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 "احلمد هلل الذي بفضلة تتم النعم فنحمد هللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل"

لي يف احلياة إىل من علمين كيف أعيش بكرام إىل العطوفاهدي مثرة جهدي إىل قدويت ومثلي االع  

 اباب حبييب"

 إىل اليت مل أجد الكلمات اليت متنحها حقها إىل ملحمة احلب وفرحة العمر ومثال التفاين والعطاء

  احلبيبة" أمي

مربوك وزوجته إىل القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رايحني حيايت إخويت ) حممد رمحة هللا عليه 
، مرمي وزوجها وابنها الكتكوت، عبد السالم، صليحة، وائم(ةوأبنائه،فاطمة؛مباركة وزوجها، زينب، راحب  

 إىل سندي ورفيق دريب" عمر"

 إىل جديت وجدي خاليت واخوايل إىل كل عائلة قلوسي وعائلة جبور

  مجيع أفراد قسم علوم التسيرإىل األستاذ املشرف عبد القادر حيياوي إىل مجيع صديقات الدراسة إىل

  

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 كلمة شكر
 

 الصحة والعافية والعزمية أهلمنااحلمد هلل عز وجل الذي وفقنا يف إمتام البحث العلمي، والذي 

 فاحلمد هلل محدا كثرا

 الدكتور املشرف "حيياوي عبد القادر" على كل ما األستاذ نتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل

تلفة   جوانبها املخسيت يفاموضوع در  إثراءتوجيهات ومعلومات قيمة سامهت يف قدمه يل من 

كل من وقف معي يف إعداد هذا املشروع العلمي من بعيد او  كما أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل

 .قريب
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وخدمات  جل خلق سلعأادية  من قتصادية وحدة إنتاج تجمع بين الموارد البشرية والمتعتبر المؤسسة اال
 وتحقيق البقاء واالستمرارية.من اجلها  أنشأتلتحقيق األهداف التي 

ومن أجل مواكبة التطورات والتغيرات االقتصادية الذي عرفها العالم الخارجي وزيادة حدة المنافسة القائمة البد 
العنصر البشري ألنه يعتبر الركيزة  المؤسسة أن تتبع منهج جيد لتطوير كل من مواردها بما في ذلك  على

رد األساسية وذات أهمية بالغة وفعالية عالية في بقاء المؤسسة واعتماد المؤسسة في حد ذاتها على المو 
جل مواكبة التغيرات الحاصلة في مختلف مجاالتها، ولهذا وجب على البشري لتسييرها وتطويرها من أ

ي من خالل كيفية توظيفه وإعداده والمحافظة عليه بتلبية جميع المؤسسة معرفة كيفية تسيير المورد البشر 
 المعنوية.و رغباته المادية 

ويظهر اهتمام المؤسسة بالمورد البشري من خالل إتباعها لمجموعة من الوسائل واألساليب والمناهج التي 
له فعالية عالية وعائد  تساعده على تنميته، حيث يعد التكوين وسيلة ناجحة لتنمية المورد البشري، فالتكوين

ها الفرد خالل البرنامج يعلى الفرد المكون من خالل المكتسبات والمعارف والمهارات التي يحصل عل
 التكويني.

اعة العملية التكوينية  لما المادية ومختصون من أجل إنجاح ونجلذا يجب على المؤسسة توفير اإلمكانيات 
أداء العاملين داخل المؤسسة، فالتكوين الجيد للعاملين يعتبر وسيلة لها دور وفعالية في تحسين مستوي كفاءة 

 في رفع مستواهم وأدائهم ومن ثم رفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسة وهذا ما سنحاول  إثباته في هذه الدارسة. 

 من ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع بالشكل التالي: إشكالية الدراسة:-1

 ؟الضمان اَلجتماعي لالجراء لية التكوين في تحسين أداء العاملين في مؤسسةمدي فعا ما

 اإلشكاليات الفرعية-2

 ؟في المؤسسة لهل للتكوين دور فعا-1

 ؟داخل المؤسسة محل الدراسة هل يوجد اثر للتكوين على أداء العاملين-2

  ؟داخل المؤسسة محل الدراسة هل للتكوين دور في تحسين أداء العاملين-3
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 النحو التالي: صياغة فرضيات الدراسة علىمن اجل اإللمام بجوانب الموضوع تم فرضيات الدراسة: -4

توجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية بين فعالية التكوين و أداء العاملين الفرضية الرئيسية األولي:  
 %.5في مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء عند مستوي داللة 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد احتياجات التكوين وأداء العاملين  ألولي:الفرضية الفرعية ا
 0.05بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء عند مستوى داللة 

 :بين بعد تصميم البرنامج التكويني وأداء عالقة ذات داللة إحصائية وجد ت الفرضية الفرعية الثانية
 .0.05جراء عند مستوى داللة العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإل

 :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد تنفذ برنامج التكوين وأداء  الفرضية الفرعية الثالثة
 0.05العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة

 :كوينية وأداء بين بعد تقييم العملية التعالقة ذات داللة إحصائية وجد ت الفرضية الفرعية الرابعة
 0.05العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة

 بين بعد التمكين وأداء العاملين بمؤسسة عالقة ذات داللة إحصائية وجد ت: الفرضية الفرعية الخامسة
 0.05الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

 :في مؤسسة الضمان على أداء العاملين لتكوين ثر لفعالية اأوجد ي الفرضية الرئيسية الثانية
 تعزى للمتغيرات الشخصية. 0.05االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة

في فعالية التكوين ذات داللة معنوية حول مستوى  قاتفرو توجد الفرضية الرئيسية الثانية: 
 .الشخصية  تعزى إلى المتغيرات 0.05بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

 :بمؤسسة في فعالية التكوين توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  الفرضية الفرعية األولي
 هل العلمي للمتغير المؤ تعزى  0.05الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

 :سة فعالية التكوين بمؤستوجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  الفرضية الفرعية الثانية
 تعزى للمتغير العمر 0.05الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

 :فعالية التكوين بمؤسسة توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  الفرضية الفرعية الثالثة
 للمتغير الخبرةتعزى  0.05الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

أداء العاملين في مؤسسة ت ذات داللة معنوية حول مستوى توجد فروقاالفرضية الرئيسية الثالثة:  
 تعزى للمتغيرات الشخصية. 0.05الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى داللة 



 مقدمة
 

 
 ج

 

 :في مؤسسة أداء العاملين توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  الفرضية الفرعية األولي
 للمتغير المؤهل العلمي تعزى  0.05الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى داللة 

 :في مؤسسة أداء العاملين توجد فروقات ذات داللة معنوية حول مستوى  الفرضية الفرعية الثانية
 تعزى للمتغير الخبرة 0.05الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى داللة 

 :مؤسسة في أداء العاملين ذات داللة معنوية حول مستوى  فورقاتتوجد  الفرضية الفرعية الثالثة
 .تعزى للمتغير العمر 0.05الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى داللة 

ن وكيف تؤثر البرامج التكوينية في التعرف على ماهية التكوي تبرز أهمية هذه الدراسةأهمية الدراسة:-5
لتكوين د ذاتها على أداء العاملين، كما تكمن أهميتها في معرفة اهتمام المؤسسة محل الدارسة بعملية ابح

 ودورها في تحسين أداء العاملين.

تكمن أهداف هذه الدراسة في كونها قيمة مضافة لموضوع في غاية األهمية وهو دور أهداف الدراسة:-6
 تفعالية التكوين وأثره على أداء العاملين إضافة إلي ماستضيفة هذه الدراسة من إثراء معرفي للدراسا

 تكوين، وكذلك تحليل ودراسة اثر التكوين على أداء العاملين.السابقة، ومحاولة واكتشاف فعالية ال

 دوافع اختيار الموضوع:-7

 هناك عدة دوافع وأسباب ساهمت في اختيار دراسة هذا الموضوع :

التوجه الشخصي  إلي مثل هذه المواضيع المتعلقة بالموارد البشرية وإجراء عدة األسباب الشخصية:
ل المشوار الدراسي، مما جعلني اختار هذا الموضوع بالضبط بحوث حول مثل هذه المواضيع خال

 على غرار بقية المواضيع.
 :تكمن هذه األسباب كون الموضوع يدخل ضمن تخصص إدارة األعمال،  األسباب الموضوعية

وكذلك اعتبار الموضوع من المواضيع الحديثة والبد من االهتمام بها، و محاولة معرفة مدي اهتمام 
 ان االجتماعي لألجراء بالتكوين.مؤسسة الضم

 حدود الدراسة:-8

  :جويلية1 إلى 2020ماس 19أجريت الدراسة من الىالمجال الزماني  
 :بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء فرع أدرار ةأجريت الدراسالمجال المكاني 



 مقدمة
 

 
 د

 

 :اقتصرت عينة الدراسة على العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عينة الدراسة  
 :التركيز على معرفة فعالية التكوين وأثره على أداء العاملين المجال الموضوعي 
 :تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، بحيث اعتمد المنهج  المنهج المتبع

الوصفي  من اجل التطرق إلي المفاهيم المتعلقة بمتغيرات الدراسة التكوين وأداء العاملين ، وتم 
عتماد في الجانب التطبيقي التحليلي فقد تم االعتماد على دراسة حالة باستخدام االستبيان لتحليل اال

 كافة البيانات، والطرق اإلحصائية المناسبة.
: واجهتني صعوبات خالل إعدادي لهذه الدراسة تعلقت هذه الصعوبات بالمجال صعوبات الدراسة-9

 سة.التطبيقي وكيفية اإلسقاط المنهجي للدار 

لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، يحتوي كل فصل على مبحثين، حيث تقسيمات الدراسة: -10
 ل من:خصص ك

  :األسس النظرية واإلطار المفاهيمي والمنهجي لمفهوم التكوين وأداء العملين الفصل األول 
 :دراسة ميدانية بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء فرع أدرار الفصل الثاني 
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 تمهيد 

تهتم المؤسسات االقتصادية الحديثة بوظيفة التكوين التي تعتبرها المؤسسة أهم مقومات العنصر البشري، 
حيث تعتمد عليها المؤسسات االقتصادية في بناء جهود أكثر فعالية كما تعتبرها المحرك األساسي لتنمية 

 وتطوير المؤسسة.

التي تهتم بها المؤسسات االقتصادية لما لها من أهمية عالية في التعرف يعد أداء العاملين من المواضيع 
على مدي نجاعة وكفاءة العاملين داخل المنظمة فنجد أن المؤسسات تسعي جاهدة لتحقيق مستوي عالي من 

 األداء .
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 أداء العاملين على المبحث األول: اإلطار النظري لدور فعالية التكوين وأثره
المؤسسات االقتصادية بوظيفة التكوين كونها مرتبطة ارتباطا وثيق بمستوي أداء العامل وبالوظيفة التي  تهتم

 يشغلها الموظف
 اإلطار النظري للتكوين المطلب األول:

 مفهوم التكوين الفرع األول:

تاجية ويعد علما من التكوين هو عملية سلوكية يقصد بها تغيير الفرد بهدف تنمية قدراته ورفع كفايته اإلن
 العلوم إذا ما نظرنا أليه من ناحية تطبيقية، وفيما يلي بعض المفاهيم حول العملية الكونية.

يعرف التكوين على انه "مجموعة من نشاطات التعلم المبرمجة بهدف إكساب الفرد والجماعات المعارف -1 
المهني من جهة ،وتحقيق  –الجتماعي والمهارات  واالتجاهات التي تساعدهم علي التكيف مع المحيط ا

  (37، صفحة 2010)بوحفص،  فعالية التنظيم الذي إليه من جهة ثانية."

:" على انه توظيف المعلومات والمهارات واالتجاهات المتعلقة في البيئة العمل بعد 2002يعرف حسنين-2
 (17، صفحة 2013)الطعاني،  المشاركة في التدريب".

لعملية المنظمة المستمرة التي يكتسب الفرد من خاللها المعارف والمهارات او القدرات ا "أيضاكما يعرف -3
 (125، صفحة 2007 )الحرشة، "واألفكار واآلراء التي يقتضيها أداء عمل معين أو بلوغ هدف محدد

يعتبر التكوين وظيفة من وظائف المؤسسة تهدف إلي إحداث تغيرات في أداء العاملين   التعريف الشامل:
مما تودي هذه التغيرات إلى تزويد الموظف بالمعلومات والمهارات والمعارف، التي تكسبه معارف جديدة ذات 

بطريقة جيدة، ومواكبة جميع  هعليها في أداء عمل مستوي عالي من الدقة والخبرة التي يمكن االعتماد 
 التغيرات التي قد تحصل في المؤسسة.

 الفرع الثاني :أنواع التكوين

 التكوين من حيث الزمان:وينقسم إلي: (1

يقصد به إعداد األفراد علميا وعمليا إعدادا سليما بحيث يؤهلهم للقيام  التكوين قبل الخدمة:1-1
حدود واحتياجات وبيئة  .وكذلك التعرف علىم عند التحاقهم بوظائفهم باألعمال التي ستوكل إليه

وبالتالي ضمان انتظامه في العمل،  وقوانين ولوائح الوظيفة حتى يتحقق للموظف اإلحاطة بوظيفته،
 حيث يشمل التكوين قبل االلتحاق بالعمل على:
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 :لموظف الجديد بعمله ومهامه تعليم ا إلىالذي يهدف التكوين  وه التكوين التمهيدي أو التوجيهي
 .هتالمسندة له وظروف عمله واتصاال

  مجموعة من التوجيهات التي يتلقاها الموظف المتعلقة بواجبات  يقوم على العمل : على التكوين
الوظيفة عن طريق غير رسمي من زميل له في العمل أو رئيسه، ويتم ذلك في موقع العمل نفسه 

 (141-138، الصفحات 2009)ياغي،  الذي يعمل به الموظف.

يتم عن طريق المشرف او احد العاملين القدامى والذي يكون مسئوال عن  التكوين أثناء الخدمة:1-2
 تدريب وتعليم العاملين، تمد هذه الطريقة العاملين بالخبرة المباشرة تحت ظروف العمل العادية.

 (636)ابراهيم، ، صفحة 

 التكوين من  حيث المضمون: وينقسم إلي:(2

يقصد به التدريب على األعمال ذات الطابع المتماثل مثل األعمال الكتابية وأعمال :التكوين اإلداري 2-1
، صفحة 2004)الباقي ص.،  المستودعات والمشتريات  والشؤون المالية وأعمال السجالت والمحفوظات.

220)  

مجموعة األنشطة والجهود التي تهدف إلي إكساب فئة العمال المهرة والمعارف التكوين المهني:2-2
 (67، صفحة 2002)قبرة،  .والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء أعمالهم بهدف إعدادهم ورفع مستواهم

برامج المخصصة لمزاولة عمل متخصص في يشمل هذا النوع من التكوين على  التكوين التخصصي:2-3
مجال معين، مثل وظائف المحاسبين والمهندسين واألطباء.وذلك بهدف تنمية المهارات والخبرات المتخصصة 

 (145، صفحة 2009)حسن ع.،  لمواجهة مشاكل العمل وتغيير السلوك وتحسين مستويات األداء.

 :وينقسم إليالتكوين من حيث المكان(3

ويقوم به احد العمال القدامى او المدير .حيث يوضح للفرد كيفية أداء العمل :التكوين داخل موقع العمل3-1
 (168، صفحة 2004)حسن ر.،  .ويسمح له آن يؤدي العمل تحت إشرافه كمدرب

شكل  المعاهد التكوينية او الجامعات علىتم هذا التكوين في قاعات في التكوين خارج موقع العمل:3-2
الندوات والحاالت التكوينية واألفالم  المحاضرات او ويتفاوت مابين أسلوب ،يرة او متوسطة المدىدورات قص
(257، صفحة 2014)منير،  التلفزيونية.
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 التكوين من حيث عدد المتكونين:(4

ويمثل هذا النمط من التكوين تطوير المهارات والقدرات الفردية والتي غالبا ما تتعلق  الفردي: التكوين4-1
 المعنيين. األفراد او فنية عليا ولذا فانه يقتضي على باألفراد الذين تم ترتيبهم لمراكز إدارية

تلتحق غالبا ما  وهذا النمط من التكوين يعتمد األسلوب الجماعي في التكوين إذا الجماعي:التكوين 2-4
تطوير مهارتهم في احد   من األفراد المراد تدريبهم جماعيا في مراكز تدريبية متخصصة لغرض   مجموعة

الت او األجهزة الجديدة او مجموعة من استخدام اآل عملون بها كمجموعة من الفنيين علىالمجاالت التي ي
فان هذا النمط التدريبي يقوم  استخدام أجهزة الحاسوب او التقنيات الحديثة في العمل وهكذاعلى  اإلداريين

  (143، صفحة 2009)حمود،  تدريب جماعات وليس أفراد. على

 الفرع الثالث:أهمية التكوين

  :أهمية التكوين بالنسبة للمؤسسةأوَل

 أ(تحسين المعارف والمهارات الخاصة بالعمل في كل مستويات المنظمة

 بفاعلية أكثر اب(التدريب يمكن المنظمة من حل مشاكلها واتخاذ قراراته

 ج(يساعد في تجديد وإثراء المعلومات التي تحتاجها المنظمة لصياغة أهدافها وتنفيذ سياساتها.

 في بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت واالستشارات الداخلية  د(يساعد 

 (273، صفحة 2005)العبادي،  .ه(يساهم في ربط أهداف العاملين بأهداف المنظمة

 ثانيا:أهمية التكوين بالنسبة لألفراد العاملين

 راد وعالج معوقات األداء المختلفة يهدف التكوين إلى عالج حاالت نقص المهارات لدي األفأ(

 .إلى درجات رضا عاليةمما يودى  لدي الفرد، ةبناء الثق يساعد التدريب على ب(

 بناء واكتساب وتعلم مهارات جديدة في مختلف مجاالت عملهم. تكوين يساعد األفراد العاملين علىالج(
 (338، صفحة 2009)الرب، 

 .د(مساعدتهم في تحسين فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارهم فيها

 ج(مساعدتهم في حل مشاكلهم في العمل.
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 .ه(يطور وينمي الدافعية نحو األداء ويخلق فرضا للنمو والتطوير لدى العاملين

 (43، صفحة 2010-2009)فوزية،  (يساهم في تنمية القدرات الذاتية لإلدارة والرفاهية لدى العاملين.و

 مراحل العملية التكوينية الفرع الرابع:

لتحقيق األهداف المسطرة من التكوين يستوجب ضبط مجموعة من اإلجراءات واتخاذ كل االحتياطات 
لية شئ يخضع للصدفة إذ البد للعم التي قد تظهر أثناء التنفيذ، فال والتدابير الضرورية تحسبا للمفاجآت

 أن تمر عبر المراحل والمتمثلة فيما يلي: ةالتكويني

 مرحلة تحديد اَلحتياجات التكوينية: أوَل:

جعل النشاط  ق لالحتياجات التدريبية يساعد علىوهي من العناصر الهامة في هذه العملية الن التحديد الدقي
ويوفر كثيرا من الجهد  واقعيا،  تدربين ويجعله كذلك نشاطاالتدريبي نشاطا هادفا ذا معني للمنظمة والم

وان التكوين المنظم المخطط يمكن أن ، والنفقات، وعندما نقول أن هناك احتجاجا تدريبيا في مؤسسة ما
فالتكوين إذا يساعد في سد نقص معين في المنظمة، فالحاجة  يغطي تلك الفجوة،  يتالقي ذلك النقص، او

مستقبلي بين وضع قائم وبين وضع قائم وبين وضع مرغوب  للتدريب هو وجود تناقض او اختالف حالي او
 .فيه في أداء المنظمة او في الوظيفة او في األفراد

 من هذا التعريف يتبين لنا:

 أن الحاجة التدريبية تمثل تناقضا او فجوة بين وضع مرغوب فيه.( أ
 أن النقص يكون في األداء المتعلق بالمنظمة او الوظيفة او األفراد( ب

 تحديد االحتياجات التكوينية على ثالث مستويات هي: حيث يمكن

 :التدريب، هل هو في قسم اإلنتاج او في قسم  إلىوهي معرفة أين توجه الحاجة  مستوي المنظمة
 التسويق او غيرها.

 ل ماهى المعارف والمهارات واالتجاهات التي تتطلبها وظيفة من نسأ :وعلى مستوى الوظيفة 

 .و محلل ماليالوظائف، كوظيفة مدرب أ

 التدريب في المنظمة وما هي المعارف  إلىأي من األفراد الذين يحتاجون  :مستوي األفراد
 (44-42، الصفحات 2010)عيسى،  تنمية وتطوير لديهم. إلىواالتجاهات والمهارات التي تحتاج 
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  تصميم البرنامج التكويني:ثانيا: 

من أهم المراحل في العملية التدريبية، وذلك الن تصميم البرنامج يتكون من عدة عناصر، وبالتالي يعتبر 
فهي ليست سهلة بل عملية معقدة تتشابك مع عدد من التغيرات والقوي والعوامل داخل النظام التدريبي 

لك البرنامج.واهم خطوات وخارجه، وكذلك إن نجاح البرنامج يعتمد في األساس على التصميم الدقيق الجيد لذ
 )عناصر( تصميم البرنامج التكويني:

 تحديد األهداف من المطلوبة من البرنامج التكويني:(1

تبدأ المرحلة الثانية من  ،عندما تحدد الحاجة الفعلية للتدريب ويتضح لإلدارة انه هناك عدم قدرة على األداء
تنفيذها والبد المرجوة من البرامج التدريبية الملزم ،  افمراحل تصميم عملية التدريب، وهي مرحلة تحديد األهد

 هذه األهداف بشكل واضح وصحيح وقابل للقياس من اجل تنفيذ المراحل الالحقة من عملية أن تحدد
بحيث البد أن تحدد أهداف التدريب وفق المعايير اآلتية: البد أن تساهم في تصحيح  ،التدريب بالشكل السليم

ان تكون و  المطلوب بعد التدريب، والبد أن تكون في حد ذاتها معيارا يقاس عليه األداء بلية،المستق تالقرارا
 (193، صفحة 2004)الموسوي،  .و التكلفة او جودة األداءة للقياس كما ونوعا من حيث الوقت قابل

 وضع محتوي البرنامج التكويني(2

مج تدريبي يرتبط بشكل عام باألهداف المحددة لذلك البرنامج، وعليه فانه عند تحديد إن محتوي أي برنا 
 المحتوي يجب أن نضع األسئلة التالية في االعتبار:

 هل يغطي المحتوي أهداف البرنامج التكويني؟ 
 هل يلبي المحتوي المقترح االحتياجات التكوينية للمتدرب؟ 
 ألداء المطلوب؟هل يؤدي المحتوي المقترح إلى مستوي ا 
 ماهو رأي المدربون او الخبراء اآلخرين الذين يدربون في نفس المجال في المحتوي المقترح؟ 

بعد تحديد األهمية النسبية لكل موضوع يتم تحديد الترتيب الذي يتم به (ترتيب المحتوى التكويني: 3
فقا للترتيب لمنطقي من عرض الموضوعات المختلفة في المحتوي التكويني. ويكون ذلك إلى حد ما و 

 وجهة نظر المتكون.

في هذه الخطوة يتم تحديد األهمية النسبية لكل موضوع، حيث أن ذلك يمثل أهمية  محتويات البرنامج:(4
، 2009)حسن ع.،  كبيرة في االعتبارات التنظيمية )تخصيص الوقت الالزم لمختلف الموضوعات(.

 (159-158الصفحات 



 مليناتكوين وأداء العاألدبيات النظرية لل                        الفصل األول                

 

 
11 

 

 :تحديد أساليب التكوين(5

ويقصد بها التدريب في مكان العمل حيث يتولي الرؤساء تدريب المرؤوسين طريقة الخبرة اإلرشادية:  ( أ
وتنميتهم بإعطائهم الخبرة التي ترشدهم إلي أفضل الطرق الستيعاب العمل. وتتمثل هذه الخبرة في 

ية، وبعض الوجبات الخاصة، عرض بعض المشاكل التي يجب أشياء كثيرة مثل واجبات العمل اليوم
، 2001)الباقي ص.، ادارة االفراد،  حلها، المشاركة في االجتماعات، االشتراك مع فرق العمل.

 (300-299الصفحات 
إداريين ومشرفين –المنظمة : وهي الحصر والتحليل المنظم إلفراد اإلدارة بطريقة تحليل اإلدارة( ب

بما في ذلك من دراسة لقدراتهم الحالية واحتياجاتهم التدريبية والشخصية باإلضافة إلي  -وفنيين
 دارسة وافية لجميع وظائهم بحيث يمكن في النهاية التوفيق بين الفرد والوظيفة

تبادل  إلىأساسا وهي أقدم الطرق المستخدمة في التدريب والتنمية وتهدف طريقة اَلجتماعات: ( ت
قبول األفراد  يمكن الحصول على اآلراء وتشجيع المشاركة الديمقراطية من خالل االجتماعات حتى

لما يتم تعلمه. وقد يعتبر البعض هذه الطريقة وسيلة لحل المشكالت وليست أداة للتدريب الن مثل 
يطلب من األعضاء تقديم ما تعقد حينما تظهر بعض المشاكل اإلدارية حيث ادة هذه االجتماعات ع

الحلول التي يرونها لها. ولكن بغض النظر إليها باعتبارها طريقة للتدريب والتنمية إذا استخدم رئيس 
 االجتماعات مثل هذه المشاكل كوسيلة لتسهيل عملية التعلم لألعضاء.

ع دائرة يويقصد بها الحركة المخططة لألفراد من وظيفة ألخرى بهدف توس التمرير علي األعمال:( ث
 معارفهم وخبراتهم وتنويعها. وبذلك فهي تختلف عن نقل العاملين من وظيفة الخري 

يقصد بها إدارة المنظمة من خالل جماعات منظمة بطريقة رسمية بدال من  اإلدارة المتعددة:( ج
االعتماد علي عدد قليل من أفراد اإلدارة. ومثل هذه الجماعات قد توجد في شكل مجالس مساعدة 

 (299، صفحة 2009)الكسواني،  مجلس المبيعات او اإلنتاج.مثل 
يستخدم هذا األسلوب بتجميع عدد من المتكونين مع المشرف،ويتم تكليف فرد او  تمثيل األدوار:( ح

، 2011)بوخمخم،  اثنين بتمثيل ادوار معينة بشكل تلقائي وطبيعي كما لو كانوا في الحياة الواقعية.
 (196صفحة 

في  تعريف الموظفين بردود فعل وأراء كل منهم تجاه االخر إلىيهدف هذا األسلوب دراسة الحاَلت:( خ
، 2009اصر، )ن سبيل إتاحة الفرصة لهم لتعديل سلوكهم وتفادي االحتكاك والتناحر داخل المؤسسة

 .(235صفحة 
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محاولة تغيير اتجاهات األفراد وذلك بوضعهم في الموقف الذي يتيح  إلىتهدف : ةتدريب الحساسي( د
)الكسواني،  لهم رؤية عيوبهم وانعكاساتهم السلبية عن اآلخرين حيث تبز أهمية التغيير وضرورته.

 (236، صفحة 2009
أسلوب أكاديمي قديم لنقل المعلومات بطريقة رسمية لمجموعات كبيرة بالمعلومات المحاضرة:  بأسلو ( ذ

والمفاهيم والبيانات عن طريق شخصي علمي من محاضر له صفات تؤهله في عرض مفاهيمه 
)العزواي،  المشاركة. المتربين على األعضاءب وتشجيع كل المناس اإللقاءومعلوماته، من حيث 

 (114، صفحة 2006
ش المتدربون وفق هيكل محدد لعناصر الموضوع التدريبي حيث يتناق أسلوب المناقشات المبرمجة:( ر

)مصطفي،  ويتم اإلعالن مسبقا عن هدف او أهداف المناقشة.، بهدف تعلم موضوعات محددة
 (251، صفحة 2006

يجب تصميم التدريب بحيث يكون مالئما لألشخاص المتدربين. فالتدريب المالئم فقط  اختيار المتكونين:(6
العمل وليست  الذين انضموا حديثا إلى لمجموعة من الحرفيين الذين يتحلون بالخبرة  مثال ال يفيد األشخاص

 لديهم الخبرة الكافية، والعكس صحيح أيضا.

 العتبار لدي اختيار المتدربين تشمل:ا في عينوالجوانب التي يجب أخذها 

 ماهو عدد المتدربين؟ 
 ماهو المستوي التربوي العام لهؤالء المتدربين؟ 
 مؤهل المتدربين؟ ماهى 
 الخبرة التي يتحلي بها هؤالء المتدربين؟ ماهى 
  ماهو معيار اختيار هؤالء المتدربين؟ 
  بين؟ماهى الوظائف الحالية التي يقوم بها هؤالء المتدر 
 ماهى أسباب رغبة هؤالء في التدريب؟ 
 .؟(51، صفحة 1997)بيل،  هل يعمل هؤالء المتدربين كفريق متعاون؟ 

 اختيار المكونين:(07

تحديد نوعية المدربين يعتبر من العناصر الهامة الواجب أخذها بعين االعتبار عند القيام بتخطيط  أنالشك 
برامج التدريبية إذن توفر المدرب الكفء يمثل عامال من العوامل الرئيسية التي تعطي مؤشرا مسبقا على ال
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زيادة احتماالت نجاح البرامج التدريبية التي يتم اعددها وتوجيهها للقوى العاملة على اختالف مستوياتها 
 وتخصصاتها.وعلى أي حال يتوقف اختيار المدرب على ما يأتي:

 التدريب المراد استخدامه. أسلوب-أ(

 المادة التدريبية المراد إكسابها للمتدربين.-ب(

 (245، صفحة 2019)درويش،  نوعية المتدربين.-ج(

يتم اختيار الموقع المناسب للتكوين حسب أهداف التكوين وإمكانيات المنظمة فإذا كان : مكان التكوين(8
كوين  الوظيفة يتم في موقع العمل نفسه أما إذا كانت المنظمة تريد تنفيذ نشاطات تكوين بصورة الهدف هو ت

)بزايد،  مستمرة ودون التأثير على سير العمل، تختار مراكز تدريب خارجية او تقيم مركز تدريب خاص بها.
 (106، صفحة 2010/2011

هي عملية مبنية علي تنظيم دقيق يتم من خالله نقل الخبرات والمعارف لزيادة مهارات ن:هندسة التكوي(9
الرئيسية للتكوين التي  األهداف إلىومعلومات المستهدفين من التكوين او تغير سلوكياتهم وقناعاتهم للوصول 

 (77)مرزوق، صفحة  تحقيقها علي درجة كفاءة هؤالء المتدربين ومجهودا تهم المبذولة. قيتواف

ي التعرف على يستفيد مشرفي برنامج التدريب من وضع ميزانية التدريب فتحديد ميزانية التكوين: (10
كما قد يؤثر في تعديل البرنامج ومحتواه بالشكل الذي يسمح  لتكاليف التقديرية لبرنامج التدريب من عدمه.ا

                                                                                                                  (50، صفحة 2009)الصيرفي، يا، كما يؤثر في تحديد قيمة اشتراك الدارس. بان يكون برنامجا اقتصاد
 مرحلة تنفيذ وتقييم البرنامج التكويني:(11

 تنفيذ البرنامج التكويني: أوَل:

هي الضغوط العريضة لما سيقال ويفعل خالل فترة زمنية أثناء  إعداد خطة جلسة تكوينية:-1
التدريب، وهي تمثل دليل للمدرب عن كيفية تنفيذ الجلسة التدريبية، حيث أنها توضح متي تستخدم 

لة التي قد يطرحها المتدربون، وخطة المعاينات التدريبية، الزمن المخصص لكل جزء والتوقع لألسئ
الجلسة التدريبية تجنب المدرب ضياع الوقت او االنحراف عن الموضوع وتساعده علي تحقيق 

 أهداف الجلسة بالصورة المطلوبة.
جمع المعلومات المتعلقة تتطلب القيام بالخطة ثالثة عمليات وهي:  وضع خطة الجلسة:-2

تنظيم المحتوي التدريبي بشكل متسلسل أي من العام إلي ثم  يبي.تحديد المحتوي التدر ثم  بالموضوع
 (273-272، الصفحات 2009)الطاهر،  الخاص.
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 تقييم البرنامج التكويني: :ثانيا

تي وضع من المقصود بالتقييم هنا هو قياس كفاءة البرنامج التدريبي ومدي نجاعته في تحقيق األهداف ال   
اجلها، ومن الممكن أن تكون عملية التقييم أثناء وبعد عملية تطبيق التدريب وهناك عدة نماذج فكرية التي 
تشملها عملية التقييم ومن هذه النماذج )نموذج كير كباتريك( والذي يشير فيه إلى الجوانب التالية: ردود 

 (141، صفحة 2011)حسونة،  .النتائج-السلوك-التعلم–الفعل 

 أدوات تقييم التكوين 
االستبانة: وهي عبارة عن مجموعة من الفقرات يتم صياغتها حسب أبعاد الدارسة، ويطلب من  .1

األشخاص المستهدفين اإلجابة عنها بحسب ما يجدونه ينطبق مع أرائهم وقناعاتهم، ومن ثم تجمع هذه 
إلحصائية الالزمة، ويشترط في هذه االستبانة الوضوح والدقة والموضوعية اإلجابات وتحلل بالطرق ا

 وسهولة فهم فقراتها.
االختبارات: وهي إما أن تكون شفوية او تحريره، وتهدف إلى التعرف علي أهم االحتياجات التدريبية  .2

وتتميز  لإلفراد العاملين، وكذلك معرفة مدي استيعاب المتدربين لموضوعات البرنامج التدريبي
 االختبارات بسهولة إعدادها ومقارنة نتائجها.

المقابلة: وهي عبارة عن لقاء شخصي بين القائم علي التقييم وبين المتدربين، وذلك بهدف التعرف  .3
على مدى الفائدة التي حققها المتدربون من خالل اشتراكهم في البرنامج التكوينية، ويراعى عند إجراء 

المطروحة واإلصغاء الجيد للمبحوثين وتفادي األحكام واالستنتاجات الفورية المقابلة وضوح األسئلة 
 علي اإلجابات من قبل الباحثين.

تحليل المشكالت: وتتم من خال مراقبة سلوك المتدرب أثناء عملية التدريب، والتعرف إلى مدى  .4
إلى مدى تطور أداء األفراد  استيعابه وفهمه للمادة التكوينية ومالحظة أداء األفراد بعد التدريب للتعرف

 نتيجة التدريب.
مراجعة السجالت والتقارير: حيث تفيد هذه المراجعة التعرف علي معدالت اإلنتاج و حوادث العمل  .5

ودوراته وعدد تغيب العاملين عن العمل عن العمل، ومن خالل المعلومات المتوفرة لدينا يمكننا 
، الصفحات 2016)اسعد، كوينية في تحقيق أهدافها. الحصول على مؤشر بمدى فاعلية البرامج الت

7-8) 
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 المطلب الثاني: من التكوين إلى التمكين 

 الفرع األول:مفهوم التمكين

: يعرف التمكين على انه "عملية إعطاء األفراد سلطة أوسع في ممارسة الرقابة وتحمل تعريف التمكين
كما (10، صفحة 2010)جودة،  ".توفي استخدام قدراتهم ،ومن خالل تشجيعهم علي اتخاذ القرارا ةالمسؤولي

القوة الالزمة التخاذ القرارات واإلسهام في وضع الخطط، خاصة تلك التي  عملية اكتساب" عرفه افندي وكما
، 2011)الخفاجي،  دي الموظفين لتحسين أداء  المنظمة".تخص الوظائف، واستخدام الخبرة الموجودة ل

  (36صفحة 

نقل المسؤولية بشكل متكافئ من المديرين إلى المرؤوسين كما انه دعم المرؤوسين  على انه"كما يعرف أيضا 
لقرار، وفيه يكون المرؤوس المسؤول بالسلطة ودعوة صادقة للعاملين بالمنظمة للمشاركة في سلطة اتخاذ ا

 (60، صفحة 2016-2015)فاطمة،  عن جودة ما يقرره أو يؤديه".

منح الفرد ما يكفي من السلطة  وتوثيق العالقة بينه وبين الرئيس  وجعله هو  التمكينالتعريف الشامل:
ل التي تجعل منه فرادا قادر على تحسين أداء عمله و خدمة يتحمل المسؤولية، ومنحه الحرية في العم

  المنظمة والتصرف بالموارد المتاحة بكفاءة وفاعلية.

 الفرع الثالث: عناصر التمكين

 فيما بينها بشكل متفاعل لتحقيق اكبر التأثيرات  االيجابية لتطوير العمل بالمنظمة نتترابط عناصر التمكي

 .أداء األعمال مع العملين مشاركة صريحة في معلومات(1

 .(هيكل يوضح مجاميع العمل واألفراد ضمن إدارة ذاتية2

 (31-30، الصفحات 2008)صالح،  .(إحالل فرق العمل بدال من التسلسل الهرمي والسلطة3

 الفرع الربع: أبعاد التمكين

 فيما يلي: تتمثل أبعاد التمكين

  إن نجاح التمكين يتطلب من المنظمات توفير المزيد من المعلومات ك المعلومات وتوافرهاامتال :
 للعاملين
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 :وهي البعد االستراتيجي الثاني في تمكين العاملين وتتمثل في منح العاملين  اَلستقاللية وحرية التصرف
 حرية التصرف في األعمال الخاصة بالمهام التي يمارسونها.

 إلي جانب رؤوس األموال والموارد البشرية والمادية أصبحت الموجودات الم المعرفية  :امتالك المعرفة
 (2013)على،  موارد المنظمة وذلك لكون المؤسسات أخذت تسعي إلي اإلبداع واالبتكار.  من أهم

 مفاهيم حول أداء العاملين المطلب الثالث:

 ية  أداء العاملينالفرع األول: مفهوم وأهم

 مفهوم أداء العاملين أوَل:

 ".إليها المنظمة باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية"قيام الفرد بانجاز األهداف التي تسعى : 1تعرف
  (99، صفحة 2015)العمري، 

)ارفيس،  موظف عند قيامه بأي عمل من األعمال".ال الناتج الذي يحققه "أنه أنعلى  ماينزعرفته :2تعريف
 .(49صفحة 

يعرف أداء العاملين على انه "درجة تحقيق وإتمام المهام المكون للوظيفة، بحيث يمكن للفرد أن  :3تعريف
 (11، صفحة 2015/2016)زبانة،  يشبع متطلبات هذه الوظيفة".

خالل تأديته بكفاءة وفاعلية لذي يقوم به الفرد هو مجموعة األنشطة والمهام  واالنجازات ا  التعريف الشامل:
 المسطرة من طرف المؤسسة. لوظيفته من اجل تحقيق األهداف

 أبعاد ومحددات أداء العاملين الفرع الثاني:

 أوَل: أبعاد أداء العاملين

 الكيفية التي يؤدي بها الفرد عمله، ويمكن أن تركز علي احدي العناصر التالية السلوكاتتبين أ(السلوك: 

التمسك بالقيم التنظيمية، عوامل الكفاءة، الميزات، الخصائص، القدرات، األسلوب او الطريقة -
 الشخصية،المعرفة، االتجاهات، المهارات، العادات،

النهائية لألداء، كما أنها في الغالب الهدف األول للتقييم، فمن النتائج في العادة هي المحصلة  النتائج:ب(
السهل في معظم األحيان قياس النتائج، وتكون النتائج في معظم الوظائف، خاصة تلك التي تقدم خدمات 
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وليس إنتاجا سلعيا، استخدم الحكم الشخصي لتقييم النتائج، حيث تبين النتائج ما يقوم الفرد بانجازه، وترتكز 
لى احدي المكونات التالية:مخرجات العمل الحالية، النتائج القابلة للعد، النواتج واالنجازات القابلة للقياس، ع

 )هروم( األهداف المنجزة، الكمية،  النوعية، التكلفة، التوقيت.

لفنية والمهنية والخلفية العامة عن وتتمثل في المعارف والمهارت اتنمية معارف ومهارات موظفي اَلدارة: ث(
 (2015)الغزالي،  الوظيفة والمجاالت المرتبطة بها.

 ثالثا: محددات أداء العاملين

 مجموعة القوي الداخلية التي تنبع من ذاتية الفرد والتي تحرك سلوكه في  العمل: الدافع الفردي على
 اتجاه معين.

 :التي تتكون من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية المحيطة بها.و  بيئة العمل 
 معرفة بقدرات الفرد ودوافعهم واتجاهاتهم وذلك  على المؤسسة أن تكون على أداء العمل: القدرة على

 (55-54، الصفحات 2013)الشريف،  .لكي تستطيع توزيع العمل والمهام بطريقة صحيحة

 الفرع الثالث: تقييم أداء العاملين

 أوَل: ماهية تقييم أداء العالمين

هو نظام يتم من خالله تحديد مدي كفاءة أداء العاملين إلعمالهم ويحتاج  تعريف تقييم أداء العاملين:
 أدائهم خاللها.األمر،إذن، أن يكون العاملون قد قضوا فترة زمنية في أعمالهم، وبشكل يمكن من القيام بتقييم 

 (406، صفحة 2006)ماهر، 

 ثانيا: عناصر تقييم أداء العاملين

 :النظام الجيد للتقييم يتضمن كل مما يلي

 والتي يمكن أن تكون مجرد بسيطة او إلغراض كالترقية او تحديد مبلغ المكافئة أغراض التقييم:-1
 السنوية او التدريب.

أساسه، والتي قد تشمل  والسلوك الذي يتم تقييم الفرد على: أي قائمة بجوانب األداء عناصر التقييم-2
 اإلنتاج، النوعية، المواظبة.

 أي معيار لما يعتبر أداء جيد وضعيفا. معايير األداء: -3
 التي تستخدم في التقييم، والتي تكون بيانات موضوعية او ذاتية. البيانات:-4
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 والذي قد يكون مطلق او نسبي. أساس التقييم:تحديد -5
 : والتي تشمل تقارير او استمارات او غيرها.أدوات التقييم-6
 والتي قد تكون مرة في السنة ومواعيد أخري. مواعيد التقييم:-7
 من يقوم بتقييم الفرد ومن يحلل النتائج. األطراف التي تنفذ النظام:-8
 ة تنفيذ التقييم.وتتعلق بكيفي إجراءات التقييم:-9

 وهذه تربط بأغراض التقييم. تحليل نتائج التقييم واستخدمها:-10
 طرق تقيم أداء العاملينثالثا :

 تتمثل أهم الطرق التقليدية في التقويم في األتي:  (الطرق التقليدية:1

لمديرين يتم تحديد عدد من الصفات التي يمكن مالحظتها من قبل ا التقويم من خالل بحث الصفات:1-1
 وتؤثر في مستويات أداء العاملين، وفق الخطوات اآلتية:

 مجموع العاملين( كما بينها النموذج التالي: أ(تحديد الصفات ذات العالقة المباشرة بأداء العامل )او
 (: نموذج التقويم من خالل الصفات1الجدول رقم )

ضعي متوسط جيد جيد جدا ممتاز 
 ف

10 8 6 4 2 
      لزمالءالتعاون مع ا

      العالقة مع المرؤوسين
      العالقة مع المراجعين

      احترام مواعيد العمل والدوام
      السرعة في انجاز األعمال
      القدرة علي حل المشكالت

      الرغبة في مساعدة اآلخرين
      تقبل التغييرات والمقترحات

      القدرة علي التعبير عن األفكار
      المجموع

 من إعداد الطالبةالمصدر: 
 توزيع نقاط التقويم علي الصفات التي تم اختيارها وقد يكون التوزيع متساويا لجميع الصفات  ب(
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 درجات لكل صفة،علي سبيل المثال(.10)

تحديد مقياس متما ثل يتم من خالله تحديد درجة كل مرحلة علي هذا المقياس وتوزيع الدرجات  ج(
 خصصة لكل مقياس وكما يلي:الم

 ضعيف متوسط جيد جيد جدا ممتاز
 درجات 2 درجات 4 درجات 6 درجات 8 درجات 10

نقاط  د(بعد أن يتم تقويم أداء الموظف لكل صفة علي المقياس المختار، يتم تحويلها إلي درجات او
 لتحديد التقويم النهائي.

يفة ما ،يعتمد علي امتالكه مهارات معينة فانه البد نظرا الن أداء العامل في وظ تقويم المهارات:1-2
 من قياس مدي توافر هذه المهارات لدى شاغلي تلك الوظائف، وذلك وفق الخطوات التاليتين:

 .)تحديد المهارات األساسية التي يحتاج إليها الفرد المطلوب تقويم أدائه)فنية، إنسانية، ذهنية 
 شيخة،  من المهارات بما يسهل عملية القياس . تحديد العناصر التي تتضمنها كل مهارة(

 (349، صفحة 2009

العاملين  ترتيب األفراد وتعتمد هذه الطريقة على تعد هذه الطريقة من أقدم طرائق تقييم األداء الترتيب:طريقة 
حسن أداء إلي االسوء أداء إذن أن كل ث يضع المقيم كل فرد عامل في ترتيب يبدأ في األبالتسلسل، حي

األفراد العاملين في القسم يعرفوا بان بعض األفراد العاملين أفضل من البعض األخر وفقا لهذا الترتيب لكن 
مما يعاب عليها هو معرفة كيف يكون هؤالء أفضل ويأتي قدر أي ماهى درجة األفضلية. كما وان هذه 

تأثيرات الشخصية في عالقة المقيم بالفرد العامل ولذلك فان االعتماد علي الطريقة عرضة لتأثيرات الهالة وال
أكثر من مقيم من الممكن أن يقلل من التحيزات ومن مزاياها سهولتها من حيث التطبيق والتوضيح لإلفراد 

 (248، صفحة 2007)علي،  العاملين.

تعتمد على مقارنة أداء كل موظف بجميع الموظفين في الوحدة او القسم  جة:طريقة المقارنة المزدو 1-4
الذي يعمل فيه. وبموجب هذه المقارنة التي تجري بين أداء كل اثنين من الموظفين، يحدد المشرف ايا منهم 

ن هو األكثر تميزا في األداء عن غيره من اآلخرين. وحسب هذه الطريقة فان عدد المقارنات التي يجب أ
 (378، صفحة 2009)هللا،  (     .1-ينفذها المشرف، تحسب بالمعادلة التالية.  ن)ن

                                                2 
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 وتتمثل أهم الطرق الحديثة في ما يلي: لطرق الحديثة:(ا2

الطريقة على جمع عدد كبير من العبارات التي تصف أداء الفرد تقوم هذه طريقة اَلختيار اإلجباري: 2-1
في الثنائيات كل منها يعتبر عن ناحيتين من النواحي الطيبة في الفرد والثنائيات كل  تويتم توزيع تلك العبارا

 (349، صفحة 2014)منير،  منها يعتبر عن ناحيتين من النواحي غير مرغوب فيها.

تعتمد على تدوين األحداث الجوهرية او المهمة التي يقوم بها  طريقة األحداث الجوهرية او المهمة: 2-2
األفراد العاملون في المنظمة على اختالف أنواعهم ويعتبر الفرد منجزا لحدث مهم إذا قام بعمل ذو أهمية 

رعا وهكذا وكل هذه المعلومات تدون من قبل المقوم بالغة كنجاحه في عمله نجاحا باهر او فشله فشال ذ
)الموسوي،  وتجدر اإلشارة بان األحدث الجوهرية او المهمة هي عبارة عن حقائق أحداث جوهرية او مهمة.

 (181-180، الصفحات 2004

 طريقة اإلدارة باألهداف:2-3

 ماع بالمرؤوسين لوضع األهداف، والمدة التي يجب تحقيق هذه النتائج يقوم الرئيس المباشر باالجت
 من خاللها.

  يقوم الرئيس المباشر بدور كبير في مساعدة المرؤوسين، وتقديم النصح والتاك من العمل يسير وفقا
 للخطة المحددة، وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.

 لتقييم. ويتوقف نجاح هذه الطريقة علي درجة إلمام عند انتهاء المدة المتفق عليها، تتم عملية ا
 (338، صفحة 2002)الباقي ص.،  المرؤوسين بعمله، وكذا على درجة دافعيته على العمل.

 ئتتضمن القائمة مجموعة من العبارات الوصفية التي تصف األداء المكف  طريقة قوائم المراجعة:2-4
ثم تضع وحدة الموارد ، هذه العبارات بين الرؤساء المباشرين، ووحدة الموارد البشريةللعمل، ويتم االتفاق على 

ثم تجمع وحدة  المقومين. سرية على البشرية لكل عبارة معيارية وزن كمي في قائمة توجد لديها،وهذه األوزان
نسبية، وتستخرج تقدير علي ها ذات األوزان الكمية الالموارد البشرية القوائم من الوحدات، تم تفرغها في قوائم

 .(289، صفحة 2005)حجازي،  كل فرد
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 نموذج ألسئلة قوائم المراجعة

 ال نعم األسئلة
   هل يلتزم بأداء عمله

   هل يفقد أعصابه عند التعامل مع المستهلكين
   داعهل يتسم بالمبادرة واإلب
   هل يحترم مواعيد العمل

   هل يتعاون مع زمالؤه بالعمل
   هل يتطوع بالقيام بأعمال خاصة

 
 عالدراسات السابقة في الموضو  المبحث الثاني:

وتناولته  اء العاملينأد على لموضوع دور فعالية التكوين وأثرهالسابقة التي تطرقت  تهناك العديد من الدارسا
هذه الدراسة جملة في وقد تنوعت هذه الدارسات بين العربية واألجنبية. وسوف نستعرض ، من زويا مختلفة

من الدراسات التي تم االستفادة منها مع اإلشارة إلى ابرز مالمحها. مع تقديم تعليقا عليها يتضمن جوانب 
 االتفاق واالختالف وبيان الفجوة العلمية التي تعالجها.

 نيةالمطلب األول: الدارسات الوط

التكوين أثناء الخدمة ودوره  )تحت عنوان 2013/2014محمود كانت من إعداد بوقطبة :وليالدراسة األ 
 .(في تحسين أداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية دراسة ميدانية بجامعة عباس لغرور خنشلة

مؤسسة .حيث موظف تلقوا تكوينا أثناء الخدمة خالل مسارهم المهني بهذه ال 45قدر مجتمع البحث علي  
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما مدي تأثير برامج التكوين علي نجاح عملية التكوين أثناء الخدمة للموظفين 

دور مؤثر على  ةبالمؤسسة الجامعية؟.حيث تم التوصل من خالل الدارسة إلى نتائج مفادها البرامج التكويني
 نجاح عملية تكوين الموظف أثناء الخدمة.

 تحت عنوان اثر التكوين علي تنمية الموارد 2012/2013كانت من إعداد العبادى احمد انية: الدراسة الث
.حيث تهدف  المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة  البشرية في قطاع الوظيف العمومي دراسة حالة

لها ميزاتها وخصوصياتها هذه الدراسة إلى إبراز األثر الذي يحدثه التكوين علي تنمية الموارد البشرية في بيئة 
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موظف ينتمون إلى قطاع الصحة ويزاولون  87وهي قطاع الوظيف العمومي. شمل مجمع الدراسة علي 
 عملهم كمسيرين للمؤسسات اإلستشفائية من مختلف واليات الجزائر.

ة التي تزيد . للموارد البشريةحيث توصلت إلى نتيجة مفادها وجود، خلل فيما سبب تجديد االحتياجات التكويني
 (2012/2013)احمد،  أن تشارك في العملية التكوينية.

بعنوان )إستراتيجية التكوين المتواصل في  2012/2013دراسة بودوح غنية سنة  الدراسة الثالثة:
 (-أنموذجا-المؤسسة اإلستشفائية العمومية بمدينة بسكرة-المؤسسة الصحية وأداء الموارد البشرية

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم االجتماع تخصص تنمية الموارد البشرية، جاءت هذه  
الدارسة لتسلط الضوء على إستراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية وأثرها علي أداء الموارد 

ئية العمومية بمدينة بسكرة باستخدام المنهج الميدانية في المؤسسة اإلستشفا ةالبشرية وقد تم إجراء الدراس
الوصفي وبتطبيق مجموعة من األدوات المنهجية منها المقابلة المالحظة واالستمارة علي عينة مكونة 

فرد موزعة على ثالث فئات مهنية أطباء شبه طبيين و ادارين وكانت ابر نتائجها أن غياب الدقة في 178من
نجاعته في المؤسسة، وان التكوين  ن التكوين المتواصل يؤثر سلبا علىة متحديد احتياجات المؤسسة الصحي

المتواصل يساعد األفراد علي التحكم في منصبهم الحالي ومعرفة التطورات في مجال عملهم في الغالب 
 (2012/2013)غنية،  ونادرا ما يعمل علي تهيئة األفراد ألجل تقلد مناصب اعلي.

 الدراسات العربية  المطلب الثاني:

دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني فرع كوشي –دور التدريب في أداء العاملين ) الدراسة األولي:
 2015/2016(سنة-ريك

لنيل درجة الماجستير في إدارة األعمال حيث تمحورت إشكالية  عوض هللا محمد علي محمدمن إعداد 
ريب دور فعال في تحسين أداء العاملين؟ هدفت الدراسة إلى قياس الحجم الحقيقي الدراسة نحو:هل للتد

ريك(، توصلت الدراسة إلي أن البنك -لالهتمام بدور التدريب في بنك فيصل اإلسالمي السوداني فرع)كوستي
دريب في يقوم بتطوير وتحسين نوعية البرامج التدريبية مما أدي إلي تحقيق أهداف التدريب.كما يساهم الت

 (2015/2016)محمد،  معرفة الواجبات ولوائح العمل.

دراسة في مرحلة –)اثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوي أداء العاملين : الثانية الدراسة
 2014(سنة -ةاإللزامي في محافظة الالذقي
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، حيث هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر مكتسبات ربى محمد عبد الوهاب منزلجيكانت من إعداد 
البرامج التدريبية بأبعادها)المهارات والمعارف واألنماط السلوكية الجديدة( ودورها في رفع مستوي أداء وكفاءة 
أفراد العينة باإلضافة لدراسة اثر سلوك العوامل الديمغرافية واكتساب المعارف والمهارات واألنماط السلوكية 

سنوات -المؤهل العلمي-العمر–تجاهات الجديدة من البرامج التدريبية لدي العينة لكل من )الجنس واال
 الخبرة(.

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على جمع البيانات من الظاهرة اإلحصائية لتحليل البيانات 
الع أراء العينة المكونة من المتدربين ، وصممت االسبانة كأداة الستط spssوتفسيرها وتم استخدام برنامج 

جتمع متدرب،مثل هذا العدد م 36ضمن برامج التدريب وزارة التربية والتعليم في محافظة الالذقية والتي بلغت
وجود عالقة ارتباط خطية قوية وموجبة وذات داللة معنوية بين مكتسبات  الدراسة. بحيث تم التوصل إلى

 اء الهيئة التدريسية في مدارس التعليم األساسي في محافظة الالذقية.التدريب وارتفاع في مستوي أد
 (2014)منزلجي، 

)دور مخرجات التدريب والمشاركة الوظيفية في رفع كفاءة أداء العاملين بشركات الدراسة الثالثة: 
 (2013البترول بالسودان

التعرف  هدفت هذه الدارسة الى ،درجة الدكتوراه في إدارة األعماللنيل  خالد يوسف السمانيكانت من إعداد 
على واقع التدريب في الشركات العاملة في مجال البترول في السودان وهي كبري الشركات، والتعرف على 
العوامل المؤثرة علي التدريب، وركزت الدراسة علي مخرجات التدريب وأثرها على رفع كفاءة أداء العاملين 

(شركات، حيث 4تج منها.وتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في شركات البترول والبالغ عددها)والنا
 (موظف.200تمثل كبري الشركات العاملة في مجال البترول في السودان، بلغ عدد أفراد الدراسة)

ير استبانه تكونت فرضياتها، قام الباحث بتطو  رولغرض تحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات الالزمة الختيا
من ثالثة أجزاء، يقيس العالقة العالقة بين مخرجات التدريب وأداء العاملين والثاني المشاركة الوظيفية 

 والثالث أداء العاملين، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 توجد عالقة ارتباطيه ايجابية ذات داللة إحصائية بين مخرجات التدريب و أداء العاملين

د عالقة ارتباطيه ايجابية بين مخرجات التدريب والمشاركة الوظيفية وذلك ينعكس على أداء العاملين توج
 (2013)السماني،  وبالتالي زيادة اإلنتاج وصوال إلى الرضي الوظيفي.

 األجنبية تالمطلب الثالث:الدارسا
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 :الدراسة األولي

Etude de^^Githinji Angela^^ , Effects of Training Of Training On employé 

Perfomance, A Thesis submitted to the Degree of executive masters of Science 

in organizational development(EMOD), United states international university, 

Nairobi,2014 

دريب على أداء الموظفين، وأجريت الدراسة في موظفي الخدمة كان الهدف من الدراسة هو استكشاف اثر الت
موظف من موظفي دعم األمم المتحدة 144المدنية الدولية في الصومال، حيث تكون مجتمع الدراسة من 

موظف عشوائيا كعينة للدارسة.حيث استخدمت الباحثة في  45مكتب البعثة اإلفريقية في الصومال، وتم اخذ 
 ج الوصفي والمنهج التحليلي، كما استعان الباحث في جمع بيانات الدراسة على استبيان.دراستها على المنه

وللتحقق من العالقة بين متغيرات الدراسة تم تحليل النتائج البيانات المتحصل عنها من خالل االستبانة وذلك 
راسة إلي نتيجة باستعمال األساليب اإلحصائية من نسب مئوية وتحليل ثنائي المتغير حيث توصلت الد

مفادها:أن التدريب يؤثر في أداء الموظفين عن طريق التأثير ايجابيا في مشاركة الموظفين في عمليات 
التغيير والتعاون فيما بينهم كما يعمل علي تعزيز حماس الموظف تجاه العمل وبالتالي التأثير على أدائه، 

 (angela, 2014) ف داخل المنظمة.كما يعمل على تحفيز الموظفين ألنه يسمح بتقدير الموظ

 الدراسة الثانية:

Etude  (Aidah Nassazi) EFFECTS OF TRAINING ON EMPLOYEE 

PERFORMANCE (  Evidence from Uganda),2013 

صاالت السلكية كان الهدف من الدراسة هو تقييم اثر التدريب على أداء الموظف وذلك باستخدام صناعة االت
والالسلكية في أوغندا كدراسة حالة ،ومن اجل فهم الهدف من الدراسة تم تطوير أربعة أهداف ركزت عليها 
بشكل خاص، تحديد لبرامج التدريبية الموجودة في الصناعة، والهدف من التدريب، واألساليب المستخدمة، 

لدراسة المنهج النوعي لجمع البيانات.استخدمت وأثار التدريب والتطوير على أداء الموظفين.حيث اعتمدت ا
 مجيبا على أساس العينة. 120سؤاال موزعة لي 18الدراسة استبيان يتكون من 

التي تم الحصول عليها إلي أن التدريب له تأثير واضح على أداء الموظفين مما ينعكس  جحيث تشير النتائ
لمديري الموارد البشرية.وصناعة قرار سياسة الموارد  ذلك على موديري الموارد البشرية تكون النتيجة مفيدة

    (nassazi, 2013) البشرية، وكذا الحكومة واألكاديمية.
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 السابقة تالمطلب الرابع: بيان اَلستفادة من الدارسا 

نمية أداء العاملين ت األثر الذي يحدثه التكوين على هدف مشترك وهواتفقت الدراسات السابقة على  .1
باستثناء دراسة عوض هللا محمد علي محمد التي هدفت إلى قياس الحجم الحقيقي لالهتمام بدور 
التكوين ودراسة خالد يوسف السمانى التي هدفت إلى التعرف علي واقع التدريب في الشركات العاملة 

 ريب.ف مجال البترول في السودان والتعرف علي العوامل المؤثرة على التد
اتفقت الدراسات السابقة في عينتها حيث تطبق الدراسة على عينة من الموظفين العاملين بالمؤسسة  .2

 محل الدراسة
 استخدمت كل  الدارسات السابقة أداة االستبيان والمقابلة والمالحظة لجمع البيانات . .3
السماني التي  الوصفي التحليلي باستثناء دراسة خالد يوسف  السابقة المنهج توظفت الدارسا .4

استخدم عدة مناهج منها الوصفي واالحصائى ودراسة الحالة ودراسة ربي محمد عبد الوهاب الذي 
 استخدم المنهج الوصفي االستقرائي والمنهج اإلحصائي.

 ثانيا: أوجه اتفاق واختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة :

السابقة نشير أن الدراسة الحالية تتفق مع  تالدراسامن خالل استعراض أوجه االختالف واالتفاق بين 
الدراسات السابقة في موضوعها الرئيسي  وهدفها العام واستخدام نفس المنهج الوصفي التحليلي وأداة الدراسة 

 االستبانة إال أنها تختلف عنها في النقاط التالية:

  أول دراسة تهتم ى حد اطالعىتعتبر هذه الدارسة علتختلف في اإلطار الزماني والمكاني بحيث ،
 دور فعالية التكوين على مستوي عينة من مؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء .
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 خالصة:

حيث يعتبر هذا األخير ذو أهمية بالغة ومؤثر على أداء  تغير في دراستنا هذه هو التكوينيعتبر اكبر م    
خاصة التي يطرأ على وسائلها تغيير مستمر فيعتبر العاملين حيث يعد التكوين ضروري في أي مؤسسة 

التكوين من العوامل التي تمكن العامل من اكتساب معارف وخصائص تخص ذلك الوسائل الجديدة لذا نري 
أن المؤسسات تهتم بعملية التكوين بصفة دورية لضمان سير عمل الموظفين بما يتماشى مع المتغيرات التي 

ن التكوين هو الطريقة التي من خاللها يتزود الموظفين بمزيد من المهارات تطرأ على المؤسسة، فنجد أ
والمعارف من اجل تنفيذ عمل حالي او مستقبليي، يتميز التكوين بكونه نشاط مستمر ومتجدد يتضمن حسب 

من حاجة المؤسسة، لذالك كما انه عملية إدارية يتم التخطيط لها مسبقا من خالل تحديد االحتياج للتكوين و 
ثم وضع نموذج للبرنامج التكويني الذي يراد تطبيقه داخل المؤسسة ثم تقوم بتنفيذ هذا البرنامج وأخيرا تقييم 

 الموظف مباشرة بعد االنتهاء من البرنامج التكويني. 
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 تمهيد:

لى إدارة الموارد في إطار الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر من عولمة واالنفتاح أصبح من الضروري ع
المورد البشري، وفي  ىالمؤسسة على التحكم من خاللها علالبشرية من تصميم ووضع استراتيجيات تساعد 

ظل الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات االقتصادية في تطبيق مختلف البرامج المسطرة من طرف إدارة 
القيام بدراسة حول دور فعالية التكوين وأثره من الضروري  أصبح الموارد البشرية ومن أهمها تكوين العمال

 .على أداء العاملين بالمؤسسة االقتصادية  وكيف تقوم هذه المؤسسات بتنفيذ هذا البرنامج

بدراسة في المؤسسة  بإجراءوكي نتوصل إلى ما مدى فعالية التكوين في التأثير العاملين على أداء قمت 
 حثين.بتقسيم هذا الفصل إلى م االقتصادية للضمان االجتماعي وعليه تم

 المبحث األول: تقديم عام للمؤسسة والطريقة واألدوات المستخدم في الدراسة

 المبحث الثاني: عرض وتحليل بيانات اَلستبيان
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 تقديم عام للمؤسسة والطريقة واألدوات المستخدم في الدراسة: المبحث األول

أهم النظم التي تعالج األخطار التي يمكن أن يتعرض لها اإلنسان  تعتبر التأمينات االجتماعية تمهيد:
 طوال حياته وأفراد أسرته

 تقديم عام للمؤسسة المطلب األول:

( وكانت تابعة لوالية بشار التابعة إداريا لوكالة 1978:نشا أول مركز للدفع بوالية أدرار سنة)أوَل.النشأة
وية إلي الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية تم توحيد الوكاالت الجه 1985وهران من سنة

في  1988وفي سنة  1985أوت  20المؤرخ  85/223واألمراض المهنية ،وكذلك طبقا للمرسوم رقم 
العاصمة باسم  إطار المركزية اإلدارة استفادت والية أدرار من وكالة إدارية تابعة للمديرية العامة للجزائر

CNAS   رجل .123امرأة و 65منها  31/9/2011عامل إلي غاية 188يبلغ عدد عمال الوكالة 

يمكن تعريف الوكالة الوالئية للصندوق  2/7/1983المؤرخ  83/11. تعريف: حسب القانون ثانيا
الوطني للتامين االجتماعي للعمال األجراء بأدرار علي أنها ذالك الصندوق الذي يهتم بتعويض العمال 

 83/12المرض األمومة ،العجز األمراض المهنية حيث المرسوم رقم  اإلجراء فيما يخص التامين علي
الخاص  83/15خاص باألمراض المهنية والمرسوم  83/13الخاص بالضمان االجتماعي ،والمرسوم 

بالمنازعات ،فان الصندوق الوطني الخاص بالتأمينات هو مؤسسة مالية إدارية عمومية ذات طابع 
مواطنين والمؤسسات ،وذلك بتحقيق األمن والطمأنينة والظروف المالئمة اجتماعي تقوم بتقديم خدمات لل

للعمل ولتغطية األخطار النتيجة عن حوادث التي تصيب الشخص أثناء وخارج العمل ،ويتم تحصيل 
من خالل دفع اشتراكات في خزينة الصندوق من طرف أرباب العمل أو عن طريق الخصم المباشر من 

الذي يسعي إجبارية التامين ،تامين العمل  90/6حسب المادة من المرسوم رقم الراتب الشهري للعامل 
ضد األخطار وتعمل وكالة أدرار بهذا القانون من حيث تطبيقه علي العمال العمومي مثل المعلمين ، 
الموظفين وكذا عمال القطاع الخاص كما توجد عدة فروع ومراكز دفع موزعة علي إقليم الوالية حسب 

وتصنف حسب مركز الدفع بالحرمة عبد القادر بمقر الوالية ،مركز  72/7من المرسوم رقم  5المادة 
الدفع بالبشير حميدة بمقر الوالية ،مركز الدفع تيميمون ،مركز الدفع برقان ،مركز الدفع بزاوية كنته 

 .مركز الدفع باولف ،مركز الدفع اوقروت ،فرع برج بأجي المختار
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 كل التنظيميالمطلب الثاني: الهي

 المديرية العامة:

يقوم برئاسة المديرية العامة، المدير والذي يتمثل دوره في اإلشراف عليها وعلى الوكالة  ككل بتقديم    
نصائحه، وهذا بتحديد االستراتيجيات، وبوضع األهداف التي تؤمن تنسيق كل وظائف الوكالة،وذلك بالتنسيق 

عة لكل نيابة، إال أنه هناك بعض المصالح التي تخضع لإلشراف المباشر مع نيابة كل مديرية والمصالح التاب
 من طرف المدير وهي كاألتي:

 مصلحة الشفاء :أوَل

تستلم هذه المصلحة ملفات طالبي بطاقة الشفاء من كل مراكز الدفع التابعة للتراب بطاقة الشفاء من    
جي مختار،أولف.....(ليتم إدخال المعومات الخاصة )تيميمون،برج با كمراكز الدفع التابعة للتراب الوالئي

بالمؤمنين بالعربية من طرف األعوان كتابة أولية تم تدخل مرة أخرى من طرف رئيس المصلحة تم يتم 
طباعتها في أوراق مخصصة تحمل كل ورقة معلومات خاصة بالمؤمن ليتم إلصاق صورته من طرف 

ولية، ثم يتم إرسالها إلى المديرية العامة أي المركز الوطني األعوان والتي تعتبر بدورها بطاقة شفاء أ
للشخصنة الذي يقوم بإنتاج بطاقات ممغنطة ، وعليه يقوم المؤمن بتقديمها للصيدلي ليقدم له أدويته في 

دج( كما يجب إظهارها لدى مقدمي مصالح العالج 3000.00حدود التسعيرة القانونية) التسعيرة الجديدة
 تي بدورها تقوم بتسليم إثبات يتضمن معلومات حول األعمال واألدوية المقدمة للمؤمن.المقصودة وال

 ظهور بطاقة الشفاء:

، وكان أول ظهور البطاقات 2005تعود فكرة استحداث البطاقة االلكترونية للضمان االجتماعي إلى أوت    
يات تجريبية، وهي والية ، مست العملية في شطرها األول خمسة وال2007في الخدمة في شهر أفريل

تلمسان، عنابه، بومرداس، المدية، أم البواقي، قبل أن يتم تعميمها على المستوى الوطني في مرحلة ثانية 
،لتصبح بطاقة الشفاء  2009أفريل12لتشمل خمس واليات أخرى ثم كل الواليات لتنطلق في والية أدرار في 

كعملية تجريبية لتعمم في  2012نوفمبر18لوطن(ابتداء منفي والية أدرار وطنية)تعمل على كامل أرجاء ا
، وقد عرفت خدمة بطاقة الشفاء توسعا ونجاحا كبيرين بسبب إقبال 2013فبراير 03أرجاء الوطن في

المواطنين على الخدمة الجديدة بسبب سهولة استعمالها ومزاياها العديدة، ومن جهة أخرى فان العديد من 
لية من األطباء ،المراكز إستشفائية، العيادات الخاصة والصيادلة لقناعتهم بمدى األطراف الفاعلة في العم

 فعالية العملية.
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 ثانيا:  مصلحة اإلصغاء

تم إنشاؤها في إطار تحسين نوعية الخدمات بغية متابعة المؤمنين لهم اجتماعيا الذين غالبا ما يقعون مع    
 ههم في حل النزاع القائم بينهم .أعوان الوكالة في سوء تفاهم أو أي مشكلة تواج

تديرها نائبة المدير وتتكفل بضمان السير الحسن  لوتيرة العمل داخل الوكالة   ( نيابة مديرية اَلدارةالعامة:1
 وتضم المصالح التالية

يديرها رئيس قسم المستخدمين الذي يقوم بالرقابة على أداء المستخدمين،وتهتم  مصلحة المستخدمين: -أوَل
واجبات وحقوق العمال، وتتخذ لذلك اإلجراءات الالزمة كالسهر على االنضباط، التنظيم التقني،األمن  بكل

 وحفظ الصحة،وينظم أعمال األقسام المندرجة تحت هذه المصلحة.

تهتم بكل وسائل الوكالة من ممتلكات المادية)العتاد(، باإلضافة إلى التسيير  مصلحة الوسائل العامة: -ثانيا
ألعمال الوكالة وهذا عن طريق تموينها بمختلف التجهيزات الضرورية للعمال، واإلشراف على تسيير  الحسن

 العتاد وتنظم استغالله، وهياكلها:

تقديم ما تحتاج إليه الوكالة من سيارات و أدوات االستعمال باإلضافة إلى حفظها و  قسم العتاد: -
 إحصاءها.

 ف األدوات الدارية و الوثائق القانونية.توزيع مختل قسم تسيير المحزونات: -

 مصلحة األرشيف: -ثالثا

( المتواجد على اإلقليم الوالئي والتابعة للوالية 08تقوم هذه المصلحة باستقبال الوثائق من جميع  مراكز الدفع)
إلى  سنوات وبعد تجاوزها هذه المدة يقوم رئيس المصلحة بتقديم طلب 10وتقوم بتنظيمها،وتكون مدة حفظها

الديوان الوطني للتأمينات االجتماعية تشكل لجنة والئية تتكون من األمين العام للوالية وعضو من الوكالة 
 ورئيس مصلحة األرشيف وعون الحماية المدنية وعون الشرطة،

 داخل الوكالة. قسم األمن: حفظ األمن -رابعا

 (نيابة مديرية المالية:2

واجبات المشتركين و النزاع في تحصيل االشتراكات الموجهة إلى تمويل تكون مسؤولية عن التغطية، مراقبة 
 االداءات، وتسيير كل العمليات المالية بشكل منظم وعلى أحسن وجه.
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 تضم المصالح التالية:

لها وظيفتان أساسيتان،وهما ترقيم المستخدمين وترقيم العمال المؤمنين اجتماعيا، ومن  مصلحة الترقيم: -أوَل
ين المهمتين يمكن الوقوف على وظيفة هذه المصلحة، والتي تكمن في تعداد المؤمنين اجتماعيا خالل هات

 حسب السلم الترتيبي للعمل.

تقوم بمراقبة المستخدمين فيما يخص التزاماتهم اتجاه العمال الذين هم تحت  مصلحة المراقبة: -ثانيا
 المحلية.مسؤولياتهم،ويستثنى من هذا اإلدارات العامة والجماعات 

تقوم هذه المصلحة بالفصل في النزاعات القائمة، كالنزاعات بين اإلدارية مع  مصلحة المنازعات: -ثالثا
المؤمنين اجتماعيا أو النزاعات الطبية،والنزاع بين المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين مع الصندوق ونميز في 

 هذا الشأن:

يوما من تاريخ االندار يتم إرسال وثيقة 20لسداد في ظروف  بالنسبة للمستخدمين وفي حالة اندار بعدم ا
االندار إلى مصلحة المنازعات التي تقوم بإرسال اندار أخر الذي يعد نهائيا وحين عدم اإلصغاء يتم 

 بإحدى الطرق التالية: 15-83-57التحصيل اإلجباري وفقا للمادة

 لتدابير مع البنوك.ا اتحاد-المالحقة في المحكمة-قباضة الضرائب المختلفة-

تكمن مهمة هذه المصلحة في إعداد الميزانية و األمر بالصرف، وتمارس هذه   مصلحة المالية: -رابعا
 قسم األمر بالصرف. -قسم الميزانية -المهام عن طريق أقسامها الموزعة على النحو التالي:

 في قسمين هما: يتجلى دورها في ضبط حسابات الوكالة وتتجسد مصلحة المحاسبة: -خامسا

 قسم المحاسبة العامة، و قسم محاسبة التحصيل.

هذه المصلحة لفتح ملف، ومنه  إلىبعد انتساب المستخدم تقدم شهادة االنتساب  مصلحة التحصيل: -سادسا
                                                                                                                                                                                         في جميع الصناديق األخرى، مثل)التقاعد، البطالة،...، الخ(.             يقوم المستخدم بتقديم تصريح باالشتراك

لف مصالح األداءات و يكفل يسير نائب المدير هذه المصلحة بالتنسيق بين مخت  (نيابة مديرية األداءات:3
 التسيير الحسن للمصالح المنطوية تحت لوائها وهي كاألتي:

وتبقى من اختصاص رؤساء المراكز الذين يديرون  مصلحة التأمينات اَلجتماعية)مراكز الدفع(: -أوَل
ر،تقوم مختلف مراكز الدفع مثال)تيميمون، رقان، أدرار،اوقروت،برج باجي مختار( تحت إشراف نائب المدي

هذه المصلحة بالسهر على اشتمام المهام المنوط بها والتي تكون محددة في التشريع الجاري المعمول به 
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التأمين في حالة العجز التام،  التأمين من حالة األمومة، ،وحاليا هناك خمسة أنواع:التأمين في حالة المرض
 ألمراض المهنية.التأمين من أخطار حوادث العمل وا التأمين في حالة الوفاة،

 تتجلى المهمة األساسية لهذه المصلحة في محوران هما:مصلحة الوقاية:  -ثانيا

 القيام بإحصاء األخطار المهنية ودراستها و اتخاذ اإلجراءات الوقائية لكل حالة. -

ا من أجل تقوم هذه المصلحة بالقيام بعملية االنتساب للمؤمنين لهم اجتماعيا، وهذمصلحة اَلنتساب:  -ثالثا
انتسابهم في تلك الوالية و إلى المركز التابع لمقر العمل،ويوجد نوعان من االنتساب األول فوري ويتم ذلك 
من خالل إرسال المعلومات آليا إلى مركز اإلعالم اآللي الذي يؤكدها بدوره، والنوع الثاني تكميلي ويكون في 

 له وانتسابه.حالة تعديل الملف، مثال كوالدة طفل جديد يجب تسجي

تهتم بالتكفل بالمؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق في إطار اتفاقية مبرمة بين مصلحة التعاقدات: -رابعا
الصندوق والمؤسسات اإلستشفائية الحكومية وهو في حالة إحصاء لكل ثالثي رغم صدور قانونها منذ 

 .2005سنة

تفاقيات مع المؤسسات التي تقوم بأداءات تعمل هذه المؤسسة على إبرام امصلحة اَلتفاقيات:  -خامسا
 عينية في إطار اتفاقيات مثاال عن ذلك.الديوان الوطني للمعاقين موضوعها التكفل باألجهزة االصطناعية،

 الحمامات المعدنية )تخص التداوي بالمياه المعدنية(، عيادة الجراحة القلبية والشرايين التابعة للخواص.

تسير هذه المصلحة من طرف الطبيب الرئيس و األطباء المستشارين  ة الطبية:نيابة مديرية المراقب -(4
اآلخرين )طبيب عام مستشار، طبيب جراح أسنان مستشار( حيث يمارس هؤالء مهامهم المخولة لهم قانونا 

نقل والمتمثلة في الرقابة الطبية على الملفات الموضوعة أمامهم حيث يبدون آراءهم حول مصاريف األدوية،الت
 للعالج خارج الوالية أو خارج الوطن، المصاريف الطبية،التجهيزات المدعمة للمعاقين.

يعتبر مركز اإلعالم اآللي األداة المسيرة للصندوق نيابة مديرية مركز الحسابات) اإلعالم اآللي(:  -(5
ها، ويقوم بتحميل الوطني للضمان االجتماعي على أنه يراقب جميع  عمل المصالح و يقوم بالتعديالت علي

كل المعلومات من المصالح وتخزينها على مستواه باإلضافة إلى تأكيد المعلومات المسجلة من طرف 
 مصلحة الترقيم.
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 : الطريقة واألدوات المستخدمةلثالمطلب الثا
ي فمدى تطبيقها لمنهجية سليمة في تحديد العوامل والوصول إلى النتائج و  ىيعتمد نجاح إي دراسة عل   

 :يلي هذا المبحث سيتم التطرق إلي األساليب المعتمدة في الدراسة الميدانية وذلك من خالل ما
 سة: مجتمع وعينة الدار أوَل

يمثل مجتمع الدراسة في جميع عناصر المشكلة او الظاهرة، ومن خالل هذه الدراسة تكون  :مجتمع الدراسة (1
 في مؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء فرع أدرار مجتمعنا من مجموعة من العمال من إداريين ومتصرفين

من اجل إجراء الدراسة تم توزيع استبيان على أفراد مجتمع الدراسة حيث تم اختيارهم (عينة الدراسة:2
 %.81استبيان أي ما نسبته  61عامل وتمكنا من استرجاع  80عشوائيا بدون تحيز والبالغ عددهم 

 متغيرات ونموذج الدراسة:ثانيا:
 غيرات الدراسة:سوف يتم التطرق في هذه الدراسة إلى العالقة بين متغيرينمت 

المتمثل في التكوين والذي يتضمن خمسة أبعاد)بعد احتياجات التكوين، بعد تصميم  المتغير المستقل:
 البرنامج التكويني، تنفيذ برنامج التكوين، تقييم العملية التكوينية، التمكين(

ثل في أداء العاملين حيث تضمن ثالثة أبعاد وهي) بعد تنمية معارف ومهارات موظفي : والمتمالمتغير التابع
 اإلدارة)التعلم(، بعد تنمية المهارات والسلوك، بعد النتائج(

 الجنس،العمر، الوظيفة، المستوي التعليمي، الخبرة(.المتغيرات الشخصية: وتشمل المتغيرات التالية)
 نموذج الدراسة 

 

 

 

 

 

  المتغيراتالشخصية

 الخبرة
المستوي
 التعليمي

 الجنس العمر الوظيفة

احتياجاتالتكوين 

 التكوينيتصميمالبرنامج

تنفيذبرنامجالتكوين 

تقييمالعمليةالتكوينية 

 كينالتم 

التعلم 

تنميةالمهاراتوالسلوك 

 النتائج 
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 ةمن إعداد الطالب :المصدر

 ثالثا:األدوات المستخدمة في الدارسة

من اجل الوصول إلى اإلجابة عن الفرضيات تم استخدام االستبيان حيث تكون (تصميم أداة الدارسة: 1
 هما: سمينمن ق االستبيان

 يشمل المتغيرات الشخصية) الجنس، العمر، الوظيفة، سنوات الخبرة، المستوى الدراسي(. القسم األول:

 متعلق بمتغيرات الدارسة وتضمن محورين القسم الثاني:
 خاص بالتكوين حيث تضمن أربعة أبعاد كالتالي: األول:  المحور

 اتفقر  (7حتياجات التكوين حيث تضمن )تمحور حول ا البعد األول:
 فقرات (8تمحور حول تصميم البرنامج التكويني حيث تضمن) اني:البعد الث

 فقرات (8تمحور حول تنفيذ برنامج التكوين حيث تضمن)البعد الثالث: 
 فقرات (7تمحور حول تقييم العملية التكوينية حيث تضمن )البعد الرابع: 

 ( فقرات6تمحور حول التمكين حيث تضمن ) البعد الخامس:
 بأداء العاملين حيث تضمن ثالثة أبعاد وهي كالتالي: خاص المحور الثاني:

 تمحور حول تنمية معارف ومهارات موظفي اإلدارة)التعلم(حيث تضمن )فقرات( البعد األول:
 ( فقرات8تمحور حول تنمية المهارات والسلوك حيث تضمن) البعد الثاني:
 ( فقرات7تمحور حول النتائج حيث تضمن ) البعد الثالث:

 ألداة :(مقياس ا2
" غي عملية تحليل االستبيان واإلجابة علي مختلف فقراته كما هو ت الخماسير " ليكتم االعتماد علي مقياس 

 موضح:

 ت الخماسير (:درجات مقياس ليك1الجدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 الطالبة:  إعدادالمصدر :من 

 فئات مقياس ليكارات الخماسي كما يلي: ولقد تم تحديد طول
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 4=1-5اقل قيمة في المقياس(/  المدي =-من خال العالقة)اكبر قيمة في المقياس ىساب المدتم ح

، ومنه يمكن تحديد فئات المقياس كما 0.8ومنه إذن طول الفئة= 4/5طول فئة مقياس ليكرت الخماسي=
 غير موافق/ 2.59الي 1.80غير موافق بشدة/ من  1.79الي 1.00يلي:  من 

 موافق بشدة5.00الى 4.20موافق/ من  4.19الي 3.40محايد/من  3.93الى 2.60من 

 رابعا:صدق وثبات أداة الدراسة

من اجل التحقق من صدق محاور وفقرات والمعلومات التي احتوها (الصدق الظاهري ألداة الدارسة:1
ات الخاطئة وقمت أيضا إعادة صياغة لبعض الفقر قام ب ثاالستبيان قمت بعرضه علي األستاذ المشرف حي

بدورهم قاموا بإعطاء بعض المالحظات والتي أخذتها بعين االعتبار من والذين أستاذة محكمين  ىبتوزيعه عل
 (.1الملحق رقم ان بصورة جيدة كما هو موضح  في )ياجل بناء استب

 كرونباخ-اختبار ألفان قمت باستخدام من اجل التحقق من مصداقية وثبات االستبيا(ثبات اَلستبيان:2
 كرونباخ لكل بعد من محاور االستبيان:-لقياس ثبات فقرات االستبيان، والجدول الموالي يوضح معامل ألفا

 كرونباخ بالنسبة لمحاور وأبعاد الدراسة -( اختبار ألفا2الجدول رقم)

 كرونباخ-ألفامعامل  عدد الفقرات البيان المحاور

 التكوينالمحور األول:
 0.895 7 احتياجات التكوين

 0.948 8 تصميم البرنامج التكويني

 
 0.880 8 تنفيذ برنامج التكوين
 0.950 7 تقييم العملية التكوينية

 0.978                     30الثبات الكلي للمحور األول                          
 0.934 6 التمكين التمكين

ء المحور الثاني:أدا
 العاملين

 0.968 5 التعلم
 0.971 8 تنمية المهارات والسلوك

 0.966 7 النتائج
 0.986 20 الثبات الكلي للمحور الثاني 
 0.987 56 الثبات الكلي لالستبيان 

 spssالطالبة بناء علي مخرجات  من إعداد المصدر:
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ت أداة الدراسة قمت باستخدام معامل معرفة ما مدي صدق وثبا أجلمن الصدق التطبيقي ألداة الدراسة: (3
ضمن محاور  إليهاالرتباط سبيرمان من اجل معرفة ارتباط كال فقرة من الفقرات مع البعد الذي تنتمي 

 االستبيان وهذا ما  تبينه الجداول التالية

 ( معامالت ارتباط سيبرمان لفقرات البعد األول )احتياجات التكون(3الجدول رقم )

 الفقرة درجة ارتباط سيبرمان الفقرة يرماندرجة ارتباط سب

 األولى 0.642** الخامسة 0.688**

 الثانية 0.760** السادسة 0.719**

 الثالثة 0.732** السابعة 0.558**

 الرابعة 0.632**  

 0.01**دال على مستوى معنوية

 spssمن إعداد الطالبة بناء علي مخرجات : المصدر

 تباط سبيرمان لفقرات البعد الثاني )تصميم البرنامج التكويني(( معامالت ار 04الجدول رقم)

 رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد

 األولي 0.826** الخامسة 0.920**

 الثانية 0.831** السادسة 0.790**

 الثالثة 0.859** السابعة 0.807**

 الرابعة 0.924** الثامنة 0.801**

 0.01*دال علي مستوى معنوية*

 spss: من إعداد الطالبة باالعتماد علي محرجات المصدر
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 ( معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الثالث)تنفيذ برامج التكوين(5الجدول رقم )

 درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة
 **0.842 الخامسة **0.745 األولي

 **0.752 السادسة **0.611 ثانيةال
 **0.710 السابعة **0.741 الثالثة
 **0.743 الثامنة **0.713 الرابعة

 0.01**دال على مستوى معنوية
 spss 26من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجاتالمصدر: 

 ة((:معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الرابع)تقييم العملية التكويني6الجدول رقم)

 رقم الفقرة درجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة االرتباط بالبعد
 األولي 0.894** الخامسة 0.851**
 الثانية 0.872** السادسة 0.839**
 الثالثة 0.907** السابعة 0.833**

 الرابعة 0.841**  
 0.01**دال علي مستوى معنوية 

 spssات من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرج المصدر:

 )التمكين( دامالت ارتباط سبيرمان لفقرات بع( مع7الجدول رقم )

 درجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة االرتباط بالبعد رقم الفقرة
 **0.862 الربعة **0.870 االولي
 **0.859 الخامسة **0.787 الثانية
 **0.804 السادسة **0.872 الثالثة

 0.01**دال علي مستوى معنوية 
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 spss من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجاتالمصدر: 
 في الجداول الموالية معامالت ارتباط سبيرمان المتعلقة بالمحور الثاني )أداء العاملين(

 )التعلم(األول( معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد 8الجدول رقم)
 بالبعددرجة اَلرتباط  رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة
 **0.818 الرابعة **0.898 األولي
 **0.839 الخامسة **0.818 الثانية
    **0.857 الثالثة

 0.01**دال على مستوى معنوية
 spss26: من إعداد الطالبة بناءا علي مخرجاتالمصدر

 ( معامالت ارتباط سيبرمان لفقرات البعد الثاني )تنمية المهارات والسلوك(9الجدول رقم)

 درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد لفقرةرقم ا
 **0.855 الخامسة **0.879 اَلولي
 **0.858 السادسة **0.897 الثانية
 **0.788 السابعة **0.851 الثالثة
   **0.855 الرابعة

 0.01**دال على مستوى معنوية
 26spssمن إعداد الطالبة بناءا علي مخرجات المصدر: 

 ( معامالت ارتباط سبيرمان لفقرات البعد الثالث)النتائج(10دول رقم)الج

 رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد رقم الفقرة درجة اَلرتباط بالبعد
 األولي **0.875 الخامسة **0.844
 الثانية **0.905 السادسة **0.893
 الثالثة **0.937 السابعة **0.875
 الرابعة **0.896  

 0.01مستوي معنوية**دال علي 
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 spss 26من إعداد الطالبة بناءا علي محرجاتالمصدر: 

( 10-3من خالل جداول معامالت ارتباط سيبرمان لكل من المحور األول والثاني أي من الجدول رقم)
 0.01نالحظ ان درجة االرتباط موجبة وهذا عند مستوى معنوية 

 اسةا: أساليب المعالجة اإلحصائية َلستبيان الدر خامس

حيث يحتوي  spss26من اجل المعالجة اإلحصائية لالستبيان تم االعتماد علي برنامج التحليل اإلحصائي 
علي عدد كبير من االختبارات اإلحصائية التي تندرج ضمن اإلحصاء الوصفي، ومن بين االحصائات 

 المستخدمة في الدراسة ما يلي:

 كارت الخماسي المستخدم في االستبيان.لذي استخدم لتحديد طول خاليا مقياس ليا لمدى:ا 
 : من اجل الحصول علي الخصائص الشخصية ألفراد العينة عن طريق األشكال.التكرارات والنسب المئوية 
 :للتأكد من صدق األداة وقياس عالقة العبارات مع محاورها. معامل ارتباط سيبرمان 
 بيان.استخدم للتأكد من ثبات فقرات االستكرومباخ: -مقياس ألفا 
 ( تحليل التباينOne Way ANOVA :) .لمعرفة الفروق في أراء العينة 
 : فرضيات الدراسة.استعمل في اختبار  اَلنحدار الخطى البسيط 

 المبحث الثاني: عرض وتحليل البيانات واختبار الفرضيات
لمتغير وعرض مدي تواجد أبعاد ا ، الشخصية سيتم التطرق في هذا المبحث إلى وصف كل المتغيرات

 المستقل وأبعاد المتغير التابع في المؤسسة محل الدراسة، ومن ثم اختبار فرضيات الدراسة.
 المطلب األول: عرض نتائج الدراسة الميدانية

 الشخصية اتأوَل: توزيع عينة الدراسة وفق المتغير 
 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الجنس:-1

 متغير الجنس( توزيع عينة الدراسة وفق 11الجدول رقم)
 النسبة المئوية العدد الفئة العامل
 %70.5 43 ذكر الجنس

 %29.5 13 أنثي
 %100 61 المجموع
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجات المصدر:
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 13 اإلناث%وعدد 71اي ما نسبته 43عدد الذكور بلغ  أن( 11نالحظ من خالل الجدول رقم)

 .اإلناثعدد الذكور في المؤسسة اكبر من عدد  أنيدل  % وهذا ما29مانسبته
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر-2
 ( توزيع عينة الدراسة وفق متغير العمر12الجدول رقم)

 النسبة المئوية العدد الفئة العامل

 العمر

 %4.9 3 25اقل من 
 %44.3 27 35الى 25من 
 %44.3 27 45الى 35من 

 %6.6 4 45اكثر من 
 %100 61 المجموع

 الطالبة باالعتماد علي مخرجات  إعدادمن المصدر: 
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 spss26 الطالبة باالعتماد على مخرجات إعدادمن  المصدر:

 سنة45الى25مابين  أعمارهم تتراوح% من الدراسة 40نسبة  أن( 12نالحظ من خالل الجدول رقم)
 أنسنة وهذا ما يعني  45من  اكبر أعمارهم% 7نسبته  سنة وما25تقل عن  أعمارهم% 5نسبته  ما وأنا

 المؤسسة تقوم بتوظيف فئة الشباب بصفة اكبر.
 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة-3

 ( توزيع عينة الدراسة وفق متغير الوظيفة13الجدول رقم)
 العامل الفئة العدد النسبة المئوية

 تقني سامي 5 8.2%

 الوظيفة
 متصرف 23 37.7%
 رئيس مصلحة 15 24.6%
 اخري  18 29.5%
 المجموع 61 100%

 spss  26من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجاتالمصدر: 
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 من إعداد الطالبة باالعتماد على محرجات المصدر:

 ام أخرى %، تليها وظائف 38بنسبة  اعلي نسبة لوظيفة متصرف أن( 13نالحظ من خالل الجدول رقم)
 %.8وظيفة تقني سامي ما نسبته األخيرفي  ويأتي %،25نسبته  % ثم تليها رئيس مصلحة ما29نسبته 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي-4
 ( توزيع عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي14الجدول رقم)

 لمئويةالنسبة ا العدد الفئة العامل

 المستوى التعليمي
 %21.3 13 اقل من ثانوي 

 %31.1 19 ثانوي 
 %47.5 29 جامعي

 %100 61 المجموع
 طالبةال إعدادمن المصدر: 
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 المصدر:من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات

ما  وأما %48نسبته  اغلب عينة الدارسة مستواهم التعليمي جامعي ما أن( 14نالحظ من خالل الجدول رقم)
 % من عينة الدارسة.21اقل من ثانوي بلغت نسبتهم  أنا % مستواهم ثانوي،و31نسبته 

 توزيع عينة الدراسة وفق متغير الخبرة-5
 ( توزيع عينة الدراسة وفق متغير الخبرة15الجدول رقم)

 العامل الفئة العدد النسبة المئوية
 سنوات5اقل من  10 16.4%

 سنة15 الى5من  38 %62.3 الخبرة
 سنة15اكثرمن  13 21.3%
 المجموع 61 100%

 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر:
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 مخرجات ىد علالطالبة باالعتما إعدادمن  المصدر:

يدل  % ما62نسبته  سنة ما15الى 5اعلي نسبة من الخبرة كانت من أن( 15نالحظ من خالل الجدول رقم)
سنة بلغت نسبتهم 15من  أكثرالفئة التي خبرتهم  أماتوظف الذين لديهم خبرة متوسطة، المؤسسة  أناعلي 

 سنوات.5% خبرتهم اقل من 17نسبته  ما وأنا% 21

 ثانيا: تحليل النتائج المتعلقة بتصورات واستجابة أفراد العينة
 تحليل النتائج المتعلقة بتصورات واستجابة أفراد عينة الدراسة لمحور التكوين-1

لمعرفة دور التكوين وأثره علي أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء فرع ادرار نقوم بحساب 
 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد الدراسة للفقرات الممثلة لمحور التكوين
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 حسب متوسطات الدراسة ( استجابة أفراد الدراسة لبعد احتياجات التكوين16الجدول:  رقم)

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

درجة 
 اَلستجابة

1 
 بتحديد احتياجات التكوين بشكل مسبق    

CNAS تقوم إدارة 
 مرتفعة 7 1.112 2.000

2 
  العاملين عند القيام بتحديد احتياجات التكوين 

 تشرك إدارةCNASمع 
 مرتفعة 6 1.230 2.049

3 
يتم تحديد احتياجات التكوين للموظف بناءا 

 على تقييمه السنوي 
 م مرتفعة 5 1.188 2.229

4 
يتم التعرف علي نقاط  CNAS قصد معالجتها

 من طرف الضعف لديك 
 مرتفعة 4 1.276 2.262

5 
بعمل اختبارات لك قبل االلتحاق  CNASيقوم 

 بالبرامج التكوينية
2.983 4.121 2 

ة مرتفع
 جدا

6 
مادة التكوين بناءا علي  CNASتضع إدارة 

 احتياجات التكوين
2.426 1.371 3 

مرتفعة 
 جدا

7 
بتكوين عمالها على دفعات   CNASتقوم إدارة

 متكررة
2.459 2.021 1 

مرتفعة 
 جدا

   0.977 2.2014 بعد احتياجات التكوين
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر: 

متوسط الحسابي لهذا البعد  أن( نتائج تحليل بعد احتياجات التكوين، 16الحظ من خالل الجدول رقم)ن
العينة وهو  أفرادية جدا من لمما يعني انه حقق مستوى موافقة عا (0.977وانحراف معياري ) (2.2014)

بدرجة موافقة  األولى ( في المرتبة6( و)5(و)7العينة، حيث جاءت العبارة رقم ) أفراد إدراك ىعل إشارة
 ( بدرجة موافقة مرتفعة.1-2-3-4مرتفعة جدا وفي المرتبة الثانية العبارات رقم )
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 ( استجابة أفراد الدراسة لبعد تصميم البرنامج التكويني حسب متوسطات الموافقة17الجدول رقم ) 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

  األهمية
درجة 
 ةاَلستجاب

 مرتفعة 8 1.102 2.131 يتم تصميم برامج التكوين بشكل علمي سليم 8

9 
بوضع برامج التكوين طبقا  CNASتقوم

 لالحتياجات العاملين
 مرتفعة 7 1.449 2.278

10 
يتم تصميم برامج التكوين لمعالجة ضعف 

 أداء العاملين
2.459 1.241 6 

مرتفعة 
 جدا

11 
على  تصمم البرامج التكوينية بالمؤسسة

 أهداف واضحة
2.508 1.185 3 

مرتفعة 
 جدا

12 
يتم تصميم برامج التكوين قصد معالجة 

 مشكالت العمل.
2.655 1.311 2 

مرتفعة 
 جدا

13 
بوضع جداول زمنية  CNASتقوم إدارة 

 لتنفيذ برامج التكوين
2.508 1.081 4 

مرتفعة 
 جدا

14 
تعتمد المؤسسة أساليب معينة للبرامج 

 التكوينية
2.459 1.171 5 

مرتفعة 
 جدا

15 
تقوم المؤسسة بتكوين عمالها خارج 

 المؤسسة
2.737 1.838 1 

مرتفعة 
 جدا

   1.033 2.467 بعد تصميم البرنامج التكويني
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر: 

حيث (2.467 )التكويني بلغج المتوسط الحسابي لبعد تصميم البرنام أن(، 17نالحظ من خالل الجدول رقم)
 ىتدل عل إشارةالعينة  مرتفعة جدا وهو  أفرادموافقة  أنا ىمما يدل عل (1.033ان االنحراف المعياري بلغ)

ي ف( 10-11-13-14-15العينة لمعني تصميم البرنامج التكويني حيث جاءت العبارات ) أفراد كدار ا
 ( بدرجة موفقة مرتفعة.8-9)بارتينالمرتبة الثانية الع جاءت فيبدرجة موافقة مرتفعة جدا و  األوليالمرتبة 
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 الدارسة لبعد تنفيذ برامج التكوين حسب متوسطات الموافقة أفراد( استجابة 18الجدول رقم)

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

درجة 
 االستجابة

16 
ميع تاريخ تنفيذ برامج التكوين مع ج يتالءم

 العاملين
 مرتفعة 8 1.129 2.082

17 
تعتبر عدد ساعات الفعلية لتنفيذ البرنامج 

 التكويني كافية ومستوفية
 مرتفعة 6 0.991 2.180

18 
احتوت فترة تنفيذ البرنامج التكوين على 

 جميع وسائل الراحة
2.639 1.111 1 

مرتفعة 
 جدا

19 
يتم تنفيذ برامج التكوين خالل ساعات 

 العمل
2.606 1.332 2 

مرتفعة 
 جدا

20 
بمدربين أكفاء عند تنفيذ  CNASتستعين 

 برنامج التكوين
2.557 1.477 3 

مرتفعة 
 جدا

21 
تتم عملية التكوين على يد أستاذة داخل 

 المؤسسة
 مرتفعة 7 1.244 2.131

22 
تساعد الطريقة السمعية والمرئية على المادة 

 المقدمة
2.442 1.284 4 

مرتفعة 
 جدا

23 
تم عملية التكوين من خالل مدربين خارج ت

 المؤسسة
 مرتفعة 5 1.318 2.213

   0.917 2.356 بعد تنفيذ برامج التكوين
 spss26الطالبة باالعتماد على مخرجات  إعدادمن المصدر: 

بدرجة موافقة مرتفعة من طرف جاءت متوسط بعد تنفيذ برامج التكوين  أن( 18نالحظ من خالل الجدول )   
وهذا  (0.917)البعد  اوقدر االنحراف المعياري لهذ( 2.356)العينة حيث بلغ المتوسط الحسابي لها  ادأفر 

، حيث جاءت في التكوينيالعينة لهذا البعد وان المؤسسة تقوم فعال بتنفيذ البرنامج  أفراد إدراكيدل على 
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ت في المرتبة الثانية وجاء ا( بدرجة موافقة مرتفعة جد22-20-19-18العبارات) األوليالمرتبة 
 ( بدرجة موافقة مرتفعة.23-21-17-16العبارات)

 الدراسة لبعد تقييم العملية التكوينية حسب متوسطات الدراسة أفراد( استجابة 19الجدول رقم)

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

األهمية 
 النسبية

درجة 
 اَلستجابة

24 
يير مختلفة مقاييس ومعا CNASتستخدم 

 في تقييم برامج التكويني
 مرتفعة 6 1.171 2.163

25 
يشرف على عملية التقييم أفراد ذو خبرة 

 بطرق تقييم التكوين
2.737 1.236 1 

مرتفعة 
 جدا

26 
يقيم الموظف المشارك في البرنامج 

 التكويني بعد انتهائه مباشرة
2.426 1.322 3 

مرتفعة 
 جدا

27 
رنامج التكويني في تفضل ان تكون تقييم الب

 نهاية البرنامج
2.426 1.035 2 

مرتفعة 
 جدا

28 
بالمتابعة والتقييم لنتائج  CNASتقوم إدارة 

 التكوين
 مرتفعة 4 1.320 2.393

29 
باحتساب العائد المرغوب من  CNASتقوم

 التكوين
 مرتفعة 7 1.193 2.098

30 
بشكل دوري لمتابعة اثر هذه  CNASتقوم 

 يالبرامج التكوين
 مرتفعة 5 1.362 2.327

 مرتفعة  1.1051 2.367 بعد تقييم العملية التكوينية
 spss26: من إعداد الطالبة باالعتماد عي مخرجات المصدر

بدرجة ( 2.367) بعد تقييم العملية التكوينية بلغالمتوسط الحسابي ل أن( 19نالحظ من خالل الجدول)   
لتقييم العملية  إدراكالعينة لديهم  أفراد أنيدل على  ، هذا ما(1.105)معياري  فراانح موافقة مرتفعة جدا و

( بدرجة موافقة عالية جدا وجاءت في 27-26-25العبارات) األوليالتكوينية ،حيث انه جاءت في المرتبة 
 ( بدرجة موافقة مرتفعة30-29-28-24المرتبة الثانية العبارات )
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 د التمكين حسب متوسطات الموافقةالعينة لبع أفراد( استجابة 20الجدول رقم)

درجة 
 اَلستجابة

 األهمية
اَلنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرات

 2.278 1.415 5 مرتفع
بان موظفي اليوم هم  CNAS إدارةتؤمن 

 قادة المستقبل
1 

مرتفع 
 جدا

4 1.347 2.426 
الموظفين  رأي CNAS تحترم إدارة 

لتحمل  تأهيلهميعني  وتشاركهم في الرأى ما
 مسؤوليات اكبر

2 

 2.226 1.383 6 مرتفع
يتم تكوين الموظفين من اجل إشراكهم في 

 اتخاذ القرارات
3 

مرتفع 
 جدا

3 1.245 2.459 
بالرقابة الذاتية وليس CNASتؤمن إدارة 

المفروضة وذلك من خالل الهيكل التنظيمي 
 القائم على العمل الجماعي

4 

مرتفع 
 جدا

 5 يساعدني التكوين على ممارسة مهام أخري  2.557 1.335 2

مرتفع 
 جدا

1 1.661 2.803 
اسعي لمراقبة نفسي دون الحاجة لمراقبة 

 اآلخرين في أداء عملي
6 

مرتفع 
 جدا

 بعد التمكين 2.459 1.218 

 spss26: من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجات المصدر
بدرجة موافقة مرتفعة جدا ( 2.459)حسابي لبعد التمكين بلغ( أن المتوسط ال20نالحظ من خالل الجدول)   

االنحراف  غوبل وهذا ما يدل على أن أفراد العينة أدركت معني تمكنها من خالل البرنامج التكويني المقدم لها،
مرتفعة  ( بدرجة موافقة2-4-5-6، حيث جاءت في المرتبة األولي العبارات )(1.218)المعياري لهذا البعد

 ( بدرجة موافقة مرتفعة.3-1أتي في المرتبة الثانية العبارات)جدا لت
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 نتائج تحليل أفراد الدراسة لمحور أداء العاملين -3

(استجابة أفراد الدراسة لبعد تنمية معارف ومهارات موظفي اإلدارة )التعلم( 21الجدول رقم)
 حسب متوسطات الموافقة

درجة 
 اَلستجابة

األهمية 
 النسبية

اَلنحراف 
 ياري المع

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم الفقرات

يفيد التكوين في اكتساب معارف جديدة في  2.573 1.521 5 مرتفع جدا
 مجال علمي

1 

 2 يساهم التكوين في تنمية خبراتي السابقة 2.672 1.567 2 مرتفع جدا
يساعد التكوين على تنمية روح االنتماء لدي  2.442 1.408 4 مرتفع جدا

 وسطمت تجاه اإلدارة
3 

 4 يساعد التكوين على تقبل األفكار الجديدة 2.623 1.451 3 مرتفع جدا
يساعد التكوين على المعرفة بالطريقة السليمة  2.688 1.372 1 مرتفع جدا

 لعمل األجهزة والمواد المستخدمة
5 

 بعد التعلم 2.600 1.380  مرتفع جدا
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد علي مخرجات المصدر: 

بدرجة موافقة مرتفعة ما يدل ( 2.600)( أن المتوسط الحسابي لبعد التعلم بلغ 21نالحظ من خالل الجدول)
علي أنا أفراد العينة اكتسبت معارف ومهارات خالل العملية التكوينية وبلغ االنحراف المعياري 

رتفعة جدا لتليها في المرتبة ( بدرجة موافقة م3-4-2-5حيث جاءت في المرتبة األولي العبارات )(1.380)
 .( بدرجة موافقة مرتفعة1العبارة) الثانية
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والسلوك حسب متوسطات  تالمهارا( استجابة أفراد الدراسة لبعد تنمية 22الجدول رقم)
 الموافقة

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

اَلهمية 
 النسبية

درجة 
 اَلستجابة

6 
وية بنفسي عند مزاولة أعطاني التكوين ثقة ق

 مهامي
 مرتفع 7 1.484 2.721

7 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة في 

 تسيير ملفات عملي بطريقة جيدة
 مرتفع 8 1.279 2.721

8 
أصبحت احترم توقيت عملي في المؤسسة 

 بعد التكوين
 مرتفع جدا 3 1.183 2.639

9 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة  على 

 حمل مسؤوليات اعليإمكانية ت
 مرتفع جدا 6 1.217 2.573

10 
بعد التكوين أحسني  إدارة  اآلنأصبحت 

 وقت عملي
 مرتفع جدا 2 1.272 2.688

11 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة على قدرة 

 التغلب علي صعوبات العمل
 مرتفع جدا 1 1.475 2.704

12 
أصبحت لدي االن القدرة على تقديم 

 سين األداءاقتراحات لتح
 مرتفع جدا 5 1.464 2.590

13 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة على 

 المهارة في إعداد التقارير
 مرتفع جدا 4 1.445 2.672

 مرتفع جدا  1.237 3.626 بعد تنمية المهارات والسلوك
 spss26 من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجاتالمصدر: 

بدرجة موافقة مرتفعة جدا وهذا ( 3.626) المتوسط الحسابي لهذا البعد بلغ نأ( 22نالحظ من خالل الجدول)
العينة اكتسبت مهارات خالل البرنامج التكويني وقدر االنحراف المعياري لهذا البعد  أفراد أن ىيدل عل ما
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( بدرجة موافقة مرتفعة جدا 9-12-13-8-10-11العبارات) األوليحيث جاءت في المرتبة (1.237)
 ( بدرجة مرتفعة.7ها في المرتبة الثانية العبارة)لتلي

 الدراسة لبعد النتائج حسب متوسطات الموافقة أفراد( استجابة 23الجدول رقم)

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

اَلنحراف 
 المعياري 

 األهمية
 النسبية

درجة 
 اَلستجابة

14 
يساعدني التكوين بشكل كبير على 

 CNASتحسين نوعية عملي في 
 مرتفع جدا 3 1.42633 2.639

15 
أشعر بتحسن ملحوظ في مردودية عملي 

 بفضل التكوين
 مرتفع 4 1.34368 2.623

16 
يساهم التكوين الذي تلقيته في تحقيق 

 الجودة في ادائى
 مرتفع جدا 2 1.327 2.655

17 
أصبحت بعد التكوين قادرا على إدخال 

 طرق جديدة في مجال عملي
 رتفع جدام 3 1.307 2.606

18 
يساعد التكوين على القدرة على إقامة 

 اتصاالت فعالة مع اآلخرين
 مرتفع جدا 1 1.456 2.754

19 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة في 
 الشعور باالئتمان للمؤسسة التي تعمل بها

 مرتفع جدا 2 1.397 2.524

20 
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة في 

 للفرد تحسين الوضع المادي
 مرتفع 5 1.342 2.360

 مرتفع جدا  1.250 2.594 بعد النتائج
 26SPSS: من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر

 بدرجة موافقة مرتفعة جدا وهذا ما( 2.594)المتوسط الحسابي لهذا البعد بلغ  أن (23نالحظ من الجدول)   
المعياري لهذا  نحرافاالل العملية التكوينية حيث بلغ خال العينة حققت نتائج جيدة من أفراد أن ىيدل عل
( بدرجة موافقة 14-16-15-18-17-19-18العبارات) األوليحيث جاءت في المرتبة  ،(1.250)البعد 

 ( بدرجة مرتفعة.20مرتفعة جدا لتليها في المرتبة الثانية العبارة )
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 لفرضياتالمطلب الثاني:عرض وتحليل النتائج المتعلقة باختبار ا
اختبار كولموجروف سمرنوف لمعرفة ما اذا كانت البيانات تتبع  إجراءالختبار فرضيات الدراسة البد من    

 التوزيع الطبيعي والجدول التالي يوضح ذلك:
 Test Kolmogrov-sim اختبار التوزيع الطبيعي  :أوَل
الطبيعي حيث يقدر حجم العينة  فان البيانات تقترب من التوزيع 30حجم العينة اكبر من  أن بما   

 61المدروسة 
 ثانيا: نتائج اختبار فرضيات الدراسة

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية األولي-1

  توجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية بين فعالية التكوين و أداء العاملين في مؤسسة الضمان
 %.5االجتماعي للجراء عند مستوي داللة 

 أداء العاملين أبعاد التكوين و ح اَلنحدار الخطي البسيط بين(: يوض24الجدول رقم) 

 أداء العاملين المتغيرات

 
معامل 
 الثبات

معامل 
 اَلنحدار

 اختبار
T 

معامل 
 Rاَلرتباط

معامل 
 R2التحديد

 اختبار فيشر
F Sig 

احتياجات 
 التكوين

0.554 0.940 8.464 0.694 0.833 71.633 0.000 

تصميم البرنامج 
 ينيكو لتا

0.75 0.912 8.952 0.576 0.759 80.145 0.000 

تنفيذ برنامج 
 التكوين

0.380 0.952 7.606 0.495 0.7 57.848 0.000 

تقييم العملية  
 التكوينية

0.690 0.817 8.149 0.530 0.728 66.405 0.000 

 0.000 191.658 0.874 0.765 13.814 0.891 0.434 التمكين
 SPSS26الطالبة باالعتماد على مخرجات من إعداد المصدر: 
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( يتبين وجود عالقة اثر ذات داللة 24انطالقا من الجدول)نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولي:
( 0.940إحصائية بين احتياجات التكوين وأداء العاملين خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار)

 % في مساعدة المؤسسة محل الدارسة94ا تساهم بنسبة وهذا يدل على أن احتياجات التكوين لوحده
فتراض ثبات العوامل األخرى وهذا األثر ذو داللة إحصائية عند  في التأقلم مع مستجدات البيئة با

فهي اقل من مستوى معنوية  0.00( وقيمة احتمالية8.464%، وبلغت االحتمالية)5مستوى معنوية 
5% 

(، وهذا يعني ان 0.694فقد بلغت) R2والمتمثلة في معامل التحديد أما القابلية التفسيرية للنموذج 
% من التغيرات الحاصلة في أداء العاملين يعود سببها إلى التحديد المسبق للعملية التكوينية وهذا ما 70

 %(.84أكده معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ)
ه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد وبهذا النتائج نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على ان

 0.05احتياجات التكوين وأداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء عند مستوى داللة 
( يتبين وجود عالقة اثر ذات داللة 24انطالقا من الجدول) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

( 0.912ين خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار)إحصائية بين احتياجات التكوين وأداء العامل
% في مساعدة المؤسسة محل 91وهذا يدل على أن تصميم البرنامج التكويني لوحده يساهم بنسبة 

الدارسة في التأقلم مع مستجدات البيئة بافتراض ثبات العوامل األخرى وهذا األثر ذو داللة إحصائية 
فهي اقل  0.00( وقيمة احتمالية8.952ودنت)يلقيمة االحتمالية ست%، وبلغت ا5عند مستوى معنوية 
 .%5من مستوى معنوية 

(، وهذا يعني 0.576فقد بلغت) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد    
وهذا ما  % من التغيرات الحاصلة في أداء العاملين يعود سببها إلى التصميم الجيد لعملية التكوين57ان

 %(.76أكده معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ)
وبهذا النتائج نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد 

 0.05تصميم البرنامج التكويني وأداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء عند مستوى داللة 
( يتبين وجود عالقة اثر ذات داللة 24انطالقا من الجدول) ضية الفرعية الثالثة:نتائج اختبار الفر 

( 0.952إحصائية بين احتياجات التكوين و أداء العاملين خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار)
سة % في مساعدة المؤسسة محل الدار 95وهذا يدل على ان تنفيذ البرنامج التكويني لوحده يساهم بنسبة 
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في التأقلم مع مستجدات البيئة بافتراض ثبات العوامل االخري وهذا األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
فهي اقل من مستوى  0.00( وقيمة احتمالية7.606%، وبلغت القيمة االحتمالية ستودنت)5معنوية 
 .%5معنوية 

(، وهذا يعني ان 0.495فقد بلغت) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد    
% من التغيرات الحاصلة في أداء العاملين يعود سببها إلى تنفيذ المؤسسة للعملية التكوينية وهذا ما 70

 %(.70أكده معامل االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ)
ة بين بعد تنفذ وبهذا النتائج نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائي

 0.05برنامج التكوين وأداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة
( يتبين وجود عالقة اثر ذات داللة 24انطالقا من الجدول) نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:

( 0.817فقد بلغ معامل االنحدار) إحصائية بين تقييم العملية التكوينية وأداء العاملين خالل فترة الدراسة
 % في مساعدة المؤسسة محل الدارسة81وهذا يدل على ان احتياجات التكوين لوحدها تساهم بنسبة 

في التأقلم مع مستجدات البيئة بافتراض ثبات العوامل األخرى وهذا األثر ذو داللة إحصائية عند مستوى 
فهي اقل من مستوى  0.00( وقيمة احتمالية8.149%، وبلغت القيمة االحتمالية ستودنت)5معنوية 
 .%5معنوية 

 53(، وهذا يعني ان0.530فقد بلغت) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد    
% من التغيرات الحاصلة في أداء العاملين يعود سببها إلى التقييم الجيد وهذا ما أكده معامل االرتباط 

 %(.73ن الذي بلغ)بين المتغيري
وبهذا النتائج نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد    

 0.05تقييم العملية التكوينية وأداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء عند مستوى داللة 
( يتبين وجود عالقة اثر ذات داللة 24)انطالقا من الجدول نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة:

( 0.891إحصائية بين احتياجات التكوين و أداء العاملين خالل فترة الدراسة فقد بلغ معامل االنحدار)
 .% في مساعدة المؤسسة محل الدارسة90وهذا يدل على أن التمكين لوحده ساهمة بنسبة

ل األخرى وهذا األثر ذو داللة إحصائية عند في التأقلم مع مستجدات البيئة بافتراض ثبات العوام   
فهي اقل من  0.00( وقيمة احتمالية13.844%، وبلغت القيمة االحتمالية ستودنت)5مستوى معنوية 
 .%5مستوى معنوية 
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(، وهذا يعني أن 0.765فقد بلغت) R2أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد    
حاصلة في أداء العاملين يعود سببها إلى تمكن العملين وهذا ما أكده معامل % من التغيرات ال76

 %(.0.847االرتباط بين المتغيرين الذي بلغ)
وبهذا النتائج نقبل الفرضية الصفرية التي تنص على انه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد 

 0.05ند مستوى داللة التمكين وأداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء ع
 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

في فعالية التكوين توجد فورقات ذات داللة معنوية حول مستوى  تنص الفرضية الثالثة على انه:
 .تعزى إلى المتغيرات الشخصية  0.05بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة 

ة يجب المرور بالفرضيات الفرعية الختبار الفروق في مستوى فعالية إلظهار النتيجة الفرضية الثاني
 التكوين في مؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء التي تعزى إلى المتغيرات الشخصية.

في تصورات  On Woy ANOVA األحادينتائج تحليل التباين  (25الجدول رقم)
 المتغيرات الشخصية المبحوثين حول مستوي فعالية التكوين بالمؤسسة تعزي لبعض

درجة  مصدر التباين المتغير
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

متوسط 
 المربعات

مستوى  Fقيمة
 الدَللة

 بين المجموعات الجنس
 داخل المجموعات

0.341 
53.932 

1 
59 

0.341 
0.914 

0.373 0.544 

  60 54.273 المجموع
 بين المجموعات العمر

 داخل المجموعات
7.042 
47.231 

3 
57 

2.347 
0.829 

2.833 0.046 

  60 54.273 المجموع
 المستوى 
 التعليمي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

6.972 
47.301 

2 
58 

3.486 
0.816 

4.274 0.019 

  60 54.273 المجموع
  spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر: 
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  :يتضح لنا  أعالهالموضحة في الجدول  اإلحصائيةخالل النتائج  مننتائج اختار الفرضية الفرعية األولي
 0.05<0.544أي  0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.544قيمة المعنوية لمتغير الجنس بلغت  أن

فعالية التكوين توجد فورقات ذات داللة معنوية حول مستوى  وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية التي تفرض انه
 للمتغير الجنس.تعزى  0.05ان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة بمؤسسة الضمفي 

  :من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعاله يتضح لنا نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 0.05>0.544أي  0.05وهي اصغر من مستوى المعنوية  0.046أن قيمة المعنوية لمتغير العمر بلغت

فعالية توجد فورقات ذات داللة معنوية حول مستوى  فض الفرضية الصفرية التي تفرض انهوبالتالي نر 
 للمتغير العمر.تعزى  0.05بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة في التكوين 

 :لنا من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعاله يتضح  نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة
أي  0.05وهي من مستوى المعنوية  0.019أن قيمة المعنوية لمتغير المستوى التعليمي بلغت 

توجد فورقات ذات داللة معنوية حول  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية التي تفرض انه 005>0.019
لمتغير لتعزى  0.05بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء عند مستوى داللة في فعالية التكوين مستوى 

 المستوى التعليمي.
 ( أعاله نجد انه 25: من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم)نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

روقات ذات داللة إحصائية حول مستوى التكوين في مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى فو توجد 
جنس، العمر، المستوى التعليمي( وعليه تم قبول الفرضية تعزى للمتغيرات الشخصية الثالث )ال 0.05داللة 

 الرئيسية الثانية.
 :نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة 
  :أداء العاملين في توجد فورقات ذات داللة معنوية حول مستوى تنص الفرضية الثالثة على انه

 رات الشخصية.تعزى للمتغي 0.05مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى داللة 

 أداءإلظهار نتيجة الفرضية الرئيسية الثالثة يجب المرور بالفرضيات الفرعية الختبار الفروق في مستوى 
 التي تعزى إلى المتغيرات الشخصيةالعاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء 
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في تصورات  On WayANOVA  األحادي( نتائج تحليل التباين 26الجدول رقم)
 ثين حول مستوي أداء العاملين بالمؤسسة تعزي لبعض المتغيرات الشخصية.المبحو 

 درجة الحرية مصدر التباين المتغير
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الدَللة

 الجنس
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

0.018 
92.355 

1 
29 

0.018 
1.565 0.011 0.915 

  60 92.373 المجموع

 رالعم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

7.263 
85.110 

3 
57 

2.421 
1.493 1.621 0.194 

  60 92.373 المجموع

 المستوى 
 التعليمي

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

15.196 
77.177 

2 
58 

7.598 
1.331 5.710 0.005 

  60 92.373 المجموع
 spss26من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات المصدر:

 :من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعاله يتضح لنا أن قيمة نتائج الفرضية الفرعية األولي
وبالتالي  0.05<0.915اي 0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.915المعنوية لمتغير الجنس بلغت

أداء العاملين في مستوى  توجد فورقات ذات دَللة معنوية حول نقبل الفرضية الصفرية التي تفرض انه:
 تعزى لمتغير الجنس. 0.05مؤسسة الضمان اَلجتماعي للجراء عند مستوى دَللة 

 :من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الجدول أعاله يتضح لنا أن قيمة  نتائج الفرضية الفرعية الثانية
وبالتالي  0.05< 0.194ي ا0.05وهي اكبر من مستوى المعنوية  0.194المعنوية لمتغير العمر بلغت

أداء العاملين في توجد فورقات ذات دَللة معنوية حول مستوى  نقبل الفرضية الصفرية التي تفرض انه:
 تعزى لمتغير العمر. 0.05مؤسسة الضمان اَلجتماعي للجراء عند مستوى دَللة 

 :دول أعاله يتضح لنا أن قيمة من خالل النتائج اإلحصائية الموضحة في الج نتائج الفرضية الفرعية الثالثة
 0.05>0.005اي 0.05وهي اصغر من مستوى المعنوية  0.005المعنوية لمتغير المستوى التعليمي بلغت
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أداء توجد فورقات ذات دَللة معنوية حول مستوى  وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية التي تفرض انه:
تعزى لمتغير المستوى  0.05دَللة العاملين في مؤسسة الضمان اَلجتماعي للجراء عند مستوى 

 التعليمي.

نجد انه توجد  ( أعاله26من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم)نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة:
قات ذات داللة إحصائية حول مستوى أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى رو و ف

ات الشخصية الثالث )الجنس، العمر، المستوى التعليمي( وعليه تم قبول الفرضية تعزى للمتغير  0.05داللة 
 الرئيسية الثالثة.
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 خالصة:

لقد تم التطرق في هذا الفصل إلى الدراسة الميدانية لموضوع دور فعالية التكوين وأثره على أداء العامين      
ر، حيث تم التعرف في هذا الفصل على المؤسسة محل بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء فرع أدرا

الدراسة وهيكلها التنظيمي، وتم التطرق أيضا إلى أدوات الدراسة المعتمدة و مجموعة من االختبارات التي 
استخدمت من احل تحليل واختبار نتائج الدراسة ومن خالل االختبارات تم الوصول إلى صحة الفرضيات 

 يت عليه الدراسة.التي تعد األساس التي بن
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من خالل ما تم عرضه فيما يخص موضوع دور فعالية التكوين و أثره على أداء العاملين اتضح لنا أن     
التكوين يعد من ضمن المفاهيم والمهام التي على إدارة الموارد البشرية االهتمام بها من اجل رفع من أداء 

ة في مجال العمل، والذي بدوره يودي إلى رفع وتطوير أداء المؤسسة عمالها وزيادة قدراتهم ومهارتهم الفكري
 بحد ذاتها.

فمن خالل هذه الدراسة اتضح انه على كل مؤسسة تقوم إدخال برامج او وسائل جديدة عليها ان تقوم بتكوين 
ذا نرى أن عمالها من اجل تمكن العمال من كيفية التعامل مع تلك البرمجيات والوسائل الجديدة، من خالل ه

 التكوين هو الوسيلة الناجحة لتحسين أداء عمالها.

وحاولت هذه الدراسة ميدانيا الوصول إلى هدفها واإلجابة  على إشكالية الدراسة المتمثلة في دور فعالية 
التكوين و أثره على تحسين أداء العاملين بمؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء فرع أدرار، وتم ذلك من 

 اد الدراسة على اإلشكالية الرئيسية التالية:خالل اعتم

 ما مدى فعالية التكوين و أثره في تحسين أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي لألجراء ؟

 أوَل: النتائج الرئيسية للدراسة:

 من خالل الدراسة النظرية للبحث تم التوصل الى النتائج التالية:النتائج النظرية: -1

 من النشاطات التي تكسب الفرد والجماعات المعارف والمهاراتيعد التكوين -

 ان البرامج التكوينية لها دور مؤثر على نجاح عملية تكوين الموظفين. -

 االهتمام بتطوير وتحسين نوعية البرامج التكوينية يؤدي إلى تحقيق أهداف التكوين.-

 المنظمة. يساعد التكوين على تحديد وإثراء المعلومات التي تحتاجها -

 يعتبر التكوين من العمليات التي من خاللها يتم معالجة حاالت نقص المهارات لدى العمال.-

 النتائج التطبيقية:-2

 من خالل الدراسة التطبيقية للبحث تم التوصل الى النتائج التالية:

 ة مرتفعة وهذا ما بدرج نمستوي تبني مؤسسة الضمان االجتماعي لعملية التكوين من وجهة نظر العاملين كا
(، تنفيذ 2.467(، تصميم البرنامج التكويني)2.2014مثله المتوسط الحسابي لكل بعد، احتياجات التكوين )

 (.2.459(، تمكين العاملين)2.367(، تقييم العملية التكوينية)2.356البرنامج التكويني)
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  المتوسط  إلىمرتفعة، يعزي ذلك  كان بدرجة لإلجراءالعاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي  أداءمستوي
(، تنمية 2.600)التعلم()اإلدارةالعاملين، تنمية معارف ومهارات موظفي  أداء أبعادالحسابي لكل بعد من 

 (.2.594(، النتائج)3.626المهارات السلوكية)
 ند توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى أداء العاملين في مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء ع

 تعزى للمتغيرات الشخصية الثالث )الجنس، العمر، المستوى التعليمي( 0.05مستوى داللة 
  توجد فروقات ذات داللة إحصائية حول مستوى التكوين في مؤسسة الضمان االجتماعي للجراء عند مستوى

 تعزى للمتغيرات الشخصية الثالث )الجنس، العمر، المستوى التعليمي(. 0.05داللة 

 َلقتراحات والتوصيات:ثانيا:ا

 .إدراك أهمية موضوع التكوين وزيادة االهتمام به 
 .يجب على المؤسسة أن تقوم تحسن من العملية التكوينية 
 .تشجيع أفراد المؤسسة بضرورة التكوين 
 .ضرورة نشر الوعي داخل المؤسسة من اجل فهم دور وفعالية البرنامج التكويني 

 ثالثا: أفاق البحث:

 وينية ودورها في المؤسسات الجزائرية.البرامج التك 
 .تأثيرات العولمة علي البرامج التكوينية 
 .إستراتيجية التكوين المهني ودوره في تنمية مهارات الموارد البشرية 
 مهارات المكون وأثرها علي تنمية معارف وأداء العاملين 
 .اثر العملية التكوينية على تطوير المؤسسات االقتصادية 
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 المصادر والمراجع باللغة العربية

: الكتبأوَل  

 دار الجامعة  -الموارد البشرية إدارة-محمد محمد إبراهيم-1
 2015/2016الجزائر – باألداءعالقة متطلبات التطوير التنظيمي  –احمد زبانة -2
 2006 اإلسكندرية –الدار الجامعية  –الموارد البشرية  إدارة -احمد ماهر-3
 -دار الفكر العربي –البشر  إدارةالموارد البشرية المهارات المعاصرة في  إدارة –حمد سيد مصطفي ا-4

2006 
 إدارةالتمكين التنظيمي لتعزيز فعالية عمليات  إستراتيجية–حسين موسى قاسم ونعيمة عباس الخفاجي -5

 2014عمان– األيامدار  -المعرفة
 2013عمان -دار وائل –وفق رؤية تطويرية  اإلداري التدريب  –حسين احمد الطعاني -6
 2009عمان –دار زهران  –الموارد البشرية     إدارة –حنا ناصر -7
 2007-دار الميسرة  –الموارد البشرية  إدارة –خضير كاظم حمود وياسين كاسب الحرشة -8
 2009 –دار الميسرة  –الموارد البشرية  إدارة –خضير كاظم حمود -9

 –دار اليازوري العلمية  –التمكين واقتصاديات الثقة  إدارة –الدوري واحمد علي صالح ذكريا مطلك -10
 2002عمان 

 2004 اإلسكندرية –الدار الجامعية  –الموارد البشرية  إدارة –راوية حسن  -11
 دار –العنصر البشري في منظمات االعمال الحديثة  إدارة –زاهد محمد دريك و سعاد راغب الكسواني  -12

 2009 –المعرفية العلمية 
 2009-الموارد البشرية مدخل استراتيجي لتعظيم القدرات التنافسية  إدارة –سيد احمد جاب الرب  -13
 2007عمان-دار وائل–الموارد البشرية  إدارة -سهيلة محمد عباس وعلي حسين علي -14
 2010عمان– أسامةدار  -األفراد شؤون  إدارة –سليم عيسي -15
 2004عمان-دار مجالوي  -الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها إدارة–الموسوي سنان -16
 2001 اإلسكندرية-دار الشعاع -األفراد إدارة -صالح الدين عبد الباقي-17
 2004 -الدار الجامعية-دارة الموارد البشرية مدخل تطبيقي معاصر -صالح الدين -18
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 2002-الدار الجامعية–الموارد البشرية  إدارةلحديثة في االتجاهات ا–صالح الدين عبد الباقي -19
 -ديوان المطبوعات الجامعية -التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشرية -عبد الكريم بوحفص -20

2010 
 2011الجرائر-الهدى  دار–وحاالت تطبيقية  أساسيةتسيير الموارد البشرية مفاهيم  -ممخعبد الفتاح بخ-21
 2009-المكتبة العصرية -المتميزة للموارد البشرية تمييز بال حدود اإلدارة -زيز علي حسنعبد الع-22
  2002-تنمية الموارد البشرية–قبرة  إسماعيلعلي غربي وبلقاسم سالطنة -23
 2011عمان– أسامةدار -الموارد البشرية إدارة-فيصل حسونة-24
 2009عمان-المناهج دار -اإلداري التدريب –محمد عبد الفتاح الصيرفي -25
الدار -الوظيفي للعاملين األداءالجودة الشاملة بتطوير  إدارةنموذج مقترح لعالقة -محمد الريس-26

 2011الجزائر-الجزائرية
 1997-العربية للعلوم  الدار-التدريب الناجح للموظفين-مالكولم-27
 2010عمان- دار وائل-الموارد البشرية إدارة -محفوظ احمد جودة-28
 .2005االسكندرية-دار الوفاء-الموارد البشرية إدارة-محمد حافظ حجاري -29
 2019االردن-دار البشرية– إدارة-مصطفى نجيب درويش-30
 2009عمان -دار وائل–التدريب ين النظرية والتطبيق –محمد عبد الفتاح ياغي -31
 2009عمان -عالم دار -تنمية الموارد البشرية-نعيم ابرهيم الطاهر-32
 2006-دار اليازوري -اإلداري التدريب -نجم العزاوي -33
 2009عمان-دار اليازوري -الموارد البشرية إدارةفي  اإلستراتيجيةالوظائف -نجم عبد هللا-34
 2009عمان -دار الصفاء-نظري وحاالت عملية إطارالموارد البشرية  إدارة-نادر ابو شيخة-35
 2014الجزائر -مطبوعات الجامعيةديوان ال-تسيير الموارد البشرية-نوري منير-36
-مؤسسة الوراق-الموارد البشرية مدخل استراتيجي متكامل إدارة-يوسف حجيم الطائى ومؤيد عبد الحس-37

2005 

 ثانيا:الرسائل الجامعية
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حالة شركة البيادر العالمية،  العاملين دراسة أداءاسعدي علي، تقييم برامج التكوين ودورها في تحسين  .1
 2010، الدورية ةاالفتراضيالجامعة شهادة الدكتوراه  أطروحة لنيل

  احمد العبادي، اثر التكوين علي تنمية الموارد البشرية في قطاع الوظيف العمومي دراسة حالة .2
المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، 

 2012/2013جامعة وهران، 
يوسف السماني لنيل درجة، دور مخرجات التدريب والمشاركة الوظيفية في رفع كفاءة أداء  خالد .3

 2013العاملين بشركات البترول بالسودان، مذكرة للحصول على شهادة الدكتوراه في إدارة األعمال،
–ين ربي محمد عبد الوهاب منزلجي، اثر مكتسبات تدريب الموارد البشرية في رفع مستوي أداء العامل .4

 2014(، سوريا،-دراسة في مرحلة اإللزامي في محافظة الالذقية
الوظيفي، جامعة الملك  األداءفي تحسين  اإلداري التطوير  إدارةدور -ريم بنت عمر منصور الشريف .5

 .2013عبد العزيز بجدة
ة المؤسس-غنية بودوح، إستراتيجية التكوين المتواصل في المؤسسة الصحية وأداء الموارد البشرية .6

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم  أطروحة(، -أنموذجا-اإلستشفائية العمومية بمدينة بسكرة
 2012/2013االجتماع،جامعة بسكرة، 

دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي –عوض هللا محمد علي محمد، دور التدريب في أداء العاملين  .7
، نجامعة السوداير في ادارة االعمال، (، مذكرة لنيل درجة الماجست-السوداني فرع كوشي ريك

2015/2016. 
شرية في المؤسسة االقتصادية، دراسة ميدانية بالوظيفي للموارد ال األداءعز الدين هروم، واقع تسيير  .8

 مركب الجارف والرافعات، جامعة مستوري قسنطينة
 2016/2015،احمد زبانة بغيلزانباألداءفاطمة دراعو، عالقة متطلبات التطوير والتنظيم  .9

لنيل شهادة  فوزية شنابي، دور البرامج التكوينية في إحداث التغيير في السلوك التنظيمي، مذكرة .10
 2009-2010س العمل والتنظيم،جامعة قسنطينةماجستير في علم النف

محمود بوقطب، التكوين أثناء الخدمة ودوره في تحسين أداء الموظفين بالمؤسسة الجامعية دراسة  .11
عة عباس لغرور خنشلة(، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم االجتماع، جامعة ميدانية بجام

 2013/2014، خنشلة
نجاة بزايد، التكوين واستراتيجيه تسيير المهارات التسييرية لدي إطارات شركة سونطراك، أطروحة لنيل  .12

 .2010/2011شهادة الدكتوراه في علم النفس، جامعة وهران
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 المجالت ثالثا:
 الوظيفي في المنظمة مجلة التغيير االجتماعي، العدد السادس. األداءارفيس مريم،  .1
ومتطلباتها في الوقت الراهن، مجلة العلوم االجتماعية  أهدافهابن مهدي مرزوق، هندسة التكوين  .2

 واإلنسانية
 .2013ديةجواد محمد علي، اثر تمكين العاملين غي التطوير التنظيمي، مجلة بغداد للعلوم االقتصا .3

 المراجع اللغة اَلجنبية:

1. Githinji Angela^^ , Effects of Training Of Training On employ Perfomance, A 

Thesis submitted to the Degree of executive masters of Science in organizational 

development(EMOD), United states international university, Nairobi,2014 

2. (Aidah Nassazi) EFFECTS OF TRAINING ON EMPLOYEE PERFORMANCE (  

Evidence from Uganda),2013 
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( قائمة المحكمين لالستبيان1الملحق رقم )  

 العضو المحكم الدرجة العلمية االمضاء

محاضر)أ( أستاذ   بروكي عبد الرحمن  

التعليم العالي أستاذ   ساوس الشيخ 

اضر)أ(مح أستاذ   تيقاوي العربي 

محاضر)أ( أستاذ   عياد ليلي 

محاضر)أ( أستاذ   حدادي عبد الغاني 
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 01 قائمة المحكمين 67

الدراسة استبانه 66  02 
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 جامعة احمد دراية أدرار
دية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصا  

 قسم علوم التسيير 

إدارة األعمال ماستر  

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته

يسرني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة للدراسة التي أقوم 
ألعمال تحت عنوان :دور فعالية والتي تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص إدارة ا باعدداها

وكالة ادارار  -مؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء -التكوين وأثره على أداء العاملين دراسة حالة  

 (x)لذا ارجوا منكم مساعدتي في استكمال هذا االستبيان من خالل اإلجابة علي األسئلة وذلك بوضع إشارة
 كم ستكون محل السرية التامة.في المربع المناسب الختيارك.علما ان معلومات

نكم ولكم فائق االحترام والتقدير.شاكرة لكم  حسن تعاو   

 

يهدف هذا القسم إلي التعرف علي بعض الخصائص الشخصية للموظفين مؤسسة الضمان االجتماعي 
تالية وذلك لإلجراء أدرار، بغرض تحليل النتائج فيما بعد لذا نرجو التكرم باإلجابة المناسبة علي التساؤالت ال

(في المربع المناسب الختيارك.*بوضع إشارة )  

(الجنس    ذكر                          اثني1  

45اكثرمن           45الي35سنة           من 35الي25سنة             من 25(العمر  اقل 2  

اخري             (الوظيفة    تقني سامي               متصرف         رئيس مصلحة3  

(المستوي التعليمي  اقل من ثانوي           ثانوي               جامعي4  

سنة 15سنة            اكثر15الى 5سنوات            من 5(الخبرة   اقل من 5  
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المحور األول:التكوين           

 
 موافق
 بشدة

غير  محايد  موافق
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 الرقم الفقرة

 احتياجات التكوينأوَل: 
 1 تقوم ادارة  CNAS بتحديد احتياجات التكوين بشكل مسبق         
تشرك CNASمع   العاملين عند القيام بتحديد احتياجات التكوين       

 ادارة
2 

 3 يتم تحديد احتياجات التكوين للموظف بناءا على تقييمه السنوي      
يتم التعرف علي نقاط الضعف لديك من  CNAS قصد معالجتها     

 طرف 
4 

 5 بعمل اختبارات لك قبل االلتحاق بالبرامج التكوينية CNASيقوم      
 6 مادة التكوين بناءا علي احتياجات التكوين CNASتضع إدارة      
 7 بتكوين عمالها على دفعات متكررة  CNASتقوم إدارة     

 تصميم البرنامج التكوينيثانيا: 
 8 يتم تصميم برامج التكوين بشكل علمي سليم     
 9 بوضع برامج التكوين طبقا لالحتياجات العاملين CNASتقوم     
 10 يتم تصميم برامج التكوين لمعالجة ضعف أداء العاملين      
 11 تصمم البرامج التكوينية بالمؤسسة على أهداف واضحة     
 12 تم تصميم برامج التكوين قصد معالجة مشكالت العملي     
 13 بوضع جداول زمنية لتنفيذ برامج التكوين  CNASتقوم إدارة      
 14 ةتعتمد المؤسسة أساليب معينة للبرامج التكويني     
 15 تقوم المؤسسة بتكوين عمالها خارج المؤسسة     

 ثالثا: تنفيذ برامج التكوين
 16 م تاريخ تنفيذ برامج التكوين مع جميع العاملينيتالئ     

 القسمالثاني:محاوراالستبانة
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 17 تعتبر عدد ساعات الفعلية لتنفيذ البرنامج التكويني كافية ومستوفية     
 18 احتوت فترة تنفيذ البرنامج التكوين على جميع وسائل الراحة     
 19 يتم تنفيذ برامج التكوين خالل ساعات العمل     
 20 دربين أكفاء عند تنفيذ برنامج التكوينبم CNASتستعين      
 21 تتم عملية التكوين على يد أستاذة داخل المؤسسة     
 22 تساعد الطريقة السمعية والمرئية على المادة المقدمة     
 23 تتم عملية التكوين من خالل مدربين خارج المؤسسة     

  تقييم العملية التكوينيةرابعا: 
 24 مقاييس ومعايير مختلفة في تقييم برامج التكويني CNASتستخدم      
 25 يشرف على عملية التقييم افراد ذو خبرة بطرق تقييم التكوين       
 26 يقيم الموظف المشارك في البرنامج التكويني بعد انتهائه مباشرة     
 27 تفضل ان تكون تقييم البرنامج التكويني في نهاية البرنامج     
 28 بالمتابعة والتقييم لنتائج التكوين CNASتقوم إدارة      
 29 باحتساب العائد المرغوب من التكوين  CNASتقوم     
 30 بشكل دوري لمتابعة اثر هذه البرامج التكويني CNASتقوم      

 من التكوين الى التمكين
 31 بان موظفي اليوم هم قادة المستقبل CNASتؤمن ادارة      
راي الموظفين وتشاركهم في الرأى مايعني CNASتحترم ادارة     

 تاهيلهم لتحمل مسؤوليات اكبر
32 

 33 يتم تكوين الموظفين من اجل إشراكهم في اتخاذ القرارات     
بالرقابة الذاتية وليس المفروضة وذلك من CNASتؤمن إدارة      

 خالل الهيكل التنظيمي القائم على العمل الجماعي
34 

 35 يساعدني التكوين على ممارسة مهام أخري      
 63 اسعي لمراقبة نفسي دون الحاجة لمراقبة اآلخرين في اداء عملي     

 يتعلق هذا المحور بأداء العاملين يرجى اإلجابة عليها بدقة: المحور الثاني 
 (تنمية معارف ومهارات موظفي اإلدارة )التعلمأوَل: 

 37 اكتساب معارف جديدة في مجال علمي يفيد التكوين في     
 38 يساهم التكوين في تنمية خبراتي السابقة     
 39 يساعد التكوين على تنمية روح االنتماء لدي تجاه اإلدارة     
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فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس ابعاد التكوين بمؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء المرجو تحديد 
 في المربع المناسب الختيارك.(x)درجة موافقتك او عدم موافقتك عنها،وذلك بوضع عالمة 

 
 

 40 يساعد التكوين على تقبل األفكار الجديدة     
والمواد يساعد التكوين على المعرفة بالطريقة السليمة لعمل األجهزة      

 المستخدمة
41 

 مية المهارات السلوكثانيا: تن
 42 أعطاني التكوين ثقة قوية بنفسي عند مزاولة مهامي     
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة في تسيير ملفات عملي بطريقة      

 جيدة
43 

 44 أصبحت احترم توقيت عملي في المؤسسة بعد التكوين     
لعاملين بالمؤسسة  على امكانية تحمل مسؤوليات يساعد التكوين ا     

 اعلي
45 

 46 أصبحت االن بعد التكوين احسني إدارة وقت عملي     
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة على قدرة التغلب علي صعوبات      

 العمل 
47 

 48 لتحسين األداء تأصبحت لدي اآلن القدرة على تقديم اقتراحا     

 49 التكوين العاملين بالمؤسسة على المهارة في إعداد التقاريريساعد      
  النتائجثالثا: 

 CNAS 50يساعدني التكوين بشكل كبير على تحسين نوعية عملي في      
 51 أشعر بتحسن ملحوظ في مردودية عملي بفضل التكوين     
 52 يساهم التكوين الذي تلقيته في تحقيق الجودة في ادائى     
 53 أصبحت بعد التكوين قادرا على إدخال طرق جديدة في مجال عملي     
 54 يساعد التكوين على القدرة على إقامة اتصاالت فعالة مع اآلخرين     
يساعد التكوين العاملين بالمؤسسة في الشعور باالئتمان للمؤسسة      

 التي تعمل بها
55 

 56 ي تحسين الوضع المادي للفرديساعد التكوين العاملين بالمؤسسة ف     
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ور التكوينكرونباخ لمح-نتائج اختبار ألفا  
 
 
 

 

.ألفا كرونباخ لفقرات البعد األول احتياجات التكوين1  
Reliability Statistics 

 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

,895 7 

 

 .ألفا كرونباخ لفقرات البعد الثاني تصميم البرنامج التكويني2

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,948 8 

 

.ألفا كرونباخ لفقرات البعد الثالث تنفيذ العملية التكوينية3  
 

 
 
 

 

 .ألفا كرونباخ لفقرات البعد الرابع تقييم البرنامج التكويني4

 

 

 

 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,880 8 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,950 7 

Reliability Statistics 
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.الفا كرونباخ لفقرات البعد الخامس 5 التمكين

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفا كرونباخ لفقرات البعد االول تصميم البرنامج التكويني
 

 

 

 

 

 

 الفا كرونباخ الكلي لمحور التكوين
  

 

 

 

 

 

 نتائج اختبار معامل الفا كرونباخ للمجور الثاني
 الفا كرونباخ لفقرات البعد األول التعلم

 

 

نمية المهارات والسلوكالفا كرونباخ لفقرات البعد الثاني ت  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,971 8 

 الفا كرونباخ لفقرات البعد الثالث النتائج
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,950 7 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,934 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,978 36 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,968 5 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,966 7 

 ن

كرونباخ لفقرات الكلي لمحور أداء العاملينالفا   

 

 
 نتائج تحليل االرتباط سبيرمان بين ابغاد التكوين

 رتباط بين ابعاد اداء العامليننتائج تحليل اال
Corrélations 

 
 :الثاني المحور
 العاملين أداء

 معارف تنمية
 موظفي ومهارات
 (التعلم) االدارة

 المهارات تنمية
 النتائج السلوك

Rho de Spearman العاملين أداء :الثاني المحور Coefficient de 
corrélation 

1.000 .917
**
 .955

**
 .963

**
 

Sig. (bilatéral) . .000 .000 .000 

N 61 61 61 61 

 ومهارات معارف تنمية
 (التعلم) االدارة موظفي

Coefficient de 
corrélation 

.917
**
 1.000 .838

**
 .832

**
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,986 20 

Corrélations 

 
 :االول المحور

 التكوين
 احتياجات
 التكوين

 البرنامج تصميم
 التكويني

 برامج تنفيذ
 التكوين

 العملية تقييم
 التكوينية

 بعد
 التمكين

Rho de Spearman االول المحور: 
لتكوينا  

Coefficient de 
corrélation 

1.000 .917
**
 .920

**
 .936

**
 .920

**
 .889

**
 

Sig. (bilatéral) . .000 .000 .000 .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

 Coefficient de التكوين احتياجات
corrélation 

.917
**
 1.000 .842

**
 .824

**
 .798

**
 .802

**
 

Sig. (bilatéral) .000 . .000 .000 .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

 البرنامج تصميم
 التكويني

Coefficient de 
corrélation 

.920
**
 .842

**
 1.000 .834

**
 .767

**
 .829

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .000 .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

 Coefficient de التكوين برامج تنفيذ
corrélation 

.936
**
 .824

**
 .834

**
 1.000 .860

**
 .779

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 . .000 .000 

N 61 61 61 61 61 61 

 Coefficient de التكوينية العملية تقييم
corrélation 

.920
**
 .798

**
 .767

**
 .860

**
 1.000 .749

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 . .000 

N 61 61 61 61 61 61 

 Coefficient de التمكين بعد
corrélation 

.889
**
 .802

**
 .829

**
 .779

**
 .749

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 61 61 61 61 61 61 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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Sig. (bilatéral) .000 . .000 .000 

N 61 61 61 61 

 Coefficient de السلوك المهارات تنمية
corrélation 

.955
**
 .838

**
 1.000 .931

**
 

Sig. (bilatéral) .000 .000 . .000 

N 61 61 61 61 

 Coefficient de النتائج
corrélation 

.963
**
 .832

**
 .931

**
 1.000 

Sig. (bilatéral) .000 .000 .000 . 

N 61 61 61 61 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية
 

 الجنس

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 70.5 70.5 70.5 43 ذكر 

 100.0 29.5 29.5 18 انثي

Total 61 100.0 100.0  

 
 العمر

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 4.9 4.9 4.9 3 سنة 25من اقل 

 49.2 44.3 44.3 27 سنة35 الي25 من

 93.4 44.3 44.3 27 45 الي35 من

 100.0 6.6 6.6 4 45 من اكثر

Total 61 100.0 100.0  

 
 الوظيفة

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 8.2 8.2 8.2 5 سامي تقني 

 45.9 37.7 37.7 23 متصرف

 70.5 24.6 24.6 15 مصلحة رئيس

 100.0 29.5 29.5 18 اخري

Total 61 100.0 100.0  

 
 التعليمي المستوي

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 21.3 21.3 21.3 13 ثانوي من اقل 

 52.5 31.1 31.1 19 ثانوي

 100.0 47.5 47.5 29 جامعي

Total 61 100.0 100.0  
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 الخبرة

 Fréquence 

Pourcentag

e 

Pourcentag

e valide 

Pourcentag

e cumulé 

Valide 16.4 16.4 16.4 10 سنوات5 من اقل 

 78.7 62.3 62.3 38 سنة15 الي5 من

 100.0 21.3 21.3 13 سنة15 من اكثر

Total 61 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 تحليل النتائج المتعلقة بتصورات واستجابة أفراد العينة
Statistiques 

 التكوين احتياجات 

 ادارة تقوم

CNASبتحديد 

 التكوين احتياجات

 مسبق بشكل

 ادارة تشرك

CNASمع 

 القيام عند العاملين

 احتياجات بتحديد

 التكوين

 تحديد يتم

 التكوين احتياجات

 بناءا للموظف

ييمهتق على  

 السنوي

 على التعرف يتم

 الضعف نقاط

 طرف من لديك

 ادارة

CNASقصد 

 معالجتها

 CNAS يقوم

 اختبارات بعمل

 االلتحاق قبل لك

 التكوينية بالبرامج

 إدارة تضع

CNAS مادة 

 علي بناءا التكوين

 التكوين احتياجات

 تقوم

  CNASإدارة

 عمالها بتكوين

 دفعات على

 متكررة

N Valide 61 61 61 61 61 61 61 61 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

Ecart type .97708 1.12546 1.23053 1.18875 1.27674 1.10290 1.37185 1.39730 

 

Statistiques 

 

 تصميم

 البرنامج

 التكويني

 تصميم يتم

 برامج

 التكوين

 علمي بشكل

يمسل  

 CNASتقوم

 برامج بوضع

 طبقا التكوين

 لالحتياجات

 العاملين

 برامج تصميم يتم

 لمعالجة التكوين

 أداء ضعف

 العاملين

 البرامج تصمم

 التكوينية

 على بالمؤسسة

 واضحة أهداف

 برامج تصميم يتم

 قصد التكوين

 مشكالت معالجة

 العمل

 إدارة تقوم

CNAS بوضع 

 زمنية جداول

 برامج لتنفيذ

 التكوين

 تعتمد

 المؤسسة

 معينة أساليب

 للبرامج

 التكوينية

 تقوم

 المؤسسة

 بتكوين

 عمالها

 خارج

 المؤسسة

N 
Valide 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.1250 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

Ecart type 1.03302 1.10265 1.26664 1.23253 1.19196 1.31511 1.07429 1.16295 1.27674 

Statistiques 

 

 برامج تنفيذ

 التكوين

 تنفيذ تاريخ يتالئم

 مع التكوين برامج

 العاملين جميع

 ساعات عدد تعتبر

 لتنفيذ الفعلية

 التكويني البرنامج

 ومستوفية كافية

 تنفيذ فترة احتوت

 التكوين البرنامج

 وسائل جميع على

 الراحة

 تنفيذ يتم

 برامج

 خالل التكوين

 العمل ساعات

 CNAS تستعين

 عند أكفاء بمدربين

 برنامج تنفيذ

 التكوين

 التكوين عملية تتم

 أستاذة يد على

 المؤسسة داخل

 الطريقة تساعد

 السمعية

 على والمرئية

 المقدمة المادة

 عملية تتم

 من التكوين

 مدربين خالل

 خارج

 المؤسسة

N Valide 61 61 61 61 61 61 61 61 61 
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Manqu

ant 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.1250 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

Ecart type .91709 1.12982 .99177 1.11105 1.33265 1.47789 1.24466 1.28484 1.31801 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques 

 

 العملية تقييم

 التكوينية

 CNAS تستخدم

 ومعايير مقاييس

 تقييم في مختلفة

 التكويني برامج

 على يشرف

 افراد التقييم عملية

 بطرق خبرة ذو

 التكوين تقييم

 الموظف يقيم

 في المشارك

 التكويني البرنامج

 انتهائه بعد

 مباشرة

 تكون ان تفضل

 البرنامج تقييم

 نهاية في التكويني

 البرنامج

 إدارة تقوم

CNAS 

 والتقييم بالمتابعة

ائجلنت  التكوين 

 CNASتقوم

 العائد باحتساب

 من المرغوب

 التكوين

 CNAS تقوم

 دوري بشكل

 هذه اثر لمتابعة

 التكويني البرامج

N Valide 61 61 61 61 61 61 61 61 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

Ecart type 1.10548 1.17161 1.23695 1.32236 1.20359 1.32008 1.19310 1.36286 

Statistiques 

 

 تقييم

 العملية

 التكوينية

 CNAS تستخدم

 ومعايير مقاييس

 تقييم في مختلفة

 التكويني برامج

 على يشرف

 افراد التقييم عملية

 بطرق خبرة ذو

 التكوين تقييم

 الموظف يقيم

 في المشارك

 التكويني البرنامج

هائهانت بعد  

 مباشرة

 تكون ان تفضل

 البرنامج تقييم

 نهاية في التكويني

 البرنامج

 إدارة تقوم

CNAS 

 والتقييم بالمتابعة

 التكوين لنتائج

 CNASتقوم

 العائد باحتساب

 من المرغوب

 التكوين

 CNAS تقوم

 دوري بشكل

 هذه اثر لمتابعة

 التكويني البرامج

N Valide 61 61 61 61 61 61 61 61 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.0000 2.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

Ecart type 1.1054

8 
1.17161 1.23695 1.32236 1.20359 1.32008 1.19310 1.36286 

Statistiques 

 التمكين بعد 

 ادارة تؤمن

cnas بان 

 هم اليوم موظفي

 المستقبل قادة

 تحترم

 رأيCNASإدارة

لموظفينا  وتشاركهم 

 يعني ما الرأي في

 لتحمل تأهيلهم

 اكبر مسؤوليات

 تكوين يتم

 من الموظفين

 في إشراكهم اجل

 القرارات اتخاذ

 إدارة تؤمن

CNASالذاتية بالرقابة 

 وذلك المفروضة وليس

 الهيكل خالل من

 على القائم التنظيمي

 الجماعي العمل

 التكوين يساعدني

 ممارسة على

 أخري مهام

 لمراقبة اسعي

 دون نفسي

 لمراقبة الحاجة

 أداء في اآلخرين

 عملي

N 
Valide 61 61 61 61 61 61 61 

Manquant 0 0 0 0 0 0 0 

Médiane 2.3333 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 
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Ecart type 1.21817 1.41576 1.34733 1.38315 1.24598 1.33572 1.66152 

 أداء العاملين أبعاد التكوين و ي البسيط بينَلنحدار الخطر اااختب
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisé

s 

T Sig. B 
Erreur 

standard Bêta 

1 

(Constante) .048 .240  .200 .842 

 000. 11.565 833. 094. 1.087 التكوين :االول المحور

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 

 

 
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

T Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) .375 .272  1.378 .174 

 000. 8.952 759. 102. 912. التكويني البرنامج تصميم

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 

 
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) .554 .267  2.072 .043 

 000. 8.464 741. 111. 940. التكوين احتياجات

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 

 
Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

T Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) .380 .316  1.203 .234 

 000. 7.606 704. 125. 952. التكوين برامج تنفيذ

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

T Sig. B 

Erreur 

standard Bêta 

1 (Constante) .690 .262  2.638 .011 

 000. 8.149 728. 100. 817. التكوينية العملية تقييم

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 
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Coefficients

a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s T Sig. 

B 
Erreur 

standard 
Bêta 

1 
(Constante) .434 .176  2.460 .017 

 000. 13.844 874. 064. 891. التمكين بعد

a. Variable dépendante : العاملين أداء :الثاني المحور 

 

في تصورات المبحوثين حول مستوي فعالية التكوين  On Woy ANOVA األحادينتائج تحليل التباين 
 لمتغيرات)الجنس، العمر، المستوي التعليمي(بالمؤسسة تعزي ل

 

 

ANOVA 

   التكوين :االول المحور

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,341 1 ,341 ,373 ,544 

Within Groups 53,932 59 ,914   

Total 54,273 60    

 
 العمر

 

ANOVA 

   التكوين :االول المحور

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,042 3 2,347 2,833 ,046 

Within Groups 47,231 57 ,829   

Total 54,273 60    

 

 
 

 

 

 

 

 

لمستوى التعليميا  

   التكوين :االول لمحور

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,972 2 3,486 4,274 ,019 

Within Groups 47,301 58 ,816   

Total 54,273 60    



 المالحق
 

81 

داء أ في تصورات المبحوثين حول مستوي فعالية On Woy ANOVA األحادينتائج تحليل التباين 
 لمتغيرات)الجنس، العمر، المستوي التعليمي(بالمؤسسة تعزي لالعاملين 

 

 الجنس

ANOVA 

Between Groups ,018 1 ,018 ,011 ,915 

Within Groups 92,355 59 1,565   

Total 92,373 60    

 
 

 العمر

ANOVA 

   العاملين أداء :الثاني المحور

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7,263 3 2,421 1,621 ,194 

Within Groups 85,110 57 1,493   

Total 92,373 60    

 

 المستوي

ANOVA 

   العاملين أداء :الثاني المحور

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 15,196 2 7,598 5,710 ,005 

Within Groups 77,177 58 1,331   

Total 92,373 60    

 
 

 



 الملخص
 

 

 خصالمل

سعت هذه الدراسة إلى تحديد الدور الذي يلعبه التكوين وأثره على أداء العاملين بمؤسسة الضمان    
االجتماعي لألجراء فرع أدرار، ولتحقيق أهداف الدراسة قمنا بإسقاط هذه الدراسة ميدانيا على عينة من 

ولغرض جمع البيانات تم توزيع استبانه على عينة من أفراد المؤسسة مؤسسة الضمان االجتماعي لإلجراء، 
لتحليل بيانات االستبانة باالعتماد على األدوات  spssمفردة حيث تم استخدام برنامج 80والتي بلغ عددها 

 ى.اإلحصائية كالمتوسط، واالنحراف المعياري، معامل االرتباط، تحليل التباين، وغيرها من االختبارات األخر 
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها:

  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد تصميم البرنامج التكويني وأداء العاملين بمؤسسة الضمان
 0.05االجتماعي لإلجراء عند مستوى داللة 

  الجتماعي للجراء قات ذات داللة إحصائية حول مستوى أداء العاملين في مؤسسة الضمان افورو توجد
 تعزى للمتغيرات الشخصية الثالث )الجنس، العمر، المستوى التعليمي( 0.05عند مستوى داللة 

الكلمات المفتاحية: التكوين، أداء العاملين، احتياجات التكوين، تصميم البرنامج التكويني، تنفيذ البرنامج 
 (، تنمية المهارات السلوكية، النتائج.، تنمية المعارف)التعلمةالتكويني، تقييم العملية التكويني

 
Abstract:  

 

   This study is six to detemine the role the perfo,ance of employees of the social security 

corpration for the trafic brach procedure ,80 individuals where span was used to prolong the use 

of data using the statistical tools such as average and standard deviation , correlation coeficient 

analysis of variance, and many other tests.  the study reached a set of results, the most prominent 

of which was ; 

 there is a statistically signicant relationship between the dimension of the training 

program design and the performance of workers ln the social security institution for the 

procedure at the level of significance 0.05 

 there are statistically significant dierences about the level of performance of employees 

in the social security corporation for the procedure at the level of  signiflcance 0.05 

attributed to the  three personal variables (gender, age, educational level) 

 krywords : training, employee performance, training needs design trainig program, 

implémentation of the tsraining progrm, evaluation o the trainig process, development of 

learning knowledge, behavioral skills development , resulte  

 

 

 


