 : مراحل احق  األداء اإلتساراايجي4الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mohame Zairi,Benchmarking :the Best tool for Measuring competitiveness, Benchmarking,forالمصـدر:
quality Management&Technology ,Vol .1,No.1 ,MBC, Unieversity Press . 1994.P.18 

يتضـح مــن خـالل الشــكل، أنـه يتعــين علـى الممسســة اإلنطـالن مــن أهـداف إســتراتيجية ألعمالهـا إذا كانــت     
وتحديــد المعــايير المرجــوة لــغداس، والتــي تعــد أســاس المقارنــة. وبعــدها يمكــن   غايتهــا تحقيــن أداس إســتراتيجي،

للممسسة مباشرة أعمالها ب تجاه األهداف اإلستراتيجية المسـطرة الـى غايـة تحقيـن النتـائا. عنـد أذا تعمـل علـى 
 لى هذا فحس  إجراس مقارنة مرجعية بين المعايير المحققة من األداس والمعايير المرجوة منه، وال تتوقف ع

 األهداف اإلستراتيجية

 المعايير المرجوة لغداس

 النتــــــــائـــــــــــــا الممارسات

عايير المحـــــــــــــققةالم  

 المقارنة المرجعية بالمنافسة

 األداس اإلستراتيجي
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بــل تعمــل مقارنــة مرجعيــة كــذلا بــين  المعــايير المحقــن مــن األداس مقارنــة بمنافســيها وبالمعــايير المرجــوة مــن 
 األداس، وهنا يمكن القول أن الممسسة قد حققت أداس إستراتيجي إذا كانت المقارنة المرجعية موجبة.  

 تكوين)التقييم القبلي(تقويم أداس العاملين قبل إتخاد قرار ال المطلب الثاني:
 في هذا المطل  نحاول معرفة مدى أهمية وفائدة تقييم أداس العاملين الذي يسبن عملية التكوين.   
 المفهوم-1
قــــدم العديــــد مــــن الكتــــا  بطريقــــة مختلحــــة أو متباينــــة محهومــــا لتقيــــيم أداس العــــاملين، لكــــن بــــالرغم مــــن هــــذا   

لم يعد تقييم األداس يهدف في الوقت الحاضـر الـى الحكـم فـي نهايـة  اإلختالف، إال أن الجميع يتحن على أنه  
فترة معينة على ما يستحقه الموظف من درجات يبنى على أساسـها ترقيتـه أو حصـوله علـى مكافـرة أو معاقبـة 

  1على تقصيره في أداسه للعمل، بل أصبح تقييم األداس يعني ويهدف الى أبعد من ذلا
داس برنه   عمليـة تقـارن أداس العـاملين الحعلـي بعـدة معـايير موضـوعية وذلـا لقيـاس يعرف تقييم األ اعرف أول:

   وهنـا يوضـح أن الهـدف مـن إجـراس عمليـة التقيـيم 2األداس بطريقة عادلة واتخـاذ نتـائا التقيـيم لمكافـرة العـاملين
لكـل منهـا، وهـو هو محاولة خلن جو مـن التـرابط بـين المنظمـة والعـاملين، مـن خـالل تحقيـن مصـالح مشـتركة 

يساعد على تحقين أهداف المنظمة وأهداف العاملين على حد السواس من خـالل تشـجيعهم وتححيـزهم للوصـول 
 برالداس الى التميز أو ما يعرف باألداس اإلستراتيجي وكذلا تطوير قدراتهم. 

 1 يعتبر موضوة نقاش القدرات و الطاقات في صدارة الممسسات ييمالتقاعريف ثاني : 
نطالقا مما تم تقديمه يمكن القول أن عملية تقييم األداس هي عبارة عن مقارنة األداس الحعلي للعاملين باألداس وا

 المتوقع أو المراد تحقيقه.
ويتم هذا التقييم وفقا لمعايير موضوعية توضع علـى أسـاس تحليـل العمـل ويكـون الهـدف مـن هـذه العمليـة هـو 

 يع األداس المتميز أو اإلستراتيجي.تطوير أداس العاملين ومكافرة وتشج
  3وفي ضوس ما تقدم نستطيع تحديد المرتكزات األساسية لتقييم األداس كالتالي: 

*أنها عملية حيوية تهدف الى الوقوف على أداس وسـلوا العامـل فـي عملـه وتعريحـه وبمـدى كحاستـه أو قصـوره 
 في أداس واجباته ومسمولياته. 
وتطوير العاملين والمبنية على الكشـف عـن نقـاط القـوة والضـعف، بهـدف تطـوير *أنها عملية موجهة لتحسين 

 األداس للعامل وبالتالي األداس اإلستراتيجي للمنظمة.
*أنها عملية مسـتمرة تتطلـ  المالحظـة والتحليـل المسـتمر لـغداس وفـن سياسـات ومعـايير ومواعيـد ثابتـة يقـاس 

 بموجبها أداس العامل.

                                                           
، ورقة بحثية مقدمة خالل اللقاس العلمي حول  ربة معهد اإلدارة العامة حول اقويم األداء الوظيفي الاطبي  والمعوقات اجشعبان بن برمان العمري،  - 1

 .43، ص 16/10/1996-13تجربة تقويم األداس الوظيحي في سلطنة عمان :التطبين والمعوقات، معهد اإلدارة العامة، مسقط، خالل الحترة من 
 .56، 54،ص ص 2004، القاهرة، دار النهضة العربية،  اقييم األداء مدخل لعالم جديدحسن، توفين محمد عبد الم - 2

- 
1

  Loïc cadin et les autres، GRH pratique et éléments de tiéorie  - Dunod، Paris 2002 .p 293 . 
 .170، 169،  ص، ص2009، زهران للنشر ، عمان األردن،إدارة الموارد البشريةحنا نصر اهلل،  - 3
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*أنهــا عمليــة مــن شــرنها إتاحــة الحرصــة للعــاملين مــن أجــل الترقيــة والحصــول علــى تقــديرات ومكافــ ت عادلــة 
 والبروز والتميز فيما لو أتبع نظام تقييم عادل، يساوي بين العاملين ويراعي الدقة والموضوعية في التقييم.

 أهمية وأهداف عملية اقييم أداء العاملين:-2
إن عملية تقييم أداس العاملين ذات أهمية باللة في الممسسة، وبقدر ماتصبو اليـه مـن أهـداف لهـذا  نحـاول    

 اإلشارة  لمدى أهمية هذه العملية واهم أهداف تبنيها من طرف الممسسة.   
 أهمية عملية اقييم أداء العاملين قبل إاخاد قرار الاكوين:أ 

كس  المعلومات المرتدة عن كافة الحعاليات األدائية فهي مطلباك منشوداك وهدفاك تمثل عملية تقييم األداس فرصة ل
مقصــوداك للعديــد مــن المنظمــات المعاصــرة، فهــي وســيلة تعمــل علــى دعــم حــاالت الحــوار والتنــافس الموضــوعي 

 المرتبط باألداس وبما يممن عملية الربط والتوافن بين األهداف.
ن تقيـيم األداس لـه تـرثير علـى مسـتوى المشـرفين والعـاملين واإلدارة العليـا كمـا والعديد من الدارسين يـذه  الـى أ

 1هو موضح في الشكل الجدول التالي

 : ترثير تقييم األداس على المشرفين والعاملين واإلدارة العليا2الجدول رقم

 اإلدارة العليا العاملين المشرفون
تحقين العدالة بين جميع الموظحين 
مــــن خــــالل مســــتندات موثقــــة تميــــد 
ســــــالمة موقــــــف كــــــل عامــــــل مــــــن 

.والتكوين قرارات الترقية  

تحسين عالقـاتهم وذلـا عنـدما يـرى العـاملون 
بـــــــرن هنـــــــاا انســـــــجام وعدالـــــــة فـــــــي التقيـــــــيم، 
ب مكـانهم تشـخيص مشــكالت األداس فـي وقــت 
 مبكر بدالك من السماح لهم باإلستمرار.  

فــــــن تطــــــوير العــــــاملين و 
االحتياجــــــات المســــــتقبلية 
للمنظمة من خـالل تبنـي 
.نظام التكوين  

إختيــــار المتميــــزين مــــن المــــوظحين 
تخـــاذ قـــرارات حـــول تـــرقيتهم الـــى إل

 مراكــز وظيحيــة أعلــى فــي المنظمــة
و محاولــــة إخضــــاة األخــــرين الــــى 
.تكوين وتحسين للمهارات والسلوا  

والقابليـــات عنـــد تطـــوير خـــزين مـــن المعـــارف 
القــوى العاملــة وهــدا ســيعطي الحرصــة لتعظــيم 
 األستحادة من العاملين الموجودين حاليا.

ن الجـدد مـن الـدين وفتح المجال لـتعلم العـاملي
 سبقوهم الى الوظيحة.

تحديـــــــــــد الحاجـــــــــــة مـــــــــــن 
ــــــــــــاسات والمهــــــــــــارات  الكح
.لتنمية الموارد البشرية  

إظهار جوان  النقص في سياسات 
المنظمة واكتشاف أخطاس قد تكون 
هــي ســب  فــي ضــعف تنــائا تقيــيم 

وتقريـــــــــــــر البـــــــــــــراما  أداس العامـــــــــــــل

الـــــــذين يعـــــــدلون إعطـــــــاس الدافعيـــــــة للعـــــــاملين 
ويصـــــححون مشـــــكالت أدائهـــــم وذلـــــا ألنهـــــم 

ن يمكــــــن إجــــــراس أدركـــــوا  بشــــــكل إيجــــــابي أيـــــ
التحســـــينات المطلوبـــــة، والرفـــــع مـــــن قـــــدراتهم 

الموضــــــــــــوعية وتحديــــــــــــد 
ــــن روابــــط  ــــ ت وخل المكاف
قوية وواضحة بـين نظـام 

نجـاز ا ألهـداف األجور وا 

                                                           
نعكاتسااه في قـرارات إداراهـا، احليـل واقـع ونمـو ر مقاـرئ فـي رئاتسـة محكمـة إتسـائناف نينـوي نوال يونس محمد مـراد،  - 1 اقييم أداء الموارد البشرية وا 

 .29،27،ص ص2005، كلية  اإلدارة واإلقتصاد  رسالة دكتورة، اإلاحادية، دراتسة حالة  جامعة الموصل 
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وزيــــادة تحســــينها بــــالتكوين وصــــول بهــــم الــــى  .التكوينية المناسبة
  درجة التمكين وصنع القرار.

 واللايات المنظمية. 

كشـــــــــف أي حالـــــــــة ضـــــــــعف فـــــــــي 
ختيار العاملين.  عمليات التعيين وا 

تطــــــــــوير أداس األفــــــــــراد العــــــــــاملين وتحســــــــــين 
. إنتاجيتهم  

تطــــــــــــــــــــوير سياســــــــــــــــــــات 
 اإلستخدام والتوظيف.

نعكاســـاته فـــي قـــرارات إدارت هـــا، رســـالة دكتـــورة المصـــدر:نوال يـــونس محمـــد مـــراد تقيـــيم أداس المـــوارد البشـــرية وا 
 .)بتصرف(.29،27،ص ص2005
فرهميــة تقيــيم األداس قبــل إتخــاد قــرار إجــراس التكــوين مــن عدمــه علــى مســتوى المنظمــة ككــل قــد تبــين أنهــا     

تراعي االحتياجات المستقبلية فضال عن كشف المعروم والمطلو  من الموارد البشرية سـعيا لرسـم سياسـات 
 .  1فاإلستخدام والتكوين  والتوظي

 ب أهداف عملية اقييم أداء العاملين قبل إاخاد قرار الاكوين:
في المنظمـة، وذلـا فيمـا يتعلـن  برنه القرار أو الحكم الذي يمثر على وضع الحرد)القبلي( يوصف تقييم األداس 

هـداف كـل بالقرارات المرتبطة، ترقيتـه، وزيـادة األجـر، النقـل، التكـوين، أوالحصـل، وتنطـوي هـذه العمليـة  علـى أ
 من المنظمة والعاملين.
األداس كــرداة للتــرثير فـي األداس فمــن أهــداف هــذه  فالمنظمــات المعاصــرة تســتخدم تقيـيم  أمـا مــن جهــة المنظمـة:

العمليــة تحديــد مكحــ ت الجــدارة الناتجــة عــن تمكــين العــاملين فــي أداس مهــامهم، تحديــد المتطلبــات واإلحتياجــات 
 ية عكسية عن أداس العاملين. التكوينية، تقديم أسس إعطاس تلذ

 :2والمنظمات تسعى من وراس عملية التقييم)القبلي( الى تحقين جملة من األهداف لعلى أهمها ما يلي
تطــوير األداس حيــ  تســاعد عمليــة التقييم)القبلــي( علــى تحديــد نــواحي القصــور فــي أداس العــاملين وكيحيــة  -

 معالجتها.
نتـــائا التقيـــيم ب عطـــاس المكافـــ ت واتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة تحقيـــن هـــدف تححيـــزي، ودلـــا مـــن خـــالل ربـــط  -

 بالترقيات، ويساعد ذلا على خلن ترابط بين األداس وبين المزايا والمكاف ت.
الكشف عن مدى كحاسة وفعالية بعم وظائف إدارة األفـراد المرتبطـة بتقـويم األداس مثـل التكـوين وعالقـات  -

 العمل.  
عمليـــة تقيـــيم األداس هـــذه ترتكـــز علـــى تلقـــي تلديـــة عكســـية عـــن أدائهـــم ممـــا أهـــذاف  أمـــا مـــن جهـــة العـــاملين:

 .3يساعدهم على تقييمه ومعرفة مستوى التطور الذي يطرأ على األداس
 :1وهذه العملية تساعد على تحقين أمور في غاية األهمية بالنسبة للعاملين تتمثل في

                                                           
، 2004، ندوة األسالي  الحديثة في قياس األداس الحكومي، القاهرة معايير قياس واحتسين األداء الحكومي، مدخل المغايرةحى، أحمد السيد مصط - 1

 .21ص
2

 - P.Gary.Latham  &N.Kenneth Wexley ;Increasing productivity Through-Porformance Appraisal,Addison-wesly 

Publishing company U.S.A,1981.P.11 
3
-P.Gary.Latham  &N.Kenneth Wexley.Op.Cit.P.8.    

 .56بن ذكره، صمرجع س، اقييم األداء مدخل لعالم جديدتوفين محمد عبد المحسن،  - 1
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نـــه وبـــين أقرانـــه مـــن خـــالل الموضـــوعية فـــي شـــعور العامـــل بالعدالـــة، ذلـــا مـــن خـــالل شـــعوره بالمســـاواة بي -1
 إستخدام معايير ومقاييس واضحة.

 تحسين وتطوير أداس العاملين، من خالل توضيح القصور في أدائهم، وسبل تحسين ذلا القصور. -2
عطاس المكاف ت.  -3  تشجيع األفراد على تحسين أدائهم وهذا من خالل ارتباط  تقييم األداس بحرص الترقي وا 

 طويراألداس بالتكوين والت عالقة عملية تقييمث:المطلب الثال
 يمكن أن نبرز العالقة بين عملية تقييم األداس ونشاط التكوين والتطوير فيما يلي:      
   1عالقة عملية اقييم األداء بنشاط الاكوين -1
دارة التكـوين فـي المنظمـة، حيـ  مـن خـالل عمليـة  تقيـيم األداس  يوجد عالقة بـين عمليـة تقيـيم أداس العـاملين وا 

يمكـــن الحكـــم بمـــا إذا كـــانوا العـــاملين بحاجـــة الـــى التكـــوين أم ال، ويتضـــح هـــذا جليـــا مـــن خـــالل إعتمـــاد بـــراما 
التكوين على نتائا عملية تقييم األداس، فهذه العمليـة هـي التـي تكشـف عمـا إذا كـان األفـراد بحاجـة الـى تكـوين 

ن فـي القيـام برعبـائهم الوظيحيـة مـن ثـم تحديـد اإلحتياجـات  وتنمية أم ال، وتساعد في تحديد مـدى كحـاسة العـاملي
التكوينيــة لرفــع كحــاستهم ومــن ثــم خلــن أفــراد ممكنــين مــن أداس مهــامهم، ب مكــانهم صــنع القــرار علــى األقــل فــي 
حدود وظيحته دون الرجوة الى المسمول المباشـر، وهـذا ينـتا عـن إيمـان العـاملين برهـداف المنظمـة  كرهـدافهم 

حي  تظهر العالقة الموجبة القوية بين أسلو  التكوين والتقييم في بناس الثقـة بنحـوس العـاملين فـي الشخصية، 
المنظمات وبين الرضا الوظيحي وجـودة القـرارات واالنتمـاس للمنظمـة ووضـوح دور المسـمولية الوظيحيـة ووضـوح 

 إلدارية واإلبداة وغيرها. دور أداس المنظمة وتصميم الوظائف ووسائل الرقابة والعالقة بين الوحدات ا
وقد أشار نعيم إبراهيم في كتابه تنميـة المـوارد البشـرية الـى أن  عمليـة تحديـد احتياجـات التكـوين وتنميـة القـوى 
العاملـة التـي ليسـت جديـدة فـي المنظمــة، عـادة يكـون علـى ضـوس النتــائا التـي يتوصـل إليهـا قيـاس وتقيــيم أداس 

كــرة تحليليــة عــن مســتوى األداس وســلوا األفــراد مــن خــالل القيــاس، مبينــة لنــا العــاملين، فهــده النتــائا تعطينــا ف
الضعف  وأسبا  إنخحام مستويات األداس والسلوا عن المعايير المطلوبـة مـنهم، وهـل هـذه المشـكلة تتطلـ  

دد لنـا   إذا فتقيـيم األداس هـذا يحـ2تكوين وتنميـة، أمـا تححيـز أم أن سـببها عائـد ألمـور تنظيميـة داخـل المنظمـة.
فيمــا إذا كــان الحــرد بحاجــة لتكــوين وتنميــة لعــالج نــواحي الضــعف فــي أدائــه وتطــويره مســتقبال  أم ال يحتــاج، 

 وبالتالي نجد أن العالقة بين نشاطي التكوين وتقييم األداس عالقة مباشرة. 
 3عالقة عملية اقييم األداء بالاطوير -2
ياسات المنظمة والذي يمدي الى تنميـة وتطـوير أداس األفـراد يساعد  تقييم أداس العاملين على تقييم براما وس  

والتطـــوير اإلداري والممسســـي. كمـــا يســـاعد تقيـــيم األداس علـــى تقيـــيم أهـــم نشـــاطين  مـــن أنشـــطة إدارة المـــوارد 
البشرية،والمتمثلين في   األختيار للوظائف  و تكوين العـاملين . حيـ  يـتم تقيـيم اإلجـراسات المتبعـة فـي عمليـة 

                                                           
شارات العامة، ، القاهرة مركز الدراسات واإلستإدارة الموارد البشرية، المفاهيم والمجاالت واإلاجاهات الجديدةسمير عبد الوها ، ليلى الرادعي،   -1

 .99ص ،2006ألقتصاد والعلوم السياسية، كلية ا
 .241، عالم الكتا  الحدي  وجدار للكتا  العلمي، عمان، صانمية الموارد البشريةنعيم إبراهيم الطاهر،  - 2
 .100، صع سبن دكرهمرج ،إدارة الموارد البشرية، المفاهيم والمجاالت واإلاجاهات الجديدةبد الوها ، ليلى الرادعي،سمير ع - 3
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ار المــوظحين، أمــا بالنســبة للتكــوين فــ ن التقيــيم يســاعد علــى تحديــد المهــارات والمعــارف والقــدرات الالزمــة إختيــ
للمـــوظحين للقيـــام بالمهـــام والواجبـــات المســـتقبلية أو حتـــى األعمـــال الحاليـــة والعمـــل علـــى تنميـــة هـــذه المعـــارف 

التكوينية على أداس العـاملين الـذين شـاركوا والقدرات عن طرين البراما التكوينية. كما تحدد مدى ترثير البراما 
 في براما التكوين مع من لم يشاركوا فيها، في حالة )تقييم بعد التكوين( .

 يم أداء العاملينالعامة لاقي الاكوين أحد المعايير -3
معيــار مــن  المعــايير العامــة التــي تخــتص فــي قيــاس األداس فــي جانــ  معــين مــن جوانــ   388يوجــد حــوالي 

ي المنظمة، والتي مـن بينهـا نجـد معيـار التكـوين. وهـو بـدوره يضـم مجموعـة مـن الممشـرات التـي مـن النشاط ف
 :1خاللها يمكن الحكم على كحاسة وفعالية أداس العاملين في المنظمة وهي كما يلي

 عدد العاملين ÷ نحقات التكوين= نصي  العامل الواحد من نحقات التكوين  -(1)
ا يحصــل عليــه العامــل مــن نحقــات تكــوين وهــو مــا يسترشــد بــه لمعرفــة فعاليــة ويوضــح هــذا الممشــر معــدل مــ

 النحقات التكوينية.                                                                  
                                                    نحقات األفراد العاملين                      ÷نحقات التكوين  =نسبة ما يخصص للتكوين من نحقات العاملين   -(2)

ويرمي هذا الممشر الى بيان مدى االهتمام بالتكوين من خالل النسبة التي تشكلها نحقات التكوين الى إجمالي 
 الروات  واألجور التي يتقاضاها العاملون.                  

 عدد أيام التكوين  ÷نحقات التكوين  =متوسط كلحة يوم التكوين   -(3)
ويحســ  الممشــر أعــاله كلحــة يــوم التكــوين الواحــد ويحيــد ذلــا فــي معرفــة جــدوى عمليــات التكــوين كمــا يمكــن 

 الوقوف على مدى فعالية وكحاسة التكوين.                      
 عدد العاملين  ÷عدد المتكونين   =فرصة العامل للتكوين  -(4)

المتاحة للعامل الواحد من أجل  التكـوين حيـ  كلمـا إنخحضـت هـذه النسـبة ويوضح هذا الممشر حجم الحرصة 
 أشرت الى قلة الحرص التكوينية وهذا ما يعكس تدني كحاسة اإلدارة المسمولة عن التكوين.

تطــور عــدد المتكــونين:وتظهر هــذه النســبة فــي أعــداد المتكــونين فــي هــذه الســنة الجاريــة مقارنــة بالســنة  -(5)
 السابقة

طــور موازنــة التكــوين: ويوضــح هــذا الممشــر مــدى تطــور األمــوال المصــروفة علــى التكــوين فــي الســنة ت -(6)
 الحالية بالمقارنة مع السنة السابقة وتستخدم األرقام القياسية لغسعار لتثبيت نحقات التكوين.
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دارة باألداس في الممسسة:  لثانيالمبحث ا  التكوين وا 
ح  على مدى إمكانية إستخدام المحاهيم الخاصة باإلدارة  باألداس، في ترتكز الدراسة في هذا المب      

تطوير عملية تقييم أداس العاملين والقرارات المتعلقة بالتكوين في الممسسات، حي  إن تطبين هذا المحهوم في 
 الممسسات بشكل عام  لم يحظ بالدراسة واالهتمام، بالشكل الذي يوفيه حقه ومستحقه.

 التكوين من منظور اإلدارة باألداس المطلب األول:
في ظل التطبيقات المختلحة لإلدارة باألداس والتي في مجملها تهدف الى تحقين النتائا المتوقعة، من       

خالل تطبين عناصر اإلدارة باألداس بالشكل الصحيح، يوجد إتجاه ينادي ب مكانية إستخدام محهوم اإلدارة 
أداس العاملين قبل وبعد تطبين برناما التكوين، عن طرين خلن معايير  باألداس، كرساس لعملية تقييم

موضوعية لتقييم وقياس األداس قبل وبعد تطبين البرناما، وكذلا عن طرين توضيح رسالة وأهداف الممسسة 
التي تم على أساسها وضع أهداف برناما التكوين، حي  يتم ترجمة تلا األهداف الى معايير موضوعية 

 تكون أساس لعملية تقييم أداس العاملين قبل وبعد عملية التكوين. لغداس 
 / مفهوم اإلدارة باألداء:1
 التركد المسير خاللها من يضمن التي الوسيلة أنها:  على تعريحها فيمكن  ،عملية "ا األداس إلدارة نظرنا إذا 

 . 1الممسسة افأهد تحقن هانيحققو  التي والنتائا العاملون يبذلها التي الجهود أن من
يمكن تعريف اإلدارة باألداس على أنها إتجاه منظم للتحسين والتطوير، من خالل إستخدام عناصرها في      

تقييم أداس العاملين قبل وبعد عملية التكوين، وفن عمليات تبدأ بتحديد أهداف برناما التكوين، قياس النتائا 
ثم مقارنة النتائا الحعلية باألهداف الموضوعة مع تحليل النتائا  الحعلية التي تم تحقيقها بعد تطبين البرناما،

 التي تم التوصل إليها، من أجل تطوير وتحسين األداس.
وتعرف اإلدارة باألداس على أنها  اإلدارة التي توجه لتحقين األهداف والنتائا  والهدف األساسي من تطبين 

زايد بتحسين جودة الخدمات والتوجه نحو نظام يعمل بصورة اإلدارة باألداس في الممسسات، هو االهتمام المت
  .2أفضل وتكلحة أقل

إلى نتائا األداس تهدف إلى ضمان وصول األفراد فيما بينها،  متكاملة عدة عملياتمن األداس بدارة اإلتتكون و 
تخطيط األداس،  لعناصر تشم األداسبدارة اإل حويالمنظمة ذاتها ، وت تحقين أهداف والتي غايتها ،المستهدفة

لسيطرة على أداس األداس من خالل ابدارة اإلتتوجه  و  .، تحسين و تطوير األداساألداس قييمتوجيه و ت و
 الذي يمدي عماللعامل رى المستخدمة في النشاط، فاعلى أداس جميع الموارد األخ إلى السيطرة عاملين ال

المعايير المعتمدة في خطة يطبن األسالي  و و غيرها و لوماتية، يستخدم فيه موارد مادية، مالية، تقنية و مع
يستحن متابعة تقويمية ألدائه، ويتوج  على مثل لتلا الموارد المساعدة، ، كما يضمن االستخدام األاألداس

                                                           
 . 222، ص ، جامعة الجزائر2010-07/2009، مجلة الباح  العدداحليل األتسس النظرية لألداءالشيخ الداوي،  - 1
الجزائر العاصمة، -القاهرة، والدار الجزائرية–، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية دارة باألداء كمدخل لاقييم العامليناإلسلوى عمر عبد الرحمان،  - 2
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الممسسة أن توفر له الجو المناس  والمالئم للعمل، وتعمل على تلطية احتياجاته بتكوينه وتمكينه في 
 حيزا ومكاف ت على ذالا وترقيته.وظيحته، ومنحه تح

 / معايير اإلدارة باألداء المتساخدمة في اقييم فعالية الاكوين2   
قبل التطرن الى تبين وشرح المعايير المستخدمة في تقييم التكـوين، وهـي تلـا التـي قـدمها )كيـر كباتريـا      

(، نعــرف أوالك Le modèle des étapes hiérarchisées(فــي نموذجــه المعــايير المتسلســلة)1976
 بالنموذج.

 :1976*نمو ر المعايير الماتسلتسلة لكيركبااريك
قدم عدد من النماذج للتحقن من الحاعلية وتقييم األداس،  وعلى الـرغم مـن اختالفهـا فـي عـدة أوجـه  فـ ن       

قيــيم، وهمــا نمــوذج اثنــين منهــا متمــاثالن جــدكا، ويقتصــران علــى تلطيــة العمليــة الحعليــة للتحقــن مــن الحاعليــة والت
كير كباتريـا ونمـوذج هـامبلين، حيـ  هـذا األخيـر يشـبه سـابقه الـى حـد كبيـر، وهـو بصـورة عامـة يقـدم خمسـة 

ويمكــن  اإلشــارة  مسـتويات، بحيــ  يضــيف مســتوى األداس الــى المســتويات األربعـة التــي قــدمها  كيــر كباتريــا  
 مستويات النموذج المستهدف في الدراسة.الى مستويات هذا النموذج باختصار قبل الشروة في تقديم 

 1المتساويات الخمتسة لنمو ر هامبلين
رد الحعــل: ويحــد  ذلــا أثنــاس تطبيــن البرنــاما التكــويني أو بعــده فــوراك أو بعــد مــرور وقــت عــن ذلــا،  (1

 ويحاول تسجيل ردود فعل المتكونين نحو سلسلة من المعايير.
ي وبعـده  وتقـويم التليـر التطـوري الـذي تـم فـي المعـارف التعلم: ويـتم هـذا قبـل تطبيـن البرنـاما التكـوين (2

 والمهارات والقدرات.
السلوا الوظيحي: وهو تحديد ما طرأ من تليير في األداس الوظيحي نتيجة الحد  التكـويني، ويـتم ذلـا  (3

 التحديد قبل الحد  وبعده.
يعمــل فيهــا المتكــون،  األداس: وهــو تحديــد مقــدار أثــر الحــد  التكــويني علــى الــدائرة أو الممسســة التــي (4

 ويحضل أن يتم ذلا عن طرين تحليل العائد والتكلحة للحد .
القيمــة  النهائيــة: مــدى تــرثير الحــد  التكــويني علــى قــدرة الممسســة علــى إدرار الــربح، أو تــرثيره علــى  (5

 بقائها أو على األمرين معاك. 
 : 1976أما نمو ر المعاير الماتسلتسلة لكير كبااريك

 :2النموذج قياس فعالية التكوين اعتمادا على أربعة معايير في نهاية التكوين وهي كما يلي فيقترح هذا     
: ) هــــل ســــعد المشــــاركون بالبرنــــاما؟(، ويتضــــح هــــذا فــــي قيــــاس درجــــة رضــــا  Réactionرد الحعــــل (1

المشاركون والمتدخلين واإلدارة عن برنـاما التكـوين  ألن المعلومـات المحصـل عليهـا مـن هـذا القيـاس 
دة بــالرغم مــن أنهــا غيــر كافيــة  فقــد يكــون كــل األطــراف المعنيــة راضــين عــن عمليــة التكــوين غيــر محيــ

                                                           
 .18، ص2001معهد األدارة العامة مركز بحو ، الريام،، كيفية قياس فاعلية الادريبحمزة سر الختم حمزة، مترجم لليسلى راى،-  1
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فعالــة. فهــذا المعيــار غيــر كــافي  لوحــده، وهــو المعيــار الوحيــد الموجــود فــي كــل التصــميمات المنهجيــة 
 للتقييم. 

ــم المشــاركون مــن البرنــاما؟( يتمثــل هــذا فــي قيــاس المعــا Learningالتعلــيم (2 رف والمهــارات :)هــل تعل
المكتسبة إثر المشاركة في برناما التكوين، ف ذا تم حدو  تليير في االتجاهـات والمعـارف والمهـارات 
لدى المشاركين فعال، ننظر هل يرجع ذلا الى برناما التكوين، وهل هذه التليرات تتمشى مع أهداف 

مـن مـدى تحقيـن األهـداف التـي البرناما؟ فهذا المعيـار يمثـل قيـاس حقيقـي للمكتسـبات، بهـدف التركـد 
وضع ألجلها برناما التكوين. يتم استخدام هذا المعيار في مختلـف التصـميمات المنهجيـة التـي تمـس 
مراحــل مختلحــة مــن عمليــة التكــوين  فــي بدايــة التكــوين مــن أجــل التعــرف علــى المكتســبات األوليــة أو 

دراج معلومات ومعارف إض افية، بعد مـدة زمنيـة مـن إنهـاس التكـوين أثناس التكوين لتثبيت المكتسبات وا 
 للتركد من مدى تحقن أهداف التكوين.

: ) هل عدل المشاركون سلوكهم طبقـا لمـا تعلمـوه؟( وهـذا المعيـار يهـتم  بـالتليرات Belaviorالسلوا  (3
المالحظــــة علــــى ســــلوا المشــــاركين فــــي برنــــاما التكــــوين بعــــد عــــودتهم الــــى أعمــــالهم. هــــل يســــتخدم 

رف والمهارات المكتسبة خالل عملية التكوين؟ هل يالحظ جليا تحسن في أدائهم؟ ما المشاركون المعا
ممشرات هذا التحسن؟ هل هناا ما يعيـن تحـول المعـارف المكتسـبة الـى موقـع العمـل؟ واإلجابـة علـى 

 هذه األسئلة تبين مدى تحقن أهداف التكوين.
هم؟( فهو يمثل النتائا المتوقعة نتيجة : )هل أثر تعديلهم للسلوا على نتائا عمل Resultsالنتائا  (4

تطبين المشاركين المعارف والمهارات المكتسبة أثناس التكوين في عملهم، والتي تم تحديد أهداف 
 برناما التكوين على أساسها قبل إنطالن عملية التكوين.

 عناصر اإلدارة باألداس وعالقته بالتكوين: المطلب الثاني
تبر خطوة نحو التحقن، من أن تحسين األداس التنظيمي يكون من خالل القوى إن تقييم أداس العاملين يع

العاملة. ويقتضي ذلا دراسة ممشرات أولها مقاييس فعالية األداس لغفراد، حي  أن دراسة هذه المقاييس 
تجهاتها تبرز جوان  القوة والضعف في أداس األفراد، وأيضا التليرات التي تطرأ على مستويات األدا س في وا 

  ووفن هذه  1جوانبه المختلحة بسب  الحد  التكويني، وثانيها التعرف على العمليات التي يحتويها األداس
الدراسة يحدد أيضا التليير في إحتياجات ومتطلبات األفراد من البرناما التكويني، من قدرات أوخبرات أو 

داس األفراد باإلنخحام من واقع دراسة معايير معارف، كما تحدد متطلبات البرناما التكويني الذي إتسم فيه أ
 الحعالية.

 :2وفيما يلي تقديم لعناصر اإلدارة باألداس أو عمليات اإلدارة باألداس وعالقتها بالتكوين
أثناس بعد تطبين برناما التكوين، وذلا من خالل التوجه نحو تحقين أهداف البرناما،  تخطيط لغداس  1

رساس معايير لتقييم األداس قبل وبعد البرناما. تحديد موارده الالزمة، تحديد  األولويات وا 
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من خالل إعطاس تلدية عكسية عن األداس أثناس تنحيد البرناما التكويني وعمل  متابعة تنحيد األداس  2
 التعديالت المطلوبة في حينها.

كوين بمدة زمنية وهذا من خالل إجراس مقارنة بين األداس الحعلي بعد إنتهاس برناما التتقييم األداس   3
عطاس تلذية عكسية.  معينة، واألداس المتوقع وتحديد مستوى األداس الذي تم التوصل إليه وا 

من خالل إعطاس مكاف ت وتححيزات لتشجيع األداس المتميز الذي صمم البرناما  تعزيز األداس  4
 التكويني من أجله.

نحرافات تطبين من خالل تحليل األداس بعد تطبين برناما التكو  تطوير األداس  5 ين، وتحديد نقائص وا 
البرناما، وتقديم المقترحات لتطوير البراما المستقبلية، وبالتالي تطوير األداس المستقبلي والوصول 

 باألفراد العاملين الى درجة التمكين في الوظيحة.
لتخطيط والتنظيم الى أن عمليات اإلدارة باألداس التي تشتمل على ا د.محمد عبد الغني هاللكما أشار      

ذا تم ربطها ببرناما التكوين ف نها تتمثل في تحديد األهداف المراد تحقيقها من 1والتوجيه وتقييم األداس ، وا 
البرناما، ثم تنظيم األداس من خالل تحديد هيكل تنظيمي واضح ينظم مسموليات العاملين إتجاه برناما 

دخلة في تنحيد البرناما وكذلا اللوائح المنظمة للعمل أثناس التكوين، والعالقات المتداخلة بين األطراف المت
 تنحيد البرناما.

ثم ترتي بعد ذلا عملية توجيه األداس كنتيجة لعملية القياس الدوري ألداس العاملين أثناس تنحيد براما     
مدا دهم بالتعليمات التكوين، تهدف الى  متابعة نتائا أداس العاملين، من خالل القياس المستمر ألدائهم وا 

طيلة  2الالزمة كنوة من التلذية العكسية أو اإلسترجاعية، عن طرين مناقشة نتائا قياس األداس الدوري معهم
مدة التكوين  . وتنتهي عناصر إدارة األداس بتقييم األداس بعد التكوين، عندما تتضح النتائا المتعلقة بقياس 

رجوة العاملين الى العمل بصحتهم المعتادة، وقد تصل هذه المدة الى األداس بعدة فترة من إنتهاس مدة التكوين و 
نسبة شهر أو شهرين من إنتهاس فترة التكوين، وهنا يتم إتخاذ عدة قرارات نتيجة تقييم األداس، منها التعديالت 

 التي تمس براما التكوين المستقبلية، القرارات المتعلقة بنقل العاملين أو ترقيتهم. 
أخر تهدف عملية التقييم هذه الى إعطاس صورة حقيقية عن المستوى الحعلي لغداس بعد  ومن جان   

التكوين، وكذلا منح العاملين الشعور بالرضاس خاصة عندما يقوموا بالمشاركة في وضع أهداف األداس 
 ومناقشتهم في تقييم األداس.

 تطبيقات اإلدارة باألداس والتكوين المطلب الثالث:
تطبين إدارة وتقييم األداس والتكوين من المهام األساسية في إدارة الموارد البشرية، والتي تتطل   تعتبر عملية

بال أدنى شا كل سبل التقويم واإلدارة الموضوعية والدقة العالية، والذي من شرنه أن يتطل  بناس قاعدة 
إلنجاز المحقن فعال في األداس هذا معلومات واسعة من البيانات المتعلقة بطبيعة األداس وسبل تقرير مستوى ا

من جهة. ومن جهة أخرى أصبحت ظاهرة التطوير والتحسين المستمر في األداس مطلبا ضروري تتسم به 
                                                           

 .13، ص 1996، مركز تطوير األداس والتنمية،  القاهرة، معايير واطبيقات الجودة في األداء-مهارات إدارة األداءمحمد عبد اللني هالل،  - 1
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ال ف ن المنظمة التي تسعى للتطوير والتحسين المستمر في األداس، ال يمكن لها أن تواجه  منظمات اليوم، وا 
الموارد البشرية أخذت على عاتقها مهمة إعداد وتوفير األفراد العاملين  المنافسة الحادة في األسوان، لذا إدارة

 كماك ونوعاك للرم الوفاس بااللتزامات إتجاه إنجاز العمليات اإلنتاجية والخدمية في منظمات اليوم.
ن وحتى يكون أسلو  التكوين والتطوير المهني قائما على األبعاد الموضوعية في تحقين األداس، البد وأ   

يبرما هذا النشاط ضمن الخطة الشاملة للمنظمة، وتطبين هذا النشاط التكويني والتطويري يتطل  بناس قاعدة 
معلومات واسعة، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالنشاطات الجارية في المنظمة والتي يتم في ضوسها اتخاذ 

   1ها:القرارات المتعلقة بالعمليات  التكوينية والتطويرية من أمثلت
*أنواة المهن والوظائف، عدد العاملين بمختلف الوظائف، الحاجات الحعلية للعاملين، األنشطة اإلنتاجية 

 والخدمية برنواعها، أنواة النشاطات التكوينية والتطويرية.
 تقييم كحاسة فعالية التكوينالمبحث الثالث: 

ركد مما إذا كان التكوين بالكحاسة والحعالية اللتين يشير مصطلح تقييم كحاسة فعالية التكوين الى عملية الت    
يحققان األهداف المخططة، وهو مصطلح يشمل التقييم والتركد من الحاعلية، حي  يستوج  على اإلدارة 
العليا أن تعمل على مراقبة وتقييم أداس العاملين من حي  تبدأ أنشطة المنظمة في التجسيد، وهو التقييم الذي 

أ في براما التكوين، وعلى نتائجه يتم تحديد اإلحتياج الى التكوين وبناس البراما التكوينية يكون قبل البد
الالزمة، وهو التقييم الذي تم معالجته في متن سطور المبح  األول لهذا الحصل، وهذا ال يعني إنتهاس عملية 

تكوين وينتهي بتمكين العاملين  إي التقييم بل هي نشرة العملية، ألن تقييم الحاعلية يبدأ مع ميالد براما ال
 تستمر بعد االنتهاس من عملية التكوين، حتى يمكن الحكم من خاللها على مدى كحاسة فعالية التكوين المقدم.  

 خطوات تقييم فعالية التكوين المطلب األول:
ا كانــت ســمال حــول مــا إذطــرح  أولهــا:بخطــوات منطقيــة  التكــوين، فعاليــة تقيــيم كحــاسة فــي اللالــ  يــتم
 .م شاملكل البراما قد تحتاج إلى تقيي ه ليسيعني أن ممام فعاليتها من عدمه، براما التكوين سيتم تقيي

، أمــا البــراما وملــم بكــل مكوناتهــا البــراما الحديثــة المطبقــة ألول مــرة تحتــاج إلــى تقيــيم شــاملحيــ  أن 
 القديمة والمتكررة قد ال تحتاج إلى تقييم شامل.

في براما التكوين قد يمدي الى إخـتالف طـرن تقيـيم فعاليتهـا. ويمكـن إجمـال طـرن  كما أن اإلختالف
في كتابه إدارة الموارد البشـرية، والتـي  أحمد ماهرتقييم كحاسة فعالية التكوين في ثالثة طرن حس  ما جاس به 

 سيتم التطرن لها بالتحصيل في المطل  الموالي.
سـتخالص النتـائا التـي تم ترتي الخطـوات التاليـة :عمليـة جمـع ال بيانـات المرتبطـة بالحعاليـة وتحليلهـا وا 

نحرافــات البرنــاما الحــالي.  تشــير الــى مــا إدا كــان حقــا برنــاما التكــوين فعــاالك أم ال، والتعــرف علــى مشــاكل وا 
تخـاذ القـرارات خاصــة ببرنـاما التكـوين الـذي سـوف يــتم  بعـدها يـتم تنحيـذ هـده النتـائا مــن خـالل وضـع حلـول وا 

 اد عليه مستقبالك.اإلعتم
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  1ويمكن تلخيص خطوات تقييم كحاسة فعالية التكوين في األتي:
 تحليل البيانات.  -5      تحديد طريقة التقييم. -1
 استخالص النتائا. -6     تحديد الحلسحة المنهجية للتقييم.  -2
 قبل.وضع توصيات خاصة بالمست -7                            تحديد أسلو  جمع البيانات. -3
 جمع البيانات . -4

 يقدم توضيحا منطقيا للخطوات التي تمر بها عملية تقييم كحاسة فعالية التكوين   والشكل األتي
 : يوضح خطوات عملية اقييم كفاءة فعالية الاكوين5الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 356، ص إدارة الموارد البشرية المصدر:أحمد ماهر،
 الطرن والتصميمات المنهجية لتقييم فعالية التكوينلب الثاني: المط

 وتتمثل فيما يلي:
 *طر  اقييم كفاءة فعالية الاكوين

تختلف طرن التقييم هذه على أساس المعايير التي يستخدمها قسم أو هيئة التكوين في عملية تقييمه      
نوة البيانات التي سيتم جمعها وتحليلها، وفي هذه لكحاسة فعالية براما التكوين، وهي التي تتحكم في تحديد 

 1الحالة يمكن التحرين بين ثالثة طرن لتقييم كحاسة فعالية التكوين وهي كاألتي:

                                                           
 .356، ص2005، الدار الجامعية إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر،  - 1

 هل تسيام اقييم
 لفعالية برنامج 

 الاكوين
 نعم

 ال

 هل تسيام اقييم
 جميع برامج بإتساخدام نفس 

 الطر  

إبدأ من جديد باحديد 
االحاياجات الاكوينية ثم اصميم 

 برنامج الاكوين

 ال نعم
 ماهي:

رأي الدارتسين-قي  األهداف      اح-  
إكاتساب واعلم خبرة جديدة-  

 اخايار الطريقة الاي اتساخدم في الاقييم

 حدد الاصميم المنهجي لاقييم فعالية الاكوين

 احديد أتسلوب جمع البيانات 

 جمع واحليل البيانات

    اعرف كيف اكون البرامج الاكوينية المقبلة ماهي النايجة؟
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: أهداف غاية المنظمة من وراس عملية التكوين هو تحقين أهداف معينة، قد يكون تحقين أهداف المنظمة(1
نتاجية معينة أو عالج مشاكل تعاني منها المنظمة، ومنه هذا الهدف ممثال في النهوم بممشرات تنظيمي ة وا 

ف ن تركيز عملية التقييم يكون منص  كل على ما إدا كان التكوين أدى الى تحسين ورفع ممشرات العمل 
 واإلنتاجية، أو أن المشاكل التي تعاني منها المنظمة قد إندثرت بعد التكوين.

 وخطوات هده الطريقة تمر كاألتي:     
 تحديد الهدف التنظيمي أو المشكلة في شكل محدد األبعاد  ( أ
من المئة أو تخحيم  10وضع الهدف التنظيمي في شكل كمي، مثل رفع كمية المبيعات بنسبة  (  

 من المئة. 50اإلصابات في العمل بمقدار
 تطبين البرناما. ( ت
 حسا  الممشرات السابن تحديدها ولكن بعد التكوين (  
   لى الحرن بين الممشرات قبل التكوين وبعده.تقييم البرناما بناساك ع ( ج

: يمكن أن يكون هدف التكوين هو اكتسا  سلوا جديد أو تحسين تصرفات اكتسا  وتعلم خبرة جديدة(2
 األفراد العاملين لما تعلموه من مهارات أو اكتسبوه من سلوا جديد. وتمر خطوات هذا التقييم كما يلي:

أ( تحديد السلوا الواج  اكتسابه أو الخبرة الواج  تعلمها بدقة، وهذا هو هدف  التكوين والذي يج  تحديده 
 بدقة.

  ( تطبين برناما التكوين.
 ت( اختبار الدارسين للتعرف على السلوا المكتس  أو الخبرة التي يتم تعلمها ويتم هذا وفن أسلوبين.

 عاملين أثناس أدائهم للعمل بعد تلقيهم التكوين.* مالحظة السلوا الحعلي لل        
*إخضاة العامل إلختبار يقيس درجة تحصيله للمعلومات والخبرات وهو يماثل االختبار الذي يتلقاه         

 طلبة العلم في نهاية المسار الدراسي.
  ( مقارنة نتائا  االختبار بهدف البرناما.

إعتماد هذه الطريقة في التقييم إدا كان رأي المتكونين له أهمية، أو  :  يتمرأي أو ردود أفعال المتكونين( 3
إدا تعدر إستخدام الطريقتين السابقتي الذكر، حي  يمكن سمال المشرفين على البرناما عن رأيهم كذلا.  

ام فيقوم قسم التكوين بتصميم قائمة أسئلة لقياس الرأي، ويتم إعطائها أو توجيهها عادة في أخر يوم من أي
برناما التكوين وفور انتهائه، وليس هناا ما يمنع من إعداد قائمة أخحرى توجه الى المتكونين مرة أخرى 

 ولكن بعد فترة زمنية من عودتهم للعمل لقياس رأيهم عن البرناما ومدى استحادتهم منه في أعمالهم.
 وتمر هذه الطريقة بالخطوات التالية:                 
 ل حولها رأي المتكونين.ت التي يسرتحديد الموضوعا ( أ
 تصميم قائمة أسئلة وجمع البيانات. (  
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 تحديد أسلو  القياس. ( ت
 تطبين قائمة األسئلة وجمع البيانات. (  
 تحليل البيانات       ح( التوصل للنتائا. ( ج

 *الاصميمات المنهجية لاقييم فعالية الاكوين.
وين، ويمكن التحرين بين هذه التصميمات أخداك بعين يوجد العديد من التصميمات المنهجية لتقييم فعالية التك

 : 1اإلعتبار ما يلي
ويقصد بها تلا المجموعات التي ستخضع لعملية التكوين. ويمكن التركيز أثناس   مجموعات القياس: أوال:

 عملية التقييم على مجموعة المتكونين فقط، أو مقارنة مجموعة المكونين بمجموعة أخرى لم تخضع للتكوين.
ويقصد به ذلا الوقت الذي يتم فيه جمع معلومات وبيانات تحيد في تقييم فعالية التكوين : وقت القياسثانيا : 

 ويمكن التركيز في هذه الحالة على جمع البيانات بعد التكوين، أو جمعها قبل وبعد التكوين.
نطالقا من هذه اإلعتبارات  و المعايير التي تم تقديمها في المطل         األول يمكن التوصل الى أربعة وا 

 تصميمات يتم استخدامها كمناها مختلحة لعملية تقييم فعالية التكوين. 
يلجر الباح  عن مدى فعالية براما التكوين الى قياس نحس المتليرات على فترات متباينة من الزمن، أو     

ن أن يقوم بعملية قياس نحس يقوم بقياس المتليرات في فترات وجيزة عن مجموعات مختلحة، كما يمك
المتليرات على مستوى مجموعة واحدة قبل وأثناس وبعد تطبين برناما التكوين وهذا كذلا يتطل  فترة زمنية 

 وجيزة وهو ما يعرف بتصميم القياس القبلي والبعدي.  
 : 2ويمكن إستعرام هذه التصاميم كاألتي

 كوين الاصميم باطبي  واحدئ قياس بعد اطبي  برنامج الا
يعتمد في هذا التصميم على مجموعة واحدة فقط، حي  يتم تطبين برناما التكوين على أفرادها ثم نبدأ في    

عملية قياس بعدي ألحد المعايير المختارة للتقييم، ويقصد به أن أفراد المجموعة يتم إخضاعهم أوالك الى 
 الس األفراد. كما هو موضح في المخطط األتي:  برناما التكوين، ثم يتم جمع معلومات وبيانات القياس من هم 

 :  يوضح اصميم الاقييم بمجموعة واحدة وباطبي  واحد6شكل رقم
 
 

 تطبين البرناما               الزمن                  قياس بعدي                
ييم قبل إخضاة األفراد لبرناما ترتي بداية هذا التقالاصميم بالقياس القبلي والبعديئ قبل وبعد الاكوين :  

التكوين، ويكون بقياس قبلي لمعايير التقييم ويعاد القياس لنحس هذه المعايير بعد التكوين. وهو كما يظهر في 
 :3المخطط األتي

                                                           
 .358مرجع سبن ذكره، ص موارد البشريةإدارة الأحمد ماهر،  - 1
 .226، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الاكوين اإلتساراايجي لانمية الموارد البشرية ،عبد الكريم بوححص - 2
 .228، صأعلىعبد الكريم بوححص، نحس المرجع  - 3

ـارنةالمقـــــــ  
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 :  يوضح اصميم الاقييم بمجموعة واحدة وبالقياس القبلي والبعدي7شكل رقم
                 

 
 قياس قبلي          تطبين البرناما               قياس بعدي                   

 الـــــــــــــــــــــزمن                                        
في هذه الحالة يتم إجراس مقارنة بين نتائا الاصميم بمجموعاين مجموعة اجريبية ومجموعة ضابطة: 

تين للمعايير محل القياس قبل تطبين برناما التكوين، ثم نقوم مجموعتين، بحي  يتم أخد القياس من المجموع
بتطبين البرناما على أفراد المجموعة التجريبية فقط. وبعد فترة زمنية يتم إعادة إجراس القياسات على 
 المجموعتين بعد مرور مدة من إنتهاس التكوين، وحتى يتحقن هذا التصميم يج  إحترام بعم الشروط منها:

ول: وجو  تماثل المجموعتين التجريبية والضابطة، وتمتعهما بنحس الخصائص األساسية ذات الشرط األ
 الداللة للبح  ) نحس السن، األقدمية، نحس المجموعة اإلجتماعية( أي يج  ضمان تجانس المجموعتين.

 الشرط الثاني: ضرورة توزيع أفراد عينة الدراسة بين المجموعتين بطريقة عشوائية 
 ة هنا تكون على أساس نتائا القياس البعدي كما هو موضح في المخطط التالي:والمقارن

 : يوضح اصميم الاقييم بمجموعاين وبالقياس القبلي والبعدي8الشكل رقم
 المجموعة التجريبية        تطبين البرناما          قياس بعدي                 
 قياس بعدي                           المجموعة التجريبية                    

 الـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــــــــــن                                    
ويمكن إجراس ثالثة مقارنات في حالة إستخدام هذا التصميم من أجل الوصول الى نتائا أكثر دقة وتكون كما 

 يلي:
 لقياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية.(: بين نتائا ا1المقارنة األولى)

 (: بين نتائا القياس القبلي ونتائا القياس البعدي للمجموعة الضابطة.2المقارنة )
 (: بين نتائا القياس البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية.3المقارنة )

 :1كما تظهر في المخطط  األتي
 إتساخدام الاصميم الاقييم بمجموعاين : يوضح المقارنات في حالة9الشكل رقم
 المجموعة التجريبية قياس قبلي         تطبين البرناما         قياس بعدي          

 
 

 المجموعة الضابطة   قياس قبلي                            قياس بعدي       
 ـــــــــزمنالــــــــــ                                        

                                                           
1
 .238ذكره، ص مرجع سبن ،الاكوين اإلتساراايجي لانمية الموارد البشريةعبد الكريم بوححص،  

 المقارنة

 المقارنة

 المقارنة
(1)  

(3)  

(2)  
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يسمح هذا ب جراس مقارنة بين النتائا ألكثر من مجموعتين، بحي  تكون الاصميم بأكثر من مجموعاين: 
إحداهم تمثل المجموعة التجريبية والمجموعات األخر كلها ظابطة. حي  يتم  أخذ قياسات من المجموعتين 

لتكويني على المجموعة التجريبية والمجموعة األولى والثانية قبل إجراس التكوين، تم يتم تطبين البرناما ا
الثالثة. وبعد فترة زمنية يتم إعادة إجراس القياس على كل المجموعات  وتكون المقارنة على أساس القياس 

 القبلي والبعدي لكل مجموعة، وحتى يكون التكوين فعاالك يج  أن تكون نتائا هذا التصمم كما يلي:
 القياس القبلي لنفس المجموعة. ≤للمجموعة التجريبية (: القياس البعدي 1المقارنة )

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة. ≤(: القياس البعدي للمجموعة التجريبية 2المقارنة)

 القياس البعدي للمجموعة الرابعة. ≤(: القياس البعدي للمجموعة الثالثة 3المقارنة)
 كما هو موضح في المخطط األتي:      

 الاصميم بأكثر من مجموعاين يوضح  :10الشكل رقم  
 قياس بعدي               اطبي  البرنامجالمجموعة التجريبية: قياس قبلي       

 
                                                                                

 قياس بعدي   المجموعة الضابطة: قياس قبلي                                
 
 قياس بعدي              اطبي  البرنامجالمجموعة الثالثة:              

 المجموعة الرابعة:                                        قياس بعدي
 الـــــــــــــزمن                                         

أن أكثرها فعالية هو أخرها ذكرأ. حي  يعطي بيانات كاملة عن من خالل هذه التصميمات األربعة يالحظ   
كل من المجموعة التجريبية والمجموعات المقارنة في مدتين زمنيتين مختلحتين قبل وبعد تطبين برناما 
التكوين، كما نالحظ أن أقل التصميمات فعالية هو التصميم األول إذا أنه يوجد فيه مجموعة واحدة وهي 

 من التقييم هو بعد التكوين، مما ال يتيح أي أساس للمقارنة. التجريبية وز 
 تقييم جهود التكوين وعوامل نجاحهاالمطلب الثالث: 

 ويمكن تلخيصها فيما يلي:   
 *اقييم جهود الاكوين:

أثبتت الدراسات التي أجريت ممخرا حول مدى فعالية البراما التكوينية، أن براما التكوين لها دور حيوي     
تحقين مستويات جد عالية من التحسن في األداس، باإلضافة الى إتباة الممارسات  اإلدارية الحعالة،  في

والتي تستهدف الربط بين ما تقدم من براما التكوينية وبين اإلستراتيجية الخاصة للمنظمة، ومحاولة إستخدام 
المتكونين في مواقع تكوينية مختلحة نظام المجموعات في التكوين والدي يسمح بالتحاعل بين أكبر عدد من  

في آن واحد. وعند تقويم البرناما التكويني، يج  األخد بعين اإلعتبار تصميم الدراسة التقويمية ف نه يحترم 
على المشرفين المقارنة بين مستويات أداس مجموعتين، األولى لم تخضع للتكوين واألخرى حصلت على 

 مقارنة

(3)  

(4)  

(2)  

(1)  
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المجموعتين ومن الممكن كذلا قياس نتائا التكوين من ردود أفعال التكوين، تم مالحظة مستويات أداس 
المتكونين حول البرناما التكويني، والمعارف والمهارات التي تعلموها، ومالحظة فيما إدا تليرت سلوكيات 

 .  1األفراد بسب  التكوين الذي يتلقوه
 *عوامل نجائ جهود الاكوين

ن في المنظمات البد من مراعاة بعم اإلعتبارات األساسية في سبيل إنجاح جهود ونشاطات التكوي    
 2التالية:

تبني األدارة العليا لحكرة التكوين على أنها حاجة ملحة ومستمرة تهدف الى تطوير المنظمة من خالل تطوير -
 وتنمية العنصر البشري.

 ات من اإلدارة العليا.توفير المساندة والدعم المعنوي والمادي والمالي لبرناما التكوين في المنظم-
حتياجاتها الحعلية واالحتياجات - أن تبنى براما التكوين في المنظمات بموج  دراسات لواقع المنظمة وا 

 الحردية للعاملين.
أن يتم التخطيط لنشاط التكوين بشكل مستمر ب تباة األسلو  الشمولي الذي يرخد بعين األعتبار كافة -

 والمخرجات والتلدية العكسية. العناصر من المدخالت والعمليات
أن يتم التنويع في األسالي   المستخدمة في التقييم لقياس أثر ونتائا فعالية التكوين والتكلحة والعائد بشكل -

 دقين.
يج  أن تعتمد معايير محددة في خطة التكوين ويستعان بها في مقارنة النتائا المتحققة مع المستهدفة في -

 الخطة.
 ولوية في مجال التكوين للوظائف التي يصع  شللها عن طرين التعيين من الخارج.يج   إعطاس أ-
يج  أن يتسم التكوين بالشمولية بحي  يرخذ بعين االعتبار كافة الوظائف المختلحة في المنظمة سواس الحنية -

 نظمة.، اإلدارية والكتابية، بحي  يتم إعطاس األولويات وفن اإلمكانبات المالية والتوجهات للم
يحترم الحصول على فائدة من التقييم للبرناما التكويني، بحي  يحاد منها في إعادة النظر باألسالي  - 

المتبعة والمناها والخطط، في محاولة إلدخال التعديالت المستمرة بما يزيد من فاعلية براما التكوين بشكل 
 مستمر.

 تسة :*أثر  فعالية الاكوين على األداء اإلتساراايجي للمؤتس
يمكن أن تكون جملة األثار اإلجابية التي يحرزها التكوين إذا ما وضع في إطاره الصـحيح مـن شـرنها أن        

 3تطور األداس اإلستراتيجي للممسسة وذلا من خالل:
  تحسين المعارف والمهارات الالزمة للعمل على كل مستويات التنظيم -

                                                           
 .240، ص2017األردن، -، دار المنهاج للنشر، عمانقيادة الاغيير والانمية المهنية في المؤتستسات الاربويةرافدة الحريري، فاتن عبد الحميد،  - 1

2
- Lloyd .L.Byars & Lestie W.Rue Human Resources Management Richarol D-I ruvin,Inc, Boston .1991.P.220. 

، مجلة العلوم األنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  الجزائر، دور الاكوين في اثمين وانمية الموارد البشرية راهيم عبد اهلل وحميدة مختار،إب - 3
 .2005العدد السابع فيحري 
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   أهدافهميساعد األفراد على إعتبار أهداف الممسسة من  -
  يحسن فعالية الممسسة في إتخاد القرارات وحل المشاكل -
  يسهل تطوير العمال بالنسبة للترقية من الداخل -
   فضال عن مراقبة التكاليف والتحكم فيها يحسن اإلنتاجية ونوعية الخدمة -
 .يساعد على طرد الخوف لدى األفراد المرتبط بالمهام الجديدة -

ي ظــل التكــوين كعامــل تطــور و ارتقــاس بــرداس الممسســة فــ فعاليــة ر يمكــن إعتبــاره األثــاومــن مجمــل هــذ       
تخاد الكثير من اإلجراسات  ،تزايد واشتداد حدة المنافسة وعلى هذا األساس يتعين بدل المزيد من المجهودات وا 

لتكامــل بشــكل والتــدابير التــي مــن شــرنها الرفــع مــن جــودة أداس العــاملين فرديــا وجماعيــا، وتحقيــن االنســجام  وا
 .اف العامة للممسسةيمدي الى تحقين األهد
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 خالصة
التكوين يعتبر أحد وظائف إدارة الموارد البشرية الهامـة من خالل دراستنا لهدا الحصل توصلنا الى أن     

نافسـية يمكـن أن تضـمن يمثل قـوة ت وهذا األخيروالقادرة على خلن قيمة مضافة نتيجة تطويره ألداس العاملين، 
تضــمن المنظمــة اتحــان ســلوا األفــراد مــع االتجاهــات الســليمة الممديــة إلــى ارتحــاة و ة التكيــف والبقــاس  نظمــللم

أن يمدي التكوين إلى زيـادة لموارد البشرية سعى إليه إدارة اتسي الذي لذلا ف ن الهدف األسا ،مستويات األداس
بشرط أن تكتمل كافة مراحل خطـة التنميـة اإلداريـة فـي الممسسـة  راتيجي،ستلغداس اإلو  ألداس العاملين الحعالية

وأن يتـوفر المنـاخ المناســ  الـذي يســاعد الحـرد المتكـون علــى نقـل خبراتــه المكتسـبة مـن التكــوين إلـى الممارســة 
حيــ  ينقــل كــل معارفــه وخبراتــه إلــى مســتوى الممسســة مــن أحــل رفــع المســتوى اإلنتــاجي أو مردوديــة  ،العمليــة

ــــ ،الممسســــة ــــوم ار النظــــام االقتصــــادي الســــائدخاصــــة إذا مــــا أخــــذ بعــــين االعتب مــــن خــــالل اإلصــــالحات  الي
 وأداس األفراد.    خدماتظل حرية التنافس وجودة ال وهذا في تصادية التي تعرفها الجزائر االق
لتركيــز علــى أداس لهــذا اللــرم تــم التركيــد فــي هــذا الحصــل علــى تقيــيم أداس العــاملين قبــل وبعــد التكــوين وا   

يتضـــح مـــن خاللـــه مـــدى مســـاهمة فعاليـــة  التكـــوين والـــذي عمليـــةالعـــاملين ألنـــه يعـــد العنصـــر المســـتهدف مـــن 
 األداس اإلستراتيجي.   أو س دامن مرحلة الضعف في األداس الى مرحلة التميز في األ التكوين، في اإلنتقال

وين وبعم عوامل نجاحها، وأثر فعالية التكوين كما تم تسليط الضوس على الجهود المبذولة في عملية التك
 على األداس اإلستراتيجي للممسسة . 
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بعد أن تناولنا في الحصلين السابقين أهم المحاهيم واألبعاد النظرية المتعلقة بالموضوة حي  استخلصنا       
من أهم األنشطة التي تحضى باألهتمام من طرف الى أن نشاط التكوين في الممسسة اإلقتصادية الجزائرية 

دارة الموارد البشرية للممسسات بصحة خاصة، حي  تسعى هذه  اإلدارة العليا بالممسسات بصحة عامة وا 
 اإلخيرة جاهدة وراس تحعيل براما تكوين للعاملين من أجل تحسين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم األدائية.

سـقاطه ولذلا  تم تخصيص هذا الح       صل لتناول موضوة دور فعالية التكوين فـي تطـوير أداس العـاملين وا 
لبنـا الحالحـة والتنميـة  252ميدانيا على ممسسة بنكيـة متمثلـة فـي المجمـع الجهـوي لإلسـتلالل بـردرار ووكالـة 

 SPSSمحــردة وأســتللت الرزمــة اإلحصــائية للعلــوم اإلجتماعيــة 30الريحيــة، حيــ  تشــكلت محــردات عينتهــا مــن 
لتبويــ  البيانــات ووصــف للعينــة، والحصــول علــى معلومــات تمحــورت ضــمن ثالثــة  محــاور رئيســية والوقــوف 
على نتائا الدراسة بعد التحليـل، ومـن ثـم إثبـات أو نحـي الحرضـيات التـي أسـس عليهـا البحـ ، حيـ  تـم تقسـيم 

 هذا الحصل الى:
 المبح  األول: التعرف على الممسسة محل الدراسة

 : إجراسات الدراسة التطبيقيةالمبح  الثاني
ختبار الحرضيات    المبح  الثال : تحليل  بيانات الدراسة وا 
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 التعرف على الممسسة محل الدراسةالمبحث األول : 
يعتبـــر بنـــا الحالحـــة والتنميـــة الريحيـــة ممسســـة إقتصـــادية ذات طـــابع تجـــاري، يخضـــع للقـــانون التجـــاري        

كليره من البنوا التجارية الى تحسين العالقات مع الزبائن، بتقديمه جملـة مـن الخـدمات مـن الجزائري ويسعى 
طرف مجموعـة فروعـه الموزعـة فـي كـل واليـات الجزائـر علـى شـكل مـديريات ووكـاالت، والتـي  نجـد مـن بينهـا 

ل معرفــة مــدى (، وهمــا محــل دراســتي الميدانيــة مــن إجــ252المجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــردرار ووكالــة أدرار) 
 مساهمة فعالية التكوين في بنا الحالحة والتنمية الريحية في تطوير أداس العاملين والممسسة.

 التعريف بالمجمع الجهوي لإلستلالل بردرار لبنا الحالحة والتنمية الريحية المطلب األول:
ــالموازاة مــع إنشــاس بنــا الحالحــة والتنميــة الريحيــ        ة وفــي نحــس التــاريخ بالمرســوم تــم إنشــاس هــذا المجمــع ب
، بعـدما كــان عبـارة عــن مصـلحة تشـرف علــى تمويـل نشــاط القطـاة الحالحــي  13/03/1982بتـاريخ 82/106

تــم فصــل هــذه المصــلحة وبــنحس المــوظحين  106/ 82بالبنـا الــوطني الجزائــري، وبمقتضــى المرســوم التنحيــدي 
وفـتح أبـوا  الوكالـة وكـان مقرهـا االجتمـاعي مسـكنا عمال بما فيهم المدير، ليـتم إنشـاس  05الذين كان عددهم 

م ارتقـت هـذه المجموعـة  1988ألحد الخواص ممجر بشارة العربي بن المهيدي بوسط والية أدرار. وفي سنة 
إلــى مصــاف المــديريات الجهويــة التابعــة للبنــا، حيــ  انضــوى تحــت إشــرافها كــل مــن وكــاالت أدرار وتيميمــون 

م 1992عامال يتوزعون بـين الوكـاالت و المديريـة. وتـم فـي تـاريخ 60لها آنذاا ورقان وأولف، وكان عدد عما
م، أيـــن 1998إللـــاس المديريـــة الجهويـــة بواليـــة أدرار واســـتبدالها بوكالـــة مركزيـــة وبقـــي هـــذا الوضـــع إلـــى غايـــة 

أصـــبحت وكالـــة محليـــة فقـــط وتـــم إثـــر ذلـــا تقلـــيص عـــدد العمـــال إلـــى خمســـين عـــامال وجـــه الكثيـــر مـــنهم إلـــى 
م تـم اسـترجاة المديريـة الجهويـة وأطلـن عليهـا اسـم المجمـع 2001ريات ووكاالت أخـرى، وفـي مطلـع سـنة مدي

عـامال يتوزعـون بـين الوكـاالت  63الجهوي لالسـتلالل، وتعمـل اةن بطاقـة بشـرية بللـت إلـى غايـة يومنـا هـذا 
جهويــة الوحيــدة  لمثيلتهــا مــن مــابين متربصــا وممتهنــا، )وهــي تعــد المديريــة ال 12والمديريــة، إضــافة إلــى قرابــة 

البنوا المتواجدة علـى مسـتوى الواليـة، وبـذلا فهـي تقـوم باإلشـراف علـى نشـاط الوكـاالت التابعـة لهـا والموزعـة 
 254رقـان-253تيميمـون -252على أكبر الدوائر المتواجدة بالوالية، وعددها أربعـة وهـي علـى التـوالي: أدرار

 .68 (406وأولف 
لجهــوي لالســتلالل بــردرار، مــن بــين الممسســات البنكيــة األكثــر تمــويال لقــروم الشــبا  ويعــد المجمــع ا       

 وكذا القروم الحالحية وذلا بالنظر إلى طبيعة المنطقة.
 .252وكالة بنا الحالحة والتنمية الريحية بردرار المطلب الثاني:

هـــذا الموقـــع حركـــة كبيـــرة فـــي وســـط مدينـــة أدرار قـــر  ســـاحة الشـــهداس، حيـــ  يشـــهد  252تقـــع الوكالـــة       
الشتماله على مختلف المراكز الحيوية والمجمعات التجارية و اإلدارات، باإلضـافة إلـى هـذه الوكالـة يوجـد إلـى 
جانبهــا وكــاالت أخــرى لبنــوا وهــي القــرم الشــعبي الجزائــري،  البنــا المركــزي وغيــر بعيــد عنهــا يوجــد بنـــا 

مــا يميزهـــا عـــن الوكــاالت الســـالحة الـــذكر وجودهــا مـــع المجمـــع التنميــة المحليـــة و البنــا الـــوطني الجزائـــري، وم
                                                           

 من متطلبات نيل شهادة الدراسات  ، تربص ميداني يدخل ضبنا الحالحة التنمية الريحية أدراردراسة عامةجميلة الطيبي،deu.2016 -2015بردرار، ، 
68   
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الجهوي، علـى غـرار بـاقي البنـوا األخـرى علـى مسـتوى الواليـة التـي توجـد مجمعاتهـا الجهويـة ببشـار و وهـران 
 وغرداية.

 69إدارة الوكالة
البشـرية والماديـة تحتوي الوكالة على إمكانيات تساعدها على أداس مهامها سواس تعلن األمر باإلمكانيـات      

وكل ذلا لتسهيل العمل. ويشرف على هذه الوكالة مدير تساعده في ذلا سكرتارية، و يعتبر المدير المسمول 
المباشــر علــى ســير العمــل ويتربــع علــى رأس خليــة اإلدارة، وهــو أعلــى موظــف فــي الهــرم اإلداري للوكالــة فهــو 

وكالـة، ولـه عـدة مهـام وأهـداف والقيـام بالتـدابير التـي صاح  القرارات في الوكالة الموجهة لمختلف نشـاطات ال
  من شرنها توفير األمن داخل الوكالة.

  GRE001الهيكل التنظيمي للمجمع الجهوي لإلستلاللالمطلب الثالث:   
تتكــون التشــكيلة البشــرية لبنــا الحالحــة والتنميــة الريحيــة مــن إطــارات ســامية وشــبه ســامية، ومجموعــة مــن       

نظمون في مصالح مختلحة حس  معارفهم وممهالتهم العلمية والعمليـة، وهـذا طبقـا لتعليمـات وقـرارات العمال م
المديريــة العامـــة والتنظـــيم الــداخلي للبنـــا، وهـــو مــا ســـيتم تناولـــه فــي هـــذا المطلـــ  الهيكــل التنظيمـــي  للمجمـــع 

المرفن كملحقة  (3(و)2قم)ر  الجهوي، علما أنه سيتم التطرن بالشرح لبعم المصالح الهامة فحس  والمخطط
 .252ووكالة  GRE001سوف يبين كل هيئات ومصالح 

يتـرلف المجمـع الجهـوي مـن عـدة مصـالح يشـرف علـى الهيكل الانظيمي للمجمـع الجهـوي لتتسـاغالل بـأدرار: 
كل منها نوا  المدير وكل مصلحة تختص بعمل معين ، كما أن هذه المصالح تكمل بعضها الـبعم وتعمـل 

  70لإلستلالل لبنا الحالحة والتنمية الريحية الجهوي ية منتظمة ومنظمة فيما يعرف بالمجمعبطاقة بشر 
 المديرية الجهوية لتتساغالل:

تتالف المديرية الجهوية من مـدير المجمـع الجهـوي لإلسـتلالل والسـكرتارية الخاصـة بـه، وهمـا مصـلحتان      
 متكاملتان وتسمى السكرتارية برمينة سر المدير.

 مدير المجموعة الجهوية لتتساغالل - 1
 وهو الشخص الذي يعين بقرار من المدير العام للبنا، وتتلخص مهامه فيما يلي:   

 المسمل األول عن تقديم تقرير حول نشاط الوكاالت التابعة له أي للمديرية  -
 السهر على تطبين القرارات القانونية والتنظيمية  -

 المراقبة واألمانة.       ويشرف بطريقة مباشر على خلية
وهو إيضا قمة ورأس الهرم اإلداري، ويعد بمثابة العمود الحقري للوكالة التابعة للمجمع، وذلا من خالل       

التعليمــات و األوامــر والتوجيهــات المقدمــة مــن طرفــه، ولــه الحــن فــي اإلشــراف علــى كــل المصــالح المتواجــدة 
 بالمجمع الجهوي. 

                                                           
 نحس المرجع السابن. بنك الفالحة الانمية الريفية أدراردراتسة عامةجميلة الطيبي، -  69
 نحس المرجع أعاله. بنك الفالحة الانمية الريفية أدراردراتسة عامةجميلة الطيبي، -  70
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كانهـا بجانـ  المـدير مباشـرة، وذلـا لتسـهيل مهمـة القيـام بكـل األعمـال المكتبيـة الخاصـة :وم التسكراارية - 2
 ومن مهام السكرتيرة: المدير 

 تسجيل البريد الصادر و الوارد من و إلى المجموعة الجهوية   -
 تحرير المراسالت و التقارير، أمر بمهمة.......الخ  -
 الحاكس   -
 لصادرة أو الواردة ححظ نسخة من كل المراسالت ا -
 استقبال الزبائن و مساعدة المدير. -
ــب المــدير المكلــف باالتســاغالل:  - 3 ــالقروم علــى نائ تتــولى هــذه النيابــة مســمولية كــل المســائل المتعلقــة ب

مستوى المجمع الجهوي لالستلالل، وذلا بتلقي ملحات طلبات القروم من الوكاالت، ثم تدرس تلـا الملحـات 
خاصــة تعــرف بلجنــة قــروم الملحــات المقبولــة التــي ســتمول والملحــات المرفوضــة التــي يــتم و تقــرر فــي لجنــة 

 رفضها، ويكون ذلا وفن المعايير االقتصادية والمحاسبية الثابتة.
ـــدائرة اإلداريـــة والمحاتســـبة:   - 4 ، ويشـــرف علـــى هـــذه وهـــي المصـــلحة المســـتقبلة لنـــا فـــي الدراســـةرئـــيس ال

 المخول إليه المهام التالية:ون اإلدارية وكل ما يتعلن بالمحاسبة البنكية المصلحة  نائ  مدير مكلف بالشم 
 توفير وتطبين من طرف نيابة مديرية للقرارات واإلجراسات المعمول بها في البنا  - 
 تحديد ومتابعة الملحات اإلدارية للموظحين       -
 بها                   مراقبة وتطبين األنظمة وقوانين العمل ووفرت النصوص المتعلقة -
 تمثيل البنا أمام الهيئات األخرى في إطار المهام المخولة إليه                                -
 تسيير الشمون الترديبية وتصحية كل حسابات األفراد المحالين على التقاعد والمتوفين                -
مجمع الجهوي والوكـاالت التابعـة لـه و قيـادة النشـاطات المتعلقـة القيام بالعمليات التكوينية الخاصة بعمال ال -

 بسير أمالا البنا العقارية والمنقولة                            
 االخذ بعين اإلعتبار كل ما له عالقة بتسيير اإلعالم ألي   -
 ة له         المحافظة على محاتيح تركيبية خزانة أو صندون المجمع الجهوي والوكاالت التابع -
  متابعة كل ما يتعلن بالجان  الصحي واألمني.    -
 تتكون هذا الخلية من ثالثة مصالح وهي: الشؤون اإلدارية: - 5
هـي مصـلحة تهـتم ب نجـاز األجـرة الشـهرية للعمـال  كمـا أنهـا تقـوم بتحضـير و  أ: مصلحة المـوارد البشـرية : 

الموضــوعية التــي تخــص كــل عامــل، كمــا تقــوم أيضــا بحيــازة المخططــات التكوينيــة النابعــة عــن االحتياجــات 
السجالت القانونية المختلحة ) أجـرة، عطـل السـنوية، وحركـات المـوظحين..... الـخ( ومتابعـة سـجالت التـي فـي 

 حوزة الوكاالت المرفقة إليه. 
تلالل واالستثمار و تقوم هذه المصلحة بمتابعة ومراقبة نحقات تسيير االسب: مصلحة األمن والوتسائل العامة 

للمجمـــع الجهـــوي ووكاالتـــه، وتحقيـــن عمليـــة الجـــرد الســـنوي وتحديـــد ســـجالت المخصصـــة لـــه، وأيضـــا تســـيير 
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محزونات المديرية وتحقين مطال  الوكاالت، كما تقوم بالترمين على األمالا واألفراد وتحمي ممتلكـات البنـا 
 الحرين، الحراسة(. عن طرين استخدام أنظمة األمن مثل ) نظام المراقبة، مضاد

ــي ر: وهــي تهــتم بتســيير أجهــزة اإلعــالم اةلــي للمجمــع الجهــوي والوكــاالت المواليــة لــه، مصــلحة اإلعــالم اآلل
والتنويه لمستلزمات اإلعالم اةلي للمجمع والوكاالت، وهي تقوم بتركي  المعلوماتيـة وصـيانة وحمايـة األجهـزة 

 لوماتية محل التطبين. واألنظمة الخاصة به، وكذا منح األنظمة المع
 إجراسات الدراسة الميدانيةالمبحث الثاني: 

مــــن أجــــل إلتقــــاط صــــورة محكمــــة لخالصــــة البحــــ ، نقــــوم طــــي هــــذا المبحــــ  بعــــرم الطريقــــة واألدوات     
 والمنهجية التي تم اإلعتماد عليهم في الدراسة، وذلا بتحديد البيانات وكيحية جمعها وطريقة تحليلها.

 طريقة الدراسة  المطلب األول:
إرترينــا مــن هــذا المطلــ  عــرم صــورة لطريقــة إنجــاز الدراســة الميدانيــة مــن خــالل عــرم عينــة الدراســة       

 ومتليراتها.
 ويتمثل مجتمع وعينة الدراسة في مايلي:إخايار مجامع الدراتسة والعينة:  - 1

ردرار حي  يتكون من طاقـة بشـرية يتمثل مجتمع الدراسة في المجمع الجهوي لإلستلالل ب* مجامع الدراتسة: 
 عامل موزعين على أربع وكاالت محلية. 63تقدر  

إلمكانيــة أخــد صــورة عــن التكــوين قمنــا ب ختيــار المجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــردرار، الــذي يعتبــر * العينــة:  
 ممسسة الى:المديرية المحلية المسمولة والرئيسة على كل الوكاالت بالوالية، ويعود أسبا  إختيار هذه ال

 توفرها على مصلحة إدارة الموارد البشرية المسمولة عن تكوين كل عمال  الوكاالت  -
 هي الهيئة المسمولة عن  تعيين ونقل وتكوين العمال بين الوكاالت  -
 هي الهيئة المستقبلة لمراسالت المديرية المركزية للتكوين و المسمولة عن تحديد اإلحتياجات التكوينية.  -
 احديد الماغيرات   - 2

 تتمثل متليرات دراستنا في:           
وهي تجسد المتليرة المستقلة للدراسة، بحي  مـن خاللهـا تحـدد المتليـرات فعاليـة التكـوين أو  *فعالية الاكوين:

 عدم فعالية التكوين. 
لتكــوين تقيــيم بحســ  شــكل وهــو يمثــل المتليــر التــابع بالنســبة لحعاليــة التكــوين، أي فعاليــة ا * أداء العــاملين: 

 أداس العامل حي  يمثل نتائجها باألداس.
ومنه يمكن القول أن أداس العاملين يمثل جانبين، جان  فعالية التكوين والتـي تمثـل فـي إيصـال الحكـرة الـى     

العمــال بشــكل جيــد وتجســيدها فــي واقــع العمــل بالشــكل المناســ  وتحقيــن المســتهدف منهــا، أمــا الجانــ  الثــاني 
هـو فشــل التكــوين أو عــدم فعاليتــه ويرجـع ذلــا لعــدة أســبا . وفعاليــة التكـوين ترتكــز أساســا علــى أســبا  عــدة و 

 منها: توفير كل األسالي  التي تجعل العمال يتقبلون أفكار التكوين بشكل واضح ومحهوم.  
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 المطلب الثاني: الخيص معطيات الدراتسة
درار ممــثال فــي المجمــع الجهــوي لإلســتلالل، بجهــد كبيــر مــن أجــل يقــوم بنــا الحالحــة والتنميــة الريحيــة أل      

مواجهـــة المنافســـة مـــع البنـــوا التجاريـــة الوطنيـــة واألجنبيـــة التـــي تعمـــل فـــي نحـــس مجالهـــا، وهـــذا بعتمـــاد البنـــا 
إستراتجية تنمية الموارد البشرية، وذلا من خالل تكوين عمالها بهدف التحسين والرفع مـن معـارفهم وكحـاساتهم 

هنية ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل، ويبرز هذا جلينا في المخطط اإلسـتراتيجي للبنـا فـي عـدة نقـاط الم
 أهمها:

وجود مديرية مركزية للتكوين على مستوى المديرية العامة للبنا وطنيا، مستقلة كباقي المديريات المركزيـة  -
 ر البنا على مستوى الوطن األجرى، عملها كله هو تكوين وتطوير كحاسات كافة عمال وكواد

إخضاة كل العمال الى تكوين في الوظيحة من طرف زمالئـه فـي الوظيحـة بمجـرد تعيينـه حتـى يـتمكن مـن  -
 مهامه 

التركيز على التكوين المكلف بالزبائن، الشخص الذي يحمل صورة البنا في نظر الزبائن، حي  أن يمثل  -
  التكوين األطول مدة عموما واألكثر تكلحة عادةك 

 إعتماد إطارات وأساتذة جامعيين متخصصين في عملية تكوين العمال  -
نتهاج مديرية التكوين النها األكاديمي  - اإلستمرارية في التكوين وذلا من أجل مواجهة التليرات المهنية، وا 

 في عملها.
ى  بعـم نمـاذج ومن أجل توضيح آلية عمل التكوين في بنا الحالحـة والتنميـة الريحيـة، يـتم التطـرن الـ       

 أنشطة التكوين المعتمدة في بنا الحالحة والتنمية الريحية.  
إذا نظرنـا الـى الهيكــل التنظيمـي العــام لبنـا الحالحـة والتنميــة الريحيـة الــوطني، نجـد أنـه يتمثــل فـي المديريــة     

يريـــة تتمتـــع ، مدDF135العامـــة  التـــي تتحـــرة عنهـــا مـــديريات مركزيـــة، حيـــ  نجـــد مـــن بيـــنهم مديريـــة التكـــوين 
ب ستقاللية تامة من حي  إدارتها وميزانيتها وهيكلها التنظيمي كليرها مـن  المـديريات األخـرى. مهمتهـا تتجسـد 

، BADRفــي ســهرها علــى تكــوين  وتطــوير الكحــاسات والقــدرات البشــرية لكافــة عمــال مــديريات ووكــاالت بنــا 
ي نشـــاطها التكـــويني ) مـــنها ســـنوات علـــى مســـتوى الـــوطن فـــي مركـــز تكـــوين خـــاص، تنـــتها نهـــا أكـــاديمي فـــ

دراسية(، حي  تقوم بتكوين مسـتخدمي البنـا وفـن دراسـة إسـتراتيجية وتخطـيط مسـبن، وذلـا مـن خـالل إجـراس 
مراسالت إدارية الـى مختلـف المـديريات والمجمعـات الجهويـة، تطلـ  مـن خاللهـا تحديـد اإلحتياجـات التكوينيـة 

قيـيم والتحديـد األولـي الـذي تقـوم بـه المديريـة أو الوكـاالت وبنـاس لكل العمال في مختلف التخصصات، وفـن الت
 على متطلبات المهنة، بلرم تحسين وتطوير األداس للعمال القدامى ورفع الكحاسة للعمال الجدد.

ويتمثل دور المجمع الجهـوي لإلسـتلالل بـردرارفي نشـاط التكـوين تحديـداك، فـي قيـام مصـلحة المـوارد البشـرية    
راســلة جميــع الوكــاالت التابعــة للمجمــع إلفادتهــا بتقــارير عــن اإلحتياجــات التكوينيــة للمــوظحين كــل للمجمــع بم

رسـاله الـى المديريـة المركزيـة  حس  تخصصه، وتقوم بعدها ب جراس تقرير كلي على مستوى المجمع الجهـوي وا 
ــــرة بــــ جراس إحصــــائيات حــــول هــــذه المراســــالت التــــي تتضــــمن اإلحتياجــــات   للتكــــوين، حيــــ  تقــــوم هــــذه األخي

والمتطلبات التكوينية لمختلف الوظائف والتخصصات، والتي ترتيها من جميع المديريات على مستوى الـوطن.         
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وبنــاس عليهــا تقــوم بتحديــد بدايــة الســنة الدراســية مــن أول برنــاما تقــوم بتحضــيره، أمــا مــن يقــوم بتــرطير الــدورات 
 . 71ساتدة جامعيين متخصصينالتكوينية واأليام الدراسية بالمركز فهم أ

 :  72ويمكن اإلشارة الى بعم نماذج أنشطة التكوين على مستوى بنا الحالحة والتنمية الريحية وهي كاألتي
 الاكوين في الوظيفة : - 1
هو عبارة عن تكوين يدخل ضمن الخطة العاملة للبنا، حي  يالزم العامل داخل وظيحته  يبدأ من إجتيـازه    

كتابية وشحوية في حالة نجاحه، ثم يتم تعيينه في الوظيحة في إطار عقود اإلدماج لمدة سنة،  لمسابقة توظيف
وفــي هــذه الحتــرة يــتم تــدري  العامــل علــى متطلبــات وظيحتــه،  مــن طــرف زمالئــه القــدامى فــي الوظيحــة أو مــن 

هــذه الحتــرة  ، فــيCTAطــرف المســمول المباشــر لــه. وبعــدها يــدخل العامــل فــي إطــار عقــود اإلدمــاج المــدعم 
يصــبح أجــره مناســ  لمتطلبــات عملــه ويصــبح مســمول علــى كحــاسة أدائــه، ولــه الحــن فــي أول دورة تكوينيــة يــتم 

في تخصصه الوظيحي، مـن أجـل تحسـين وتطـوير كحاستـه وقدراتـه  DF135إعدادها من طرف مديرية التكوين
 الوظيحية. 

 الاكوين مابين المصالح:  - 2 
خلــي تقــع مســومليته علــى عــاتن مصــلحة إدارة المــوارد البشــرية بــالمجمع الجهــوي وهــو عبــارة عــن تكــوين دا   

حيـــ  تمثـــل الوكالـــة الرئيســـية واألولـــى علـــى مســـتوى  252ALE، يـــتم فـــي الوكالـــة أدرارGRH001لإلســتلالل
الواليــة، بــدافع أن فيهــا نشــاط مكثــف مقارنــة بالوكــاالت األخــرى، وهــذا بحكــم موقعهــا اإلســتراتيجي وقربهــا مــن 

مجمـــع الجهـــوي لإلســـتلالل، حيـــ  يقـــوم هـــذا األخيـــر ب ســـتدعاس مـــن حـــين ألخـــر عمـــال الوكـــاالت األخـــرى ال
ــــة253ALEوكالــــة ــــة254ALE، وكال ــــى مســــتوى الواليــــة، ودمجهــــم فــــي نحــــس  406ALE، وكال المتواجــــدة عل

 بهدف تدريبهم ورفع كحاسة أدائهم أكثر. 252ALEتخصصهم والوظيحي في وكالة 
 بائناكوين المكلف بالز  - 3
 هـو تكـوين مسـتمر واألطـول مـدة  مقارنـة ببـاقي البـراما التكوينيـة األخـرى، التـي تقـوم بهـا مديريـة التكـوين   

DF135 يوما متتالية في التكوين، إذ في أغل  األحيان يتم إخضاة العامل الذي  45، حي  تصل مدته الى
توظيحـه فـي إطـار عقـود اإلدمـاج، ودخولـه يشلل وظيحة المكلف بالزبائن لهذا التكـوين بمجـرد مـرور عـام  مـن 

 وهو إحدى نماذج التكوين الخارجية)خارج مكان العامل(. CTAمرحلة اإلدماج المدعم
 
 
 
 

                                                           
مصلحة الموارد البشرية بالمجمع الجهوي لإلستلالل بردرار في مقابلة شخصية يوم من إعداد الباحثة بناسك على معلومات مقدمة من السيد رئيس  - 71
 .14:00على الساعة  14-03-2018
يوم من إعداد الباحثة بناسك على معلومات مقدمة من السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمجمع الجهوي لإلستلالل بردرار في مقابلة شخصية  - 72
 .14:30عة ، على السا15-03-2018
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 أدوات الدراسةالمطلب الثالث: 
مـــن أجـــل فحـــص الواقـــع  بعـــد تحديـــد جوانـــ  البحـــ  بصـــحة نهائيـــة، يجـــ  اإلنتقـــال الـــى جمـــع المعلومـــات    

أن األدوات المسـتخدمة بهـدف الحصـول علـى المعلومـة متعـددة ومتنوعـة، وقمنـا  الضرورية للتحقن، حي  نجد
 بستخدام بعم منها والتي رأينها مناسبة لدراستنا ووفقا لقدراتنا البحثية، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 المقابلة: - 1
إطــارات بنــا مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات موثوقــة وذات مصــداقية، لجرنــا الــى إجــراس مقابــة مــع أحــد    

الحالحــة والتنميــة الريحيــة، متمــثال فــي رئــيس مصــلحة المــوارد البشــرية فــي المجمــع الجهــوي لإلســتلالل بــردرار، 
بهدف الحصول على معلومات متعلقة بموضوة الدراسة، حي  تمكنا من خاللها إلتقاط صورة عامة عن واقـع 

 نشاط التكوين في الممسسة ودوره في تطوير أداس العاملين.
 اإلتسابيان: - 2
مــن أجــل فحــص واقــع الدراســة الميدانيــة، تــم إســتخدام إســتبيان يحتــوي علــى أســئلة متنوعــة خاصــة بحعاليـــة   

التكوين ودورها في تطوير أداس العاملين في الممسسة، وتم إجراس هذه الدراسة بتوزيع اإلستبيان على مجموعـة 
حـة والتنميـة الريحيـة، حيـ  يتضـمن اإلسـتبيان جـزئين من موظحي المجمع الجهوي لإلستلالل بردرار لبنـا الحال

الجـزس االول متعلـن بالبيانــات الشخصـية) الجـنس، العمــر، الممهـل العلمـي،  ســنوات الخبـرة، المركـز الــوظيحي، 
وعدد مرات الحصول على التكوين(، والجزس الثاني متعلن بمعلومات حول دور فعالية التكوين في تطوير أداس 

فقرة، تم التطرن فيها لمعلومـات حـول دور فعاليـة التكـوين فـي  14ضمن هذا اإلستبيان على العاملين، حي  ت
تطوير أداس العاملين، ولقد تم تحليل هذا اإلستبيان وفن مقياس ليكرت ذو خمـس درجـات الـذي إعتمـدت عليـه 

 الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي:
 اتسي : يوضح درجة مقياس ليكرت الخم3الجدول رقمئ 

 غير مواف  بشدة غير مواف  محايد مواف  مواف  بشدة الاقدير
 01 02 03 04 05 الدرجة

  
والـذين يمثلـون العينـة   BADRلبنـا  252ووكالـة إستبيان على مـوظحي المجمـع الجهـوي35حي  تم توزيع   

انات إســــــتبي 5%( أمــــــا غيــــــر المســــــترجعة فكانــــــت 85.71إســــــتبيان بنســــــبة ) 30المدروســــــة، وتــــــم إســــــترجاة 
 %(.14.28بنسبة)

 البرامج المتساخدمة في الدراتسة اإلحصائية:  - 3
لمعالجــــة   SPSSإســــتعملنا فــــي هــــذه الدراســــة الجانــــ  اإلحصــــائي، حيــــ  إعتمــــدنا فيهــــا علــــى برنــــاما      

 ..إلخ ، بستخدام تحليل التباين والنس  المئوية، واإلرتباط الخطي البسيطالمعطيات
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ختبار الحرضياتتحليل بيالمبحث الثالث:    انات الدراسة وا 
من خالل ما تم التطـرن إليـه فـي الجانـ  النظـري حـول موضـوة الدراسـة، سـنحاول فـي هـذا المبحـ  إجـراس     

ختبار صحة فروم الدراسة. جابات أفراد العينة على المتليرات وا   تحليل وصحي لخصائص، وا 
 التحليل الوصحي لخصائص العينة المطلب األول:

 ألفـا كرونبـا اإلستبيانات تم وضع إجابات العينة حس  مقياس ليكرت، حي  بلغ معدل مقيـاس  بعد جمع   
 %( وهذا ما يدل على مصداقية وثبات النتائا وهو ما يساعد في عملية التحليل.83.5نسبة )

 / اوزيع أفراد العينة حتسب الجنس:1
 يوضح اوزيع أفراد العينة حتسب الجنس. :4الجدول رقم

 المجموع أنثى  كر الجنس
 30 7 23 العدد
 %100 %23.3 %76.7 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات برناما  المصدر:                                          
مـن نسـبة أفـراد العينـة المدروسـة، فـي حـين %  76.7( أن نسبة الذكور بللـت )4يتضح من خالل الجدول)  

مـــن هـــذه العينـــة المدروســـة، وعليـــه يبـــين أن نســـبة الـــذكور مرتحعـــة مـــن نســـبة %  23.3نـــا  )بللـــت نســـبة اإل
 من نسبة العينة المدروسة. % 53.4اإلنا  بحارن )

 / اوزيع أفراد العينة حتسب العمر:2
 : يوضح اوزيع أفراد العينة حتسب العمر5الجدول رقم

 تسنة25 العمر
 فأقل

 26من 
 تسنة30الى 

 31من
 تسنة35الى

36 
 تسنة40الى

 تسنة41من
 فأكثر

 المجموع

 30 5 8 9 5 3 العدد
 %100 %16.7 %26.7 %30 %16.7 %10 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات برناما  المصدر:                                            
%  30سـنة بنســبة ) 35الــى  31( أن أغلبيـة أفــراد العينـة يتــراوح أعمـارهم مـن 5يتبـين مـن خــالل الجـدول)   

ســـنة بنســـبة  40الـــى  36مــن إجمـــالي أفـــراد العينـــة المدروســـة، تليهـــا الحئـــة العمريـــة التـــي تتـــراوح أعمـــارهم مـــن 
 % 16.7ســنة فــركثر بنســبة )41ســنة ومــن  30الــى  26تــم تــرتي بعــدها الحئتــين العمــريتين مــن  % ،26.7)

من إجمـالي  % ،10سنة أو تساويها بنسبة) 25عمارهم عن لكل منهما، وفي األخير الحئة العمرية التي تقل أ
 أفراد العينة المدروسة. 
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 / اوزيع أفراد العينة حتسب المؤهل العلمي:3
 : يوضح اوزيع أفراد العينة حتسب المؤهل العلمي6الجدول رقم

ـــــــــد  جامعي ثانوي المؤهل العلمي جـــــــــامعي مابع
 الادرر

 المجموع

 30 8 14 8 العدد
 %100 %26.7 %46.7 %26.7 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات المصدر:                                                
أن أغلبيـــة أفـــراد العينـــة المدروســـة هـــم مـــن حـــاملي شـــهادة جامعيـــة بنســـبة   6ئيالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول   
عينــة يحملــون شــهادة ثــانوي وشــهادة جــامعي مابعــد مــن إجمــالي العينــة المدروســة، ثــم يــرتي أفــراد ال%  46.7)

 من أفراد العينة المدروسة.%  26.7التدرج بنسبة )
 / اوزيع أفراد العينة حتسب تسنوات الخبرة:4

 : يوضح اوزيع أفراد العينة حتسب تسنوات الخبرة7الجدول رقم
ــــــــــــن  تسنوات الخبرة ــــــــــــل م أق

 تسنوات5
 الى6من
 تسنوات10

 الى 11من
 تسنة15

 تسنة16من 
 فأكثر

 المجموع

 30 3 2 12 13 العدد
 %100 %10 %6.7 %40 %43.3 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                          
ثم % ، 43.3سنوات بنسبة )5أن أغلبية أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة أقل من   7ئيتبين من خالل الجدول 

ثــم يـرتي أفــراد العينـة الــذين % ، 40ســنوات بنسـبة ) 10الـى  6فــراد عينـة الدراســة الـذين لــديهم خبـرة مــنتليهـا أ
 15سـنة الـى  11، ويـرتي أفـراد العينـة الـذين لـديهم خبـرة مـابين % 10سنة فركثر بنسبة ) 16لديهم خبرة من 
 % .6.7سنة بنسبة )

 / اوزيع أفراد العينة حتسب المركز الوظيفي:5
 : يوضح اوزيع أفراد العينة حتسب المركز الوظيفي8قمالجدول ر 

 المجموع موظف مرؤوس  موظف رئيس رئيس قتسم المركز الوظيفي
 30 23 4 3 العدد
 %100 %76.7 %13.3 %10 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                           
% ، 76.7( أن أغلبيـة أفـراد العينـة المدروسـة هـم  مـوظحين مرموسـين بنسـبة )8ل الجدول )يتبين من خال   

ثـم تليهـا أفـراد العينـة المدروسـة رئـيس % ، 13.3ثم يرتي بعدها أفـراد العينـة المدروسـة موظـف رئـيس بنسـبة )
 % .10قسم بنسبة )
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 / اوزيع العينة حتسب عدد مرات الخضوع للاكوين6
 أفراد العينة حتسب عدد مرات الاكوين: اوزيع 9الجدول رقم

 المجموع مرات 10الى  6من  مرات 5الى  1من  عدد مرات الاكوين
 30 1 29 العدد
 %100 %3.3 %96.7 النتسبة

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                          
مــرات  5يــة أفــراد عينــة الدراســة، خضــعو للتكــوين مــن مــرة واحــدة الــى ( أن أغلب9يتبــين مــن خــالل الجــدول ) 

 % .3.3مرات بنسبة ) 10الى  6ويرتي أفراد العينة الذين خضعو للتكوين من % ، 96.7بنسبة )
 

 التحليل الوصحي إلجابات أفراد العينة على المتليراتالمطلب الثاني: 
ئي لكـل محـور مـن محـاور الدراسـة  دور فعاليـة التكـوين اإلحصـا يتم توضيح في هذا المطل  نتـائا التحليـل  

 في تطوير أداس العاملين ، كما يلي:
 لماغيرة فعالية الاكوين: اإلحصائي ناائج الاحليل  -1

 
 : يوضح ناائج الاحليل اإلحصائي للمحور األول:  فعالية الاكوين على متساوى المؤتستسة 10الجدول رقم

الوتســـــــــــــــــط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتالفقـــــــــــــــــــــــ الرقم
 الحتسابي

ـــــــــراف  اإلنح
 المعياري

 الارايب

ــــدى إدارات البنــــوا بتبنــــي نظــــام التكــــوين  1 ــــة ل ــــوافر الرغب ت
 لمواردها البشرية.

4.00 1.017 07 

ينبلـــي أن تتبنـــى البنـــوا نظـــام تكـــوين فعـــال لتطـــوير أداس  2
 العاملين.

4.43 0.679 01 

أن يكــــــون هنــــــاا بــــــراما تكوينيــــــة ضــــــمن الخطــــــة  يجــــــ   3
 وتبنى وفقا الحتياجات وقابليات العاملين. لبناالشاملة ل

4.30 0.877 04 

يسـعى البنـا مــن عمليـة تحديـد اإلحتياجــات التكوينيـة الــى  4
 .تليير سلوا وأداس العاملين الى األفضل

4.30 0.651 05 

والخبــرات يعمــل التكــوين فــي البنــا علــى تنميــة المهــارات  5
 في العمل الحالي.

4.40 0.563 02 

يهـــدف البنـــا مـــن التكـــوين الـــى تزويـــد الموظـــف بمهـــارات  6
ومعـــارف فـــي أداس العمـــل ممـــا يزيـــد مـــن كحاستـــه بمســـتوى 

 أفضل من ما هو عليه

4.33 0.547 03 
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 06 0.529 4.13 تالحظ نتائا فعالة للتكوين في البنوا على األداس. 7
  0.694 4.27 لية للفقراتالقيمة اإلحصائية الك

 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                                  
(: أن األوســـاط الحســـابية لجميـــع فقـــرات أكبـــر مـــن الوســـط الحســـابي 10يالحـــظ مـــن الجـــدول رقـــم )      

( 2راس أفـراد عينـة الدراسـة، حيـ  تحتـل الحقـرة رقـم )( وهذا ما يدل على وجود إتحـان بـين أ3.000النظري)
( وهذا ما يدل على أن آراس العينة 0.679( وب نحراف معياري قدره )4.43المرتبة األولى بوسط حسابي )

ينبلي أن تتبنى البنوا نظام تكوين فعال لتطوير أداس العاملين، تـم تليهـا الحقـرة رقـم يتحقون تماما على أنه 
نحراف معيـاري )4.40) ( بوسط حسابي5) (، وهـذا يـدل علـى أن آراس العينـة يتحقـون علـى أن 0.563( وا 

 التكوين في البنا  يعمل على تنمية المهارات والخبرات في العمل الحالي.
( 4.30(، )4.30(، )4.33(  بروســــاط حســــابية علــــى التــــوالي )4( و )3( و )6وتــــرتي الحقــــرة رقــــم )    

(، وهــذا مـا يبــرر أن إتحــان آراس 0.651(، )0.877(، )0.547ى التــوالي )وب نحرفـات  معياريــة قــدرها علـ
هـدف البنـا مـن التكـوين  تزويـد الموظـف بمهـارات ومعـارف فـي أداس العمـل ممـا العينة شـبه تـام علـى أن 

يزيد من كحاسته بمستوى أفضل من ما هو عليه، وأنـه يجـ  أن يكـون هنـاا بـراما تكوينيـة ضـمن الخطـة  
عمليــة تحديــد  هــذه اإلحتياجــات التكوينيــة  وتبنــى وفقــا الحتياجــات وقابليــات العــاملين، وأن لبنــاالشــاملة ل

 .الهدف منها تليير سلوا وأداس العاملين الى األفضل
(، 0.529( وانحـــــــراف معيـــــــاري )4.00(، )4.13( بوســـــــط حســـــــابي )1(، )7ثـــــــم تـــــــرتي الحقـــــــرتين )    
ين فــي البنــوا علــى األداس و تــوافر الرغبــة لــدى إدارات تالحــظ نتــائا فعالــة للتكــو ( علــى التــوالي، 1.017)

البنــوا بتبنــي نظــام التكــوين لمواردهــا البشــرية، وهــذا يبــرر أن أفــراد العينــة ال يتحقــون بشــكل تــام علــى أنــه 
تالحـــظ نتـــائا فعالـــة للتكـــوين فـــي البنـــا علـــى األداس، وتـــوافر الرغبـــة لـــدى إدارة البنـــا بتبنـــي نظـــام تكـــوين 

 ةلمواردها البشري
 :ناائج الاحليل اإلحصائي لماغيرة أداء العاملين  -2

فعالية الاكوين كمدخل لاطوير أداء : يوضح ناائج الاحليل اإلحصائي للمحور الثاني:  11الجدول رقم
 العاملين في البنك 

الماوتســـــــــــط  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم
 الحتسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الارايب

لبنا على استخدام أسلو  الحوار المباشر بـين يعتمد ا 8
 الرئيس والمرموس في تقييم األداس.

3.63 0.964 06 

يســــــاعد تقيــــــيم األداس فــــــي البنــــــا فــــــي الوقــــــوف علــــــى  9
اإلحتياجــات التكوينيــة الحعليــة التـــي تتخــذ أثنــاس وضـــع 

 خطة تكوينية تعالا الضعف في األداس.

4.00 0.871 02 
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معدالت األداس لدى المتكونين  يعمل البنا على دراسة 10
لمعرفـــــة مســـــتوى أدائهـــــم قبـــــل الـــــدخول الـــــى التكــــــوين 

 ومقارنتها مع معدالت األداس بعد انتهاسه .

3.43 1.040 07 

تستخدم هيئة التكوين في البنا أسـالي  التقيـيم وأدواتـه  11
التـــــي يـــــتم اســـــتخدامها فـــــي عمليـــــة التقـــــويم فـــــي بدايـــــة 

بصــــورة موضــــوعية التكــــوين مــــن أجــــل إجــــراس مقارنــــة 
 وحصر النتائا المحققة بصورة دقيقة.

3.73 0.944 03 

يعمـــل البنـــا علـــى متابعـــة أثـــار التكـــوين وتحـــدد مـــدى  12
رســــوخ  نتائجــــه لــــدى المتكــــونين ومــــدى قــــدرتهم علــــى 
اســتثمار نتائجــه فــي ممارســاتهم وعلــى أدائهــم أعمــالهم 

 ونمط عالقاتهم.

3.70 1.179 05 

الححـــاظ علـــى منـــاخ التكـــوين يســـعى البنـــا جاهـــداك فـــي  13
 أثناس األداس )مناخ التكوين هو نحسه مناخ العمل(.

3.73 0.691 04 

يظهـر التطــور والتحســن جليـا فــي أداس المــوظحين، ممــا  14
يــنعكس علــى األداس اإلســتراتيجي للممسســة بعــد انتهــاس 

 برناما التكوين ومباشرة األعمال.

4.10 0.662 01 

  0.907 3.76 للفقراتالقيمة اإلحصائية الكلية 
 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                        

( أعاله يالحظ أن األوساط الحسابية لجميع الحقرات تحون الوسـط الحسـابي 11من خالل الجدول رقم )   
راد عينـة الدراسـة، حيـ  تتصـدر الحقـرة رقـم (، وهذا ما يـدل علـى وجـود إتحـان بـين أراس أفـ3.000النظري )

( 9(، ثـم تليهـا الحقـرة رقـم )0.662( وانحـراف معيـاري قـدره )4.10( المرتبة األولى بوسـط  حسـابي )14)
(، وهـذا مـا يـدل علـى أن آراس أفـراد العينـة يتحقـون 0.871( وانحـراف معيـاري قـدره )4.00بوسط حسابي )

جليــا فــي أداس المــوظحين، ممــا يــنعكس علــى األداس اإلســتراتيجي تمامــا علــى أنــه يظهــر التطــور والتحســن 
للممسسة بعد انتهاس برناما التكـوين ومباشـرة األعمـال، و يسـاعد تقيـيم األداس فـي البنـا فـي الوقـوف علـى 

 اإلحتياجات التكوينية الحعلية التي تتخذ أثناس وضع خطة تكوينية تعالا الضعف في األداس.
ـــــرات )   ـــــرتي الحق ـــــم ت ـــــاري )3.73(، )3.73( بمتوســـــط حســـــابي )13(، )11ث نحـــــراف معي (، 0.944( وا 
( علـى التــوالي، وهــذا مـا يــدل علــى أن آراس أفــراد العينـة يتحقــون إتحــان شــبه تـام علــى أنــه تســتخدم 0.691)

هيئة التكوين في البنا أسالي  التقييم وأدواته التي يتم استخدامها في عملية التقويم في بدايـة التكـوين مـن 
جــل إجــراس مقارنــة بصــورة موضــوعية وحصــر النتــائا المحققــة بصــورة دقيقــة، و يســعى البنــا جاهــداك فــي أ

 الححاظ على مناخ التكوين أثناس األداس.
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نحـــــراف معيــــــاري قــــــدره )3.43(، )3.63( بمتوســـــط حســــــابي)10( و)8وتـــــرتي الحقــــــرات ) (،) 0.964( وا 
العينة ال يتحقون تماما علـى أنـه يعتمـد البنـا علـى ( على التوالي، وهذا ما يدل على أن آراس أفراد 1.040

علــى يعتمــد  البنــا علــى أن اســتخدام أســلو  الحــوار المباشــر بــين الــرئيس والمــرموس فــي تقيــيم األداس، و 
ـــى التكـــوين ومقارنتهـــا مـــع  ـــدخول ال ـــة مســـتوى أدائهـــم قبـــل ال دراســـة معـــدالت األداس لـــدى المتكـــونين لمعرف

 معدالت األداس بعد انتهاسه.
وبناساك على ما سبن يتم تحليل متليرات مدى مساهمة فعالية التكـوين فـي تطـوير أداس العـاملين، وعليـه    

 يتم عرم نتائا التحليل الوصحي بصحة إجمالية كما هو آتي:
  : يوضح ناائج الاحليل الوصفي اإلجمالي لماغيرات الدراتسة12رقمئ الجدول

 الارايب ارياإلنحراف المعي الوتسط الحتسابي الماغيرات
 فعالية التكوين على مستوى الممسسة .1
فعاليــة التكــوين كمــدخل لتطــوير أداس العــاملين  .2

 في البنا 

4.27 
3.76 

0.694 
0.907 

01 
02 

  0.800 4.015 مدى مساهمة فعالية التكوين في تطوير أداس العاملين
 .spssة بناساك على مخرجات من إعداد الطالب المصدر:                                           

يالحـظ مـن الجــدول أعـاله أن الحقــرات التـي تــرتبط بمحـور  فعاليـة التكــوين علـى مســتوى الممسسـة   إحتلــت    
ثـــم تليهـــا فقـــرات محـــور  فعاليـــة  ، 0.694وبـــ نحراف معيـــاري قـــدره ) ، 4.27الرتبـــة األولـــى بوســـط حســـابي )

وهـذا يعنـي  ، 0.907وبانحراف معيـاري قـدره) ، 3.76بي)التكوين كمدخل لتطوير أداس العاملين  بوسط حسا
أن الممسسة تولي إهتماما بمدى رغبتها في تبني نظام تكوين دو فعالية، وأنه يمكن القول برن عمليـة التكـوين 

 فعالة على مستوى الممسسة.
 المطلب الثالث: إخابار صحة فرضيات الدراتسة

تائجهــا، تمــت اإلســتعانة بــاألدوات المتــوفرة  فــي البرنــاما مــن أجــل إختبــار صــحة فرضــيات الدراســة وتحليــل ن
ختبــار التبــاين األحــاد متمثلــة فــي الوســط SPSSاإلحصــائي  فقــا لمتليــر المركــز و،  ANOVAيالحســابي وا 

ستبعاد باقي المتليرات الشخصية  الوظيحي ومتلير عدد مرات التكوين  لترثيرهم الكبير في المتليرات الدراسة وا 
 ، نحي الحرضيات إلثبات صحة أو

ــى:  ــار الفرضــية الرئيتســية األول حيــ  تــنص علــى أنــه توجــد فروقــات ذات داللــة معنويــة إلجابــات  أوال : اخاب
، تعــزى للمتليــر المركــز BADRفعاليــة الاكــوين فــي المجمــع الجهــوي لتتســاغالل بــأدرار لبنــكالعينــة، حــول 

 (.α≤0.05الوظيحي وعدد مرات التكوين، مجتمعة معا عند مستوى معنوية)
توجـد فروقـات ذات داللـة معنويـة إلجابـات اخابار الفرضية الفرعيـة األولـى  للفرضـية الرئيتسـية األولـى : -1

، تعــزى للمتليــر المركــز BADRفعاليــة الاكــوين فــي المجمــع الجهــوي لتتســاغالل بــأدرار لبنــكالعينــة، حــول 
 ل اةتي:(، والنتائا كما تظهر في الجدو α≤0.05الوظيحي وعند مستوى معنوية)
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 ابعا لماغير المركز الوظيفي ANOVA : يوضح ناائج احليل الاباين األحادي 13الجدول رقم ئ
 متساوى الداللة F ماوتسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 0.331 1.152 0.182 2 0.364 بين المجموعات
 - - 0.158 27 4.263 خارر المجموعات

 - - - 29 4.627 المجموع
 .spssمن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات  المصدر:                                           

ــــة إحصــــائية قــــدرها (1.152إلحصــــائية  بللــــت )ا Fقيمــــة يوضــــح الجــــدول أعــــاله نالحــــظ أن      وذات دالل
األولـــى الحرضـــية الحرعيــة  قبــلولهـــذا نمــن مـــا يــدل علـــى عــدم معنويتهــا ، (0.05زيــد عـــن )وهــي ت( 0.331ئ

للحرضــية الرئيســية األولــى، والتــي تــنص علــى أنـــه  توجــد فروقــات ذات داللــة معنويــة إلجابــات العينــة، حـــول 
، تعــزى للمتليــر المركــز الــوظيحي عنــد BADRفعاليــة الاكــوين فــي المجمــع الجهــوي لتتســاغالل بــأدرار لبنــك

 (.α≤0.05مستوى معنوية)
توجـد فروقــات ذات داللــة معنويــة إلجابــات رئيتســية األولــى:  اخابــار الفرضــية الفرعيــة الثانيــة للفرضــية ال-2

، تعـزى لمتليـر عـدد مـرات BADRفعالية الاكوين في المجمـع الجهـوي لتتسـاغالل بـأدرار لبنـكالعينة، حـول 
 (، والنتائا كما يظهرها الجدول اةتي: α≤0.05التكوين وعند مستوى معنوية)

 ابعا لماغير عدد مرات الاكوين ANOVAاألحادي   : يوضح ناائج احليل الاباين14الجدول رقم ئ
 متساوى الداللة F ماوتسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 0.455 0.575 0.093 1 0.093 بين المجموعات
 - - 0.162 28 4.533 خارر المجموعات

 - - - 29 4.627 المجموع
 .spssن إعداد الطالبة بناساك على مخرجات م المصدر:                                           

وذات داللــة إحصــائية قــدرها ( 0.575إلحصــائية  بللــت )ا Fمــن خــالل الجــدول أعــاله، نالحــظ أن قيمــة    
الحرضـــية الحرعيـــة الثانيـــة نقبـــل ومنـــه مـــن مـــا يـــدل علـــى عـــدم معنويتهـــا (، 0.05زيـــد عـــن )ت وهـــي (0.455)

فعاليـة توجد فروقات ذات داللة معنوية إلجابات العينة، حول  ى أنهللحرضية الرئيسية األولى، والتي تنص عل
، تعزى لمتليـر عـدد مـرات التكـوين، عنـد مسـتوى BADRالاكوين في المجمع الجهوي لتتساغالل بأدرار لبنك

 (.α≤0.05معنوية)
اطـور أداء حول   توجد فروقات ذات داللة معنوية إلجابات العينة،ثانيا : اخابار الفرضية الرئيتسية الثانية:  

، تعـزى لمتليـر المركـز الـوظيحي و عـدد مـرات BADRالعاملين في المجمع الجهوي لتتساغالل بـأدرار لبنـك 
 (.α≤0.05التكوين، مجتمعة معا عند مستوى معنوية)

توجـد فروقـات ذات  التـي تـنص علـى أنـه اخابار الفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيتسـية الثانيـة: -1
اطور أداء العاملين بالاكوين في المجمع الجهوي لتتساغالل بأدرار ية إلجابات العينة،  حول داللة معنو 
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والنتــائا موضــحة فــي  (،α≤0.05، تعــزى لمتليــر المركــز الــوظيحي وعنــد مســتوى معنويــة)BADRلبنــك 
 :تيالجدول اة

 ز الوظيفيابعا لماغير المرك ANOVA : يوضح ناائج احليل الاباين األحادي 15الجدول رقم ئ
 متساوى الداللة F ماوتسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 

 0.283 1.322 0.558 2 1.115 بين المجموعات
 - - 0.422 27 11.388 خارر المجموعات

 - - - 29 12.503 المجموع
 .spssت من إعداد الطالبة بناساك على مخرجا المصدر:                                           

وذات داللـــــة إحصـــــائية قـــــدرها ( 1.322إلحصـــــائية  بللـــــت )ا Fأن قيمـــــة يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول أعـــــاله      
الحرضــية الحرعيــة األولــى  قبــلوبهــذا ن، مــن مــا يــدل علــى عــدم معنويتهــا (0.05زيــد عــن )وهــي ت ( 0.283)

فعاليـة إلجابات العينـة،  حـول للحرضية الرئيسية الثانية، التي تنص على أنه توجد فروقات ذات داللة معنوية 
، تعـزى لمتليـر BADRالاكوين كمدخل لاطوير أداء العـاملين فـي المجمـع الجهـوي لتتسـاغالل بـأدرار لبنـك 

 (.α≤0.05المركز الوظيحي وعند مستوى معنوية)
لـة توجـد فروقـات ذات دالالتي تـنص علـى أنـه اخابار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيتسية الثانية: -2

فعالية الاكوين كمدخل لاطوير أداء العاملين في المجمـع الجهـوي لتتسـاغالل معنوية إلجابات العينة،  حول 
(، والنتــائا موضــحة α≤0.05، تعــزى لمتليــر عــدد مــرات التكـوين وعنــد مســتوى معنويــة)BADRبــأدرار لبنــك 

 في الجدول التالي:
 ابعا لماغير عدد مرات الاكوين ANOVAي  : يوضح ناائج احليل الاباين األحاد16الجدول رقم ئ

 متساوى الداللة F ماوتسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات 
 0.427 0.650 0.284 1 0.284 بين المجموعات
 - - 0.436 28 12.220 خارر المجموعات

 - - - 29 12.503 المجموع
 .spssاد الطالبة بناساك على مخرجات من إعد المصدر:                                           

( 0.427)وذات داللـة إحصـائية قـدرها ( 0.650إلحصـائية  بللـت )ا Fأن قيمة من الجدول أعاله يالحظ   
الحرضية الحرعية األولى للحرضية الرئيسية  قبلن اوبهذمن ما يدل على عدم معنويتها ، (0.05زيد عن )وهي ت

اطـوير أداء العـاملين فروقـات ذات داللـة معنويـة إلجابـات العينـة،  حـول توجـد  الثانية، التي تـنص علـى أنـه 
، تعــــزى لمتليــــر المركــــز الــــوظيحي وعنــــد مســــتوى BADRفــــي المجمــــع الجهــــوي لتتســــاغالل بــــأدرار لبنــــك 

 (.α≤0.05معنوية)
مـع الجهـوي يوجـد أثـر لحعاليـة التكـوين علـى أداس العـاملين  فـي المجثالثا : إخابـار الفرضـية الرئيتسـية الثالثـة: 

 (.α≤0.05، عند مستوى معنوية )BADRلإلستلالل بردرار لبنا 
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 كانت أهم النتائا التي توصل إليها البح  موضحة في الجدول اةتي:
  والماغير فعالية التكوينالماغير المتساقل  ناائج االنحدار الخطي البتسيط بين جدول يوضح  : 17الجدولئ

  تطور أداس العاملينالاابع   

 
 اغيراتالم

 اطور أداء العاملين

معامل 
 الثابت

معامل 
 االنحدار

معامل  tاخابار 
الاحديد 

R² 

معامل 
االراباط 

R 

 fاخابار 
الخطأ 
 tقيمة  المعياري

المعنوية 
Sig  قيمةf 

المعنوية 
Sig 

 1.113 0.002 12.148 0.550 0.303 0.002 3.485 0.904 -0.101 فعالية التكوين
  SPSSباالعتماد على مخرجات برناما  داد الطالبةمن إع المصدر:

وتطور  فعالية التكوينيتبين لنا وجود عالقة ترثير موجبة)طردية( ذات داللة إحصائية )معنوية( بين 
تساهم فعالية التكوين وهذا يعني أن  ،(0.904فقد بلغ معامل االنحدار ) -خالل فترة الدراسة –أداس العاملين

الى تحقين فعالية في براما التكوين من أجل تطوير أداس  محل الدراسةالممسسة يه توج%( في 90بنسبة )
حي   t %(، أو أقل، وهذا ما أوضحه اختبار5وهذا األثر ذو داللة معنويــة عند مستوى معنوية) العاملين،

في  ( فتمثل مساهمة العوامل األخرى مجتمعة-0.101(، أما القيمة )3.485)المحسوبة  t بللت  قيمة
 تطوير أداس العاملين.

(، وهذا يعني أن 0.303فقد بللت )R² التحديدأما القابلية التحسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل 
خالل فترة الدراسة يعود سببها  -أداء العاملينتطور –%( من التليرات التي حدثت على المتلير التابع 30)

%(، والتي تبين 55ل االرتباط بين المتليرين الذي بلغ نحو)، وهذا ما أكدته قيمة معامفعالية التكوينإلى 
 .واطور أداء العاملين فعالية التكوين بين المتليرين المتوسط فونالعالقة الطردية 

 والتي تنص على:الرئيسية الثالثة الحرضية نقبل بناس على هذه النتائا 
ين  في المجمع الجهوي لتتساغالل بأدرار لبنك لفعالية الاكوين على أداء العاملمعنوية اللة يوجد أثر  و دئ

BADR.  
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 خالصة
في هذا الحصل تمت اإلشارة الى اإلطار المنهجـي المتضـمن عـرم لطريقـة وأدوات الدراسـة الميدانيـة،    

والخطوط التي تم اإلعتماد عليها من أجل تحقين األهداف المسطرة، وكـان ذلـا باإلعتمـاد علـى مجموعـة 
لي  اإلحصــائية، والتـي  وظحــت فــي عـرم وتحليــل البيانــات المجمعـة لتعمــل كمعلومــات أطــرت مـن األســا

حــددت المالمــح العامــة لــدور فعاليــة التكــوين فــي تطــوير أداس العــاملين فــي بنــا الحالحــة والتنميــة الريحيــة 
 .252ممثال بالمجمع الجهوي لإلستلالل بردرار ووكالة 

نطالقــا مــن الدراســة اإلستقصــائي    ة اإلحصــائية، إتضــح دور فعاليــة التكــوين فــي تطــوير أداس العــاملين وا 
، في إقصار ممسسة 252لبنا الحالحة والتنمية الريحية، وتحديداك المجمع الجهوي لإلستلالل بردرار ووكالة

الدراســة علــى تبنــي نظــام تكــوين للعــاملين بعيــدا عــن أســالي  تقيــيم األداس، ممــا يــدل علــى قصــور فــي فهــم 
 ممسسة لمدى فعالية نظام التكوين في تطوير أداس العاملين أو األداس اإلستراتيجي للممسسة.مديري ال

هــذا ويســعى بنــا الحالحــة والتنميــة الريحيــة بالواليــة الــى تبنــي بــراما تكــوين فعالــة والتخطــيط لهــا وفقــا لــرمى 
عها كرولويـات يجـ  إستراتيجية وأسالي  فعالـة، معتمـدة فـي ذلـا علـى عـدة أسـبا  دافعـة ومححـزة يـتم وضـ

 تحقيقها، من أهمها تحسين أداس العاملين. 
أن تكـون  وترى ممسسـة الدراسـة أن أفضـل سـبيل لتحقيـن فعاليـة التكـوين هـو تبنـي نظـام تكـوين فعـال و  

وبنائهــا يــتم وفقــا الحتياجــات وقابليــات العــاملين. وهــذا  لبنــاهنــاا بــراما تكوينيــة ضــمن الخطــة  الشــاملة ل
فعاليــة التكــوين فــي تطــوير أداس العــاملين مــرتبط بمــدى تــوافر الرغبــة لــدى مــديري البنــا  يثبــت أن مســاهمة

بتبني نظام تكوين فعال، بحي  ال يعني بري حـال مـن األحـوال أن بـراما التكـوين التـي تعـدها غيـر فعالـة 
لبـدا مـن أو ليس لها أثر في تطوير األداس، غير أنـه إذا كـان هـدف الممسسـة األسـمى هـو تطـوير األداس، 

 مراعاة مدى فعالية التكوين الذي تقوم به.
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أصــــبح اليــــوم التكــــوين فــــي الممسســــة يتبــــوأ أهميــــة كبيــــرة علــــى جميــــع األصــــعدة، ومــــن الخطــــر أن تعتبــــر     
الممسسـات أن اإلنحـان علـى تكـوين العمـال مجـرد إسـراف وهـدر لغمـوال ، بـل إنهـا عمليـة إسـتثمار فـي المــورد 

بشري، فقيام الممسسة بتكوين مواردها البشرية ليس اللاية منه  تحسين كحاساتهم وقدراتهم المهنية فحس  بل ال
  أداس الممسسة ككل.  في من أجل تحسين وتطوير أدائهم الذي يمدي الى تطور وتحسن 

ينبلـي   من األفراد التكوين كرحد وسائل تحسين و تطوير األداس الحردي أو مجموعةفعالية إن اللجوس إلى     
أن ينطلن من رمية واضحة و معرفة دقيقة برهـداف و خطـط األداس المسـتهدف و نتـائا تحليـل و تقيـيم األداس 

، وفــي مجــال تقيــيم األداس الحعلــي و تحديــد أســبا  الحجــوة التــي قــد تحصــل بــين المســتويات الحعليــة و المســتهدفة
يتسـب   حعـالحـرد، حيـ  أن التكـوين غيـر الالي والمسـتقبلي للاألداس الحـعلـى تحسـين  تعملالتكوين  فعالية ف ن

فـــي حرمـــان الحـــرد مـــن الحصـــول علـــى التقيـــيم المناســـ . والمنظمـــة التـــي توظـــف الحـــرد الحاصـــل علـــى تكـــوين 
 .وصاح  خبرة، هي توفر لنحسها الكثير من الجهد والمال والوقت

ة التكــوين هــو تطــوير وتحســين قابليــات فــي مــتن فصــول الدراســة بــرن الهــدف مــن فعاليــمــا تــم توضــيحه و     
وقــدرات الحــرد الــى المســتوى الــذي يجعلــه يــمدي عملــه بالشــكل الســليم، وأســالي  التكــوين التــي تعتمــدها غالبيــة 
الممسسات المعاصرة توصـل الحـرد الـى أداس متميـز وفـن معـايير معينـة مـع أداس زمالئـه فـي العمـل المنـاط بـه، 

 الزبائن والمنافسين. وأداس إستراتيجي للمنظمة إتجاه
 ناائج الدراتسة:

فعالية نظام التكوين في بنا الحالحة والتنمية  مساهمة توصلت الدراسة الى بعم النتائا المرتبطة بمدى     
فـي تطـوير أداس العـاملين بـالمجمع والوكالـة،  252الريحية ممثال  بالمجمع الجهـوي لإلسـتلالل بـردرار والوكالـة 

قتصـإيمانا مـنهم بـرن فعا ادية علـى حـد السـواس. ليـة نشـاط التكـوين هـي وسـيلة الممسسـة لتحقيـن تنميـة بشـرية وا 
س  مـن وراس تبنيهـا لنظـام التكـوين  أكثـر ممـا تضـحي بـه لتنميـة مواردهـا البشـرية ومـن أهـم تلـا فالممسسة تك
 النتائا نذكر: 

     / ناائج الدراتسة النظرية:1
كبير من إدارة الممسسـة ب عتبـاره وسـيلة فعالـة لزيـادة قـدرة المـوظحين  عملية التكوين تجد إهتماماتبين أن   -1

 على العمل بكحاسة أعلى.
التــي ينبلــي مراعاتهــا عنــد ممارســة والشــروط والمتطلبــات  هنــاا عــدد مــن المبــادا أو األســس تبــين أنــه  -2

  من إجل تحقين فعالية التكوين. نشاط التكوين في كل مراحله  بالمنظمة
عمليــة تقيــيم األداس فرصــة لكســ  المعلومــات المرتــدة عــن كافــة الحعاليــات األدائيــة فهــي مطلبــاك ن تبــين أ  -3

 منشوداك وهدفاك مقصوداك للعديد من الممسسات المعاصرة.
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 / ناائج الدراتسة الاطبيقية:2
يـة أفـراد (، ومن حي  الحئة العمرية نجـد أغلب76.7%أغل  أفراد العينة هم ذكور بنسبة)الدرسة أن بينت   -1

(، ومــــن حيــــ  الممهــــل العلمــــي نجــــد دوي المســــتوى 30%بنســــبة ) ســــنة 35و 31أعمــــارهم بــــين العينــــة 
سـنوات، وحسـ  5(، أما من حيـ  الخبـرة فرغلبيـة أفـراد العينـة تقـل خبـرتهم عـن %46.7الجامعي بنسبة )

مــرات (، ومــن حيــ  عــدد 76.7%المركــز الــوظيحي نجــد أن رتبــة موظــف مــرموس هــم األغلبيــة بنســبة )
الخضــوة للتكـــوين نجـــد أن أغلبيـــة أفـــراد العينـــة خضـــعو للتكــوين مـــن مـــرة واحـــدة الـــى خمـــس مـــرات بنســـبة 

(96.7%.) 
 بينت نتائا التحليل الوصحي  لمتلير فعالية التكوين مايلي: -2

 ينبلي أن تتبنى البنوا نظام تكوين فعال لتطوير أداس العاملين.أنه  -
 هارات والخبرات في العمل الحالي.يعمل التكوين في البنا على تنمية الم -
يهدف البنا من التكـوين الـى تزويـد الموظـف بمهـارات ومعـارف فـي أداس العمـل ممـا يزيـد مـن كحاستـه  -

 .بمستوى أفضل من ما هو عليه
 فعالية التكوين كمدخل لتطوير أداس العاملين في البنابينت أراس العينة المدروسة بالنسبة للمحور الثاني  -3

 مايلي:
يظهـر التطـور والتحسـن جليـا فـي أداس المـوظحين، ممـا يـنعكس علـى األداس اإلسـتراتيجي للممسســة أنـه  -

 بعد انتهاس برناما التكوين ومباشرة األعمال.
يساعد تقييم األداس فـي البنـا فـي الوقـوف علـى اإلحتياجـات التكوينيـة الحعليـة التـي تتخـذ أثنـاس وضـع   -

 خطة تكوينية تعالا الضعف في األداس.
تخدم هيئة التكوين في البنا أسالي  التقييم وأدواته التي يتم استخدامها في عملية التقويم فـي بدايـة تس -

 التكوين من أجل إجراس مقارنة بصورة موضوعية وحصر النتائا المحققة بصورة دقيقة.
 العمل(يسعى البنا جاهداك في الححاظ على مناخ التكوين أثناس األداس )مناخ التكوين هو نحسه مناخ  -

 بالنسبة إلختبار الحرضيات تم التوصل الى:  -4
الحرضية الرئيسية األولى التي تنص على أنه توجد فروقات ذات داللـة معنويـة إلجابـات العينـة، قبول  -

، تعــزى للمتليــر المركــز BADRفعاليــة الاكــوين فــي المجمــع الجهــوي لتتســاغالل بــأدرار لبنــكحــول 
 (.α≤0.05معا عند مستوى معنوية)الوظيحي وعدد مرات التكوين، مجتمعة 

الحرضية الرئيسية الثانية التي تنص على أنه  توجد فروقات ذات داللة معنوية إلجابـات العينـة،   قبول -
تعــزى لمتليــر  ،BADRاطــور أداء العــاملين فــي المجمــع الجهــوي لتتســاغالل بــأدرار لبنــك حــول 

 (.α≤0.05توى معنوية)المركز الوظيحي و عدد مرات التكوين، مجتمعة معا عند مس
الحرضـــية الرئيســـية التـــي تـــنص علـــى أنـــه يوجـــد أثـــر لحعاليـــة التكـــوين علـــى أداس العـــاملين  فـــي  بـــولتق -

 (.α≤0.05، عند مستوى معنوية )BADRالمجمع الجهوي لإلستلالل بردرار لبنا 
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 اوصيات الدراتسة:
بــه فــي هــذا المجــال علــى أنــه توصــلنا إليــه مــن نتــائا يمكــن تلخــيص أهــم مــا يمكــن التوصــية  علــى أســاس مــا

 يتضمن:
ضرورة توافر الرغبة لدى أدارات الممسسات بتبني نظام تكوين لمواردها البشـرية ومراعـاة مـدى فعاليـة  -1

 النظام.
حـــ  الممسســــات علـــى تبنــــي أســــالي  تقيـــيم أداس العــــاملين مـــن أجــــل متابعــــة ومعرفـــة ســــبل التطــــوير  -2

 م األداس قبل وبعد عملية التكوين. والتحسين في األداس، وأخص في ذكر أسالي  تقيي
تزويد الموظف بمهارات ومعارف في أداس العمل مما التكوين  ممسسة أن تجعل من بين أهدفال على -3

 .يزيد من كحاسته بمستوى أفضل من ما هو عليه
يعمــل البنــا علــى دراســة معــدالت األداس لــدى المتكــونين لمعرفــة مســتوى أدائهــم قبــل الــدخول الــى  أن -4

 ومقارنتها مع معدالت األداس بعد انتهاسه . التكوين
 يعتمد البنا على استخدام أسلو  الحوار المباشر بين الرئيس والمرموس في تقييم األداس.أن   -5
للوقوف على أفضل اةليات  ية التكوين في الممسسات إجراس المزيد من الدراسات والبحو  حول فعال -6

 والتجسيد الجيد لها. 
 آفا  الدراتسة:

ملية التقصي عن حثيات الموضوة تسحر عن حقون معرفية خصبة تتطلع هي األخرى للتحري والبح ، إن ع
 ومن أبرزها نذكر:

 قياس فعالية التكوين ودورها في تطوير األداس اإلستراتيجي. -
 عالقة الحعالية ببراما التكوين  وسبل تطبيقها. -
 ينأسالي  تقييم أداس العامل باستخدامقياس فعالية التكوين  -
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 : الكاــــــــــــــــــــــب 
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 .القاهرة
معايير قياس واحتسين األداء الحكومي، مدخل المغايرة، ندوة األتساليب الحديثـة أحمد السيد مصطحى،  .2

 .2004سنة ،، القاهرة لحكوميفي قياس األداء ا
 . 2005سنة ، الدار الجامعية،إدارة الموارد البشريةأحمد ماهر،   .3
 .2004سنة النهضة العربية،  ، القاهرة، دار اقييم األداء مدخل لعالم جديدتوفين محمد عبد المحسن،  .4
 .2009سنة  ر، عمان األردن، زهران للنشإدارة الموارد البشريةحنا نصر اهلل،  .5
 .2010سنة ، دار المسيرة  الطبعة األولى الادريب اإلداري المعاصرأحمد الطعاني  حسن .6
  األردن–، عمــــان األولـــى، دار الشـــرون، الطبعـــة الاـــدريب مفهومــــه وفعاليااـــهحســـن أحمـــد الطعـــاني،  .7

 .2009سنة
للنشـر دار المسـيرة الطبعـة الرابعـة،  ،إدارة المـوارد البشـرية  ،لخرشـةخضير كاظم حمود ياسين كاسـ  ا .8

  .2010سنة  والتوزيع
ج ، دار المنهـاقيادة الاغيير والانمية المهنية في المؤتستسـات الاربويـةرافدة الحريري، فاتن عبد الحميد،  .9

  .2017سنة األردن، -للنشر، عمان
 .2014سنة  دار التعليم الجامعي  إدارة الموارد البشريةراوية محمد حسن ومحمد سعيد سلطان  .10
المعرفــة للنشــر كنــوز  ، الطبعــة األولــى إدارة المــوارد البشــرية ،وصــالح الحمــوري  روالنــايف المعايطــة .11

 .2013سنة والتوزيع عمان 
، الجديـدة المفـاهيم والمجـاالت واإلاجاهـات، إدارة الموارد البشـريةسمير عبد الوها ، ليلى الرادعي،  .12

 .2006سنة لسياسية، اد والعلوم االقاهرة مركز الدراسات واإلستشارات العامة، كلية األقتص
–، المنظمة العربيـة للتنميـة اإلداريـة اإلدارة باألداء كمدخل لاقييم العاملينسلوى عمر عبد الرحمان،  .13

 .2015سنة العاصمة، الطبعة األولى الجزائر-القاهرة،والدار الجزائرية
 .1968سنة ة نهضة العربية،القاهر دار ال تسياتسات األفراد:دراتسة في الانظيم، شوقي حسين عبد اهلل .14
ســنة يــة لــإلدارة، بميــا الجيــزة، ، مركــز الخبــرات المهنمهــارات أخصــائي الاــدريبعبــد الرحمــان توفيــن،  .15

2005. 
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 .2009سنة
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  .2001سنة بحو ، الريام،
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 . 2009سنة
 الناشر االتساراايجي ، والاغيير للافكير العربي المدير دليل االتساراايجية اإلدارة (سيد مصطحى،أحمد .32

 . 2015سنة القاهرة ،المملف
 .ي  وجدار للكتا  العلمي، عمان، عالم الكتا  الحدانمية الموارد البشريةنعيم إبراهيم الطاهر،  .33
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 .2005سنة اإلدارة واإلقتصاد  رسالة دكتورة
، تـربص ميـداني يـدخل ضـمن متطلبـات بنك الفالحة الانمية الريفيـة أدراردراتسـة عامـةجميلة الطيبي، .36

 .2016 -2015سنة بردرار  DUEA نيل شهادة الدراسات
الاكوين في احتسين أداء العاملين دراتسة حالة المؤتستسة الوطنية لألشـغال فـي دور بوشلين األمين،  .37

، مذكرة ماستر، فـي العلـوم اإلقتصـادية تخصـص إقتصـاد وتسـيير 2014الى 2010من  ENTPاآلبار
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                 وزارة الاعليم العالي والبحث العلمي                 
 درارأحمد دراية أ الجامعة اإلفريقية                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــاناتسابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 م عليكم ورحمة اهلل وبركاته السال
 :تحية طبيبة وبعد

  دور فعاليــة الاكــوين فــي اطــوير األداء اإلتســاراايجي فــي البنــوك تقــوم الباحثــة بــ جراس دراســة حــول 
إدارة أعمــال، تر فــي تخصــص ، وذلــا اســتكماال لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة ماســ   الاجاريــة المحليــة

ومن أجل تقديم إقتراحات يمكن أن تساهم في تحسين أداس البنـوا. إن حرصـكم علـى تقـديم البيانـات المطلوبـة 
 اإلجابـة نكم التكـرم بتعبئتهـا بعنايـة وآملينـا مـ بدقة وموضوعية يساهم في التوصل لنتائا صحيحة ومحيدة، لدا

ســتحاط بالســـرية  اإلجابـــات أنعلمــا عنهــا تكــون بمـــا يتناســ  مـــع مــا تمتلكونـــه  مــن خبـــرة ومعرفــة مصـــرفية، 
 أوصـحيحة  إجابـةالبح  العلمـي، كمـا انـه فـي مثـل هـذه االسـتمارة ال توجـد  ألغرام إالالتامة، ولن تستخدم 

مـح اليـه الصحيحة هي التي تعبر عن وجهـة نظـرا بصـراحة وبموضـوعية، وهـو مـا نط اإلجابةخاطئة، ولكن 
                             .                                                                                                                            لكم اهتمامكم وتعاونكم معناة ومقدر  رة شاكسة،  من اجل نجاح هذه الدرا

 الباحثة:كلثوم زكاري                                                                                     
 القادريحياوي عبد المشرف:  األستاد                                                                   

 البينات العامة للمؤتستسة:
 بنا الحالحة والتنمية الريحية بردرار. اسم الممسسة: .1
 تجاري. طبيعة نشاطها: .2
 سنة.36 نشاطها: عمر .3
 :الماغيرات الديمغرافية: األولالمحور 

 ذكر:                         أنثى:    :              الجنس 
 :العمر 
 سنة40الى 36من  -سنة فرقل                                 25 -
 سنة فركثر41من  -سنة                           30الى 26من  -
  سنة35الى 31من -
 المؤهل العلمي: 

 ثانوي   أ
 معي جا   ب
 جامعي مابعد التدرج دراسات عليا   ت
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 تسنوات الخبرة: 
                       سنوات                      5أقل من  - أ
 سنوات10الى سنوات 6 -  
 سنة15 الى سنة11 - ت
 سنة فركثر 16 -  
 المركز الوظيفي: 
 رئيس قسم ( أ
 موظف رئيس (  
 موظف  ( ت
  المرات التي خضعت فيها للتكوينعدد 

  مرة      5الى1من
 مرة     10الى6من

 ( على اإلجابة التي تعكس تطور األداس بالتكوين على مستوى الممسسة ×يرجى وضع عالمة )  :2رالمحو 
موافــــــــ   التسؤال الرقم

 بشدة
محـــا مواف 

 يد
 غير

 مواف 
ـــــــــــــ ر غي

موافــــــــ  
 بشدة

نظـــام التكـــوين بتبنـــي  البنـــواتـــوافر الرغبـــة لـــدى إدارات  01
 لمواردها البشرية.

     

تتبنــى البنــوا نظــام تكــوين فعــال لتطــوير أداس لــي أن ينب 02
 العاملين.

     

يجـــــ  أن يكـــــون هنـــــاا بـــــراما تكوينيـــــة ضـــــمن الخطـــــة   03
 وتبنى وفقا الحتياجات وقابليات العاملين. لبناالشاملة ل

     

 

04 

يسعى البنا من عملية تحديد اإلحتياجات التكوينية الى 
 .فضلتليير سلوا وأداس العاملين الى األ

     

 

05 

يعمل التكـوين فـي البنـا علـى تنميـة المهـارات والخبـرات 
 في العمل الحالي.

     

     يهدف البنا مـن التكـوين الـى تزويـد الموظـف بمهـارات   06
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ومعــارف فــي أداس العمــل ممــا يزيــد مــن كحاستــه بمســتوى 
 أفضل من ما هو عليه.

      ألداس..تالحظ نتائا فعالة للتكوين في البنوا على ا 07

 على اإلجابة الاي اعكس فعالية الاكوين كمـدخل لاطـوير أداء العـاملين  ×يرجى وضع عالمةئ  :4المحور 
 في البنك

على اسـتخدام أسـلو  الحـوار المباشـر بـين  البنا عتمدي 8
 الرئيس والمرموس في تقييم األداس.

     

 
9 

ــــــي  ــــــيم األداس ف ــــــايســــــاعد تقي ــــــى  البن ــــــوف عل ــــــي الوق ف
ياجـــات التكوينيـــة الحعليـــة التـــي تتخـــذ أثنـــاس وضـــع اإلحت

 خطة تكوينية تعالا الضعف في األداس.

     

10 
 

على دراسـة معـدالت األداس لـدى المتكـونين  البناعمل ي
ــــــى التكــــــوين  لمعرفــــــة مســــــتوى أدائهــــــم قبــــــل الــــــدخول ال

 ومقارنتها مع معدالت األداس بعد انتهاسه .

     

 
11 

وأدواتـه  يـيمأسـالي  التق لبنـافـي ا تستخدم هيئـة التكـوين
التي يتم استخدامها في عملية التقويم في بداية التكوين 
مـــــن أجـــــل إجـــــراس مقارنـــــة بصـــــورة موضـــــوعية وحصـــــر 

 النتائا المحققة بصورة دقيقة.

     

علـــى متابعـــة أثـــار التكـــوين وتحـــدد مــــدى  البنـــاعمـــل ي 12
رســــوخ  نتائجـــــه لـــــدى المتكـــــونين ومـــــدى قـــــدرتهم علـــــى 

ائجــه فــي ممارســـاتهم وعلــى أدائهــم أعمـــالهم اســتثمار نت
 ونمط عالقاتهم.

     

 
13 

في الححاظ على مناخ التكوين أثناس اك جاهد البناسعى ي
 األداس )مناخ التكوين هو نحسه مناخ العمل(.

     

يظهــر التطــور والتحســن جليــا فــي أداس المــوظحين، ممــا  14
هــاس بعــد انت يــنعكس علــى األداس اإلســتراتيجي للممسســة

 .ومباشرة األعمال برناما التكوين
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* 001الهيكــــل الانظيمـــي للمجمـــع الجهوي لالتساغــــالل بأدرار * :2الملحق رقم   

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

* ـــــــل التنظيمـــي الوكالـــــة بنــــــا )  ( بــــردرار252الهيكـ * :3الملحق رقم  
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 : جدول  يمثل عدد مشاهدات العينة اإلحصائية4الملح  رقم 
 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 30 100,0 

Exclus
a

 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Suppression par liste basée sur toutes les 
variables de la procédure. 

 

  مثل قياس الصد  والثبات ألفا كرومبا  اول ا: جد5لملح  رقما
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,614 7 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,837 7 

 
Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,835 14 

 

 األول لفقرات المحور : جدول يوضح ناائج الوتسط الحتسابي واإلنحراف المعياري 6 الملح  رقم
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Q1 30 1 5 4,00 1,017 
Q2 30 2 5 4,43 ,679 
Q3 30 1 5 4,30 ,877 
Q4 30 3 5 4,30 ,651 
Q5 30 3 5 4,40 ,563 
Q6 30 3 5 4,33 ,547 
Q7 30 3 5 4,13 ,629 

 39942, 4,2714 4,86 3,43 30 فعاليةالتكوين

N valide (listwise) 30     
      

 

 لثانيا لفقرات المحور : جدول يوضح ناائج الوتسط الحتسابي واإلنحراف المعياري7الملح  رقم
Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Q8 30 1 5 3,63 ,964 
Q9 30 2 5 4,00 ,871 

Q10 30 1 5 3,43 1,040 
Q11 30 1 5 3,73 ,944 
Q12 30 1 5 3,70 1,179 
Q13 30 2 5 3,73 ,691 
Q14 30 2 5 4,10 ,662 

 65662, 3,7619 4,86 2,29 30 أداءالعاملين

N valide (listwise) 30     
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 :  جدول يبين ناائج ماغير الجنس8الملح  رقم
 الجنس

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 76,7 76,7 76,7 23 ذكر

 100,0 23,3 23,3 7 أنثى

Total 30 100,0 100,0  

 
 العمر : جدول يبين ناائج ماغير9الملح  رقم

 العمر

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 10,0 10,0 10,0 3 فأقل سنة25

 26,7 16,7 16,7 5 سنة30الى26من

 56,7 30,0 30,0 9 سنة35الى31من

 83,3 26,7 26,7 8 سنة40الى36من

 100,0 16,7 16,7 5 فأكثر سنة41من

Total 30 100,0 100,0  

 

 :  جدول يبين ناائج ماغير المؤهل.10الملح  رقم
 المؤهل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 26,7 26,7 26,7 8 ثانوي

 73,3 46,7 46,7 14 جامعي

 100,0 26,7 26,7 8 التدرج مابعد جامعي

Total 30 100,0 100,0  

 : جدول يبين ناائج ماغير المركز الوظيفي.11الملح  رقم
 

 الوظيفي_المركز

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 10,0 10,0 10,0 3 قسم رئيس

 23,3 13,3 13,3 4 رئيس موظف

 100,0 76,7 76,7 23 مرؤوس موظف

Total 30 100,0 100,0  

 
 جدول يبين ناائج ماغير عدد مرات الاكوين.: 12المحل  رقم

 
 التكوين_مرات_عدد

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

 96,7 96,7 96,7 29 مرة 5الى1 من

 100,0 3,3 3,3 1 مرة10الى6من

Total 30 100,0 100,0  
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 لفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيتسية األولىلالاباين األحداي  احليل ناائج جدول يبين :13الملح  رقم
ANOVA à 1 facteur 

 فعاليةالتكوين

 Somme des 
carrés 

Ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,364 2 ,182 1,152 ,331 

Intra-groupes 4,263 27 ,158   
Total 4,627 29    

 
: جدول يبين ناائج احليل الاباين األحداي للفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيتسية 14المحل  رقم 

 األولى
 

ANOVA à 1 facteur 

 فعاليةالتكوين

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,093 1 ,093 ,575 ,455 

Intra-groupes 4,533 28 ,162   
Total 4,627 29    

 

 : جدول يبين ناائج مشاهدات ماغير كل من المركز الوظيفي وعدد مرات الاكوين15 الملح  رقم
Facteurs inter-sujets 

 Etiquette de 
valeur 

N 

 الوظيفي_المركز

 3 قسم رئيس 3

 4 رئيس موظف 4

 23 مرؤوس موظف 6

 التكوين_مرات_عدد
 29 مرة 5الى1 من 1

 1 مرة10الى6من 2

 
: جدول يبين ناائج احليل الاباين األحادي للفرضية الفرعية األولى للفرضية الرئيتسية 16الملح  رقم
 الثانية. 

ANOVA à 1 facteur 

 أداءالعاملين

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes 1,115 2 ,558 1,322 ,283 

Intra-groupes 11,388 27 ,422   
Total 12,503 29    

 
: جدول يبين ناائج احليل الاباين األحادي للفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيتسية 17الملح  رقم
 الثانية. 

ANOVA à 1 facteur 

 أداءالعاملين

 Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

F Signification 

Inter-groupes ,284 1 ,284 ,650 ,427 

Intra-groupes 12,220 28 ,436   
Total 12,503 29    
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  فعالية التكوين: جدول يوضح ناائج اإلنحدار الخطي البتسيط بين الماغير المتساقل  18الملح  رقم

 تطور أداس العاملين والماغير الاابع  
 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3,783 1 3,783 12,148 ,002
b

 

Résidu 8,720 28 ,311   

Total 12,503 29    
a. Variable dépendante : تطورأداءالعاملين 

b. Valeurs prédites : (constantes), فعاليةالتكوين 

 

 

 

 
Coefficients

a
 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,101 1,113  -,090 ,929 

 002, 3,485 550, 259, 904, فعاليةالتكوين

a. Variable dépendante : تطورأداءالعاملين 
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