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دور البرامج التكو�ن
ة في تحسین السلوك التنظ
مي لألفراد 

  العاملین في المؤسسات الر�اض
ة
  ) الجزائر - أدرار - دراسة میدان�ة لمدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة ( 

  
  2را. مقصود عبد القاد  -  1د. زحاف محمد  
  ) Zahaf21@yahoo.fr (جامعة المسیلة  -معهد علوم النشاطات البدن�ة و الر
اضة  1
  

  : الملخص
  والر
اضة الش�اب مدیر
ة  في  التكو
ن�ة البرامج على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف
 المؤسسات في العاملین لألفراد التنظ�مي السلوك تحسین في  ودورها أدرار لوال�ة

 النواحي وتصحح االیجاب�ة النواحي عززت شأنها من س�اسات تبني أجل من ، الر
اض�ة
  قدراتهم وتنم�ة النفس�ة صحتهم على تحاف= و للعاملین المعنو�ة الروح ترفع و السلب�ة،
 سلوCهم في تغییرات إحداث و خبرات، و ومعارف مهارات، من لدیهم ما وتطو
ر

 .أعمالهم أداء اجل من واتجاهاتهم

Fعینة على,  الدراسة لهذه  لمالئمته فيالوص المنهج ال�احث استخدم ذلك ولتحقی 
 حیث – الجزائر – أدرار لوال�ة والر
اضة الش�اب �مدیر
ة موظف 45 عددها بلغ عشوائ�ة

Fیتحدد  البرامج هذه علي بناء  وتوصل,  التنظ�مي السلوك مق�اس علیهم طب  Oمستو 
 عدة على توقفی وهذا متدن�ا، أو متوسطا أو جیدا Cان إن ما العامل الفرد سلوك تحسن
 والرؤساء �الزمالء والعالقة العمل Cمناخ الخارج�ة البیئة مؤثرات تتضمن خارج�ة عوامل

 الموظف ومهارات قدرات تتضمن داخل�ة وعوامل العمل، مCان مالئمة ومدO والتجهیزات
 البرنامج �عناصر Cبیر حد إلى ترت�S العوامل وهذه العمل، نحو واتجاهاته واستعداداته


 .  نيالتكو

 الدراسات من المز
د بإجراء ال�احث یوصى ال�حث نتائج عنه أسفرت ما ضوء وفى
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 العاملین اإلفراد سلو�Cات وتحسین ض�S شأنها من التي المجال هذا في وال�حوث
 الر
اض�ة.  �المؤسسات

  .الكلمات األساس
ة: التكو�ن، السلوك التنظ
مي، المؤسسات الر�اض
ة -

  
  

 

The role of formative programs In improving organizational behavior 
Individuals working in the sports institutions  

(An Empirical Study of Youth and Sports Department of the mandate of the 
Adrar. Algeria) 

ABSTRACT: 
This study aims to identify the formative programs in the Youth and Sports 
Directorate of the mandate of Adrar and its role in improving the 
organizational behavior of individuals working in the sports institutions, To 
adopt policies that promote the positive aspects and correct the negative 
aspects, and raise the morale of the employees and maintain their mental health 
and develop their abilities and develop their skills, knowledge, and expertise, 
and changes in behavior and attitudes in order to do their jobs.     To achieve 
this, the researcher used the descriptive method, a random sample number 
reached 45 employees Directorate of Youth and Sports of the mandate of the 
Adrar - Algeria - As applied to them Organizational Behavior Scale, and 
reached based on these programs is determined by improved worker behavior 
once was good, medium or low level, depending on several external factors 
include the effects of the external environment, such as climate work and 
relationship with colleagues and superiors, equipment and appropriate extent of 
the workplace, and internal factors, including the capabilities and skills of the 
employee and the aptitudes and trends toward work, and these factors are 
largely connected with the formative elements of the program.                                               
In light of the search results researcher recommends further studies and 
research in this area that would adjust and improve the personnel behavior of 
sports institutions. 
- Key words: formative programs, Organizational behavior, Sports institutions 
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Le rôle des programmes de formation dans l'amélioration du 

comportement organisationnel des personnes travaillant dans les 

institutions sportives  
(Une étude empirique de la direction Jeunesse et des Sports de la wilaya 

d’ADRAR. Algérie) 
 

Résumé :  
 Cette étude vise à identifier les programmes de formation dans la Direction de 
la Jeunesse et des Sports du wilaya de Adrar et de son rôle dans l'amélioration 
du comportement organisationnel des personnes travaillant dans les institutions 
sportives, Pour adopter des politiques qui favorisent les aspects positifs et 
corriger les aspects négatifs, et augmenter le moral des employés et de 
maintenir leur santé mentale et de développer leurs capacités et leurs 
compétences, les connaissances et l'expertise, et faire   les changements dans le 
comportement et les attitudes afin de faire leur travail. 
Pour ce faire, le chercheur a utilisé la méthode descriptive, sur un échantillon 
aléatoire comptait 45 employés de la Direction de la Jeunesse et des Sports du 
wilaya de l'Adrar - Algérie - Où ils ont appliqué l'échelle du comportement 
organisationnel, Et atteint sur la base de ces programmes est déterminé par une 
amélioration du comportement des travailleurs une fois était bonne, moyenne 
ou faible niveau, en fonction de plusieurs facteurs externes comprennent les 
effets de l'environnement extérieur, tels que l'action climatique et les relations 
avec les collègues et supérieurs, de l'équipement et de l'étendue appropriée du 
lieu de travail, et les facteurs internes, y compris les capacités et les 
compétences de l'employé et les préparations et les tendances vers travailler, et 
ces facteurs sont en grande partie liés aux éléments de formation du 
programme. À la lumière  des résultats le chercheur recommande de poursuivre 
les études et recherches dans ce domaine qui va ajuster et d'améliorer le 
comportement personnel des institutions sportives du personnel. 
  - Mots-clés: la formation, Comportement organisationnel, Les institutions 

sportives 
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   مقدمة: - 
 أفرادها لتنظ�م سلوك المثلى طرق ال عن ت�حث وهي اإلنسان�ة، المجتمعات وجدت أن منذ
 المؤسسات ال، فأص�حت أم ذلك یدرCون  Cانوا سواء لها االستمرار واالستقرار �ضمن لما

 التمیز هو أساس الن هذا األخیر مضى، وقت أX من أكثر ال�شرX  �العنصر تهتم الیوم
 ساتوٕانتاجها مقارنة �المؤس خدماتها في تحققه أن مؤسسة ألX �مCن الذX والتفوق 
 العالم التي �شهدها الهائلة و التغییرات والمعرفي التكنولوجي التقدم ومع  .   لها المنافسة

  طر
F عن هذا التقدم مواك�ة الضرورX للمؤسسات من أص�ح الح�اة، مجاالت جم�ع في
 من مهارات، لد�ه ما وتطو
ر الفرد قدرات تنم�ة إلى یهدف الذX و عمل�ة التكو
ن

  .أعمالهم اجل أداء من واتجاهاتهم سلوCهم في تغییرات إحداث و خبرات، و ومعارف
 تصرف فیها متكاملة تكو
ن�ة برامج وضع على تحرص الحدیثة جل المؤسسات فان لذالك

 لها ولألفراد ، إن ایجابي مردود على الحصول اجل من الكثیر والمال والجهد الوقت من
 عن و الر
ادة، وهذا التفوق  لتحقیF مؤسسةعلیها ال تعتمد التي الوسائل أهم من التكو
ن
F
 وتطو
ر مهارتهم اكتشاف على العمال خاللها من تساعد تكو
ن�ة، دورات إقامة طر

 .المؤسسة  و
خدم یخدمهم �ما استثمارها اجل من سلوCهم في والتغییر وقدراتهم
الوقت ألنها تعد في  دولة أX في األجهزة أهم من و�اعت�ار أن المؤسسات الر
اض�ة 

لذا نجد الدول  الحالي من أنجع المؤسسات في دفع عجلة االقتصاد في أX �الد أو دولة،
 تكو
ني وضع برنامج طر
F عن جدید هو ما �Cل أفرادها بتزو
د Cثیر المتقدمة تهتم

ومن هذا المنطلF جاءت هذه الدراسة لتسلS الضوء على الدور الذX .وهادف  متكامل
و
ن�ة  في ض�S و تحسن السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �مدر
ة تلع�ه هذه البرامج التك

الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار،و Cذا محاولة تصح�ح  وتعدیل �عض االنحرافات 
 .والسلوCات التي من شأنها أن تعیF سیر العمل �المؤسسة الر
اض�ة

  المش-لة:  -
 و العولمة �سبب Cبیر �اهتمام األعمال منظمات تواجهها التي المشCالت حظیت لقد

 اتخذت حیث .الفرد مCان واحتاللها العمل في جدیدة ووسائل تقن�ات ودخول التكنولوج�ا،
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 بینها المؤسسات الر
اض�ة  ، ومن التطورات هذا Cل لمواك�ة متعددة إجراءات المنظمات
 ام تقن�ة �قدر أو فن�ة مشCالت �الضرورة ل�ست المنظمات مشCالت أن تبین قد أنه غیر
 الن المنظمات وذالك في اإلنساني السلوك عن ناتجة سلو�Cة أو تنظ�م�ة مشCالت هي

 إحدO فان ولذا اإلدار
ون، بها یتعامل التي األول�ة العناصر أهم من ال�شرX  العنصر
 وتعدیل بتشCیل وذالك الكفء اإلنساني العنصر وتنم�ة تكو
ن هي لإلدارة الرئ�س�ة المهام
 قدرات لتنم�ة التكو
ن عمل�ة على بذالك معتمدة المنظمة، شاطاتن مع یتفF �ما سلوCه
 ق�م مع یتمشى �ما وق�مهم اتجاهاتهم وتغییر بینهم، العالقات وتعز
ز ومهاراتهم األفراد

 فاعل�ة ز
ادة الن المنظمة، داخل الفرد سلوك فهم من الضرورX  لهذا .المنظمة واتجاهات
 وفعال ایجابي تأثیر له ومواه�ه وقدراته لطاقاته األمثل االستغالل طر
F عن العنصر هذا

صح�ح,  والعCس العمل، عن والرضا الماد�ة اإلنتاج عناصر على خاصة المنظمة،
 البد لهذا .ال�شر
ة والكفاءات الموارد أو من ناح�ة الماد�ة العناصر سواءا من ناح�ة ز
ادة

 التقدم ومع .الفرد سلوك اءور  واألس�اب الخف�ة الدوافع فهم في التعمF المنظمات على
 في الوسائل أهم من أص�ح التكو
ن الح�اة مجاالت Cافة في نشهده التي المتسارع والتطور

 التقن�ة و واإلدار
ة، الفن�ة والمهارات العلم�ة �الخبرات وتزو
دها ال�شر
ة، الموارد تنم�ة
 اإلجراءات وت�س�S �ة،التنظ�م اله�اكل وتطو
ر اإلنتاج�ة، الكفاءة ز
ادة من تمCنها التي

 المنظمة تحقیF اجل من االتصال وعمل�ات العمل ممارسة طرق  وتسهیل اإلدار
ة،
                                 .      واستمرارها �قائها ضمان و�التالي عاملیها، وأهداف أهدافها

 العاملین زودت متنوعة، ومعلومات مستحدثة، وأفCار جدیدة، معرفة من �قدمه �ما فالتكو
ن
 تجدید على وتساعدهم وق�مهم، وأفCارهم اتجاهاتهم على تؤثر عدیدة وقدرات �مهارات
 �عود �ما.إنتاجیتهم من رفع و�التالي المنظمة، في یؤذونه الذX الدور لطب�عة نظرتهم
 العمل�ات أهم من تعد التكو
ن عمل�ة فإن وعل�ه .المنظمة على و علیهم �الفائدة

 الطب�ع�ة االستجا�ة عن ف�عبر السلوك أما   ال�شر
ة. الموارد إدارة تؤدیها التي والنشاطات
 الخارج�ة �البیئة التصاله نتیجة أو األفراد من �غیره الحتكاكه نتیجة الفرد عن تصدر التي
 تفCیرX  أو حرCي عمل من الفرد عن �صدر ما Cل یتضمن السلوك أن �معني حوله، من
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 نامي مجال التنظ�مي السلوك أن من �الرغم .نفعاالتا أو مشاعر أو لغوX  سلوك أو
 داخل الناس سلوك فهم في تساعد التي الهامة العلم�ة الم�ادa من Cثیر �ه و للمعرفة

أهما علم  علوم لعدة محصلة فهو األخرO  العلوم �اقي عن مستقل غیر انه إال المنظمات،
 مواردها بتكو
ن االهتمام ىإل المعاصرة المنظمات لجأت حیث االجتماع، وعلم النفس،
 الخبرات لبناء حیو�ا وعنصرا اإلستراتیج�ة، استثماراتها من رئ�س�ا جزءا �اعت�ارها ال�شر
ة

 .�شغلونها التي اإلدار
ة ومناصبهم مستو�اتهم مختلف على للعاملین المتجددة والمهارات
 �الشCل عملهم أداء على تعینهم التي والمعلومات �المهارات األفراد �مد فالتكو
ن

 �عود مما ، عملهم نحو ایجابي �شCل وسلوCهم اتجاهاتهم تغییر على و�عمل المناسب،
 والتكو
ن ) . 14, ص  2005المنظمات ( احمد سید مصطفى ,  وعلى علیهم �الفائدة

 هدفا استراتیج�ا �عد خاصة، �صفة وفي المؤسسات الر
اض�ة  عامة، �صفة الجزائر في
 وسد الشاملة، التنم�ة مسؤول�ة لحمل وتأهیلها ال�شر
ة القوO  إعداد جلأ من الدولة تتبناه

المؤسسات  في المCونة العاملة القوO  إلى الجزائرX  المجتمع في المتنام�ة الحاجة
 الدول وخاصة العالم دول منها تعاني التي الجدیدة الظروف ظل في الر
اض�ة خاصة

المؤسسة  في التكو
ن�ة العمل�ة تطو
ر �حتم ذXال األمر التغییر، �س�اسة المناشدة العر�fة
 من التكو
ن یترCه ما ضوء وفي مستمرة. �صفة المختلفة �أ�عادها ومتا�عتها الر
اض�ة 

 السؤال في مشCلتها ص�اغة وتمت الدراسة هذه فCرة التنظ�مي، تبلورت السلوك في آثار
التنظ�مي لدO العاملین في  التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك هل البرامج:التالي الرئ�سي

  المؤسسات الر
اض�ة ؟
 التساؤالت الجزئ�ة : -
هل طب�عة البرامج التكو
ن�ة المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین   - 

  في المؤسسات الر
اض�ة ؟
 مستوO  على دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین التكو
ن�ة هل للبرامج- 

 مل في المؤسسات الر
اض�ة ؟ الع دافع�ة
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 مستوO  دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین على التكو
ن�ة هل البرامج - 
  في المؤسسات الر
اض�ة ؟ الوظ�في االنتماء

 
  األهداف:  -

البرامج التكو
ن�ة في تحسین السلوك التنظ�مي لدO  یهدف هذا ال�حث إلى معرفة دور
وهذا من خالل  )مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار(
اض�ة العاملین  في المؤسسات الر 

:  
 -  Oن�ة المقدمة في تحسین السلوك التنظ�مي لد
الكشف عن طب�عة البرامج التكو

  العاملین في المؤسسات الر
اض�ة 
 مستوO  على في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  التكو
ن�ة للبرامج دور إبراز - 

  المؤسسات الر
اض�ة  العمل في دافع�ة
 مستوO  في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین على التكو
ن�ة البرامج دور معرفة  -  

  الوظ�في  االنتماء
  
  الفرض
ات:  -

للبرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  في المؤسسات 
  الر
اض�ة .

  الفرض
ات الجزئ
ة: -

و
ن�ة المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین في طب�عة البرامج التك - 
  المؤسسات الر
اض�ة.

 دافع�ة مستوO  على دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین  التكو
ن�ة للبرامج - 
 العمل في المؤسسات الر
اض�ة  

 االنتماء ستوO م على تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین دور في التكو
ن�ة للبرامج - 
  في المؤسسات الر
اض�ة .  الوظ�في
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  المصطلحات الواردة في ال4حث: 
  التكو�ن: -

�عد التكو
ن من العمل�ات األساس�ة لتنم�ة الموارد ال�شر
ة �غرض تنم�ة وتطو
ر المؤسسة 
,وقد اختلف الكتاب وال�احثین حول تعر
ف التكو
ن عموما والتكو
ن اإلدارX خاصة ,إال 

م متضمنة على الرCائز األساس�ة لعمل�ة التكو
ن  في أنها التغییر أو التحسین إن تعارفه
أو التطو
ر الذX �حدث للمتكون  خالل ق�امه �المهام واألعمال المطلو�ة منه �Cفاءة 

  وفعال�ة أفضل ,و�ما �ساهم في تحقیF أهدافه و أهداف المؤسسة والمجتمع .
العدم إلى الوجود وهو �أتي �عدة معاني من فعل Cون أX شCل �معنى أخرجه من لغة:

والتكو
ن Cمصطلح لغوX التشCیل �معنى إحداث سلسلة من التغییرات وفF معین من اجل 
  تغییر الحالة القائمة إلى حالة متوقعة مس�قا.

) وم�االز
ه  FAUKLE: مصطلح التكو
ن الذX �قابله �الفرنس�ة ( اصطالحا
)MIALAZET)ولوج وندر (lockendreلمة ) مC شتقة منformat  معناه إعطاء الشيء

ف�ما  Trainingإما اللغة االنجلیز
ة  formerشCال معیننا . والفعل Cون �قابله �الفرنس�ة 
یجدر اإلشارة إلى إن التشر
ع الجزائرX و ألمغارfي عموما �ستعمل  �العر�fة "التدر
ب "

العرfي (محمد سعید أنور  مصطلح التكو
ن خالفا CCلمة التدر
ب المتداولة في المشرق 
                         ).                                                 183, ص2003رمضان, 

جهود إدار
ة وتنظ�م�ة مرت�طة �حالة االستمرار
ة تستهدف إجراء تغییر مهارX معرفي  - 
فاء �متطل�ات عمله وسلوCي  في خصائص الفرد الحال�ة والمستقبل�ة لكي یتمCن من اإل�

).                                                                                                                           6,ص2009أو �طور أدائه العملي السلوCي �شCل أفضل(علي یونس وآخرون,
المهارات المحددة والمعارف الخاصة والتي إن التكو
ن یهتم أساسا بتزو
د األفراد � - 

تساهم في تحسین األداء ا وان التدر
ب �ساعد األفراد نحو تصح�ح األخطاء في مجال 
  ). 336, ص2009أعمالهم ووظائفهم ( سید محمد الرب, 

في االتجاهات النفس�ة والذهن�ة للفرد اتجاه عمله تمهیدا لتقد�م معارف ورفع مهارات  -  
  ).453, ص2007العمل(احمد ماهر,  الفرد وأداء
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 التعر�ف اإلجرائي: - 

عمل�ة إلحاق الموظفین بدورة  تكو
ن�ة داخل المؤسسة أو خارجها �غرض ز
ادة معارفهم 
ومعلوماتهم یترتب عنها تحسین قدراتهم ومهاراتهم وتغییر اتجاهاتهم سلوCا تهم من اجل 

ستهم و
تمیز التكو
ن أثناء الخدمة �عدم االرتقاء �أدائهم �غ�ة تحقیF أهدافهم وأهداف مؤس
  انقطاع وتخلي الموظف عن أدائه عمله .

  التغیر(السلوك) التنظ
مي: -

: اسم مشتF من الفعل" غیر" وغیر الشيء بدله وجعله على غیر ما Cان عل�ه ( لغة-
 ).68إبراه�م مصطفى وآخرون,ص

وفي التنز
ل العز
ز قول  حوله، وتغیر الشيء عن حاله: تحول،  وغیره: حوله وfدله، - 
ال�ارa عز وجل" ذلك �أن هللا لم �Cن مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى �غیروا ما �أنفسهم 

 ).53وأن هللا سم�ع عل�م".( القرآن الكر
م, سورة األنفال، اآل�ة 
ُه ِمْن َأْمِر هللا ِإنَّ هللا وCما قال عزمن قائل" َلُه ُمَعقَِّ�اٌت ِمْن َبْیِن َیَدْ�ِه َوِمْن َخْلِفِه َ�ْحَفُظونَ  - 

َلُهْم ِمْن َال ُ�َغیُِّر َما ِ�َقْوٍم َحَتى ُ�َغیُِّروا َما ِ�َأْنُفِسِهْم َوإَِذا َأَراَد هللا ِ�َقْوٍم ُسوًءا َفَال َمَرَد َلُه َوَما 
 ).11ُدوِنِه ِمْن َوال".( القرآن الكر
م، الجزء الثالث عشر، سورة الرعد، اآل�ة

تغیر ملموس في النمS السلوCي  للعاملین وٕاحداث تغییر جذرX في  هو اصطالحا:
السلوك التنظ�مي لیتوافF مع متطل�ات مناخ وfیئة التنظ�م الداخل�ة والخارج�ة فهو یختلف 
عن التغییر Cعمل�ة فCر
ة نفس�ة �األساس وتحرك دینام�Cي من الوضع الحالي قد �Cون 

ارة التغییر Cاستعداد مسبF بتوفیر المهارات الفن�ة  في الشCل أو النوع�ة أو الحالة وعن إد
والسلو�Cة واإلدار
ة واإلدراك�ة الستخدام الموارد المتاحة (�شر
ة ,قانون�ة ,ماد�ة .وزمن�ة ) 
�فعال�ة للتحول من الواقع الحالي إلى الواقع المستقبلي المنشود خالل فترة محددة فالتغییر 

ر تتجه نحو الترCیز على فهم العاملین من خالل بناء التنظ�مي تعتمد على إدارة التغیی
ق�م واتجاهات ومعتقدات تتبنى هذه العمل�ة وتظهر في سلوك هم التنظ�مي  وتصرفاتهم 
والتغییر التنظ�مي المدروس  هنا تغییر السلوك  في المؤسسة الر
اض�ة (محمود سل�مان 

 ).343,ص2008العم�ان, 
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  التعر�ف اإلجرائي: -

نظ�مي هو عمل�ة تغییر ملموسة ومخططة تشمل جوانب مختلفة من المؤسسة السلوك الت
,Cتغیر سلوك العاملین وٕاحداث التعدیل في األهداف والس�اسات Cما قد تشمل الجوانب 
التنظ�م�ة ,و
تم ذلك �االستعانة �معرفة العلوم السلو�Cة مثل دافع�ة األفراد ,االتصاالت 

وغیرها من النواحي السلو�Cة التي یتوقف علیها التغییر  ,العالقات بین األفراد والجماعات
  بدرجة Cبیرة .

  الدراسات المشابهة: 

) دور التكو
ن في عمل�ة التغییر التنظ�مي  2013/ 2012( دراسة  مرزوق نس
مة -
في المؤسسة (دراسة حالة دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة ) , والتي تهدف إلى 

ى موضوع تكو
ن الموارد ال�شر
ة وCل ما یتعلF �ه من مفاه�م ,واستخدم تسل�S الضوء عل
المنهج الوصفي التحلیلي  ,وط�قت عل�ه استمارة االستب�ان ,واعتمد على عینة من اإلفراد 
العاملین في دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة  وفF الدراسة المسح�ة ,وتم التوصل 

  إلى النتائج التال�ة :
االهتمام �التكو
ن سواء Cان التغییر على عمل�ات جدیدة أو لتدع�م استخدام تكنولوج�ة  -

معینة أو للعمل في فرق عمل أو لممارسة سلطة اكبر في اتخاذ القرارات.                                                            
مفتوح �حدث نتیجة تأثیر المؤسسة في بیئتها الداخل�ة التغییر التنظ�مي نظام  -

ومحاولتها االستجا�ة والتعا�ش والتأثیر في البیئة الخارج�ة, وCذلك  التكو
ن �سمح 
�اكتساب الكفاءات وتطو
رها من خالل البدء �األفCار وجعلها أكثر مرونة وقادرة على 

ضرور
ة �النس�ة للفرد والمؤسسة .                                                                                               مواجهة التغیرات المستقبل�ة �فاعل�ة, وعمل�ة التكو
ن
) إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل في المؤسسة 2012/2013( دراسة بودوح غن
ة -

الصح�ة وأداء الموارد ال�شر
ة (المؤسسة االستشفائ�ة العموم�ة �مدینة �سCرة ),والتي 
ي المؤسسة الصح�ة وأداء تهدف إلى تسل�S الضوء على إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل ف

الموارد ال�شر
ة,واستخدمت المنهج الوصفي ,وعلى عینة من األفراد العاملین �المؤسسات 
عامل , وط�قت عل�ه من المالحظة ,المقابلة ,االستب�ان  645الصح�ة وال�الغ عددهم  
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 -                            ,وتوصلت إلى النتائج التال�ة :                          
عمل�ة التكو
ن یتم فیها تسخیر المدخالت وتنظ�مها من خالل وضع إستراتیج�ة منظمة                                         

و
تم التقی�م لمعرفة مخرجات هذه العمل�ة ما إذا Cانت األهداف التكو
ن�ة تحققت ، وٕاعطاء 
  تغذ�ة راجعة 

ر البرامج التدر
ب�ة إثناء العمل في رفع Cفاءة ) دو 2013/2014( دراسة خلیل وAرنان -
العاملین �اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة (دراسة وصف�ة من وجهة نظر العاملین �اإلدارة 
الر
اض�ة ), والتي تهدف إلى  التعرف على درجة مالئمة البرامج التدر
ب�ة إثناء العمل 

صفي ,واعتمد على عینة من اإلفراد في اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة,واستخدم المنهج الو 
فرد وتم اخت�ارها �طر
قة عشوائ�ة  130العاملین في اإلدارات الر
اض�ة وال�الغ عددهم 

,وطبF عل�ه استمارة مق�اس ,وتم التوصل إلى النتائج التال�ة : افتقار الدورات التكو
ن�ة 
البرامج التدر
ب�ة.                                                               للمنهج المنظم, و ال یتم األخذ برأX األفراد العاملین عند بناء

البرامج التدر
ب�ة أثناء العمل ال تتالئم مع االحت�اجات التدر
ب�ة للعاملین في اإلدارات  -
  الر
اض�ة الجزائر
ة, وان إعداد الدورات التكو
ن�ة ال یتم وفF االحت�اجات التكو
ن�ة.

) دور التكو
ن في تحسین أداء العاملین (دراسة 2014/2015( بوشلیC األمین دراسة -
, والتي تهدف  2014الى 2010من  ENTPحالة المؤسسة الوطن�ة لألشغال في اآل�ار 

إلى  مدO مساهمة التكو
ن في تحسین أداء العاملین في المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في 
حلیلي , واعتمد على عینة من األفراد العاملین ,واستخدم المنهج الوصفي التENTPاآل�ار 

فرد ,وطبF عل�ه جدول  7263في المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في اآل�ار وال�الغ عددهم 
الب�انات ,النسب المؤو�ة ,المقا�الت ,جملة من الوثائF, المقارنة ,وتم التوصل إلى النتائج 

  التال�ة :
الداخلي, وتوفیر Cل الوسائل والظروف  یجب على المؤسسة أن تقوم بتحسین التكو
ن -

المساعدة في ز
ادة األداء لعمالها، من خالل توفیر المصار
ف الالزمة لذلك وتوفیر 
 -                       أساتذة ذات خبرة وCفاءة عال�ة.                             
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طاء التي وقعت یجب على المؤسسة أن تواصل التكو
ن الخارجي وعدم الوقوع في األخ
فیها في التكو
ن الداخلي, الن التكو
ن الخارجي �عمل �األسلوب المطلوب.                                                          

) العالقة بین التكو
ن �الجامعة والمؤسسة 2004/2005(  دراسة -واشي سام
ة - 
ان�ة في ضوء النسF المفتوح ) والتي تهدف إلى تحقیF التكو
ن االقتصاد�ة (دراسة مید

�الجامعة في عالقته �المؤسسة االقتصاد�ة في ضوء النسF المفتوح , واستخدم المنهج 
الوصفي ,واعتمد على عینة من األفراد العاملین في المؤسسات االقتصاد�ة العموم�ة على 

ة .وطبF عل�ه استمارة استب�ان و مؤسسة اقتصاد� 42مستوO مدینة �اتنة وعددها  
  أسلوfي  المالحظة والمقابلة , وتم التوصل إلى النتائج التال�ة :

العمل�ة التكو
ن�ة �الجامعة تستجیب لمتطل�ات العمل �المؤسسات االقتصاد�ة.                                             -
قتصاد�ة القدرات الالزمة والمناس�ة �متلك خرجي الجامعة العامل �المؤسسة اال -       

لمنصب العمل الذX �شغله,  وتتلقى الجامعة تغذ�ة رجع�ة في ضوء أداء خر
جیها من 
                                    المؤسسة االقتصاد�ة لتقو�م تكو
نها.                      

فر
F من المتخصصین وٕاشراك  وتقترح إثراء البرامج التكو
ن�ة وٕاعادة النظر فیها من طرف
المختلفة یجب  ممثلین عن قطاعات النشا� االقتصادX والمؤسسات المجتمع�ة المختلفة

أن و العالقة بین الجامعة والمؤسسات المختلفة یجب أن تكون ضمن إطار قانوني في 
                                                           إطار تشر
عات واتفاق�ات وجعلها عالقة تأثیر وتأثر.                               


ع خضرة -Aن على أداء العاملین في المؤسسة  2014/2015(  دراسة ر
) اثر التكو
 Oوالتي تهدف إلى إظهار مد (ة االسمنت , سور الغزالنCدراسة حالة شر) االقتصاد�ة


ة واستخدم المنهج الوصفي تطبیF وممارسة التكو
ن على مستوO المؤسسة الجزائر 
وال�الغ  –�سور الغزالن  –,واعتمدا على عینة من األفراد العاملین في شرCة  االسمنت 

فرد وطبF عل�ه أسلوfي المقابلة ,االستب�ان, وتم التوصل إلى النتائج التال�ة  354عددهم 
اد, یجب أن تتف منظومة التكو
ن �عدة خصائص أهما : المرونة, الثقة, االقتص -

  اإلقناع, القبول. 
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یجب أن یبنى تخط�S التكو
ن على أساس سل�م وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات  - 
  التكو
ن�ة. هناك أسالیب تكو
ن�ة عدیدة ولكل منها مجال تنتج ف�ه اكبر فائدة ممCنة.

أن التقی�م الجید یرت�S �التخط�S الجید ذلك أن التخط�S السل�م �حدد األهداف التي  -
اإلدارة تحق�قها, وال �قتصر تقی�م التكو
ن على ق�اس نتائج التكو
ن �عد انتهائه ولكنه  تر
د

یبدأ قبل البرامج التكو
ن�ة و�مر أثناء انعقاد البرنامج و
جرX �عد انقضاء التكو
ن �فترة 
معینة, و �عتبر التكو
ن أفضل أنواع االستثمار ول�س مصروفا Cما �عتبر وسیلة لتنم�ة 

  .الموظفین 
  التعلیC على الدراسات السا4قة : -

تم استعراض في هذه الدراسة عدة دراسات سا�قة أجر
ت خالل الفترة مختلفة ،التي 
تناولت موضوعي البرامج التكو
ن�ة أو السلوك التنظ�مي ، �غ�ة إثراء الحال�ة واالستفادة 

د ساعدت في بناء منها في التعرف  على المقای�س المستخدمة في البرامج التكو
ن�ة ، وق
أداة الدراسة الالزمة لجمع الب�انات والتعرف على األسالیب اإلحصائ�ة وتفسیر النتائج 

إذ وجدنا أن �عض الدراسات تناولت البرامج التكو
ن�ة .التي أسفرت عنها الدراسة الحال�ة
 �شCل منفصل، ومنها من تناولت السلوك التنظ�مي Cأحد

عن أ�عادها وعناصرها وتأثیرها على �عض المتغیرات متغیرات الدراسة، بهدف الكشف 
 :الدراسات السا�قة تتضح عدة أ�عاد، وذلك على النحو التالي األخرO و�استقراء اإلدار
ة

قلة الدراسات المتعلقة بتطبیF البرامج التكو
ن�ة في المؤسسات الر
اض�ة و رCزت ال�عض 
نظ�مي . وال�عض منها صب في موضع على معرفة أثر البرامج التكو
ن�ة على السلوك الت

ال�حث وال�عض األخر اختلفت في  األهداف التي سعت إلیها الدراسات السا�قة إما �سبب 
اختالف الموضوعات أو �سبب اختالف مجتمع   الدراسة، مما أدO إلى وجود نتائج 

 .متفاوتة
حیث مجتمع  اختلفت الدراسات التي تناولت موضوع البرامج التكو
ن�ة ف�ما بینها من

الدراسة ف�عضها قد أجر
ت على مؤسسات ذات طا�ع إنتاجي أو اقتصادX،و�عضها 
  خدماتي و األخرO ر
اض�ة،في القطاعین العام والخاص. 
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جل الدراسات استخدمت المنهج الوصفي، وأسالیب إحصائ�ة متعددة لتحلیل وتفسیر 
عظمها استخدمت برنامج الب�انات وذلك الختالف مواض�ع وأهداف الدراسات، إال أن م

  .الرزم اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة
تمیزت عن الدراسات السا�قة Cونها رCزت على توفیر االحت�اجات التدر
ب�ة للعاملین 
 Fن�ة ال یتم  وف
ومدO مساهمتها في الرفع من Cفاءتهم وان  إعداد الدورات التكو

مستوO  اإلدارات الر
اض�ة االحت�اجات التكو
ن�ة بل تخضع العت�ارات أخرO على 
الجزائر
ة ، و Cذا درجة مالئمة البرامج التدر
ب�ة أثناء العمل في اإلدارات الر
اض�ة Cما 
أن هذه العمل�ة یجب أن تبنى تخط�S سل�م وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات التكو
ن�ة 

  ،حیث نرO أن لها تأثیر على السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسة
و تتمیز الدراسة الحال�ة  و تختلف في المجال ألزماني والمCاني عن الدراسات السا�قة 

�الترCیز دور البرامج التكو
ن�ة �مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة إدرار حول إسهاماتها في 
 تحسین السلوك التنظ�مي لألفراد العاملین بها .
  منهج
ة ال4حث واإلجراءات المیدان
ة: 

  لمت4ع في الدراسة:                                                                         المنهج ا - 1

Fالمناسب الوصفي المنهج اعتمدنا على فرض�اتها على والبرهنة الدراسة أهداف لتحقی 
 وأ�عادها خصائصها بجمع ظاهرة دراسة إلى یهدف المنهج هذا ، موضوع الدراسة لطب�عة

 إلى الوصول محاولة ثم حولها المجمعة استنادا للب�انات بتحلیلها و�قوم نمعی إطار في
  قابلة للتعم�م. نتائج إلى الوصول و�التالي فیها تتحCم التي والعوامل أس�ابها

 مجتمع الدراسة وعینته: - 2

یتكون مجتمع الدراسة من األفراد العاملین في مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار ، 
) موظف وموظفة. حیث تم اخت�ار عینة الدراسة �طر
قة العینة  45عددهم ( وال�الغ

) من مجتمع األصلي، ومن مختلف المستو�ات %84.44العشوائ�ة ال�س�طة بنس�ة (
) موظف 38والمدیر)، وfلغ حجم عینة الدراسة ( اإلدار
ة(رؤساء المصالح والمCاتب

  وموظفة.
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 ئص الس
-ومتر�ة):الشروH العلم
ة ألداة الدراسة (الخصا-3
: قام ال�احث �عرض المق�اسین في صورتهما األول�ة على مجموعة  صدق المح-مین -

من المحCمین من ذوX الخبرة في مجاالت ال�حث العلمي ومن المؤهلین في مجال 
موضوع الدراسة،وطلب منهم إبداء الرأX في مدO وضوح الع�ارات ومدO انتمائها للمحور 

مدO مالئمتها لق�اس ما وضعت ألجله، وCذلك حذف أو إضافة أو الذX تنتمي إل�ه، و 
تعدیل أX ع�ارة من الع�ارات .وقد تم األخذ �اقتراحات اللجنة من حیث إعادة ص�اغة 
�عض الفقرات أو حذفها، أو نقلها من مجال آلخر، حیث Cان عدد الع�ارات قبل عرضها 

ع�ارة، قد أشارات  24ص�ح ع�ارة ، وفي ضوء ردود المحCمین أ 30على المحCمین 
  النتائج إلي تحقیF الصدق األ�عاد التي یتضمنها المق�اسین.                                 

استخدم ال�احث معامل ألفا Cرون�اخ لق�اس ث�ات أداة الدراسة،حیث تم  الث4ات : -
اس الحصول على ق�مة معامل ألفا Cرون�اخ لكل محور من محاور المق�اس ،وللمق�

  وCانت النتائج Cما هي مبینة في الجدول التالي:  CCل،
  )01رقم ( الجدول

  یوضح نتائج اخت�ار ألفا Cرون�اخ لكل محور من محاور المق�اس ،وللمق�اس CCل.

  
 و 0.799بین تتراوح إذ مرتفعة Cرون�اخ ألفا معامل ق�مة أن أعاله الجدول من یتبین

حیث Cانت ق�مة  0,95عند مستوO الداللة  المق�اس، محاور  محور من لكل 0.811

  الصدق  ألفا Cرون�اخ  عدد الع�ارات  محاور المق�اس

  0.900  0.811  08  المحور األول: طب�عة البرامج التكو
ن�ة 

ي: تحدید السلوك التنظ�مي على المحور الثان
  مستوO دافع�ة العمل

08  0.834  0.913  

المحور الثالث: تحدید السلوك التنظ�مي على 
  مستوO اإلنتماء الوظ�في 

08  0.799  0.893  

 CC  24  0.904  0.950ل المق�اس  
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 الث�ات یؤCد مما 0.95،وهي ق�مة دالة عند مستوO 0.904ألفا Cرون�اخ للمق�اس CCل 
Fن االعتماد عل�ه. الدراسة، ألداة الداخلي والتناسCو�التالي �م  

السلوك التنظ�مي �المؤسسات لقد اعتمدنا في دراستنا على مق�اس  أدوات الدراسة: - 4
الر
اض�ة من أجل جمع الب�انات والمعلومات الالزمة لمعالجة فرض�ات الدراسة.                                                      

استمارة مق�اس السلوك التنظ�مي �المؤسسات الر
اض�ة تم  مق
اس السلوك التنظ
مي:
ها من خالل اإلطار  النظرX و�عض الدراسات السا�قة  Cمق�اس خلیل بورنان بنائ

) إستراتیج�ة التكو
ن حیث 2013) البرامج التدر
ب�ة ،ومق�اس بودوح غن�ة (2014(
  ع�ارةمقسم على ثالث محاور Cالتالي:�24حتوX على

  .08إلى01المحور األول: طب�عة البرامج التكو
ن�ة و�ضم الع�ارات من 
ر الثاني: تحسین السلوك التنظ�مي على مستوO دافع�ة العمل و�ضم الع�ارات من المحو 
  . 16إلى09

المحور الثالث: تحسین السلوك التنظ�مي على مستوO االنتماء الوظ�في و�ضم الع�ارات 
  .24إلى 17من 
 لكل المحتملة االستجا�ات لتحدید مفتاح  للمق�اس ل�Cرت الخماسي على االعتماد تم وقد

 ع�ارة في الجدول التالي:
  المق�اس ودرجات تصنیف یبین ):02( رقم الجدول

  ال أوافF �شدة  ال أوافF  غیر متأكد  أوافF  أوافF �شدة  التصنیف
  )1(   )2(   )3(   )4(   )5(  الدرجة

  :األداة اإلحصائ
ة - 5
في معالجة الب�انات المتحصل علیها  SPSSاعتمد ال�احث على النظام اإلحصائي 

  ما یلي:وحساب 
  التكرارات والنسب المئو�ة: لوصف أفراد الدراسة وتحدید استجا�اتهم. - 
المتوسS الحسابي : لتحدید األهم�ة النسب�ة إلجا�ات أفراد العینة تجاه محاور و أداة  - 

الدراسة ،Cما تم استخدام مق�اس ل�Cرت الخماسي لمحاور الثالثة للدراسة بإعطاء الدرجة 
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)5� Fوالدرجة (4شدة ،والدرجة () لإلجا�ة أواف ، Fلإلجا�ة غیر متأكد ، 3) لإلجا�ة أواف (
  ) لإلجا�ة ال أوافF �شدة 1) لإلجا�ة ال أوافF ، والدرجة (2والدرجة (

 -  :O4=1- 5إیجاد المد  Xعلى عدد الفئات أ Oو�عد ذلك  0.8= 4/5ثم قسمة المد
] وهCذا ل�ق�ة  2.33الى1إلى الحد األدنى للمق�اس فتص�ح الفئة األولى [ �0.8ضاف 

  الفئات ف�Cون لدینا المق�اس التالي :
  ] ال أوافF �شدة ( منخفض جدا ) . 1.8الى 1الفئة األولى : [ 
  ] ال أوافF ( منخفض) . 2.6الى 1.8الفئة الثان�ة : [ 

  ] غیر متأكد ( متوسS) . 3.4الى 2.6الفئة الثالثة: [
  مرتفع ) .] أوافF (  4.2إلى  3.4الفئة الرا�عة: [ 

  ] أوافF �شدة (مرتفع جدا). 5إلى  4.2الفئة الخامسة: [ 
فالمتوسS الحسابي استعمل لترتیب إجا�ات أفراد العینة حسب درجة الموافقة، ولمعرفة 

  مدO ارتفاع وانخفاض إجا�ات األفراد عن Cل ع�ارة من ع�ارات محاور المق�اس.
تشتت ق�م إجا�ات العاملین عن الوسS االنحراف المع�ارX: الذX استخدم لق�اس درجة  - 

الحسابي علما انه �فید في ترتیب الع�ارات حسب الوسS الحسابي لصالح اقل تشتت عند 
  تساوX المتوسS الحسابي.

) یدخل ضمن هدف عام هو اخت�ار 2) : الهدف من استخدام (Cا2مرfع CأC) Xا - 
صلي ق�اسا �النتائج التي مدO صدق النتائج التي �فترض الحصول علیها في المجتمع األ

  ستتحصل من العینة 
معامل ألفا Cرون�اخ : �عتبر من األمور المهمة لمعرفة مدO صالح�ة أX اخت�ار أو  - 

    مق�اس ،Cما تساعد ال�احث في الحصول علة نفس النتائج عند إعادة االخت�ار .

ف
ة تطبیC و تفر�غ المق
اس:6--  

مق�اس وعرضه على المحCمین وص�اغته في الشCل �عد تحدید عینة الدراسة وتصم�م ال 
 موظف 40األخیر، قام ال�احث بتوز
ع أداة الدراسة على عینة ال�حث المتمثلة في 

شهر مارس  24إلى غا�ة   �23مدیر
ة الش�اب والر
اضة لوال�ة أدرار ، ودامت من 
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�اس حتى عن طر
F المقابلة الشخص�ة لشرح وتفسیر الجوانب التي �حتو
ها المق 2015
تكون اإلجا�ات ذات موضوع�ة عال�ة، و�عدها قمنا بجمع األداة من أفراد عینة الدراسة 

  وfدأنا  م�اشرة  بتبو
ب Cل االستمارات المسترجعة  .
  : عرض وتحلیل نتائج الدراسة

- Qمي لد
األفراد  عرض نتائج طب
عة البرامج التكو�ن
ة المقدمة في السلوك التنظ

 سة الر�اض
ة.العاملین في المؤس

المحسو�ة والمجدولة والمتوسS  2) یوضح النسب المئو�ة وق�مة Cا03الجدول رقم(
XاCو Xالمحسو�ة والمجدولة و ترتیب الع�ارات حسب درجة  2الحسابي واالنحراف المع�ار

الموافقة لكل ع�ارة من ع�ارات المحور األول ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 
=0.05α ة  ، ودرجة
  . df=4حر

رقم
ال

  

  التكرارات

  

النس4ة            

  المئو
ة

  درجة الموافقة

  

   Cأواف     Cأواف    Cغیر       ال         الأواف 

  أوافC        4شدة  متأكد         4شدة          

 2-ا
4ة

سو
مح

ال
  

 2-ا
ولة

جد
لم

ا
ئي  
صا

إلح
ج ا

نتا
ست

اال
  

بي
سا

لح
W ا

وس
مت

ال
   X ر

ع
ا
لم

ف ا
حرا

الن
ا

  

در 
قة

واف
لم

ة ا
ج

  

4ة
لرت

ا
  

1  
  01  02  05  07  23  ت

40
.4

2
  

    

  دالة

4.
18

  1.
18

  

163 

  مرتفعة
1  

% 60.5  18.4  13.7  5.2  2.6  

2  
  01  05  05  18  09  ت

22  

  دالة

3.
76

  1.
05

  

146 

  مرتفعة
3  

% 23.7  47.4  13.2  13.1  2.6  

3  
  03  03  09  16  07  ت

18
.5

4
  

  دالة

3.
61

  1.
10

  

150  

  مرتفعة 
2  

%  18.4  42.1  23.7  7.9  7.9  

4 
  00  06  13  16  03  ت

19
.8

9
  

  دالة

3.
34

  0.
93

  

130  

  مرتفعة
6  

%  7.9  42.1  34.2  15.8  00  

5 
  00  05  07  18  08  ت

10
.6

3
  

  دالة

3.
76

  0.
94

  

143  

  مرتفعة
4  

%  21.1  47.4  18.4  13.6  00  
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6 
  02  09  08  12  07  ت

  دالة  7

3.
55

  1.
10

  
127 

  مرتفعة
7  

%  18.4  31.6  21.1  23.7  5.3  

7 
  01  04  09  14  10  ت

10
.6

8
  

  دالة

3.
66

  1.
14

  

142  

  مرتفعة
5  

% 26.4  36.8  23.7  10.5  2.6  

8 
  02  12  09  08  07  ت

8.
84

  
  غیر

.3  دالة
13

  1.
18

  

120  

  مرتفعة 
8  

% 18.4  21  23.7  31.6  5.3  

ول : طب
عة البرامج التكو�ن
ة المقدمة  تساهم في نتائج المحور األ 

 ودرجة α=0.05تحسین السلوك التنظ
مي ، عند مستوQ المعنو
ة 

 df=4 الحر�ة

13
.0

0
  

9.
48

  

  دالة  

3.
61

2
  0.

09
5

  

496  

  مرتفعة

  جدا

  
لمحور طب�عة البرامج التكو
ن�ة  العام الحسابي المتوسS أن الجدول من یتضح

 درجة و  3.612بلغ قد لمدیر
ة الش�اب والر
اضة التنظ�ميالمقدمة في تحسین السلوك 

 وهذا العینة، أفراد استجا�ات تجانس �عCس مدO ما وهو 0.095  قدره مع�ارX  انحراف

Sالمق�اس الخماسي  الرا�عة  على الفئة في �قع المتوس X4.2 - 3.4بین ( یتراوح الذ (

والمبینة في الجدول  C2اومن خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب 

عند  9.48المجدولة  2وهي اكبر من Cا 13المحسو�ة تساوX  2أعاله نجد أن ق�مة Cا

 أن على العینة أفراد موافقة إلى �شیر مما df=4درجة الحر
ة   0.05α =مستوO داللة 

 وfدرجة لمدیر
تهم تحسین السلوك التنظ�مي في طب�عة البرامج التكو
ن�ة المقدمة تساهم

  .عال�ة وافقةم

  

  مناقشة النتائج : -
) المتوصل ألیها نستنتج أن لطب�عة البرامج التكو
ن�ة 03نتائج الجدول رقم ( من خالل 

المقدمة تساهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة 

ة قدرة المؤسسة ،وتنم�ة قدرات قاعدة المشارCة الجماع�ة داخل المؤسسة ،و�التالي ز
اد
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على تشخ�ص المشاكل و وضع الحلول الالزمة لذلك نتیجة قدرتها على تحصیل 

المعلومات من خالل عمل�ات التكو
ن وتطو
ر وتحسین مهارات األفراد العاملین و مواك�ة 

التطورات التكنولوج�ة  واالستجا�ة لمتطل�ات العمالء مستق�ال حسب ما أكدته النتائج مما 

د دور ایجابي لطب�عة البرامج التكو
ن�ة في تحسین السلوك التنظ�مي لإلفراد یدل على وجو 

) 2013العاملین �المؤسسة الر
اض�ة ، وتتفF هذه النتائج مع نتائج دراسة بودوح  غن�ة (

) اللتان  توصلتا إلى أن عمل�ة التكو
ن یتم فیها تسخیر 2014و بورنان خلیل (

راتیج�ة منظمة ، Cما انه عمل�ة التقی�م تتم لمعرفة المدخالت وتنظ�مها من خال وضع إست

مخرجات هذه العمل�ة ما إذا Cانت األهداف التكو
ن�ة تحققت فعال ,وٕاعطاء تغذ�ة راجعة 

 وأن هناك.معرفة المعلومات التي �حتاجها العاملین حول موضوع البرامج التكو
ن�ة قصد

 العمال �شؤون  سلوك التنظ�مي المتعلFال وfین العامل أداء تقی�م نتائج بین جوهر
ة عالقة

 وتحدید وتصم�م البرامج التكو
ن�ة والمCافآت الحوافز �س�اسة األمر تعلF سواء المختلفة،

  وغیرها.

  aن  والم�اد
هده النتائج المتوصل ألیها تؤCد أن إدراج القواعد األساس�ة لعمل�ة التكو

اهم مراحلها ، مما �عCس الدور الذX العامة لها وCذا مجمل الطرق الفعالة  المستخدمة و 

تلع�ه عمل�ة التكو
ن وتحدید طب�عتها �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسة 

الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة الفرض�ة األولى القائلة أن لطب�عة البرامج التكو
ن�ة 

  سة الر
اض�ة .دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین �المؤس

2 - Qمي لد
 مستوQ  العاملین على عرض نتائج البرامج التكو�ن
ة في السلوك التنظ

  العمل في المؤسسات الر�اض
ة . دافع
ة

 2) یوضح النسب المئو�ة والمتوسS الحسابي واالنحراف المع�ارX وCا4Xالجدول رقم(

ع�ارة من ع�ارات  المحسو�ة والمجدولة و ترتیب الع�ارات حسب درجة الموافقة لكل

  df=4، ودرجة حر
ة  0.05α=المحور الثاني ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 
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نتائج المحور الثاني : للبرامج التكو�ن
ة دور تحسین السلوك التنظ
مي 

لدQ األفراد العاملین على مستوQ دافع
ة العمل في المؤسسة الر�اض
ة ، 

  df=4 �ةالحر  ودرجة α=0.05عند مستوQ المعنو
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 الفئة في �قع وهو متوسS 3.810 �ساوX  العینة استجا�ات متوسS نالح= من الجدول أن

 موافقة إلى متوسS �شیر )،  وهو4.2) و(3.4بین ( یتراوح الخماسي الذX على الرا�عة

في تحسین السلوك التنظ�مي لدO على أن للبرامج التكو
ن�ة دور   ألفراد العینة عال�ة

،ومن  0.040  مع�ارX  األفراد العاملین على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة  �انحراف

المحسو�ة  2نجد أن ق�مة Cا 2خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب Cا

 Xا 19تساوC داللة  9.48المجدولة  2وهي اكبر من O0.05 =عند مستوα  درجة

 بدرجة عال�ة على هذا المحور.  العینة أفراد موافقة إلى �شیر مما df=4الحر
ة  

  

  مناقشة النتائج -
) المتوصل ألیها نستنتج أن للبرامج التكو
ن�ة دور في 04من خالل نتائج الجدول رقم ( 

تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة 

ء هدا �مCننا  القول أن هناك عالقة مرتفعة جدا للبرامج التكو
ن�ة الر
اض�ة، وفي ضو 

على إثارة الدافع�ة نحو العمل لدO العاملین في المؤسسة الر
اض�ة ،وان معظم الع�ارات 

حصلت على درجة موافقة Cبیرة مما یدل على موافقة األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة 

النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحال�ة في إحداث على هذه الفرض�ة ، و �مCن تفسیر 

تحسینات على مستوO الدافع�ة في العمل ، في ضوء نظر
ات الدافع�ة خاصة نظر
ة 

الحاجات لماسلو Cما �مCن تفسیر تأثیر البرامج التكو
ن�ة �شCل ایجابي في تحسین سلوCا 


ر أسالیب التنم�ة المهن�ة الذات�ة تهم و توفیر بیئة مشجعة على اإلبداع و االبتكار أو تطو

خالل أن جم�ع هذه المجاالت  للعاملین و إثارة حماس األفراد العاملین ألداء العمل،من

تسببها عوامل مختلفة ومثیرات متعددة أحدثتها البرنامج التكو
ني، ولكن ل�س �الضرورة 

 Xیؤد Xن�ة هو السبب الم�اشر الذ
إلى تحسین سلوCا أن �Cون االلتحاق �الدورات التكو

وتتفF                                  تهم .                                          

)" اللتان  2015) ، ور�fع خضرة (2014هذه النتائج مع نتائج دراسة "مرزوق نس�مة (

توصلتا إلى انه یجب على عمل�ة التكو
ن یجب أن تتصف �عدة خصائص أهما :المرونة 
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قة ,االقتصاد,اإلقناع ,القبول،و یجب أن یبنى تخط�S التكو
ن على أساس سل�م ,الث

وعلمي قوامه تحدید االحت�اجات التكو
ن�ة ، Cما أن عمل�ة التكو
ن یتم فیها االهتمام 

�التكو
ن سواء Cان التغییر على عمل�ات جدیدة أو لتدع�م استخدام تكنولوج�ة معینة أو 

سة سلطة اكبر في اتخاذ القرارات ،Cما أن التغییر التنظ�مي للعمل في فرق عمل أو لممار 

نظام مفتوح �حدث نتیجة تأثیر المؤسسة في بیئتها الداخل�ة ومحاولتها االستجا�ة 

والتعا�ش والتأثیر في البیئة الخارج�ة حیث أن التكو
ن �سمح �اكتساب الكفاءات وتطو
رها 

قادرة على مواجهة التغیرات المستقبل�ة من خالل البدء �األفCار وجعلها أكثر مرونة و 

�فاعل�ة وان التكو
ن عمل�ة ضرور
ة �النس�ة للفرد والمؤسسة حیث �عتبر التكو
ن أفضل 

أنواع االستثمار ول�س مصروفا Cما �عتبر وسیلة لتنم�ة الموظفین وتحسین سلوCا تهم 

ض�ة .  هده النتائج وجعلهم یبذلون أكثر مجهود وأكثر قابل�ة للعمل لصالح المؤسسة الر
ا

المتوصل تعCس الدور الذX تلع�ه عمل�ة التكو
ن �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد 

العاملین على مستوO الدافع�ة �المؤسسة الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة الفرض�ة 

 الثان�ة القائلة أن للبرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین

 على مستوO دافع�ة العمل �المؤسسة الر
اض�ة .

  

3-Qمي لد
 مستوQ  العاملین على عرض نتائج البرامج التكو�ن
ة في السلوك التنظ

 . االنتماء الوظ
في في المؤسسات الر�اض
ة

 2) یوضح النسب المئو�ة والمتوسS الحسابي واالنحراف المع�ارX و Cا05Xالجدول رقم(

رتیب الع�ارات حسب درجة الموافقة لكل ع�ارة من ع�ارات المحسو�ة والمجدولة و ت

 df=4، ودرجة حر
ة  0.05α=المحور الثالث ونتائج المحور CCل عند مستوO المعنو�ة 

. 
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للبرامج التكو�ن
ة دور في تحسین  نتائج المحور الثالث :

السلوك التنظ
مي لدQ األفراد العاملین على مستوQ االنتماء 

الوظ
في في المؤسسة الر�اض
ة ، عند مستوQ المعنو
ة 

0.05=α لحر�ةا ودرجة df=4 
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48
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  3
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2
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  مرتفعة

  جدا

  

لمحور البرامج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك  الحساب المتوسS أن الجدول من یتضح

التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في في المؤسسة الر
اض�ة بلغ 

 أفراد استجا�ات تجانس مدO �عCس ما وهو 00.09قدره  مع�ارX  �انحراف 3.752

بین  یتراوح المق�اس الخماسي الذX الفئة الرا�عة على في �قع المتوسS وهذا العینة،

، نجد 2) ومن خالل المعالجة اإلحصائ�ة للمق�اس عن طر
F حساب Cا  4.2 - 3.4(

 =عند مستوO داللة  9.48المجدولة  2وهي اكبر من Cا 13.15المحسو�ة  2أن ق�مة Cا

0.05α   ة
  عال�ة. موافقة وfدرجة العینة أفراد موافقة إلى �شیر وهو ما  df=4درجة الحر

 مناقشة النتائج: -

   

) المتوصل ألیها نستنتج أن للبرامج التكو
ن�ة دور في  05من خالل نتائج  الجدول رقم ( 

تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في في 

سسة الر
اض�ة وفي ضوء ما سبF �مCن القول أن هناك مساهمة مرتفعة جدا للبرامج المؤ 

التكو
ن�ة في تحقیF االنتماء الوظ�في لدO األفراد العاملین �المؤسسة الر
اض�ة  ، ومعظم 

الع�ارات حصلت على درجة عال�ة من الموافقة ومتوسطات Cبیرة وأن أهم مجاالت 

ل المشارCة في الدورات التكو
ن�ة والتي ظهر علیها االنتماء الوظ�في تحسن من خال

تغییرات Cثیرة تتمثل في الشعور �االعتزاز واالفتخار أمام اآلخر
ن  أثناء الحدیث عن 

العمل �المؤسسة الر
اض�ة و الرغ�ة في االستمرار �العمل بها و أن أهم مجاالت االنتماء 

رCة في الدورات التكو
ن�ة من منظور الوظ�في التي حصل لها تغییر Cبیرا من خالل المشا

األفراد العاملین تتمثل في تحسین من مستوO المشارCة في اتخاذ القرارات و �مCن تفسیر 

هذه النتائج أ�ضا في ضوء التمیز و االنتماء هو الرا�طة التي ترSf اإلنسان العامل( 
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را�طة، فالفرد هنا �موضوع ما) �المنظمة التي �عمل بها ،و�قف االنتماء عند حد هذه ال

مثال مرت�S مع المؤسسة الر
اض�ة  �مدة معینة وهي ساعات العمل المفروضة ، فمثال 

إذا احتاجت للمؤسسة للفرد لكي �عمل لساعات إضاف�ة من اجل إتمام العمل الرت�اطها 

بوقت معین مثال للتسلم تجده یتكاسل و�قدم تبر
رات لعدم العمل إذ لم �قدم له تعو�ض، 

عمل تجده ال یبذل Cل جهده وال �قم �ه �فعال�ة وتفاني ، ولكن عندما ینمو االنتماء وٕاذا 

و
تحول االرت�ا� ل�Cون في بؤرة الشعور والوعي یتحول إلى طاقة دافعة للعمل .                                  

) 2005)  وCواشي سام�ة (2015وتتفF هذه النتائج مع نتائج دراسة بوشلیF األمین (

اللتان توصلتا إلى انه یجب على المؤسسة الر
اض�ة محل الدراسة أن تقوم بتحسین 

التكو
ن الداخلي ,وتوفیر Cل الوسائل والظروف المساعدة في ز
ادة األداء لعمالها من 

خالل توفیر المصار
ف الالزمة لذلك، وتوفیر أساتذة ذوX خبرة وCفاءة عال�ة ،وعدم 

قعت فیها التكو
ن الداخلي ,الن التكو
ن الخارجي �عمل الوقوع في األخطاء التي و 

�األسلوب المطلوب ،�اإلضافة إلى إعالم وتحسین الخاضعین لعمل�ة التكو
ن وأهمیته 

،ومحاولة إضفاء نوع من الجد�ة على تطبیF هذا النظام وخاصة التكو
ن الداخلي ،Cما 

العاملین وٕاحساسهم �المCانة یجب على العمل�ة التكو
ن�ة أن تستجیب لمتطل�ات العمل و 

التي �حتلونها و إثراء البرامج التكو
ن�ة وٕاعادة النظر فیها من طرف فر
F من 

المتخصصین وٕاشراك ممثلین عن قطاعات االقتصاد�ة والمؤسسات المجتمع�ة المختلفة ، 

وتوطید العالقة بین المؤسسة الر
اض�ة و مختلف المؤسسات,و یجب أن تكون ضمن 

ني في إطار تشر
عات واتفاق�ات وجعلها عالقة تأثیر وتأثر. وهده النتائج إطار قانو 

المتوصل ألیها تعCس الدور الذX تلع�ه عمل�ة التكو
ن �النس�ة للسلوك التنظ�مي لألفراد 

العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في �المؤسسة الر
اض�ة و عل�ه  نؤCد على صحة 

امج التكو
ن�ة دور في تحسین السلوك التنظ�مي لدO األفراد الفرض�ة الثالثة القائلة أن للبر 

 العاملین على مستوO االنتماء الوظ�في  �المؤسسة الر
اض�ة .
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  استنتاجات: -
نستخلص من خالل دراستنا لهذا الموضوع أن البرامج التكو
ن�ة تساهم في تحسین السلوك 

Cد أن البرامج التكو
ن�ة  تمثل التنظ�مي لألفراد العاملین �المؤسسات الر
اض�ة، مما یؤ 

شخص�ة المنظمة، المتمثلة في السمات التنظ�م�ة الرئ�س�ة التي تمیزها و التي یدرCها 

العاملون و یتأثر سلوCهم بها، Cما أنها تعبر عن نتیجة تفاعل مجموعة من العوامل 

ئم الشخص�ة و التنظ�م�ة داخل المنظمة، فنجاح هذه األخیرة في خلF المناخ المال

للموظفین من شأنه أن �شجع على خلF أجواء عمل هادفة تعزز ث�ات واستقرار الموظفین 

والتنظ�م على حد سواء، حیث یلعب دورا Cبیرا في ترصین السلوك األخالقي والوظ�في 

 للموظفین من ناح�ة تشCیل وتغییر ق�م واتجاه السلوك الوظ�في نحو األفضل. 

 أو جیدا مستوO تحسن سلوك الفرد العامل ما إن Cانهذه البرامج  یتحدد  على و بناء

 البیئة الخارج�ة مؤثرات تتضمن خارج�ة عوامل عدة على یتوقف وهذا متدن�ا، أو متوسطا

 وعوامل مCان العمل، مالئمة ومدO والتجهیزات والرؤساء �الزمالء والعالقة العمل Cمناخ

وهذه العوامل  العمل، نحو جاهاتهواستعداداته وات الموظف ومهارات قدرات تتضمن داخل�ة

Sبیر حد إلى ترت�C ني . �عناصر
  البرنامج التكو

فعناصر البرنامج التكو
ني لها عالقة وطیدة بتحسین مستوO سلوك الموظف إما سل�ا أو 

إیجا�ا، فان Cانت مناس�ة وعند مستوO تطلعات الموظف تز
ده تشج�عا على االجتهاد و 

اته و تطو
رها مما �سهم في ز
ادة أداءه والعCس فإن Cانت اإلبداع من أجل تحسین قدر 

  هذه العناصر تتسم �الجمود من شأنها أن تؤدX إلى ضعف مستوO سلوك الموظف .

فطب�عة البرنامج الجید و المناسب لمجال عمل المؤسسة واست�عا�ه لمختلف احت�اجاتها 

وتحقیF السالسة في من التخصصات والوظائف  ومساهمته في ت�س�S إجراءات العمل 

  انس�اب القرارات و األوامر، �سهم في تحسین السلوك التنظ�مي لدO العاملین.

و یلعب سلوك دافع�ة العمل �النس�ة المؤسسات الر
اض�ة دورا هاما في المحافظة على 

تدفF و انس�اب�ة المعلومات و ترفع Cفاءة أداء العاملین Cلما Cانت هناك برامج تكو
ن�ة 

  الة  .جیدة وفع
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أما �النس�ة لمشارCة الموظفین في صنع القرارات تت�ح لهم فرصة إبداء أرائهم و 

اقتراحاتهم لتؤدX إلى تحسین طرق العمل و رفع الروح المعنو�ة للعاملین و یؤدX إلى 

  االیجاب�ة.  االتجاهات أداء فعال وتغییر �عض السلوCات غیر المرغوب فیها وتحسین

�في هو اآلخر له عالقة وطیدة بتحسین ورفع معنو�ات الموظف إن سلوك االنتماء الوظ

نحو العمل، فهي تمثل �النس�ة إل�ه العوامل و المؤثرات التي تدفعه ألداء عمله �أعلى 

درجات الكفاءة و الفعال�ة ،فتبني المؤسسة جملة من  األنظمة والبرامج الفعالة التي تعزز 

لمؤهلین لاللتحاق بها، Cما تدفعهم لألداء الجید من قدرات الفرد العامل وتشجع األفراد ا

 وتشعرهم �االعتزاز واالفتخار �انتسابهم وانتمائهم لمؤسسة و االستمرار بها و االطمئنان

 المسؤول�ة . تحمل في الرغ�ة المستقبل ،و تعزز على

 نوع أن تحدث المنظمة على البد تكو
ني برنامج أX لنجاح انه القول �مCن األخیر وفي

 العاملین وأهداف بین أهدافها توازن  إحداث على تعمل �حیث وضعه عند العدالة نم

وفي األخیر نأمل أن تكون هذه الدراسة مساهمة علم�ة تجلب اإلضافة و تفتح آفاق .فیها

 ال�حث و الدراسة التي من شأنها أن تسهم في ترقیتها و تطو
رها.

 

  اقتراحات: -
وعة من االقتراحات،و التي �مCن إجمالها ف�ما یلي على ضوء النتائج �قترح ال�احث مجم

 : 

تكثیف الدورات التكو
ن�ة للموظفین داخل المؤسسة الر
اض�ة وذلك �االستعانة    - 

 .�األساتذة الجامعیین في مختلف التخصصات واالستفادة من خبراتهم وCفاءاتهم

ارج الوطن وذلك �عقد تنظ�م الدورات التكو
ن�ة خارج المؤسسة الر
اض�ة داخل وخ     -

 .مختلف المؤسسات والهیئات المخولة قانونا والمؤهلة في مجال التكو
ن اتفاق�ات مع
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 المصادر و المراجع: - 
  .11سورة الرعد، اآل�ة  -. 53القران الكر
م: سورة األنفال، اآل�ة  - 

Cندر
ة إالزر
ط�ة ,اإلس .إدارة الموارد ال�شر
ة.)2003محمد سعید أنور رمضان ( -1

         :دار الجامعة الجدیدة للنشر.   

). إدارة الموارد ال�شر
ة، مدخل إستراتیجي لتعظ�م القدرات 2009سید محمد الرب ( - 2 

       مصر :دار نشر. .التنافس�ة

االخت�ارات النفس�ة واستخدامها في إدارة الموارد ال�شر
ة  .)2003أحمد ماهر( -3 

 .      عةمصر: دار الجام .واألفراد

المعجم  .إبراه�م مصطفى، أحمد عبد القادر، أحمد حسن الز
ات، محمد علي النجار -4 

� ،Sع .2الوس�
  .دون تار
خ النشر .تر�Cا: المCت�ة اإلسالم�ة للط�اعة والنشر والتوز

عمان،  .السلوك التنظ�مي في منظمات األعمال .)2008محمود سلمان العم�ان ( -5 

 للنشر والتوز
ع.     األردن: دار وائل

ق�اس اثر التدر
ب في أداء العاملین (دراسة .) 2009علي یونس م�ا و آخرون( -6 

سور
ا : مجلة جامعة  .میدان�ة على مدیر
ة التر�fة �محافظة البر
مي في سلطنة عمان  

                     .     1) ، العدد 31تشر
ن لل�حوث والدراسات العلم�ة ، المجلد(

إستراتیج�ة التكو
ن المتواصل في المؤسسات الصح�ة و  .)2013بودوح غن�ة ( -7  

أطروحة  .دراسة المؤسسة االستشفائ�ة العموم�ة �مدینة �سCرة .أداء الموارد ال�شر
ة 

  دCتوراه غیر منشورة. Cل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ،جامعة �سCرة

ب�ة أثناء العمل في رفع Cفاءة العاملین دور البرامج التدر
.)2014خلیل بورنان ( -8

دراسة وصف�ة من وجهة نظر العاملین �اإلدارات  .�اإلدارات الر
اض�ة الجزائر
ة 

علوم وتقن�ات النشاطات البدن�ة والر
اض�ة  .الر
اض�ة. رسالة ماجستیر غیر منشور

  ،جامعة المسیلة  
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دراسة حالة  .لعاملین دور التكو
ن في تحسین أداء ا .)2015بوشلیF األمین ( -9

في  .مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر منشورة .المؤسسة الوطن�ة لإلشغال في اآل�ار 

 العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر والعلوم. جامعة ورقلة 

 .العالقة بین التكو
ن �الجامعة والمؤسسة االقتصاد�ة  .) 2005سام�ة Cواشي( - 10

رسالة ماجستیر غیر منشورة. في العلوم  .فتوح دراسة میدان�ة في ضوء النسF الم

  جامعة �اتنة  االجتماع�ة والعلوم اإلسالم�ة ،

 .اثر التكو
ن على أداء العاملین في المؤسسة االقتصاد�ة .) 2015ر�fعي خضرة( - 11

في  .مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر منشورة  .دراسة حالة شرCة االسمنت �سور الغزالن 

 اد�ة والتجار
ة وعلوم التسییر ،  جامعة �البو
رة.                 العلوم االقتص

 .دور التكو
ن في عمل�ة التغییر التنظ�مي في المؤسسة  .) 2013مرز
F نس�مة( - 12

مذCرة لنیل شهادة الماستر غیر .دراسة حالة دیوان الترق�ة والتسییر العقارX �البو
رة 

 م التسییر ، جامعة �البو
رة  .في العلوم االقتصاد�ة وعلو   .منشورة 

 

 ): مق
اس السلوك التنظ
مي1الملحC رقم (

الر

  قم

  الدرجــات 

  العبــارات 

 Cأواف

  4شدة 

Cغیر   أواف

  متأكد

ال 

 Cأواف  

ال  

 Cأواف

  4شدة

            یتم تحدید طب
عة البرامج التكو�ن
ة بناء على آراء خبراء   01

            ة المنظمة تصم
م البرامج التكو�ن
ة یتناسب وطب
ع  02

            یتم إجراء حوار بین الم-ون والمتكون قبل عمل
ة التكو�ن   03

یتم تحدید طب
عة البرامج التكو�ن
ة بناء على نتائج تقی
م األفراد   04

  العاملین 

          

            یتم تحدید البرامج التكو�ن
ة 4ما یتناسب مع الوظ
فة   05

            عال في تحسین السلوك التنظ
مي طب
عة البرامج التكو�ن
ة تساهم ف  06

            طب
عة الوظ
فة تحدد طب
عة البرامج التكو�ن
ة    07

یوجد تنسیC بین اإلدارة والجهة الم-لفة 4عمل
ة تحدید طب
عة   08

  البرامج التكو�ن
ة 

          

          البرامج التكو�ن
ة تعزز الشعور 4االطمئنان على مستقبل الفرد   09
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  العامل 

            مج التكو�ن تساهم في رفع مستوQ الروح المعنو
ة برا  10

            البرامج التكو�ن
ة تحسن فرص الترق
ة 4المؤسسة   11

            البرامج التكو�ن
ة تؤدX إلى رفع مستوQ الرضا الوظ
في   12

            البرامج التكو�ن
ة تعزز الرغ4ة في تحمل المسؤول
ة  13

یجاد بیئة مشجعة على االبتكار البرامج التكو�ن
ة تساعد على إ  14

  واإلبداع

          

            البرامج التكو�ن
ة تدفع للحرص على التقید بوقت العمل  15

            البرامج التكو�ن
ة تحفز على أداء العمل بنزاهة وعلى أحسن وجه  16

البرامج التكو�ن
ة تجعلك تفتخر أمام اآلخر�ن 4انتسا4ك إلى   17

  المؤسسة الر�اض
ة 

          

            البرامج التكو�ن
ة تز�د من االرت4اH النفسي نحو المؤسسة الر�اض
ة   18

            البرامج التكو�ن
ة تؤدX إلى تفضیل المصلحة العامة على الخاصة  19

البرامج التكو�ن
ة تز�د الرغ4ة في االستمرار 4العمل في المؤسسة   20

  الر�اض
ة

          

ذل مجهودات اكبر لتحقیC أهداف البرامج التكو�ن
ة تز�د الرغ4ة في ب  21

  المؤسسة الر�اض
ة

          

22  Cة تساهم في الحرص على العمل بروح الفر�
            البرامج التكو�ن

البرامج التكو�ن
ة تحسن من مستوQ المشار-ة في اتخاذ القرار في   23

  المؤسسة الر�اض
ة

          

            البرامج التكو�ن
ة تجعلك أكثر إخالص في العمل  24

 


