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 شكر وعرفان

 
ومن تبعه  الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكریم

 بإحسان إلى یوم الدین.

 ، فهوشكرا جزیال طیبا مباركا فیه ونشكره رب العباد العلي القدیراهللا نحمد  بدایة

وأكرمنا بالتقوى، وأنار طریقنا ویسر ووفق وأعان في نا بالحلم، نالذي أنارنا بالعلم وزی

 إتمام هذه الدراسة.

وعرفانا بالمساعدات التي قدمت حتى یخرج هذا العمل إلى النور أتقدم بجزیل 

الشكر والتقدیر والعرفان لألستاذة الفاضلة بن یحي سمیرة التي قبلت بكل تواضع اإلشراف 

م تقدیر على كل ما قدمته لنا من توجیهات على هذا العمل، فلها أخلص التحیة وأعظ

 وٕارشادات.

كما ال یفوت لي أن أتقد بالشكر الجزیل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من  

قریب أو من بعید. ونشكر عمال مؤسسة الكاتمیة للفیلین على حسن معاملتهم لنا 

 وتعاونهم معنا طیلة فترة تربصنا.

ي قبلت إجازة هذا العمل وخصص كل أستاذ من وأخیرا إلى لجنة المناقشة الت

 أساتذتها وقت لقراءة ومناقشة هذه المذكرة.

 إلى كل هؤالء أقول شكرا جزیال.....                 
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 مقدمة
 

 مقدمة 

تعد الموارد البشریة ممثلة بالعاملین من أكثر الموارد التنظیمیة أهمیة في نجاح منظمات األعمال  

فقد أصبح االهتمام بالموارد البشریة ركنا أساسیا فـي غالبیـة المؤسسـات، وتـزداد الحاجـة إلـى االهتمـام بهـذا 

ألصحاب المؤسسـات بأهمیـة المـورد البشـري المورد في تحقیق المؤسسة ألهدافها وذلك بسبب زیادة الوعي 

كونه یمثـل عنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج إلـى جانـب المـوارد المادیـة والمالیـة كأصـل اسـتراتیجي مـن أصـول 

المؤسسـة لبلـوغ رســالتها التـي تعكــس غایـة وجودهــا واالسـتثمار فـي مواردهــا المادیـة والبشــریة بهـدف تحقیــق 

 ستوى عال من الكفاءة والفعالیة في األداء.میزة تنافسیة لمنتجاتها والوصول إلى م

وقصــد الرقــي بمســتوى الفــرد العامــل مــن أجــل اللحــاق بركــب التغیــرات والتطــورات المتوالیــة، تعمــل 

المؤسســة علــى وضــع بــرامج تدریبیــة إلعــداد كــوادر بشــریة قــادرة علــى تلبیــة حاجــات العمــل وتعــدیل ســلوك 

 العمال لیتالءم مع المتغیرات الحاصلة.

لتدریب فـي تـوفیر األنشـطة والخـدمات الالزمـة لرفـع كفـاءة وفعالیـة أهمیة ا نهذا المنطلق تكمومن 

الحالیة والمستقبلیة، وتهدف البرامج التدریبیة إلـى تحقیـق  هااحتیاجاتالمؤسسة في أداء عملیاتها على ضوء 

وبشــكل أساســي فــي رفــع معــدالت األداء، ومــن خــالل وضــع  واالبتكاریــةفــي العمــل واإلبداعیــة  االســتمراریة

ـــة  تصـــورات وتطلعـــات وأدوات جدیـــدة للعمـــل بمـــا یتناســـب مـــع اللـــوائح والقـــوانین الجدیـــدة واالهـــداف الحدیث

ـــدریب  للمؤسســـات ـــة وتوظیفهـــا یكـــون عـــن طریـــق الت ـــر فـــي ظـــروف العمـــل والوســـائل التقنیـــة الحدیث والتغیی

العامـــل فـــي مجـــال عملـــه إلـــى تطـــویر نفســـه حتـــى یســـتطیع مجـــارات  المســـتمر، هـــذا مـــا یـــدفع الموظـــف أو

التطورات الحدیثة ، فالتدریب یقدم معرفـة جدیـدة ویضـیف معلومـات متنوعـة ویعـدل األفكـار ویغیـر السـلوك 

 باعتباره أساس كل تعلم وتنمیة للعنصر البشري وأسـاس اسـتمرار المنظمـة االتجاهاتوالقدرات ویؤثر على 

 ونمائها. 

فـــي مختلـــف االختصاصـــات كاالقتصـــاد علـــم الـــنفس، علـــم بـــاحثون هـــذا األســـاس یطـــرح الوعلـــى 

فــإن عـن المؤسســة كنظـام مغلــق أو مفتـوح  نایــة بالغـة وهــي أنـه مهمــا كـان تصــور االجتمـاع قضـیة ذات أهم

تبقــى قائمــة وهــي  لور، فــایول، فیبــر، ماســلو....إلختــایكمبریقیــة أكــدتها مختلــف األبحــاث اإل التــي الحقیقــة

ضـرورة ربـط متغیــر التـدریب باألهــداف األساسـیة للمؤسســة، وفـي دراسـتنا الراهنــة قمنـا بــربط متغیـر البــرامج 

التدریبیة بهدف مهم جدا أساسي للمؤسسة أال وهو الكفاءة اإلنتاجیة وهذا بالنظر إلى زیادة مهارات المـوارد 

اتجاهــاتهم التــي تســاهم فــي ترســیخ ثقافــة مؤسســة تتعلــق البشــریة وتطــویر قــدراتها وتعــدیل ســلوكاتها وتغییــر 

 أ 
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بزیــادة اإلنتــاج واحتــرام آجالــه، الســرعة فــي اإلنتــاج، اإلنتــاج بالكمیــة الكافیــة والتــي تــؤدي إلــى تجســیدها فــي 

 شكل ممارسات سلوكیة فعلیة.

مخرجات األفـراد علـى شـكل المسـاهمة فـي تحقیـق أهـداف المؤسسـة وهـذا مـا  تظهروعلى إثر ذلك 

ین بوضــوح العالقــة التبادلیــة بــین المؤسســة واألفــراد، وعلــى هــذا األســاس جــاءت اإلشــكالیة البحثیــة لتؤكــد یبــ

أهمیــة االســتثمار فــي المــورد البشــري باعتبــاره طاقــة فكریــة وذهنیــة قــادرة علــى المبــادرة واالبتكــار واالبــداع 

 والرفع من وتیرة اإلنتاج وتحقیق أهداف المؤسسة.

سابقا نحاول من خالل دراستنا التي تناولت دور البرامج التدریبیة في الرفع من  وانطالقا مما ذكرنا

 -جیجـــل-الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للمؤسســـة تشـــخیص الواقـــع الفعلـــي لهـــذه الظـــاهرة فـــي مؤسســـة الكاتمیـــة للفیلـــین

نظـري جانب نظري وجانب آخـر تطبیقـي، فالجانـب ال لى جانبینولتحقیق هذا المسعى تم تقسیم الموضوع إ

تضـمن إشـكالیة اص باالطـار العـام للدراسـة والـذي مثل في الفصـل األول الخـتم تقسیمه إلى أربعة فصول ت

وذكـــر األهمیـــة مـــن دراســـة هـــذا  الذاتیـــة والموضـــوعیةبشـــقیها فرضـــیاتها وأســـباب اختیـــار الدراســـة الدراســـة و 

الدراسـات السـابقة التـي ض عـالمفاهیم، مع التركیـز علـى ذكـر ب البحث واألهداف المرجو تحقیقها مع تحدید

 تناولت متغیرات الدراسة. 

فـــي حـــین أن الفصـــل الثـــاني تضـــمن النظریـــات المفســـرة لموضـــوع الدراســـة والتـــي تـــم تقســـیمها إلـــى 

 نظریات كالسیكیة ونظریات نیوكالسیكیة ونظریات حدیثة.

طــة أمــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــناه ألساســیات التــدریب الــذي كــان الهــدف مــن وراءه هــو اإلحا

التــدریب، حیــث تــم فــي بدایــة الفصــل ســرد أهمیــة التــدریب واألهــداف التــي  الشــاملة لجمیــع حیثیــات نشــاط

ضـــوء علـــى أهـــم طـــرق وأســـالیب یســـعى إلـــى تحقیقهـــا مبـــرزین بـــذلك مبـــادئ هـــذا النشـــاط، كمـــا تـــم تســـلیط ال

العملیة ثم اإلحاطة بأهم ذ تطرقنا أیضا إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة حیث بدأنا بتعریف هذه . إالتدریب

هـا، وفـي األخیـر تعرضـنا أهدافها وأهمیتها باإلضافة إلى عرض مصادر تحدید االحتیاجات التدریبیـة وطرق

بي یتناولنـــا مرحلـــة تصـــمیم البرنـــامج التـــدر كمـــا تحدیـــد االحتیاجـــات التدریبیـــة،  كالت التـــي تواجـــهألهـــم المشـــ

جــه البرنــامج التــدریبي، وفــي األخیــر عملیــة تقســیم البرنــامج وأبرزنــا أهــم المعوقــات التــي توا، هومرحلــة تنفیــذ

 التدریبي.

أمـــا الفصـــل الرابـــع فقـــد تعرضـــنا مـــن خاللـــه إلـــى ماهیـــة اإلنتاجیـــة والتـــي تتضـــمن أهمیـــة اإلنتاجیـــة 

وعناصــرها وأهــم العوامــل المــؤثرة علیهــا وعوامــل انخفاضــها وصــوال بــذلك إلــى أســالیب زیادتهــا. كمــا تطرقنــا 

 هــالعوامــل المحــددة لة الكفــاءة اإلنتاجیــة مبــرزین بــذلك أنواعهــا ومعاییرهــا، وكــذلك عــرض اكــذلك إلــى ماهیــ

 ب 
 



 مقدمة
 

وأخیرا استراتیجیة وأسالیب تحسین الكفـاءة اإلنتاجیـة. كمـا تناولنـا عملیـة قیـاس الكفـاءة اإلنتاجیـة موضـحین 

اس وصـعوباتها، وفـي بذلك وسائل ومراحل قیاس الكفاءة اإلنتاجیة باإلضافة إلى مقومات نجاح عملیة القیـ

ختامنا لهذا الفصل قمنـا بـإبراز العالقـة بـین البـرامج التدریبیـة والكفـاءة اإلنتاجیـة وذلـك مـن خـالل توضـیحنا 

لدور البرامج التدریبیة في رفع الكفاءة اإلنتاجیـة، وكـذا دور إدارة المـوارد البشـریة فـي رفـع الكفـاءة اإلنتاجیـة 

 موارد البشریة على الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة.وأهم المعوقات التي تحد من قدرة ال

أمـــا الفصـــل الخـــامس الخـــاص بـــاإلجراءات المنهجیـــة للدراســـة المیدانیـــة وفیـــه تـــم عـــرض مجـــاالت 

 الدراسة ومنهج وعینة الدراسة، أدوات جمع البیانات وأسالیب المعالجة اإلحصائیة.

ـــة لنصـــل فـــي الفصـــل الســـادس واألخیـــر لهـــذه الدراســـة لنعـــرض مـــن خال لـــه ونحلـــل الجـــداول الكمی

 اإلطــارلنســتخلص نتــائج هــذه الدراســة ونناقشــها باالســتناد إلــى فرضــیاتها والدراســات الســابقة باإلضــافة إلــى 

لنصــل مــن خاللهــا لإلجابــة عــن الفرضــیات المطروحــة ومنهــا اإلجابــة عــن التســاؤل النظــري لهــذه الدراســة 

 ة والنتائج المیدانیة جملة من التوصیات.الرئیسي لنعرض في األخیر بناء على الدراسة النظری

 ج 
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 اإلشكالیة -1

تقــوم أي مؤسســة بالدرجــة األولــى علــى كفــاءة مواردهــا البشــریة مهمــا كانــت خصائصــها الدیموغرافیــة      

ومواقعهــا التنظیمیــة، فهــي المصــدر األساســي لتكــوین القــدرات التنافســیة، إذ یحتــل العنصــر البشــري مكانــة 

ل علـى خلـق فـرص هامة داخـل المؤسسـة كونـه مـورد اسـتراتیجي ومحـرك أساسـي لكافـة أنشـطتها، فهـو یعمـ

للمؤسسة تساعدها على مواجهة مختلف التحدیات التي تعترضها سعیا منها للبقاء والتقدم، لهذا بدأ التفكیر 

بصورة فعلیة بغیة استغالل المورد البشـري اسـتغالال أمثـل لالسـتجابة للتطـورات السـریعة التـي تعرفهـا البیئـة 

 ئل الكفیلة لتحقیق الفعالیة التنظیمیة.التنظیمیة والتكیف معها إلیجاد األسالیب والوسا

وتظهــر مســاهمة األفــراد فــي تحقیــق مــا تصــب إلیــه المؤسســة مــن بقــاء واســتمراریة مــن خــالل االهتمــام     

وهـذا مـا أوضـحته المنطلقـات  اإلداریـةبكفاءتها اإلنتاجیة، حیـث لقـت هـذه األخیـرة اهتمامـا بـارزا فـي العلـوم 

األسالیب التي تؤدي إلى رفع الكفـاءة اإلنتاجیـة، إذ أن العمـل المتخصـص في محاولتها لمعرفة  الكالسیكیة

تهـا فـي زیـادة اإلنتـاج، ءألداء المتمیز ویضمن للمؤسسـة كفاالذي یقوم به الرفع في إطار تخصصه یحقق ا

ولذلك تسعى المؤسسات إلى إدماج العناصر ذوي الكفاءات والمهارات التـي تسـاعدها علـى تحقیـق أهـدافها 

ها كنسق فعال یساهم في بناء المجتمع ككل، وهذا یكون بالوصول إلى إنتاجیة جیدة ألن هذه األخیرة وكیان

 ذات أثر فعال في تنمیة المؤسسات ومساعدتها على تحقیق المیزة التنافسیة.

تعبــر عــن كفــاءة اإلدارة واســتغالل المــوارد واإلمكانــات المتاحــة لهــا،  فاإلنتاجیــة فبالنســبة للمؤسســة

زیــادة اإلنتاجیــة قــد تعنــي تقــدم التكنولوجیــا وتطــویر المنــتج ورقــي األســالیب ومالئمــة مهــارات وبالتــالي فــإن 

العمل وذلك من خالل زیادة الرغبـة فـي العمـل وتطـویر القـدرات التـي یكتسـبها الفـرد لضـمان تحسـین األداء 

تفعیل االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاجیة وهذا یتطلـب بـرامج تدریبیـة تجسـدها میكانیزمـات وآلیـات تسـیر و 

رة وأساس مهم لشـغل الوظـائف التدریب المسبق لألفراد ضرو د فیبر أن بطریقة عقالنیة ورشیدة، هذا وقد أك

ائف المتخصصــة والتــي یــتم عــدد مــن الوظــعنــه القائــل بتقســیم العمــل والتخصــص فیــه والــذي ینــتج  فالمبــدأ

األمر الذي یزید من تحقیق الكفاءة وزیادة درجة اإلنتاجیة الفردیة وبالتالي زیـادة  ،تدریب األفراد على أدائها

 كفاءة المؤسسة ككل.

ومــن أجــل االرتقــاء بمســتوى الكفــاءة المهنیــة لــدى العامــل تــولي العدیــد مــن المؤسســات أهمیــة بالغــة 

لهدف منها إكسابه المهارات الالزمة والضروریة التي تنعكس بشكل إیجابي علـى لخضوعه لبرامج تدریبیة ا
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دورات البرامج التدریبیـة التـي یخضـع لهـا العـاملین مـن شـأنها د بالنفع على المؤسسة خاصة وأن أدائه وتعو 

م ءتـتالئهـم الـوظیفي وذلـك وفـق بـرامج تساعد في تحسین أداصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمیة والعملیة التي 

واحتیاجــاتهم التدریبیــة، إذ أكــد راســل دي بیرســون علــى الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات فــي تنمیــة رأس المــال 

تحفیـزه أو إعـداده  یكـون باإلنفـاق المباشـر علیـه أوالبشري واالهتمام به كعنصر من عناصر اإلنتاج وذلك 

  وتدریبه ألداء وظائف تحدد له من طرف المؤسسة.

یة، حیـــث التدریبیـــة تعتبـــر مـــن أهـــم العملیـــات األساســـیة فـــي تنمیـــة وتســـییر المـــوارد البشـــر فـــالبرامج 

وتزوید المتدربین بالمعلومـات والمهـارات والقواعـد المختلفـة والمتجـددة بغیـة تحسـین أدائهـم،  تتضمن إكساب

بین األطراف المعنیة دارة الموارد البشریة فقط، بل بتنسیق الجهود إتصر نجاح العملیة التدریبیة على وال یق

 من المشرفین على عملیة التدریب والمسؤولین داخل المؤسسة.

وضمن هذا المسعى تحاول المؤسسة الجزائریة مواكبة نظیراتها من المؤسسـات العالمیـة ومنافسـتها 

فــي الســوق ووضــع اســم لهــا بــین بــاقي المؤسســات، حیــث حرصــت المؤسســات اإلنتاجیــة الجزائریــة خــالل 

بالمورد البشري كونه المحرك األساسي للعملیة اإلنتاجیة والموجه لها  اهتمامهاخیرة على تركیز السنوات األ

في وسائل اإلنتاج وطرق العمل وذلك بإخضاع العامل لدورات تدریبیة تتماشى وطبیعة التطورات الحاصلة 

تنـتج بسـبب نقـص الخبـرة ة وتقلیل الخسائر التي یمكن ان قبول من الكفاءة اإلنتاجیجل بلوغ مستوى مأمن 

 في التعامل مع وسائل اإلنتاج ومتطلبات العمل.

لذا سنحاول مـن خـالل هـذه الدراسـة التعـرف علـى دور البـرامج التدریبیـة فـي رفـع الكفـاءة اإلنتاجیـة 

من خالل دراسة میدانیة بمؤسسة الكاتمیة للفیلین بوالیة جیجل والتـي تعتبـر إحـدى مؤسسـات القطـاع العـام 

 تل مكانة هامة في سوق الفیلین على المستوى الوطني من خالل ما توفره من منتجات.التي تح

 :التاليرئیسي م صیاغة التساؤل التوعلى ضوء ما سبق 

 ما مدى مساهمة البرامج التدریبیة في الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة؟ -

 وینبثق عن هذا التساؤل مجموعة من األسئلة الفرعیة التالیة: 

 هل تساهم مدة البرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل؟ -

 هل یساهم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال؟ -
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 فرضیات الدراسة: - 2

 لمعالجة هذه اإلشكالیة ننطلق من الفرضیة الرئیسیة والتي نعتبرها محوریة لدراسة هذا الموضوع:

 الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة.تساهم البرامج التدریبیة في  -

 وانبثقت عن هذه الفرضیة فرضیات جزئیة:

 تساهم مدة البرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل. -

 في الرفع من أداء العمال.یساهم محتوى البرنامج التدریبي  -

 أسباب اختیار الموضوع -3

اعتباطیــا أو عفویــا وٕانمــا یكــون مبنیــا علــى إن أســباب اختیــار الباحــث لموضــوع دراســته ال یكــون 

ومبــررات ودوافــع تــؤدي بــه إلــى الدراســة فــي هــذا الموضــوع دون غیــره، وعلیــه فــإن اختیارنــا لهــذا  اراتاعتبــ

 الموضوع جاء نتیجة ألسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة جاءت كالتالي:

 األسباب الذاتیة:-3-1 

 التدریب في المؤسسة.الفضول الشخصي في معرفة كیفیة سیر عملیة  -

 األسالیب المتبعة في تدریب األفراد بالمؤسسة. علىالرغبة في التعرف -

الرغبــــة فــــي معرفــــة كیفیــــة أداء العــــاملین أو المشــــرفین لواجبــــاتهم بعــــد االســــتفادة مــــن البــــرامج والــــدورات  -

 التدریبیة.

رفـــع أداء األفـــراد وأثـــره فـــي رفـــع الرغبـــة فـــي معرفـــة إذا كـــان التـــدریب یعتبـــر أحـــد االســـتثمارات المبدعـــة ل -

 اإلنتاجیة.

 األسباب الموضوعیة:-3-2

لفت نظـر القـائمین بإعـداد وتخطـیط البـرامج التدریبیـة فـي المؤسسـة الجزائریـة لضـرورة مراعـاة احتیاجـات  _

 وتكییف محتویات البرامج التدریبیة لذلك.وانتظاراتهم العمال 

 التعرف على أهم الصعوبات التي تواجهها العملیة التدریبیة. -
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 وتطــویر كفــاءات مواردهــا البشــریة محاولــة معرفــة مــدى اهتمــام المؤسســات الجزائریــة بــالبرامج التدریبیــة -

 للرفع من كفاءتها اإلنتاجیة.

دراسات وبحوث حول هذه باعتبار التدریب من أهم العملیات التي تمنح ید عاملة مؤهلة یستدعي إجراء  -

 العملیة.

  أهمیة الدراسة -4

من المعروف أن العنصر البشري له أهمیة كبیرة في مجال العمل، لذا تحاول المنظمات الحفاظ على      

هذا المورد من خالل تنمیة قدراته عبر عملیة التدریب، وهنا یبرز دور التدریب في رفع كفاءة العاملین في 

العلمیة والعملیة، وذلك كما  أن یشار إلیها من ناحیتینالمؤسسات ومن هنا تبرز أهمیة الدراسة التي یمكن 

 یلي:

  األهمیة العلمیة:-4-1

ـــى إنتاجیـــة  - ـــرامج التدریبیـــة بالنســـبة للمؤسســـة كوســـیلة للتـــأثیر عل ـــة العلمیـــة للب یبـــرز هـــذا البحـــث األهمی

 المؤسسة.

تســـعى هـــذه الدراســـة إلـــى تحلیـــل وتقیـــیم مـــدى اســـتجابة لمتطلبـــات البـــرامج التدریبیـــة ورفـــع كفـــاءة إدارتهـــا  -

 وتحقیق األغراض المختلفة وقیاس فاعلیتها وٕامكانات تطویر أدائها في المستقبل.

 لعاملین في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة.اتدریب  توضح هذه الدراسة دور -

 األهمیة العملیة: -4-2

تكمن األهمیة التطبیقیة لهذه الدراسة في إمكانیات استفادة منها عنـد إعـداد دراسـات مسـتقبلیة فـي مجـال  -

تطویر وتحسین البرامج التدریبیة في المؤسسة الصناعیة عامة ومؤسسة الكاتمیة للفلین خاصة على أسـس 

 المرجوة المتمثلة في العائد التدریبي. علمیة سلیمة في إعداد وتنفیذ وتقییم البرامج التدریبیة لتحقیق الفائدة

تتجلـى أهمیـة الدراسـة أیضـا فـي تركیزهـا علـى األثـر الـذي تحدثـه البـرامج التدریبیـة فـي المؤسسـة بالنسـبة _ 

 لكفاءتها اإلنتاجیة.
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االهتمــام بالعنصــر والــذي یعتبــر أهــم عنصــر فــي العملیــة اإلنتاجیــة، لــذا فــإن بــرامج وسیاســات المــوارد _ 

 بد أن تنفذ بطریقة یراعي فیها تحقیق التوازن بین حاجات األفراد وأهداف المنظمة. البشریة ال

 أهداف الدراسة -5

 نسعى من خالل هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من األهداف أهمها:

 معرفة مدى اعتماد المؤسسة على أسالیب تدریبیة كأداة للتأثیر على كفاءتها اإلنتاجیة._ 

 طبیعة العالقة الموجودة بین البرامج التدریبیة والكفاءة اإلنتاجیة في مؤسسة الكاتمیة للفلین. معرفة_ 

 تحدید مواطن الضعف والقوة الموجودة في البرامج التدریبیة. _

 الوقوف على مدى تطبیق النشاط التدریبي في المؤسسة الجزائریة لتحقیق أهدافها. _

 تحدید المفاهیم -6

 التدریب:-6-1

تبنى كلمة تدریب من مادة درب، والتي تعني لغـة الطریـق الممهـد الـذي یوصـل بـین الهـدف أو الغایـة  "لغة:

 المنشودة.

وتغیـر االتجاهـات بمـا یصـل هو إجمالي النشـاطات التـي تـوفر المعـارف، وتكسـب وتنمـي وتعـدل اصطالحا: 

 1"لى سلوك أدائي مطلوب.إبالفرد 

ـــه ورفـــع كفاءتـــه  ویعـــرف ـــة قدرات ـــر الفـــرد بهـــدف تنمی ـــة ســـلوكیة یقصـــد بهـــا تغیی ـــه: "عملی أیضـــا بأن

 2اإلنتاجیة ویعد علما من العلوم إذا نظرنا إلیه من الناحیة التطبیقیة".

یتفــق كــال التعــریفین أن التــدریب عملیــة تهــدف الــى صــقل األفــراد مــن خــالل جملــة مــن النشــاطات 

 على مستوى قدراتهم للرفع من كفاءاتهم اإلنتاجیة.والمعارف ألجل إحداث تغیرات 

 

 .130، صإدارة الموارد البشریةمحمد حافظ حجازي:  1 
 .15، ص2007، عمان، 1، دار المسیرة، طالتدریب اإلداري المعاصرحسن أحمد الطعاني:  2
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"نشـــاط مـــنظم ومســـتمر یهـــدف الـــى تغییـــر ایجـــابي ملمـــوس فـــي : وفـــي تعریـــف آخـــر فالتـــدریب هـــو

 1معارف ومهارات وقدرات الفرد لمقابلة احتیاجات محددة في الوضع الراهن والمستقبلي".

ـــد العـــاملین ب ـــك الجهـــد المـــنظم والمخطـــط لتزوی ـــة وتحســـین مهـــاراتهم وهـــو أیضـــا:" ذل معـــارف معین

 2"كهم واتجاهاتهم بشكل ایجابي بناءوقدراتهم وتطویرها وتغییر سلو 

لوكیات األفــراد العــاملین بشــكل ارتكــزت التعــاریف الســابقة علــى أن التــدریب یحــدث تغیــرات فــي ســ

 ابي بناء.جیإ

 التعریف االجرائي: 

مجموعة من العملیات والوسائل التقنیات المخططة التي تتبناها المؤسسة قصد تطویر مهارات  هو

تقـان وبالتـالي إ داء أعمالهم بفعالیة وكفـاءة و أم وقدرات أفرادها مما یدفعهم لتغییر سلوكهم واتجاهاتهم ومن ث

 لى تحقیق أهداف المؤسسة.إالوصول 

 البرامج التدریبیة: -6-2

نقل المعارف والمهارات بین األفراد وذلك بجمع المتلقي (المتـدرب) والمعطـي و "عملیات تنظیم  هي

(المـدرب) فــي مكـان مخصــص لهــذا الغـرض خــالل فتـرة زمنیــة محــددة وباسـتخدام مــادة تدریبیـة كوســیلة یــتم 

 3على أساسها نقل المعرفة لتلبیة حاجة تدریبیة معینة عند المتلقي"

ات ومعارف وخبرات الجهود المنظمة والمخطط لها لتزوید المتدربین بمهار نها: "بأ الطعانيویعرفها 

 4من أجل تطویر كفایة أدائهم". تجاهاتهموایجابیة مستمرة في خبراتهم إحداث تغیرات إمتجددة تستهدف 

التعریفین السابقین أن البرامج التدریبیة تقوم على جملة من النشاطات والخطوات الالزمة التي یتم من  تفقا

 خاللها نقل المعرفة إلحداث تغیرات ایجابیة لتطویر أداء األفراد العاملین.

 .243، ص2009، القاهرة، 1عالم الكتب، ط ،معجم مصطلحات ومفاهیم التعلیم والتعلممجرى عزیز إبراهیم:  1
 .17ص، 2013، دار الرایة، عمان، التدریب المهنيرید رشدي: عثمان ف 2
 .169، ص2003، مكتبة لبنان، بیروت، جم إدارة الموارد البشریة وشؤون العاملینمعحبیب الصحاف:  3
  .14، ص2008دار الشروق، عمان،  ،التدریب مفهومه وفعالیته في بناء البرامج التدریبیة وتقویمهاأحمد حسن الطعاني:  4
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التدریبیــــة وبــــین األهــــداف  حتیاجــــاتاالبأنهــــا:" األداة التــــي تــــربط بــــین وتعــــرف البــــرامج التدریبیــــة 

ة والوســـائل واألســـالیب بهـــدف تنمیـــة المـــوارد البشـــریة ألجـــل لمیـــحقیقهـــا مـــن التـــدریب والمـــادة العمطلـــوب تال

 1تحقیق أهداف الفرد والمنظمة"

حــدد هــذا التعریــف دور عناصــر العملیــة التدریبیــة فــي تنمیــة المــوارد البشــریة وتحقیــق أهــداف الفــرد 

 والمنظمة ككل.

 االجرائي:التعریف 

دارة المؤسسـة للعـاملین فیهـا مـن أجـل رفـع مسـتوى كفـاءتهم إاألنشـطة والفعالیـات التـي تنظمهـا هي 

 وزیادة معارفهم ومعالجة جوانب القصور لدیهم في أداء وظائفهم.

 الكفاءة: -6-3

 2"المثل أو الشيء النظیر، منها الكفء والكفؤ، المصدر كفاءة ویقال الرجل الكفء.ني تع" لغة:

"معیـــار بــــین قـــدرة إدارة المشـــروع فــــي اســـتغالل عناصــــر اإلنتـــاج المتاحــــة ومســـتوى هــــذا  هــــياصـــطالحا: 

 3االستغالل بهدف تحقیق أهداف العملیة اإلنتاجیة من كمیة وجودة وتكلفة".

الســتخدام الحكــیم للمــوارد المتاحــة علــى النحــو الــذي یــؤدي إلــى خفــض التكــالیف أو : "اویقصــد بهــا

الرشید للموارد المتاحة والذي یحقق أقل مسـتوى للتكلفـة دون التضـحیة بجـودة هي مقیاس لدرجة االستخدام 

 4ومخرجات النظام".

ركــزت التعــاریف الســابقة فــي تعریفهــا للكفــاءة علــى القیــام بالعمــل بأفضــل طریقــة ممكنــة مــن حیــث 

 الربحیة.الجودة والتكلفة و 

رد الداخلة الالزمـة لتحقیـق األهـداف وتعرف أیضا بأنها:" قدرة المنظمة أو الفرد على استخدام الموا

 5ة استخدام المدخالت."ما یرتبط استخدامه لتأثیر طبیع وفق الطرق المثلى وغالبا

 .121، ص1996الخریجي، الریاض،  ، الدارلتدریب اإلداري بین النظریة والتطبیقایاغي محمد عبد الفتاح:  1
 .39، ص2011، األردن، 1، دار المسیرة، طموسوعة المصطلحات التربویةمحمد السعید علي:   2
 .204، ص2008، القاهرة، 1، مؤسسة طیبة، طإدارة اإلنتاجإسماعیل البسیوني: رضا  3
 .40، ص2007، دار الجامعیة، اإلسكندریة، نظم المعلومات اإلداریة في المنظمات المعاصرةثابت عبد الرحمان إدریس:  4
 .42، ص2005، عمان، 1، دار وائل، طمعجم مصطلحات العلوم اإلداریة والمحاسبیة واألنترنتطارق شریف یونس:  5
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وفي تعریف آخر تعرف بأنها:" مؤشر لحسن اسـتغالل المـوارد وتمثـل القـدرة علـى اسـتغالل المـوارد 

 1استغالال صحیحا لتحقیق األهداف ".

اما ن الكفاءة هي قـدرة المنظمـة علـى اسـتخدام المـوارد المتاحـة اسـتخدتتفق التعاریف السابقة على أ

 .مثل لتحقیق األهداف المرجوةأ

 التعریف االجرائي: 

مادیـة كانـت أو بشـریة لتحقیـق األهـداف المرجـوة دون  لمتاحـة سـواءاالستغالل الرشید للمـوارد ا هي

 ضیاع للوقت أو الجهد وبأقل تكلفة طبقا لمعاییر محددة مسبقا.

 االنتاجیة:-6-4

هي" النشاط الذي یستهدف تحویل مدخالت الى سلع وخدمات أو هي حصیلة تكامل بین عناصر 

 2.االنتاج المتمثلة باألرض، األموال، العمال، اآلالت، خلق السلع والخدمات"

ل وبـین مـا تسـهم فیـه كـل وحـدة مـن مكونـات عنصـر العمـل عمـي أیضا "العالقة بـین العنصـر الوه

زمنیة محددة وتحسب وفـق المنظـور العـام بأنهـا العالقـة بـین المخرجـات والمـدخالت الالزمـة لتحقیـق  ولفترة

 3.تلك المخرجات"

نتاجیة على العالقـة بـین المـدخالت والمخرجـات لخلـق سـلع لإلت التعاریف السابقة في تعریفها ركز 

 وخدمات في فترة زمنیة محددة.

نتاجهــا أو تقــدیمها باســتخدام مجموعــة مــن إالتــي یــتم  ة المنتجــات أو الخــدماتوتعــرف أیضــا "كمیــ

 4الموارد المتاحة"

أو مســـعاها أو مـــا ینتجـــه  "مـــا ینتجـــه الفـــرد أو مـــا تنتجـــه المؤسســـة أیـــا كـــان نوعهـــا :وتعـــرف بأنهـــا

 5نتاجیة مؤشر هام لمدى نجاح الفرد أو المؤسسة أو المجتمع"كل في فترة معدودة واإلكالمجتمع 

 .46، ص2008دار الیازوري العربیة، األردن،  ،شاملةإدارة الجودة الرعد عبد اهللا الطائي وعیسى قدادة:  1
 .20، ص2012، بغداد، 4دار الذاكرة، ط ،إدارة اإلنتاج والعملیاتعبد الكریم محسن وصباح مجید نجار:  2

  .97طارق شریف یونس، مرجع سابق، ص 3
 .146، ص1999اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل النظمسونیا محمد البكري:  4
 .126، ص2003، القاهرة، 2، دار غریب، طموسوعة علم النفس والتحلیل النفسيفرج عبد القادر طه وآخرون:  5
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نتاجهـــا مـــن طـــرف الفـــرد أو المؤسســـة أو إریف علـــى كمیـــة المنتجـــات التـــي یـــتم ركـــزت هـــذه التعـــا

 المجتمع ككل.

 :التعریف االجرائي

هي النسبة أو العالقة بین كمیة المخرجات من المنتجات وكمیة المـدخالت مـن المـوارد المسـتعملة 

 في عملیة االنتاج.

 :الكفاءة اإلنتاجیة-6-5

فـي تحسـین قـدرة هـذه  سـتمرارلالمـواد، آالت، أفـراد  :للعناصـر المنتجـة االقتصـادي ستخداماالهي "

 1".العناصر المنتجة كما ونوعا بشكل یسمح بتحقیق أعلى مستوى إنتاج وبأقل تكلفة

"استخدام العناصـر المنتجـة فـي العملیـة اإلنتاجیـة والتـي تحـدد لمسـتویات قیاسـیة تبـین الوضـع األمثـل :وهي

 2."العناصر من حیث الجودة والتكلفة ألداء كل من هذه

ركز كال التعریفین على العناصر المنتجة واستخدامها في العملیة اإلنتاجیة واالستمرار في تحسین 

 قدرتها من حیث الجودة والتكلفة.

الوقـوع فـي الحـوادث والتـأخیر علـى دة اإلنتاج كّمـا وكیفـا، ونـدرة وفي تعریف آخر تعرف بأنها:" زیا

 3"لفة التعلیمات والجزاءات.العمل ومخا

لقد اشتمل هذا التعریـف علـى غـرار التعـاریف السـابقة أهـم المؤشـرات الدالـة علـى الكفـاءة اإلنتاجیـة 

 كزیادة اإلنتاج وااللتزام بتنفیذ أوامر وتعلیمات العمل.

 

 

مذكرة مكملة لنیل شهادة  الصحة والسالمة المهنیة وأثرها على الكفاءة اإلنتاجیة في المؤسسة الصناعیة،علي موسى حنان:  1
 . 103، ص2007ییر، جامعة قسنطینة، الماجستیر في علوم التس

مذكرة مكلمة لنیل شهادة الماجستیر في إدارة أعمال  دراسة تحلیلیة للكفاءة اإلنتاجیة للعمل بالمؤسسة الصناعیة،الرابطي هناء:   2
 .70، ص2007المؤسسات، جامعة جیجل، 

 .19ص ،1986النهضة العربیة، بیروت، ، دار القیم واإلنتاج دراسات عربیة وعالمیةمحمود السید أبو النیل:   3
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  التعریف االجرائي:

اســتغالل الطاقــات اإلنتاجیــة علــى مســتوى المؤسســة وتوجیــه المــوارد االقتصــادیة المتاحــة نحــو  هــي

تحقیق أكبر قدر من العوائد، والتحكم الناجح في إمكانیـات المؤسسـة المالیـة والمادیـة والبشـریة بمـا یتضـمن 

 أداء أفضل في ظل المحیط الذي تنشط فیه المؤسسة.

 المؤسسة: -6-6

والتي تعني التعهد أو االلتزام بإنجـاز عمـل مـا   Entreprendreؤسسة اشتق من لفظة مصطلح الملغة: "

 1".یكتسي أهمیة كبرى أي التكفل بمهمة هامة نسبیا

 اصطالحا: 

هــي: "تنظــیم إنتــاجي معــین الهــدف منهــا إیجــاد قیمــة ســوقیة معینــة مــن خــالل الجمــع بــین عوامــل 

 2.لتحقیق الربح المتحصل من الفرق بین اإلیراد وتكالیف اإلنتاج"إنتاجیة معینة ثم تتولى بیعها في السوق 

 ینظر هذا التعریف للمؤسسة على أنها تنظیم إنتاجي یهدف إلى تحقیق األرباح. 

 "ویعرفها مكتب العمل الدولي: "بأنها مكان مزاولة نشاط اقتصادي ولهذا المكان سجالت مختلفة

 .تم فیه مختلف األنشطة االقتصادیةللمؤسسة بأنها مكان خاص تیرى مكتب العمل الدولي في تعریفه 

ــ1902ویعرفهــا تــالكوت بارســونز( ):" أنهــا مركــب یقــوم علــى تكامــل األدوار التــي یقــوم بهــا 1979ـ

األفـــراد والتـــي یكمـــل بعضــــها بعـــض، أو هـــي عبــــارة عـــن العالقـــات الموجــــودة بـــین المكانـــات االجتماعیــــة 

 3لألفراد".

فــي تعریفــه للمؤسســة علــى أنهــا نســق جزئــي داخــل النســق الكلــي تقــوم علــى تكامــل  ركــز تــالكوت بارســونز

 األدوار والعالقات بین األفراد.

 

 .11، ص2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تسییر الموارد البشریةنوري منیر:  1
 .24، ص2013، دار هومة، الجزائر، أساسیات في إدارة المؤسساتیوسف سعداوي:   2
 .25-24ص ، ص2003، الجزائر، 3لجامعیة، ط، دیوان المطبوعات ااقتصاد المؤسسة عمر صخري: 3
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 التعریف االجرائي:

المؤسسة هي الوحدة االقتصادیة التي تمارس النشاط اإلنتاجي والنشـاطات المتعلقـة بـه مـن تخـزین 

 من أجلها.وبیع وشراء من أجل تحقیق األهداف التي أوجدت المؤسسة 

 األداء:-6-7

التي تعني إعطـاء كلیـة الشـكل لشـيء مـا، والتـي  Performerمصطلح األداء یقابل الكلمة الالتینیة " لغة:

یـــة التـــي تبلـــغ بهـــا التـــي تعنـــي انجـــاز العمـــل، أو الكیف  Performanceاشـــتقت منهـــا الكلمـــة االنجلیزیـــة 

 1.ا"المؤسسة أهدافه

 اصطالحا:

لكیفیــة اســتخدام المؤسســة للمــوارد المادیــة والبشــریة واســتغاللها بالصــورة التــي تجعلهــا  هــو "انعكــاس

 2قادرة على تحقیق أهدافها".

األســالیب التــي تنتهجهــا المؤسســة فــي مــن نالحــظ مــن هــذا التعریــف أن مفهــوم األداء یتضــمن مجموعــة    

 إطار استغالل الموارد المتاحة بغیة تحقیق أهدافها.

 " قیام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي یتكون منها عمله".ویعرف بأنه:

وفــي تعریــف آخــر:" هــو المجهــود الــذي یبدلــه كــل فــرد فــي المنظمــة وفــي نفــس الوقــت یعبــر عــن 

المسـتوى الـذي یحققــه هـذا الفــرد، سـواء مـن الناحیــة الكمیـة وجــودة العمـل المطلـوب أو الوقــت المحـدد للقیــام 

 3به".

 هذین التعریفین أن مفهوم األداء یرتبط بالجهود التي یبدلها الفرد للقیام بعمله.نالحظ من خالل 

 التعریف االجرائي:

 هو تنفیذ العامل ألعماله ومسؤولیاته التي تكلفه بها المنظمة أو الجهة التي ترتبط وظیفته بها.

 .86، ص2001، جامعة بسكرة، 1، مجلة العلوم اإلنسانیة، العدداألداء بین الكفاءة والفعالیة مفهوم وتقییمعبد الملیك مزهودة:  1
، جامعة 6، مجلة الباحث، العددتحلیل أثر التدریب والتحفیز على تنمیة الموارد البشري في البلدان اإلسالمیة الداوي الشیخ: 2

 .11، ص2008الجزائر،
 .95، ص2001دار المكتبة الوطنیة، عمان،  ،تكنولوجیا األداء البشريفیصل عبد الرؤوف الحلة:  3
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 الموارد البشریة:-6-8

والتي یمكن أن تسهم في إنتاج السلع والخدمات هي" كافة القدرات واإلمكانیات المرتبطة بالمجتمع 

 1لرغبات واالحتیاجات المختلفة فردیة أو جماعیة".اشباع وإ توفیر  لتحفیز على هذا اإلنتاج من أجلأو ا

وهــي أیضــا: "األفــراد الــذین یتمتعــون بالقــدرات التــي تــؤدي الــى انجــاز األداء التنظیمــي تماشــیا مــع 

 2ارد األولیة والمعلومات .... الخ".موارد أخرى مثل رأس المال، المو 

اتفـق التعـریفین السـابقین علـى أن المــوارد البشـریة تقـوم علـى قــدرات وٕامكانیـات األفـراد التـي تســتهدف       

 إنتاج السلع والخدمات وانجاز األداء التنظیمي.

ختلـف ن المؤسسة في وقـت معـین ویوفي تعریف آخر فهي:" مجموعة األفراد والجماعات التي تكوّ 

هـــؤالء األفـــراد فیمـــا بیـــنهم مـــن حیـــث تكـــوینهم، خبـــرتهم، ســـلوكهم، اتجاهـــاتهم، كمـــا یختلفـــون فـــي وظـــائفهم 

 3"ومستویاتهم اإلداریة وفي مساراتهم الوظیفیة.

نالحظ من هذا التعریف أن الموارد البشریة تمثل مزیجا مـن المعـارف والمهـارات والكفـاءات واالتجاهـات    

أجل تحقیق أهدافها كما أن هـذه المـوارد تختلـف مـن مؤسسـة الـى أخـرى مـن حیـث  تستخدمها المؤسسة من

 خصائصها.

هـــي مجموعـــة مـــن األفـــراد ذوي المهـــارات والقـــدرات المناســـبة إلنجـــاز األعمـــال بكفـــاءة التعریـــف اإلجرائـــي: 

 وفعالیة، والمشاركة في رسم أهداف وسیاسات ونشاطات المؤسسة.

 الفعالیة:-6-9

 4"یعكس درجة تحقیق األهداف المسطرة والوصول إلى النتائج المرتقبة. هي معیار"

 5"درجة أو مستوى التمییز في تحقیق األهداف على مدى حیاة المنظمة."وتعرف أیضا بأنها: 

 .69، ص2007، عالم الكتب الحدیث، األردن، اقتصاد المعرفةفلیح حسن خلف:  1
  .  37، ص2006، مؤسسة وراق، األردن، إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجي متكاملیوسف حجیم الطائي وآخرون:  2

 .10الداوي الشیخ: مرجع سابق، ص 3
 ."228، ص2014، 1، دار المعرفة الجامعیة، طعلم االجتماع الحدیثعاطف غیث: قاموس   4
، 1دار الوفاء، ط ،المعجم الشامل لترجمة مصطلحات علم االجتماع وعلم النفس االجتماعيوآخرون:  محمد عبد الرحمان  5

 .287، ص2013اإلسكندریة، 
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امها بكفــاءة لتحقیــق أهــداف قــدرة المؤسســة علــى تــأمین المــوارد المتاحــة واســتخد "كمــا عرفــت أیضــا بأنهــا:

 1"محددة.

القدرة على تحقیق األهداف مهما كانت اإلمكانیات المستخدمة في " تعریف آخر تعرف بأنها: وفي

 2."ذلك فهي تمثل العالقة بین األهداف المحققة واألهداف المحددة

نســتنتج مــن التعــاریف الســابقة أن مصــطلح الفعالیــة یتعلــق بدرجــة بلــوغ األهــداف والنتــائج ذلــك مــن 

مـة علـى الـتحكم فـي المـوارد المتاحـة لتحقیـق هـذه األهـداف، وعلیـه فإنـه كلمـا خالل قدرة المؤسسـة أو المنظ

 كانت النتائج المحققة أقرب من النتائج المتوقعة كلما كانت المؤسسة أكثر فعالیة والعكس. 

 : التعریف االجرائي

ائج الفعالیة هي قدرة المنظمة على تحقیق األهداف طویلة األجل وقصیرة المدى للوصـول إلـى النتـ

 تحدیدها مسبقا. لمرتقبة والتي تما

 الدراسات السابقة: -7 

 :الدراسات العربیة -7-1

 دراسة محمد سالم مفتاح كعبار بعنوان استخدام استراتیجیة التدریب في رفع كفاءة العاملین، -7-1-1 

المرقـب بلیبیـا الفتـرة دراسة تطبیقیة على التـدریب الفنـي المتوسـط بمصـلحة العمـل والتـدریب المهنـي بشـعبیة 

 3).2006-2005من (

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى إجـــراء دراســـة تطبیقیـــة تحلیلیـــة، وتقصـــي مـــدى نجـــاح التـــدریب والتشـــغیل 

بمصلحة العمل والتدریب المهني بلیبیـا (شـعبیة المرقـب نموذجـا) وأثـره علـى أداء العـاملین، كمـا هـدفت إلـى 

 ستوى الخدمة التدریبیة للرفع من مستوى المدرب.تذلیل الصعوبات وٕایجاد الحلول لالرتقاء بم

 .753مجدي عزیز إبراهیم، مرجع سابق، ص  1
 .28محمد عبد الرحمان وآخرون، مرجع سابق، ص 2
، دراسة تطبیقیة على التدریب الفني المتوسط استخدام استراتیجیة التدریب في رفع كفاءة العاملینمحمد سالم مفتاح كعبار:  3

، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان، 2009-2005بمصلحة العمل والتدریب المهني بشعبیة المرقب بلیبیا الفترة من 
2011 . 
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وتتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اســتراتیجیة التــدریب والتطــویر ودورهــا فــي رفــع كفــاءة العــاملین ودوافــع 

االلتحــاق بقطــاع مصــلحة العمــل والتــدریب المهنــي، وعــدم تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة یحــول دون تحقیــق 

 العاملین. الهدف األساسي والذي هو رفع كفاءة

 وقد انبثق عن هذه المشكلة التساؤل الرئیسي التالي:

 هل التدریب یؤدي إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین؟

 وینبع عن هذا التساؤل الرئیسي تساؤل فرعي:

 هل هناك عالقة بین التدریب وأداء العاملین؟

 ة:ولإلجابة على تساؤل اإلشكالیة تم صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالی

 یؤدي التدریب إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین.

 كما تم صیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة: 

 هناك عالقة ترابطیة ذات داللة إحصائیة بین التدریب وأداء العاملین. -1

 هناك عالقة ترابطیة ذات داللة إحصائیة بین ضعف التدریب وضعف األداء. -2

اللــــة إحصــــائیة بــــین جــــودة تصــــمیم البــــرامج التدریبیــــة ودافعیــــة العــــاملین هنــــاك عالقــــة ترابطیــــة ذات د -3

 المرشحین للتدریب.

مــن حجــم المجتمــع اإلجمــالي،  37وتــم تصــمیم اســتمارة اســتبیان موجهــة لعینــة البحــث التــي تعــادل 

 حلیلي.واتبع الباحث أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة التناسبیة، كما تم االعتماد على المنهج الوصفي الت

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

تواجـــه البـــرامج التدریبیـــة التقنیـــة واإلداریـــة صـــعوبة التوفیـــق بـــین اســـتیعاب األعـــداد مـــن الـــراغبین فـــي  -1

االلتحاق ببرامج التدریب وبین االحتیاجات الفعلیة لسـوق العمـل مـن هـذه العناصـر وهـذا یتطلـب إیجـاد نـوع 

 من التوازن.

یر نتــائج البحــث إلــى أن الــذین یشــتغلون فــي األجهــزة اإلداریــة غیــر مــؤهلین علمیــا بمــا یتماشــى مــع تشــ -2

 تخصصاتهم.
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إن البرامج التدریبیة یفتـرض أن تشـمل كـل العـاملین وفـق تخصصـاتهم العلمیـة واألعمـال التـي یقومـون  -3

 بها.

 ومن أهم التوصیات:

 ین لتنمیة قدراتهم. التوسع في الدورات التدریبیة لمدربي المدرب -1

 التركیز على زیادة االنفاق لتنمیة وتطویر المراكز المهنیة العلیا الخاصة برفع الكفاءة بالداخل. -2

 التعقیب:

تشــابهت هــذه الدراســة مــع دراســتنا الحالیــة مــن حیــث اســتخدامها للمــنهج الوصــفي واعتمادهــا علــى 

االســتمارة كــأداة أساســیة فــي جمــع المعلومــات بوصــفها أداة لالســتطالع والتقــویم وتحدیــد االتجاهــات واآلراء 

العمـل والتـدریب" وأجریـت هـذه الدراسـة علـى مؤسسـة خدماتیـة "مصـلحة ، كما هو الحال في الدراسة الحالیة

علـى عكـس دراسـتنا التـي أجریناهـا علـى مؤسسـة إنتاجیـة، كمـا اختلفـت أیضـا فـي الهـدف حیـث هـدفت إلـى 

إجراء دراسة تطبیقیة تحلیلیة وتقصي مدى نجاح التدریب والتشغیل بمصـلحة العمـل والتـدریب المهنـي وأثـره 

 على أداء العاملین.

وان أثــر التــدریب فــي رفــع إنتاجیــة العــاملین بالســودان، دراســة نهــى إدریــس عبــد اهللا حســن بعنــ -7-1-2

  1دراسة حالة مجموعة شركات دال.

هدفت هذه الدراسة إلى قیاس أثر التدریب على زیادة إنتاجیة العاملین بالتركیز على شـركة دال فـي تـدریب 

والطـرق التدریبیـة  في تدریب العـاملین بالشـركة واألسـالیبالعاملین من خالل التعرف على الجهود المبذولة 

 المستخدمة في الشركة.

تتمثــــل مشــــكلة الدراســــة فــــي عــــدم اهتمــــام إدارات المنشــــآت والمؤسســــات بــــالتخطیط الســــلیم لبــــرامج 

التــدریب العلمیــة والعملیــة التــي تــؤثر ســلبا علــى الهــدف األساســي وهــو رفــع الكفــاءة اإلنتاجیــة للعــاملین فــي 

 كلة التساؤل الرئیسي التالي: المؤسسات والمنشآت وقد انبثق عن هذه المش

 هل التدریب یؤدي إلى رفع إنتاجیة العاملین؟

، بحث مقدم لنیل ات دالإنتاجیة العاملین بالسودان دراسة حالة مجموعة شركأثر التدریب في رفع : نهى إدریس عبد اهللا حسن 1
 .2015درجة الدكتوراه في إدارة األعمال، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان،
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 وینبع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعیة التالیة:

 ماهي الجهود المبذولة في مجال تدریب العاملین؟  -1

 ما مدى مالئمة البرامج التدریبیة لالحتیاجات الفعلیة للعاملین؟ -2

 ل دون فاعلیة البرامج التدریبیة؟ماهي المعوقات التي تحو -3

 ماهي الخطط المستقبلیة لتفعیل التدریب؟ -4

 ولإلجابة على تساؤل اإلشكالیة تم صیاغة فرضیة رئیسیة مفادها: 

  لعاملین  ایؤدي التدریب إلى رفع إنتاجیة 

 كما تم صیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة: 

 شركة تؤدي إلى تحسین أداء العاملین.الجهود المبذولة في تدریب العاملین في ال -1

 نجاح التدریب لمنسوبي الشركة یؤثر بصورة إیجابیة على اإلنتاجیة. -2

 األداء بالدرجة المطلوبة.التدریب الداخلي وحده ال یساعد على رفع كفاءة  -3

 الخطط المستقبلیة للشركة تساعد على تفعیل برامج التدریب. -4

االســتبیان موجهــة لعینــة مــن المجتمــع اإلجمــالي للبحــث والمتمثلــین فــي اإلداریــین كمــا تــم تصــمیم اســتمارة 

 ومدیري التدریب، وتم االعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي االحصائي في هذه الدراسة.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:  

على أن یتم وفق األسس العلمیـة والعملیـة  أن التدریب یلعب دورا هاما وملموسا في رفع الكفاءة اإلنتاجیة-

فـــي جمیـــع مراحلـــه، وأن یكـــون المـــدربون الـــذین یقومـــون بتنفیـــذ البـــرامج التدریبیـــة مـــؤهلین بقـــدر كبیـــر علـــى 

 توصیل المهارات والخبرات الالزمة بوسائل التدریب الحدیثة. 

 ومن أهم التوصیات:

ي لتنمیة القدرات ورفع الكفـاءة اإلنتاجیـة، ضرورة االعتماد على التكنولوجیة الحدیثة كمصدر أساس

 وأن تدرك اإلدارة العلیا أهمیة إدارة الموارد البشریة.
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 : التعقیب

اتفقت هذه الدراسة مع دراستنا من خالل اعتمادها على نفس القطاع التي أجریت فیه الدراسة وهو 

مها لــنفس أدوات جمــع البیانــات القطــاع االقتصــادي "مؤسســة إنتاجیــة"، كمــا اتفقــت مــع دراســتنا فــي اســتخدا

(االستمارة، المقابلة). وتختلف هـذه الدراسـة عـن الدراسـة الحالیـة فـي اختیـار مجتمـع البحـث، اذ أن الدراسـة 

السابقة اختارت مستویین (اإلداریین ومدیري التدریب)، ودراستنا استهدفت ثـالث مسـتویات (مصـلحة انتـاج 

، كمــا اختلفــت أیضــا فــي الهــدف حیــث ســعت إلــى مصــلحة الصــیانة)الفلــین، مصــلحة انتــاج المــواد العازلــة، 

 الكشف عن أثر التدریب في رفع إنتاجیة العاملین.

دراسة نهاد خالد إبراهیم مهدي بعنوان التدریب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعـاملین، دراسـة  -7-1-3

 1وكوردستان في السلیمانیة.عینة من العاملین في مصرفي دجلة والفرات استطالعیة آلراء 

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور التـــدریب فـــي رفـــع الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للعـــاملین فـــي عینـــة مـــن 

 المصارف العاملة في محافظة السلیمانیة.

وتمحــورت مشــكلة الدراســة حــول ســؤال رئیســي مفــاده: هــل للتــدریب دور فــي رفــع الكفــاءة اإلنتاجیــة 

 للعاملین؟ 

 وانبثقت منه فرضیة الدراسة التي ركزت على: 

 توجد عالقة ارتباط وتأثیر بین التدریب ورفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین.

عـامال فـي مصـرفي دجلـة  30وتم تصمیم استمارة استبیان موجهـة لعینـة البحـث التـي یبلـغ أفرادهـا 

یلي واسـتكمال هـذا البحـث بسـبب مالئمـة والفرات وكردستان وقد اعتمد الباحثان على المنهج الوصفي التحل

هــذا المــنهج مــع توجهــات البحــث وأهدافــه وألنــه یمكــن الباحثــان مــن وصــف الظــاهرة المدروســة بشــكل دقیــق 

 وبأسلوب كمي وكیفي، وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

 ن في المصارف المبحوثة.ارتباط معنویة بین التدریب ورفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملیتوجد عالقة  -1

 توجد عالقة تأثیر معنویة بین التدریب ورفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین في المصارف المبحوثة. -2

من العاملین في  : التدریب ودوره في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین دراسة استطالعیة آلراء عینةنهاد خالد عبد اهللا عبد القادر 1
 .2018، جامعة التنمیة البشریة، العراق، في السلیمانیةمصرفي دجلة والفرات وكردستان 
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 التعقیب:

اتفقت هذه الدراسة مع دراستنا الحالیة من حیث اعتمادها على المنهج الوصفي لمـدى مالئمـة هـذا 

 االستمارة كأداة رئیسیة لجمع البیانات.المنهج مع توجهات البحث وأهدافه، وعلى 

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التدریب في رفع الكفاءة اإلنتاجیـة، وهـذا مـا نسـعى إلیـه 

من خالل دراستنا الحالیة، إال أنهـا تختلـف عـن دراسـتنا مـن حیـث الجانـب التطبیقـي أیـن تـم االعتمـاد علـى 

 لقطاع االقتصادي. القطاع الخدماتي بینما اعتمدنا على ا

  الدراسات الجزائریة: -7-2

دراسة سلیمة بوخنان بعنوان التكوین المهني والكفاءة اإلنتاجیة، دراسة میدانیة بالشـركة الوطنیـة  -7-2-1

  1 للبتروكیمیاء.

هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن األهمیــة التـي تولیهــا اإلدارة لتنمیــة قــدرات العــاملین وذلــك یــتم  هـدفت

من خالل إدماجهم في دورات تكوینیة التي تنظمها المؤسسة، باإلضافة إلى المساهمة التي تضـیفها بـرامج 

 التكوین المهني في رفع كفاءة العاملین.

لواقــع الفعلــي لطبیعــة العالقــة القائمــة بــین هــذین ومــن ثــم فــإن هــذه الدراســة تســعى إلــى تشــخیص ا

 المتغیرین وذلك من خالل محاولة تقصیها لجملة من التساؤالت:

 هل هناك عالقة بین زیادة مهارات العمال وزیادة اإلنتاج؟  -1

 هل زیادة معارف العمال تساهم في زیادة معدالت الرضا الوظیفي وارتفاع الروح المعنویة؟ -2

 عالقة بین زیادة اكتساب الخبرة المهنیة للعامل وارتفاع معدالت األداء؟ هل هناك  -3

 حتى یتم معرفة مدى تحقیق أهداف المؤسسة تبنت الباحثة فروض الدراسة التالیة:

 هناك عالقة دالة بین زیادة اكتساب المعارف وزیادة األداء. -

 تؤدي تنمیة قدرات العامل إلى ارتفاع الروح المعنویة. -

، مذكرة مكملة _ نموذجاCP1Kالتكوین المهني والكفاءة اإلنتاجیة دراسة میدانیة بالشركة الوطنیة للبتروكیمیاء_بوخنان سلیمة:  1
 . 2008، سكیكدة، 1955أوت  20لنیل شهادة الماجیستیر في تنمیة تسییر الموارد البشریة، جامعة 
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أجــل دراســة الموضــوع تــم االعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي، حیــث اســتخدمت الباحثــة فــي هــذه  ومــن

 مفردة. 71الدراسة االستمارة التي تم توزیعها على عینة مجموع افرادها 

 ومن خالل كل هذا فقد تم التوصل إلى النتائج التالیة:

تقنیة والدقة فـي أداء العامـل، باإلضـافة إن الدورات التكوینیة تساهم بشكل كبیر في التحكم في الوسائل ال-

إلى أنها تعمـل علـى التخفـیض مـن حـوادث العمـل والسـرعة فـي إنجـاز األعمـال لـذلك فإنـه یمكـن القـول أنـه 

هنــاك عالقــة بــین زیــادة اكتســاب المعــارف وزیــادة األداء. كمــا أن التكــوین یســاهم فــي رفــع الــروح المعنویــة 

التـي تسـمح لهـم بـالتوافق بـین المسـتجدات البیئیـة السـریعة والمتطلبـات  لألفراد ذلك من خـالل تنمیـة قـدراتهم

 المهنیة. 

 التعقیب:

علـى عالقتهـا بالدراسـة الحالیـة والوقـوف علـى أدوات قیاسـها وكافـة  لقد تم اختیار هذه الدراسة بنـاء

اإلنتاجیـة، باإلضـافة  أبعادها. وتشابهت الدراسة الحالیة مع الدراسة السابقة في اختیـار األداء كبعـد للكفـاءة

إلــى أن المــنهج المختــار هــو نفســه كمــا أنهــا اعتمــدت اســتمارة االســتبیان كــأداة بحــث لجمــع البیانــات التــي 

 اعتمدتها الدراسة السابقة.

دراســــة حالــــة مؤسســــة  ثیر التــــدریب علــــى إنتاجیــــة المؤسســــةدراســــة بوعریــــوة الربیــــع بعنــــوان تــــأ -7-2-2

  1سونلغاز.

إلـــى تقیــیم فعالیـــة نظـــام التـــدریب فــي المؤسســـة وتحلیـــل االحتیاجـــات التدریبیـــة هــدفت هـــذه الدراســـة 

 داخلها.

تتمثل مشكلة الدراسة في عدم اهتمام المؤسسة بالدور الذي یقوم بـه التـدریب فـي رفـع كفـاءة األداء 

 للعمال وانبثق عن هذه المشكلة التساؤل الرئیسي التالي: 

 هل یساهم في زیادة اإلنتاجیة للعمال داخل المؤسسة؟ماهي ماهیة التدریب ومختلف مراحله و -

 

، ، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في علوم التسییرنلغازتأثیر التدریب على إنتاجیة المؤسسة دراسة حالة مؤسسة سو بوعریوة الربیع:  1
 .2007قرة، بومرداس، فرع تسییر المنظمات، جامعة أحمد بو 
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 ولتوضیح أكثر لإلشكالیة الرئیسیة تم طرح األسئلة الفرعیة التالیة: 

 شروط فعالیة نظام التدریب في المؤسسة وما مدى مساهمته في بلوغ أهدافها؟ماهي  -

 االقتصادیة؟كیف تساهم اإلنتاجیة في تحقیق التنمیة والتطویر في المؤسسات  -

 ما هو واقع نظام التدریب لدى مؤسسة سونلغاز وما مدى تأثیره على إنتاجیة عمالها؟ -

 ولإلجابة على تساؤل اإلشكالیة تم صیاغة الفرضیة الرئیسیة التالیة:

 یساهم التدریب في زیادة اإلنتاجیة للعمال داخل المؤسسة.-

 كما تم صیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة:

ـــة والبشـــریة التـــي تعرفهـــا البیئـــة ونتائجـــه تبـــرز یوضـــع  - فـــي التـــدریب بهـــدف مســـایرة التغیـــرات التكنولوجی

 مستویات أداء العمال.

 للتدریب دور كبیر في تحسین أداء المؤسسة وزیادة إنتاجیة العمال. -

 االستثمار في الموارد البشریة وتطویرها یعمل على تحقیق التنمیة داخل المؤسسة. -

راسة الموضوع وتحلیل أبعاده ومناقشة اشـكالیته، تـم االعتمـاد علـى المنهجـین الوصـفي ومن أجل د

والتحلیل في الجانب النظري ذلك من اجل فهم وتحلیل أبعاده، أما في الفصل التطبیقـي فـتم االعتمـاد علـى 

باحــث نلغاز، حیــث اســتخدم المــنهج دراســة الحالــة وهــذا مــن أجــل اســقاط الدراســة النظریــة علــى مؤسســة ســو 

 مستخدم تختلف وظائفهم. 50من المقابلة واالستبیان الذي تم توزیعه على  فیها كل

 وقد توصلت هذه الدراسة على النتائج التالیة:

تقوم استراتیجیة تنمیة الموارد البشریة في المؤسسـة بدرجـة كبیـرة علـى التـدریب، ویتحقـق ذلـك مـن خـالل  -

 والمتوقع.تقلیص الفجوة في األداء الفعلي 

 مراحل هي: 3تمر عملیة التدریب عبر  -

 تحدید االحتیاجات. -1      

 تصمیم وتنفیذ البرنامج التدریبي. -2      

25 
 



 األول:                                                                           موضوع الدراسة الفصل
 

 تقییم التدریب. -3      

تعمــل المؤسســة مــن خــالل عملیــة التــدریب علــى تحقیــق أهــداف قــد تكــون طویلــة األجــل تظهــر فــي 

 األجل تظهر في مخطط التدریب.  المخطط االستراتیجي للمؤسسة وأهداف قصیرة

 التعقیب:

الدراسة السـابقة تبـین أن الهـدف مـن هـذه الدراسـة یختلـف عـن بعد التطرق واالطالع على تفاصیل 

هذه الدراسة الحالیة، اذ اقتصر على تقییم فعالیة نظام التدریب في المؤسسـة وتحلیـل االحتیاجـات التدریبیـة 

اعتمــــدت علــــى منهجــــین فــــي تحلیــــل ومناقشــــة أبعــــاد الموضــــوع، حیــــث داخلهــــا، باإلضــــافة إال أن الدراســــة 

فــي الجانــب النظــري ومــنهج دراســة الحالــة فــي الجانــب التطبیقــي عتمــدت علــى المــنهج الوصــفي التحلیلــي ا

 إلسقاط الدراسة النظریة على المؤسسة. 

فقــد اهتمــت إال أن هــذا االخــتالف ال ینفــي أهمیــة وقیمــة هــذه الدراســة مــن الناحیــة السوســیولوجیة 

الدراسـة السـابقة بدراسـة تـأثیر التـدریب علـى إنتاجیـة المؤسسـة، وهـي تتشـابه مـع الدراسـة الحالیـة مـن خـالل 

 تناولها للتدریب واإلنتاجیة، باإلضافة إلى اعتمادها على نفس أداة جمع البیانات "االستمارة والمقابلة".

یة أثناء العمـل فـي رفـع كفـاءة العـاملین بـاإلدارات دراسة بورنان خلیل بعنوان دور البرامج التدریب -7-2-3

  1الریاضیة الجزائریة، دراسة وصفیة من وجهة نظر العاملین باإلدارة الریاضیة.

هـــذه الدراســـة للتعـــرف علـــى درجـــة مســـاهمة البـــرامج التدریبیـــة أثنـــاء العمـــل فـــي رفـــع كفـــاءة  هـــدفت

البــــرامج التدریبیــــة أثنــــاء العمــــل العــــاملین فــــي اإلدارات الریاضــــیة، وهــــذا مــــن خــــالل معرفــــة درجــــة مالئمــــة 

 لالحتیاجات التدریبیة.

مـل فـي رفـع الكفـاءة اإلنتاجیـة تمحورت إشـكالیة الدراسـة فـي: هـل تسـاهم البـرامج التدریبیـة أثنـاء الع

 للعاملین في اإلدارة الریاضیة بالجزائر؟

 ویندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي التساؤالت الفرعیة التالیة:

دراسة وصفیة من وجهة  دور البرامج التدریبیة أثناء العمل في رفع كفاءة العاملین في اإلدارات الریاضیة الجزائریة،بورنان خلیل:  1
نظر العاملین باإلدارة الریاضیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة، تخصص اإلدارة 

 .2014والتسییر الریاضي، جامعة المسیلة، 
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ـــتالءم مـــع االحتیاجـــات التدریبیـــة للعـــاملین فـــي اإلدارة الریاضـــیة  -1 ـــاء العمـــل ت ـــة أثن ـــرامج التدریبی هـــل الب

 بالجزائر؟

ي تحد من رفع كفاءة مستوى العاملین الخاضعین لدورات تدریبیة أثنـاء العمـل ماهیي أهم المعوقات الت -2

 في اإلدارة الریاضیة بالجزائر؟

هل تتوافق آلیات االستفادة من البرامج التدریبیـة المقترحـة علـى مسـتوى اإلدارة الریاضـیة مـع متطلبـات  -3

 االحتیاجات التدریبیة؟

 الفرضیة الرئیسیة التالیة: ولإلجابة على تساؤل اإلشكالیة تم صیاغة

 البرامج التدریبیة أثناء العمل تساهم في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین في اإلدارة الریاضیة الجزائریة.-

 كما تم صیاغة الفرضیات الجزئیة التالیة:

 اضیة الجزائریة.البرامج التدریبیة أثناء العمل تتالءم مع االحتیاجات التدریبیة للعاملین في اإلدارة الری -1

هناك العدید من المعوقات التي تحد من رفـع كفـاءة مسـتوى العـاملین الخاضـعین لـدورات تدریبیـة أثنـاء  -2

 العمل.

تتوافـــق آلیـــات االســـتفادة مـــن البـــرامج التدریبیـــة المقترحـــة علـــى مســـتوى اإلدارة الریاضـــیة الجزائریـــة مـــع  -3

 متطلبات االحتیاجات التدریبیة.

الموضــوع وتحلیــل أبعــاده ومناقشــة اشــكالیته تــم االعتمــاد علــى المــنهج الوصــفي،  ومــن أجــل دراســة

حیـث اســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة االســتبانة التــي تـم توزیعهــا علــى عینــة أخــذت بطریقــة عشــوائیة مــن 

 فرد. 130والتي قدر عددها ب مجتمع الدراسة 

 وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة:

البــــرامج التدریبیــــة أثنــــاء العمــــل ال تــــتالءم مــــع االحتیاجــــات التدریبیــــة للعــــاملین فــــي اإلدارات الریاضــــیة  -

 الجزائریة. 

 إعداد الدورات التكوینیة ال یتم وفق االحتیاجات التكوینیة التدریبیة. -

 ال یتم األخذ برأي األفراد العاملین عند بناء برنامج تدریبي. -
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 اإلدارة والجهة المكلفة بعملیة التكوین.قلة التنسیق بین  -

 ومن أهم التوصیات ما یلي:

 االعتماد على آراء الخبراء في تحدید االحتیاجات التدریبیة. -

 اشراك العاملین في تحدید االحتیاجات التدریبیة. -

 زیادة الوعي بأهمیة التكوین خاصة لدى المسؤولین. -

 التعقیب:

على عالقتها بالدراسة الحالیة، حیث تشترك معها فـي متغیـري الدراسـة  تم اختیار هذه الدراسة بناء

البــرامج التدریبیــة" كمتغیــر مســتقل و"كفــاءة العــاملین" كمتغیــر تــابع، هــذا ممــا ســاعدنا علــى التعــرف علــى "

جوانــب الموضــوع وٕاثــراء الرصــید المعرفــي، فــي حــین تختلــف معهــا فــي القطــاع الــذي تــم فیــه إجــراء الدراســة 

المختار هـو نفسـه "المـنهج الوصـفي"، كمـا أنهـا اعتمـدت علـى االسـتمارة  ة باإلضافة إلى أن المنهجالمیدانی

 كأداة رئیسیة لجمع البیانات التي اعتمدتها الدراسة الحالیة.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 أفادت هذه الدراسات الدراسة الحالیة فیما یلي:

الـــذي انطلقـــت منـــه الدراســـة الحالیـــة والتـــي ســـاهمت فـــي تكـــوین الجانـــب تعتبـــر بمثابـــة األســـاس النظـــري  -

 النظري لدراسة.

أكدت الدراسات على أهمیة البرامج التدریبیة وٕادارتها وهذا ما تسعى الدراسة الحالیة لتوكیده وتعزیـزه مـن  -

 خالل تقویمها.

فـي بنـاء تصـور للموضـوع ومـن  ساعدت في تزویدنا وتوجیهنا إلى قوائم المراجع والنظریات التـي تسـاعد -

 ثم الخلفیة التي نناقش في ضوئها نتائج البحث.

 المتحصل علیها واالستفادة منها في التحلیل.تعتبر السند العلمي للنتائج  -

 ساعدت على ضبط إشكالیة الدراسة وتحدید أبعادها. -

  ساعدت في اختیار منهج الدراسة وبناء أداة جمع البیانات. -
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 تمهید

تحتــل النظریــة مكانــة متمیــزة فــي البحــث العلمــي بصــفة عامــة، فالنظریــة تــدعم البحــث العلمــي بــاألطر      

التــي تعینــه علــى إعطــاء معنــى للبیانــات المســتمدة مــن المیــدان، كمــا أن البحــث یعطــي النظریــة  واألنســاق

مجاال لالختبار والتوسع، فجدیة البحث السوسیولوجي تتأتى من قدرة الباحث على اختبار النظریة المناسبة 

یـــات التـــي درســـت أو النظریـــات المالئمـــة لبحثـــه ولمنطلقاتـــه النظریـــة، لـــذلك ســـنحاول اســـتعراض أهـــم النظر 

واهتمت بالموارد البشریة عامة وتناولت متغیري التدریب والكفـاءة اإلنتاجیـة خاصـة، وقـد ارتئینـا أن نقسـمها 

 إلى: النظریات الكالسیكیة، النظریات النیوكالسیكیة، النظریات الحدیثة.
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 النظریات الكالسیكیة: -1

نظریـات التـي سـاهمت بشـكل كبیـر فـي تطـور الفكـر التنظیمـي، مـن تعتبر النظریات الكالسیكیة من اهم ال 

ســس المحكمــة، ولعــل مــا یثبــت ذلــك هــو العلمــي القــائم علــى القــوانین واأل خــالل اعتمادهــا علــى األســلوب

اشــتراكها فــي مجموعــة مــن المبــادئ مثــل: تقســیم العمــل، التسلســل الهرمــي للســلطة، نطــاق االشــراف ووحــدة 

 إبراز أهم هذه النظریات.األمر، لذلك سنحاول 

 ):Frederick Tylor )1890_1940نظریة اإلدارة العلمیة لفریدیریك تایلور -1-1

على  1920-1900 ظهرت وتطورت نظریة اإلدارة العلمیة في الوالیات المتحدة االمریكیة ما بین"       

حیث كانت هذه النظریة سببا في تنبیه اإلدارة العلیا إلى أهمیـة وظیفـة إدارة االفـراد، ید رائدها األول تایلور 

هذه األخیرة التي تعتبر أساس تحقیـق الفعالیـة مـن خـالل بحثهـا الـدؤوب علـى المیكانیزمـات الفعالـة للحفـاظ 

 1"على قوة العمل اإلنتاجیة ورفع مستویات الكفاءة.

فـإن نمـو إنتاجیـة العمـل وزیـادة معـدل اإلنتاجیـة كـان العامـل كسـوال بطبعـه نه "إذا ه النظریة على أوتقوم هذ

وف ووســائل یتحققــان فقــط بواســطة االجبــار والقســر علــى العمــل وذلــك بواســطة تحدیــد وتقنــین اآلالت وظــر 

"واالختبار العلمي للعـاملین وتعلـیمهم وتـدریبهم وتنمیـة قـدراتهم بـدال مـن النظـام القـدیم، حیـث كـان  2العمل."

. إذ أن االختیــار العلمــي یــتم مــن خــالل التأكــد مــن تأهیــل العــاملین وقــدراتهم 3العامــل یــدرب نفســه بنفســه"

ومهاراتهم الالزمة ألداء وظائفهم وتحمـل مسـؤولیتها، "وفصـل مهـام التخطـیط واالشـراف والرقابـة عـن مهمـة 

وهـذا مـا أطلـق علیـه تـایلور 4نتـاج،"ت النقدیة في سبیل زیـادة اإلالتنفیذ وتشجیع العمال وترغیبهم في المكافآ

مبدأ تقسـیم العمـل، ویكـون بتوزیـع عمـل مـا علـى عـدد مـن العمـال لتحقیـق أغلـى مسـتوى فـي تبسـیط العمـل 

والفاعلیة في األداء، "حیث تم تقسیم مسؤولیة العمل بین اإلدارة والعمال، حیث تقوم اإلدارة بمهام التخطیط 

 5وتنفیذ المهام الموكلة لهم".داء بأوالتنظیم ویضطلع العمال 

مذكرة مكملة لنیل شهادة  ستراتیجیة إدارة الموارد البشریة في المؤسسة العمومیة الجزائریة التدریب والحوافز،امنیر:  بن دریدي  1
 .50، ص2010، جامعة منتوري، قسنطینة، الموارد البشریةالماجیستر في علم االجتماع، تخصص تنمیة 

 .125، ص2005، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، علم اجتماع التنظیمهللا محمد عبد الرحمان:  عبدا 2
، 2006، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، دراسة علم االجتماع اإلدارةاإلدارة والمجتمع حسین عبد الحمید أحمد رشوان:  3

 .126ص
 .122صمرجع نفسه، ال  4
 .58بن دریدي منیر، مرجع سابق، ص  5
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تكمن في تحدید تسعى كل مؤسسة إلى تحقیق كفاءتها اإلنتاجیة وذلك باالعتماد على طرق ووسائل       

نتـــاج العامـــل، وهــــذا المعیـــار مبنـــي علــــى أســـاس دراســـة الوقــــت والحركـــة فـــي حــــل معیـــار علمـــي بمعــــدل إ

العلمـي للعـاملین وتـدریبهم علـى أنسـب طریقـة ألداء المشكالت اإلداریة واتخاذ القـرارات، وضـرورة االختیـار 

العمــل، فاختیـــار الرجـــل المناســـب للمكـــان المناســـب هامــا وضـــروریا لزیـــادة كفـــاءة العمـــل، فهـــدف المؤسســـة 

الرشـــیدة هــــو دفــــع األجــــور العالیــــة وخفــــض تكــــالیف اإلنتــــاج،  ولتحقیــــق هــــذا الهــــدف علــــى اإلدارة تطبیــــق 

لـى باالطمئنان لـدى العامـل وتسـاعده عالراحة والشعور  تصب في تحقیقاألسالیب العلمیة والدراسات التي 

حــب عملــه أكثــر ممــا یزیــد مــن فعالیتــه داخــل المؤسســة، فــال بــد لهــا مــن اســتغالل دافعیــة العمــال وطاقــاتهم 

فـراد العـاملین یعكسـون قـدراتهم فـي نمـاذج السـلوك التـي ل على توفیر الظـروف التـي تجعـل األالكامنة والعم

داد المؤسسـة بشـكل تكـون فیـه فضـاء یمكـن لألفـراد مـن تحقیـق عا في العمل، كما البد أیضا من إنهیظهرو 

رغباتهم إذا تحققت أهداف المؤسسة، ومن أجل استغالل هـذه الصـفات اإلیجابیـة التـي تمیـز بعـض العمـال 

ات والمعرفــة عـن غیـرهم فالبــد علـى المؤسسـة أن تــنظم دورات تدریبیـة مــن شـأنها أن تـزود العمــال بالمعلومـ

ح المجـال أمـامهم یالفنیة الالزمة وبأسالیب وطرق األداء الضروریة، وهذا ما یولد لـدیهم روح المسـؤولیة ویتـ

 لالبتكار واالبداع واالنجاز لتحقیق أهداف المؤسسة والرفع من انتاجیتها.

العمــل بــدال مــن بــراز عناصــر ء العمــال لعملهــم بطریقــة صــحیحة یكــون بتحدیــد الطــرق العلمیــة فــي إإن أدا

اصــــر إیجابیـــة تفـــرز مـــن اإلنتــــاج الطـــرق التقلیدیـــة التـــي تهـــدد الطاقــــة والمـــوارد والوقـــت وتحویلهـــا إلـــى عن

  رباح.واأل

 )max weber )1864_1920فیبر  النظریة البیروقراطیة لماكس -1-2

ظهرت هذه النظریـة فـي بـدایات القـرن العشـرین، حیـث تهـدف إلـى وصـف الجهـاز اإلداري للتنظیمـات "    

وكیــف یــؤثر علــى األداء والســلوك التنظیمــي. لقــد وضــع مــاكس فیبــر مفهومــا بیروقراطیــا یقــوم علــى أســس 

مـي حیـث ومقومات نموذج مثالي للتنظیم، فقد اعتبر أن تنظیم المناصـب یخضـع لنظـام ترتیـب التـدرج الهر 

حیث أكد فیبـر أن تـولي مناصـب العمـل ال یكـون بالصـدفة اهتم فیبر بالكفاءة والقدرة والمعرفة في التنظیم، 

 1المناصب قائمة على حسب الشهادة." وٕانما مرتبط بالتكوین المناسب والموافقة على تولي مثل هذه

 ویتمیز هذا النموذج بمجموعة من الخصائص أهمها:"

 للوظائف الرسمیة._ تنظیم مستمر 

 .56، مرجع سابق، صبن دریدي منیر 1
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 _ وجود تقسیم محدد وواضح للعمل وتحدید اختصاص كل منصب.

 الكفاءة، الشهادة، االمتحانات.بالتنظیم یكون على معاییر موضوعیة:  _ االلتحاق

 _ كل فرد له قدر معین من الكفاءة اإلداریة.

 _ حصول الفرد على وظیفة یتطلب توفر التدریب.

یهـا بطـرق معینـة ثـم ظیم البیروقراطـي مطالـب بـأداء واجبـات محـددة وهـو یؤدكما نرى فإن الموظف في التن

إن معنـى البیروقراطیـة عنـد فیبـر تهـدف إلـى رفـع الكفـاءة اإلداریـة مـن خـالل مجموعـة مـن  1تدریبه علیهـا."

الخصائص تتمثل خاصة في تقسیم العمل والتخصص الـوظیفي، التوزیـع الهرمـي للسـلطة، لـذلك یـرى فیبـر 

 2."على من الخبرة والكفاءة العلمیةحتمیة تقسیم نشاطات العمل إلى وظائف یشغلها أفراد على مستوى أ

ـــدریب المســـبق      ـــة المـــوارد البشـــریة والت ســـاس مهـــم لشـــغل الوظـــائف فـــي هـــذه ضـــرورة وأ لألفـــرادإن تنمی

النظریة، ففي المبدأ القائل بتقسیم العمل والتخصـص فیـه والـذي ینـتج عنـه عـدد مـن الوظـائف المتخصصـة 

یـادة درجـة اإلنتاجیـة الفردیـة التي یتم تدریب االفراد على أدائهـا االمـر الـذي یزیـد مـن تحقیـق الكفـاءة وفـي ز 

وبالتالي زیادة كفاءة المؤسسة ككل، اذ أن فیبر یذهب إلى القول إلى أهمیة أن یدرب الفرد مـن أجـل تنمیـة 

زیـادة كفاءتـه، ذلـك أن التـدریب فـي التنظـیم البیروقراطـي یمـنح للعمـال مكانـة خاصـة مهاراته ومعارفـه بغیـة 

 للحصول على مستوى أكبر وأجر أعلى.

ن دل علـى شـيء إنمـا یـدل علـى مـدى وعـي النظریـة البیروقراطیـة بالـدور المهـم الـذي یلعبـه التـدریب إ وهذا

في زیادة مقدرة األفراد على األداء الجید، باإلضافة إلى المكانة التي یمنحها للفرد فـي التنظـیم البیروقراطـي 

 بالنظر إلى قدراته المعرفیة وخبرته.

 )Henry Fayol )1841-1925ي لهنري فایول نظریة التكوین اإلدار  -1-3

ظهــرت نظریــة التكــوین اإلداري فــي فكــرة متالزمــة تقریبــا مــع نظریــة اإلدارة العلمیــة، كمحاولــة لتعــدیل "    

، وتــدارك الــنقص فــي الجوانــب التــي أغفلتهــا والمتمثلــة فــي وظــائف اإلدارة العلیــا والمشــكالت التیلوریــةأفكـار 

 والعملیات التنظیمیة عموما. التحلیلیة الخاصة بالبناء

رد االجتماع، تنمیة الموا، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستیر في علم الكفاءة اإلداریةالتنظیم البیروقراطي و  :صباح أسابع  1
 .28، ص2007البشریة، جامعة قسنطینة، 

 .79، ص2008، عمان، 3، دار وائل، طنظریة المنظمة والتنظیممحمد قاسم القریوتي:   2
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وتتمثل هذه النظریة في أعمال هنري فـایول التـي اهتمـت دراسـته باألعمـال والوظـائف اإلداریـة، حیـث حـدد 

 1یم، التوجیه، التنسیق والرقابة."خمس وظائف للمدیرین هي: التخطیط، التنظ

ات العاملة بالمشـروعات، مـع حسـن "كما أكد على أهمیة وجود العالقات االجتماعیة بین األفراد والجماع  

اختیار وتدریب العمال والمرؤوسین والعمل على تنفیذ وظیفة التنظـیم التـي تشـمل علـى تنظـیم المـوارد، كمـا 

ركــــز علــــى البنــــاء التنظیمــــي للمنظمــــة والمركزیــــة وتقســــم العمــــل والتخصــــص ویقصــــد بمبــــدأ تقســــیم العمــــل 

لتخصــص الفـردي فــي كــل جــزء مــن أجــزاء العمــل ممــا والتخصـص تقســیم العمــل علــى األفــراد والجماعــات وا

عمــل الــذي یســاعد مــن هــذا فــإن التــدریب یســتند إلــى تقســیم ال 2نتاجیــة لألفــراد،"یــؤدي إلــى رفــع الكفــاءة اإل

وهــذا ینــتج عنــه زیــادة فــي فــي ظــروف مناســبة ومــن ثــم االســتقرار فــي المنظمــة  العامــل علــى أداء التزامــه

.عمم فایول التـدریب علـى جمیـع األفـراد بحیـث یجـب أن یلـم الجمیـع بـبعض مستوى فعالیة أداء االفراد. "..

المفاهیم اإلداریة، ویعتقد أن من سمات اإلدارة الناجحة التدریب المنهجي المنظم والمتواصل لكل األعضاء 

  3في كل المستویات، وأصر على أن القدرة اإلداریة ال یمكن تطویرها باستخدام التدریب الفني فقط".

ركزت أعمال فایول على توفر عامل الخبرة والكفاءة المهنیة في المستویات اإلداریة والوظائف، حیث      

حرص على التأكید أن كال من العمال والمدراء یحتاجون بصورة مستمرة لعملیـات التكـوین مـن أجـل تـدعیم 

تكـــوین المســـتمر وفـــق لمـــا ویـــأتي ذلـــك عـــن طریـــق التعلـــیم والالقـــدرات والكفـــاءات واكتســـاب مهـــارات جدیـــدة 

 الرجــل المناســب فــي المكــان المناســبیقتضــیه مبــدأ تقســیم العمــل والتخصــص فیــه، ویتأكــد ذلــك فــي مقولتــه 

والتــدریب یــرتبط بالكفــاءة والخبــرة والــذي یــؤدي إلــى زیــادة الدافعیــة واإلنجــاز وبالتــالي زیــادة الكفــاءة المهنیــة 

دائما ما یكونون في حاجة مستمرة إلى تنمیة وتعزیز قدراتهم  واإلنتاجیة للمؤسسة، أي أن العمال والمدیرین

سـواء الفنیــة منهــا أو اإلداریــة، فالتــدریب المســتمر یســمح لألفـراد بــالتمتع بــروح االبتكــار ممــا یســاعدهم علــى 

 القیام بأعمالهم على أحسن وجه وبفاعلیة.

 تقییم النظریات الكالسیكیة:

لیل التنظیمات وذلك مـن أجـل تحقیـق المسـتوى األمثـل مـن الكفـاءة اهتمت هذه النظریات بدراسة وتح      

والكفــاءة التنظیمیــة، حیــث حاولــت دراســة البیئــة التنظیمیــة وعملیــات التنظــیم كمتغیــرین مســتقلین  اإلنتاجیــة

 .50بن دریدي منیر: مرجع سابق، ص 1
د، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  محاضرات في مقیاس مدخل إلدارة األعمال: مطبوعة مقدمة لطلبة السنة األولى جدع مشترك ل م  2

    122، ص2016
www.https//iisharat.blogspot.com. 

 .136، اإلسكندریة، ص1، دار المعرفة الجامعیة، طاإلیدیولوجیا ونظریة التنظیم مدخل نقديسعید عید مرسى بدر:  3
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ركزت على العمال والمدیرین وخبراتهم وسلوكهم وقراراتهم وكل ذلـك ن تفسیرها من خالل مداخل إداریة یمك

التعـــاون  ظریـــات علــى مبــدأ تقســـیم العمــل ومبــدأرفـــع كفــاءة المؤسســة اإلنتاجیـــة، وركــزت هــذه النمــن أجــل 

ع لزیــادة اإلنتــاج والقضــاء واعتبرتــه الســبیل لحــل التناقضــات بــین العمــال واإلدارة إذ یــتم التعــاون بــین الجمیــ

عـــاملین للقیـــام بتـــدریبهم ســـراف، كمـــا أولـــت اهتمـــام كبیـــرا للطاقـــات والمهـــارات الكامنـــة فـــي األفـــراد العلـــى اإل

 للتحسین من أدائهم والرفع من إنتاجیة المؤسسة.

حیث أنها أهملت الحاجات والحوافز المعنویة واهتمت بالحوافز المادیة لزیـادة إنتاجیـة العامـل، كمـا اهتمـت 

نــب االجتماعیــة واإلنســانیة، وركــزت علــى عنصــر واحــد مــن عناصــر بالجانــب الفنــي للعمــل وأغفلــت الجوا

نظیم وهو العمل وأهملت اإلنسـان وعالقاتـه واعتبرتـه كآلـة ممـا أدى إلـى تقییـد حریتـه وٕاجبـاره علـى اتبـاع الت

 أنماط السلوك التنظیمي.

 النظریات النیوكالسیكیة: -2

 )Elton Mayo )1880-1949یو العالقات اإلنسانیة اللتون مامدرسة  -2-1

اإلداریـة العلمیـة وٕاهمالهـا لـدور العامـل اإلنسـاني فـي  ظهرت حركة العالقات اإلنسانیة كـرد فعـل لحركـة"   

ه بتجـاربهم فـي مصـانع مـایو وزمـالؤ  التـونحیـث قـام  1،"كیزها عل كیفیة زیادة اإلنتـاجتحلیل التنظیمات وتر 

فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة، وكانــت الدراســة تنصــب حــول  1932-1927لكتریــك مــن شــركة وســترن إ

اني في المنظمة من خالل اكتشاف تأثیر العوامل االجتماعیة والنفسیة والعالقات محاولة فهم السلوك اإلنس

اإلنســانیة علــى اإلنتاجیــة لــدى العمــال، فقــد قــدمت أســالیب جدیــدة لرفــع الكفــاءة اإلنتاجیــة مــن خــالل تعلــیم 

 2جیههم واتخاد القرارات الجماعیة."العمال وتو 

ختیاري بین العاملین وتوفیر اجیة من خالل تنمیة التعاون االركز مایو على االرتفاع بمستوى الكفاءة اإلنت"

وأن " 3،إلــى رفــع الــروح المعنویــة لألفــراد" فــي اتخــاذ القــرارات وتقریــر السیاســات ممــا یــؤديالمشــاركة مبــدأ 

 العالقات الجیدة ترتبط بمناخ العمل السائد الذي یتطلب مسـارات الترقـي أمـام األفـراد وهـذه المسـارات تـرتبط

فعملیــة تــدریب األفــراد تســاهم وبشــكل كبیــر فــي تحقیــق الفعالیــة والتــوازن  4لة تــدریب األفــراد وٕاعــدادهم"بمســأ

 داخل المؤسسة.

 .208سعد عید مرسى بدر، مرجع سابق، ص  1
 .53بن دریدي منیر، مرجع سابق، ص 2
  .75، ص2004، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، علم اجتماع التنظیمحسین عبد الحمید أحمد رشوان: 3
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كمـــا أكـــد علـــى أن التنبـــؤ بالحاجـــات والمشـــكالت الخاصـــة بالعـــاملین والعمـــل علـــى منعهـــا واســـتخدام كافـــة "

لمناســبة لهــا وتحقیــق نــوع الرعایــة الوســائل التــي تمكــن مــن التعــرف علــى هــذه المشــكالت، ووضــع الحلــول ا

 1امج تدریبیة مناسبة لهم."الصحیة واالجتماعیة للعاملین أو توفیر بر 

تهتم المؤسسات عامة والصناعیة خاصة بإنتاجیتها كهدف أساسي تسعى إلى تحقیقه، مهملة في ذلك      

 ال تعرف شیئا عن االنسان.أن الصناعة لن تتقدم ولن یكون هناك تحسین من كفاءتها اإلنتاجیة مادامت 

نتــاجي فحســب ولكنهــا تتعلــق بكیفیــة تنظــیم القــوى البشــریة وتهیئتهــا الصــناعیة لیســت مجــرد تنظــیم إ فــاإلدارة

للعمل، فاالهتمام بالجانب اإلنساني من شأنه أن یساهم في رفع الروح المعنویة وتحقیـق الكفـاءة اإلنتاجیـة، 

خیرة یكون في تدریب العمال، وأن التـدریب یعتبـر عملیـة أساسـیة إذ أن العامل األساسي في تحقیق هذه األ

تســـاهم فـــي تحقیـــق االتســـاق والتـــوازن فـــي المؤسســـة، فكلمـــا قامـــت اإلدارة بتحســـین الوضـــع المهنـــي للعمـــال 

ما وتدعیم ونشر التعاون بین المشرفین والعمال وأتاحت لهم فرص التدریب كلما زادت دافعیتهم نحو العمل 

إلـى إبـراز أهمیـة نمـط اإلدارة  صـر علـى العمـال فقـط بـل یتجـاوزه. والتدریب ال یقتدة انتاجیتهمالى زیا یؤدي

وذلــك مــن خــالل الحاجــة إلــى تــدریب المــدیرین والمشــرفین وذلــك لتنمیــة العالقــات الشخصــیة واالجتماعیــة 

 المورد البشري.واالتصاالت والدافعیة في المؤسسة، واالهتمام بدینامیكیة الجماعة وتأثیرها على أداء 

 Abra Ham Maslowنظریة الحاجات ألبرا هام ماسلو -2-2

ن دوافــع فــي فهــم دوافــع األفــراد إذ أوضــحت أتعتبــر نظریــة تــدرج الحاجــات موجهــا فعــاال للمنظمــات "      

الفرد في العمل ال تكمن في الدوافع االقتصادیة واالجتماعیة بل توجـد دوافـع أسـمى مـن ذلـك ال تقـل أهمیـة 

بفكــرة تصــنیف الحاجــات أبــرا هــام ماســلو مــن تأثیرهــا علــى ســلوك الفــرد حیــث جــاء صــاحب هــذه النظریــة 

علـى عـدة افتراضـات مفادهـا أن  حیـث تقـوم نظریتـه 2یم مصادر دافعیة األفراد للعمـل."قساإلنسانیة بهدف ت

نسان عدد من الحاجات، هذه األخیرة هي السبب وراء كل سـلوك حیـث أن الحاجـة أو الـدافع األقـوى لكل إ"

هـــي التـــي ســـتحدد ســـلوكه، فالحاجـــات المشـــبعة تـــنخفض فـــي حـــد ذاتهـــا وغالبـــا ال تـــدفع الشـــخص لیحقـــق 

حقیقهــا تضــعف قوتهــا علــى مــر ت ســتحالةكمــا أن الحاجــات التــي یجــد الشــخص ااألهــداف المتوقعــة منــه، 

 3الزمن."

 .75، مرجع سابق، صعلم اجتماع التنظیمحسین عبد الحمید رشوان:   1
میدانیة بالمؤسسة الوطنیة لعتاد األشغال العمومیة فرع تقییم فعالیة برامج تدریب الموارد البشریة، دراسة  قریشي محمد صالح:  2

 .15، ص2005جامعة منتوري، قسنطینة، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر، المجارف والرافعات مركب
 .69بن دریدي منیر، مرجع سابق، ص  3
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وتقـــوم هـــذه النظریـــة علـــى أن الســـلوك یتحـــرك بســـبب وجـــود حاجـــات خمســـة هـــي الحاجـــات الفیزیولوجیـــة، 

حاجات األمان، الحاجات االجتماعیة، حاجات التقدیر، حاجات تحقیق الذات، إذ أن هذه الحاجات تحدث 

 في تسلسل هرمي.

دافها یعـود علـى حرصـها فـي تلبیـة وٕاشـباع الحاجـات األساسـیة للمـورد البشـري إن تحقیق المؤسسـة ألهـ    

ولو بنسبة معتبرة، ولتحقیق هذه األهداف ال بد من الكشف عن الحاجات الغیر مشبعة، ألن الحاجة الغیر 

مشــبعة هــي الوجــه األساســي لســلوك الفــرد وتكــون طریقــة إشــباع هــذه الحاجــات بتغطیــة نقائصــها، إذ نجــد 

تشبع بتحقیق االعتراف باإلنجازات واالشـتراك فـي اتخـاذ القـرارات واسـتفادة االفـراد  واالحترامالتقدیر حاجات 

مــن بــرامج تــدریب تمكــنهم مــن رفــع مهــاراتهم وقــدراتهم، كمــا أن لهــذه البــرامج دور فــي ســد حاجــات تحقیــق 

سـتغالل قدراتـه الفكریـة الذات وذلك بالحصـول علـى المعلومـات الضـروریة التـي تسـاعد الفـرد العامـل علـى ا

والفنیة، مما یسمح له بالتدرج في السلم الوظیفي وزیادة تلبیة حاجاته االجتماعیة وزیادة تقدیره واحترامه من 

طــرف زمالئــه، ممــا یــؤدي إلــى ارتباطــه بالمؤسســة التــي یعمــل بهــا، وأن تجســید هــذه العوامــل مــن شــأنها أن 

خیــرة تســاعد وبشــكل كبیــر فــي تحســین أداء العمــال وزیــادة الحاجــات اإلنســانیة وهــذه األتســاهم فــي إشــباع 

 فعالیتهم مما یحقق كفاءة المؤسسة اإلنتاجیة.

 تقییم النظریات النیوكالسیكیة:

إن العنصر البشري في النظریة الكالسیكیة لم یكن من المتغیرات التي تـؤثر علـى السـلوك التنظیمـي،      

یدیولوجیة والفلسفیة سعت للتأكید على ضرورة االهتمام بمختلف توجهاتها اإل لنیوكالسیكیةإذ أن النظریات ا

وذلك كوسیلة لتحسین اإلنتاجیـة، حیـث تعتبـر وحاجاته، بالعنصر البشري وضرورة إشباع رغباته اإلنسانیة 

 مدرســة العالقــات اإلنســانیة هــي أول مــن كشــف عــن الــروابط الدقیقــة التــي تــرتبط بــین الظــاهرة االجتماعیــة

والمستویات التنظیمیة وبین الفرد والجماعة، كما أنهـا شـكل مـن التنظـیم الـذي یسـمح لألفـراد بتحقیـق الـذات 

إذ أن االشــباع ال یقتصــر علــى الحاجــات االقتصــادیة بــل هنــاك حاجــات غیــر اقتصــادیة، قــد تكــون أكثــر 

نتقــادات، إذ أنهــا أهمیــة یســعى اإلنســان إلــى إشــباعها، حیــث تعرضــت هــذه النظریــة إلــى مجموعــة مــن اال

العلمـي للمنظمـة، كمـا أغفلـت تـأثیر البیئـة سمي والجانـب على حساب التنظیم الر اهتمت بالجانب اإلنساني 

الخارجیة على سلوك المنظمة وتركیزها على الحوافز الغیر مادیة وتجاهلهـا التـام ألثـر الحـوافز االقتصـادیة 

 على إنتاجیة العامل.

 

 

37 
 



 الفصل الثاني:                                                  المقاربات النظریة لموضوع الدراسة
 

 النظریات الحدیثة: -4

 )Douglas MG Gregor )1906-1964 رماك غریغو لدوغالس Y، Xنظریة -4-1

بیعة البشـریة مـن خـالل توضـیحه خاصة بالط " یقدم عالم النفس االجتماعي ماك غریغور وجهة نظر     

الذي یكون الشخص اآلخر یـؤثر تـأثیرا بالغـا علـى طبیعـة تعاملـه وعالقتـه مـع ذلـك الشـخص،  أن االنطباع

حیـث تنطلـق  Y "1و Xومن هذه الفكرة عرض نظرتین مختلفتین لهذه الطبیعة البشریة أطلـق علیهـا نظریـة 

ة لدیـه جنـب المسـؤولیتمن افتراضات مفادها أن " العامل كسول بطبعه غیر طموح یكره العمـل وی Xنظریة 

ریــق ط القلیــل مــن الطموحــات تهمــه ذاتــه وتحقیــق رغباتهــا وال تهمــه أهــداف المؤسســة، فتحفیــزه یكــون عــن

 2المكافآت والحوافز المادیة."

والتــي تنــاقض تمامــا النظریــة األولــى فهــي تفتــرض " أن االنســان نشــیط  Yویــرى مــاك غریغــور فــي نظریــة 

لظروف المالئمة ویسعى إلى تحمل المسـؤولیة، وأن زیـادة وطموح ویتمتع بالذكاء ویحب العمل إذا توفرت ا

األجور والمكافآت المادیة لیست الوسیلة الوحیدة لتحفیز العـاملین فهنـاك طـرق معنویـة كالترقیـة التـي تحفـز 

 3نضباط واحترام القیم التنظیمیة."على العمل ورفع مستوى األداء واال

علــى دور المــورد البشــري وأهمیــة تدریبــه لتحقیــق األهــداف التنظیمیــة للمؤسســة ویظهــر  غریغــورركــز مــاك 

 .Yذلك من خالل المبادئ اإلیجابیة التي قامت علیها نظریة 

بـالنفع، فالعامـل الطمـوح والـذكي  إن تدریب المورد البشري له آثار إیجابیـة تعـود علـى الفـرد والمؤسسـة     

لــه مطلــب ضــروري وطبیعــي مثـــل الراحــة والــذي تتــوفر فیــه روح االبـــداع عملــه، كــون العمــل بالنســـبة فــي 

المســؤولیة، فهــو نفســه العامــل الــذي یحــب تحقیــق أهــداف الجماعــة علــى حســاب أهدافــه والمبــادرة وتحمــل 

الشخصــیة، فهــو یعتبــر بــأن الحــوافز المادیــة غیــر كافیــة لتحفیــز العمــال ودعمهــم وأن الحــوافز المعنویــة لهــا 

تسعى إلى تحقیق الراحة والشعور باالطمئنـان لـدى العامـل وتسـاعده علـى حـب عملـه أكثـر دعم أكبر وهي 

ممــا یزیــد مــن فعالیتــه داخــل المؤسســة، فالمؤسســة البــد لهــا مــن اســتغالل دافعیــة العمــال وطاقــاتهم الكامنــة 

ي یظهرونها سلوك التلااملین یعكسون قدراتهم في نماذج والعمل على توفیر الظروف التي تجعل األفراد الع

فـراد مـن تحقیـق رغبـاتهم إذ تحققـت داد المؤسسـة بشـكل تكـون فیـه فضـاء یمكـن لألفي العمل، كما یجب إع

التـي تمیـز بعـض العمـال عـن غیـرهم فـال بـد  اإلیجابیـةأهداف المؤسسة، ومن أجل اسـتغالل هـذه الصـفات 

 .67بن دریدي منیر، مرجع سابق، ص  1
  .285، ص2004، دمشق، سوریا، 1دار الرضا، ط، نظریات اإلدارة واألعمالرعد حسن الصرف:   2
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ة ات والمعرفـــة الفنیـــة الالزمـــعلـــى المؤسســـة أن تـــنظم دورات تدریبیـــة مـــن شـــأنها أن تـــزود العمـــال بالمعلومـــ

 وبأسالیب وطرق األداء الضروریة.

   Robinson Russel   نظریة رأس المال البشري: راسل دي روبنسون-4-2

سیطرت من خالل فترة الستینات نظریة رأس المال البشري على اقتصادیات التـدریب، فقـد وجـدت عـدة "   

إلـــى أهمیـــة العنصـــر البشــري لزیـــادة مهـــارات ومعـــارف  محــاوالت فـــي هـــذه الفتــرة هـــدفت إلـــى جـــذب االنتبــاه

 نتاجیته.أي زیادة مهارات الفرد العامل وإ  العاملین في المنظمات، ذلك ألجل مصلحة الفرد والمنظمة معا،

ولقــد قــدم روبنســون مــن خــالل نظریتــه نظــرة جدیــدة للتــدریب باعتبــاره اســتثمارا بــدال مــن كونــه تكلفــة علــى 

ــــك مــــن ــــة االســــتثمار الصــــحیح فــــي المــــوارد البشــــریة نتیجــــة التطــــورات  المؤسســــة، ویظهــــر ذل خــــالل أهمی

االقتصــادیة والتكنولوجیــة، حیــث أن تخطــیط المــوارد البشــریة وربطهــا باحتیاجــات المؤسســة وحســن توزیعهــا 

فعالیــــة والتقلیــــل مــــن مــــدة اإلنجــــاز وانخفــــاض نســــبة التغیــــب ودوران العمــــل، كــــل هــــذا یــــؤدي إلــــى تحقیــــق 

 1ق األهداف."المنظمات وتحقی

لقد أدركت هذه النظریة أهمیة الدور الـذي تلعبـه المؤسسـات فـي تنمیـة رأس المـال البشـري سـواء كـان ذلـك "

مــن خــالل االنفــاق المباشــر علیــه أو عــن طریــق التحفیــز، ویركــز مفهــوم رأس المــال البشــري علــى األبعــاد 

 التالیة:

یـة إعـداد وتـدریب األفـراد ألداء وظـائف تحـدد االهتمام بعنصر العمل كعنصـر مـن عناصـر اإلنتـاج وبكیف-

 لهم من طرف المؤسسة.

االنفــاق علــى عملیــة إعــداد األفــراد ألداء الوظــائف مــن خــالل المجــاالت التــي تســاهم فــي بنــاء االنســان  -

عقلیا ومهاریا، ویشمل ذلك االتفاق على الصحة والتـدریب والتعلـیم ومـن ثـم یقـیم رأس المـال البشـري بداللـة 

 اإلضافي الذي یولد هذا االستثمار.الدخل 

 2"تطویر المهارات والقدرات وتوسیع نطاق خیارات الفرد في العمل. -

إن التــدریب یعتبــر بمثابــة اســتثمار حقیقــي للمؤسســة ویعــود علیهــا بالفائــدة، وٕانــه حتمیــة نظــرا التســاع       

وجـوب االهتمـام واالسـتثمار فـي  نشاطات المؤسسة وتعدد اختصاصاتها وزیادة المنافسة هـذا مـا یـؤدي إلـى

الموارد البشریة لالرتقاء بمستوى كفاءتهم وتطویرهم وبالتالي رفع الكفاءة والفاعلیة الكلیة للمنظمة، فـالتطور 

 .371رعد حسن الصرف، مرجع سابق، ص  1
 .79بن دریدي منیر، مرجع سابق، ص  2
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التكنولــوجي الحاصــل واتســاع نشــاط المؤسســة وتطــوره یحــتم علــى المؤسســة االهتمــام بتــدریب أفرادهــا ذلــك 

لتغیــرات الحادثــة علــى مســتوى المؤسســة، فالتــدریب فــي هــذه الحالــة حتــى تســتطیع مواكبــة هــذه التطــورات وا

 یدعم تحقیق النوعیة في الخدمات واإلنتاج، إذ أن التدریب من أكثر جوانب االستثمار البشریة الفعالة.

 تقییم النظریات الحدیثة: 

المـورد البشـري  تعتبر النظریات الحدیثـة مكملـة للنظریـات السـابقة، فقـد كـان جـل تركیزهـا منصـب حـول    

باعتباره قوة استثماریة ومصدر للمیزة التنافسیة، إذ أن المورد البشري یشـكل أهـم عنصـر فـي المؤسسـة مـن 

حیــث أنهــا تمثــل مصــدر كــل الطاقــات والقــدرات واالبتكــارات التــي مــن شــأنها تحقیــق كــل نجــاح وكــل هــدف 

رى خاصـة فـي عملیـات اإلنتـاج، كمـا ه المؤسسة، وحتى ولو تدخلت في ذلك إمكانیات مادیة وأخـیتسعى إل

ساعدت هذه النظریات كثیرا فـي زیـادة وعـي وٕادراك المـدیرین وتطـویر قـدراتهم ومهـاراتهم فـي تطبیـق بعـض 

الوسائل وفنون الدافعیـة المختلفـة فـي العمـل، إال أن هـذه النظریـات اهتمـت بدراسـة مجموعـة مـن المتغیـرات 

 ا ال تأخذ في عین االعتبار جمیع المتغیرات والربط فیما بینهما.السابقة وال تعتبر أي منها متكاملة ألنه
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 الفصل خالصة

عالجت هذه النظریات موضوع التـدریب فـي المؤسسـات الصـناعیة فـي إطـار زیـادة الكفـاءة اإلنتاجیـة،      

آلة یحـرك بـالحوافز وتختلف هذه النظریات في نظرتها للمورد البشري إذ أن النظریات الكالسیكیة اعتبرته ك

المادیة مهملة بـذلك الحاجـات والحـوافز المعنویـة، كمـا ركـزت هـذه النظریـات علـى مبـدأ تقسـیم العمـل ومبـدأ 

التعاون إذ یتم التعاون بین الجمیع لزیادة اإلنتاج، كما ركزت على عنصر واحـد مـن عناصـر التنظـیم وهـو 

سیكیة التي غیرت نظرتها للمورد البشري وأعطت له العمل وأهملت الفرد، إلى أن جاءت النظریات النیوكال

أهمیة بالغة فـي المؤسسـات كوسـیلة لتحسـین اإلنتاجیـة، وركـزت علـى الحـوافز المعنویـة بـدل المادیـة وتلیهـا 

النظریــات الحدیثــة التــي ســارت علــى نهــج النظریــات النیوكالســیكیة حیــث كــان جــل تركیزهــا منصــب حــول 

 صر في المؤسسة.المورد البشري باعتباره أهم عن
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 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
 

 تمهید

ســـتراتیجیات وخطـــط تضـــمن لهـــا البقـــاء فـــي خضـــم المنافســـة المؤسســـات الحدیثـــة لوضـــع اتســـعى 

إذ أكـدت بعـض الدراسـات العلمیـة علـى نولوجیـة المتسـارعة یومـا بعـد یـوم، ومواكبة التطورات والتغیرات التك

رتـبط بالجانـب الفنـي أو مـن خـالل عملیـة تلقـین األفـراد المزیـد مـن ا االهتمام بالیـد العاملـة سـواء مـاضرورة 

المعلومات وٕاكسابهم خبرات ومهـارات تـدخل تحـت نطـاق كیفیـة أداء األعمـال بمهـارة وكفـاءة جیـدة، وتعتبـر 

االجتماعیــة، إذ تمكــن األفــراد لالســتثمار وتحقیــق التنمیــة االقتصــادیة و هــذه العملیــة كــأهم الــدعائم األساســیة 

مـن إتقـان المهـن والتكیــف مـع ظـروف العمـل وهــذا عـن طریـق مجموعـة مــن الخطـوات واإلجـراءات المتبعــة 

لتحقیق ذلك فالتدریب یحتل مكانة هامة بین األنشطة اإلداریة الهادفة إلى إعطاء دینامیكیة لسیرورة العمـل 

 نتاجیة.وتحسین أسالیبه والرفع من كفاءة المؤسسة اإل

األهمیة، مل المفاهیم األساسیة في التدریب، وعلیه سنتناول في هذا الفصل مدخل عام للتدریب یش

وكــذلك مفهــوم وأهمیــة تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة وطــرق تحدیــدها اف، األنــواع، المبــادئ، األســالیب األهــد

 والبرامج التدریبیة وكیفیة تصمیمها وتنفیذها وبعدها تقییمها.
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 ماهیة التدریب-1

  أهمیة التدریب -1-1

لالنتقـال الـواعي المتفـتح ولكنهـا فرصـة ذهبیـة تتـاح لألفـراد  اإلنسـانأن تخلق  ال یمكن بعملیة التدری إن  

وترجــع أهمیــة التــدریب الــى المزایــا التــي نحصــل علیهــا مــن  أفضــل،لــى مســتوى إبهــم مــن مســتواهم الحــالي 

ة المنظمــــة الداخلیــــة ئــــالمعاصــــرة اســــتجابة لمتغیــــرات بی اإلدارةویكســــب التــــدریب أهمیــــة بالغــــة فــــي  ورائــــه،

واحتیاجــات تدریبیــة جدیــدة تبــرز معهــا أهمیــة التــدریب  وظــائفوالخارجیــة، فمــع التقــدم التكنولــوجي ســتظهر 

 والتي من بینها: 

، هـذا وجودتـه اإلنتـاج: حیث تنعكس زیادة مهارة الفرد والناتجـة عـن التـدریب علـى حجـم زیادة االنتاجیة -

لـــى إواألعمـــال فـــي الوقـــت الحاضـــر تـــدعوا  للوظـــائفالمســـتمر فـــي الجوانـــب الفنیـــة الـــى التزایـــد  باإلضـــافة

 1.األعمالالمالئم لهذه  األداءالتدریب المنظم حتى یتوافر لدى الفرد 

لـــى ثقــة الفــرد بنفســـه إالقــدر المناســب مـــن المهــارات یــؤدي أن اكتســـاب  ال شــك: رفــع معنویـــات األفــراد -

یر علــى المعنویــات، ویحقــق لــه نــوع مــن االســتقرار النفســي، وأن وجــود برنــامج للعالقــات االنســانیة لــه تــأث

الـى رفـع دارة والجماعات العاملة مع التدریب المنظم یؤدیان میة الفرد وتعمق العالقات بین اإلدبآ هتمامفاال

 الروح المعنویة لألفراد وزیادة االنتاجیة.

: تكثر الحوادث نتیجة للخطأ من جانب االفراد عن تلك التي تحدث نتیجة لعیـوب تخفیض حوادث العمل-

 دائــهوكیفیــة أ العمــل، ویعنــي هــذا أن التــدریب الجیــد علــى أســلوب العمــل ظــروففــي األجهــزة والمعــدات أو 

 2یؤدي بال شك الى تخفیض معدل تكرار الحادث.

ــدریب الــى اســتمراریة التنظــیم واســتقراره- ــؤدي الت ، بمعنــى قــدرة التنظــیم علــى التنظــیم وثباتــه: اســتقرار ی

أن هذا یتحقق من خالل وجـود رصـید مـن األفـراد المـدربین والمـؤهلین لشـغل  وال شكالحفاظ على فاعلیته، 

 المراكز العلیا للتنظیم.

 .256، ص2008، القاهرة ، دار الكتاب الحدیث،الجوانب النظریة والتطبیقیة في ادارة الموارد البشریةحنفي علي:  1

ص  2001، المنظمة العربیة للتنمیة االداریة، القاهرة، باألداءالتدریب االداري الموجه جردات:  عقلة محمد المبیضین وأسامة 2
 .80-79ص

44 
 

                                                           



 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
 

 تحقیق احتیاجات المنظمة من القوى البشریة واختصار الوقت الالزم ألداء العمل بفاعلیة.-

 استخدام التدریب كأسلوب من أسالیب التحفیز والترقیة والجدارة. -

األفـــراد العـــاملین واتجاهـــاتهم واكســـابهم المعرفـــة الجدیـــدة وتنمیـــة  تســـلوكیایجابیـــة فـــي إحـــداث تغیـــرات إ -

قــــدراتهم وصــــقل مهــــاراتهم والتــــأثیر علــــى اتجاهــــاتهم وتعــــدیل أفكــــارهم وتصــــویر العــــادات واألســــالیب التــــي 

 یستخدمونها للنجاح والتفوق في العمل.

أي  لـزمالء ومـع الرؤسـاءتحسین وتطویر سلوكیات العاملین في العمل وفي تعـاملهم مـع المنظمـة ومـع ا -

 النفسیة. تجاهاتواالعادات السلوكیة وتطویر القیم نماط والأن التدریب یفید في ترشید األ

 ویزید من درجة أمانه الوظیفي. توى االقتصادي واالجتماعي للفردیساهم مباشرة في تحسین المس -

 .مساعدة العاملین في حل مشاكلهم في العمل -

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 : أهمیة التدریب1الشكل رقم          

التنمیة                 

رفع مستوى أداء 

  

 

 معلومات 

 مهارات 

 خبرات

  

 التدریب 

  زیادة الدخل

 الفردي
زیادة انتاجیة 

 الموظف العامل
تقلیل تكالیف 

 المشروع

 زیادة الدخل القومي

زیادة إنتاجیة 

 المنشأة

 زیادة انتاج السلع زیادة الخدمات

 زیادة دخل المنشأة
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 .60، ص2008 ، القاهرة ن1ط، ، دار الفجرإدارة العملیة التدریبیة النظریة والتطبیقمدحت أبو النصر: المصدر: 

 أهداف التدریب:-1-2

النهــوض بالعنصــر البشــري العامــل فــي جمیــع القطاعــات وعلــى كافــة  إلــىیهــدف التــدریب عمومــا 

تختلــف األهــداف بــاختالف و المالئــم للقیــام بــدوره أداء مهامــه بكفــاءة عالیــة،  إلعــدادا وٕاعــدادهاالمســتویات 

 البرنامج التدریبي ولكن هناك أهداف عامة أساسیة منها: 

اتهم البحثیــة مــن خــالل بحــوث العمــل أو المشــاغل تنمیــة مهــارات التفكیــر التــأملي لــدى المتــدربین وقــدر " -

 والدورات التدریبیة.

، وفـي الحلـول األداءالمركزیـة  السـلطة وتحقیـقصف ثان مؤهل یمكن االعتماد علیه فـي تفـویض  إیجاد -

 1"محل القیادة التي تتقاعد أو تنتقل لمواقع أخرى.

 إتقانهم: وهي الزیادة في كمیته وتحسین نوعیته من خالل تدریب العاملین على كیفیة اإلنتاجالزیادة في  -

 .اإلنتاجیةللعمل، من ثم زیادة قابلیتهم 

تـؤدي البـرامج التدریبیـة الـى مـردود أكثـر  إذأن التدرب هو اقتصاد في النفقات  إذاالقتصاد في النفقات:  -

اآلالت طبقـا ألصـولها ووفـق الطـرق السـلیمة فیـه الكثیـر مـن تدریب العاملین علـى اسـتخدام  إنمن كلفتها، 

 2"في المواد وقلة في المخاطر.و االقتصاد في النفقات 

وزیـادة قـدراتهم  ومداركهم أن تدریب العاملین وتلقینهم من المعارف التي تتفق إذالتقلیل من دوران العمل  -

نوع من االستقرار والثبـات فـي حیـاة العـاملین، وزیـادة رغبـتهم وقـدرتهم فـي  إیجادعلى مزاولة أعمالهم یعني 

 مزاولة أعمالهم ورغباتهم في خدمة المؤسسة.

عــن تلــك التــي تحــدث  األفــرادتكثــر حــوادث العمــل نتیجــة للخطــأ مــن جانــب  إذتخفــیض حــوادث العمــل:  -

والمعــدات أو ظــرف العمــل، ویعنــي أن التــدریب الجیــد علــى األســلوب المــأمون ألداء  لعیــوب األجهــزةنتیجــة 

 1"الحادث.تخفیض معدل تكرار  إلى، یؤدي بال شك أدائهالعمل وعلى كیفیة 

  .17ص ي، مرجع سابق، عثمان رشد1
دیوان المطبوعات  ،الوجیز في تسییر الموارد البشریة وفق القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة في الجزائرنوري منیر:  2

 .87_88، ص ص 2011الجامعیة، الشلف، 
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 أنواع التدریب: -1-3

 العوامل التي تحكم اختیار نوع التدریب:  -1-3-1

 فردي أو جماعي. سنختاره،نوع التدریب الذي  ما هوفعدد األفراد یحدد لنا عدد األفراد المراد تدریبهم: -

 لألفـراد حـدیث التعیـین یختلـف عـن فنـوع التـدریب :بالنسبة لألفـراد المـراد تـدریبهم توقیت تنفیذ التدریب -

 التدریب للقدامى.

أمكنهــا أن تجــري التــدریب ب ة المكــان المناســب للتــدریأتــوافر للمنشــ فــإذا: االمكانیــات المكانیــة المتاحــة -

المادیــة المتاحــة لتحمــل  اإلمكانیــاتالــى  باإلضــافةلــذلك  خارجیــة،قــع العمــل واال ســتلجأ الــى جهــة داخــل مو 

 تكالیف تنفیذ أنواع من التدریب.

 لتماثل مع بنیة العمل.واالتطابق  -

 2"البشریة المتاحة لجهاز التدریب. اإلمكانیات -

 :أنواع ویتم تصنیفها آلتي إلىمن خالل هذا یمكن تقسیم التدریب 

 :التدریب من حیث األهداف •

 :ما یأتي إلىبحیث یمكن تصنیف التدریب من حیث األهداف 

زیــادة قــدرة الفــرد علــى التفكیــر المبــدع بمــا یمكنــه مــن التكیــف مــع عملــه ومواجهــة  يالمعلومــات: أ تزویــد -

 المشكالت.

المهــارات المعرفیــة  إكســابهوذلــك عــن طریــق رفــع مســتوى أداء الفــرد مــن خــالل  :علــى مهــارات التــدریب -

 والعملیة وتطویرها بصورة مستمرة.

 تنمیة االتجاهات السلیمة للفرد نحو تقدیره لقیمة عمله وأهمیته. :تكوین اتجاهات -

 .244_243ص ص مرجع سابق،  ،تسییر الموارد البشریةنوري منیر:  1
 .38_ص37، صمرجع سابق، التدریب االداري المعاصرحسن أحمد الطعاني:  2
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 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
 

 بإكسـابهلتي یتطلبهـا العمـل الجدیـد الفرد جیدا لممارسة المهمات ا إعدادوذلك عن طریق  :ـ التدریب للترقیة

 1"المعلومات والمهارات الالزمة.

 :التدریب من حیث المكان والموقع •

 إلى:یمكن تصنیف التدریب بحسب المكان الذي یتم فیه 

ویتمیــز التــدریب الــداخلي بمیــزة أساســیة وهــي أن التــدریب یــتم وفــق  المنظمــة): (داخــل تــدریب داخلــي -

وتحــت رقابتهــا فتصــبح العملیــة التدریبیــة جــزءا ال یتجــزأ مــن الخطــة العامــة للمنظمــة، كمــا  اإلدارةتخطــیط 

 البشریة والمادیة المتوفرة لدیها لتحقیق أهداف التدریب. اإلمكاناتیمكن أن تقوم المنظمة بتوظیف 

مراكــز التــدریب المتخصصــة داخــل البلــد أو خارجــه= فالتــدریب الخــارجي یتمیــز  يهــالخــارجي:  التــدریب -

 إلـىبكونه یتیح آفاق لتبادل الخبرات واكتساب المهارات حیث یلتقي األفـراد بوجهـات نظـر متعـددة، ینتمـون 

بإمكانات، ن مراكز ومؤسسات التدریب الخارجیة تكون غالبا مجهزة أمدارس وخلفیات مختلفة، فضال على 

 2"وتجهیزات قد ال تتوفر داخل المنظمة الواحدة. ووسائل

  :التدریب من حیث التوقیت •

 :وینقسم الى نوعین

األفـراد علمیـا وسـلوكیا علـى نحـو سـلیم للقیـام باألعمـال  إعدادلى إیهدف  :التدریب قبل االلتحاق بالعمل -

 اإلعـــداديعنـــد التحــاقهم بوظـــائفهم ویطلـــق مـــن هــذا التـــدریب تســـمیات عدیــدة مثـــل التـــدریب  إلـــیهمالموكلــة 

 والتوجیهي وتتمثل أهداف هذا التدریب في تزوید المتدرب بالمفاهیم األساسیة في مجال تخصصه.

وهــو التــدریب الــذي یقــدم للعــاملین الموجــودین بالفعــل فــي الخدمــة، بهــدف  :التــدریب فــي أثنــاء الخدمــة -

 3"لى رفع مستوى الكفاءة لدیهم.إالمستجدة في مجال عملهم، وصوال  زویدهم بالمعلومات والخبراتت

 :التدریب مبادئ -1-4

 .19صمرجع سابق، ، التدریب مفهومه وفعالیة بناء البرامج التدریبیة وتقویمهاحسن أحمد الطعاني:  1
 .24مرجع سابق، ص ،عثمان فرید رشدي 2
  .21_ 20ص مرجع سابق، ص ،حمد الطعانيحسن أ3
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تنمیـة المـوارد البشـریة، علـى  إداراتالتـدریب أو  إداراتیتعـین علـى العـاملین فـي  مبـادئیوجد للتدریب عدة 

السـلیمة  إلدارةا إلـىتطبیقـا سـلیما فانـه یـؤدي  المبـادئطبقت هذه  فإذاالمربین االلتزام بها ومراعاة تطبیقها، 

 :نذكر المبادئللتدریب ومن هذه 

ویقصـــــــد باســـــــتمرار التـــــــدریب هـــــــو تكـــــــرار ظهـــــــور عناصـــــــر الرســـــــالة التدریبیـــــــة  :مبـــــــدأ االســـــــتمراریة -

...) باســتمرار فــي المكونــات المختلفــة للخبــرة التدریبیــة فــي صــور ســلوكیات ./اتجاهــات/مهــارات/(معلومــات

 وأشكال متنوعة.

وأیضا یقصد باستمرار التدریب هو أن یبدأ التـدریب فـور انتهـاء مرحلـة التعلـیم وقبـل اسـتالم العمـل (تـدریب 

المنشـأة وهـو ما قبل الخدمة) ثم یستمر التدریب مالزمـا للفـرد عنـد بـدء الخدمـة وخـالل تدرجـه الـوظیفي فـي 

 ما یسمى بتدریب أثناء الخدمة.

ویقصد به تـدریب محتویـات المـنهج التـدریبي والخبـرات المطلـوب  :مبدأ توالي الخبرات أو التقدم المنظم -

بشـكل  أعلىلى مستوى إالتدریب من المتدربین من مستوى  إدارةتوقعات توصیلها على وجه یضمن انتقال 

مضــطرد، ســواء اتصــل ذلــك بالمعــارف التــي یتلقاهــا أو المهــارات التــي یــتم تدریبــه علیهــا، بحیــث یتوقــع بعــد 

 1"مرور المتدرب بالخبرات المطلوبة أنه یكون مستعدا بالفعل لممارسة مسؤولیاته الوظیفیة.

یقصـــد بـــه أنـــه یجـــب أن یتـــدرج التـــدریب فـــي تقـــدیم المـــادة التدریبیـــة، مبتـــدأ بالمعلومـــات  :مبـــدأ التـــدرج  -

مشـــاكل التطبیـــق البســـیط والتقلیـــدي، ویفـــر هـــذا المبـــدأ أن نرتـــب  إلـــىوالمعـــارف األساســـیة، ثـــم تنـــدرج منهـــا 

 التدریب أثناء التنفیذ، لیسیر بطریقة مسلسلة منطقیا.

 تیاجات الفعلیة للمتدربین ویتناسب مع مستویاتهم.وذلك بأن یلبي االح :مبدأ الواقعیة -

ــدأ الشــمول - كافــة المســتویات الوظیفیــة بالمنظمــة ویشــمل جمیــع  إلــىیوجــه التــدریب  نحیــث یجــب أ :مب

 2"الفئات في الهرم الوظیفي للفرد.

 :التدریبأسالیب وطرق  -1-5

 .111_110مرجع سابق، ص ص ،مدحت أبو النصر 1
 .23_22ص  ص مرجع سابق،، حسن أحمد الطعاني 2
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 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
 

من االحیان على أسـاس احتیاجـات ، تختلف في كثیر الموظفینن الطریقة التي یتم استخدامها في تدریب إ

 الشركة والمتدرب وعلى المهمة التي یؤدونها، ومن أهم هذه األسالیب نجد:

المادة التدریبیة بشكل رسمي ومباشر في مواجهـة  بإلقاء: وتعتمد المحاضرة على قیام المدرب المحاضرة -

للحاضـرین بشـكل مباشـر وبشـكل كانـت هنـاك معلومـات یـراد توصـیلها  إذامتدربین، وتسـتخدم هـذه الطریقـة 

كانـت مـن النـوع الـذي یحتـاج الـى شـرح وتوضـیح  إذایستوجب أسـلوبا معینـا فـي عـرض هـذه المعلومـات أو 

المحاضــر وتمكنــه مــن  كفــاءةمـن شــخص أكثــر درایــة وفهمــا للمعلومـات، ویتوقــف نجــاح هــذه الطریقــة علـى 

 الموضوع.

: المؤتمر هو اجتماع یشترك فیه العدید من األعضاء لدراسة موضوع معین له أهمیته لكفاءة المؤتمرات -

تفیـد فـي اسـتعراض  خاصـة حیـثاألعضاء، وتعتبر هـذه الوسـیلة شـائعة لتـدریب رجـال االدارة العلیـا بصـفة 

 1جارب والخبرات المختلفة لألعضاء."الت

ویناقشــون موضــوعات محــددة التخــاذ قــرارات، وتصــلح : حیــث یــتقمص أفــراد أدوار معینــة تمثیــل األدوار -

هــذه الطریقــة مــع المتــدربین الــذین یعملــون فــي مجــاالت تحتــاج الــى التفاعــل المباشــر مــع الغیــر، وهــم عــادة 

العامة وموظفي الموارد البشریة الذین یتفاعلون مع الموظفین  وموظفي العالقاتالعمالء مثل موظفي البیع 

 2"في المقابالت.

: أصـبح هـذا األسـلوب شـائع االسـتخدام فـي التـدریب وتتمثـل هـذه الطریقـة فـي أن المـدرب سة الحالةدرا" -

شـــاكل التـــي تتناولهـــا یقـــوم باختیـــار الحـــاالت التـــي تعـــرض للمناقشـــة بـــدال مـــن قیـــام الحاضـــرین بـــاقتراح الم

ل الى حـل معـین المناقشة، وتهدف هذه الطریقة الى تشجیع المتدربین على تحلیل أكثر من محاولة الوصو 

 األسـبابومحاولـة معرفـة  المالحظـةصحیح للحاالت المستخدمة، وذلك عن طریق تشجیع المتـدربین علـى 

 3"التي أدت الى خلق المشكلة والنتائج التي قد تتحقق باتباع طریقة أو أخرى من طرق الحل البدیلة.

الدار الجامعیة،  ،الجوانب العلمیة والتطبیقیة في إدارة الموارد البشریة بالمنظماتصالح الدین محمد عبد الباقي:  1
 .199_198، ص ص2001االسكندریة،

 .102، ص2004عمان، ، 1دار الحامد، ط ،دارة الموارد البشریة عرض وتحلیلإمحمد صالح فالح:  2
 .134_133، ص ص 2014 ،1دار الكندي، عمان، ط ،االتجاهات الحدیثة في التدریبأحمد الخطیب ورداح الخطیب:  3
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ونـــزال بـــین طـــرفین متنافســـین، وهنـــا المفاعلـــة فـــي النـــواحي  مفاعلـــة ةتعتبـــر المبـــارا المباریـــات االداریـــة: -

 االداریة، أي التي تحتم اتخاذ القرارات.

وتشــاد هــذه الطریقــة علــى وجــود فــریقین متنافســین مــن المتــدربین ویقــدم لكــل منهمــا محتــوى المبــاراة، والــذي 

 1"والمالیة والموارد البشریة وتحدد لكلیهما دوره. واإلنتاجیةیتعلق بكافة نشاطات المنظمة التسویقیة، 

ذات ســلوك المشــاهد فــي حالــة وعــي مــن المقلــد  ءدایعبــر عنهــا بالتقلیــد والتقلیــد هــو أ: المحاكــاة العملیــة -

، ثـم یطلـب مـن المتـدرب أن وٕاجراءاتـهالمطلـوب  لـألداءووفق هذه الطریقة یقوم المدرب بالعرض التفصیلي 

یـــؤدي نفـــس الســـلوك، والهـــدف هـــو تنمیـــة قـــدرات المتـــدربین وصـــوال التخـــاذ القـــرارات المناســـبة وتعتبـــر هـــذه 

 2"تطبیقها. أحسن إذاالطریقة من أفضل طرق التدریب 

 .االحتیاجات التدریبیة تحدید -2

 مفهوم تحدید االحتیاجات التدریبیة:  -2-1

تعریــف االحتیــاج لغــة: بأنــه االفتقــار والــنقص، والحاجــة تعنــي القصــور، واالحتیــاج هــو مایتطلبــه الشــيء "

 3"الستكمال نقص أو قصور فیه.

  االحتیاجات التدریبیة: تعریف -

االحتیاج التدریبي هو مجموعة من المهارات والمعارف واالتجاهات المحددة التي یحتاجها فرد في مؤسسة "

مهــام معینــة بشــكل أكثــر كفــاءة وفاعلیــة، یحــدث االحتیــاج التــدریبي  بــأداءینــة مــن أجــل القیــام أو وظیفــة مع

الفعلي للفرد أو المؤسسة، واالتجاهات المحـددة التـي یحتاجهـا الفـرد فـي  األداءعندما تكون هناك فجوة بین 

 4"مهام معینة بشكل أكثر كفاءة وفاعلیة. بأداءمؤسسة معینة من أجل القیام 

 .340، ص2007، 1دار الوفاء، القاهرة، ط ،إدارة الموارد البشریةمحمد حافظ حجازي:  1
 .17، ص2007، 1افیة، القاهرة، طار الثقالد ،البشریة للمنافسة العالمیة االستثمار في المواردمحمد جمال الكفاني:   2
المؤتمر  ،تجربة مملكة البحرین في تحلیل االحتیاجات التدریبیة من خالل تطبیق نموذج التمیز األوروبيمحمد بن حسن السباع:  3

 الثاني لمعاهدة االدارة العام والتنمیة االداریة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، مملكة البحرین، المحور الخامس.
 .27، صابقمرجع س ،عثمان فرید رشدي 4
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بصــورة ایجابیــة فــي معــارف ومهــارات  إحــداثهاویعــرف أیضــا بأنــه مجمــوع التغیــرات والتطــورات المطلــوب " ـــ

للتغلـب علـى نقـاط الضـعف أو المشـاكل التـي تحـول دون تحقیـق النتـائج المرجـوة  سواء العاملینوسلوكیات 

 1".األداءأو لرفع وتحسین معدالت 

العـاملین فـي منضـمة  أداءانـب الـنقص التـي قـد یتسـم بهـا وهناك من یعرف االحتیاجـات التدریبیـة بأنهـا جو "

والتي یجب أن تتضمنها برامج التدریب المقدمة الـى هـؤالء العـاملین بمـا یعمـل  األسبابما، ألي سبب من 

 2".األداءعلى تحسین هذا 

الفــرد  أداءبغــرض تحقیــق التــوازن بــین  إحـداثهامجموعــة التغیــرات والتطــورات المطلــوب  :اإلجرائــيالتعریــف 

 ووظیفته وأهداف منظمته.

 أهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة:  -2-2

 عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة عملیة مهمة وحاسمة لفعالیة البرامج التدریبیة وذلك لألسباب التالیة:  إن

وأهمهــــا عملیــــة تحدیــــد  التدریبیــــةلكــــل عناصــــر العملیــــة  األســــاستحدیــــد االحتیاجــــات التدریبیــــة هــــو  إن -

االحتیاجات التدریبیة وتصمیم محتوى البرنـامج التـدریبي وتقییمـه. فتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة یعـد مؤشـرا 

 یوجه التدریب توجیها صحیحا.

 یساعد تحدید االحتیاجات التدریبیة في التركیز على األداء الحسن والهدف األساسي من التدریب. -

األفراد المطلوب تدریبیهم ونوع التدریبي المطلوب، والنتـائج المتوقعـة  التدریبيیوضح تحدید االحتیاجات  -

 3".ممنه

 الجهد والوقت والمال. إضاعةفي غیاب تحدید االحتیاجات التدریبیة أو تحدیدها بشكل غیر دقیق " -

 .اإلدارةیساعد في مسایرة التطورات الحدیثة في مجال  -

 التعرف على جوانب القصور في التدریب ومحاولة عالجها. -

  .29ص ابق،رجع س، منوري منیر1
 .1358سابق، ص مرجع  ع،محمد بن حسن السبا 2
، 2002المؤتمر العربي األول للتدریب وتنمیة الموارد البشریة، رؤیة مستقبلیة، السعودیة،  ،االحتیاجات التدریبیةتحدید كمال یونس:  3

 .7ص
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 1".األداءوتحدید أسالیب العمل، وتقویم  القیادیینتشجیع العمل   -

 أهداف االحتیاجات التدریبیة: -2-3

 ویمكن تصنیفها الى ثالث مجموعات: 

: وهي األهداف التي تسـاعد التنظـیم فـي االسـتمرار بمعـدالت الكفـاءة المعتـادة وتعمـل األهداف الروتینیة_ 

علــى دعــم القــدرات والمهــارات المتاحــة دون تحقیــق االنطــالق بهــده الكفــاءة أو القــدرات والمهــارات الــى أفــاق 

معتــادة لیب الأعلــى أو مجــاالت غیــر عادیــة تهــدف الــى تمكــین المنظمــة مــن االســتمرار فــي نشــاطها باألســا

 ء المقررة وبالتالي المحافظة على استمرارها وبقائها.وفي حدود أنماط األدا

: وهــدفها الكشــف عــن مشــكالت محــددة تعــاني منهــا المنظمــة، ثــم تحلیــل أســبابها أهــداف حــل المشــكالت -

 العملیــة التدریبیـة بهـدف تـوفیر ظـروف مناسـبة للتغلـب علــى وتنفیـذودوافعهـا، ممـا یـؤدي لتخطـیط وتصـمیم 

 حلول لها. إیجادتلك المشكالت ومحاولة 

: وتهــدف الــى تحقیــق نتــائج غیــر عادیــة ومبتكــرة ترتفــع بمســتوى األداء فــي تنظــیم نحــو أهــداف ابتكاریــة -

، وتحقـق بـذلك تمیـزا واضـحا فـي موقـف التنظـیم بالقیـاس للتنظیمـات إلیهـامجاالت وآفاق لم یسـبق التوصـل 

 2"األخرى المماثلة أو المنافسة.

 .صادر تحدید االحتیاجات التدریبیةم -2-4

تشیر الدراسات واألبحاث في مجال تجلیـل وتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة الـى أنـه مـن الممكـن لجهـة واحـدة 

 في تحدید االحتیاجات التدریبیة: اإلسهامأو أكثر من الجهات التالیة 

 المتدرب ألنه الشخص الذي یشعر بجوانب القصر لدیه أكثر من غیره. -

 الرئیس المباشر الذي یشرف على المتدرب المراد تحدید احتیاجاته التدریبیة. ـ

التدریب وهم األشخاص المتفرغین لشؤون التدریب الفنیة والذین تقع علـى عـاتقهم مسـؤولیات  اختصاصي-

 تحدید االحتیاجات التدریبیة.

 .133، ص2012، 1دار العلم واالیمان، مصر، ط ،التدریب والتنمیة المهنیة المستدامةأسامة محمد السید وعباس حلمي الجمل:  1
 .133، صالمرجع نفسه 2
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 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
 

ة أو انتشــــاریة مســــتقلة الخبیــــر المتخصــــص والمستشــــار وهــــو الشــــخص الــــذي ینتمــــي الــــى هیئــــة تدریبیــــ -

 1"متخصصة في التدریب وتحدید احتیاجه.

العام على المتدرب، ووجود التقاریر الدوریة لدیها عنه طـول فتـرة عملـه  اإلدارة العلیا وذلك بحكم إشرافها -

 في موقعه التابع له.

مــن الخبــرات  مراكــز التــدریب المختصــة وهــي التــي تعتبــر بمثابــة بیــوت الخبــرة المتخصصــة والتــي تمتلــك_ 

 الطویلة والتقنیات والطرق المسحیة ما یؤهلها للعب دور بارز ومؤثر في شؤون التدریب.

ولكــن ال یمكــن ألي جهــة مــن هــذه الجهــات تحدیــد االحتیاجــات التدریبیــة دون وجــود الطــرف المباشــر وهــو 

مامـا وأصـبح محتـوى أصـبح هـدف البرنـامج التـدریبي المبنـي علـى هـذا التحدیـد غیـر مفهـوم ت وٕاالالمتدرب، 

 2"یمس الحاجات الحقیقة له.هذا البرنامج ال 

 التدریبیة:طرق تحدید االحتیاجات  -2-5

كانت مداخله فانه یركـز علـى كیفیـة التوصـل بصـورة علمیـة  أیان البحث عن تحدید االحتیاجات التدریبیة إ

ودقیقـة الــى حجـم االحتیاجــات التدریبیـة ونوعیتهــا، وهنـاك العدیــد مـن الطرائــق لتحدیـد االحتیاجــات التدریبیــة 

 ونوعیتها وأبرزها:

: یقصــد بتحلیــل المنظمــة دراســة األوضــاع التنظیمیــة، واألنمــاط االداریــة لتحدیــد مــواطن تحلیــل المنظمــة -

الحاجة الى التدریب داخل التنظیم، وكیفیة تشخیص نوع التدریب المطلوب ودراسة شـبكة التفـاعالت داخـل 

 3"اء العمل فیها.المؤسسة واالسهام في تطویر طرق أدالمنظمة أو 

هــذه  إلنجـازلوبـة ا دراسـة المهمـات التـي تقـوم بهــا المؤسسـة والمهـارات المطویقصـد بهــ تحلیـل المهمـات:"-

المهمات، وكذلك المواصفات التي یجب توافرها فیمن یقوم بها، كالمهارات والقدرات، والمؤهالت، والخبرات 

یح، وتتطلب الدراسة أیضا ایجاد معاییر لقیاس األداء لمعرفة مـاذا ابـان انجـاز المهمـات علـى الوجـه الصـح

 .87، ص2012، 1، دار زهران، عمان، طالتدریب وتنمیة الموارد البشریةعبد المعطي عساف:  1
 .783، المشاع المبدع، سوریا، صالتدریب والتطویرعصام حیدر:  2
 .190، ص2002، 2ط ،، دار وائلإدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجيسهیلة محمد عباس:  3
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والهـدف مـن ذلـك، " 1" وینصب تحلیل المهمات على الوظیفة یصرف النظر عـن الشـخص الـذي یقـوم بهـا،

اء أعمـالهم علـى هم، بشـكل تفصـیلي بمـا یمكـنهم مـن أدهـو تعریـف العـاملین لمهمـاتهم ومسـؤولیاتهم ووظـائف

ـــد نـــوع المعلومـــات والمهـــارات التـــي تلـــزمهم، وبـــذلك یســـاعد  المهمـــات أو األدوار نحـــو ســـلیم ومـــن ثـــم تحدی

  2ز الفعلي."الوظیفیة من خالل المقارنة بین المعاییر المحددة لألداء وبین االنجا

: یقصــد بـــه قیــاس أداء الفــرد فــي وظیفتــه الحالیـــة وقدرتــه فــي المســتقبل وتحدیــد المهـــارات تحلیــل الفــرد''-

ألداء وظیفتـه الحالیـة أو وظـائف  الفرد (شـاغل الوظیفـة) واألفكـار التـي تلزمـه واالتجاهات تحلیلوالمعارف 

مســـتقبلیة ویتضـــمن أیضـــا تحلیـــل الفـــرد ومواصـــفات الوظیفـــة والتـــي تشـــمل الحقـــائق والبیانـــات التـــي تتعلـــق 

لشـاغل الوظیفـة وخبراتـه العلمیـة والعملیـة، والقـدرات والمهـارات الخاصـة والتـدریب وغیـر بالمؤهالت العلمیـة 

وظروفـــه ومســـؤولیاته التـــي تمثـــل وصـــفا دقیقـــا وصـــحیحا للوظیفـــة ذلـــك مـــن مطالـــب تحتمهـــا طبیعـــة العمـــل 

 3''الموصوفة.

 :التدریبیةشكالت التي تواجه تحدید االحتیاجات الم -2-6

 اإلنتاجیــةهنــاك اتفــاق بــین البــاحثین والدارســین فــي مجــال التــدریب علــى أن التــدریب یســعى لزیــادة الكفایــة 

وفكــرهم عــن طبیعــة دورهــم عــن  وتغییــر اتجاهــاتهمواالرتفــاع لمســتوى األداء والــى تنمیــة مهــارات المتــدربین 

ة تحدیــد االحتیاجــات عملهــم والمنظمــات التــي یعملــون فیهــا، ولعــل مــن أهــم المشــكالت التــي تعتــرض عملیــ

 : ما یليالتدریبیة 

علمــي صــحیح علــى أســاس حجــم العمـــل معــدة بأســلوب  إداریــةعــدم وجــود مقــررات وظیفیــة لكــل وحــدة "-

 إلعـدادالتحدیـد الـدقیق  إعـادةومعدالت األداء بدال عن االعتمـاد علـى التقـدیر الشخصـي الـذي یعتـذر معـه 

 الموظفین المطلوب تدریبهم في المجاالت التخصصیة المختلفة.

 .139مرجع سابق، ص، الجملمة محمد السید وعباس حلمي أسا 1
 .35مرجع سابق، ص ،حسن أحمد الطعاني 2
 .140مرجع سابق، ص  ،امة محمد السید وعباس حلمي الجملأس 3
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م أحـدث األسـالیب قلة الخبرات والكفاءات لدى العاملین في مجال التدریب أدت الـى تخلفهـم عـن اسـتخدا -

 1"العلمیة في هذا المجال وبالتالي تنعكس آثاره على قدراتهم في اخراج الخطة التدریبیة متكاملة.

تكـــرار نفـــس البـــرامج التدریبیـــة بـــأكثر مـــن الخطـــط التدریبیـــة فتكـــرار االحتیاجـــات التدریبیـــة بـــنفس الخطـــط "-

ة وقـدوم أشـخاص یتعدیالت تنظیمیة وفن وٕادخالیناقض أساس التنوع والتغیر في الظروف وطرق األعمال 

 تزاید أعداد دوي المؤهالت العالیة.جدد وترفیع آخرین و 

معلومــاتهم،  الموظفینــوٕاثراءعــدم اهتمــام األفــراد بــالبرامج التدریبیــة رغــم أن هــدفها هــو صــقل وتنمیــة قــدرا  -

 علیها. فاقواإلتویكون ذلك ربما لعدم مشاركة المتدربین في تحدید األهداف 

هناك تصـور واضـح فـي البیانـات التـي یسـتند الیهـا التـدریب فـي بعـض المؤسسـات ویكـون ذلـك القصـور  -

باألسـالیب الحدیثـة فـي جمـع المعلومـات، ومعالجتهـا ونقـص وعـي المـدیر  األخـذفي نضـم المعلومـات لعـدم 

 2"المختص أو مسؤول التدریب المعلومات لنجاح التدریب.

 التدریبیةمراحل العملیة  -3

 تصمیم البرنامج التدریبي: -3-1

یـــرتبط تصـــمیم البرنــــامج التـــدریبي بتحدیــــد الشـــكل النهـــائي للبرنــــامج، أي تحدیـــد المــــواد التدریبیـــة وأســــالبها 

یلــي أهــم  وفیمــاومســاعداتها والشــروط الواجــب توفرهــا فــي المتــدربین، واختیــار المــدربین والمكــان المناســب 

 خطوات تصمیم البرامج التدریبیة:

ـــ "- ـــدریبي: تحدی ـــامج الت فـــي هـــذه المرحلـــة یـــتم تحدیـــد األهـــداف الرئیســـیة والفرعیـــة للبـــرامج د هـــدف البرن

أهداف بالنسبة لكل برنامج تدریبي وهذه األهداف هي  إلىالتدریبیة، حیث یتم ترجمة االحتیاجات التدریبیة 

مـن تغییـر فـي مسـتوى أداء األفـراد  إحداثـهتوضح مـا یـراد  إذمقدما،  وٕاعدادهاعبارة عن نتائج یتم تحدیدها 

 واتجاهاتهم، ولصیاغة الهدف في الغالب نتبع الخطوات التالیة:

، المجلة العربیة للتدریب، الریاض، ص أهمیة تحدید االحتیاجات التدریبیة في فعالیة البرنامج التدریبيمحمد عبد الفتاح یاغي:  1
 .17_16ص

 
 ، ص ص2014، 1دار الوفاء، االسكندریة، ط إدارة الموارد البشریة بالمكتبات الجامعیة في عصر المعرفة:السعید مبروك إبراهیم:  2

256 _257  
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 عبر عن الهدف في عبارة هامة. -

 حدد النتائج المستهدفة. -

 فع الهدف في صورته النهائیة.ر  -

ات التدریبیــة، سـیتم التــدریب علیهــا والتـي حــدثت فــي مرحلـة تحدیــد االحتیاجــالتــي تحدیــد نــوع المهــارات:  -

 اإللماموالسعي نحو تنمیة هذه المهارات بمعنى زیادة قدرة األفراد على أداء أعمال محددة، والهدف هنا هو 

 1"بجمیع جوانب العمل وكیفیة األداء.

: یختــار المكـان الــذي ســیتم فیـه التــدریب، وقـد یكــون داخـل المنظمــة أو خارجهــا، تحدیـد مكــان التــدریب - 

الطـــاوالت القاعـــات المـــؤجرة فـــي أحـــد الفنـــادق، ویالحـــظ أن ترتـــب  إحـــدىظمـــة التدریبیـــة، أو ســـواء فـــي المن

 بالشكل الذي یتناسب مع محتوى التدریب. والمقاعد

یعـد جـدول التـدریب، بعـد اختیـار الفتـرة الزمنیـة التـي تتناسـب مـع  تحدید المدة الزمنیة لعملیة التـدریب: "-

المدربین، ویتضمن كل ما یتعلق بالبرنامج من الناحیة الزمنیة األیام، عدد جلسات كل یوم، فترات الراحـة، 

 2"موعد التسجیل وموعد االختبارات.

المتـدربین مـن مـواد ودروس تناسـب : أي وضع المنهاج التدریبي، وماذا سـیتلقى تحدید المادة التدریبیة" -

ـــة بالعمـــل  حاجـــات العـــاملین، ویجـــب أن تغطـــي مـــواد التـــدریب وموضـــوعاته المعلومـــات والمعـــارف المتعلق

المهــارات والطــرق التــي یمكــن اســتخدامها والتــي تتناســب مــع  إلــى باإلضــافةوالظــروف المحیطــة بالمنظمــة 

 للمتدرب أو التخلص منها. إكسابهاظروف المنظمة وكذلك أنماط السلوك الواجب 

: المقصود بالوسائل جمع الوسائط التي یستخدمها توفیر المواد والوسائل الضروریة في عملیة التدریب -

المــدرب فــي عرضــه لموضــوعه التــدریبي، أي أنــه تلــك المعــدات والمســتلزمات التــي تســهم فــي نقــل المــادة 

ي تتمیز بالتنوع والتعـدد منهـا مـا هـو تقلیـدي ومنهـا مـا التدریبیة، ویطلق علیها اسم المساعدات التدریبیة وه

 3"هو عصري.

 .  29ص  ،مرجع سابق ،بوعریوة الربیع 1
 .324مرجع سابق، ص  ،محمد حافظ حجازي 2
 .62ص ، مرجع سابق،خلیل بورنان 3
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 تنفیذ البرامج التدریبیة: -3-2

بعد أن یكون مصمم البرنامج التدریبي قد خطـط لجمیـع عناصـر البرنـامج التـي سـبق معالجتهـا فـي مرحلـة "

یكون البرنامج صمم من قبـل تصمیم البرنامج، فان البرنامج یعقد في الزمان والمكان المحددین وفي العادة 

 1"جهة أخرى ویطلب من المنسق أو المشرف تنفیذه.

ومن أجل نجاح وسیر عملیة التدریب وتحقیق البرنامج التدریبي أهدافه یجب أن توضع آلیة للتنفیـذ تراعـي 

 التالیة: اإلجرائیةالخطوات 

معلومــات وافیــة عــن البرنــامج كاألدلــة والنشــرات، وضــع المعلومــات والجــداول والتعلیمــات بأمــاكن  توزیــع" -

 واضحة حتى یسهل تناولها من قبل الجمیع.

ومـن ثـم القیـام بجولـة سـریعة فـي نیة عقد اجتماع مع المتكونین لتعریفهم بالبرنامج وتسهیالته وهیئة تكوی -

المتاحــة والتأكــد مــن اســتعداد الجهــات كافــة، والتأكــد مــن صــالحیة  مواقــع التكــوین للتعــرف علــى التســهیالت

 التجهیزات والمعدات واألجهزة.

توزیــع البرنــامج الیــومي علــى المتكــونین وكــذلك أعضــاء هیئــة التكــوین لخططهــم الخاصــة بتــدریس المــواد  -

 .التدریبیة

التدریبي وأهمیـة التـدریب الرتبـاط العمل على خلق جو تدریبي یشعر المتدربین بااللتزام بجدول البرنامج  -

 في الرأي والمناقشة. إشراكهمعلى التدریب وضمان  إقبالهم إلى بعمل المتدرب، مما یؤديمحتویاته 

المحافظــة علــى حســن ادارة وقــت الجلســات، والحــرص علــى البــدء واالنتهــاء فــي الوقــت المحــدد لجمیــع  -

عـن محاضـرات أو نقـاش أو مجموعـات عمـل أو زیـارات فعالیات البرنامج سواء كانت هذه الفعالیات عبارة 

 مدنیة.

التعـرف علــى وجهــات نظـر المشــاركین والمــدربین فــي سـیر البرنــامج والحصــول علـى تغذیــة مســتمرة عــن  -

 البرنامج.

 اعداد الجدول الزمني للبرامج وتنسیق التتابع الزمني للبرامج والموضوعات التدریبیة المختلفة.

 .64المرجع السابق، ص  ،خلیل بورنان 1
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یة بـین مـدیر التـدریب والمـدربین واالداریـین وكـذلك االتصـال بالمؤسسـات والوحـدات عقد اجتماعـات تنسـیق-

 1"ذات العالقة للتذكیر بمواعید الزیارة المیدانیة.

 معوقات البرنامج التدریبي: -3-3

في أدائها دورها المنشـود،  لجمیع األنشطة التدریبیة داخل المؤسسة مجموعة من المعوقات التي تعیقها إن"

أهــم تلــك العراقیــل والمعوقــات التــي  إبــرازوتحقیــق األهــداف المرجــوة مــن تلــك البــرامج، وفیمــا یلــي ســنحاول 

 تؤدي الى ضعف فعالیة عملیة التدریب:

 قلة الخبرات والكفاءات لدى العاملین في مجال التدریب. -

 قلة االعتمادات المالیة لوضع خطط التدریب. -

المرشـــــحة  اإلداراتضـــــعف التنســـــیق والتعـــــاون بـــــین مســـــؤولي التـــــدریب فـــــي مؤسســـــات التـــــدریب وبـــــین  -

 2"للتدریب.

 المشكالت القائمة نتیجة ضعف تحدید االحتیاجات التدریبیة. ال تعالجاقامة برامج تدریبیة " -

 عدم التخطیط الدقیق لعملیة تقویم التدریب. -

 دم الدقة في اختیار أعضاء هیئة التدریب من مدربین ومشرفین.ع -

 عدم مراعاة شروط االلتحاق بالبرامج التدریبیة. -

 ضعف اختیار األسالیب والوسائل التدریبیة الحدیثة لتنفیذ عملیة التدریب. -

 ظروف العمل عن الظروف التي یفترض التدریب وجودها. اختالف -

 3"شاركین للبرامج التي تدربوا علیها.عدم التطبیق العملي للم -

 .39 38مرجع سابق، ص ص  ،بوعریوة الربیع 1
 .67مرجع سابق، ص ، خلیل بورنان 2
 مدى فعالیة الدورات التدریبیة التي تقدمها عمادة التطویر الجامعي في تحسین أداء الموظفینفیصل بن عیاد بن سلیم الجهني:  3

.229، ص2017 أبریلمجلة العلوم التربویة، العدد الثاني، جزء الثالث  ،بجامعة طیبة  
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 البرنامج التدریبي: تقییم -4-4

مــن األهمیــة بمكــان تقــدیم مــدى فاعلیــة الجهــود التدریبیــة ومــدى تحقیــق البــرامج ألهــدافها المخططــة، ویفیــد "

الوقـوف تقییم البرامج التدریبیة في التعـرف علـى األسـباب التـي حالـت دون تحقیـق البرنـامج ألهدافـه، ویفیـد 

علـــى هـــذه األســـباب والمشـــكالت فـــي تخطـــیط وتنفیـــذ بـــرامج تدریبیـــة جدیـــدة بحیـــث یـــتم تالقـــي حـــدوث هـــذه 

التـدریب یعتمـد بعضـها علـى مسـح  المشكالت، وبصفة عامة توجد عدد من األسالیب الشائعة لتقیـیم بـرامج

هـذه اآلراء مشـجعة ویـتم تحلیلهـا واالسـتفادة منهـا فـي تطـویر  ما تكـونراء للمشتركین في البرنامج وكثیرا اآل

 1"الجهود التدریبیة.

ویمكن تقییم البرنامج التدریبي عن طریق مالحظة تفاعالت المشاركین في البرنامج، ومعرفة مدى التغییر "

 :يما یلفي القدرات والمهارات والمعارف والسلوكیات نتیجة لهذا البرنامج وذلك عن طریق قیاس 

مــدى تفاعــل المتــدربین خــالل فتــرة انعقــاد البرنــامج وبعــدها وذلــك بمقابلــة المتــدربین وتعبئــتهم الســـتبیان  -

 خاص لتقییم البرنامج التدریبي وأسالیب ووسائل وموضوعات البرنامج ومدى االستفادة منه.

 2"دى االستفادة منه.مدى استفادة المتدربین واختبارهم قبل وبعد انعقاد البرنامج التدریبي لقیاس م -

المتــدربین وذلــك بعــد انتهـاء البرنــامج وعــودة المتــدربین الــى أعمــالهم بواســطة  ســلوكیاتمـدى التغیــر فــي " -

یـــتم مراقبـــة مـــدى تعلـــم المشـــاركین لمهـــارات جدیـــدة وتطبـــیقهم لهـــذه المهـــارات فـــي  إذالمشـــرفین والمـــدیرین، 

 أعمالهم.

 

 

 

 

 

 1 .241، ص 2003، 1دار وائل، األردن، ط  ،إدارة الموارد البشریة مدخل استراتیجيخالد عبد الرحیم مطر الهیتي:    
 .51، ص 2005 ،1إیتراك، القاهرة، ط ، دارتنمیة مهارات تخطیط الموارد البشریةبسیوني محمد البرادعي:  2
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 الفصلخالصة 

نســتنتج ممــا ســبق أن وظیفــة التــدریب مــن أهــم مقومــات المؤسســات الحدیثــة، فهــو هــام وضــروري 

لبناء قوة بشریة منتجة، فبهذا النشاط تهدف المؤسسـة إلـى تنمیـة مهـارات األفـراد ذلـك لمواجهـة االحتیاجـات 

المؤسســـة فـــي ظـــل التغیـــرات البیئیـــة التـــي تواجههـــا ألن التـــدریب ال یهـــم  التـــي تتطلبهـــا والمســـتقبلیةالحالیـــة 

المؤسســة لوحــدها بــل كــذلك یعنــي األفــراد العــاملین فیهــا، بحیــث یجــب أن تركــز اســتراتیجیة التــدریب علــى 

الالزمـة ومـن ثـم تحلیل نقاط القوة والضعف في أداء وسلوك العاملین الحالي وتحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة 

البرامج التدریبیة الفعالة من أجل الوصول إلى سلوك وأداء العاملین مـن أداء أعمـالهم بأفضـل كفـاءة وضع 

 نتیجة امتالكهم لمهارات فنیة وعلمیة جدیدة تتناسب مع التغیرات المختلفة في البیئة الخارجیة للمؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 



 في المؤسسة  بأساسیات حول عملیة التدری        الفصل الثالث:                        
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 للمؤسسة   الكفاءة اإلنتاجیة                               الفصل الرابع:                 
 

 تمهید   

یعد موضوع الكفاءة اإلنتاجیـة مـن المواضـیع الهامـة التـي شـدت اهتمـام دول العـالم عامـة، علـى اعتبـار    

أنهــا مؤشــر لربحیــة ولكفــاءة األداء فــي منظمــات األعمــال، لهــذا تســعى المؤسســات أو المنظمــات دومــا إلــى 

راء دورات تدریبیـة بغـرض تنمیة قدرات عاملیها وتزوید معارفهم ومعلوماتهم، وذلك من خالل التخطیط إلجـ

الحصــول علــى یــد عاملــة مؤهلــة وذات كفــاءة وخبــرة ومهــارة عالیــة، علــى اعتبــار أن الكفــاءة اإلنتاجیــة هــي 

 عنصر أساسي من عناصر النمو والتقدم االقتصادیین تنعكس أثاره على الشركة والمستهلك والعامل.

لعناصـــر اإلنتـــاج بهـــدف تحقیـــق أكبـــر قـــدر مـــن وبنـــاء علـــى هـــذا تعـــذ الكفـــاءة اإلنتاجیـــة االســـتخدام األمثـــل 

 اإلنتاج بمستوى معین وفي وقت معین وبأقل تكلفة ممكنة.

أهمیــة اإلنتاجیــة وعناصــرها وانطالقــا ممــا ســبق یتمحــور هــذا الفصــل حــول الكفــاءة اإلنتاجیــة والــذي یشــمل 

  قتها بالبرامج التدریبیة.والعوامل المحددة لها وعوامل انخفاضها، وماهیة الكفاءة اإلنتاجیة وقیاسها وعال
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 ماهیة اإلنتاجیة -1

 أهمیة اإلنتاجیة: -1-1

تكمــن أهمیـــة اإلنتاجیـــة فـــي أنهـــا تســـاعد علــى تنمیـــة االقتصـــاد الـــداخلي للمؤسســـة باســـتخدام ذات عناصـــر 

الكلــي بحســن اإلنتــاج دون زیــادة، وبالتــالي فإنــه علــى المســتوى القــومي تســاهم اإلنتاجیــة فــي زیــادة النــاتج 

   استخدام الموارد ولیس بزیادة كمیة الموارد المستخدمة

 "ویمكن أن نحدد أهمیة اإلنتاجیة في العناصر التالیة:

 اإلنتاجیة عنصر هام في نجاح المؤسسات وقدرتها على االستمرار -

 تساعد اإلنتاجیة على تنمیة االقتصاد الداخلي للمنشأة -

ـــة عنصـــر هـــام فـــي توســـع - ـــد مـــن الســـلاإلنتاجی ـــدیم المزی ع والخـــدمات إلشـــباع حاجـــات نطـــاق الســـوق بتق

  1المجتمع."

إن تحسـین اإلنتاجیــة وارتفاعهــا مـن شــأنه أن یــؤدي إلـى زیــادة الــدخل القـومي وارتفــاع أربــاح المشــروعات "-

 والتي تمثل مصدرا هاما للتكوین الرأسمالي واالستثمار الذاتي في المنشآت.  

الفـــردي یســـاهم بشـــكل كبیـــر فـــي زیـــادة المـــدخرات التـــي تمثـــل مصـــدر االســـتثمار فـــي إن ارتفـــاع الـــدخل "-

F."عملیات إنتاجیة جدیدة، وبالتالي تحقیق الرفاهیة االقتصادیة ألفراد المجتمع

2 

 "تحقیق االستقالل االقتصادي والذي یعد بذاته شرط أساسي لتدعیم االستقالل السیاسي للبلد. -

إلنتاجیــة علــى صــعید الفــرد والمجتمــع، حیــث أن الدولــة وأصــحاب المشــاریع ومــن هنــا تتضــح أهمیــة ا     

یســعون بشــكل حثیــث لتحســین اإلنتاجیــة لمــا لهــا مــن مــردود كبیــر فــي تحســین المســتوى المعیشــي للمجتمــع 

 "3.ككل

  

 .23، ص1985، دار الغریب، القاهرة، إدارة اإلنتاجیةعلي السلمي:  1
 .  48، ص2001عمان، ، 1، دار الصفاء، طإدارة اإلنتاج والعملیاتخضیر كاظم حمود وهایل یعقوب فاخوري:  2
 50، ص2005عمان، ، 2دار المسیرة، ط ،إدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم حمود:  3
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 عناصر اإلنتاجیة-1-2

تتفاعل عدة عناصر لتحدد مستوى اإلنتاجیة، غیر أن اإلنتاجیة عموما هي محصلة لـألداء والتكنولوجیـا   

 معا وسیتم فیما یلي توضیح أهم العناصر:

: یقصــد بــه العمــل المــؤدي بواســطة الفــرد وكمیــة اإلنجــاز الــذي یحققــه، والــذي یتكــون نتیجــة األداء •

ل مجموعـة مــن العوامــل تسـاعد علــى تحقیقــه، كالرغبــة رغبـة وقــدرة الفــرد علـى انجــاز العمــل، ویشــم

 والقدرة والمعرفة.

ع تالحـق التطـورات التكنولوجیـة لـم تعـد المیـزة النسـبیة للمنظمـات ممثلـة فیمـا تحـوزه التكنولوجیا: م •

ـــل فـــي المعرفـــة وٕانتاجیتهـــا، ویتـــأثر مســـتوى قـــدرة الفـــرد  مـــن بشـــر أو نظـــم لإلنتـــاج أو التســـویق، ب

لم وظیفته وأبعادهـا وخصائصـها ومتطلباتهـا كـم أجهـزة ومعلومـات، ومهاراتـه بمحصلة كل من: معا

 F1"في ممارسة هذه الوظیفة.

: تعتبــر القــوى العاملــة مــن أهــم عناصــر العملیــة اإلنتاجیــة، فهــي التــي تفكــر وتــدبر "القــوى العاملــة •

جهها، لـذلك وتخطط وتدیر عملیات التشغیل المختلفة أو تأدیة الخدمات المعنیة وتشرف علیها وتو 

یحتل عنصر العمالة مكانا بارزا بین عوامل اإلنتاج، إذ ال یخلو مصنع من طاقم عمالي وال تخلو 

إدارة عامة من المستخدمین، إذ أن تشغیل القوى العاملة واستخدام مجهودها الفكـري والعضـلي فـي 

تهم فــــي العملیــــة عملیــــات اإلنتــــاج المختلفــــة یتطلــــب مجــــازاة العمــــال مادیــــا ومعنویــــا تبعــــا لمســــاهما

 2."اإلنتاجیة وتطبیق نظام متكامل للحوافز المادیة والمعنویة

: وتحتـــوي علـــى المــــواد الخـــام التـــي تســــتخدم فـــي العملیـــات التحویلیــــة "المـــواد األولیـــة والبضــــائع •

والتصــنیعیة التــي تقــوم بهــا اآلالت والقــوة العاملــة، ویســاهم عنصــر المــوارد األولیــة بشــكل كبیــر فــي 

تاجیـــة خاصـــة فـــي الصـــناعة التحویلیـــة أیـــن تمثـــل تكلفـــة المـــوارد نســـبة كبیـــرة مـــن التكلفـــة زیـــادة اإلن

الكلیــة، وتعــود أهمیــة زیــادة إنتاجیــة هــذا العنصــر بحســن اختیــار مصــادر التوریــد والتحدیــد الــدقیق 

 .57، ص2012، ، األردن1دار إثراء، ط ،إدارة العملیات واإلنتاجیةأحمد یوسف عریقات وآخرون:   1
 .24، ص1993المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان  ،الترشید االقتصادي لطاقات اإلنتاجیة في المؤسسةأحمد طرطار:   2
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للمـــواد المطلوبـــة بنوعیتهـــا الجیـــدة الســـرعة فـــي عملیـــات التوریـــد وشـــروط الشـــراء وظـــروف تخزینهـــا 

 1وغیرها."

: وتشــمل جمیــع أنــواع المنتجــات التــي تولــدها العملیــة اإلنتاجیــة ویمكــن التعبیــر عنهــا "المخرجــات •

بكلمة أكثر شمولیة وأدق في المعنى أال وهي الرضا، إذ أن أي مؤسسة تهدف مـن وراء ممارسـتها 

للعملیـــة اإلنتاجیـــة إلـــى تحقیـــق درجـــة مـــا مـــن الرضـــا ألصـــحاب المؤسســـة مـــن جهـــة ولبـــاقي أفـــراد 

جتمع من جهة أخرى، إذ أن العملیة اإلنتاجیة تحقق مجموعة من المنافع تضطلع بها المؤسسة الم

ـــى  ـــات التحویـــل اإلنتـــاجي التـــي تطـــرأ عل ـــافع الســـلع والخـــدمات المنتجـــة خـــالل عملی ممثلـــة فـــي من

 2."المدخالت

 عوامل المؤثرة على اإلنتاجیة: ال-1-3

من الجدیر بالذكر بأن اإلنتاجیة ظاهرة ترافق األنشطة اإلنسانیة في مختلف میـادین الحیـاة العملیـة، 

وتكاد ال توجـد ظـاهرة سیاسـیة أو اقتصـادیة أو اجتماعیـة ال تـؤثر علـى اإلنتاجیـة، ولـذا فقـد أكـد العدیـد مـن 

المتغیــرات البیئیــة الخارجیــة أو البــاحثین واالختصاصــیین بــأن العوامــل المــؤثرة علــى اإلنتاجیــة تشــمل كافــة 

 الداخلیة وكذلك جمیع المتغیرات ذات الطابع الفني والغیر الفني ولذلك یمكن إیراد العوامل التالیة: 

توجد مجموعة عوامل اجتماعیة ذات أثر على اإلنتاجیة من خالل إشباع الحاجات العوامل االجتماعیة: -

عیــة والتركیــب الســكاني لــإلدارة كــالجنس واألعمــار والمســتوي وخلــق حالــة الرضــا الــوظیفي كالبنیــة االجتما

 3."التعلیمي ... باإلضافة للقیم والعادات واألعراف والتقالید السائدة في المجتمع

 ویمكن بیان بعض هذه العوامل فیما یلي: 

مــــن حیـــث الهیكـــل التنظیمــــي والمنـــاخ القیـــادي والكفایــــة التنظیمیـــة وسیاســـات األفــــراد  :التنظـــیم الرســـمي"-

 واالتصاالت ومعوقاتها.

أعمال إدارة في  لنیل شهادة الماجستیر مذكرة مكملة ،دراسة للكفاءة اإلنتاجیة للعمل بالمؤسسة الصناعیة ةتحلیلی: الرابطي هناء  1
 .83، ص2007، المؤسسات، جامعة جیجل

 .25مرجع سابق، ص ،أحمد طرطار  2
 .53مرجع سابق، ص ،خضیر كاظم حمود وهایل یعقوب فاخوري  3
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التنظــیم غیــر رســمي: حیــث تعتبــر التنظیمــات الغیــر رســمیة أحــد االعتبــارات االجتماعیــة ذات األثــر علــى -

لتماسك والعمـل بقـدر اإلمكـان اإلنتاجیة، مما یجب تحدید أبعادها من حیث الهدف والحجم ومدى الترابط وا

نحو االستفادة منها في تحقیق أهداف المنظمة وزیادة اإلنتاجیـة بحكمـة تامـة ال تتـرك وراءهـا إحـدى صـور 

 الصراع االجتماعي الذي قد یعوق اإلنتاجیة.

الـــنمط القیـــادي واالشـــراف اإلداري: حیـــث یمثـــل هـــذا العامـــل أحـــد االعتبـــارات الـــالزم مراعاتهـــا مـــن حیـــث -

التــأثیر علــى اإلنتاجیــة، ویجــب تحدیــد أبعــاد هــذا العامــل مــن حیــث العالقــة بالمشــرفین ومهــارات التخطــیط 

 1."والمعلومات الفنیة ونوعیة القیادة اإلداریة

: للعوامــل االقتصــادیة والتغیــرات المصــاحبة فــي طبیعــة األســواق والــدخل المختلــف العوامــل االقتصــادیة"-

كــالعرض والطلــب وآلیــة الســوق أو الخطــط االقتصــادیة ذات أثــر فعــال علــى  والمنافسـة وغیرهــا مــن العوامــل

 اإلنتاجیة.

: تلعــب العوامــل السیاســیة فــي أي مجتمــع دورا أساســیا فــي التــأثیر علــى اإلنتاجیــة مــن العوامــل السیاســیة-

األنظمــة  خــالل القــرارات واإلجــراءات والقــوانین والتعلیمــات التــي یمارســها ذلــك المجتمــع أو غیــره، ســیما وأن

االقتصادیة سواء كانت رأسمالیة أو اشتراكیة أو مختلطة ذات تأثیر كبیر في طبیعة اإلنتاجیة المتحققة في 

 2."المجتمع

: إن المتغیـــرات التنظیمیـــة والوســـائل اإلداریـــة التـــي تتبعهـــا المنظمـــات االقتصـــادیة مـــن العوامـــل اإلداریـــة"-

تاجیـــة، فكلمـــا كانـــت العوامـــل اإلداریـــة جیـــدة فإنهـــا حتمـــا تخطـــیط أو تنظـــیم أو رقابـــة یـــؤثر حتمـــا علـــى اإلن

ستؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة والعكس صحیح، إن ضعف التخطیط والتنظیم وسـوء القـرارات المتخـذة سـیؤدي 

 3عكسیة تتمثل في انخفاض اإلنتاجیة."إلى نتائج 

ومتغیـرات االبتكـار واإلبــداع : تشـكل التطـورات التكنولوجیــة وسـبل البحـث والتطــویر العوامـل التكنولوجیــة"-

الفني ذات أثر كبیر في تحسین اإلنتاجیة وتطویرها، وقد حققت التطورات التكنولوجیة خـالل القـرن الحـالي 

أثر هام في تحسین مستویات اإلنتاجیة وما رافـق اإلنتـاج السـلعي والخـدمي مـن تحسـینات ملحوظـة سـاهت 

 .69 86، ص ص 1984 ، دار المریخ، الریاض،اإلنتاجیة القیاسیةخالد یوسف الخلف وسعید یس عامر:   1
  .56، ص 2007، األردن، 3طدار المسیرة،  ،إدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم حمود:   2

.25ص  2012، ، األردن1ط ، دار األكادیمیون،والعملیاتإدارة اإلنتاج أحمد یوسف دودین:  3   
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دة وكمیــات تــتالءم مــع الحاجــات الحقیقــة للمســتهلك فــي فــي تــوفیر الســلع والمنتجــات بنوعیــات عالیــة الجــو 

 1."المجتمعات اإلنسانیة

 

 

 وامل انخفاض اإلنتاجیة:ع-1-4

هنــاك عوامــل تســاهم بدرجــة أو بــأخرى فــي تخفــیض اإلنتاجیــة، أي أن المخرجــات المحققــة أقــل ممــا یمكــن 

 اإلنتاجیة ما یلي:تحقیقه من كمیات ونوعیات المدخالت المستخدمة، ومن أهم مسببات انخفاض 

 أسباب تتصل بإهدار والوقت وسوء استغالله-"

 إهدار الطاقات الفكریة والذهنیة المتاحة للقوى البشریة في المؤسسة-

 سوء استغالل الطاقات المهاریة والقدرات العلمیة  -

 سوء تنظیم مواقع العمل وعدم توفیر مقومات األمن -

 دمة في اإلنتاج سوء اإلدارة وٕاهدار الموارد المستخ -

 عدم ضبط التكالیف -

 نتاج (التخطیط والتنظیم والرقابةسوء إدارة اإل -

  2."التقصیر في إعداد اآلالت والتجهیزات وسوع الصیانة واإلهمال في اإلصالح-

 سالیب زیادة اإلنتاجیة:أ-1-5

الكلیــة أو الجزئیــة، وهنــاك عــدة عناصــر  قیــق مســتویات أفضــل لإلنتاجیــة ســواءتهــدف هــذه العملیــة إلــى تح

 یجب توفرها من أجل زیادة الكفاءة اإلنتاجیة نذكر منها: 

 إحداث قسم خاص إلدارة اإلنتاجیة یضم خبراء من داخل المؤسسة واستشاریین من خارجها "-

 .57، ص2005 األردن،، 2ط، دار المسیرة، إدارة الجودة الشاملةخضیر كاظم حمود:   1
 .55، ص ص 1993الجامعیة، لبنان، الدار  تخطیط ورقابة اإلنتاج،علي الشرقاوي:  2
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 إعطاء أهمیة للعنصر البشري في عملیة تحسین اإلنتاجیة  -

 لتنفیذ برامج تحسین اإلنتاجیةالرقابة والمتابعة المستمرتین  -

اقتناع اإلدارة العلیا بأهمیة وٕامكانیة تحسـین اإلنتاجیـة، ووضـعها كهـدف اسـتراتیجي دائـم، وتعتمـد اإلدارة  -

 على وظائف رئیسیة یمكن اتباعها في مجال تحسین وزیادة اإلنتاجیة وهي: 

 سة یتعلق به من خدمات في المؤس وظیفة تنظیم ومراقبة اإلنتاج وما -

 وظیفة إدارة الموارد البشریة -

 وظیفة التطویر الفني في اآلالت والمنتجات -

 1"تهیئة المستوى العلمي المطلوب للعمل على تلبیة احتیاجات تطور اإلنتاجیة. -

 ماهیة الكفاءة اإلنتاجیة. -2

 أنواع الكفاءة اإلنتاجیة: -2-1

الكفاءة الى قدرة المنشأة على تحقیق أقصـى انتـاج : یشیر هذا النوع من الكفاءة اإلنتاجیة التقنیة" •

ممكـــن أي مخرجـــات مـــن اســـتخدام كمیـــة معینـــة مـــن المـــوارد وهـــي المعروفـــة بعناصـــر االنتـــاج أو 

المــدخالت وذلـــك بغـــض النظــر علـــى العالقـــات الســریة بـــین أســـعار عناصــر االنتـــاج وأســـعار بیـــع 

 الوحدات المنتجة.

هــذا النــوع مــن الكفــاءة الــى الحالــة التــي تصــل فیهــا الوحــدة : یشــیر التخصیصــیةاإلنتاجیــة الكفــاءة  •

اإلنتاجیة الى أفضـل تخصـیص ممكـن للمـوارد المتاحـة فـي ضـوء األسـعار والتكـالیف النسـبیة لهـذه 

المــوارد، أمــا تخصــیص المــوارد فهــي تلــك الطریقــة التــي یــتم بهــا توزیــع هــذه المــوارد علــى مختلــف 

 2"االستخدامات البدیلة لها.

 .30، ص2012الذاكرة للنشر،  إدارة اإلنتاج والعملیات،صباح مجید النجار:  1
نیل قدمة ضمن متطلبات مذكرة م االستراتیجیة التنافسیة للمؤسسة الصناعیة، الكفاءة اإلنتاجیة ودورها في اختیارمنیر مهدي:   2

 .39، ص 37، ص2012شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، بسكرة، 
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یقصـــد بـــه النتـــائج الیومیــة للتشـــغیل واألداء الفعلـــي لجمیـــع العناصـــر  اإلنتاجیـــة الفعلیـــة: الكفـــاءة" •

المنتجــة فــي المؤسســة عــن طریــق القیــام بالقیــاس المســتمر لهــذا األداء ومــا یســتغرقه مــن وقــت ومــا 

 یكلفه من مال.

كـل مصـنع علـى : هي الكفاءة اإلنتاجیة التي تفرضها إمكانیات وطاقـات الكفاءة اإلنتاجیة الذاتیة •

حــــدة فكــــل وحــــدة إنتاجیــــة لهــــا طبیعتهــــا المتمیــــزة التــــي تختلــــف عــــن طبیعــــة غیرهــــا مــــن الوحــــدات 

اإلنتاجیـــة، هـــذه اإلمكانیـــات والطاقـــات الطبیعیـــة المتمیـــزة تفـــرض علـــى العناصـــر المنتجـــة تحقیـــق 

 1"مستویات أداء معینة.

 معاییر الكفاءة االنتاجیة: -2-2

 للكفاءة اإلنتاجیة عدة معاییر یمكن إدراجها في خمس أنواع وهي كاآلتي: 

: یؤخذ في حسـاب هـذا المعیـار جمیـع المخرجـات وجمیـع المـدخالت، معیار الكفاءة اإلنتاجیة اإلجمالیة -

ویســتخدم لقیــاس كفــاءة أداء العمــال فــي مؤسســة بأكملهــا أو خطــر إنتــاجي معــین فیمــا یمكــن حســاب هــذا 

:  العالقة التالیةالمعیار ب
اإلنتاج   

عوامل اإلنتاج
  

 

یأخــذ هــذا المعیــار القیمــة المالیــة لكــل مــن المــدخالت معیــار الكفــاءة اإلنتاجیــة االقتصــادیة (اإلداریــة):  -

والمخرجات كوحدة قیاس وعلیه فان هذا المعیار یحسب كما یلي: 
قیمة اإلنتاج بالدینار

قیمة الموارد االنتاجیة بالدینار
  2 

ــة النوعیــة - ــار الكفــاءة اإلنتاجی : یمكــن ایجــاد الكفــاءة االنتاجیــة بالنســبة لعنصــر واحــد مــن عناصــر معی

االنتــاج وذلــك عــن طریــق قســمة االنتــاج علــى عنصــر االنتــاج المعــین، ویــتم ذلــك عــل أســاس الكمیــات أو 

ج المقاس دون على هذا المعیار على أنه یعكس فقط التغیرات التي تحدث في عنصر االنتاویعاب  السعر

، 2004، ، مصراألداء، مؤسسة شباب الجامعة -الوقت -التكلفة -الصناعیةالكفایة اإلنتاجیة للمنشأة أحمد محمد المصري:   1
 .16ص

 .99مرجع سابق، صالرابطي ھناء،   2
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أن یأخذ بعین االعتبار التغیرات التي تحدث في العناصر األخرى، ویمكن صیاغة هذا المعیار في العالقة 

التالیة: 
اإلنتاج�بالكمیة أو بالدینار�

عامل من عوامل اإلنتاج�بالكمیة أو الدینار�
1 

تقسـیمها مـن خـالل المقارنـة بـین : الكفـاءة االنتاجیـة یكـون معیار الكفاءة اإلنتاجیة المعیاریة االجمالیة" -

متغیر في نقطتین زمنیتین متتابعتین أو في نقطة زمنیة واحدة في الحالة األولـى تـتم المقارنـة بـین كفـاءتین 

فعلیتین في فترتین مختلفتـین، أمـا فـي الحالـة الثانیـة فتـتم مقارنـة بـین الكفـاءة الفعلیـة والكفـاءة المعیاریـة فـي 

هنــا الــى أهمیــة هــذه المقارنــة فــي اعــداد سیاســات وخطــط تهــدف الــى التحســین فتــرة زمنیــة واحــدة، ونشــیر 

 2"المستمر ألداء المؤسسة.

مـن المعـروف أن كفـاءة المؤسسـة ككـل هـي نتیجـة لكفـاءة  :معیار الكفاءة االنتاجیة المعیاریـة الفرعیـة" -

لوقـورات المنجـزة فـي هـذه كل فـرع مـن فروعهـا، ومـن ثـم فـان الكفـاءة االنتاجیـة كمعیـار تعتبـر كـذلك لكلفـة ا

 3"الفروع، ولذلك یجب وضع معاییر فرعیة تبین مدى تطور الكفاءة في كل فرع من فروع نشاط المؤسسة.

ممـا سـبق یتبـین لنـا أن قیــاس الكفـاءة االنتاجیـة وتحدیـد درجتهـا هــي عملیـة ذات بعـدین یتمـثالن فـي تحدیــد 

لیة المقارنة بین األداء الفعلـي ومعـاییر األداء، والقصـد معاییر األداء وقیاس األداء الفعلي وبعدها تأتي عم

 من ذلك هو تحدید درجة كفاءة ادارة المؤسسة.

 العوامل المحددة للكفاءة االنتاجیة: -2-3

ان تحسین االنتاجیة لیس مجرد تجوید واألداء ولكنه في األساس أداء األعمال الصحیحة، ومن أجل تأدیة 

 البد من معرفة أهم العوامل التي تحدد الكفاءة االنتاجیة للمؤسسة.هذه األخیرة بطریقة صحیحة 

 عوامل فنیة: •

مذكرة  الروح المعنویة وعالقتها بالكفاءة اإلنتاجیة للعامل، دراسة میدانیة بمؤسسة المشروبات الغازیة طولقة،حیمر صباح:   1

 .93، ص 2010االجتماع، تخصص تنمیة الموارد البشریة، بسكرة، مكملة لنیل شهادة الماجستیر في علم 
 .101مرجع سابق، ص  الرابطة ھناء،  2
 .96مرجع سابق، ص مر صباح، حی 3
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"ال شـك أن للعوامـل الفنیــة تأثیرهـا الكبیـر علــى مسـتوى الكفـاءة االنتاجیــة، فنـوع اآلالت المسـتخدمة، وجــودة 

الكفـــاءة  المــوارد الخــام، وطــرق وأســالیب العمــل، وتصــمیم العملیـــات كلهــا تــؤثر بزیــادة أو االنخفــاض علــى

 :االنتاجیة، بحیث یمكن أن ترفع مستوى كفاءة مؤسسة معینة، ومن أهم هذه العوامل الفنیة ما یلي

 1"_التقدم اآللي والتكنولوجي. الوارد الخام. تصمیم العمل. طرق وأسالیب االنتاج.

 عوامل انسانیة: •

ألمر على الطریقـة التـي یـؤدي بهـا "هي عوامل تؤثر على أداء األفراد، فالكفاءة االنتاجیة تتوقف في آخر ا

 األفراد أعمالهم وتتمثل هذه العوامل في:

_ تحقیـــق األهـــداف والرغبـــة فـــي التقـــدم والتطـــور وفـــرص اكتســـاب المهـــارة والخبـــرة باإلضـــافة الـــى القـــدرات 

 .2والرغبات االنسانیة والعالقات االجتماعیة...الخ"

 

 عوامل داخلیة: •

االدارة بــدرجات مختلفــة أي التــي یمكــن لــإلدارة فــي المؤسســة أن تــؤثر هــي العوامــل التــي تخضــع لســیطرة "

 بقراراتها وسیاساتها بدرجات متباینة.

 عوامل خارجیة: •

هي العوامل ذات التأثیر ي إلنتاجیة والنابعة أساسا من ظروف البیئة المحیطـة وأوضـاعها والتـي ال یتـوفر 

 3"ها في المؤسسة.لإلدارة علیها رقابة أو تأثیر فهي خارج نطاق سیطرت

 أسالیب تحسین الكفاءة االنتاجیة:و ستراتیجیة ا -2-4

 .35مرجع سابق، ص منیر مھدي،   1
دمشق،  ةجامع ،6، العدد العوامل المؤثرة في إنتاجیة العمل، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیةھیثم أحمد عیسى:  2

 .34ص  ،2018سوریا، 
 .175مرجع سابق، ص  سلیمة بوخنان،  3
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تهـــدف عملیـــة تحســـین الكفـــاءة واالنتاجیـــة الـــى تحقیـــق مســـتویات أفضـــل، بحیـــث یجـــب أن تكـــون 

األنشطة الهادفة الى تحسین الكفـاءة االنتاجیـة مسـتمرة وال تتوقـف عنـد تحقیـق نتـائج قـد تبـدو جیـدة بالنسـبة 

 للمؤسسة.

أن تــتم عملیــة تحســینها فــي إطــار بــرامج وسیاســات وأهــداف محــددة، بحیــث تشــترك فــي تحقیقهــا  ویفضــل"

جمیع األقسام في المؤسسة وحتى بعض األطراف الخارجیة كالموّردین مثال، وفـق وسـائل متعـددة ومتنوعـة 

 كالتدریب، التحفیز، الصیانة، استبدال اآلالت واحالل عوامل االنتاج فیما بینها...

 م األسالیب المتبعة لتحسین الكفاءة االنتاجیة: ومن أه

 األسلوب الفني: •

لسـلعة وذلـك یمكن تحسین الكفاءة االنتاجیة باتباع األسـلوب الفنـي مـن خـالل التطـویر فـي عملیـات صـنع ا

 1"نتاج وضبط حركة الموارد...الخ.ومراقبة جودة اإل السلعة وتصمیم المعلمةبدراسة وتصمیم 

ویتضــمن األســلوب الفنــي اتبــاع سیاســات االنتــاج التــي یكــون هــدفها رفــع الكفــاءة االنتاجیــة ومــن أهــم هــذه "

 السیاسات: 

 سیاسة االنتاج الكبیر، سیاسة التخصص ـ سیاسة التبسیط، سیاسة التنمیط. -

 األسلوب االنساني: •

زیـادة العالقـة بـین االدارة والقـوى تمّكن تحسین الكفاءة االنتاجیة مـن خـالل اتبـاع الوسـائل التـي تهـدف الـى 

العاملة عن طریق العنایة بنظام االسراف وتنمیة الروح المعنویـة للعـاملین واالهتمـام بتـدریب العـاملین ورفـع 

 2"كفاءتهم، وتعیین الشخص المناسب في الوظیفة المناسبة واالهتمام بالترقیة والمعاملة الحسنة.

 تباع استراتیجیة معینة تقوم على:ولحسین الكفاءة االنتاجیة البد من ا

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة صناعیةفي تحسین تسییر وظیفة اإلنتاج لمؤسسة  MRPدور تطبیق نظام جمال أمغار:  1
 .78، ص 2008الماجستیر في العلوم التجاریة، باتنة، 

 دور التفكیر االستراتیجي في تحسین الكفاءة اإلنتاجیة من وجهة نظر القیاداتمحمد خلیل إبراهیم وعالء عبد السالم مصطفى:  2
 .17، ص 2002، العراق، 1، المجلد2، مجلة كلیة الكوت الجامعة للعلوم اإلنسانیة، العدد اإلداریة في شركة نفط میسان
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تحدیــد أهــداف المنظمــة للمنشــأة وأقســامها االنتاجیــة علــى أســاس مــن المراجعــة االداریــة وتحلیــل وتقیــیم " -

 البیئة الخارجیة والداخلیة للمنشأة وأقسامها.

 االنتاج.تبني خصائص وأسالیب فنیة واداریة تمكن من ازالة العقبات التي تبدأ أثناء عملیات  -

تنفیــذ االســتراتیجیات والخطــط المعــدة وقیــاس التنفیــذ الفعلــي ومقارنتــه علــى ضــوء المعــاییر المحــددة ثـــم  -

 1"اعادة التقاریر عن مدى الكفاءة والتنفیذ الفعلي.

نشــر مظلــة التــدریب وطرقــه والتــي یمكــن أن تكــون محاضــرة أو بیــان علمیــا أو مــؤتمر أو أداء أو خلــیط " -

كثـــر مـــن هـــذه المـــداخل األساســـیة، وذلـــك الكتســـاب العـــاملین المهـــارات والقـــدرات المطلوبـــة مـــن اثنـــین أو أ

 لمواكبة التطورات العالمیة.

زیــادة االســتثمارات فــي مجــال البحــوث والتطــویر والدراســات الموجهــة الــى استكشــاف المتــاح مــن المــوارد  -

الــى زیــادة االنتفــاع بهــذه المــوارد ومــن ثــم واالمكانــات المعطلــة، وبالتــالي تلمــس الطــرق والوســائل التــي تقــود 

 2"زیادة اإلنتاجیة.

 

 

 

 قیاس الكفاءة االنتاجیة. -3

 وسائل قیاس الكفاءة االنتاجیة: -3-1

تســتخدم المؤسســة وســائل لتحدیــد مســتوى قیــاس الكفــاءة االنتاجیــة، حیــث تنقســم هــذه الوســائل الــى مباشــرة 

ـــة وهـــي تقـــیس أداء العامـــل، وغیـــر مباشـــرة تقـــیس الجانـــب  ـــاء العملیـــة االنتاجی ـــد عـــن أداء العمـــال أثن البعی

 كالتالي:

 .80مرجع سابق، ص ،جمال أمغار  1
 .60، ص2011، 1، دار الیازوري، طإدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمیة والصناعیةبن عنتر عبد الرحمان:   2
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 الوسائل المباشرة:" •

"تساعد هذه الوسائل على اعطاء نتائج جهود األفراد عن طریق مقارنة ما یقومون به من أعمال بالمعـاییر 

في اتمـام العمـل القیاسیة المطلوبة في هذه األعمال، وتقوم وسائل القیاس المباشرة بقیاس الوقت المستغرق 

 1ماله صلة بالعمل واألداء البشري." وكلالمعیب وتكلفة العمل وتكلفة الوقت الضائع واألداء 

ن الوســائل المباشــرة لقیــاس الكفــاءة االنتاجیــة هــي التــي تقــیس األداء الفعلــي للعامــل أو العمــال بصــفة " إ   

وف االجتماعیـة للعامـل التـي قـد تـؤثر علـى عامة أثناء تأدیتهم للعمـل بعیـدا عـن المـؤثرات الخارجیـة كـالظر 

حقیقـة األداء الفعلــي للعامــل، فمــن خــالل هــذه الوســائل یمكــن الحكــم علــى جــودة عمــل األفــراد وتقیــیم أدائهــم 

 بطریقة سلمیة.

"ومــن أهــم الوســائل المباشــرة لقیــاس الكفــاءة االنتاجیــة للعمــل نجــد نســبة األداء الفعلــي للقیــاس، االنحرافــات 

ریــة وتقــاریر معــدل ســرعة األداء، انتاجیــة العامــل أو مجموعــة مــن العمــال، تقــاریر النشــاط الدو المعیاریــة، 

 2الرقابة على األداء."

 الوسائل الغیر مباشرة:" •

تقــوم بقیــاس الجانــب البعیــد نســبیا عــن حركــة وأداء الفــرد فــي العمــل، أي أنهــا تهــتم بقیــاس وتحدیــد األرقــام 

شـــریة مثــل ظـــاهرة التغّیـــب وظــاهرة التـــأخر عـــن العمــل والـــروح المعنویـــة االجمالیــة، كمـــا تهــتم بـــالظواهر الب

وغیرها من الظواهر التي تؤثر في تحدید مستوى كفـاءة األفـراد، ولتـتم عملیـة القیـاس بفعالیـة وتكامـل یجـب 

 اســتخدام الوســائل الغیــر مباشــرة المتعلقــة بالتكلفــة ونقــیس الكفــاءة االنتاجیــة للعمــل فــي الوســائل التــي تعتمــد

باإلضافة الى وسائل متعلقة باإلنتاج اذ تقاس انطالقا  3الیة الموجودة في قوائم التكالیف،"على البیانات الم

من دراسة البیانات الخاصة باإلنتاج التي تظهر في سجالت االنتاج والحسابات الختامیة وهي وسائل تهتم 

علـــى قیـــاس األداء الجمـــاعي لألفـــراد  بتقیـــیم عـــام لإلنتـــاج وكمیاتـــه، ووســـائل أخـــرى متعلقـــة بالعمـــل تعمـــل

 4"والظواهر المحیطة بجو العمل، اذ تهتم بمهارات األفراد وخبراتهم السابقة.

 .47مرجع سابق، ص أحمد محمد المصري،  1
 .108مرجع سابق، ص حیمر صباح،  2
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في علوم  أثر التدریب على األداء في المؤسسة دراسة حالة شركة سونلغاز،بالل كرامش:  3

 .108التسییر، جامعة جیجل، ص
 .118، مرجع سابق، ص دارة اإلنتاجیةإ :علي السلمي  4
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 مراحل قیاس الكفاءة اإلنتاجیة:  -3-2 

 تتم عمیلة قیاس الكفاءة االنتاجیة وفق ثالث مراحل أساسیة متتابعة كما یلي: 

 مرحلة القیاس األولیة: •

تقوم هـذه المرحلـة بدراسـة شـاملة لعنصـر العمـل فـي ظـل الظـروف الواقعیـة للمؤسسـة واالمكانیـات والقـدرات 

الذاتیة لألفراد أثناء العملیة االنتاجیة وتحلیل أداء هذا العنصر أثناء العملیـة االنتاجیـة مسـتخدمین فـي ذلـك 

س مقـدار العمــل الضـروري أو المطلــوب األسـالیب العلمیـة لدراســة الحركـة والـزمن وتحلیــل القیمـة بهــدف قیـا

 1"لكفاءة الذاتیة لألفراد.تحدید المستویات القیاسیة لأداؤه من الفرد باإلضافة الى 

 مرحلة القیاس المستمرة: •

وهي التي تتناول تجمیع البیانات الیومیة من داخل الوحـدة االنتاجیـة ومـن واقـع نتـائج األداء الفعلـي لجمیـع 

االنتاجیـة، ثـم اســتخدام هـذه البیانـات فـي تكـوین وســائل قیـاس الكفـاءة االنتاجیـة واســتخراج عناصـر العملیـة 

 2"نتائجها التي تمثل مستوى الكفاءة االنتاجیة الفعلیة.

 مرحلة تقییم نتائج القیاس: •

رحلـة وتتناول مقارنة المستویات الفعلیة المستخرجة من األداء الفعلي، بالمستویات القیاسیة المحـددة فـي الم

األولیة وتحدد االنحرافات الموجبة أو السالبة، ودراسة أسبابها ومبرراتها وتقییم الكفاءة االنتاجیة على ضوء 

مــا تجمــع مــن حقــائق، والتعــرف علــى االتجــاه الــذي تســیر فیــه هــذه الكفــاءة االنتاجیــة، ومــا یتبــع ذلــك مــن 

لوصــــول الــــى مســــتوى الكفــــاءة االنتاجیــــة التعــــدیالت والتحســــینات الضــــروریة فــــي األداء والــــزمن والتكلفــــة ل

 3"الذاتیة.

 مقومات نجاح عملیة قیاس الكفاءة االنتاجیة: -3-3

لنجاح عملیة قیاس الكفاءة االنتاجیـة البـد مـن تـوفر مجموعـة مـن المقومـات تسـمح لعملیـة القیـاس بإعطـاء 

 نتائج صحیحة ودقیقة ومن أهم هذه المقومات:

 .100مرجع سابق، ص ، حیمر صباح  1
 .40مرجع سابق، ص  ،أحمد محمد المصري  2
 .73، ص2007، األردن، 1دار المسیرة، ط ،التخطیط والسیطرة على اإلنتاج والعملیاتمحمد العلي:  رعبد الستا 3
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 تصمیم هیكل تنظیمي فعال: •

عدد من الدارسین في میدان االنتـاج یعتبـر تصـمیم هیكـل تنظیمـي فعـال أول خطـوة لتحقیـق الكفـاءة حسب 

االنتاجیـــة، ویعـــرف الهیكـــل التنظیمـــي الفعـــال علـــى أنـــه ذلـــك الهیكـــل الـــذي یحـــدد بدقـــة ووضـــوح الوظـــائف 

لفعـال علـى تحدیـد الرئیسیة والفرعیة التي تتضمنها األنشطة الرئیسیة للمؤسسة، اذ یعمل الهیكل التنظیمي ا

الصــــالحیات والمســــؤولیات لألفــــراد وتوضــــیح العالقــــات التنظیمیــــة وطــــرق اتصــــالها، ویــــؤمن تــــدفق العمــــل 

والمعلومـــات بـــین األقســـام وبـــین األفـــراد، األمـــر الـــذي یســـمح بتهیئـــة األجـــواء للقیـــام بعملیـــة قیـــاس الكفـــاءة 

 1"االنتاجیة للعملیة في أحسن الظروف.

               داریة وتنظیمیة:خبرات إ •

ان ضــرورة تــوافر خبــرات اداریــة وتنظیمیــة تتضــمن التحــي بالكفــاءة والفعالیــة وذلــك باالقتنــاع التــام بأهمیــة 

العنصــر البشــري فــي تحقیــق األهــداف التنظیمیــة، وثقتهــا فــي فعالیــة معــاییر القیــاس المطبقــة، حیــث أثبتــت 

الصــیانة البشــریة فكلمــا طبقــت المؤسســة بــرامج الدراســات وجــود عالقــة طردیــة بــین الكفــاءة االنتاجیــة وبــین 

الصیانة للعنصر البشري كلما تحسن أداء األفراد وتحققت كفاءة انتاجیة عالیة، اذ أن نجاح عملیـة القیـاس 

 2"یتوقف على حسن تقییم األداء بادراك نقاط القوة والضعف في أداء األفراد ودراسة أسبابها ومعالجتها.

 

 

 القضاء على الهدر في الموارد:تخفیض تكالیف العمل و  •

تعتبــر تكــالیف العمــل. وســیلة لتحقیــق أهــداف االنتــاج، لــذا یجــب علــى االدارة أن تقــوم بمراقبتهــا مــن خــالل 

نظم حاسبة التكالیف، فزیادة التكالیف ال تقدم مصلحة العمال أو االدارة، وبالتالي كلما انخفضت التكـالیف 

ارتفعــــت معهـــا معـــدالت األربـــاح، لهــــذا فـــان المحافظـــة علـــى مــــوارد ارتفعـــت الكفـــاءة االنتاجیـــة للمؤسســـة و 

 3"المؤسسة هو ضمان لبقاء ونمو المؤسسة في المستقبل.

 .125 -124مرجع سابق، ص ص ،حیمر صباح  1
 .142مرجع سابق، ص، الرابطي هناء 2
 .36سابق، ص مرجع، المصريمحمد  أحمد 3 
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 صعوبات عملیة قیاس الكفاءة االنتاجیة: -3-4

یستلزم قیاس الكفاءة االنتاجیة تصمیما خاصا ودقیقا للمقاییس وذلك حسب احتیاجات ونشـاطات المؤسسـة 

لإلطــار الشــامل لمفهــوم الكفــاءة االنتاجیــة بنوعیهــا الكلــي والجزئــي، لكــن أثنــاء قیــاس الكفــاءة المنتجــة ووفقــا 

االنتاجیة تواجه المؤسسات صعوبات كثیرة مرتبطة بـالموارد المسـتخدمة بشـكل عـام وبعنصـر العمـل بشـكل 

 خاص.

 لصعوبات المرتبطة بالمقاییس المستخدمة:ا •

 لمستخدمة نجد ما یلي:من بین الصعوبات المرتبطة بالمقاییس ا

سهولة تصـمیم المقـاییس النظریـة وصـعوبة تطبیقهـا، ألن ذلـك یتطلـب مراعـاة ظـروف تـدفق العمـل داخـل -

 المؤسسة.

تتســم أغلــب المقــاییس المســتخدمة بالعمومیــة، فالعائــد مــن قیــاس الكفــاءة االنتاجیــة ال یتحقــق اّال إذا مــا  -

 تمت مقارنة األهداف المطلوبة تحقیقها بمستویات األداء القیاسیة في المؤسسة.

العملیـات التـي قّل ما ترتبط المقاییس المستعملة بالنتائج واألهـداف النهائیـة، حیـث أنهـا كثیـرا مـا تـرتبط ب -

 تعمل على تحقیق تلك النتائج واألهداف.

 صعوبات ناجمة عن تداخل وتشابك عملیات المؤسسة مع بعضها البعض وصعوبة الفصل بینها.-

  "1عدم شمول مقاییس الكفاءة االنتاجیة لنقاط األداء المختلفة في نظم العمل والنتائج المتعلقة بها.

 الصعوبات المتعلقة بعنصر العمل: •

 هناك صعوبات متعلقة أساسا بقیاس الكفاءة االنتاجیة للعمل، أبرزها ما یلي: 

جیــات صــعوبة اختیــار فئــات القــوى العاملــة، حیــث یصــعب اختیــار الفئــة التــي علــى أساســها تحســب انتا -

 أن كل فئة شاركت في العملیة االنتاجیة.العمل، باعتبار 

 .102مرجع سابق، ص ،الرابطي هناء 1
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اختیــار الوحــدات الزمنیــة لقیــاس العمــل، وذلــك راجــع لتعــدد الوحــدات: عامــل / ســاعة، عامــل /  صــعوبة-

 شهر، عامل/سنة. المقیاس األكثر استعماال هو مقیاس عامل/ساعة نظرا لدقته.

صــعوبة جمــع أزمنــة العمــل نتیجــة االختالفــات النوعیــة مثــل المهــارة هــذا یــؤدي الــى عــدم تســاوي كمیــة  -

 1ها الفئات المختلفة من القوى العاملة، وبالتالي یؤثر على مستوى كفاءة انتاجیة العمل.الوقت التي بدلت

 صعوبة معرفة مدى مساهمة اآللة في مستوى أداء االفراد العاملین."-

 صعوبة تحدید مستوى الجودة ومدا تماثله في وحدات االنتاج. -

للعمل، مما یصعب معه تحدید مـدى االنتاجیـة كما ال یجب أن ننسى تأثیر الظروف المناخیة والداخلیة  -

 2"للفرد العامل.

مــن هنــا یتبــین لنــا أن الكفــاءة االنتاجیــة، رغــم البســاطة الظاهریــة فــي قیاســها، اال أنهــا تحتــاج الــى         

جهــود متنوعــة مســبقة وتحضــیریة لمواجهــة الصــعوبات التــي تواجههــا أثنــاء عملیــة القیــاس والحصــول علــى 

 نتائج صحیحة.

 عالقة البرامج التدریبیة بالكفاءة اإلنتاجیة. -4

 دور برامج التدریب في رفع الكفاءة االنتاجیة:-4-1

ذه االسـتراتیجیة استراتیجیة التدریب تساهم في مهـارات األفـراد نظـرا للـدور الـذي تلعبـه هـ مما ال شك فیه أن

ت المنظمــة مــن المهــارات والســلوكیات والمعــارف المطلوبــة بشــكل یــتالءم مــع التطلعــات فــي تحدیــد احتیاجــا

االســتراتیجیة للمنظمــة، فالتــدریب یعتبــر حتمیــة ألنــه بمثالیــة االســتثمار حقیقــي للمنظمــة یمكنهــا مــن مواكبــة 

الكفـــاءة التغیـــرات الحاصـــلة علـــى مســـتوى التكنولوجیـــا الحدیثـــة، وعلیـــه یتمثـــل دور التـــدریب فـــي الرفـــع مـــن 

 اإلنتاجیة للمؤسسة من خالل:

"النهــوض باإلنتــاج مــن حیــث الكــم والنــوع، فالتــدریب یســمح بزیــادة اإلنتاجیــة مــن خــالل العملیــة التدریبیــة –

 ووضوح األهداف وأسباب العمل.

 .38، ص2005، األردن، 1، دار وائل، طإدارة الموارد البشریةعمر وصفي عقیلي:  1
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في دراسة مقارنة بین مؤسسة عمومیة ومؤسسة خاصة إنتاجیة العمل غربي فاطمة الزهرة:  2

 .122، ص2008تخصص اقتصاد وتسییر المؤسسة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العلوم االقتصادیة، 
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 التقلیــل مــن نســبة العــوادم والمــوارد التالفــة: ألن العامــل المــدرب یكــون قــادرا علــى اســتخدام المــواد بالكمیــة–

 والكیفیة المطلوبة.

 تخفیض الحوادث واإلصابات بین العمال نتیجة فهمهم لطبیعة العمل وسیر حركة اآلالت–

إشـراف محكـم ومسـتمر وبالتـالي فالتـدریب  اإلشراف ألن العامل المدرب ال یحتـاج إلـى تقلیل الحاجة إلى– 

 1الالزمة مما یساهم في تقلیل تكلفة هذه الوظائف." یساهم في تقلیل عدد الوظائف اإلشرافیة

"رفـع مسـتوى جــودة اإلنتـاج، فبــرامج التـدریب الجیــدة تسـاهم فــي تحسـین طریقــة وأسـلوب العمــل ممـا یــؤدي –

 تحسین جودة المنتج أو الخدمة المقدمة." إلى

خطـاء التـي یمكـن أن "تقلیل تكالیف الصیانة وٕاصالح اآلالت ألن تدریب العامـل یسـاعد علـى تقلیـل األ – 

 یقع فیها نتیجة جهله بطریقة وأسلوب العمل على اآللة

رفــع الــروح المعنویــة: إن معرفــة الفــرد العامــل بكیفیــة انجــاز عملــه وٕاتقانــه لــه یــؤدي إلــى زیــادة االهتمــام  –

 بالعمل والى التقلیل من معدالت الغیاب ودوران العمل.

إلــى ضــرورة تبنیهــا واألخ  العلمیــة فوائــد كثیــرة ممــا ینفــع اإلدارةإن لبــرامج التــدریب المبنیــة علــى األســس  – 

 2دبها ألنها تساهم بشكل فعال وثابت في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة."

 

 :دور إدارة الموارد البشریة في رفع الكفاءة اإلنتاجیة -4-2

المعاصــرة ویتضــمن ذلــك إعــداد تعــد إدارة وتنمیــة المــوارد البشــریة مــن أهــم القضــایا التــي تواجــه المنظمــات 

 برنامج أو برامج التدریب الخاصة بالجودة، وبرامج التدریب بشكل عام وبرامج التحسین وتقییم األداء،

 ، ورقلة، الجزائر،  11مجلة الباحث، العدد  الجودة الشاملة في المؤسسة،أهمیة الكفاءات البشریة في تطبیق إدارة رشید مناصریة:  1
.195 194، ص ص 2012  

 .287، ص ابقمرجع س، رداح الخطیب وأحمد الخطیب 2
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"فإدارة المـوارد البشـریة تعتبـر بمثابـة عملیـة مسـتمرة تتكـون مـن مجموعـة مـن الوظـائف الفرعیـة الهادفـة إلـى 

رة علــى العمــل أو راغبــة فیــه، مــن خــالل هــذا الســیاق فــان رفــع اإلنتاجیــة عــن طریــق تكــوین قــوة عمــل قــاد

إدارة المـوارد البشـریة تتمثـل خاصـة فـي الوظـائف التـي تهـدف إلـى زیـادة المقـدرة علـى العمـل وذلـك  وظـائف

مــن خــالل إعــداد بــرامج تدریبیــة علــى اعتبــار أن التــدریب مــن األدوات الخطیــرة التــي تمتلكهــا إدارة المــوارد 

هم من خاللها برفع الكفاءة اإلنتاجیة بالمؤسسة، فبمجرد توفر الرغبـة فـي العمـل تسـتطیع البشریة والتي تسا

اإلدارة أن تستخدم أسالیب التدریب الحدیثة في زیادة مقدرة العـاملین علـى العمـل وبالتـالي ترفـع مـن الكفـاءة 

ة، وتطـویر مهـاراتهم، ، فالهـدف العـام مـن التـدریب هـو زیـادة معرفـة األفـراد التخصصـی1اإلنتاجیة للمؤسسـة"

 وتغییر سلوكهم بما یؤدي إلى نجاح المؤسسة.

إلى اختالف نتائجه ومهمة إدارة  هذا وتختلف أهداف وأسالیب التدریب باختالف مستویات العاملین إضافة

الموارد البشریة أن ترسم سیاسات التـدریب التـي تعكـس احتیاجـات المؤسسـة، وتعمـل علـى متابعـة وتصـمیم 

 رفع كفاءتها. برامج بهدف

 المعوقات التي تحد من قدرة الموارد البشریة على الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة:-4-3

یمكن القول أن قدرة الموارد البشریة على رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة الصـناعیة لیسـت مطلقـة بـل توجـد 

مج التدریبیـة، ویمكـن توضـیح عدة مشاكل تمنعهـا مـن تحقیـق ذلـك، وتحـول دون إمكانیاتهـا علـى تنفیـذ البـرا

 هذه المشكالت والمعوقات في:

"عدم كفایة الكثیر من القائمین علـى هـذه المصـالح، حیـث یقومـون بأعمـال روتینیـة وٕاداریـة تتماشـى مـع  -

 فهمهم لمهمة مسؤول التدریب.

 عدم وضوح االستراتیجیة العامة للمنظمة وبالتالي عدم وضوح أهدافها التي تسعى لتحقیقها.-

اعتبــار مصــلحة التكــوین غیــر منتجــة مثلهــا مثــل المصــالح اإلداریــة األخــرى وبــذلك تقــل أهمیتهــا وأهمیــة -

 الدور المرتبط بها.

، ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیاتنمیة الموارد البشریة وأھمیتھا في تحسین اإلنتاجیة وتحقیق المیزة التنافسیةبارك نعیمة:  1
 .284الجزائر، ص  ،7العدد
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هناك اعتقاد مـن العـاملین بـأن الـدورات التدریبیـة تمثـل عـدم قـدرة العامـل علـى القیـام بعملـه وهـذا یوضـح  -

 1افتقار العاملین إلى الفهم السلیم بأهمیة التدریب."

"عــدم تــوفر التســهیالت الالزمــة للقیــام بالعملیــة التدریبیــة، جمــود القــوانین والتشــریعات، عــدم تــوفر الــنظم  -

 التكنولوجیة الحدیثة الداعمة للتدریب وضعف اإلمكانیات المالیة المتاحة.

للمنظمــة عــدم وجــود الــدعم المكــاني مــن قبــل اإلدارة العلیــا وعــدم اهتمامهــا بصــیاغة االســتراتیجیة العامــة -

 واالستراتیجیات الوظیفیة األخرى.

افتقاد الدورة التدریبیة لألسس العلمیة والعملیـة فـي تخطـیط وتنفیـذ وتقیـیم ومتابعـة النشـاط التـدریبي، حیـث -

االعتمــاد علــى الغالــب فــي هــذه الــدورات علــى األســالیب التقلیدیــة التــي تحــول دون إمكانیــة تقــدم أو تطــویر 

 2كفاءة وفعالیة التدریب." أنظمة المنظمة أو تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه استراتیجیة التكوین المتواصل في المؤسسة الصحیة وأداء الموارد البشریة: بودوح غنیة  1
 .100، ص 2013علم االجتماع ، تخصص تنمیة الموارد البشریة، جامعة بسكرة،  في

 
، دراسة مكملة لنیل درجة الماجستیر في ي الكفاءة االنتاجیة في الوزرات الفلسطینیةالتدویر الوظیفي ودوره فنضال سالم بدر:  2

 .51، ص2016فلسطین،  األقصىتخصص القیادة واالدارة، جامعة 
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 للمؤسسة   الكفاءة اإلنتاجیة                               الفصل الرابع:                 
 

مــن خــالل مــا جــاء فــي هــذا الفصــل یمكننــا القــول أن الوظیفــة األساســیة للمؤسســة هــي تحقیــق هــدف      

معین بأقصى كفاءة ممكنة وتختلف األهداف التي تسعى الیها المؤسسة حسب طبیعة نشاطها وامكانیاتها، 

ة وبأقـل تكلفـة فالمبدأ األساسي الذي یحكم المؤسسة هو ضرورة تحقیق انتاج معین بدرجة عالیة من الكفـاء

ممكنة ومن أجل تحقیق ذلك البد من تحسین أداء الطاقـات البشـریة، اذ أن تحقیـق الكفـاءة االنتاجیـة یكـون 

باالنتقـال مـن نقـاط الضـعف ومعالجتهـا الــى نقـاط قـوة عـن طریـق بنــاء قـدرات األفـراد وتطـویر مهـاراتهم بمــا 

 یتناسب وتحسین األداء.

العالقــة التــي تــربط بــین عملیــة التــدریب والكفــاءة االنتاجیــة وذلــك مــن  ولقــد عالجنــا فــي هــذا الموضــوع     

حیث البرامج المتبعة في عملیة التدریب ودورها فـي رفـع الكفـاءة االنتاجیـة، بمعنـى أوسـع وأشـمل دور ادارة 

 الموارد البشریة في تحسین االنتاجیة ورفع كفاءتها لدى المؤسسة.
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 تمهید 

انطالقـــا مـــن الخلفیـــة النظریـــة التـــي اعتمـــدنا علیهـــا فـــي انجـــاز هـــذا البحـــث ســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا 

الفصــل الجانــب المنهجــي للدراســة، فالبحــث االجتمــاعي ال یتمثــل فــي جمــع التــراث النظــري واالطــالع علــى 

البحــوث والدراســات التــي تناولــت المشــكلة فقــط، وٕانمــا تعتمــد عــل العمــل المیــداني الــذي یمكــن الباحــث مــن 

جمع المعلومات من المجتمع الذي یقوم بدراسته، فمحاولة إثبات الدراسة النظریة بالدراسة العلمیة المیدانیـة 

قـــع بغیـــة تحقیـــق أهـــداف الدراســـة مـــن أهـــم مســـاعي البحـــث العلمـــي لمـــلء الفجـــوة القائمـــة بـــین النظریـــة والوا

والتحقــق مــن فرضــیاتها مــن خــالل مجموعــة مــن اإلجــراءات واألدوات التــي تســاعدنا للوصــول إلــى اإلجابــة 

 على التساؤل الرئیسي للدراسة.

وبناء على ما سـبق سـنعرض فـي هـذا الفصـل اإلجـراءات المنهجیـة المتبعـة لجمـع بیانـات الدراسـة  

تبریـر سـبب اختیارهـا وكیفیـة توظیفهـا، إذ یتضـمن هـذا الفصـل العناصـر التالیـة: المیدانیة، وذلك بتعریفهـا و 

مجــاالت الدراســة ومجتمــع وعینــة الدراســة ونوعهــا والمــنهج المتبــع فــي إنجازهــا، وأدوات جمــع البیانــات وكــذا 

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل البیانات.
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 :مجاالت الدراسة-1

مــن البــاحثین علــى أن لكــل دراســة ثالثــة مجــاالت رئیســیة وهــي المجــال المكــاني، الزمــاني  لقــد اتفــق العدیــد

 وسوف نتطرق إلى كل مجال على حدا. والمجال البشري

 المجال المكاني:  -1-1

 1ویعرف على أنه: " اإلطار الجغرافي الذي یطبق به البحث وقد یكون هذا اإلطار مجتمعا مفتوحا". 

) SNLأجریت الدراسة علـى مؤسسـة جیجـل الكاتمیـة للفیلـین، حیـث أنشـأت المؤسسـة الوطنیـة للفیلـین (    

مقرهــا الجزائــر العاصــمة، وهــي إحــدى مؤسســات القطــاع  09/09/1976بتــاریخ  67بمقتضــى األمــر رقــم 

جــات، العــام التــي تحتــل مكانــة هامــة فــي ســوق الفیلــین علــى المســتوى الــوطني مــن خــالل مــا تــوفره مــن منت

المـــؤرخ فـــي  72/43وطبـــق اإلصـــالحات المتعلقـــة بإعـــادة الهیكلـــة االقتصـــادیة للمؤسســـات بموجـــب األمـــر 

) ENLتم إنشاء المؤسسة تحت اسم المؤسسة الوطنیة للفلین والمواد العازلة المشتقة منه ( 02/01/1983

 حیث تم نقل مقرها من الجزائر العاصمة إلى والیة جیجل.

 :المجال الزماني -1-2

ویعرف بأنه: "المجال الزمني للبحث العلمي یتضـمن الفتـرة الزمنیـة الكلیـة إلجـراء البحـث وتنفیـذه بـدءا مـن  

 2اختیار وتحدید مشكلة البحث مرورا بجمیع خطوات البحث العلمي وصوال إلى مرحلة استخراج النتائج."

فقـــة بهـــدف إجـــراء دراســـتنا وذلـــك مـــن أجـــل أخـــذ الموا 01/02/2021ولقـــد كانـــت أول زیـــارة قمنـــا بهـــا فـــي 

المیدانیة، وتمت الموافقة مبدئیا فقط، وذلك من أجل معرفة مدى مالئمة المكان للدراسة، أمـا الزیـارة الثانیـة 

وكانت عبارة عن جولة استطالعیة للتعرف عن مكان الذي اخترنـاه مـن خـالل  03/02/2021فكانت في 

 طریق المقابلة التي تمت مع مدیر اإلدارة العامة.الوقوف على عدد األفراد، وعدد المصالح وهذا عن 

تـــم اجـــراء  08/06/2021هـــا مـــن طـــرف المبحـــوثین، وفـــي ئتـــم توزیـــع االســـتمارة لمل 17/05/2021وفـــي 

 مقابلة حرة مع مدیر اإلدارة العامة.

 

 .257، ص2012، عمان، 1، دار الثقافة، طاإلحصاء -المناهج-البحث االجتماعي األسالیبسماح سالم سماح:   1
 .258سماح سالم سماح، مرجع سابق، ص 2
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 المجال البشري: -1-3

الكاتمیـة للفیلـین، حیـث یشـغل ویشمل كل األفراد العاملین في المؤسسـة محـل الدراسـة وهـي مؤسسـة جیجـل 

 عامل موزعین على أقسام المؤسسة كما موضح فیما یلي:  86بها 

 عمال  6اإلدارة العامة:  -

 عمال 4مدیریة اإلدارة العامة:  -

 عمال 3مدیریة المحاسبة والمالیة:  -

 عمال  6مدیریة التموین:  -

 عمال 7مدیریة التجارة:  -

 عامل  14دائرة النظافة واألمن:   -

 عمال  7مصلحة الصیانة:  -

 عامل 21مصلحة انتاج الفیلین:  -

 عامل  13مصلحة انتاج المواد العازلة:  -

 عمال  5فرع واد العنب:  -

 دید مجتمع وعینة الدراسةتح -2

یعـرف مجتمـع الدراسـة علـى أنـه:" جمیـع مفـردات الظـاهرة المدروسـة وبـذلك  تحدید مجتمع الدراسة:-2-1

 1فإن مجتمع الدراسة هو جمیع األفراد أو األشیاء الذین یكونون موضوع مشكلة الدراسة."

 ویشمل مجتمع هذه الدراسة جمیع العمال بمؤسسة الكاتمیة للفیلین.

 

 

 .29، ص2000، األردن، 3ط ، دار الفجر،األسس العلمیة لكتابة الرسائل الجامعیةمحمد منیر حجاب:  1
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 تحدید عینة الدراسة:  -2-2

تعد العینة الدعامة األساسیة في البحث ویعتمد علیها كمصدر لجمع واستقصاء المعلومات والمعطیات من 

الواقع وهذا من منطلق أن العینات تسمح بالحصول في حاالت كثیـرة علـى المعلومـات المطلوبـة لـذلك فـإن 

دراسة األصلي لما في ذلك اختیار العینة إلجراء الدراسة علیها قد یكون مفضل على دراسة كامل مجتمع ال

 من توفیر للوقت والمال والجهد المبذول. 

وتعرف العینة علـى أنهـا: "مجتمـع الدراسـة الـذي تجمـع منـه البیانـات المیدانیـة وهـي تعتبـر جـزءا مـن الكـل، 

  1بمعنى تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجري علیها الدراسة."

وقد اعتمدنا في دراستنا على العینة القصدیة ذلك لوجود شروط محددة فرضت علینا اختیار مفردات معینة 

 .أن العاملین یجب أن یخضعوا لعملیة التدریب تنطبق علیهم الشروطمن دون غیرها وهم 

عـي فیهـا صـفة وتعرف العینة القصدیة بأنها:" هي التي یتم فیها اختیار عدد قلیل مـن المفـردات بطریقـة یرا

التمثیل المطلوبة وعلیه یلجأ الباحث إلـى اسـتعمالها إال إذا اضـطرته ظـروف البحـث إلـى اختیـار عـدد قلیـل 

   2جدا من المفردات."

 عامــل خاضــع للتــدریب، أمــا البقیــة فلــم 37ولقــد قمنــا فــي هــذه الدراســة باختیــار عینــة قصــدیة تتكــون مــن 

 من دورات تدریبیة. یستفیدوا

 والبیانات الواردة في الجداول الموالیة تبین الخصائص السوسیومهنیة ألفراد هذه العینة:

 

 

 

 

 

 .267، ص2008، 3، طتدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیةرشید زرواتي:  1
 .364أحمد زكي بدوي، مرجع سابق، ص 2
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 ): توزیع أفراد العینة حسب الجنس.1الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرارات الجنس

 %94.59 35 ذكر

 %05.41 02 أنثى

 %100 37 المجموع

اإلنــــاث حیــــث بلغــــت نســــبة هــــؤالء مــــن نســــبة اله أن نســــبة الــــذكور أعلــــى نالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول أعــــ

فقط أي ما یعادل عاملتین، % 5.41عامال، في حین أن نسبة اإلناث بلغت  35أي ما یعادل  94.59%

هــذا راجــع إلــى أن األقســام تقریبــا تحتــاج إلــى مــوظفین مــن فئــة الــذكور وهــذا راجــع لطبیعــة العمــل فــي قســم 

میدانیـة ألمـاكن العمـل والسـهر علـى مراقبـة سـیر  خزین الذي یتطلب خرجـاتالتیع وقسم توز الاإلنتاج وقسم 

العملیـــة اإلنتاجیـــة، والقـــدرة علـــى الـــتحكم فـــي اآلالت والماكنـــات، أمـــا بالنســـبة لقســـم المالیـــة والمحاســـبة فـــإن 

 .طبیعة الوظائف في هذا القسم تنحصر في وظائف مكتبیة تكون مالئمة لإلناث أكثر من الذكور

  .السنمتغیر  ): توزیع أفراد العینة حسب2الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرارات السن

]20-30] 08 21.62% 

]30-40] 19 51.35% 

]40-50] 06 16.22% 

]50-60[ 04 10.81% 

 %100 37 المجموع

سـنة تقـدر ب  40و 30من خالل الجدول أعاله أن نسبة أفراد العینة التـي تتـراوح أعمـارهم مـا بـین  نالحظ

، بینمـا %21.62سـنة ب  30و 20، في حین تقدر نسبة األفراد الذین تتراوح أعمـارهم مـا بـین 51.35%
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د الذین تتـراوح وقدرت نسبة األفرا%16.22سنة  50و 40بلغت نسبة األفراد الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

 .%10.81سنة ب  60و 50أعمارهم ما بین 

سنة  40و 30من خالل هذه المعطیات نستنتج أن أغلبیة أفراد العینة هم من الفئة العمریة المحصورة بین 

وبالتـالي فـإن غالبیـة العـاملین المـدربین هـم مـن فئـة الشـباب، وأن المؤسسـة % 51.35حیث قدرت نسـبتهم 

الكاتمیــة للفلــین) كــان تركیزهــا منصــب علــى العــاملین الــذین تنحصــر أعمــارهم مــا بــین فئــة مجــال الدراســة (

 الشباب وفئة متوسطي األعمار.

 .): توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي3الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرارات المستوى التعلیمي

 %8.11 03 ابتدائي

 %35.14 13 متوسط

 %24.32 12 ثانوي

 %24.32 09 جامعي

 %100 37 المجموع

 %35.14من خالل الجدول أعاله نالحظ أن أغلب المبحـوثین لـم یتعـدى مسـتواهم المتوسـط ذلـك بنسـبة 

في حین بلغت نسبة المبحوثین الذین  %32.43 والمقدرة بالعمال ذوي المستوى الثانوي تلیها بذلك نسبة 

وهـي نسـبة ضـئیلة إذا مـا %8.11المسـتوى االبتـدائي بنسـبة وفي األخیر % 24.32لدیهم مستوى جامعي 

قورنت بمجموع أفراد العینة، وهذا ما یلفـت االنتبـاه إلـى أهمیـة إدخـال یـد عاملـة مؤهلـة أو إحـداث تربصـات 

 تدریبیة لتحسین مستوى الكفاءة اإلنتاجیة للعامل.

لیمیة العالیة وتركیزهـا علـى نظیرتهـا وتعبر النسبة المنخفضة في عدد العمال الموظفین من المستویات التع

 المتوسطة والثانویة، ویعود ذلك إلى أن العمل اإلنتاجي بالمؤسسة ال یتطلب مستویات تعلیمیة عالیة.

ومنه نستنتج أن مؤسسة الكاتمیة للفلین تعمد إلى القیام بدورات تدریبیة لصقل مهارات هذه الفئة (المسـتوى 

 ة الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة.المتوسط) وزیادة معارفها لزیاد
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  .): توزیع أفراد العینة حسب الرتبة الوظیفیة4الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرارات الرتبة الوظیفیة

 %21.62 08 إطار

 %48.65 18 عون تنفیذ

 %29.73 11 عون تحكم

 %100 37 مجموع

أفــراد العینــة یشــتغلون ضــمن منصــب عــون مــن خــالل بیانــات الجــدول أعــاله یتضــح أن النســبة األكبــر مــن 

وذلك راجع إلى حجم األعمال بالمصالح التنفیذیة (مصلحة انتـاج الفیلـین، مصـلحة  %48.65تنفیذ بنسبة 

انتاج المواد العازلة، مصلحة التوزیع) كبیر جدا وهذا ما یستلزم ید عاملة كبیـرة، تلیهـا بـذلك نسـبة العـاملین 

فــي حــین كانــت نســبة مــن یشــتغلون ضــمن منصــب %29.73قــدرت ضــمن منصــب أعــوان الــتحكم بنســبة 

 .%21.62اإلطارات 

ویمكن القول بأن تقسیم العمل بطریقة محددة وواضحة بین األوضاع االجتماعیة یسمح بوجود درجة عالیة 

 من التخصص الذي یزید من الخبرة والمعرفة الفنیة.

 .المهنة): توزیع أفراد العینة حسب األقدمیة في 5الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرارات األقدمیة في المهنة

 %62.16 23 سنوات] 10[أقل من 

 %27.03 10 سنة] 20-10[من

 %2.70 01 سنة]30-20[من

 %8.11 03 سنة فما فوق]30[من

 %100 37 المجموع
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 لدیهم أقدمیـة ج التدریبیة هم ممننالحظ من خالل الجدول أعاله أن أغلب المبحوثین المشاركین في البرام

مــن المبحــوثین  %27.03، ومــا نســبته %62.16ســنوات فــي المؤسســة حیــث بلغــت نســبتهم  10أقــل مــن 

سـنة وذلـك بنسـبة  30، وتلیهـا بـذلك الفئـة التـي تفـوق أقـدمیتها سـنة 20إلـى  10الذین تتـراوح أقـدمیتهم مـن 

 .%2.70بلغت نسبتهم فقد  سنة 30إلى  20في حین المشاركون الذین تتراوح أقدمیتهم من  8.11%

ومنــه یتضــح ممــا ســبق أن المؤسســة تعطــي اهتمامــا كبیــرا فــي تــدریب األفــراد الــذین لــدیهم أقدمیــة أقــل فــي 

المؤسسة من أجل اكسابهم الخبرة والتحكم الجیـد فـي مناصـب العمـل والتكیـف مـع الوسـط المؤسسـاتي، ومـا 

ة بـین األقدمیـة فـي المهنـة وخضـوع العامـل یمكن مالحظته كذلك من نتائج هذا الجدول هو العالقة العكسی

 للتدریب ذلك بغرض اكساب هذه الفئة التحكم الجید في مناصبهم وأعمالهم.

 الدراسة ومنهجیتها نوع -3

 :الدراسة نوع -3-1

تعتبر هذه الدراسة مـن الدراسـات الوصـفیة التـي ال تقتصـر علـى مجـرد جمـع البیانـات بـل یمتـد مجالهـا إلـى 

البیانـات التـي یـتم تجمیعهـا ثـم تفسـیرها وتحلیلهـا تحلـیال شـامال واسـتخالص النتـائج والـدالالت تصنیف هذه 

 المفیدة.

 منهج الدراسة: -3-2

تحتاج الدراسات االجتماعیة كغیرها من الدراسات العلمیـة إلتبـاع مـنهج علمـي ذلـك أن المـنهج هـو الطریـق 

 سلوب المسهل والمنظم والضابط لتلك الدراسات.المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة، حیث یمثل المنهج األ

ویعرف المنهج بأنه: "الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 

 1تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة".

الراهنــة وفــق المــنهج الوصــفي التحلیلــي وبنــاء علــى هــذا فقــد اعتمــدنا علــى فحــص وتحلیــل موضــوع الدراســة 

والــذي یعتمــد علــى دراســة الظــواهر كمــا هــي فــي الواقــع ویصــفها بدقــة ویعبــر عنهــا كمــا وكیفــا والــذي یعــرف 

ص ، الجزائر، 3، دیوان المطبوعات الجامعیة، طتقنیات ومناهج البحث في العلوم السیاسیة واالجتماعیةعبد الناصر جندلي:  1
 .14-13ص
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بأنه:" طریقة لوصف الموضوع المراد دراسة مـن خـالل منهجیـة علمیـة صـحیحة وتصـویر النتـائج التـي یـتم 

 1تفسیرها".التوصل إلیها على أشكال رقمیة معبرة یمكن 

 أدوات جمع البیانات والمعلومات -4

وهي مجموعة من الوسائل والطـرق واألسـالیب المختلفـة التـي یعتمـد علیهـا للحصـول علـى البیانـات الالزمـة 

إلنجاز البحث، حیث تعتمد عدة أدوات معا لتجنب القصور في إحداها وهو الشيء الذي یساعد في دراسة 

اعتمـــدنا فـــي دراســـتنا هـــذه علـــى األدوات التالیـــة: المالحظـــة كـــأداة ثانویـــة، الظـــاهرة مـــن كـــل جوانبهـــا، وقـــد 

 المقابلة واالستمارة كأدوات رئیسیة.

 المالحظة: -4-1

بأنهــا:" وســیلة مــن وســائل جمــع البیانــات والتــي تعنــي مراقبــة ومعاینــة الظــاهرة المــراد دراســتها، وهــي  تعــرف

 2المالحظة العلمیة التي یستعین بها الباحث االجتماعي في البحوث االجتماعیة".

م ألداء أعمـالهأن ظـروف العمـل مالئمـة ومشـجعة للعمـال الحظنـا  مـن خـالل إجرائنـا للدراسـة المیدانیـة   

تقلیدیة في العمل، كما الحضنا أیضـا عى أكمل وجه، باإلضافة إلى أن المؤسسة تعتمدعلى أدوات وآالت 

تحـدث فـي بیئـة قـد أن العمال المدربین لدیهم القـدرة علـى الـتحكم فـي هـذه الـألالت ومواجهـة الحـوادث التـي 

 العمل.

 المقابلة:-4-2

المقابلـــة إحـــدى أدوات جمـــع البیانـــات وتســـتخدم فـــي البحـــوث المیدانیـــة لجمـــع البیانـــات التـــي ال یمكـــن  تعـــد

 الحصول علیها من الدراسة النظریة.

لـة أن یستشـیر وتعرف بأنها:" تفاعل لفظي یتم عن طریـق موقـف مواجـه یحـاول فیـه الشـخص القـائم بالمقاب

ــــــدات شــــــخص آخــــــر أو أشــــــخاص معلومــــــات أو آراء أو ــــــات آخــــــرین للح معتق ــــــى بعــــــض البیان صــــــول عل

 3"الموضوعیة

 .46، ص2019، الیمن، 3، دار الكتب، طمناهج البحث العلميمحمد سرحان علي المحمودي:  1
 .131، الجزائر، ص2، دیوان المطبوعات الجامعیة، طمدخل لمنهجیة البحث االجتماعيأحمد عیاد:  2
 .247، ص2005، 1، دار وائل، طاالجتماعيمناهج البحث إحسان محمد الحسن:  3
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تم االعتماد على المقابلة الحرة (الغیر مقننة) فـي هـذه الدراسـة، بحیـث أجریـت مـع مـدیر اإلدارة العامـة وقد 

جیجل، وذلك قصد جمع المعلومات التـي تمكننـا مـن تشـخیص واقـع التـدریب فـي -بمؤسسة الكاتمیة للفیلین

 المؤسسة.

 عرض المقابلة: •

نعــم نعتمــد هــذا المفهــوم فــي مؤسســتنا باعتبــار التــدریب مــن األســالیب التــي یعتمــد علیهــا فــي تطــویر  -1ج

 الكفاءة والمردودیة البشریة، لذا یمكن إلغاء هذا المفهوم من قاموس أي مؤسسة.

تكون األولویة حسـب حاجـات واسـتراتیجیة المؤسسـة، وبصـفة عامـل كـل الفئـات الموجـودة بالمؤسسـة  -2ج

 للتدریب. تخضع

 نعم هناك فرق بین أداء العمال المتدربون وغیر متدربون. -3ج

، توالسـلوكیانعم، إن عملیة التدریب هـي وسـیلة إنتـاج الكفـاءات المؤهلـة وهـي اسـتثمار فـي المعـارف -4ج

 والعامل.فلكل استثمار عائد وتطویر من القدرات الفنیة والمهنیة للعمال والتي تعود بالفائدة على المؤسسة 

الخصائص التي یتمتع بها المدرب: احترام المتدرب وقدرته على حل الصراعات الداخلیـة ویجـب أن  -5ج

یكون ذو كفاءة علمیة عالیـة ولـه القـدرة علـى اسـتغالل القـدرات الكامنـة فـي المتـدربین وأن تكـون بینـه وبـین 

 المتدربین عالقة ثقة وخلق جو من التعاون والمنافسة بین العمال.

نعـــم، أوافـــق علـــى ضـــرورة إشـــباع الحاجـــات المادیـــة للعـــاملین مـــن أجـــل تحفیـــزهم ولكـــن دون إهمـــال  -6ج

 الحوافز المعنویة.

 ال یمكننا االستغناء على التدریب. -7ج

 االستمارة:-4-3

االســتمارة مــن أكثــر أدوات جمــع البیانــات اســتخداما فــي البحــوث االجتماعیــة ویرجــع ذلــك للممیــزات  تعتبــر

 تحققها هذه األداة من اختصار للجهد أو التكلفة أو السهولة في معالجة بیاناتها بالطریقة اإلحصائیة.التي 
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وتعرف االستمارة بأنها: "عبارة عن مجموعة أسئلة تدور حول موضوع معین تقدم لعینة من األفراد لإلجابة 

جمـــع معـــا فـــي شـــكل عنهـــا، وتعـــد هـــذه األســـئلة فـــي شـــكل واضـــح بحیـــث ال تحتـــاج إلـــى شـــرح إضـــافي وت

 1استمارة."

وهــذا مــا اعتمــدناه فــي دراســتنا كــأداة رئیســیة، وتشــمل ثــالث محــاور، وقــد تــم صــیاغة عباراتهــا علــى ضــوء 

 التراث النظري الخاص بموضوع الدراسة.

عینـة الدراسـة أفـراد علـى  صـیاغتها بشـكلها النهـائي وتوزیعهـا االسـتمارة قبـلصـدق وثبـات كما قمنا بفحص 

 كما یلي:

 صدق االستمارة: •

 2والذي یعني:" أن یقیس االختبار أو األداة ما وضعت لقیاسه." 

 ولقد قمنا بالتحقق من صدق األداة من خالل االعتماد على آراء المحكمین.

ــألداة (صــدق المحكمــین):  بعــد تصــمیمنا لالســتمارة قمنــا بعرضــها علــى مجموعــة مــن الصــدق الظــاهري ل

أســـاتذة، بحیـــث قـــام المحكمـــین بإبـــداء أراءهـــم فـــي مـــدى مالئمـــة  4بلـــغ عـــددهم األســـاتذة المختصـــین وقـــد 

العبارات لقیاس ما وضعت من أجله ومدى وضوح صیاغة العبارات ومدى مناسبة كل عبارة للمحور الذي 

 تنتمي إلیه، ومدى كفایة العبارات لتغطیة كل محور من محاور متغیرات الدراسة األساسیة.

یرونــه ضــروري فــي تعــدیل صــیاغة العبــارات أو حــذفها أو إضــافة عبــارات  قتــراح مــاوهــذا باإلضــافة إلــى ا

أخـــرى وكـــذا إبـــداء أراءهـــم فیمـــا یتعلـــق بالبیانـــات األولیـــة (البیانـــات الشخصـــیة) واســـتنادا إلـــى المالحظـــات 

والتوجیهــات التــي أبــداها المحكمــین قمنــا بــإجراء التعــدیالت التــي اتفــق علیهــا معظــم المحكمــین، حیــث تــم 

 تعدیل صیاغة بعض العبارات وحذف البعض اآلخر منها، واضافة عبارات اقترحها المحكمون.

 عبارة موزعة على ثالث محاور: 32وقد تم صیاغة االستمارة في صیغتها النهائیة والتي تتكون من 

 

 .121سابق، صمرجع أحمد عیاد،  1
، 2002، مصر، 1، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة، طأسس ومبادئ البحث العلميفاطمة عوض عابر ومیرقت علي صفاجة:  2

 .167ص
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 : البیانات الشخصیة.المحور األول

 عالیة العامل.مدة البرنامج التدریبي ومساهمته في زیادة ف المحور الثاني:

 محتوى البرنامج التدریبي ومساهمته في الرفع من أداء العمال. المحور الثالث:

وهــذا مــا یــدل علــى  0.93وقــد تــم اســتخدام معادلــة لوشــییه لتقــدیر قیمــة معامــل الصــدق والــذي بلغــت قیمتــه 

 صدق هذه األداة البحثیة.

 ثبات االستمارة: •

"یشــیر الــى اتســاق أداء القیــاس أو إمكانیــة االعتمــاد علیهــا وتكــرار اســتخدامها فــي القیــاس للحصــول علــى  

 1نفس النتائج."

 0.79وللتأكـد مــن ثبـات أداة الدراســة اعتمـدنا علــى طریقـة "ألفــا كرونبـاخ" حیــث بلغـت قیمــة معامـل الثبــات 

 أي أن األداة ثابتة.

 الوثائق والسجالت: -4-4

مصدر أساسي لجمع المعلومات، فقد استفدنا منها في معرفـة العـدد اإلجمـالي للعمـال فـي المؤسسـة،  تعتبر

وتـــم اختیـــار عینـــة ومعرفـــة موقـــع ونشـــأة وتطـــویر المؤسســـة، إضـــافة إلـــى التعـــرف علـــى الهیكـــل التنظیمـــي 

 ومختلف األنشطة التي یتم ممارستها في المؤسسة.

 أسالیب التحلیل-5

 اعتمدنا في تحلیل وتفسیر البیانات على أسلوب التحلیل الكمي والكیفي:

: وهــــو عبــــارة عــــن عملیــــات التحلیــــل المرتبطــــة بالتوزیعــــات اإلحصــــائیة، أســــلوب التحلیــــل الكمــــي-5-1

استخدمت في تكمیم المعطیات الرقمیة المتحصل علیها بواسـطة اسـتمارة البحـث، ولتحقیـق أهـداف الدراسـة 

 ت التي تم تجمیعها.وتحلیل البیانا

 .35محمد منیر حجاب، مرجع سابق، ص 1
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 وفیما یلي مجموعة من األسالیب اإلحصائیة التي تم استخدامها:

 التكرارات النسبیة والمئویة. -

 صدق المحكمین)معادلة لوشییه إلیجاد الصدق الظاهري لالستمارة ( -

CF= 
مجموع صدق البنود

عدد البنود
 

صدق البند الواحد= 
عدد المحكمین الذین قالو یقیس−عدد المحكمین الذین قالو ال یقیس

عدد المحكمین
 

  باستخدام المعادلة التالیة: االستمارة د ثباتمعادلة ألفا كرونباخ إلیجا -

α =  
𝑁

N − 1�1 −  
S2itens

S2t � 

N.یمثل عدد األسئلة = 

  S2 Total.تباین خاص بالمبحوثین = 

   S2 itens.تباین خاص باألسئلة = 

 التوافق: ارتباطمعامل  -

C= �𝐴−1
𝐴

 

:حیث   

A= 
مربع تكرار الخلیة

مجموع تكرارات من نفس الخلیة مجموع× مجموع تكرارات عمود نفس الخلیة
 

                                الداللة اإلحصائیة لمعامل التوافق:_ 

  𝑛𝑐2

1−𝑐2
كا = 

2
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كا كانت  ذاإ
2

كاأكبر من  المحسوبة  
2

 .فإنه دال إحصائیا الجدولیة 

كاأما إذا كانت 
2

كا المحسوبة أصغر من  
2

 .الجدولیة فإنه غیر دال إحصائیا  

 التحلیل الكیفي: أسلوب -5-2

ـــة      ـــة والعددی ـــات الكمی ـــى تفســـیر المعطی ویعتبـــر هـــذا األســـلوب مكمـــال لألســـلوب الكمـــي حیـــث یقـــوم عل

 ارة.وتحلیلها باالعتماد على ما تم جمعه من قبل الباحث سواء من خالل المالحظة، المقابلة، االستم

ف إثبات أو نفي الفرضیات التي تم دكذلك یتم االعتماد على األسلوب الكیفي في تحلیل وتفسیر النتائج به

 صیاغتها من قبل الباحث والوصول إلى جملة من النتائج العامة.
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 صة الفصلخال

مــن خــالل هــذا الفصــل تــم تحدیــد اإلجــراءات المنهجیــة للدراســة المیدانیــة، وذلــك مــن خــالل تحدیــد مجــاالت 

الدراســـة مـــن مجـــال مكـــاني حیـــث أجریـــت الدراســـة فـــي مؤسســـة جیجـــل الكاتمیـــة للفیلـــین، والمجـــال الزمنـــي 

مدروســة، والبشــري، ومعتمــدین فــي ذلــك علــى المــنهج الوصــفي بمــا یتضــمنه مــن وصــف وتفســیر للمشــكلة ال

ولقــد تــم االســتعانة بجملــة مــن األدوات مــن مقابلــة ووثــائق وســجالت وعلــى االســتمارة كــأداة أساســیة لجمــع 

 البیانات والمعطیات الالزمة، كما تحدید واختیار العینة المراد دراستها.

 

 

99 
 



 

 

 

 تمهید

 عرض وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة -1

 مناقشة نتائج الدراسة -2

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضیات -3

 مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة -4

 ةالنظری المقاربات مناقشة النتائج في ضوء -5

 النتائج العامة للدراسة -6

 االقتراحات والتوصیات -7

 خالصة الفصل

 

 

 

الفصل السادس: عرض وتحلیل 

 بیانات الدراسة ومناقشة النتائج 



 نتائجبیانات الدراسة ومناقشة ال عرض وتحلیل                     لسادس:      الفصل ا
 

 تمهید

بعد اإلنهاء من عملیة جمع المعلومات والبیانات ذات الصلة بموضوع الدراسة یتوجب علمیا القیام 

بخطـوة موالیــة تتمثــل فــي عـرض البیانــات وتحلیلهــا ومناقشــة نتائجهــا علـى ضــوع فرضــیات الدراســة، وأیضــا 

 على ضوء الدراسات األخرى والنظریات التي تناولتها.

 رض وتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة.ع -1

 عرض وتحلیل بیانات المحور الثاني:1-1

 ): توزیع أفراد العینة حسب مكان التدریب.06الجدول رقم (-

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %66.67 26 داخل المؤسسة

 %33.33 13 خارج المؤسسة

 %100 1*39 المجموع

مــن أفــراد العینــة صــرحوا بــأنهم تلقــوا تــدریبهم داخــل %66.67أن نالحــظ مــن خــالل بیانــات الجــدول أعــاله 

ن المؤسسة، وذلك راجع إلى طبیعة العمـل وظروفـه التـي ال تسـمح للعمـال فـي غالبیـة األحیـان بمغـادرة مكـا

العمــل والفهــم الجیــد واالســتیعاب لألعمــال المنوطــة لمــام أكثــر بمجــال العمــل أو حتــى التغیــب مــن أجــل اإل

مــن أفــراد العینــة  %33.33ویكفــل تلقــي المهــارات التــي تتوافــق مــع مواصــفات مناصــب عملهــم، بینمــا أقــر 

أنهــم تلقــوا تــدریبهم خــارج اكتســاب مهــارات تســاعد فــي مهــام االشــراف وتحســین نوعیــة الخذمــة المقدمــة أو 

 التدریب على الوظائف الجدیدة.

منــه یمكــن القــول بــأن المؤسســة تعتمــد علــى التــدریب الــداخلي والخــارجي حتــى تــتمكن مــن الوقــوف علــى و 

 نجاحات عمالها وتطویر أدائهم والرفع من كفاءتهم اإلنتاجیة.

 عدد اإلجابات*
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 ): توزیع أفراد العینة حسب نوع التدریب.07الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %17.94 07 تدریب متخصص

 %10.26 04 تدریب علمي

 %75.67 28 تدریب مهني

 %100 *391 المجموع

توضــح نتــائج الجــدول أعــاله أن نســبة األفــراد الــذین اســتفادوا مــن التــدریب المهنــي فــي المؤسســة قــد بلغــت 

 %17.94وهــي أعلــى نســبة، فــي حــین بلغــت نســبة الــذین اســتفادوا مــن التــدریب المتخصــص  75.67%

 %10.26الذین استفادوا من التدریب العلمي بنسبة  وتلیها بذلك نسبة

تدریب مهني فهم یؤكدون على أن هذا هذه المعطیات نستنتج أن غالبیة أفراد العینة قد خضعوا ل من خالل

مجــال اإلنتــاج طریقــة للتــدریب الجیــد باعتبــار نشــاط المؤسســة وخاصــة فــي  النــوع مــن التــدریب یعــد أنســب

بشــكل كبیــر إلــى هــذا النــوع مــن التــدریب باعتبــاره النــوع األقــرب والملــم بكامــل تحتــاج والتصــنیع والتســویق 

نــواحي نشــاط المؤسســة، وعــن طریقــه یتســنى لألفــراد اكتســاب المهــارات والتقنیــات األساســیة الالزمــة للقیــام 

 بمهنتهم بكفاءة وأحسن أداء وكذا تعزیز نشاط المؤسسة، تعتمد بشكل أساسـي علـى هـذا النـوع مـن التـدریب

 باعتباره یكفل لألفراد تلقي جمیع المهارات التي تتطابق مع مواصفات مهنتهم.

أما بالنسبة لنوع التدریب المتخصص فإنه یعتبر بمثابـة الـدعم المسـتمر للقـدرات والمهـارات بمـا یكفـل تنمیـة 

فمـثال إذا  نهوض بأعباء وظائفهم الحالیـةمواهبهم وكفاءتهم بإكسابهم مهارات ومعارف جدیدة تمكنهم من ال

اســتفاد كهربــائي الصــیانة مــن تــدریب متخصــص فــي مجــال صــیانة المولــدات الكهربائیــة فإنــه یتــدرب علــى 

وكیفیة التشخیص الدقیق لألعطاب وكیفیة حمایـة نفسـه وحمایـة ممتلكـات المؤسسـة، كیفیة تسییر المنشآت 

ولكــن بنســبة ضــئیلة قــدرت ب ت أمــا بالنســبة لنــوع التــدریب العلمــي فهــو موجــه بشــكل أساســي لفئــة اإلطــارا

10.26% 

 

 عدد اإلجابات*
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 ): توزیع أفراد العینة حسب عدد الدورات التدریبیة.08الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %54.05 20 دورة واحدة

 %16.22 06 دورتین

 %13.51 05 ثالث دورات

 %16.22 06 أكثر من ثالث دورات

 %100 37 المجموع

 20من خالل الجدول أعاله أن الفئة األكبر من أفراد العینـة التـي التحقـت بـدورة واحـدة بلـغ عـددهم  یتضح

من إجمالي المبحـوثین، ومـن ثـم الـذین تحصـلوا علـى دورتـین والـذي بلـغ  %54.05متدربا وتمثلت نسبتهم 

اســتفادوا أكثــر مــن ونســبة متســاویة مــع نســبة األفــراد الــذین % 16.22أفــراد ویمثلــون مــا نســبته  06عــددهم 

أفــراد بلغــت  05ثــالث دورات، فــي حــین نســبة األفــراد الــذین اســتفادوا مــن ثــالث دورات والــذین بلــغ عــددهم 

13.51%  

انطالقا من المعطیات اإلحصائیة نرى بأن ارتفاع نسبة من تلقوا دورة واحدة تعكس مـدى اهتمـام المؤسسـة 

دورهــا فــي تحقیــق أهــدافها، وأن كــل المــوارد البشــریة المكونــة الوطنیــة الكاتمیــة للفیلــین بــالبرامج التدریبیــة و 

 التحقت ببرامج تدریبیة مختلفة بما یخص عملهم في المؤسسة.
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 ): توزیع أفراد العینة حسب مدة الدورة التدریبیة.09الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %32.43 12 أقل من شهر

 %54.05 20 من شهر إلى ثالث أشهر

 %13.51 05 أشهر 6أشهر إلى 3من 

 %100 37 المجموع

مـــن المبحـــوثین أقـــروا بـــأن مـــدة الـــدورة التدریبیـــة التـــي  %54.05نالحـــظ مـــن خـــالل معطیـــات الجـــدول أن 

اســـتفادوا منهــــا كانــــت مـــن شــــهر إلــــى ثــــالث أشـــهر وذلــــك نظــــرا لتناســــب المـــدة مــــع متطلبــــات واحتیاجــــات 

المنصب، كما تستجیب لطموحات المتدربون المهنیة، إذ تعتبر هذه المدة كافیة لتغطیـة جمیـع االحتیاجـات 

أفـرزه  تي یجد فیها العمال صعوبة في استیعاب محتوى هذه البرامج، هذا مـاالمطلوبة، فهي لیست بالمدة ال

 . 28وجود نوع من التوازن بین الخبرات والمهارات المكتسبة وبین الحیاة المهنیة وهذا ما أكده الجدول رقم 

شــهر،  لعینــة أقــروا بــأن المــدة المناســبة للــدورات التدریبیــة هــي أقــل مــنمــن أفــراد ا% 32.43بینمــا نجــد أن 

أن فهي مدة خصصت إلطارات ذوي أقدمیة فـي المؤسسـة مـن المتـدربین لتحسـین مسـتواهم، فـي حـین نجـد 

أشهر فقد خصصت للعاملین ذوي الخبرة  06أشهر إلى  03من المبحوثین أقروا بأن المدة من % 13.51

غیر كافیة والمتخصصین والشاغلین لمناصب عمل تتطلب علـیهم مـدة تدریبیـة كافیـة لالسـتفادة مـن المـادة 

  التدریبیة. 

المعـارف والمهـارات التـي  ومنه یمكن القـول أن العامـل یحتـاج إلـى مـدة زمنیـة معینـة یسـتطیع فیهـا اكتسـاب

تحاول المؤسسة نقلها للعاملین من خالل الدورات التدریبیة، وتختلف هذه الحاجة من عامل إلى آخر نظـرا 

 لدرجة استیعاب كل عامل لمحتوى هذه الدورات التدریبیة.
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 العمل. حاطة بجمیع جوانب حسب مدى كفایة مدة التدریب لإل): توزیع أفراد العینة 10الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %81.08 30 نعم

مــــدة قلیلــــة ال تــــتالءم مــــع متطلبــــات  ال

 واحتیاجات العمل

04 10.81 % 

ـــــــي ال  ـــــــة الت ـــــــرامج التدریبی كثافـــــــة الب

تســــــــــــتجیب لطموحــــــــــــات المتــــــــــــدرب 

 المهنیة

03 8.10% 

 %100 37 المجموع

من أفراد العینة أكدوا بأن المـدة التدریبیـة التـي تلقوهـا  %81.08من خالل نتائج الجدول أعاله نستنتج أن 

كافیــة لإلحاطــة بجمیــع جوانــب عملهــم، وهــذا راجــع إلــى أن بعــض المهــام الوظیفیــة والتــي تنتمــي إلــى أقســام 

معینــــة ال یحتــــاج فیهــــا العــــاملین إلــــى مــــدة طویلــــة لاللتمــــام بجمیــــع الجوانــــب الالزمــــة ألداء العمــــل، إذ أن 

ا إلـى تـوفیر وقـت كـاف لتـدریب عمالهـا مـن خـالل تقـدیم أحسـن البـرامج لجعـل العامـل المؤسسة تسـعى دومـ

أكثر كفاءة وقدرة على أداء المهام الموكلة إلیه، وهذه العملیـة ال تـتم إال بجـودة مـدربین مـؤهلین وذوي خبـرة 

دراسـة نهـى  وقدرة عالیة على ضمان فاعلیة هذه البرامج وتجسـیدها فـي بیئـة العمـل، وهـذا مـا توصـلت إلیـه

دت علـى أن تنفیـذ فب رفـع إنتاجیـة العـاملین، حیـث أكـ إدریس عبد اهللا حسن في دراستها حول أثر التدریب

البرامج التدریبیة یتطلب وجود مدربین مؤهلین بقدر كبیر على توصیل المهـارات والخبـرات الالزمـة بوسـائل 

 التدریب الحدیثة. 

ن المــدة التــي یتلقاهــا العمــال غیــر كافیــة لإلحاطــة بجوانــب مــن المبحــوثین أقــروا بــأ %18.91فــي حــین أن 

منهم أن هذه المدة قلیلة ال تتالءم مع متطلبات واحتیاجات العمل، فیمـا صـرح %10.81عملهم، إذ صرح 

 منهم أن كثافة هذه البرامج ال تستجیب لطموحات المتدرب المهنیة.% 8.10
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 جوانب العمل. رنامج التدریبي كافیة لإلحاطة بجمیع ومنه یمكن القول بأن المدة الزمنیة المخصصة للب

 ): توزیع أفراد العینة حسب حجم الدورات التدریبیة التي یتلقاها العامل.11الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %89.19 33 نعم

 %10.81 04 ال

 %100 37 المجموع

العینــة صــرحوا بــأن حجــم الــدورات التدریبیــة التــي  مــن أفــراد%89.19أن نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله 

یتلقاهــا العامــل تكســبه القــدرة علــى أداء عملــه هــذا راجــع إلــى أن بعــض المهــام الوظیفیــة والتــي تنتمــي إلــى 

أقسام معینة ال یحتـاج فیهـا األفـراد العـاملین إلـى حجـم كبیـر مـن الـدورات، ذلـك أن المهـارات والقـدرات التـي 

عملیــة التدریبیــة كانــت كافیــة ألداء عملهــم والتــي تمكــنهم مــن رفــع مســتوى اإلنتاجیــة اكتســبوها مــن خــالل ال

 للمؤسسة.

حجــم الــدورات التدریبیــة التــي یتلقاهــا العامــل ال تكســبه القــدرة  لمبحــوثین بــأنمــن ا %10.81فــي حــین أقــر 

م كبیر من الدورات على أداء عمله وهذا راجع إلى أن الوظائف التي یقوم بها هؤالء األفراد تحتاج إلى حج

ویبقــى فیهــا العامــل دائمــا بحاجــة إلــى المزیــد مــن التــدریب حتــى یتحســن أدائــه بشــكل فعــال ممــا یــؤدي إلــى 

 تحسین اإلنتاجیة. 

القــول أن أغلبیــة عمــال المؤسسـة الــذین تلقــوا دورات تدریبیــة أصـبح أدائهــم لوظــائفهم ســهال وبصــورة  ویمكـن

 ملحوظة مما یوحي باألثر الواضح للتدریب على األداء.

 ): توزیع أفراد العینة حسب أسالیب التدریب المتبعة في المؤسسة.12الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %64.86 24 تقلیدیة أسالیب
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 %35.14 13 أسالیب حدیثة

 %100 37 المجموع

مـن المبحـوثین أقـروا بـأن المؤسسـة تعتمـد علـى األسـالیب %  64.86نالحظ مـن خـالل الجـدول أعـاله أن 

التقلیدیة في العملیة التدریبیة، وهذا راجع إلى أنماط العمل وطبیعته، إذ نجد العاملین بقسم اإلنتـاج تقتصـر 

هم علــى اســتالم ونقــل المــواد األولیــة وتمریــر المنتــوج النهــائي إلــى آالت التعبئــة، فكــل هــذه المهــام ال وظیفــت

تحتاج إلى تقنیات حدیثة مقارنة مع أنماط العمل األخرى، إضافة إلى أن المستوى التعلیمي لبعض العمال 

العینة أن المؤسسة تعتمد من أفراد % 35.14ال یسمح لهم باستیعاب بعض األسالیب الحدیثة بینما صرح 

فــي تــدریب عمالهــا علــى األســالیب الحدیثــة، وذلــك لمــا تقتضــیه العملیــة التدریبیــة مــن أســالیب حدیثــة ســواء 

كانــت نظریــة أو تطبیقیــة كــاألجهزة والوســائل الحدیثــة والبــرامج االلكترونیــة والمعلوماتیــة التــي تســاعد علــى 

 التدریبیة. استیعاب العاملین وفهمهم بشكل أسرع للعملیة 

وفـــي األخیـــر نســـتنتج بـــأن لكـــل نمـــط عمـــل أســـالیب تدریبیـــة خاصـــة بـــه وذلـــك حتـــى یـــتمكن العـــاملین مـــن 

 استیعاب العملیة التدریبیة بشكل أسرع وربطها بالحیاة المهنیة.

توزیــع أفـراد العینـة حســب اخـتالف األســالیب المتبعـة أثنـاء التــدریب بـاختالف نمــط ): 13الجـدول رقـم (

 العمل.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %75.68 28 نعم

 %24.32 09 ال

 %100 37 المجموع

فراد العینة الذین صرحوا بأن األسالیب المتبعة أثناء التـدریب تختلـف توضح نتائج الجدول أعاله أن نسبة أ

فـراد العینـة الـذین صـرحوا بعـدم اخـتالف ة أفي حین نجد نسـب% 75.68باختالف نمط العمل قد قدرت ب 

 .% 24.32هذه األسالیب باختالف نمط العمل تقدر ب 
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من خالل نتائج الجدول نستنتج أن المؤسسة عنـد وضـعها للبرنـامج التـدریبي تراعـي أنمـاط العمـل المختلفـة 

ســام الخاصـــة فمــن خـــالل التقســیم اإلداري نجـــد األق% 75.68ب وهــذا مــا تبـــرره النســبة العالیـــة المقــدرة 

باإلنتاج (كمصلحة تسییر مخزون والصیانة ومصـلحة اإلنتـاج والصـنع) تعتمـد علـى أسـالیب تطبیقیـة أكثـر 

منهـــا نظریـــة أي اســـتخدام اآلالت واألجهــــزة الحدیثـــة التـــي تســــهل مـــن عملیـــة التــــدریب علـــى عكـــس بــــاقي 

العمــل فــي هــذا الــنمط مــن  طلــبالمصــالح كمصــلحة المحاســبة العامــة والمــواد كــذا مصــلحة المالیــة والتــي تت

...إلخ  وبالتـالي نسـتخلص بـأن لكـل والمحوسـبیةاتباع أسالیب وتقنیات خاصـة كـبعض البـرامج اإللكترونیـة 

 نمط عمل أسالیب تدریبیة خاصة.

 ): توزیع أفراد العینة حسب استفادتهم من الدورات التدریبیة وتقویة رغبتهم في العمل.14الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %20 11 إمكانیة القیام بأي مهمة نعم

قناعتـــــــك بأنـــــــه أصـــــــبح لـــــــدیك 

 الخبرة اتجاه عمل معین

18 32.73% 

حبـــــك لمهنتـــــك وتریـــــد التوســـــع 

 فیها أكثر

21 38.19% 

 %9.09 05 ال

 %100 1*55 المجموع

أفراد العینة أكدوا أن االستفادة من الدورات تقوي الرغبة  من% 90.92من خالل الجدول أعاله نالحظ أن 

منهم أن هذه الرغبة ناتجة عن حبهم لمهنتهم ویریدون التوسع فیها أكثر، % 38.19في العمل حیث أكدوا 

 اتجـاهمـن هـؤالء بـأن هـذه الرغبـة ناتجـة عـن قنـاعتهم بأنـه أصـبح لـدیهم الخبـرة الكافیـة % 32.73كمـا أكـد 

مــنهم صــرحوا بــأن هــذه الرغبــة ناتجــة عــن إمكانیــة القیــام بــأي مهمــة توكــل  20ین أن عمــل معــین، فــي حــ

 إلیهم. 

 عدد االجابات*
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من أفراد العینة الذین استفادوا من دورات تدریبیة بأنه لم یكـن لهـذه الـدورات % 9.09في مقابل ذلك صرح 

 أي تأثیر على رغبتهم فب العمل.

أهمها أن التدریب ینتمي ویطـور العوامـل الدافعـة ویمكن القول بأن هذه التصریحات ترجع إلى عدة عوامل 

لــألداء، ویــزود األفــراد العــاملین بمهــارات ومعــارف قــد تكــون منعدمــة لــدیهم بحیــث تمكــنهم مــن أداء واجبــات 

 عملهم بالكفاءة المطلوبة.

 تقلیل الدورات التدریبیة من وقت العمل. مدى ): توزیع أفراد العینة حسب15الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %56.76 21 نعم

 %43.24 16 ال

 %100 37 المجموع

ن الـدورات التدریبیـة التـي یتلقاهـا من أفراد العینة قـد أكـدوا علـى أ% 56.76توضح بیانات هذا الجدول أن 

أفـراد العینـة بـأن الـدورات التدریبیـة  مـن% 43.24العمال تقلل من وقت أداء عملهم، في مقابل ذلك صرح 

 ال تقلل من وقت أداء العمل. 

بوظـائفهم  یقومـون أصبحواأن أغلبیة عمال المؤسسة والذین خضعوا لدورات تدریبیة من خالل هذا نستنتج 

مـا یبـرز دور التـدریب وأثـره علـى تحسـین أداء األنشـطة والوظـائف، فالمعرفـة في وقت أقل من السابق هـذا 

بتنمیـة القـدرات والمهـارات ممـا یسـمح ریبیة لتجدید هذه المعارف تكون ة وكذا االستفادة من دورات تدالمسبق

بــالتحكم الجیــد فــي اآلالت والمعــدات الخاصــة بالعملیــة اإلنتاجیــة هــذا مــا یــؤدي بــدوره إلــى تقلیــل وقــت أداء 

 العمل.

وي ســتفادة مــن الــدورات التدریبیــة تقــاال) إذ أن 14رقــم (وذلــك مــا أكــده المبحــوثین مــن خــالل نتــائج الجــدول 

م فـي یسـهوٕامكانیة القیـام بـأي مهمـة األمـر الـذي  مل من خالل اكتساب العامل للخبرة الكافیةالرغبة في الع

 التقلیل من وقت أداء العمل.
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هم فـي اوالـذي یسـ سـاب العامـل للخبـرة الكافیـة یـؤدي إلـى الرفـع مـن مسـتوى أداءهمنه یمكـن القـول بـأن اكتو 

 مل.أداء الععة في اإلنجاز والتقلیل من وقت السر 

 

ــة تكمیلیــة لمعالجــة النقــائص 16الجــدول رقــم ( ــة حســب الخضــوع لــدورات تدریبی ): توزیــع أفــراد العین

 المالحظة.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %18.92 07 دائما 

 %65 18 أحیانا

 %32.43 12 أبدا 

 %100 37 المجموع

من المبحوثین صرحوا بأنه یـتم الخضـوع أحیانـا لـدورات تدریبیـة  %65من خالل الجدول أعاله أن  نالحظ

 تكمیلیة لمعالجة النقائص المالحظة.

فرادهــا كلمــا ســمحت لهــا وكلمــا زاد احتیاجهــا إلــى اختصــاص ذلــك إلــى أن المؤسســة تحــاول تــدریب أویعــود 

ـــین معـــین، فحســـب تصـــریح مســـؤول المـــوارد البشـــریة فـــإن أغلب ـــى دورت ـــة العمـــال قـــد اســـتفادوا مـــن دورة إل ی

فراد فكرة عامة عن المؤسسة وأهدافها ومتطلباتها، إضافة إلى تمكین العامـل تدریبیتین یتلقى من خاللها األ

من أفراد العینة بأن % 32.43من التعرف والتحكم الجید في مهام عمله وتطویر قدراته المهنیة، بینما أكد 

لمعالجـــة النقــائص المالحظـــة، أمــا بـــاقي أفــراد العینـــة تكمیلیــة  إعــداد دورات تدریبیـــة المؤسســة ال تلجــأ إلـــى

فقد أكدوا على أنه یتم الخضوع لدورات تكمیلیة لمعالجة النقائص المالحظة % 18.92والذین تبلغ نسبتهم 

 وكذا تحسین وتطویر مهارات وقدرات العاملین مما یسمح لهم بالتحكم الجید في مناصبهم.

ویمكــن القــول أن ســبب إخضــاع العمــال لــدورات تدریبیــة تكمیلیــة یعــود إلــى طبیعــة عمــل األفــراد بالمؤسســة 

والذي یتوجب تدریبات مستمرة من أجل مواكبـة التطـورات المختلفـة الحاصـلة، وكـذا التـدریب علـى المعـدات 

 والوسائل الحدیثة الدخیلة ضمن عملهم. 
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مت العملیـة التدریبیـة فـي تنمیتهـا المهارات التـي سـاهنوع ): توزیع أفراد العینة حسب 17الجدول رقم (

 لدى العامل.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %24.39 10 مهارات التحكم في الوسائل

 %21.95 09 مهارات ذهنیة

 %14.63 06 مهارات فنیة

 %39.02 16 كلها معا 

 %100 1*41 المجموع

هم فــي تدریبیــة تســامــن المبحــوثین صــرحوا بــأن العملیــة ال% 39.02نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن 

تنمیــة المهـــارات الذهنیــة والمهـــارات الفنیـــة باإلضــافة إلـــى مهـــارات الــتحكم فـــي الوســـائل أي تنمیــة كـــل هـــذه 

في التي استفادوا منها ساهمت من أفراد العینة أن العملیة التدریبیة %  24.39المهارات معا، بینما صرح 

من أفـراد العینـة أن العملیـة التدریبیـة التـي خضـعوا %  21.95تنمیة مهارات التحكم في الوسائل، كما أكد 

مـن أفـراد العینـة أن المهـارات التـي %  14.63إلیها ساهمت فـي تنمیـة المهـارات الذهنیـة، فـي حـین صـرح 

 رات فنیة.ساهمت العملیة التدریبیة في تنمیتها هي مها

هم بشــكل كبیــر فــي تنمیــة قــدرات ومهــارات اومــن خــالل هــذه المعطیــات نســتنتج بــأن العملیــة التدریبیــة تســ

العاملین بالمؤسسة سـواء كانـت هـذه المهـارات فنیـة أو مهـارات ذهنیـة أو مهـارات الـتحكم فـي الوسـائل وهـذا 

راجـع إلـى أن المؤسسـة دائمـا مـا تقـوم بـالتخطیط المحكــم للعملیـة التدریبیـة حتـى تحقـق مـن ورائهـا األهــداف 

ه األهداف هو الرفع والتحسین من اإلنتاجیة، وحتى یتحقق هذا الهـدف التي وجدت من أجلها ولعل أهم هذ
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ن یســاعد فــي هــذه العملیــة، ألن العامــل بطبیعتــه مــورد سســة باالهتمــام بكــل عنصــر مــن شــأنه أال بــد للمؤ 

 بشري بحاجة دوما إلى تنمیة قدراته ومهاراته حتى یستطیع العطاء أكثر.

یبیــة التــي یتلقاهــا العامــل خاصــة فــي قســم اإلنتــاج والتــي تكســبه ویمكــن القــول أنــه مــن خــالل البــرامج التدر 

المهــارات الكافیــة التــي تجعلــه یضــاعف مــن اإلنتاجیــة بالمقارنــة عمــا كــان علیــه فــي الســابق أي قبــل تلقیــه 

تدریب العاملین وتنمیة مهاراتهم یسهم في زیادة وتحسین اإلنتاجیـة التدریبیة، ومنه تتوصل إلى أن  للدورات

 مؤسسة.لهذه ال

 العملیة التدریبة. هم): توزیع أفراد العینة حسب تقییم18الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %10.81 04 ممتاز

 %45.95 17 جید

 %40.54 15 حسن

 %00 00 ضعیف

 %2.70 01 ضعیف جدا

 %100 37 المجموع

هــذا و المبحــوثین صــرحوا بــأن العملیــة التدریبیــة جیــدة مــن % 45.95نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن 

راجــع إلــى أن المؤسســة تهــتم بمــدى مالئمــة البــرامج التدریبیــة لالحتیاجــات التدریبیــة للعمــال ذلــك لمواجهــة 

  40.54)، بینمـا صـرح 26الصـعوبات التـي تـواجههم أثنـاء قیـامهم بعملهـم وهـذا مـا وضـحه الجـدول رقـم(

مــن المبحــوثین بــأن العملیــة %  10.81یــة التدریبیــة حســنة، فــي حــین صــرح مــن أفــراد العینــة أن العمل%

التدریبیة ممتازة، في حین أن نسبة أفراد العینة الذین أجابوا ب ضعیف فلم نسجل أي إجابـة أي أن النسـبة 

 من المبحوثین فقد صرحوا بأن العملیة التدریبیة ضعیفة جدا.% 2.70أما  % 00معدومة 
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ومنـه یمكـن القــول بـأن العملیــة التدریبیـة تعمـل علــى تنمیـة قــدرات ومهـارات العمـال وتحســین مسـتوى أدائهــم 

لى إبشكل یسمح لهم بالتحكم الجید في وظائفهم وكذا الحفاظ على مناصبهم داخل المؤسسة، وهذا ما أدى 

ل المجـاورة وحتـى الـدول تحسین إنتاجیتها وتوسـیع نطاقهـا حیـث أصـبحت تقـوم بتصـدیر منتجاتهـا إلـى الـدو 

 األوروبیة.

 . ): یوضح العالقة بین مدة الدورة التدریبیة التي خضع لها العمال ونوع المهارات19الجدول رقم (

 مدة الدورة التدریبیة

 نوع المهارات

أقـــــــل مـــــــن 

 شهر

مــــن شــــهر 

 أشهر 3إلى

أشــهر  3مــن 

 أشهر 6إلى 

 المجموع

 76 18 33 25 مهارات التحكم في الوسائل

 64 14 29 21 مهارات ذهنیة

 55 11 26 18 مهارات فنیة

 76 18 33 25 كلها معا 

 271 61 121 89 المجموع

عالقــة بــین وللتأكــد مــن وجــود   0.55مــن خــالل تطبیقنــا لمعامــل التوافــق وجــدنا أن قیمــة المعامــل تســاوي 

إحصـائیا عنـد مسـتوى الداللـة  ووجـد أنـه دال 0.55المتغیرین تم حساب معامل التوافـق الـذي قـدرت نسـبته 

كاألن ، 0.05
2

كاأكبــر مــن  116.1لمحســوبة والتــي قــدرت قیمتهــا با 
2

الجدولیــة التــي قــدرت قیمتهــا ب  

 وهذا یدل على وجود عالقة متوسطة بین مدة الدورات التدریبیة ونوع المهارات المكتسبة. 11.07

 عرض وتحلیل بیانات المحور الثالث:_ 2_1
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 : توزیع أفراد العینة حسب الهدف من الخضوع للبرنامج التدریبي.)20( الجدول رقم

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %48.89 22 تحسین مستوى األداء

 %28.89 13 تحسین اإلنتاجیة

 %22.22 10 جودة المنتوج

 %100 1*45 المجموع

مــن أفــراد العینــة أكــدوا بــأن الهــدف مــن خضــوع  % 48.89نالحــظ مــن خــالل بیانــات الجــدول أعــاله أن 

العــاملین للبــرامج التدریبیــة هــو تحســین مســتوى األداء، لمالــه مــن أهمیــة وانعكــاس إیجــابي علــى رفــع كفــاءة 

المتــدربین وتنمیــة القــدرات لــدیهم واكتشــاف مهــارات جدیــدة ممــا یزیــد مــن ضــمان مســتوى األداء بشــكل أكثــر 

بشـــري دائــم الحاجـــة إلـــى تنمیــة قدراتـــه وتطـــویر إمكانیاتــه حتـــى تســـتطیع  فعالیــة، ألن العامـــل بطبعــه مـــورد

نتاجیة هي الهدف األساسي من من المبحوثین فقد أكدوا على أن تحسین اإل%  28.89العطاء أكثر، أما 

وراء خضــوع العمــال للتــدریب، فالمؤسســة تســعى إلــى رفــع انتاجیتهــا مــن خــالل اهتمامهــا بكــل عنصــر مــن 

ي هـذه العملیـة، إذ أن حسـن اسـتغالل المـوارد البشـریة المدربـة تعتبـر اسـتثمارا یهـدف إلـى شأنه أن یساعد ف

 ولـــى خاصـــة مـــن خـــالل زیـــادة وتحســـین إنتاجیتهـــا، إذ أكـــدت مدرســـةتحقیـــق أهـــداف المؤسســـة بالدرجـــة األ

كلمــا العالقــات اإلنســانیة بــأن التــدریب عملیــة أساســیة تســعى إلــى تحقیــق التــوازن واالتســاق فــي المؤسســة، ف

فــرص التــدریب أمــامهم زادت دافعیــتهم نحــو العمــل  وٕاتاحــةاهتمــت هــذه األخیــرة بنشــر التعــاون بــین العمــال 

 ونحو تحسین ورفع إنتاجیة المؤسسة.
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هــو تحســین  للبــرامج التدریبیــةمــن المبحــوثین أقــروا بــأن الهــدف مــن الخضــوع  %22.22فــي حــین نجــد أن 

، ویرجع هـذا ألولویـة االهتمـام باإلنتـاج كعامـل أساسـي مـن حیـث جودة المنتوج إذ ال تقل كثیرا عن سابقتها

رصـاد التـام الحتیاجـات هـذه المنتجـات والتـي تشـمل جـودة المنتجـات عملیـة تركـز علـى اإلجودته، فتحسین 

 تحسین معاییر جودة المنتجات واتقانها وكذلك زیادة القدرة التنافسیة لها.

تحقیقه ال یكون إال بتحسین أداء العمال والرفـع مـن كفـاءتهم،  ومنه یمكن القول أن ما تسعى المؤسسة إلى

 وهذا ما أدى بها إلى ضع برامج تدریبیة تساعدها في تحقیق ذلك.

 : توزیع أفراد العینة حسب األسلوب األكثر فعالیة في زیادة مستوى أداء العمال.)21الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %10.64 05 التدریب النظري

 %51.06 24 التدریب التطبیقي

 %38.30 18 التدریب في موقع العمل

 %100 1*47 المجموع

مــن أفــراد العینــة صــرحوا بــأن األســلوب األكثــر فعالیــة فــي  %51.06مــن خــالل معطیــات الجــدول نجــد أن 

زیادة مستوى أداء العمال هو التدریب التطبیقي كون هذا األسلوب وسیلة مناسبة ومالئمة للتأكد من فعالیة 

التمكن من استخدام الوسائل التكنولوجیة وتزوید العمال بالمعلومات والمعطیـات مـن أجـل تحسـین مسـتواهم 

ي لبلوغ فعالیة اإلنتاج الذي هو هدف المؤسسة من خالل تحقیق جـودة المنتـوج، ویـتم التـدریب الفني والمهن

من المبحوثین أقـروا بـأن %  38.30التطبیقي بالعودة إلى المیدان العملي في المؤسسة، في حین نجد أن 

ویـه هـذا األسـلوب نظـرا لمـا یحتالتدریب في موقع العمل هو األسلوب الفعال في زیـادة مسـتوى أداء العمـال 

للوقـت ولمجهـودات العـاملین وهـذا مـا توصـلت إلیـه دراسـة سـلیمة بوخنـان حـول التكـوین المهنـي  من ادخـار

والكفاءة اإلنتاجیة، أن الدورات التدریبیة تساهم بشكل كبیر فـي الـتحكم فـي الوسـائل والدقـة فـي أداء العامـل 

ســاعد فــي اكتســاب المعــارف وزیــادة األداء، بینمــا والســرعة فــي إنجــاز األعمــال مــن خــالل أســالیب تدریبیــة ت

 عدد اإلجابات*
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من المبحوثین أقروا بأنهم تلقوا تدریبات نظریـة كـون هـذه العینـة حدیثـة التوظیـف، أي أنهـا % 10.64نجد 

وظفـــت علـــى أســـاس الشـــهادة وبالتـــالي فهـــي ال تـــدرك طبیعـــة العمـــل المطلـــوب منهـــا، فـــال بـــد مـــن توجیههـــا 

 ل لزیادة وتیرة أدائهم لتحقیق أهداف المؤسسة.  وارشادها بمعلومات عن طبیعة العم

 

 ): توزیع أفراد العینة حسب محتوى البرامج التدریبیة وتغطیة االحتیاجات المطلوبة.22الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %10.81 04 دائما

 %81.08 30 أحیانا

 %8.11 03 أبدا

 %100 37 المجموع

أقـروا أن محتـوى البـرامج التدریبیـة أحیانـا مـن المبحـوثین % 81.08خالل معطیات الجدول نالحظ أن  من

لي اهتمامهــا فــي إعــداد البــرامج التدریبیــة بمــا یتناســب مــع وبــة، فالمؤسســة تــو مــا یغطــي االحتیاجــات المطل

معطیــات الجــدول رقــم االحتیاجــات المطلوبــة وتغطیــة النقــائص المالحظــة فــي أداء العمــال، وهــذا مــا أكدتــه 

) حیث صرح معظم العمال بأن البرامج التدریبیة المتاحة تساعد في معالجة النقـائص الموجـودة داخـل 16(

بیئــة العمــل لــذلك تســعى المؤسســة علــى إضــافة دورات تدریبیــة لمعالجــة أهــم هــذه النقــائص أو االحتیاجــات 

أن البــرامج التدریبیــة تغطــي االحتیاجــات مـن أفــراد العینــة صــرحوا بـ %10.81المطلوبـة. فــي حــین نجــد أن 

أكـدوا بـأن محتـوى البـرامج التدریبیـة ال تغطــي هـذه االحتیاجـات وهـو مـا یعـادل ثــالث % 8.11المطلوبـة، و

  عمال فقط، فمن وجهة نظرهم فإن محتوى هذه البرامج ال یتالءم مع احتیاجات المؤسسة أو الفرد.

یمكن القول أن التدریب یهدف إلى إكساب العاملین مهارات ترتبط بوظائفهم وتساعدهم على تصحیح  ومنه

 االنحرافات في جوانب أدائهم وتغطیة أهم االحتیاجات المحددة مسبقا.
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 ): توزیع أفراد العینة حسب مراعاة الفروق الفردیة بین العمال.23الجدول رقم (

 المئویةالنسب  التكرار االحتماالت

 %24.32 09 دائما

 %72.98 27 أحیانا

 %2.70 01 أبدا

 %100 37 المجموع

مـن أفـراد العینـة صـرحوا بـأن محتـوى الـدورة التدریبیـة أحیانـا  % 72.98 توضح بیانات الجـدول أعـاله أن 

تراعـــي الفـــروق الفردیـــة بـــین العمـــال، مـــن حیـــث میـــولهم واتجاهـــاتهم ومشـــاكلهم ومعـــارفهم وقـــدراتهم الفكریـــة 

والجسدیة، لذلك یجب على المدرب أن یضع عند اختیار المحتوى التدریبي المستوى الذي یلقى به التدریب 

دریبیة التي تتوافق مع هذه الفروق، إذ ال بد علـى المؤسسـة أن تنتقـي البـرامج التدریبیـة واألفـراد والوسائل الت

 الذین یتلقون هذه البرامج بناء على الفروق الفردیة التي قد تكون موجودة بین األفراد.

الفردیــة بــین  مــن أفــراد العینــة أقــروا بــأن محتــوى الــدورة التدریبیــة یراعــي دائمــا الفــروق% 24.32بینمــا أن 

العمــال، إذ أن البــرامج التدریبیــة تهــدف إلــى جعــل المتــدربین متســاویین فــي القــدرة علــى العمــل، مــع مراعــاة 

 الفروق الفردیة الموجودة بینهم والتي تساهم في زیادة التوافق واالنسجام بین العمال.

الفـروق الفردیـة بـین العـاملین  ومنه یمكـن القـول أن محتـوى البـرامج التدریبیـة التـي تضـعها المؤسسـة تراعـي

 وذلك للوصول إلى برنامج تدریبي فعال یساهم في صقل كفاءة وأداء العمال.
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 ): توزیع أفراد العینة حسب طبیعة األهداف المندرجة في محتوى المادة التدریبیة.24الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %24.32 09 واضحة

 %72.98 27 مقبولة

 %02.70 01 غامضة

 %100 37 المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن األهداف المندرجة في محتوى  % 72.98نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

المادة التدریبیة مقبولة وهذا یعود إلى أن المؤسسة تعتمد على عملیة محكمة ومخططـة فـي تحدیـد حاجـات 

مـن %  24.32ذات عالقة بالمهام التي یقدمها العمـال، بینمـا صـرح  االفراد على التدریب، ووضع أهداف

أفـــراد العینـــة بـــأن طبیعـــة األهـــداف المندرجـــة فـــي محتـــوى المـــادة التدریبیـــة واضـــحة هـــذا مـــا یـــدل علـــى أن 

المؤسســـة تعمـــد إلـــى وضـــع أهـــداف تـــتالءم واحتیاجـــات العمـــال، وكـــذا دمـــج أهـــداف المؤسســـة مـــع أهـــداف 

 أن األهداف المندرجة في محتوى المادة التدریبیة غامضة.% 02.70األفراد، في حین صرح 

 .): توزیع أفراد العینة حسب تحسین األداء في المؤسسة25الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %22.50 09 اكتساب الخبرة دائما
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 %07.50 03 تطویر المهارات 

 %12.50 05 التكم في التقنیات

 %05 02 كلها معا

 %47.50 19 أحیانا

 %05 02 أبدا

 %100 1*40 المجموع

من أفراد العینة صرحوا بأن البرامج التدریبیة دائما ما یكون % 47.50نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

أن هـذه البـرامج التدریبیـة تفیـد  مـنهم%  22.50لها دور في تحسین أداء العامـل فـي المؤسسـة، حیـث أكـد 

من هؤالء بأن البرامج التدریبیة تفید في اكتساب القدرة في التحكم  % 12.50في اكتساب الخبرة، كما أكد 

منهم بأن هذه البرامج التدریبیة تسهم في تطویر مهارات العاملین، في %  7.50في التقنیات، بینما صرح 

التدریبیــة تفیــد فــي تنمیــة واكتســاب الخبــرة وكــدا تطــویر المهــارات مــنهم صــرحوا بــأن البــرامج  05حــین أن 

والقدرة على التحكم الجید في التقنیات أي كلها معا، وهذا راجع إلـى أن التـدریب یعـد أحـد العناصـر الفعالـة 

والتي یمكن أن تستند علیهـا المؤسسـة لالسـتفادة مـن العنصـر البشـري واالسـتثمار فیـه مـن خـالل اخضـاعه 

تدریبیــة بغــرض تنمیــة مهاراتــه ومعارفــه لزیــادة مردودیــة أدائــه، فاســتفادة العمــال مــن فتــرات تدریبیــة لــدورات 

تكســبهم الخبــرة الكافیــة للقیــام بوظــائفهم والتــأقلم مــع األعمــال التــي یقومــون بهــا، فــاألداء المتمیــز یتمثــل فــي 

العمـل والفعالیـة فـي اإلنجـاز  التدریب الشامل لیستطیع العامل أن یؤدي عمله بصورة تضمن له أریحیة فـي

 مما یزید من مردودیته. 

من المبحوثین أن البرامج التدریبیة أحیانا ما یكون لها دور في تحسین أداء العامل % 47.50بینما صرح 

من أفراد العینة أن البرامج التدریبیة ال تسهم في تحسین أداء العامل في  05في المؤسسة، في حین صرح 

 المؤسسة. 

 عدد االجابات  1
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یمكن القـول أن للبـرامج التدریبیـة دور هـام وملمـوس فـي تحسـین أداء العمـال، ذلـك مـن خـالل تطـویر ومنه 

 لقدرة على التحكم في التقنیات.  مهاراتهم وتنمیة قدراتهم واكسابهم الخبرة وا

 

 

 

 

 

  العینة حسب لجوء المؤسسة على تحدید االحتیاجات التدریبیة للعمل. ): توزیع أفراد26الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

رغبــــــــة المؤسســــــــة فــــــــي تنمیــــــــة 

 كفاءتها

31 70.45% 

وجـــــــود فجـــــــوة بـــــــین األهـــــــداف 

 المسطرة والنتائج المحققة

05 11.36% 

تــــــدني نوعیــــــة الخــــــدمات التــــــي 

 تقدمها المؤسسة

08 18.18% 

 %100 1*44 المجموع

مـــن أفـــراد العینـــة صـــرحوا بـــأن لجـــوء المؤسســـة إلـــى تحدیـــد  % 70.45نالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول أن 

االحتیاجــات التدریبیــة للعمــل رغبــة منهــا فــي تنمیــة كفاءتهــا ولعــل مــا یؤكــد ذلــك هــو رســالة المؤسســة التــي 

تهدف دائما إلى تنمیة قدراتها وخدماتها من خالل تنمیة مواردها البشریة، باإلضافة إلى طموحات لتصدیر 

رة األوروبیـة والـذي یعـد دافعـا قویـا وتحـدیا كبیـرا یفـرض علیهـا فعـال تطـویر وتنمیـة قـدراتها، مادة الفیلین للقا

 عدد االجابات *
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من المبحوثین أن لجوء المؤسسة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیـة للعمـل لتـدني % 18.18في حین صرح 

ة إلــى مــن المبحــوثین بــأن لجــوء المؤسســ%  11.36نوعیـة الخــدمات التــي تقــدمها المؤسســة، بینمــا صــرح 

تحدید االحتیاجات التدریبیة للعمل یعود إلى وجـود فجـوة بـین األهـداف المسـطرة والنتـائج المحققـة، وهـذا مـا 

أكدتـــه نظریـــة رأس المـــال البشـــري لراســـل دي روبنســـون بـــأن تخطـــیط المـــوارد البشـــریة وربطهـــا باحتیاجـــات 

قیــق فعالیــة المنظمــات وتحقیــق المؤسســة وحســن توزیعهــا والتقلیــل مــن مــدة اإلنجــاز كــل هــذا یــؤدي إلــى تح

 األهداف المرجوة.

ویمكن القول أن المؤسسة ال بد لهـا مـن تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة للعمـل حتـى تكـون هنـاك مالئمـة بـین 

العملیــة التدریبیــة التــي یســتفید منهــا العمــال واحتیاجــات العمــل التــي البــد للعمــال أن یــدربوا علیهــا، ذلــك مــن 

 من الكفاءة والفعالیة.  أجل تحقیق مستوى عال

حسـب مـدى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة بنـاء علـى الصـعوبات ): توزیـع أفـراد العینـة 27الجدول رقـم (

 التي یواجهها اعمال في أداء أعمالهم.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %70.23 26 نعم

 %29.73 11 ال

 %100 37 المجموع

مــن أفــراد العینــة صــرحوا بــأن المؤسســة تحــدد االحتیاجــات % 70.23مــن خــالل الجــدول أعــاله أن  نالحــظ

ـــك بغـــرض معالجـــة النقـــائص  ـــاء علـــى الصـــعوبات التـــي یواجههـــا العمـــال فـــي أداء أعمـــالهم ذل التدریبیـــة بن

هـذا بمــا المالحظـة فـي أداء العمـال وتمكیـنهم مـن االسـتخدام الجیـد لمعـارفهم ومهـاراتهم دون أي مشـكالت و 

 یعود باإلیجاب على المؤسسة ككل.

ـــى % 29.37بینمـــا صـــرح  ـــاء عل ـــة بن ـــد االحتیاجـــات التدریبی ـــأن المؤسســـة ال تقـــوم بتحدی مـــن المبحـــوثین ب

 الصعوبات التي یواجهها العمال في أداء أعمالهم.

 العمال.ومنه یمكن القول أن المؤسسة تقوم بتصمیم برامج تدریبیة بناء على الصعوبات التي یواجهها 
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): توزیع أفـراد العینـة حسـب مـدى قـدرتهم علـى مواجهـة المشـكالت مـن خـالل البـرامج 28الجدول رقم (

 التدریبیة.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %29.73 11 دائما

 %59.46 22 أحیانا

 %10.81 04 أبدا

 %100 37 المجموع

العینـة أقـروا بـأن البـرامج التدریبیـة تكسـبهم أحیانـا مـن أفـراد %  59.46نالحظ من خالل الجـدول أعـاله أن

القــدرة علــى مواجهــة المشــكالت التــي تحــدث فــي بیئــة العمــل، إذ أن هــذه البــرامج تجعــل العمــال متمكنــین و 

بإمكــانهم مواجهــة الصــعوبات والمشــكالت التــي تحــدث داخــل العمــل، فهــي تنمــي وتطــور العوامــل الدافعــة 

ین بمهــارات ومعــارف قــد تكــون منعدمــة لــدیهم بحیــث تمكــنهم مــن التعامــل مــع لــألداء وتــزود األفــراد العــامل

الظــروف المهنیــة وأهــم المشــاكل والحــوادث التــي تــواجههم، إذ أن أغلــب الحــوادث التــي تحــدث داخــل العمــل 

یكون  الفرد هو المسؤول عنها، إذ یساعد التدریب الجید علـى األسـلوب المـأمون ألداء العمـل وعلـى كیفیـة 

، فیــؤدي بــال شــك إلــى تخفــیض معــدل تكــرار الحــوادث ومواجهــة أهــم المشــاكل التــي تحــدث فــي بیئــة أدائــه

 العمل.

ن البـــرامج التدریبـــة تكســـب دائمـــا العامـــل القـــدرة علـــى مواجهـــة مـــن أفـــراد العینـــة بـــأ %29.73بینمـــا صـــرح 

أفــراد العینــة صــرحوا بــأن البــرامج  مــن% 10.81المشــكالت التــي تحــدث داخــل بیئــة العمــل، فــي حــین أن 

التدریبیة ال تكسب العامل القدرة على مواجهة المشـكالت التـي تحـدث فـي بیئـة العمـل ذلـك أن محتـوى هـذه 

البــرامج مـــن وجهـــة نظــرهم ال تتطـــابق مـــع متطلبـــات البیئــة الداخلیـــة للعمـــل. إذ أكــد التـــون مـــایو أن عملیـــة 

فـراد فـي مواجهـة أهـم الصـعوبات ق الفعالیـة وترفـع مـن كفـاءة األحقیتدریب األفراد تساهم وبشكل كبیر في ت

 والمشاكل التي یواجهونها أثناء العمل، كما أنها تحقق االنسجام والتوازن داخل المؤسسة.
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الفرصـة للمتـدربین لـربط  وٕاتاحـة حسب محتوى البرنامج التـدریبي ): توزیع أفراد العینة29الجدول رقم (

 خبراتهم المكتسبة بالحیاة المهنیة.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %27.02 10 دائما

 %62.16 23 أحیانا

 %10.81 04 أبدا

 %100 37 المجموع

من المبحوثین أقروا بأن محتوى البرامج التدریبیة تتیح الفرصة أحیانا %  62.16أسفرت نتائج الجدول أن 

للمتدربین لربط خبراتهم التي اكتسبوها بالحیاة المهنیة، حیث أن أهمیة محتوى الـدورات التدریبیـة تكمـن فـي 

تكوین العنصر البشري وتنمیة قدراتـه ومؤهالتـه وتحسـین كفاءتـه الذاتیـة وتسـاهم فـي ترقیـة الموظـف وزیـادة 

امــل فــي مكــان یتناســب مــع متطلبــات اإلنتاجیــة الفردیــة، فالتــدریب یحقــق التــوازن فــي المهــارة أي وضــع الع

الوظیفة وهذا ما أكده هنري فایول في قوله أن الرجل المناسب في المكان المناسـب، إذ أن بعـض العـاملین 

یرون بأن الدورات مهمة في دمج محتویاتها مع متطلبات الحیاة المهنیة وذلك من خالل تجنب المصـاعب 

 ذهنیة والفكریة واكتساب الخبرة.والتسییر الحسن للمؤسسة وتنمیة القدرات ال

مــن أفــراد العینــة أكــدوا أن محتــوى البــرامج التدریبیــة تتــیح الفرصــة للمتــدربین لــربط % 27.02بینمــا نجــد 

 م التي اكتسبوها بالحیاة المهنیة.خبراته

 ): توزیع أفراد العینة حسب المعوقات التي تواجه تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة. 30الجدول رقم (

 النسب المئویة التكرار التاالحتما

 %54.04 27 االعتماد على األسالیب التقلیدیة

ضـــــــــــعف اإلمكانیـــــــــــات المالیـــــــــــة 

 المتاحة

17 45.95% 
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 %100 1*44 المجموع

أفراد العینة صرحوا بأن االعتماد علـى األسـالیب التقلیدیـة مـن  من% 54.05تبین نتائج الجدول أعاله أن 

من أفراد العینة أن  %45.95أهم المعوقات التي تواجه تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة المطلوبة، في حین صرح 

 ضعف اإلمكانیات المتاحة یحول دون تحقیق الكفاءة اإلنتاجیة المطلوبة في المؤسسة.

ن بأن االعتماد على األسالیب التقلیدیة في العمـل یحـول دون تحقیـق الكفـاءة من خالل هذه المعطیات یتبی

إلـى أن میزانیـة المؤسسـة ال تسـمح ما صرح به مسؤول اإلدارة العامة اإلنتاجیة للمؤسسة وهذا راجع حسب 

كتفـي لها بتجدید أسالیب العمل، والعملیـة اإلنتاجیـة بالمؤسسـة ال تحتـاج إلـى وسـائل حدیثـة، فالمؤسسـة إذ ت

باالعتماد على األسالیب التقلیدیة هذا ما أدى إلى نقص وتیرة االنتاج، وهذا ما  اعتبره غالبیة العمال بأهم 

المعوقــات التـــي تواجـــه تحقیـــق الكفـــاءة االنتاجیـــة المطلوبـــة وهـــذا مـــا أكدتـــه دراســـة بورنـــان خلیـــل حـــول دور 

توصـلت إلـى أن هنـاك مجموعـة مـن المعوقـات  البرامج التدریبیة أثناء العمل في رفع كفاءة العاملین، حیـث

التنظیمیة التي تحد من رفع كفاءة العاملین ومن بین تلك المعوقات ضعف االمكانیات المتاحـة، واالعتمـاد 

 على األسالیب التقلیدیة.

حسب مدى تلقیهم لتدریبات في میادین معینة تمكـنهم مـن الرفـع ): توزیع أفراد العینة 31الجدول رقم (

 . اجیة المؤسسةمن إنت

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %43.24 16 دائما

 %27.03 10 أحیانا

 %29.73 11 أبدا

 %100 37 المجموع

من أفـراد العینـة صـرحوا بـأن العـاملین المـدربین فـي میـادین % 43.24نالحظ من خالل الجدول أعاله أن 

معینة هم دائمـا مـن یمتلكـون القـدرة للرفـع مـن كفـاءة المؤسسـة وهـذا راجـع إلـى أن األسـالیب والتقنیـات التـي 

 عدد االجابات *
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تمــارس علــیهم بالشــكل الــذي یــتالءم مــع الوظــائف التــي یشــغلونها هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نجــد أن 

قــوا تــدریبات فــي هــذه المؤسســة هــم مــن یشــغلون المناصــب الحساســة فیهــا خاصــة وحــدات العــاملین الــذین تل

بعملیـة االختیـار والتعیـین الخاصـة بـاألفراد الـذین ن المؤسسـة عنـد قیامهـا التصنیع والتوزیـع والتخـزین، أي أ

راد یمثلـون هـؤالء األفـاختیارهـا هـادف ومخطـط لـه ومنـه فـإن تود تدریبهم لم یكن اختیارها عشـوائیا بـل كـان 

فئـــة العـــاملین التـــي ترتكـــز علـــیهم إنتاجیـــة المؤسســـة وهـــذا مـــا یفســـر اتجـــاه غالبیـــة العـــاملین المـــدربین إلـــى 

رفـع مـن كفـاءة التصریح بأن التدریب الذي یتلقوه في میادین معینة یجعل منهم الفئة الوحیـدة القـادرة علـى ال

 المؤسسة اإلنتاجیة.

 

 

 

 

): توزیع أفـراد العینـة حسـب مـدى مسـاعدة التـدریب فـي التحسـین مـن جـودة منتجـات 32الجدول رقم (

 المؤسسة.

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %25.49 13 إضافة منتوج جدید نعم

تحســـــین القـــــدرة التنافســـــیة 

 للمنتوج

17 33.33% 

توســـــــیع نطـــــــاق خـــــــدمات 

 المؤسسة

18 35.29% 

 %5.88 03 ال
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 %100 1*51 المجموع

مـن أفــراد العینـة صــرحوا أن التـدریب یســاعد فـي تحســین جــودة %  94.11نالحـظ مــن خـالل الجــدول أن 

مـنهم أن هـذا التحسـن یبـرز فـي توسـیع نطـاق خـدمات المؤسسـة،  %35.29منتجات المؤسسة، حیث أكـد 

التحسـن من هؤالء بأن التدریب یساعد في التحسین من جودة منتجات المؤسسة وهذا %  33.33كما أكد 

منهم صرحوا بأن هذا التحسین یبرز في % 25.49یبرز في تحسین القدرة التنافسیة للمنتوج، في حین أن 

إضافة منتوج جدید، وهذا راجع إلى أن العمال كانوا على ثقة تامة بأن التدریب یسـاعد علـى تحسـین جـودة 

لزم علیهـا التركیـز علـى المعرفــة المؤسسـة، فعلـى اعتبـار أن أهـم نشـاط تقـوم بـه المؤسســة هـو التصـنیع یسـت

 الدقیقة للمنتوج النهائي الذي یسمح لها بالولوج إلى عالم السوق وتحقیق میزة تنافسیة مستمرة.

مــن أفــراد العینــة أكــدوا أن التــدریب ال یســاهم فــي التحســین مــن جــودة منتجــات % 5.88فــي حــین نجــد أن 

ج ال تتوافق مـع األهـداف التـي تسـعى المؤسسـة المؤسسة، وذلك حسب وجهة نظرهم فإن أهداف هذه البرام

 إلى تحقیقها.

 

 ): توزیع أفراد العینة حسب مدى اعتبار التدریب وسیلة للرفع من إنتاجیة المؤسسة.33ول رقم (الجد

 النسب المئویة التكرار االحتماالت

 %94.59 35 نعم

 %5.41 02 ال

 %100 37 المجموع

أفــــراد العینــــة صـــرحوا بــــأن للتــــدریب دور كبیــــر فــــي رفــــع إنتاجیــــة  مــــن% 94.59یبـــین الجــــدول أعــــاله أن 

تعود على المبحوثین الذین صـرحوا بـأن التـدریب ال یسـاهم فـي الرفـع مـن  %5.41المؤسسة، في حین أن 

 إنتاجیة المؤسسة.

 عدد االجابات*
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ومن خالل هذه النتائج نستنتج أن غالبیة العاملین أقروا أن التدریب یعتبر وسـیلة لزیـادة إنتاجیـة المؤسسـة، 

ركیـزة وهذا یرجع إلى الدرجة التي توصلت إلیها المؤسسة والدور الـذي یلعبـه المـورد البشـري فیهـا، باعتبـاره 

بیــة التــي یتلقاهــا العامــل والتــي تكســبه سســة، ذلــك مــن خــالل البــرامج التدریأساســیة وطاقــة منتجــة فــي المؤ 

المهارة الكافیـة لمضـاعفة اإلنتاجیـة، إذ أن الهـدف األول واالساسـي مـن وراء التـدریب هـو تحقیـق متطلبـات 

المؤسسة أي تطویر صیرورة العمـل بمـا یـنعكس علـى إنتاجیـة المؤسسـة مـن حیـث كمیـة ونوعیـة المنتجـات 

ملین ألن المؤسســة لــم تهمــل احتیاجــات الفــرد مــن طاقــات كامنــة التــي تصــنعها والخــدمات التــي تقــدمها للعــا

ومهــارات، حیــث أولــت اهتمامــا بتــدریبهم للتحســین مــن أدائهــم حتــى یتســنى للمؤسســة التطلــع إلــى مــا یفــوق 

اسـة نهـى إدریـس الزیادة في اإلنتاجیة إلى الرفع من الكفـاءة اإلنتاجیـة كمـا ونوعـا، وهـذا مـا توصـلت إلیـه در 

ثـــر التـــدریب فـــي رفـــع إنتاجیـــة العـــاملین حیـــث أكـــدت أن التـــدریب یلعـــب دورا هامـــا حـــول أعبـــد اهللا حســـن 

 وملموسا في رفع الكفاءة اإلنتاجیة على أن یتم وفق األسس العلمیة والعملیة في جمیع مراحله.

 

 

 

 

ــاة 34الجــدول رقــم ( ): یوضــح العالقــة بــین محتــوى البرنــامج التــدریبي وربــط الخبــرات المكتســبة بالحی

 مهنیة.ال

 

 

 المجموع أبدا أحیانا ئمااد

 49 08 27 14 دائما

 127 34 53 40 اأحیان

محتوى البرنامج 
 التدریبي

ربط الخبرات 
المكتسبة 

 بالحیاة المھنیة
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مــن وجــود العالقــة بــین  وللتأكــد 0.17مــن خــالل تطبیــق معامــل التوافــق وجــدنا أن قیمــة المعامــل تســاوي 

، ووجـــد أنـــه غیـــر دال احصـــائیا عنـــد  0.17المتغیـــرین تـــم حســـاب معامـــل التوافـــق الـــذي قـــدرت قیمتـــه ب 

كا،  ألن  0.05مستوى الداللة 
2

كاأصغر مـن  6.40المحسوبة والتي قدرت قیمتها ب  
2

الجدولیـة والتـي  

محتــوى البرنــامج التــدریبي  بــین وهــذا یــدل علــى وجــود عالقــة طردیــة ضــعیفة جــدا 9.49قــدرت قیمتهــا ب 

 الحیاة المهنیة .وربط الخبرات التي اكتسبها العامل ب

 مناقشة نتائج الدراسة -2

 في ضوء الفرضیات: -2-1

انطالقــا مــن أهــداف الدراســة التــي تــدرس "دور البــرامج التدریبیــة فــي الرفــع مــن الكفــاءة اإلنتاجیــة للمؤسســة" 

معرفــة مــا إذا  للفیلــین، تــم صــیاغة فرضــیتین للدراســة حاولنــا مــن خاللهمــا دراســة میدانیــة بمؤسســة الكاتمیــة

التـدریبي تسـاهم فـي زیـادة فعالیـة العامـل، كمـا أن محتـوى البرنـامج التـدریبي یسـاهم فـي كانت مدة البرنـامج 

 الرفع من أداء العمال.

 ة فعالیة العامل.التي مفادها تساهم مدة البرنامج التدریبي في زیاد األولى: الفرعیة الفرضیة •

 مؤشراتها:

 _ القدرة على أداء العمل.

 _ زیادة الرغبة في العمل.

 _ التقلیل من وقت أداء العمل.

 _ تنمیة المهارات.

 :ما یليمن خالل مناقشة مؤشرات هذه الفرضیة الفرعیة توصلنا إلى 

 46 07 26 13 أبدا

 222 49 106 67 المجموع
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لتـي یتلقاهـا العامـل تكسـبه من إجمالي أفراد العینة أكدوا على أن حجم الدورات التدریبیـة ا %89.19_ أن 

 القدرة على أداء العمل.

 من المبحوثین یؤكدون بأن االستفادة من الدورات التدریبیة تقوي الرغبة في العمل.% 90.92_ 

 منهم أن الدورات التدریبیة تقلل من وقت أداء العمل. %56.76_ كما أكد 

 أفراد العینة أن العملیة التدریبیة تساهم في تنمیة المهارات لدى العمال. من %39.02وقد أقر _

مما سبق توصلنا إلى أن المبحوثین أكدوا أن حجم الدورات التدریبیة التي یتلقاها العامل تكسبه القدرة علـى 

ریب علـى أداء عمله، فالمالحظ أن أداء العمال لوظائفهم أصبح سهال ذلـك ممـا یـوحي بـاألثر الواضـح للتـد

األداء، فالتدریب ساهم في تغطیة العجز فـي األداء السـابق، أي أن التـدریب یطـور وینمـي العوامـل الدافعـة 

لألداء ویوفر الفرصة أمام األفراد للتطویر والتمییز كما یزود االفراد العاملین بمهارات ومعارف قد ال تكـون 

المطلوبة ویقلـل مـن أخطـاء األفـراد وحـوادث العمـل، موجودة لدیهم تمكنهم من أداء واجبات عملهم بالكفاءة 

فبالنسبة لهؤالء المبحوثین التدریب یساعد في ربط أهدافهم بأهداف المؤسسة مما یحفزهم علـى أداء عملهـم 

بــأكثر حمــاس وأكثــر دافعیــة لتحقیــق كفــاءة المؤسســة اإلنتاجیــة، وتبــرز األهمیــة الكبــرى للتــدریب فــي كونــه 

فـــاءة وفعالیـــة األفـــراد العـــاملین، ویســـاعد علـــى رفـــع كفـــایتهم فضـــال عـــن إكســـابهم یزیـــد مـــن ك مـــدخال علمیـــا

المهــارات والمعلومــات الوظیفیــة الالزمــة والتــي تســاهم فــي زیــادة قــدراتهم والتــي تســهم فــي التقلیــل مــن وقــت 

 إنجاز العمل.

  .ققهااألولى قد أوضحت تحالفرعیة ومن خالل ما سبق نستنتج أن النتائج المرتبطة بالفرضیة 

 التي مفادها یساهم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال. الثانیة: الفرعیة الفرضیة •

 مؤشراتها: 

 _ تحسین مستوى األداء.

 _ التدریب التطبیقي.

 _ تغطیة االحتیاجات المطلوبة.
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 _ مراعاة الفروق الفردیة.

 _ تنمیة كفاءة المؤسسة.

 المشكالت التي تحدث في بیئة العمل. _ مواجهة

 _ تحسین جودة منتجات المؤسسة.

 _ الرفع من إنتاجیة المؤسسة.

 یلي: ومن خالل مناقشة مؤشرات هذه الفرضیة توصلنا إلى ما

مـــن إجمـــالي أفـــراد العینـــة أكـــدوا أن الهـــدف مـــن الخضـــوع للبرنـــامج التـــدریبي هـــو تحســـین  %48.89_ أن 

 مستوى أداء العمال.

من أفراد العینة أكدوا أن التدریب التطبیقي هـو األسـلوب األكثـر فعالیـة فـي زیـادة مسـتوى  %51.06 _ أن

 أداء العمال.

 من المبحوثین یقرون بأن محتوى الرامج التدریبیة یغطي االحتیاجات المطلوبة.% 81.08_ 

 من أفراد العینة أن محتوى الدورة التدریبیة یراعي الفروق الفردیة.72.98%_ 

من إجمالي أفراد العینة صـرحوا بـأن تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة للمؤسسـة یعـود فـي رغبتهـا  70.45%_ 

 إلى تنمیة كفاءتها.

مـن المبحــوثین أقــروا بــأن البــرامج التدریبیــة تسـاعد علــى مواجهــة المشــكالت التــي تحــدث % 59.46_ وأن 

 في بیئة العمل.

ب یساعد في تحسین جـودة منتجـات المؤسسـة وتوسـیع نطـاق من أفراد العینة أكدوا أن التدری% 94.11_ 

 خدماتها.

 من إجمالي أفراد العینة أكدوا أن التدریب وسیلة للرفع من إنتاجیة المؤسسة.  94.59%_ 
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سبق یتضح لنا ان العمال یرون ان للتدریب دورا بارزا في تحسین وتطویر مستوى أداء الفـرد  من خالل ما

أدائــه لألعمــال بشــكل أكثــر فعالیــة، ویمكــن  ممــا یزیــد مــن ضــمان رتبطــة بوظیفتــهیــده بالمعلومــات الموتزو 

تفســیر ذلــك مــن خــالل أن المؤسســة تعتمــد فــي تــدریب عمالهــا علــى أســالیب تدریبیــة تطبیقیــة بتقنیــة التعلــیم 

 باستخدام اآلالت والمعدات، وتتصف هذه األسالیب بدرجة عالیة من الكفاءة والتمیز لدعم وتكوین مهـارات

 وقدرات العمال.

المؤسســة، إذ أنهــا تســعى إلــى تغطیــة رامج التــي تلقوهــا تــتالءم مــع أهــداف كمــا أكــد العمــال بــأن محتــوى البــ

االحتیاجــات المطلوبــة والنقــائص المالحظــة فــي أدائهــم ومــا تســعى المؤسســة إلــى تحقیقــه مــن تــوفیر للوقــت 

عنـد تصـمیمها لمحتـوى هـذه البـرامج ال بـد والجهد في العمل وتخفـیض تكـالیف اإلنتـاج وزیادتـه. فالمؤسسـة 

لعمال، وكیف تؤثر هذه الفروق على نمط العمل السائد داخل المؤسسة الها من مراعاة الفروق الفردیة بین 

وعلى أداء عمالها فكل عامل له بنیة جسدیة ومهنیة وفكریـة تمیـزه عـن بقیـة العمـال، فـال بـد للمؤسسـة عنـد 

مج مـن مراعـاة الفـروق  الموجـودة بـین العمـال لتفـادي المشـكالت والحـوادث وضع أهدافها وأهداف هذه البرا

متعلقة بالعاملین وباآلالت وبحركة ومناولة المواد أو التي تحدث في بیئة العمل، سواء كانت هذه المشاكل 

كـــل مـــا یتعلـــق بالصـــناعة بالدرجـــة األولـــى، إذ یعـــد التـــدریب المصـــدر األساســـي للقضـــاء والتقلیـــل مـــن هـــذه 

مشاكل والحوادث المرتبطة بهذه العملیـات وتحقیـق أقصـى اسـتفادة مـن القـوى العاملـة فهـو یقلـل ویحـد مـن ال

 المشاكل التي یمكن أن یواجهها العامل أثناء أداء عمله. 

كذلك أكد العمال بأن المؤسسة تهتم بتنمیة كفاءتها من خالل لجوئهـا إلـى تحدیـد االحتیاجـات التدریبیـة، إذ 

تسعى إلیه المؤسسة هو تحقیق كیانها كمؤسسة فاعلة داخل المجتمـع تطمـح إلـى تنمیـة كفاءتهـا هم ما أن أ

 وتوسیع نطاق خدماتها على المستوى المحلي والوطني والدولي.

كما أن التدریب یساعد في التحسین مـن جـودة منتجـات المؤسسـة مـن حیـث زیـادة الكمیـة وتحسـین النوعیـة 

كیفیــة القیــام بواجبــاتهم بدرجــة عالیــة مــن االتقــان ومــن ثــم زیــادة قــابلیتهم  فمــن خــالل تــدریب العــاملین علــى

لإلنتــاج، وبهــذا یكــون التــدریب الفعــال عامــل أساســي لجعــل الفــرد قــادر علــى التحســین والزیــادة مــن نوعیــة 

 وجودة منتجات المؤسسة.

تحدثـه مــن تغییــرات  یــة ومــاإذ أن أسـاس الزیــادة فــي إنتاجیـة المؤسســة هــو الـدور الــذي تلعبــه العملیـة التدریب

على مستوى العامل بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص على اعتبار أن أساس أهدافها المخططة هو زیادة 
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ثـر كفـاءة وقـدرة علـى وتحسین الكفاءة اإلنتاجیة لهذا فهي تسـعى إلـى تقـدیم أحسـن البـرامج لجعـل العامـل أك

 لتحسین أدائه والزیادة من كفاءة المؤسسة اإلنتاجیة. أداء المهام الموكلة إلیه دون حاجة إلى أسالیب أخرى

فالتـــدریب لـــه دور كبیـــر فـــي تكثیـــف وتطـــویر المعلومـــات والمهـــارات لـــدى العـــاملین وتحســـین قـــدراتهم ألداء 

مختلـــف األعمـــال بشـــكل أفضـــل ممـــا یـــنعكس فـــي األخیـــر بشـــكل إیجـــابي علـــى اإلنتـــاج والكفـــاءة اإلنتاجیـــة 

 للمؤسسة.

 الثانیة قد أوضحت تحققها. الفرعیة تنتج أن نتائج الفرضیة ومن خالل ما سبق نس

 في ضوء الدراسات السابقة: -2-2

تعرضنا فـي الفصـل األول إلـى طـرح إشـكالیة بحثیـة بنـاء علـى مراجعتنـا لمختلـف التصـورات واآلراء        

الدراســـات الفكریـــة التـــي عالجـــت موضـــوع التـــدریب، وســـعینا إلـــى التعـــرض إلـــى مختلـــف مـــا توصـــلت إلیـــه 

الدراســات الســابقة فــي بیئــات  ااألخـرى، ومــن هــذا المنطلــق نحــاول أن نرجــع إلــى النتــائج التــي توصــلت إلیهــ

التـي تعرضـنا إلیهـا مختلفة وما توصلت إلیه دراستنا الراهنة كما تجدر اإلشارة إلى أن نتـائج هـذه الدراسـات 

 .أخرى جاءت متفقة في جوانب مع دراستنا الحالیة ومختلفة في جوانب

وقد جاءت نتـائج الدراسـة التـي قامـت بهـا "نهـى إدریـس عبـد اهللا حسـن" حـول أثـر التـدریب فـي رفـع إنتاجیـة 

العـــاملین متفقـــة مـــع دراســـتنا فـــي كـــون كلتاهمـــا توصـــال إلـــى أن التـــدریب یلعـــب دورا هامـــا فـــي رفـــع الكفـــاءة 

 اإلنتاجیة.

داء فیجـب أن ال یسـاعد علـى رفـع كفـاءة األ كما توصلت من خالل دراستها إلى أن التدریب الـداخلي وحـده

ـــر ل ـــدریب الخـــارجي لرفـــع كفـــاءةتعطـــي اهتمامـــا أكب ـــى نجاحـــات األ لت ـــادل العـــاملین والوقـــوف عل خـــرین وتب

یتوافق مع نتائج دراستنا الراهنة التي أكدت أنه ال بد للمؤسسة أن تهتم بالتدریب الداخلي  الخبرات، وهذا ما

 الوقوف على نجاحات أفرادها والرفع من كفاءتهم.والخارجي معا حتى تتمكن من 

كمـــا توصـــلت مــــن خـــالل دراســـتها إلــــى أن الشـــركة تعتمـــد فــــي تعیینهـــا علـــى المؤهــــل العلمـــي (ماجیســــتیر 

ســـة ال تعتمـــد فـــي تعیینهـــا علـــى مـــا یختلـــف تمامـــا مـــع نتـــائج دراســـتنا التـــي أكـــدت أن المؤس ) وهـــوودكتـــوراه

 العمل اإلنتاجي بالمؤسسة ال یتطلب مستویات تعلیمیة عالیة.ن ل العلمي ذلك على اعتبارها بأالمؤه
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كما توصلت من خالل دراستها إلى أن الجهود المبذولة في تدریب العاملین بالشركة ال تؤدي على تحسین 

األداء وهذا مـا یختلـف تمامـا مـع نتـائج دراسـتنا التـي أكـدت بـأن اسـتراتیجیة المؤسسـة والجهـود المبذولـة فـي 

 ملین بها أدت إلى تحسین ورفع أدائهم.تدریب العا

أما بالنسبة لدراسة " محمـد سـالم مفتـاح كعبـار" حـول اسـتخدام اسـتراتیجیة التـدریب فـي رفـع كفـاءة العـاملین 

وجاءت مخالفة تماما لدراستنا ذلك ألن نتائج هذا البحث تشیر إلى أن الذین یشتغلون في األجهزة اإلداریـة 

ـــا عمـــا یتما ـــة غیـــر مـــؤهلین علمی شـــى وفـــق تخصصـــاتهم غیـــر أن دراســـتنا الراهنـــة توصـــلت إلـــى أن العملی

 التدریبیة تتماشى وفقا لتخصصات واحتیاجات العاملین بالمؤسسة. 

و" إبـراهیم مهـدي عـارف" حـول التـدریب خالـد عبـد القـادر" بهـا كـل مـن " نهـاد  أما بالنسبة للدراسة التي قـام

فقــد كانــت نتائجهــا قریبــة جــدا لمــا توصــلت إلیــه دراســتنا الراهنــة،  نودوره فــي رفــع الكفــاءة اإلنتاجیــة للعــاملی

یتفق  حیث توصلت إلى أن هناك عالقة تأثیر معنویة بین التدریب ورفع الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین وهذا ما

 مع نتیجة دراستنا بأن هناك عالقة بین البرامج التدریبیة ورفع الكفاءة اإلنتاجیة. 

ســـة إلـــى أن المصـــارف المبحوثـــة تمـــنح المكافـــآت للعـــاملین الـــذین یتمیـــزون بكفـــاءة هـــذه الدراكمـــا توصـــلت 

إنتاجیة عالیة، وهذا ما توصلت إلیه نتائج دراستنا بان مؤسسة الكاتمیة للفیلـین تقـوم بمـنح مكافـآت وحـوافز 

  للعاملین بها والذین یتمیزون بكفاءة عالیة.

ن هنــاك ضــعف فــي اهتمــام المصــارف المبحوثــة بــالتقویم المســتمر كمــا توصــال مــن خــالل دراســتهما إلــى أ

لكفاءة العاملین اإلنتاجیة وهذا ما یختلف مع دراستنا التي أكدت أن هناك اهتمام جید مـن طـرف المؤسسـة 

 بالتقویم المستمر لكفاءة العاملین اإلنتاجیة.

حول تأثیر التدریب علـى إنتاجیـة المؤسسـة  وتجدر اإلشارة إلى نتائج الدراسة التي قام بها " بوعریوة الربیع"

فقد كانت نتائجهـا متطابقـة إلـى حـد مـا مـع نتـائج دراسـتنا الراهنـة ذلـك أن اسـتراتیجیة تنمیـة المـوارد البشـریة 

فـــي المؤسســـة تقـــوم بدرجـــة كبیـــرة علـــى التـــدریب، ودراســـتنا إلـــى أن عملیـــة التـــدریب یعتبـــر اســـتثمارا حقیقیـــا 

 للمؤسسة.

ل دراســته إلــى أن عملیــة التــدریب تقــوم علــى االســتمراریة وهــذا مــن أجــل التكیــف مــع كمــا توصــل مــن خــال

وهـــذا مـــا یتوافـــق مـــع دراســـتنا الراهنـــة والتـــي أكـــدت أن المؤسســـة دائمـــا مـــا تقـــوم التغیـــرات البیئیـــة المتجـــددة 
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التغیــرات لنقــائص المالحظــة فــي أداء العــاملین وكــذا للتكیــف مــع ات تدریبیــة أخــرى تكمیلیــة لمعالجــة ابعملیــ

  .الحاصلة

وقــد جــاءت نتــائج الدراســة التــي قامــت بهــا "ســلیمة بوخنــان" حــول التكــوین المهنــي والكفــاءة اإلنتاجیــة      

متفقة مع دراستنا في كون كلتاهما توصال إلى أن الدورات التدریبیة تساهم في زیادة القدرة على التحكم في 

 التقنیات.

ریب یرفـع مـن أداء العامـل ویسـمح بتنمیـة قدراتـه مـع مـا یـتالءم مـع كما توصلت من خالل دراسـتها أن التـد

توصــلت إلیــه دراســتنا فــي أن تــدریب العــاملین یســمح بتنمیــة قــدراتهم  المســتجدات البیئیــة الســریعة، وهــذا مــا

 والتحسین من مستوى أدائهم كما یسمح بربط الخبرات التي اكتسبوها بالحیاة المهنیة.

ن التـــدریب یســـمح بـــالتخفیض مـــن حـــوادث العمـــل والســـرعة فـــي إنجـــاز ها أمـــن خـــالل دراســـتكمـــا توصـــلت 

األعمــال وهــذا مــا یتفــق مــع نتیجــة دراســتنا بــأن إخضــاع العــاملین لبــرامج تدریبیــة یســهم فــي التخفــیض مــن 

 حوادث العمل والسرعة في إنجاز العمل.

تدریبیة أثنـاء العمـل فـي رفـع كفـاءة أما بالنسبة للدراسة التي قام بها " بورنان خلیل" حول مساهمة البرامج ال

العاملین في اإلدارة الریاضیة بالجزائر فقد كانت نتائجها مختلفة نوعا ما لما توصلنا إلیه فـي دراسـتنا، ذلـك 

ألن دراسته توصلت إلى أن البرامج التدریبیة أثناء العمـل ال تـتالءم مـع االحتیاجـات التدریبیـة للعـاملین فـي 

ال یـتم وفـق االحتیاجـات التدریبیـة، غیـر أن دراسـتنا عـداد الـدورات التدریبیـة ائریة وأن إاإلدارة الریاضیة الجز 

الراهنـــة توصـــلت إلـــى أن المؤسســـة تقـــوم بإعـــداد دورات وبـــرامج تدریبیـــة وفقـــا لمـــا یـــتالءم مـــع االحتیاجـــات 

 ل مهاراتهم لتحسین مستوى أدائهم.التدریبیة للعاملین قصد تنمیة وصق

 

 :ضوء المقاربات النظریة في -2-3

أكـــد تـــایلور فـــي نظریـــة اإلدارة العلمیـــة علـــى ضـــرورة اســـتخدام األســـلوب العلمـــي القـــائم علـــى أســـس       

وقوانین محكمة، وأن زیادة إنتاجیة العمل تتحقق بواسطة االختیار العلمـي للعـاملین واختیـار أفضـل المـوارد 

ى ضــرورة فصــل المهــام وتحمــل اإلدارة مســؤولیة اختیــار المتاحــة والمناســبة إلنجــاز العمــل، وكــذلك أكــد علــ

لى دراستنا الراهنـة نجـد أن مـا جـاء فـي هـذه ئفهم وتحمل مسؤولیتها، وبالعودة إالعاملین وتدریبهم ألداء وظا
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النظریة یتفق مع واقع المؤسسة محل الدراسة، إذ أكدت نتائج دراستنا أن اختیار العمال یكـون علـى أسـاس 

رة في أداء األعمال، كما أكدت على عملیة تقسـیم وفصـل المهـام وأن اإلدارة هـي مـن تتكلـف الكفاءة والمها

 بعملیة تدریب العمال وهذا ما یلخص مبدأ الرجل المناسب في العمل المناسب. 

وقــد أكــدت النظریــة البیروقراطیــة لمــاكس فیبــر أیضــا علــى ضــرورة تعیــین األفــراد العــاملین فــي المنظمــة     

فیبـر یـذهب إلـى القـول علـى أهمیـة أن یـدرب الفـرد  فـاءة والخبـرة، باإلضـافة إلـى أنلمقـدرة والكعلى أساس ا

لبیروقراطـي بالـدور من أجل تنمیة مهاراتـه ومعارفـه بغیـة زیـادة كفاءتـه وهـذا یـدل علـى مـدى وعـي التنظـیم ا

فـي نتـائج الدراسـة الراهنـة  به التدریب في زیادة مقدرة األفـراد علـى األداء الجیـد وهـذا مـا جـاءالمهم الذي یلع

حیــث أكــدت أن التــدریب یســاهم فــي تنمیــة وتطــویر مهــارات وقدراتــه العــاملین بالمؤسســة ذلــك بمــا یرفــع مــن 

 كفاءة األداء وبالتالي الرفع من اإلنتاجیة.

أكـــدت علـــى العدیـــد مـــن النقـــاط الهامـــة فـــي عملیـــة  ظریـــة التكـــوین اإلداري لفـــایول فقـــدأمـــا بالنســـبة لن      

ـــة الت وظیـــف وتســـییر العمـــل وكیفیـــة التعامـــل مـــع العـــاملین كتوظیـــف عمـــال أكفـــاء یتمتعـــون بـــالخبرة العلمی

والقــدرات الفنیـــة مـــع تأكیـــدها  علـــى أهمیـــة التـــدریب وتقســـیم العمـــل واالنضـــباط والتحفیـــز المـــادي، وهـــذا مـــا 

قدرات وتطـویر المهـارات، وأن لبرامج التدریبیة أهمیة كبیرة في تنمیة اللت إلیه دراستنا الراهنة إلى أن لتوص

التدریب یرتبط بالكفاءة المهنیة وأن العمال دائما مـا یكونـون فـي حاجـة مسـتمرة إلـى تنمیـة وتعزیـز قـدراتهم، 

وهــذا مــا جــاءت بــه نظریــة التكــوین اإلداري التــي أكــدت علــى ضــرورة التــدریب المســتمر فــي تنمیــة قــدرات 

 بفعالیة.العاملین بما یساعدهم على القیام بأعمالهم 

وتأثیرهـا علـى إنتاجیـة العامـل، فعملیـة كما أكدت نظریة العالقات اإلنسانیة على دور العوامل اإلنسـانیة    

ارتفــاع مســـتوى الكفـــاءة تــدریب العمـــال تســـاهم فــي تحقیـــق التـــوازن والفعالیــة فـــي المؤسســـة كمــا تســـاهم فـــي 

المشــاركة ورفــع الــروح المعنویــة لألفــراد  ر مبــدأن تحقیــق هــذه األهــداف تكــون مــن خــالل تــوفیاإلنتاجیــة إذ أ

وتنمیــة التعــاون بــین العــاملین، إذ أن االهتمــام بالجوانــب المعنویــة للعامــل تســاهم فــي تنظــیم القــوى البشــریة 

وتهیئتها للعمل لتحقیق كفاءة المؤسسة اإلنتاجیـة، ونالحـظ أن نتـائج دراسـتنا الراهنـة تتفـق مـع هـذه النظریـة 

ألوضاع المهنیة للعامل ومسـاعدته علـى تحسـین أدائـه وتدریبـه وتدعیمـه علـى ربـط فیما یخص باالهتمام با

خبراته المكتسبة بالحیاة المهنیة ونشر التعاون بین العمال الذي من شأنه أن یزید من دافعیتـه ورغبتـه نحـو 

 العمل وزیادة إنتاجیته. 
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اجــات اإلنســانیة، فتحقیــق لترتیــب الحأمــا بالنســبة لنظریــة الحاجــات ألبراهــام ماســلو والــذي تطــرق فیهــا     

فـــي تلبیـــة وٕاشـــباع الحاجـــات األساســـیة ویمكـــن أن تحقـــق المؤسســـة ؤسســـة یعـــود علـــى حرصـــها أهـــداف الم

كفاءتهــا اإلنتاجیــة مــن خــالل إشــباع حاجــات التقــدیر واالحتــرام وذلــك بــاالعتراف باإلنجــازات واالشــتراك فــي 

یة التي تسد حاجات تحقیق الذات، إذ أن نتائج دراستنا الراهنة اتخاذ القرارات واالستفادة من الدورات التدریب

توصلت إلى أن العامل المدرب لدیه القدرة علـى مواجهـة المشـكالت التـي تحـدث فـي بیئـة العمـل باإلضـافة 

 إلى زیادة الرغبة والدافعیة للعمل.

ین، إذ اهتمـت نظریـة هتمت بالطبیعة البشریة مـن خـالل صـیاغة نظـریتا   y xفي حین نجد أن نظریة    

Y  لمحـب ابالمورد البشري لتحقیق األهداف التنظیمیة للمؤسسة ویشمل هذا االهتمام العامل الطموح الـذكي

لعملــه والــذي تمیــزه روح االبــداع والمبــادرة وتحمــل المســؤولیة إذ ینبغــي علــى المؤسســة االهتمــام بــه وتدریبــه 

الفعالیـة وتقدیم الـدعم المـادي والمعنـوي لـه لكـي تحقـق الشـعور باالطمئنـان واالنتمـاء للمؤسسـة وذلـك لزیـادة 

 ورفع مستوى األداء داخل المؤسسة.

إذ أن المؤسسـة تهــتم بـالفرد العامــل  yهـذه النظریــة مـن حیـث افتراضــات النظریـة واتفقـت نتـائج دراســتنا مـع 

والمبدع والمسؤول عن عمله حیث تضمن له بیئة عمل هادئة وتراعي الفروق الفردیة الموجودة بین العمال 

دریبهم وتــوفیر الوســائل وكمــا تســعى إلــى تحســین وتطــویر قــدراتهم وزیــادة مهــاراتهم ومــواهبهم مــن خــالل تــ

 شباع حاجاتهم المختلفة لتحقیق نتائج إیجابیة للمؤسسة.الالزمة إل

للمؤسسـة ویظهـر ذلـك مـن  اسـتثمارا حقیقیـعتبر ابینما أوضحت نظریة رأس المال البشري أن التدریب ی    

خالل تخطیط الموارد البشریة وربطها باحتیاجات المؤسسـة وحسـب توزیعهـا والتقلیـل مـن مـدة اإلنجـاز، كـل 

 إلى تحقیق الفعالیة التنظیمیة. هذا یؤدي

وتــتم عملیـــة تنمیــة رأس المـــال البشــري مـــن خـــالل مبــدأ االنفـــاق علــى عملیـــة إعــداد األفـــراد ألداء وظـــائفهم 

وكذلك تطویر المهارات والقدرات وتوسیع نطاق خیارات الفرد في العمل، فالتدریب یدعم تحقیق النوعیة في 

دراســتنا الحالیــة علــى أن عملیــة تــدریب العــاملین تســهم فــي تحقیــق الخــدمات واإلنتــاج وهــذا یتفــق مــن نتــائج 

 النوعیة في الخدمات واإلنتاج.
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 النتائج العامة للدراسة: -3-3

 القیمة العلمیة ألي دراسة تقاس بالنتائج التي یتوصل إلیها الباحث وبناء على البیانات المتحصل علیها إن 

من خالل الدراسـة المیدانیـة التـي تـم إجرائهـا حـول دور البـرامج التدریبیـة فـي الرفـع مـن الكفـاءة اإلنتاجیـة و 

 للمؤسسة في مؤسسة الكاتمیة للفیلین بجیجل تم التوصل إلى النتائج التالیة:

 _ البرامج التدریبیة تلعب دورا هاما في الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة.

دریب الــداخلي والخـــارجي لتمكنهـــا مــن الوقـــوف علـــى نجاحــات عمالهـــا والرفـــع مـــن _ اهتمــام المؤسســـة بالتـــ

 كفاءتهم.

 _ الجهود المبذولة في تدریب العاملین بالمؤسسة تؤدي إلى تحسین أدائهم.

 _تقوم العملیة التدریبیة وفقا لما یتالءم مع االحتیاجات التدریبیة للعاملین.

رة نظــرا لمـــا لـــه مـــن ارتبـــاط التـــدریب فـــي عصـــرنا الحــالي موضـــوعا أساســـیا مـــن موضـــوعات اإلدا _ یعتبــر

 نتاجیة وتنمیة الموارد البشریة.مباشر باإل

 _ تساهم المدة المخصصة للبرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل.

 _ یساهم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال.
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  التوصیات واالقتراحات: -3-4

في ضوء دراستنا ومن خالل الدراسـة المیدانیـة نقتـرح جملـة مـن التوصـیات واالقتراحـات التـي نأمـل 

أن تحسن من أوضاع العاملین وأوضاع المؤسسة لتحقیق أهدافها وأهداف عمالها مـن أجـل تحسـین أدائهـم 

 للرفع من كفاءتها اإلنتاجیة ومن أهم هذه التوصیات: 

حافظــة علــى هــذا المســتوى مــن االهتمــام بالتــدریب مــع زیــادة فــرص التــدریب للعــاملین فــي المؤسســة الم -

 لتشمل جمیع العاملین وحسب احتیاجاتهم التدریبیة.

 األخذ بعین االعتبار طبیعة المتدربین واتجاهاتهم ومستویاتهم العلمیة والتنظیمیة. -

 ات العاملین ومتطلبات العمل داخل المؤسسة.أن تكون البرامج التدریبیة متخصصة وفق احتیاج -

علــى المؤسســة برمجــة دورات تدریبیــة بصــفة مســتمرة ومنظمــة مــع تقیــیم مســتمر للبــرامج التدریبیــة وألداء  -

 العمال من أجل تحسین كفاءة المؤسسة.

فادة مـن الـدورة االهتمام بعملیـة التقیـیم بعـد التـدریب ومتابعـة المتـدربین بتقـاریر األداء لمعرفـة مـدى االسـت -

 التدریبیة.

عمــل تقیــیم للبــرامج التدریبیــة قبــل وبعــد تنفیــذ العملیــة التدریبیــة، ومتابعــة انضــباط المتــدربین فــي الــدورة  -

 التدریبیة.

وفي األخیر على المؤسسة أن تقدر جیدا االحتیاجات التدریبیة من أجل الحصول على النتائج المرجوة من 

 التدریب.
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 خالصة

سـتمارة التـي تـم توزیعهـا علـى ض وتحلیـل البیانـات الـواردة فـي االحاولنا من خـالل هـذا الفصـل عـر 

المبحوثین عند إجراء الدراسة المیدانیة ونشیر بهذا الصدد أن تحلیل البیانات لم یقتصر فقط علـى البیانـات 

ي تم جمعها بواسطة المقابلة وٕانما یشمل كذلك البیانات والمعلومات التالتي تم جمعها عن طریق االستمارة 

اولنــا أن لدراســة فــي ظــل الفرضــیات وبعــد ذلــك حوالمالحظــة بالمشــاركة، ثــم حاولنــا مناقشــة وتفســیر نتــائج ا

نخــرج إلــى النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســات األخــرى فــي بیئــات مختلفــة، وفــي األخیــر قمنــا باســتعراض 

 .لدراسةفي هذه ا النتائج العامة التي تم التوصل إلیها
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 الخاتمة

وفــي ختامنــا للبحــث والدراســة حــول موضــوع البــرامج التدریبیــة ودورهــا فــي الرفــع مــن الكفــاءة اإلنتاجیــة     

للمؤسســة حاولنــا الكشــف عــن ماهیــة النشــاط التــدریبي وأهمیتــه فــي هــذه المؤسســة ذات الطــابع االقتصــادي 

إنتاجیا وخدماتیا انطالقا من أسـالیب یجابیات ترفع من قیمة المؤسسة والصناعي وما یمكن أن یحدثه من إ

 فعالة.

فهذه الدراسة أكدت على أهمیـة البـرامج التدریبیـة إذ تعـد مـن الوظـائف الهامـة فـي المؤسسـة والتـي ال یمكـن 

االســتغناء عنهــا ألن المؤسســة التــي تریــد البقــاء واالســتمرار والتمیــز البــد أن تــولي اهتمامــا كبیــرا لمواردهــا 

ورات تدریبیــة باســتمرار حتــى تــتمكن مــن تحســین وتطــویر مهــاراتهم وقــدراتهم ومحاولــة البشــریة وأن تقــوم بــد

تغییـــر ســـلوكهم واتجاهـــاتهم بشـــكل إیجـــابي ذلـــك حتـــى یتســـنى لهـــم القیـــام باألعمـــال الموكلـــة إلـــیهم وبالتـــالي 

ء تحســـین أدائهـــم الـــذي یســـهم فـــي الرفـــع مـــن كفـــاءة المؤسســـة اإلنتاجیـــة، باإلضـــافة إلـــى ذلـــك إن تغییـــر أدا

 العاملین وسلوكهم یدل على نجاح البرامج التدریبیة واالستفادة منها.

وبعــد تطرقنــا إلــى أهــم النقــاط المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن خــالل الجانــب النظــري والتــي تخدمــه بشــكل 

جابة نفي الفروض التي كانت مقترحة لإلمباشر ألحقنا هذا األخیر بشق میداني بغیة التحقق من صحة أو 

 شكال المطروح. عن اإل

وبعد مناقشتنا للنتائج وتحلیلها وفق الفرضیتین یمكننا القول أنه ال یمكن لهذه المؤسسة تجاهل الـدور الـذي 

لى ملین فیها، فالعامل بحاجة دائما إتقوم به العملیة التدریبیة وما تحدثه من تغییرات على مستوى أداء العا

وعلـى اعتبـار أنـه مـورد بشـري فالمؤسسـة هنـا بحاجـة إلـى  المزید من الـتعلم حتـى یحسـن مـن طریقـة عملـه،

تفجیر طاقاتـه وقدراتـه الكامنـة السـتغاللها بشـكل أفضـل، وال یـتم إخـراج هـذه المهـارات إلـى أرض الواقـع إال 

عــن طریــق تولیــد الرغبــة لــدیهم والدافعیــة للعمــل مــن خــالل تخصــیص بــرامج ودورات تدریبیــة تجعــل أدائهــم 

م مســتمر، وهــو الهــدف المــراد تحقیقــه مــن وراء كفــاءة المؤسســة اإلنتاجیــة فــي تقــد یتحســن ویتطــور لتكــون

النشاط التدریبي، وفي نهایة المطاف یمكننا القول بـأن تـدریب وتنمیـة قـدرات العـاملین ضـرورة حتمیـة حتـى 

ات تبقى المؤسسة في تقدم مستمر وتطمح إلى السیطرة على السوق بمیزة تنافسیة تمیزها عن باقي المؤسس

 األخرى. 
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   الملخص 

دراســة  للمؤسســة"البــرامج التدریبیــة فــي الرفــع مــن الكفــاءة اإلنتاجیــة  ب "دورتهــدف هــذه الدراســة المرســومة 
إلى معرفة دور البرامج التدریبیة في الرفع من الكفاءة اإلنتاجیـة  -جیجل–میدانیة بمؤسسة الكاتمیة للفیلین 

مدى مساهمة البرامج  بالتساؤل الرئیسي التالي: ما . حیث تحددت المشكلة األساسیة لهذه الدراسةللمؤسسة
 التدریبیة في الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة؟

 وقد تفرع منه السؤالین التالیین: 

 _ هل تساهم مدة البرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل؟1

 _ هل یساهم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال؟2

ة على تساؤالت الدراسة تم صیاغة الفرضیة الرئیسیة التي مفادها تساهم البرامج التدریبیة في الرفـع ولإلجاب
 من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة.

 والتي انبثقت منها الفرضیتین الجزئیتین التالیتین:

 _ تساهم مدة البرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل.

 في الرفع من أداء العمال. _یساهم محتوى البرنامج التدریبي

ذ تضمن الجانب النظري أربعة فصول، بحیث تم التطرق في وقد تناولت الدراسة جانبین نظري ومیداني، إ
الفصل األول لموضوع الدراسـة، أمـا الفصـل الثـاني فقـد تمحـور حـول المقاربـات النظریـة لموضـوع الدراسـة، 

 ة، أما الفصل الرابع فقد تمحور حول الكفاءة اإلنتاجیة.بینما تمحور الفصل الثالث حول البرامج التدریبی

أما الجانب المیداني فقد اشتمل على اإلطار المنهجي للدراسة المیدانیة باإلضافة إلى عرض وتحلیل نتائج 
 الدراسة. 

ولتحقیق أهداف الدراسة تم االعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـي، وعلـى االسـتمارة كــأداة رئیسـیة لجمـع 
عامل من  37البیانات والمعلومات الخاصة بهذه الدراسة، بحیث تم توزیعها على أفراد العینة والمكونة من 

 عمال مؤسسة الكاتمیة للفیلین.

 وأسفرت الدراسة عن النتائج التالیة:

 _البرامج التدریبیة تلعب دورا هاما في الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسة.

 



بالتـــدریب الــداخلي والخـــارجي لتمكنهـــا مــن الوقـــوف علـــى نجاحــات عمالهـــا والرفـــع مـــن هتمــام المؤسســـة _ ا
 كفاءتهم.

 ولة في تدریب العاملین بالمؤسسة تؤدي إلى تحسین أدائهم._ الجهود المبذ

 _ تقوم العملیة التدریبیة وفق ما یتالءم مع االحتیاجات التدریبیة للعاملین.

ضـــوعا أساســـیا مـــن موضـــوعات اإلدارة نظـــرا لمـــا لـــه مـــن ارتبـــاط _ یعــابر التـــدریب فـــي عصـــرنا الحـــالي مو 
 مباشر باإلنتاجیة وتنمیة الموارد البشریة.

 _تساهم المدة المخصصة للبرنامج التدریبي في زیادة فعالیة العامل. 

 _ یساهم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال.

  دریبیة ، االنتاجیة ، الكفاءة االنتاجیة: التدریب ، البرامج التالكلمات المفتاحیة 

Abstract 

This study which is entitled "The Role of Training Programs in Raising the Institution's 
Productive Efficiency" -a field study at the Katmiya Foundation for cork - Jijel – aims to 
identify the role of training programs in raising the productive efficiency of the institution. The 
main problem of this study was determined by the following key question: to what extent do 
the training programs contribute in raising the productive efficiency of the institution? 

Consequently, the following two questions emerged from the main question:  

1_ Does the duration of the training program contribute to increasing the employee’s 
effectiveness? 

2_ Does the content of the training program contribute to raising the performance of the 
employees? 

In order to answer the research questions, the main hypothesis was formulated as follows: 
the training programs contribute to raising the productive efficiency of the institution.   

From which emerged the following two hypotheses: 

The duration of the training program contributes to increasing the employee’s effectiveness. 

The content of the training program contributes to raising the performance of workers. 

The study has two sides, theoretical and practical. The theoretical part contains four 
chapters: the first chapter dealt with the subject of the study; the second chapter focused on 



theoretical approaches to the subject of the study; the third chapter focused on training 
programs, whereas the fourth chapter focused on productive efficiency. 

As for the field work, it included the methodological framework of the field study in addition 
to the presentation and analysis of the obtained results.  

Thus, to achieve the objectives of the study, a descriptive analytical method was selected 
where the questionnaire was used as a main tool for collecting data and information needed 
for this study. It was then distributed to a sample of thirty-seven (37) employee from the Al 
Katmiya Foundation for cork.   

The study revealed the following results:  

-Training programs play an important role in raising the productive efficiency of the 
institution.  

_ The institution's interest in internal and external training so as to be able to identify the 
success of its workers and hence, raise their efficiency.  

-Efforts made in the process of training the employees of the organization eventually lead to 
improving their performance. 

- The training process is carried out in accordance with the training needs of the 
employees. 

-Training in the present time is considered a basic topic of management due to its direct link 
to productivity and human resource development. 

-The duration of the training program contributes to increasing the employee's effectiveness. 

-The content of the training program contributes to raising the performance of workers. 

Key words:  Training, Training Program, Productivity, Productive Efficiency 
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 تدریب متخصص                      تدریب علمي                          تدریب مھني 

 كم عدد الدورات التدریبیة التي استفدت منھا ؟  -8

 دورة واحدة              دورتین              ثالث دورات                  أكثر من ثالث دورات

 كم استغرقت مدة الدورة التدریبیة التي تلقیتھا ؟  -9

 أشھر 6أشھر إلى  3أشھر                        من  3أقل من شھر                  من شھر إلى 

 كافیة لإلحاطة بجمیع جوانب عملك ؟ الذي تلقیتھ ھل مدة التدریب  -10

 نعم                            ال

 نت اجابتك ب "ال" یرجع ذلك إلى: إذا كا

 ات العملاجمدة قلیلة ال تتناسب مع متطلبات وإحتی

 كثافة البرامج التدریبیة التي ال تستجیب لطموحات المتدرب المھنیة
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 أخرى تذكر...................

 ھل حجم الدورات التدریبیة التي تتلقاھا تكسبك القدرة عللى أداء عملك ؟ -11

 نعم                          ال 

 ھل أسالیب التدریب المتبعة في المؤسسة: -12

 أسالیب تقلیدیة                  أسالیب حدیثة 

 باختالف نمط العمل:األسالیب المتبعة أثناء التدریب تختلف  -13

 ال         نعم                 

 ھل استفادتك من الدورات التدریبیة تقوي لدیك الرغبة في العمل ؟  -14

 نعم                       ال

 إذا كانت اجابتك ب "نعم" فھل تلك الرغبة ناتجة عن : 

 امكانیتة القیام بأي مھمة 

 قناعتك بأنھ أصبح لدیك الخبرة اتجاه عمل معین 

 حبك لمھنتك وترید التوسع فیھا أكثر 

 أخرى تذكر ............................

 تلقیك للدورات التدریبیة یقلل من وقت أداء العمل ؟ -15

 نعم                         ال

 ھل یتم الخضوع لدورات تدریبیة أخرى تكمیلیة لمعالجة النقائص المالحظة ؟ -16

 أبدا                دائما                      أحیانا  

 مانوع المھارات التي ساھمت العملیة التدریبیة في تنمیتھا لدیك ؟ -17

 مھارات التحكم في الوسائل

 مھارات ذھنیة 

 مھارات فنیة 

 كلھا معا 

 اھو تقییمك للعملیة التدریبیة ؟   م -18
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 ممتاز                             جید                          حسن  

 ضعیف                         ضعیف جدا 

 المحور الثالث: یساھم محتوى البرنامج التدریبي في الرفع من أداء العمال 

 ما الھدف من خضوعك للبرنامج التدریبي ؟  -19

 تحسین مستوى األداء 

 ین االنتاجیة تحس

  جودة المنتوج

 برایك ماھو األسلوب األكثر فعالیة في زیادة مستوى أداء العمال ؟ -20

 التدریب النظري 

 التدریب التطبیقي 

 التدریب في وقع العمل  

 ھل یغطي محتوى البرنامج التدریبي االحتیاجات المطلوبة ؟ -21

 أحیانا                            أبدا    دائما                  

 ھل یراعي محتوى الدورة التدریبیة الفروق الفردیة بین العمال ؟ -22

 دائما                     أحیانا                            أبدا

 ماھي طبیعة األھداف المندرجة في محتوى المادة التدریبیة ؟ -23

 واضحة                مقبولة                       غامضة 

 ھل لھذه البرامج دور في تحسین أدائك في المؤسسة ؟  -24

 دائما                   أحیانا                      أبدا

 في حالة االجابة ب "دائما " تفید في :

 اكتساب الخبرة

 ر المھاراتیتطو

 التحكم في التقنیات 

 كلھا معا
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 لجوء المؤسسة إلى تحدید االحتیاجات التدریبیة للعمل یعود إلى : -25

 رغبة المؤسسة في تنمیة كفائتھا 

 وجود فجوة بین األھداف المسطرة والنتائج المحققة

 تدني نوعیة الخدمات التي تقدمھا المؤسسة 

 تذكر..............................أخرى 

ھل تحدد المؤسسة االحتیاجات التدریبیة بناءا عللى الصعوبات التي یواجھھا العمال في أداء  -26
 أعمالھم ؟

 نعم                        ال 

 في بیئة العمل ؟ھل تلقیك لبرنامج تدریبي یكسبك القدرة على مواجھة المشكالت التي تحدث  -27

 دائما                     أحیانا                    أبدا

ھل یتیح محتوى البرامج التدریبیة الفرصة للمتدربین لربط خبراتھم التي اكتسبوھا بالحیاة المھنیة  -28 
 ؟

 دائما                 أحیانا                       أبدا

 المعوقات التي تواجھ تحقیق الكفاءة االنتاجیة المطلوبة في المؤسسة ؟ماھي  -29

 عدم اعتماد المؤسسة على برامج تدریبیة  

 األسالیب التقلیدیة االعتماد على 

 ضعف االمكانیات المالیة المتاحة 

 أخرى تذكر ...........................................................

ھل العمال الذین تلقوا تدریبات في میادین معینة ھم فقط من یمتلكون القدرة للرفع من كفاءة  -30
 المؤسسة االنتاجیة ؟ 

 دائما                       أحیانا                         أبدا

 ھل یساعد التدریب في التحسین من جودة المؤسسة ؟ -31

 ال             نعم                

 اذا كانت االجابة ب "نعم" یبرز ھذا التحسین في :

 إضافة منتوج جدید
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 تحسین القدرة التنافسیة للمنتوج

 توسیع نطاق خدمات المؤسسة

 أخرى تذكر............................

 

 المؤسسة ؟  إنتاجیةھل یعتبر التدریب وسیلة للرفع من  -32

 نعم                              ال   

 اإلجابة ب " ال " فما ھو السبب؟إذا كانت 

.................................................................................................................... 
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