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الراده ٦الحمد كالشكر هلل رب العالميف الذم ىدانا بالقكة كالعزيمة كا
ولئن شكرتكم }: كالصبر لمقياـ بيذا العمؿ كىك القائؿ في محكـ تنزيمو

 {ألزيدنكم

ومن اصطنع إليكم معروفا فجازوه }: قاؿ الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ
 {عن مجازاتو فإن هللا يحب الشاكرين

شكر الخالص كأسمى العبارات اؿتقدـ ب أ أفم في ىذا المقاـ يسعدفكأا
رشاداتوابخؿ عميا بنصائحوتالذم لـ تي ؿاكالتقدير كاالحتراـ   إلكماؿ ا كا 

 ىذه المذكرة

 "مجدوب وىراني" المشرؼ األستاذ

تماـ ىذا العمؿنيإلى كؿ مف ساعد   مف قريب أك بعيد عمى إنجاز كا 



 

 

 
 
 
 

 .الحمد هللا رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف
َوَقَضى َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا َيْبُمَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر "

." َأَحُدُىَما َأْو ِكَ ُىَما َفَ  َتُقل لَُّيَم  ُأفّ  َواَل َتْنَيْرُىَما َوُقل لَُّيَما َقْواًل َكِريماً 
 .23اإلسراء 

إلى رمز العطاء كالتضحيات التي سيرت مف أجؿ أف ترل نجاحي بفارغ 
الصبر كالتي غمرتني بحنانيا، كلكالىا لما كصمت إال ىذا المقاـ 

 .أطاؿ هللا في عمرىاأمي  
إلى أعز ما أممؾ في الكجكد، إلى الذم عمؿ مف أجمي، كتحمؿ أعباء 

الحياة، ككاف حريصا دكما عمى نجاحي 
 .أطاؿ هللا عمرهأبي 

 . حفظيـ هللاإخوتي وأخواتيإلى 
 .إليكـ جميعا أىدم ىذا العمؿ المتكاضع
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طكخحؼِىيها مً أحل مواعفت إلاهخاج وزفع  هثر الخسًث في الؼىىاث ألاديرة عً إلاهخاج ًو

عت الخاكلت حىاٌ العالم  عجلت الىمى ، مً احل املحافوت على العباةً،فالخٌىضاث الؼَط

جبعتهامً جلؼُم زولي للعمل والعىملت جفطن الخفىير الجسي مً أحل الاهسماج واملؼاًطة لهصٍ 

الخحىالث ،ومً َىا جبرظ أَمُت العامل البـطي وهطوضة الاَخمام بمـاول وجىمُت كسضاجه 

ت اػاغ ول جلسم وجٌىض فحتى ال  ومهاضاجه ، حتى ًمىً إلاهخفاع بها فخىفل باملىاضز البـٍط

ًلبح الفطز أزاث معطكلت للخىمُت ،ًجب العمل على حعلت كىة وجٌىض له ، وال ؿً ان الخيىًٍ 

ت ، فخىمُت املىاضز الٌبُعُت المُىً أن الموػُلت َامت مً وػاةل جىمُت اًمثل  واضز البـٍط

ت ، ومً َىا  الىجاا زون لهاًىخب  عطفت لمض مؼخىٍاث ايالبس مً حػي جىمُت املىاضز البـٍط

جمع ملجاَاث واللسضاث واابؼخعسازاث ادالكت بالفطز واجَاضاث والاَخماماث للُم واااثلموا

ت ا ثيحخمع فلمهيل و بالخاًل فىجاا ا ٍو وجٌىٍٍط ًخٌلب همكُم أَسافه وهمان اػخمطاٍض

 الٌطق فيالىظط   اجُجُاث الخيىًٍ على مؼخىي مإػؼاجه وٕاعازةضدٌٌاث و اػذمحصخُم 

حسًثت مً أَم ٌهظماث االلخلازًت الم ايحعس وظُفت الخيىًٍ ف. الخيىًٍ يهخهجت فلملُت وااٌاا

ػخلبل على لم ايحاهط وفٌ اي بىاء حهاظ كازض فيهظماث فلم حعخمسَا َصٍ ايملىماث الخىمُت الذ

ت التي جطجبٍ مباؿطة مىاحهت اث والخحسًاث الاوؼاهُت ، الخلىُت الاهخاحُت والازاٍض  الوغًى

بالفطز وىهت اوؼان مً حهت و املحطن الاػاسخي ليافت عىاكط الاهخاج مً حهت ادطي ، وجخىكف 

على هفاءجه هفاءة وافت َصٍ  العىاكط  وبالخالي هفاءة الازاء الخىظُمي  في مىاحهت وافت 

الخغيراث شاث الاججاَاث املذخلفت التي جإزط على َصا الازاء وجسٌ وافت املإؿطاث الى جعاًس 

الاَخمام بىظُفت الخيىًٍ هظطا الضجباي َصٍ الىظُفت بمؼخىي ازاء الفطز للىظُفت التي ٌـغلها 

ة المن عاضبدفان أزاء الفطز والىفاءة اااهخاحُت ٌعذنالاهخاحُت فاوإلاهخاحُت  او الىفاءة 

دفان نواحهت َصا اا لمش وافت ائججطاءاث جذاباؿط مً كبل ئزاضة اأًفطاز اٌلمواضخت للخسدل ا

ي ًلىب وضفع ائجيخاحُت ئٌلمػخىي المي اٌحُث ًيخج عً الخسدل ضفع مؼخىي أزاء الفطز ئب

مؼخىي امللاٌؼؽ املٌلىبت  



 المقدمة

 

 

ت كس ًيىن له عاةس في  تهخم املىظماث بالخيىًٍ الن ما ًىفم فُه ًمثل اػدثماض في املىاضز البـٍط

ازة املعاضف  ازة  إلهخاحُت اليلُت أماعلى مؼخىي الفطز فخظهط  أَمُت الخيىًٍ في ٍظ ؿيل ٍظ

 .واملهاضاث الامط الصي كس ًإزي الى ضفع  زافُعُت وكسضة الفطز على العمل 

ذخلف  ٌعخبر الخيىًٍ مً الاوـٌت التي جطفع اللسضاث واملهاضاث الخالُت امللبلت للعاملين ، ٍو

ازة اللسضاث واملهاضاث التي لها  الخيىٍجى عً الخعلُم هما شهطها ػابلا وشلً ان جيىن ًطهع على ٍظ

ازة املعاضف والازضان التي جطجبٍ بالوطوضة  عالكت بعمل محسز ، بِىما ٌعخبر الخعلُم عً ٍظ

. بعمل محسز

ازة املهاضاث الافطاز الزاء عمل محسز وبمجمىع الوـٌت التي حؼعى الى َصا  ٌؼعى الخيىًٍ الى ٍظ

الغطن جمثل في بمجمىعها أوـٌت الخيىًٍ ، هما ًمىً اعخباض الخيىًٍ على أهه جأكلم مع 

العمل أو أهه حغُير في إلاججاَاث الىفؼُت والصَىُت للفطز اججاٍ عمله جمهُسا لخلسًم معاضف 

. ضفع مهاضاث الفطز في أزاء العمل

ا واملخمثلت في  ان الخيىًٍ في حس شاجه ًإزي الى جحلُم عسز مً الفىاةس ملىظماث ألعماٌ وغيَر

ازة مهاضاث الفطز والىاججت عً الخيىًٍ وظٍازة حجم  ازة إلهخاحُت َصٍ الاديرة حعىؽ ٍظ ٍظ

إلهخاج وحىزجه َصا باإلهافت الى ان التزاًس املؼخمط في الجىاهب الفىُت للىظاةف وألعماٌ في 

الىكذ الخاهط جسعى الى جيىًٍ املىظم حتى لسي الفطز الخس الازوى املٌلىب لألزاء املالةم لهصٍ 

ألعماٌ   ، هما ًىدؼب الفطز مً وضاء ول َصا معىىٍاث مطجفعت الؿً ان اهدؼابها ًإزي ئلى 

زلت الفطز بىفؼه،وال ؿً ان وحىز بطهامج للعالكاث إلوؼاهُت له جأزير على معىىٍاث ، لىً ئشا 

لم ًخم الخيامل بين الجاهبين فلً ًخحلم الهسف وهذلم مً َصا ان الَخمام بأزمُت الفطز 

وحعمُم العالكاث الخؼىت بين إلزاضاث والجماعاث العاملت مع الخيىًٍ واملؼخمط لألفطاز 

لخىفير اللسض املىاػب مً املهاضاث ليي ًإزًان الى ضفع الطوا املعىىٍت لألفطاز وظٍازة إلاهخاحُت ، 

عجي َصا ان الخيىًٍ الجُس  اض الى جذفُى حىازر العمل َو إزي ول ما شهطهاٍ في َصا  إًل ٍو
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على الػلىب املأمىن ألزاء العمل وعلى هُفُت أزاةه ًإزي بال ؿً الى جذفُى معسٌ جىطاض 

 .الخازر 

ازة إلهخاحُت في عملُت الخىمُت  للس أزي الاعتراف املحسز املتزاًس بأَمُت السوض الصي جإزًه ٍظ

الاكخلازًت و الاحخماعُت ئلى كُام العسًس مً الاوازًمُين واملماضػين العملُين بسضاػت وجحلُل 

محسزاث إلاهخاحُت بخعبير ادط  زضاػت وجحلُل محسزاث إلاهخاحُتػىاء وان شلً على مؼخىي 

جي هيل أو على مؼخىي اللٌاع او الىحسة الاكخلازًت واهٌالكامً ول َصٍ  الاكخلاز الًى

السضاػاث وألبحار التي كام  بها  َإالء الباحثىن وكلىا الى ئزباث كسضة الفطز وئمياهُت في ضفع 

أو جذفُى إلاهخاحُت على مؼخىي املإػؼاث حُث  ًطجبٍ الضجفاع في الاهخاحُت بالخيىًٍ 

املؼخمط والسكُم واملىظم في هفؽ الىكذ ،وعلى وهىء ول َصا ًمىىىا ًطا ئؿيالُت البحث 

  ;الطةِسخي هما ًلي 

صا مً احل الطفع مً اهخاحُت املإػؼت وهؼبها " هُف باميان املإػؼت جحؼين أزاء افطازَا َو

 "ميزة جىافؼُت ؟ 

: إلاشكالية الجزئية _

 مسي أَمُت العىلط البـطي في عملُت إلاهخاج ؟  ما_1

ما َى  زوض الصي ًلعبه الخيىًٍ على مؼخىي املإػؼاث ؟ _2

ما هي العىامل املإزطة في أزاء ألافطاز على مؼخىي املإػؼاث إلاهخاحُت ؟ _ 3

ازتها وجحؼُنها في _ 4 ما هي الاػالُب املخبعت في كُاغ ئهخاحُت العمل و مً املؼإوٌ عً ٍظ

املإػؼاث؟ 

: فرضيات البحث_

ٌعس الخجمُع للمعلىماث التي أعخلس أنها جطجبٍ باملىهىع كمذ بلُاغت عسة فطهُاث محسزة 

: حعخبر أهثر الاحاباث احخماال عً أػئلت التي أكىم بفحلها وأَم َصٍ الفطهُاث هي

. ئن العىلط البـطي عىلطا أػاػُا في  الخىمُت الاكخلازًت _1
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ت له مطزوزًخه  على مؼخىي املإػؼت _2 . (الخأَُل)ان الخيىًٍ املىاضز البـٍط

اكت ئهخاحُت _ 3 ت الى زطوة ًو ت يهسف الى جحىٍل املىاضز البـٍط ئن الاػدثماض في املىاضز البـٍط

. دالكت ومبسعت 

املعسالث املطجفعت إلهخاج العمل لها عالكت اًجابُت بىجاا وجحلُم املإػؼت الاكخلازًت _ 4

ازة فعالُتها وهفاءة وحستها  صا ما ٌؼاعسَا على ٍظ . ألَسافها ،َو

: اسباب اختيار البحث_

: جىحس عسة اػباب زفعخجي الى ادخُاض البحث في َصا املىهىع زون غيٍر احملها فُما ًلي

. احؼاسخي بأَمُت الخيىًٍ وأزٍط في ضفع أزاء ألافطاز_1

ؿعىضي بأن الخيىًٍ ٌعخبر أحس الاػدثماضاث املبسعت والخالكت لطفع أزاء ألافطاز على _2

. مؼخىي املإػؼاث 

ئمياهُت البحث مخىفطة ،اي َصا املىهىع كابل للبحث و السضاػت هظطا إلمياهُت الىكٌى الى _ 3

. الىخاةج ملمىػت في اػدُعاب َصا املىهىع 

: اهمية البحث_

ئن اَمُت َصا البحث جىمً في جحلُل مفهىم الخيىًٍ وعطهه بلفت مبؼٌت ػهلت الاػدُعاب 

ت  ىصا ًلبح في مخىاٌو الباحثين وهجعل مىه اضهُت وزعم ًمىنهم مً ئهجاظ زضاػاث هظٍط َو

ادطي مىملت او زضاػاث مُساهُت حسًت جخعلم بمىهىع الىفاءة في الدؼُير بعس عملُت الخيىًٍ 

لألفطاز ومىه زعم الخىمُت الاكخلازًت وفم َصا الاَخمام ، هما ًمىىجي ان اكٌى بان َصا 

ؼس هللا مىحىزا في َصا املجاٌ  . املىهىع بامياهه ان ًسعم َو

: أهداف البحث_

ا فُما ًلي : ان الىخاةج التي أكبى ئليها دالٌ بحثي َصا أدخلَط

تلما   حؼلٍُ الوىء على مىهىع حؼير_ 1 . واضز البـٍط

تٌؤػؼت الممسي جٌبُم ومماضػت الخيىًٍ على مؼخىي ا ظهاضإ _2 . حعاةٍط
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ت ٌالهفؼه مً خضفع هفاءة الباحث _ 3 . (الخيىًٍ)مللٌلح شا اٌٌ ئًالعه على اأ ػؽ الىظٍط

ت ومُساهُت حٌى َصا املىهىع لعمالتي الباحثين ،ومً زم ازطاء املىخبت _ 4 جىفير مازة هظٍط

س حعمُم البحث في َصا املىهىع  . ببحث حسًس ًيىن زعما ملً ًٍط

صا بخحلُم الىخاةج في _ 5 جحلُم بعى ألاَساف املخىداة مً عملُت الخيىًٍ وجأَُل الفطاز َو

. نهاًت ول زوضة 

: الدراسات السابقة 

ىُت لمؤػؼاث مع زضاػت حالت الم ضفع ئهخاحُت افيًاًي هماٌ، زوض الخيىًٍ ._  1 ؤػؼت الًى

العلىم في ض يحؼذملامطهب الؼُاضاث اللىاعُت بالطوٍبـت،مصهطة همً مخٌلباث لىُل ؿهازة ا

 2002/2003حعاةـط ،ٌالاكخلازًت فطع الخذٌٍُ و الخىمُت ، حامعت ا

محي عً يحى الخيىًٍ األيازن و اأحؼاجصة ًًعلملماَاث اجحىضٍت ًبت و هىاعم عباسخي، اث_ 2

 2007مصهطة مىملت لىُل ؿهازة لِؼاوؽ، حامعت كاكسي مطباا ، وضكلت،. بعس

ؤػؼت ااحلخلازًت لمحلُم أَساف اث يػجي ئهخاحُت العمل وزوضها فابىجخِف دسحُت ، ث_ 3

ت للؼباهت بدُاضٌ زضاػت حالت ا)   ضػذياجلممصهطة ملسمت همً معٌُاث هُل ؿهازة ا (ثحعاةٍط

ت يف ، (ثجُاض)ون الض واكخلاز مإػؼت ، حامعت ابً خيحسخي: دلم ث العلىم الخجاٍض

2006/2007 

 :املنهج املستخدم_

لإلحابت عً اؿيالُت البحث وازباث صخت الفطهُاث املخبىاة ادترث مىهجا وكفُا في الجعء 

اػخعملذ مىهجا جحلُلُا ملاضها لفحم الىخاةج  (الخٌبُلي )الىظطي ،أما الجعء املُساوي 

 املخحلل عليها دالٌ السضاػت املُساهُت

 : أزواث السضاػاث و ملازض البُاهاث_

: َصٍ الازواث وامللازض فُما ًلي جخمثل 
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ت _ الهسف منها َى الىكىف على ما جىاولخه املطاحع وامللازض  (البحث املىخبي )السضاػت الىظٍط

العطبُت ألحىبُت منها ػىاء واهذ اللسًمت او الجسًسة في َصا املىهىع ، وهصا مذخلف املجاالث 

.  وامللاالث السضاػاث الؼابلت 

: زضاػت املُساهُت الخاكت بملىع الخُاًت بمغىُت و اػخذسام الباحث فيهااٌ -

طاف املطجبٌت باملىهىع :امللابلت _ حُث زم ئحعاء العسًس مً امللابالث املىخظمت مع مذخلف الًا

 .

ط _  جمذ  فُه عملُت مسح املعلىماث و الاحلاةُاث الخاكت باملىهىع ومذخلف :  الخلاٍض

اث  . الىخاةج املخحلل عليها مً مذخلف املسًٍط

: جبىٍب البحث_

ين وفلل جٌبُلي ًدىاٌو  :  في اًٌاض كمذ بخلؼُم البحث الى فللين هظٍط

الفلل الاٌو ماَُت الخيىًٍ فخعطكذ في مبحثه الاٌو الػاػُاث الخيىًٍ وفي الثاوي  _

. أػالُب الخيىًٍ وأهىاعه وفي الثالث هظام الخيىًٍ وفي الطابع جلؼُم بطامج الخيىًٍ ومعُلاجه 

 باملإػؼاث فخعطهذ في مبحثه الاٌو  فلس جىاولذ فُه ئهخاحُت العمليأما الفلل الثان_ 

ماَُت الاهخاحُت وفي الثاوي العىامل املحسزة واملإزطة على إلهخاحُت وأػالُب جليُفها وفي 

طق كُاػُت وفي الطابع جحلُل وجحؼين ئهخاحُت العمل  والعىامل  الثالث ئهخاحُت العمل ًو

. املإزطة فيها 

. (زضاػت حالت ملىع دُاًت بمغىُت )اما الفلل الثالث الجاهب العملي أو املُساوي _ 
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 :تمييد

 المكارد في استثمارا يمثؿ المجاؿ ىذا في ينفؽ ما ألف بالتككيف، المؤسسات تيتـ
 األفراد مستكل عمى أما اإلنتاجية، زيادة شكؿ في يظير عائد لو يككف قدك البشرية،
  رغبة رفع إلى يؤدم قد الذم األمر كالميارات، المعرفة زيادة في التككيف أىمية فتظير

، كالتككيف مسؤكلية مشتركة بيف أطراؼ مختمفة في المؤسسات، العمؿ عمى الفرد قدرةك
كالمقصكدة ىنا ىك إدارة المكارد البشرية كالمدراء باإلضافة لؤلفراد المككنيف الذيف يتمقكف 

. التككيف

كالتككيف عممية معقدة، لما يتطمبو تصميميا مف كسائؿ كتقنيات كبيرة تختمؼ 
حسب نكع كالطريقة المتبعة في التمقيف، كمف أجؿ إلماـ بالتككيف مفيكما كبرنامجا، قسمنا 

 :فصمنا ىذا إلى مبحثيف كؿ مبحث مقسـ إلى مطالب كىي

 .مفيوم التكوين ومبادئو:  األولالمبحث

. مبادئ التككيف مفيـك التككيف: المطمب األكؿ
. أنكاع التككيف كأساليبو:  المطمب الثاني
 .أىمية التككيف كأىدافو: المطمب الثالث

. اإلنتاجية عناصرىا وأىميتيا: المبحث الثاني

. مفيـك اإلنتاجية: المطمب األكؿ
. عناصر اإلنتاجية:  المطمب الثاني
. أىمية اإلنتاجية: المطمب الثالث
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ماىية التكوين وأساسياتو : المبحث األول

إف معارؼ العماؿ كاألفراد، كمياراتيـ تتقادـ مع الزمف كذلؾ نتيجة التغيرات 
المستمرة في البيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة كمف ىنا تظير أىمية التككيف فماذا نقصد 

كما مدل أىميتو في تحسيف ميارات األفراد ؟   بالتككيف؟ 

مفيوم التكوين ومبادئو : المطمب األول

: مفيوم التكوين-1

كاف لمجاؿ التككيف اىتماـ الكثير مف المفكريف، اختمفت كتعددت كجيات النظر 
:  لكؿ مفكر، كتجمى ذلؾ مف خبلؿ تبايف التعريفات كالتي سنذكر البعض منيا

ىك تنمية منظمة كتحسيف لممعارؼ كاالتجاىات كالميارات كالسمككيات "التككيف 
التي تتطمبيا مختمؼ مكاقؼ العمؿ، كذلؾ بغية قياـ األفراد بأعماليـ المينية عمى أحسف 

  1".كجو

 كالمعارؼ بالمعمكمات المكظؼ تزكيد إلى اليادفة الجيكد تمؾ" :كما يعرؼ بأنو
 كخبرات، كمعارؼ ميارات مف لديو ما كتطكير تنمية أك العمؿ، أداء في ميارة تكسبو التي
مستكل أعمى في  ذات أعماؿ ألداء بعده أك الحالي عممو أداء في كفاءتو مف يزيد مما

 2".المستقبؿ

                              
، 1984بكفمجة غياث، األسس النفسية لمتككيف كمناىجو، الجزائر، ديكاف المطبكعات الجامعية، : 1

. 05ص 

 .255، ص1989زكي محمكد ىاشـ، إدارة المكارد البشرية، الككيت، جامعة ككيت، : 2
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 الفرد  في تغييرات إحداث إلى ييدؼ مخطط نشاط: "كيعرؼ أيضا عمى أنو
 ك العمؿ كطرؽ األداء، كمعدالت الميارات ك كالخبرات المعمكمات ناحية مف كالجماعة
نتاجية بكفاءة العمؿ تتقف الجماعة تمؾ أك الفرد ىذا يجعؿ كاالتجاىات، لما السمكؾ  كا 
 حيث يميز ىذا التعريؼ ضركرة االىتماـ بتخطيط التككيف مف أجؿ العمؿ 1".عالية 
. بإتقاف

 المعمكمات تعديؿ أك لتنمية تستخدـ التي المنظمة الخبرات"كما يعرؼ أنو "
 نجد التككيف ىنا جاء بمفيـك الخبرات التي 2."في المشركع .....االتجاىات   كالميارات

 .تساعد عمى تعديؿ المعمكمات كغيرىا

مف خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أف الكؿ يرل لمتككيف عمى أنو مجمكعة مف العمميات 
المنظمة ليا طرقيا كأساليبيا، تيدؼ إلى التغمب عمى العراقيؿ التي يكاجييا العامؿ أثناء 
قيامو بنشاطو الميني، كالزيادة مف فاعميتو في المنظمة، كذلؾ مف خبلؿ تزكيده بالمعارؼ 

.  كالميارات كالسمككيات البلزمة

كعميو يمكف القكؿ أف التككيف ىك مجمكعة مف العمميات المنظمة ليا طرقيا 
 .كأساليبيا، تيدؼ إلى إكساب األفراد المعارؼ كاتجاىات كميارات ككسيمة لتحسيف أدائيـ

 

                              
، 1976عبد الكريـ دركيش، ليمى تكبل، أصكؿ اإلدارة العامة، القاىرة، مطبعة األنجمك المصرية، :  1

. 594ص

. 352، ص1985، 3عمي السممي، إدارة األفراد كالكفاءة اإلنتاجية، مكتب غريب، القاىرة، ط: 2
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:  مبادئ التكوين-2

 :كمف المبادئ التي يجب مراعاتيا في التككيف ما يمي

 سرعة عمى ذلؾ ساعد كمما المتككف لدل قكيا الدافع كاف كمما : والحافز  الدافع-1
 يرتبط أف يجب لممتككف الفاعمية تتحقؽ فمكي الجديدة، كالميارات المعرفة كاكتساب التعمـ

 أك الترقية أك األداء مستكل تحسيف مثؿ إشباعيا، في يرغب لو حقيقية بحاجة التككيف
 لمحكافز سميـ نظاـ كجكد عمى التككيف برامج فاعمية تتكقؼ كما، الدخؿ مستكل زيادة
 الثكاب نظاـ التككيف بنظاـ كيرتبط بجدية، التككيف عمى اإلقباؿ عمى العامميف لحث

 فيعرضو تقصيره أما مكافأتو إلى يؤدم البرنامج في المتككف نجاح فإف كالعقاب، كبالتالي
 1.المعنكم أك المادم لمعقاب

 كالقدرات الذكاء حيث مف األفراد بيف االختبلفات إف: الفردية الفروق مراعاة- 2
 مراعاتيا عند يجب الفركؽ فيذه ثـ كمف التدريب، عمى ليا أثر كبير كاالتجاىات كالطمكح
 2.لؤلفراد المعمكمات إليصاؿ المناسبة الطرؽ كتحديد التدريب برامج تخطيط

 

 

                              
ط،  .اإلسكندرية، د الجامعة شباب، مؤسسة اإلنسانية، كالعبلقات األفراد الشنكاني، إدارة صبلح: 1

 .153، ص1987

. 153صالمرجع نفسو، : 2
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 فيتكقؼ التكرار مقدار أما عمؿ، أم أداء تعمـ عؿ يساعد التكرار: والمران التكرار -3
 في المستخدمة الطرؽ كعمى المتعمـ شخصية كعمى تعمميا المراد الميارة طبيعة عمى

 1.التككيف

 المتعمـ يتعمـ أف تقضي التي ىي الكمية الطريقة :التعمم في الجزئية و الكمية الطريقة- 4
 إلى المادة بتقسيـ تقضي التي فيي الجزئية الطريقة أما كاحدة، دفعة كمو العمؿ أداء

 مركبا ككاف العمؿ تعقد فكمما متتالية، مراحؿ عمى تعمميا أك حفظيا ثـ جزئية كحدات
 أك بسيطا العمؿ كاف إذا أما أجزائو، حسب مراحؿ عمى تعممو األفضؿ مف كاف كمما

 مرة يعطي أف المفيد فمف بعضيا، عف جزئياتو فصؿ يصعب أك قميمة جزئيات مف يتككف
 2.متكاممة كاضحة الصكرة تككف حتى كاحدة

 المقترف فالتككيف كدقتو التعمـ سرعة عمى المتعمـ يساعد اإلرشاد: والتوجيو اإلرشاد- 5
 لمكقت اقتصاد فيو الصكاب  إلى المتعمـ بدكنو، فإرشاد التككيف مف بكثير أفضؿ بإرشاد
 الحركات تعمـ مف بدال محاكلة أكؿ مف الصحيحة االستجابات يتعمـ حيث كالجيد،
 ذلؾ بعد يتعمـ ثـ الخاطئة، الحركية العادات إزالة في جيدا ذلؾ بعد يبذؿ ثـ الخاطئة،
 3.الصحيحة العادات

الطريقة الكمية : كبالتالي يتضح لنا بأف لمتككيف مبادئ نستعيف بيا تتمثؿ في
. كالجزئية، اإلرشاد كالتكجيو، مراعاة الفركؽ الفردية، الدافع كالحافز، التكرار كالمراف

 

                              
 .153ص شباب، المرجع السابؽ، مؤسسة اإلنسانية، كالعبلقات األفراد الشنكاني، إدارة صبلح:  1

 .153ص المرجع نفسو،: 2

 .153صالمرجع نفسو، :  3
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أنواع التكوين وأساليبو  : المطمب الثاني

كا عدادىـ  أفرادىا تككيف أجؿ مف مؤسسة كؿ تتخذىا التي كاألساليب أنكاع تتعدد
 . المؤسسة داخؿ كالعمؿ لئلشراؼ

التكوين  أنواع- 1

: اآلتي النحك عمى يعددىا الطيب فمحمد أخر، إلى مفكر مف التككيف أنكاع تعددت

 إتباعيا األصكؿ الكاجب ك كاإلجراءات بالقكاعد التعريؼ يستيدؼ :الميني التكوين -
 يمس كالممارسة كىك االستيعاب ك التفيـ في البلزمة الفرصة كا عطاء بالعمؿ القياـ لدل

 مدة تتراكح أدائو، عمى التمرف أك العمؿ عمى التعرؼ ليـ يسبؽ لـ الذيف الجدد الكافديف
 1.طكيمة إلى نسبيا معتدلة مابيف التمييف

 أف يمكف مثبل، فالمتككف العمؿ ظركؼ تماثؿ ظركؼ في يجرم :المختبري التكوين-
حتى يتـ إتقاف تشغيميا عندىا يكجو إلى  مخرطة باستعماؿ مككف إشراؼ تحث يقـك

 التقنييف حيث تككيف في الطريقة ىذه الصناعية المؤسسة كتستعمؿ الكرشة الفعمية لمخراطة
كامبل في الكرشة، كما  عضكا يككف أف قبؿ بعممو تامة دراية عمى يككف بأف لمتقني تسمح

 تكاليؼ تخفيض إلى يؤدم مما تسمح باستعماؿ الكسائؿ كالتجييزات مرات متكررة
 2.التككيف

                              
. 344ص، 1995ط، .المركزية، اإلسكندرية، د التنمية البشرية، مركز المكارد ماىر، إدارة أحمد: 1

. 344صالمرجع نفسو، : 2
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 رسمي، شكؿ بدكف غالبا كتككف شيكعا األكثر الطريقة ىي :العمل داخل التكوين-
 بأسمكب كحده ليتعمـ يترؾ الذم بعكس خبرة األكثر زمبلئو أك المشرؼ مف فالمتككف يتعمـ

 لـ فإذا أدائو كبكيفية لمعمؿ متقنا يككف أف يجب نفسو كىك بالتجربة كالخطأ، فكضكم
 بالتككيف يقـك بأف اإلنتاجية المؤسسات تسمح ال لذا سمبية كانت النتيجة الشرط ىذا يتكفر
 1..المؤىميف األشخاص إال

إشرافيا أم  كتحت لممنشأة تابعة تككف أف يمكف التي مراكز يتـ :العمل خارج التكوين -
 المعينة المنشأة تستعيف كقد فييا، لمعمؿ كمكظفيف أك منتدبيف كتقنييف بكاسطة خبراء

 2.الجامعية المؤسسات ك التقنية كالمدارس المجاؿ ىذا في مينية متخصصة بمؤسسات

 :التالية األنكاع يعدد بيكمي صبلح أما

 في السرعة تحقيؽ عمى كيعمؿ الصناعي التمؼ خفض إلى كيؤدم :العمال تكوين -
 حسنة فنية بطريقة كالمكاد اآلالت صيانة إلى باإلضافة كجكدتو، اإلنتاج مع تحسيف األداء
 .3العمؿ أداء في دقتو العامؿ ك إلى ميارة يؤدم كما

 

                              
. 344ص  البشرية، المرجع السابؽ، المكارد ماىر، إدارة أحمد:  1

 .344المرجع نفسو، ص :  2

 .344ص المرجع نفسو، :  3
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كالجيد في نقؿ التعميمات  كيساعد عمى اختصار الكقت :والم حظين الرؤساء تكوين -
لآلالت  كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ يقكمكف بالتنفيذ الصحيحة بالطرؽ السميمة لؤلفراد كالذيف

 1.كجكدتو اإلنتاج لعمميات كفئ كالمكاد كتخطيط

لمعماؿ كتطبيؽ الكسائؿ  الظركؼ أفضؿ كتكفير يساعد عمى ىيئة :المديرين تكوين -
عف اقتناع إلى إدخاؿ نظـ التككيف المختمفة  الحديثة لئلدارة الصناعية الكاعية التي تدفعيـ

 2.المصنع أك لمعامؿ اإلنتاجية الكفاية مستكل رفع أجؿ مف كذلؾ داخؿ أك خارج المؤسسة

 كذلؾ عميا، كظائؼ إلى يرقكف سكؼ الذيف أيضا التككيف يشمؿ أف يجب :شامل تكوين-
 التككيف يتـ أف كيمكف التجديدية، الدراسات طريؽ عف المكظفيف أك العماؿ تككيف إعادة
 أك لمتككيف خاصة مدارس في المؤسسة خارج يتـ كقد العمؿ أثناء المؤسسات أك داخؿ
 3.تككينية دراسية بعثات

 

 

 

 

                              
 344 ص البشرية، المرجع السابؽ، المكارد ماىر، إدارة أحمد: 1

 .344المرجع نفسو، ص : 2

. 344المرجع نفسو، ص: 3
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  التكوين أساليب-2

 التكوين أساليب

يكجد مجمكعة مف األساليب التي يمكف لممككف أف يستخدميا لطرح أفكاره 
 :كتتمثؿ في كالمعمكمات

 كتشجيع ،التفصيمية اإلجراءات األداء لطريقة عرض يتـ حيث :العممي التكوين-1
 1.باألداء القياـ عمى المتككف

 التمرف ك الكاقع ىذا مف مشكمة بأخذ ذلؾ ك الكاقع، تقميد محاكلة كىي  :األدوار تمثيل-2
 2.مكاجيتيا عمى

 أبعاد حيث مف المتككنيف يتناكلياك الكاقع مف حاالت تؤخذ حيث :الحاالت دراسة-3
 3.البديمة كحمكليا ،كأسبابيا مشاكميا،

 

 

                              
 .342ص  البشرية، المرجع السابؽ، المكارد ماىر، إدارة أحمد: 1

.  342ص المرجع نفسو، : 2

. 342المرجع نفسو، ص : 3
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 الكبير، التأثير ك البالغة األىمية ذات الكقائع لبعض تحميؿ يتـ حيث :الحرجة الوقائع-4
 المحتكل المتككنيف فيو يربط دقيؽ عممي بأسمكب ذلؾ ك ،التككيف بمكضكع كالمتعمقة
 1كالممارسة  بالكاقعة التككيني

تشتمؿ  الحجـ كبيرة أنيا إال الحاالت، دراسة بأسمكب شبيية كىي :اإلدارية المباريات-5
المباراة،  في معينة بأدكار يقكمكا أف المتككنيف مف يطمب  لممشكمة، متكاممة أبعاد عمى
 2.معمكمات مف ليـ متاح ىك ما ضكء في القرارات كيتخذكا يتصرفكا كأف

 يرغب عندما التككيف مف النكع ىذا إلى يمجأ أف لممككف يمكف :الجماعية المناقشة-6
 مشاكؿ لمناقشة مجمكعات بتككيف ذلؾ  المتككنيف، بيف كالتعاكف المشاركة ركح إثارة في

 3 .معينة

 استعماؿ المككف يستطيع مف خبلؿ سبؽ ذكره يتضح لنا بأف ىذه األساليب بيا 
 .منو المتكخاة كاألىداؼ التككيف مكضكع طبيعة حسب المناسب األسمكب

 

 

 

                              
. 344 ص البشرية، المرجع السابؽ، المكارد ماىر، إدارة أحمد: 1

 .344ص المرجع نفسو، : 2

.344المرجع نفسو، ص :  3  
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أىمية التكوين وأىدافو : المطمب الثالث

 :أىمية التكوين-1

يعتبر التككيف كسيمة ذات أىمية كبيرة في تنمية الفرد كالمجتمع، كتظير ىذه 
:  األىمية مف النتائج المحققة كالمنتظرة، كالمتمثمة في

 إف استقرار التنظيـ أك قدرتو عمى الحفاظ عمى فاعميتو، :استمرارية التنظيم واستقراره- 1
رغـ فقدانو ألحد المديريف الرئيسييف مثبل يتحقؽ مف خبلؿ كجكد رصيد مف األفراد 
المككنيف كالمؤىميف الشغؿ ىذه المناصب أك المراكز فكر حمكليا ألم سبب مف 

 1.األسباب

 إف اكتساب الفرد لمميارات مف خبلؿ التككيف تنعكس عمى حجـ :زيادة اإلنتاجية- 2
اإلنتاج كجكدتو باإلضافة إلى التزايد الذم يككف مستمرا في الجكانب الفنية لمكظائؼ 

  2.كاألعماؿ

 

 

                              
دارة األفراد، دار الجامعية، بيركت، : 1 . 104، ص 1991عبد الغفار حنفي، السمكؾ التنظيمي كا 

.104المرجع نفسو، ص :  2  
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 بمعنى أف التككيف يكسب الفرد القدر المناسب مف الميارات :رفع معنويات األفراد- 3
التي تؤدم إلى زيادة ثقتو بنفسو ك يحقؽ لو نكع مف االستقرار النفسي، كما أف تعميؽ 

  1.العبلقات الحسنة بيف األفراد اإلدارة العامة يؤدم إلى رفع الركح المعنكية لؤلفراد

 يؤدم التككيف دكرا ىاما في تخفيض حاالت ترؾ :تخفيض معدالت دوران العمل- 4
 2.العمؿ كالتأخر كالغياب ك تخفيض أيضا الشكاكم ك المنازعات بيف العامميف

 يساعد التككيف العامميف عمى أداء األعماؿ بشكؿ سميـ :تخفيض حوادث العمل- 5
كبدكف أخطاء عمى تخفيض معدالت حكادث العمؿ، كىذا بدكره يقدـ لممنظمة فكائد كثيرة 

  3.ككفرات كبيرة في النفقات

 حيث تؤدم عممية التككيف إلى تحسيف عبلقات المنظمة :تحسين سمعة المنظمة-6
 4.بجماىيرىا الخارجية مف زبائف كمركدييف كمنظمات كىيئات حككمية كعامميف

 

 

                              
سميماف خميؿ فارس، عيسی شحادة، يسرل مباركة، إدارة المكارد البشرية، منشكرات جامعة دمشؽ، : 1

  .104، ص 2000سكريا، 

.  186، ص المرجع نفسو:2

186المرجع نفسو، ص :  3  

.186المرجع نفسو، ص :  4  
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 تعني قدرة التنظيـ عمى التكيؼ في األجؿ القصير مع التغييرات في حجـ :المرونة-7
العمؿ ك يتطمب ىذا تكافر األفراد مف ذكم الميارات المتعددة لنقميـ إلى أعماؿ قد تحتاج 
إلييـ باإلضافة إلى ذلؾ فالتككيف يسمح بتخفيض دكراف العمؿ فاألفراد المككنيف حتما 

  1.تككف ليـ دراية عف األعماؿ التي يقكمكف بيا

: أىداف التكوين-2

إف لمتككيف أىداؼ تستطيع المنظمة أك المؤسسة مف خبلليا تحقيؽ الميزة التنافسية 
في البيئة الخارجية، كتكفير حالة مف االستقرار كجك اجتماعي منسجـ في بيئتيا الداخمية، 

:  كيمكف تمخيص أىداؼ التككيف في النقاط التالية

دماجيم في المنظمة-   حيث يتـ برمجة عممية تككينية لمتعريؼ :توجيو العمال الجدد وا 
. کياکؿ ك منتجات كخدمات المنظمة كمختمؼ مصالحيا  مسئكلييا

 فالتككيف مف أىـ الكسائؿ التي تؤدم إلى رفع :رفع مستوى إنتاجية ومردودية المنظمة-

 2 .مستكل إنتاجية المنظمة

 

 

                              
دارة األفراد، المرجع السابؽ، ص :  .104عبد الغفار حنفي، السمكؾ التنظيمي كا  1  

. 100ص  ،2004  ط،.قالمة، د لجامعة النشر البشرية، مديرية المكارد إدارة كسيمة،  حمداكم:2
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 حيث يؤدم التككيف في المدل الطكيؿ إلى :تقميل المخاطر واالقتصاد في التكاليف- 
  .الضغط عمى التكاليؼ بالتقميؿ مف األخطاء

  إذ يؤثر التككيف عمى طريقة العمؿ، مما:رفع مستوى جودة خدمات ومنتجات المنظمة-
لى تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمة . يؤدم إلى تحسيف جكدة الخدمة أك المنتج النيائي، كا 

 تحتاج المنظمة لتحسيف مستكل أداء عماليا إلى :تنمية المعارف، الكفاءات والميارات-
. تطكير طاقاتيـ عمى كؿ المستكيات

 كيككف ذلؾ بالمعرفة الجيدة لؤلساليب كاإلجراءات :تحسين فعالية أساليب العمل- 
 1 .العممية المتنكعة

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .101 ص المرجع السابؽ،البشرية،  المكارد إدارة كسيمة، حمداكم: 1
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 .اإلنتاجية عناصرىا وأىميتيا: المبحث الثاني

مفيوم اإلنتاج  : المطمب األول

 كاضح تعريؼ كضع عسر التي االقتصادية المفاىيـ مف كاحدة اإلنتاجية ظمت لقد
 فيما كخاصة كالدراسة بالبحث قضاياىا تناكؿ في بيا الكاسع االىتماـ مف الرغـ ليا،

 .فييا المؤثرة العكامؿ  قياسيا طرؽ ك أىميتيا ك بأبعادىا يتعمؽ

 : نذكر تعريؼ صبلح الشنكاني بحيث يعرفيا بأنيا اإلنتاجية تعريفات بيف كمف

 يمكف الذم التكازف أنيا أك معينة، بطريقة متناكلنا في التي المكارد استغبلؿ"
 يأتي ال ىذا فإف اإلنتاجية زيادة ىك ىدفنا كاف فإذا ، المختمؼ اإلنتاج بيف عكامؿ تحقيقو

 1."المكنة الكسائؿ بأحسف مكاردنا باستخداـ إال

 جية كمف جية مف ىذا ما، إنتاج بيف المكجكدة النسبة تمؾ "اإلنتاجية ككذلؾ تمثؿ
 استيبلكات رأسماؿ، عمؿ، مف اإلنتاج ىذا عمى لمحصكؿ ساىمت التي العناصر أخرل
 حصمت التي النتائج مدل بقياس تسمح التي المقاييس أحد كتشكؿ اإلنتاجية ....كسيطة
 في ارتفاع االقتصاد، إف عمييا تحصؿ أك المؤسسة تحصمت عمييا أك المؤسسة عمييا
 2". النمك محركات أحد ىك اإلنتاجية مستكل

                              
  منشأة:إنشائي التكنكلكجي، مدخؿ التطكر  :تاريخي مخؿ ( اإلنتاج إدارة الشنكاني، صبلح: 1

 .352، 2000ط، .مصر، د لمكتاب، اإلسكندرية مركز ،)الصناعية

 الجزائر، األكؿ، الجزء كالتكزيع،  لمنشر الغرب جار العاـ، االقتصاد في مدخؿ بكشامة، شكاـ : 2
 .144ص  الثالثة، ، الطبعة 2000
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 كمية ك معينة سمعة مف المنتجة الكمية بيف العبلقة "بأنيا اإلنتاجية أيضا تعرؼ
 تعكس اإلنتاجية في المستمرة اإلنتاج، كالزيادة ىذا تحقيؽ في المستخدمة اإلنتاج عكامؿ
 عناصر استخداـ حسف في الكفاءة ككذلؾ المعيشة مستكل في يحدث الذم التحسف مدل

 1.المختمفة اإلنتاج

 مف ممكف قدر أكبر تحقيؽ عمى المنظمة قدرة "إلى اإلنتاجية مصطمح كيشير
 أم معا االثناف تحقؽ التي ممكنة، فالمنظمة مكارد أقؿ المطمكبة باستخداـ األىداؼ
 2".منتجة فإنيا تعتبر كالكفاءة الفعالية

 كعميو يمكننا القكؿ بأف مفيـك اإلنتاجية كانت محؿ نقاش كجداؿ بيف العمماء 
 ذك اقتصادم مفيـك كالمختصيف فتضاربت المفاىيـ حكليا كتعددت كبيذا تبقى اإلنتاجية

 التقدـ قياس مؤشرات األىمية، إذ تعتبر مؤشر عاـ مف بالغة كعممية عممية قيمة
 .الخصكص كجو عمى الصناعي كالتقدـ  عمكما، كاالجتماعي االقتصادم

 

 

 

 
                              

 الجدكل بدراسات خاص اىتماـ مع( كالتصنيع الصناعة اقتصاديات إسماعيؿ، محركس محمد: 1
 .181، ص1997ط، مصر، .الجامعة، د شباب مؤسسة ،(االقتصادية

 .46البشرية، ص المكارد ماىر، إدارة أحمد :2
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عناصر اإلنتاجية : المطمب الثاني

يعتبر زيادة اإلنتاجية ىك اليدؼ الرئيسي مف النشاط اإلنتاجي فبل بد مف معرفة 
مككنات اإلنتاجية، كاألىمية النسبية لكؿ عنصر فييا، ككيؼ يمكف التأثير فيو لتحسيف 

:  اإلنتاجية، إف العناصر األساسية لئلنتاجية ىي

القكة العاممة  . 1

 التجييزات الرأسمالية . 2

المكاد األكلية كالمكاد ك غيرىا . 3

القوة العاممة : أوال

كتمؾ القكة . إف القكة العاممة بأشكاليا المختمفة تعد مف أىـ العناصر عمى إطبلقيا
العاممة ىي العنصر المتحرؾ الذم يقـك بالتخطيط كالرقابة كاإلشراؼ كالتنفيذ كىك الذم 
يقـك بتشغيؿ اإلنتاج، كيكفي أف نذكر أنو لك تكافرت كؿ مقكمات النجاح لمنظمة معينة 

  1.دكف أف تتكافر الكفاءة اإلدارية، فإف إنتاجيتيا ستككف عند أدنى مستكياتيا

كيتكقؼ اختيار القكة العاممة في المستكل التنفيذم عمى طبيعة العمميات 
الصناعية، فالصناعات المختمفة تحتاج إلى درجات مختمفة مف األيدم العاممة المدربة 

األكؿ ىك الجاف : كالمؤىمة، كبالنسبة إلنتاجية ىذا العنصر فإنيا تنسب إلى جانبيف

                              
، 2000، الدار الجامعية، مصر، (مدخؿ التحميؿ الكمي  )عمى الشرقاكم، إدارة النشاط اإلنتاجي : 1

  .24ص 
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اإلدارم كالتنظيمي كىك الذم يقـك بمياـ التخطيط كالرقابة، كالثاني ىك الجانب التشغيمي 
 1.الذم يقـك بمياـ التنفيذ الفعمي لممياـ المطمكبة

الجانب اإلداري - أ

التكضيح أىمية ىذا الجانب نجد أف اإلدارة ىي التي تقـك بالتخطيط كالرقابة، كيقع 
.  عمييا عبء تككيف أفضؿ مزيج مف عناصر اإلنتاج

كما أف عمييا تنسيؽ جيكد األفراد في التنظيـ بكضع كؿ فرد في مكانو المبلئـ 
ك يمكننا القكؿ إنو إذا فشمت اإلدارة في اتخاذ اإلجراءات . لتحقيؽ أفضؿ النتائج

. الضركرية في ىذا الشأف فإف المنظمة تتعرض النخفاض اإلنتاجية

: الجانب التشغيمي- ب

كىك يشير إلى المكارد البشرية التي تقـك بالتنفيذ الفعمي لممياـ، كىي مف العناصر 
البارزة األىمية في تحقيؽ اإلنتاجية المرتفعة، ذلؾ ألف العامؿ يعتبر العنصر اآلدمي 

الذم يشارؾ في خمؽ إنتاجية معينة مما يجعؿ حجـ الناتج يتكقؼ عمى مدل الجيد الذم 
فيك العنصر الكحيد الذم يمكف التأثير فيو لكي يقدـ جيكده الكاممة لتمتزج مع . يبذلو

كالعديد . باقي العناصر األخرل ليتشكؿ منيا المنتج النيائي، كلينعكس أثره عمى اإلنتاجية
مف العمميات الصناعية تتطمب درجة مف الميارات كالتدريب كالخبرة حتى يمكف تحقيؽ 

 2.إنتاجية مرتفعة

                              
.24عمى الشرقاكم، إدارة النشاط اإلنتاجي، المرجع السابؽ، ص:  1  

. 24المرجع نفسو، ص: 2
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التجييزات الرأسمالية : ثانيا

يعتبر ىذا العنصر مف العناصر المؤثرة اإلنتاجية في المنظمات التي تحتاج إلى 
مباني، المصنع، اآلالت، األجيزة ك المعدات الضركرية لتنفيذ  )تجييزات رأسمالية كبيرة 

 1.(العمميات الصناعية، باإلضافة إلى التجييزات البلزمة لمخدمات المساعدة 

 كىناؾ اتجاه متزايد نحك تعميـ استخداـ اآلالت التمقائية التي تضطمع كحدىا 
بالعمميات الصناعية، مما أعطى أىمية متزايدة لعنصر اآلالت كالتجييزات الرأسمالية، كما 

أف مباني المصنع كالمعدات األخرل المساعدة، ليا تأثيرىا عمى زيادة أك انخفاض 
 2.اإلنتاجية

: كيؤثر ىذا العنصر في اإلنتاجية مف ثبلث نكاحي

التكمفة المناسبة . 1

التشغيؿ المبلئـ . 2

 استغبلؿ الطاقة. 3

 

 

                              
.25عمى الشرقاكم، إدارة النشاط اإلنتاجي، المرجع السابؽ، ص:  1  

.25المرجع نفسو، ص:  2  
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: كنناقش كؿ ناحية مف ىذه النكاحي كما يمي

: التكمفة المناسبة- أ

إف التجييزات الرأسمالية مف العناصر طكيمة األجؿ ذات التكمفة العالية، ك ىذا 
كحده يتطمب مراعاة الدقة الكاممة في تحديد أنكاعيا، ك القياـ بالدراسات المسبقة قبؿ 
اإلقداـ عمى شراء أك إقامة ىذه األصكؿ، ألف أم خطأ يحدث في تحديد النكع أك في 

كبيرة تظؿ مع المنشأة طيمة حياة | عممية شراء أك امتبلؾ مثؿ ىذه األصكؿ يؤدم خسارة 
 1.األصؿ اإلنتاجية

كمعنى ذلؾ أف اإلنتاجية ستككف مرتفعة إذا كاف شراء ىذه التجييزات مف البداية 
قد تـ بطريقة سميمة فشراء اآلالت مثبل بتكمفة مناسبة يؤدم إلى تحميؿ تكمفة اإلنتاج 

. بأقساط استيبلؾ أقؿ، مما ينعكس عمى التكاليؼ الثابتة

التشغيل الم ئم - ب

ال يكفي أف تككف عممية التجييزات الرأسمالية سميمة لمتأثير في اإلنتاجية ، كلكف 
البد أف تككف ىذه التجييزات مناسبة لمعمميات اإلنتاجية، فإف ذلؾ سيؤدم إلى الحصكؿ 
عمى اإلنتاج بالكمية كالجكدة كفي الكقت المناسب، فإف ذلؾ سيؤدم إلى الحصكؿ عمى 

 2.اإلنتاج بالكمية ك الجكدة ك في الكقت المناسب، األمر الذم يزيد اإلنتاجية

 
                              

 .25عمى الشرقاكم، إدارة النشاط اإلنتاجي، المرجع السابؽ، ص: 1
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: استغ ل الطاقة- ج

تمثؿ التجييزات الرأسمالية التكمفة الثابتة أك الدكرية التي تتحمميا المنشأة لتكفير 
ك كمما تمكنت المنشأة مف زيادة عدد الكحدات المنتجة، كمما . الطاقة اإلنتاجية البلزمة

انخفض نصيب الكحدة الكاحدة مف تكاليؼ الطاقة، األمر الذم يؤدم إلى انخفاض 
متكسط تكمفة الكحدة ك يساعد عمى تخفيض األسعار ك زيادة المبيعات، ك بالتالي زيادة 

 1.اإلنتاجية

المواد األولية : ثالثا

يعتبر عنصر المكاد مف العناصر اليامة التي تساىـ في زيادة اإلنتاجية خاصة 
ك ترجع . في الصناعية التحكيمية حيث تمثؿ تكمفة المكاد نسبة كبيرة مف التكمفة الكمية

. أىمية رفع إنتاجية ىذا العنصر بسبب أثره المباشر عمى حجـ ك جكدة السمع النيائية
كتتأثر إنتاجية ىذا العنصر بسبلمة اختيار مصادر التكريد، كالتكصيؼ الدقيؽ لممكاد، 
كالسرعة في التكريد، كشركط الشراء، كتکاليؼ النقؿ كالتخزيف، كالخصكمات التي يمكف 

 2.الحصكؿ عمييا كغيرىا 

 

 

 
                              

 .26عمى الشرقاكم، إدارة النشاط اإلنتاجي، المرجع السابؽ، ص:  1

 26المرجع نفسو، ص:  2



                                                                        مدخل عام إلى التكوين واإلنتاجيةالفصل األول      

33 
 

 أىمية اإلنتاجية: المطمب الثالث

 :أىمية اإلنتاجية

اإلنتاجية الزراعية بيف البحث العممي كاإلرشاد "ری محمد عمر الطنكبي في كتابو م
الزراعي أف لئلنتاجية أىمية كبيرة، حيث يتجمى االىتماـ الكاسع الذم حظيت بو قضية 

:  اإلنتاجية في مظاىر عديدة أىميا ما يمي 

غطت أغمب البمداف في " مراكز اإلنتاجية"تأسيس شبكة كاسعة مما يعرؼ اليـك باسـ - 
العالـ  

  .ظيكر أدب متخصص بقضايا اإلنتاجية- 

"  عمـ اإلنتاجية"تطكر فرع جديد مف فركع المعرفة العممية يعرؼ باسـ - 

كمادة منيجية مستقمة تدرس في الجامعات كالمعاىد العممية  (اإلنتاجية)إدخاؿ مكضكع - 
العالية  

تحكيؿ قضية اإلنتاجية إلى قضية كطنية كبالتالي استئثارىا باىتمامات كتعميقات - 
 1.كتحميبلت رجاؿ االقتصاد كاإلرشاد كالسياسية ك األعماؿ

 

                              
غربي فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، رسالة : 1

 .44، ص 2006ماجستير، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة حسيبة بف بكعمي، شمؼ، 
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كقد أبرزت ىذه المظاىر كأخرل غيرىا األىمية المتعاظمة كالمكانة الفريدة التي 
تحتميا قضية اإلنتاجية في حياة كاقتصاد جميع األمـ، كال غرابة في كؿ ىذا االىتماـ 

الذم تحظى بو اإلنتاجية إذا ما عرفنا أف جميع القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية 
اإلنتاجية ، فإقامة الصناعة العصرية،  في عالمنا المعاصر مرتبطة ارتباطا كثيقا بزيادة

كتحديث الزراعة، كتزكيد االقتصاد الكطني بالتجييزات كاآلليات الحديثة، ك رفع المستكل 
 المادم كالثقافي كالتقني لمعامميف، كتحسيف ميزاف المدفكعات، كتسييؿ العمؿ، كتخفيض
ساعاتو، كبناء المساكف، كالسيطرة عمى التضخـ، كتكفير الخدمات االجتماعية كالصحية 

قامة بنية أساسية  كؿ ذلؾ مرىكف برفع اإلنتاجية كالكصكؿ بيا إلى ... كالترفييية، كا 
  1.المستكيات األعمى بصفة مضطردة 

كيعتبر مكضكع اإلنتاجية مف المؤشرات الميمة في مجاؿ تقييـ األداء في الكحدات - 
اإلنتاجية، األمر الذم أدل إلى االىتماـ المتزايد بيذا المؤشر في كؿ مف الدكؿ المتقدمة 

.  كالدكؿ النامية عمى حد السكاء

قد أكدت عمى  ( U  .N . I . D. 0)كما أف منظمة األمـ المتحدة لمتنمية الصناعية - 
أىمية اإلنتاجية ك زيادتيا في دراسة حديثة ليا، ك أف عدـ حدكث تقدـ منتظـ في إنتاجية 

العمؿ في القطاع الصناعي خبلؿ فترة زمنية طكيمة سكؼ يؤدم إلى عدـ تكازف 

                              
فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، المرجع السابؽ، : 1

45.  
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لى ضغكط التضخـ كصعكبات في ميزاف المدفكعات مما يؤدم  القطاعات االقتصادية كا 
  1.في نياية األمر إلى إلحاؽ أفدح الضرر بعممية النمك االقتصادم ك االجتماعي

إف أىمية اإلنتاجية تكمف في ككنيا مؤشر ىاـ ك فعاؿ في تقييـ الكحدات اإلنتاجية، - 
لذلؾ يجب عمى كؿ دكلة تريد تحقيؽ المزيد مف النمك في دخميا القكمي، ك بالتالي تطكير 

.  تنميتيا االقتصادية أف تسير عمى تنمية إنتاجية كحداتيا االقتصادية باستمرار

كالدكؿ النامية كمف بينيا الجزائر لـ يبؽ أماميا إال زيادة اإلنتاجية في كحداتيا - 
 االقتصادية، ك ذلؾ باختيار الفف اإلنتاجي المبلئـ مع بيئتيا كعاداتيما، كنظرا لككف الدكؿ

النامية ستختار تكنكلكجيا سبؽ استعماليا مف طرؼ الدكؿ المتقدمة، كليا نسب نجاح 
كتنفيذ معركفة، فإنو يبقى عمى الدكؿ النامية إعداد الفرد الذم سيككف المنظـ ك المحرؾ 

تطبيؽ ىذا الفف اإلنتاجي، سكاء عمى الكحدات اإلنتاجية القائمة أك )كالساىر عمى تنفيذ 
 في مجاؿ التكسع في استغبلؿ المكارد التي لـ تستغؿ بعد مف طرؼ تمؾ الدكؿ السائرة في
اإلنتاجية القائمة أك في مجاؿ التكسع في استغبلؿ المكارد التي لـ تستغؿ بعد مف طرؼ 

 2.تمؾ الدكؿ السائرة في طريؽ النمك

 

 

                              
فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، المرجع السابؽ، : 1

45.  

.45المرجع نفسو، :  2  
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كيمكف القكؿ أف آثار زيادة اإلنتاجية تنعكس عمى نطاؽ أفراد المجتمع بالشكؿ 
 :التالي

:  بالنسبة لمعاممين-1

احيا جيقترف مكضكع رفع اإلنتاجية في جميع األحكاؿ بمبدأ ىاـ ال يمكف تصكر ف
دكف األخذ بو، كيتمثؿ ىذا المبدأ في ضركرة حصكؿ العامميف عمى نصيب عادؿ مف 
النتائج المادية كالمعنكية، التي تحصمت عمييا كحداتيـ اإلنتاجية المختمفة، ك العنصر 

البشرم بدكف شؾ كاف لو بالغ األثر في ذلؾ، ليذا ال بد مف كضع أنظمة مناسبة لمحكافز 
المادية ك المعنكية لمعامميف إلى جانب خطة تطكير اإلنتاجية، إذ ال شؾ بأف ىذه الحكافز 
ستككف دافع قكم لمعامميف في عممية رفع اإلنتاجية، كما أنيا ستعكد عمييـ بالنفع ك ذلؾ 

مف ناحية زيادة القدرة الشرائية كبالتالي تحسيف مستكاىـ المعاشي، ككذلؾ تخفيض ساعات 
العمؿ مع ثبات األجكر، األمر الذم يحقؽ لمعامميف إحدل المزايا المعنكية التي تجعميـ 

إف زيادة اإلنتاجية تعتبر المصدر الرئيسي ألم تحسيف في . أكثر اطمئنانا في عمميـ
شباع حاجاتيـ  1.ظركؼ العامميف، منيا زيادة رفاىيتيـ كا 

 

 

 

                              
فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، المرجع السابؽ، : 1

  .46ص 
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: بالنسبة ألصحاب العمل والمستثمرين- 2

دكلة كانت أـ شخصا تمثؿ )إف الفائدة التي تعكد عمى أصحاب المشاريع اإلنتاجية 
الزيادة في الربح أك العائد الناتج عف زيادة قيمة المبيعات المحققة مف زيادة اإلنتاج، 

كاألرباح بدكرىا تعتبر مؤشرا لمحكـ عمى كفاءة المنشآت في المجتمع االشتراكي، ألنيا 
تعتبر قيمة مضافة تؤدم إلى زيادة الدخؿ القكمي، الذم يكزع بشكؿ منظـ ك عادؿ في 

كال شؾ أف زيادة العائد كاألرباح، تعتبر مف اآلثار التي تؤدم بدكرىا . النظاـ االشتراكي
إلى مزيد مف الكفاية في اإلنتاج، كذلؾ مف خبلؿ ما يخصص لتطكير كسائؿ اإلنتاج 

  1... كالدراسات كالبحكث

كبناء عمى ما سبؽ فإف اإلنتاجية تحقؽ لممنتج كما ربحا أكبر لتبلفي صكر 
. الضياع كاإلسراؼ

: بالنسبة لممستيمكين- 3

إف انخفاض األسعار كتحسيف مستكل الجكدة بالنسبة لمسمع ك الخدمات نتيجة 
زيادة اإلنتاجية تجعؿ مف المستيمؾ المستفيد األكؿ في الحصكؿ عمى منتجات أكفر كأكثر 
تحقيقا لحاجاتو، في حالة ما إذا تـ التكزيع العادؿ لحصيمة النتائج الحسنة المحصؿ عمييا 

. بسبب رفع مستكل اإلنتاجية

 

                              
فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، المرجع السابؽ، : 1

46.  



                                                                        مدخل عام إلى التكوين واإلنتاجيةالفصل األول      

38 
 

: عمى الصعيد الوطني- 4 

إف أىمية اإلنتاجية بالنسبة لبلقتصاد الكطني تعتبر كاحدة مف أىـ محددات اإلنتاج 
الكطف، كما أف زيادة اإلنتاجية في جميع الكحدات االقتصادية يؤدم حتما إلى زيادة 

إلى جانب ذلؾ يترتب عف زيادة اإلنتاجية زيادة معدالت االستثمار ، الدخؿ الكطف
باإلضافة ... كاستغبلؿ المكارد ك تحسيف المدفكعات، نتيجة زيادة المقدرة عمى التصدير 

 ذلؾ إلى كؿ ىذا فإف زيادة الدخؿ الكطني ستؤثر إيجابا عمى دخؿ األفراد، مما سيؤدم
 1.إلى تحسيف مستكل المعيشة لممكاطنيف

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
فاطمة الزىراء، إنتاجية العمؿ، دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمكمية كمؤسسة خاصة، المرجع السابؽ، : 1
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 :خ صة الفصل

طمقت أمف خبلؿ ما سبؽ ذكره نستنتج باف لمتككيف عدة مصطمحات كمفاىيـ 
لى تزكيد المكظؼ إعمييا كقدمت لو عدة مفاىيـ مف بينيا ىك تمؾ الجيكد التي تيدؼ 

داء العمؿ، كلمتككيف مبادئ أبالمعارؼ كالمعمكمات التي مف خبلليا يكتسب ميارة في 
منيا الدافع كالحافز، مراعاة الفركؽ الفردية، التكرار كالمراف، اإلرشاد كالتكجيو كغيرىا، كما 

. الخ....اخؿ العمؿدنكاعو مف التككيف الميني كالتككيف المختبرم كالتككيف أتعدت 

فكاره تتمثؿ في أيضا مجمكعة مف األساليب التي يستخدميا المككف لطرح أ قكنجد
الخ كبيذا يعتبر ...التككيف العممي، تمثيؿ األدكار، دراسة الحاالت، الكقائع الحرجة

ما فيما يخص اإلنتاجية أىمية كبيرة في تنمية الفرد كالمجتمع، أداة ذات أالتككيف كسيمة ك
فيي تعتبر مف المفاىيـ االقتصادية التي كانت محؿ جداؿ كنقاش عند المختصيف بسبب 

نيا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ اكبر قدر مف ألى إتعدد مفاىيميا، فمف بينيا تكصمنا 
األىداؼ كالنتائج المطمكبة باستخداـ اقؿ مكارد ممكنة، ليا عناصر تتمثؿ في القكة 

ىمية تبرز أالعاممة، التجييزات الرأسمالية، المكارد األكلية كالمكاد كغيرىا، كليذه األخيرة 
ىمية كمكانة أفي عدة مظاىر منيا تأسيس شبكة كاسعة تعرؼ باسـ مراكز اإلنتاجية، ليا 

. ـفي حياة كاقتصاد جميع األـ
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  :تمييد

ىذا  ألىمية كنظرا كالجماعي، الفردم اإلنساني النشاط كمحكر أساس اإلنتاج يعد
 كتطكر كتقدـ الدكؿ اقتصاديات نمك استمرار في ككذلؾ كالجماعة الفرد حياة في  العنصر

دارة بتنظيـ كجماعة فردا اإلنساف  المجتمعات اىتـ  إنتاجية كحدات في المحدكدة مكارده كا 
 كمع المتنامية، حاجاتو إلشباع المطمكب اإلنتاج عمى لمحصكؿ الميمات األحجاـ مختمفة
 لتنظيـ الجيكد مف لمزيد الحاجة ظيرت كاالقتصادية االجتماعية العبلقات كتشابؾ تعقد
دارة بكفاية  اإلنتاج عمى لمحصكؿ المختمفة اإلنتاجية الكحدات عمؿ ككذلؾ المكارد كا 

 االقتصادية التنمية عميو تقـك الذم األساس اإلنتاج نشاط أصبح اقتصادية عالية، كليذا
كاالجتماعية كالمؤشر الذم يستخدـ لقياس التقدـ كالرقي لممجتمع، كازداد االىتماـ ليذا 

القطاع حتى أصبح مجاؿ بحث كدراسة الميندسيف كاالقتصادييف كاإلدارييف، كبيذا قسمنا 
 :ىذا الفصؿ إلى مبحثيف ككؿ مبحث يحتكم عمى مطالب كىي

 .المؤسسة االقتصادية خصائصيا وأىدافيا:  األولمبحثال

 تعريؼ المؤسسة االقتصادية: المطمب األكؿ
 عناصر المؤسسة االقتصادية كخصائصيا :  المطمب الثاني
 أىداؼ المؤسسة االقتصادية: المطمب الثالث

 .أثر التكوين في رفع إنتاجية المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني

 مف التككيف (R.O.I)اإلطار المنيجي لتسير عائد االستمرار: المطمب األكؿ
 البعد االستثمارم لمتككيف:  المطمب الثاني
 دكر التككيف كأثره عمى اإلنتاجية: المطمب الثالث
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 المؤسسة االقتصادية خصائصيا وأىدافيا: المبحث األول

إال ،  المؤسسة االقتصاديةتحديد دكر التككيف الشامؿ في رفع إنتاجال يمكف 
بالنظر الشامؿ  لبعض العناصر المتعمقة بمككناتيا، ككذلؾ تطكرىا التاريخي، كفي ىذا 

. العنصر سكؼ نتعرض إلى بعض النقاط المتعمقة بالمؤسسة االقتصادية عمكما

:  تعريف المؤسسة االقتصادية:المطمب األول

باختبلؼ اتجاىاتيـ  المفكريف لممؤسسة االقتصادية فات تعرمتعددت كاختمفتلقد 
المؤسسة ىي  : "  كما يأتيFrançois Perouxيعرفيا كداخميـ ككجيات نظرىـ حيث 

منظمة تجمع أشخاصا ذكم كفاءات متنكعة تستعمؿ  رؤكس األمكاؿ ك قدرات مف أجؿ 
 1"إنتاج سمعة ما، ك التي يمكف أف تباع بسعر أعمى مما تكمفتو

المؤسسة ىي الكحدة التي تجمع فييا ك تنسؽ العناصر "بأف  M.Truchyيعرفيا ك
 2"البشرية ك المادية لمنشاط االقتصادم

جميع أشكاؿ المنظمات االقتصادية المستقمة ماليا ىدفيا "كيمكف أف تعرؼ بأنيا 
 .لغرض التسكيؽ، كىي منظمة مجيزة بكيفية تكزع فييا المياـ كالمسؤكليات تكفير اإلنتاجٍج 

 

                              
 .09، ص1988، 1ناصر دادم عدكف، اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، ط: 1
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كمنطقة اقتصادية اجتماعية مستقمة نكعا ما، تكجد فييا "كفضبل عف ذلؾ فيي 
القرارات حكؿ تركيب الكسائؿ البشرية، المالية كالمادية كاإلعبلمية بغية خمؽ قيمة مضافة 

 1"حسب األىداؼ في نطاؽ زماني كمكاني

ا المؤسسة   قتصادية التي تتجمع فييا المكارد البشرية اككحدة " كتعتبر أيضن
 2"كالمادية البلزمة لئلنتاج االقتصادم

المؤسسة ىي تنظيـ " :كلعؿ أشمؿ تعريؼ لممؤسسة االقتصادية ىك التعريؼ اآلتي
اقتصادم مستقؿ ماليا في إطار قانكني كاجتماعي معيػف، ىػدفو دمج عكامػؿ اإلنتاج أك 
تبادؿ سمع أك خدمات، مع أعكاف اقتصادييف آخريػف، بغرض تحقيػؽ نتيجة مبلئمة  كىذا 
ضمف شركط اقتصادية تختمؼ باختبلؼ الحيز المكاني كالزماني الذم يكجد فيو  كتبعا 

 3"لحجـ ك نكع نشاطو

  يتضح لنا أف المؤسسػة كيانػا اعتباريػا مستقػبل ك يتحدد ما سبؽ ذكره كمف خبلؿ 
نشاطيا باإلنتاج كالمشكؿ مف أحد العنصريف السمع أك الخدمات، ك ليا مكارد مالية 

. كبشرية

 

                              
، 1998عبد الرزاؽ بف حبيب، اقتصاد  كتسيير المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر،  : 1

 .24ص

 .24المرجع نفسو، ص : 2

 .11س، ص .، د2إسماعيؿ عرباجي، اقتصاد المؤسسة، بدكف دار نشر، ط: 3
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 عناصر المؤسسة االقتصادية وخصائصيا: المطمب الثاني

 : عناصر المؤسسة االقتصادية-1

 : مككنة مف العناصر اآلتية االقتصاديةالمؤسسة

كىي الكسائؿ المستخدمة في العممية اإلنتاجية مف آالت كمباني         : الموارد المادية-
. كمكاد أكلية

كىي تمؾ المكارد المتمثمة في الطاقات العضمية كالفكرية لعماؿ : الموارد البشرية- 
 .المؤسسة

 .كىك المكمؼ بتسيير النشاط اإلنتاجي لممؤسسة: مركز القرار- 

ىك ناتج نشاط المؤسسة المتكلد عف عنصر العمؿ المبذكؿ لتحكيؿ المكاد : التنسيق-
 1.األكلية إلى سمع مادية، أك عنصر العمؿ المبذكؿ لتقديـ خدمات لؤلفراد أك الجماعات

 

 

 

 

                              
إبراىيـ بختي، دكر االنترنت كتطبيقاتو في المؤسسة، أطركحة دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية : 1

 .16، ص 2002كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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 : خصائص المؤسسة االقتصادية-2

 إال أف المؤسسة االقتصادية تكاد تشترؾ في بعض اتتعريؼات في اؿختبلؼاال رغـ 
: ىذه الخصائص كاآلتي تمخيصيمكف الخصائص تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات 

تتمتع المؤسسة االقتصادية بشخصية قانكنية مستقمة تترتب عمييا مجمكعة مف  -1
. الكاجبات ك المسؤكليات

  .القدرة عمى أداء الكظيفة التي كجدت مف أجميا -2

 1.القدرة عمى البقاء كالتكيؼ مع الظركؼ المحيطة بيا في حدكد إمكاناتيا -3

:  أىداف المؤسسة االقتصادية:المطمب الثالث

  :تسعى المؤسسات االقتصادية إلى تحقيؽ عدة أىداؼ، يمكف إجماليا فيما يأتي

:  األىداف االقتصادية-1

: كأىـ ىذه األىداؼ التي يمكف أف تحققيا المؤسسة االقتصادية ىي

ذا مف خبلؿ السمع ك الخدمات التي تقدميا كيككف ق: تحقيق متطمبات المجتمع- أ
. المؤسسة االقتصادية إلى المجتمع الذم تنشط فيو

                              
 .25، ص1993، 4عمر صخرم، اقتصاد المؤسسة، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، ط: 1
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كذلؾ باالستخداـ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج، حتى تتفادل المؤسسة :  عقمنة اإلنتاج-ب
الكقكع في مشاكؿ اقتصادية، ك بالتالي تسبب الخسارة لمبلكيا كلممجتمع ككؿ، كذلؾ مف 

. خبلؿ حرمانو مف السمع ك الخدمات ك مناصب العمؿ التي كانت تكفرىا

يعتبر الربح مف األىداؼ األساسية التي تسعى إلى تحقيقيا المؤسسة : تحقيق الربح- ج
اقتصادية، ألنو بفضمو تستطيع تمكيؿ نشاطاتيا مف دفع لؤلجكر لعماليا ك تسديد 

 اتجاه شركاتيا، ك يسمح ليا بتحديد كسائؿ اإلنتاج لدييا، ك يعتبر الربح أىـ التزاماتيا
 1.معيار عمى نجاح المؤسسة

  : األىداف االجتماعية-2

: كيمكف تمخيص أىـ ىذه األىداؼ فيما يأتي

العمؿ عمى ضماف تماسؾ العامميف كتآلفيـ، كذلؾ مف خبلؿ الحكار كالتشاكر بيف كؿ - أ
. األطراؼ داخؿ المؤسسة ك احتراـ نظاميا

تحسيف مستكل معيشة العماؿ، كذلؾ مف خبلؿ الزيادة المستمرة في األجكر تماشيا - ب
مع زيادة تطكر المؤسسة ك نجاحيا، ك كذا مع الزيادة في االحتياجات المعيشية ليؤالء 

 .العماؿ

 

 

                              
 .18-17ناصر دادم عدكف، اقتصاد المؤسسة،  ص :1
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ميف مف الحكادث            أتكفير التأميف لسبلمة العماؿ كصحتيـ، كالتأميف الصحي كالت- ج
كالتقاعد، كما تكفر المرافؽ الضركرية لراحة العماؿ كالسكنات الكظيفية، المخيمات 

  .الصيفية كغيرىا

إحداث أنماط استيبلكية جديدة في المجتمع، ك ذلؾ مف خبلؿ المنتجات الجديدة التي - د
. تقترحيا المؤسسة عمى زبائنيا كالتي لـ يتعكدكا معمى استيبلكيا مف قبؿ

تكفير مناصب الشغؿ في المناطؽ التي تنشط فييا ىذه المؤسسات االقتصادية، مع - ىػ
 1.ضماف مستكل مقبكؿ مف األجكر لمعماؿ الذيف تشغميـ

كتعتبر مف األىداؼ الضركرية التي تسعى إلييا المؤسسة : األىداف التكنولوجية- 3
: لتحقيقيا، ألنيا تضمف ليا التطكر كالنمك ك البقاء، كأىـ ىذه األىداؼ

المساىمة في الخطة العامة لمببلد في مجاؿ البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كذلؾ - أ
مف خبلؿ التنسيؽ كالتعاكف في مختمؼ مؤسسات كمراكز البحث العممي كالجامعي في 

. مشاريع بحث مشتركة تعكد بالفائدة عمى المؤسسة كالمجتمع ككؿ

البحث كالتطكير في أساليب ك طرؽ اإلنتاج، ك ىذا مف خبلؿ إنشاء مصمحة ك - ب
مخابر خاصة بيذا الجانب، الشيء الذم يسمح لممؤسسة بتحسيف إنتاجيا كالرفع مف 

 2.قدراتيا التنافسية مقارنة بالمؤسسات األخرل

 
                              

19-.18ناصر دادم عدكف، اقتصاد المؤسسة،  ص :  1  

.20ص المرجع نفسو، :  2  
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: كيمكف إيجازىا فيما يأتي :  األىداف الثقافية والرياضية-4

تخصيص أكقات لمرياضة التي تعتبر مف بيف العناصر الجد مفيدة في االستعداد - أ
. لمعمؿ كالتحفيز عميو، ك دفع اإلنتاج ك اإلنتاجية

تكفير الكسائؿ الترفييية كالتثقيفية التي تسمح لعماؿ المؤسسة كأكالدىـ بالترفيو              - ب
فعاؿ  ككالتثقيؼ مف مسرح كمكتبات كرحبلت، كذلؾ لما ليذا الجانب مف تأثير إيجابي

 .عمى المستكل  الفكرم لمعامؿ

تدريب العماؿ المبتدئيف كرسكمة القدامى، كىذا ما يؤثر عمى مردكدية المؤسسة  -ج
 1.باإليجاب خاصة كعمى الدخؿ الكطني عامة

 

 

 

 

 

 

 

                              
.21، ص السابؽناصر دادم عدكف، اقتصاد المؤسسة،  المرجع  : 1  
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 أثر التكوين في رفع إنتاجية المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني

:  من التكوينR . O. I))اإلطار المنيجي لتسيير عائد االستمرار : المطمب األول

 المؤسسة، ستراتيجيةإ نجاح في التككيف يمعبو الذم األساسيك  ؿالفعا الدكر إف
 التحكـ أك ، العالـ المستكل عمى المؤسسة نمك أك جديدة، أسكاؽ بغزك األمر تعمؽ سكاء
 تدعك ، اإلنتاجي تحسيف أك الزبائف،ء إرضا عف البحث أك ،ةالحديث التكنكلكجيا في

 االستثمار؟ ىدا مف العائد ىك ما لكف ك التككيف، في االستثمار إلى المؤسسة

 : التالية األسئمة دراسة كامؿ سكؽ المنطمؽ ىذا مف

 ؟ التككيف لنشاط المردكدية حساب يمكننا ىؿ -

 ؟ التككيف برنامج تكمفة نحمؿ كيؼ -

التكوين؟  نتائج نقيس كيف -

  :التكويني النشاط مردودية حساب-1

 ىنا، التطبيؽ صعبة المردكدية لحساب الكبلسيكية النظرية أف تعتبر البداية، في
 الداخمي المعدؿ حيث االسترداد، فترة خبلؿ الصافية الحالية القيمة حساب أخرل بعبارة

 1.الحاالت أغمب في ياقك تككيني مشركع أم لمردكدية

 

                              
سعد أحمد الجبالي، معيد اإلدارة العامة : تريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير، ترجمة: 1

  .638، ص 1990الرياض، 
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 :حيث

         ct∑   =     التككيف تكاليؼ مجمكع 

 =      ∑ C              المنخفضة التكاليؼ مجمكع  

 =      ∑ R       اإليرادات مجمكعة  

قؿ مف أ( CT)يككف مشركع التككيف ذا مردكدية، إذا كاف مجمكع تكاليؼ التككيف 
مجمكع كؿ اإليرادات المتحصؿ عمييا مف التككيف، أم أف كؿ التكاليؼ، أم كؿ تكاليؼ 

تخفيض زمف الصنع، تخفيض التكاليؼ غير النكعية، انخفاض  )(CR)المنخفضة 
ارتفاع حجـ اإلنتاج، ارتفاع رقـ األعماؿ،  (R)ككؿ اإليرادات المحصمة  (.....التغيب 

 1...........ارتفاع اإلنتاجية 

 

 

 

                              
.639 المرجع السابؽ، صتريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير،:  1  

Ct ≤ CR + ∑ R∑ 
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 :تحميل تكاليف التكوين- 2

نقترح ىنا تحميؿ لسعر التكمفة خاص بنشاط تككيني يمتاز بحجـ كبير مف 
 : التكاليؼ، ك يتعمؽ بمؤسسة صناعية كما يمي

تحميؿ االحتياجات  )تكاليؼ الدراسات كالتصكرات األكلية : مصاريؼ البحث كالتطكير-أ
  (...........التككينية، تصميـ البرامج ، دراسة التقسيـ 

مصاريؼ األفراد الضركرية إلعداد كتنفيذ التككيف كالكسائؿ : مصاريؼ عممية التككيف- ب
الكثائؽ المكتكبة، األفبلـ كالصكر المتحركة، التعميـ المبرمج بكاسطة اإلعبلـ )المساعدة 

  (........اآللي 

تكمفة شراء لمكسائؿ المساعدة عمى التككيف مف : مصاريؼ امتبلؾ كسائؿ التككيف- ت 
 . عند ممكف خارجي

 مصاريؼ تأطير التككيف، أجرة المنشطيف الداخمييف كالخارجييف - ث

  (.......امتبلؾ كصيانة آالت تنفيذ، الحاسكب: مصاريؼ مالية- ج

 مصاريؼ التسجيؿ في التككينات الخارجية - ح

 . مجمكع أجكر المشاركيف طيمة فترة التككيف (بشكؿ مباشر)مصاريؼ األجكر - خ

 1.كىناؾ مصاريؼ أخرل متعمقة باإلطعاـ، النقؿ، كاإليكاء

                              
.639تريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير، المرجع السابؽ، ص:   1  
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 مف أجؿ تحميؿ ىذه التكاليؼ المختمفة، يجب التفريؽ بيف المصاريؼ الثانية 
كالمصاريؼ المتغيرة تدريجيا كالمصاريؼ المتغيرة حسب عدد المشاركيف في التككيف أما 

 1:التكمفة اإلجمالية لمنشاط التككيني فيمكف أف تحسب كما يمي

 

 

 :حيث

CT = التكمفة اإلجمالية .

 Cp = التكمفة الثابتة الكمية .

 Cvp = التكمفة المتغيرة تدريجيا. 

CV=  التكمفة المتغيرة تدريجيا .

 NG=  عدد الفرؽ المشاركة .

 Q= عدد المشاركيف .

 

 

                              
.640تريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير، المرجع السابؽ، :  1  

CT = CF + Cvp. NG + Cv-Q 
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  1:كما يمكننا حساب تكمفة الكحدة الخاصة بالتككيف كما يمي

التكاليؼ اإلجمالية لمنظاـ       = التكمفة لكؿ متدرب -1

 عدد المتدربيف في السنة                             

 التكاليؼ اإلجمالية لمنظاـ      = التكمفة لكؿ ساعة - 2 

 عدد ساعات التدريب في السنة                           

التكاليؼ اإلجمالية لؤلجيزة       = تكاليؼ األجيزة لكؿ متدرب - 3 

 عدد المتدربيف خبلؿ العمر االفتراضي لآلالت                                   

   التكاليؼ اإلجمالية لؤلجيزة     =تكاليؼ األجيزة لكؿ ساعة - 4 

 التدريب خبلؿ العمر االفتراضي لآلالت عدد ساعات                            

   التكاليؼ اإلجمالية لممكاد      =تكاليؼ إعداد لكؿ متدرب - 5

 عدد المتدربيف                                             

كفي األخير يمكف القكؿ أف التكزيع بيف المصاريؼ الثانية كالمتغيرة تدريجيا 
كالمتغيرة ىك أمر ضركرم لممقارنة بيف مختمؼ مشاريع التككيف، كما أف جزء كبير مف 

 . مصاريؼ التككيف ىي مصاريؼ ثابتة

                              
 .640تريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير، المرجع السابؽ، : 1
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 : قياس نتائج التكوين- 3

يتعمؽ األمر ىنا بتحديد ك قياس مؤشرات نتائج التككيف فالمؤشر ىك مقدار معير 
عف ظاىرة معينة، كلكنو قد يككف ناقصا حتى كلك كاف كثيؽ الصمة بالمكضكع، مثبل 

. الناتج الداخمي الخاـ كمؤشر لمنمك االقتصادم لبمد معيف

فالمؤشرات ال يككف ليا معنى إال عمى سمسمة معطيات قابمة لممقارنة في الزمف 
المقارنة بيف  )كثـ مبلحظتيا في فترات متتالية لنفس المؤسسة، أك في الفضاء 

أم مقارنة زمانية كمکانية، كمف أجؿ التعرؼ عمى مؤشرات النتائج األكثر  (المؤسسات
نيا مشكمة متعددة المعايير كالرىانات المتعددة أمبلئمة تعتبر مسيرة التككيف عمى 

 1.العكامؿ

 

 

 

 

 

 

 
                              

.640تريسي كليـ، تقسيـ نظـ التدريب كالتطكير، المرجع السابؽ، :  1  
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لمتكوين  االستثماري البعد :الثاني المطمب

 تقـك حيث المؤسسة، إيرادات تاجإف حيث مف ميما عنصرا البشرم العنصر يعد
 الكاجب الفئات اختيارك عماليا تككيف أجؿ مف كبير مالي مبمغ بتخصيص المؤسسة إدارة

 .المؤسسة لصالح تككينيـ

 أف تتكقع تكف لـ ما النفقات ىذه مثؿ اتفاؽ تعتمد ال المؤسسة إدارة أف المؤكد كمف
 كاف أال ك ، االتفاؽ ىذا مع تتعادؿ األقؿ عمى أك تزيد إيرادات ذلؾ عمى مقابؿ  تحصؿ
 .رشيد غير تصرفا ذلؾ

 في االستثمار اقتصاديات فاف المؤسسة في البشرم العنصر أىمية إلى كبالنظر"
 التي الخدمات فترة لطكؿ المادية المكارد في االستثمار مف أفضؿ تعد البشرية المكارد
 1."الثانية عف األكلى في عمييا الحصكؿ يمكف

 ، كميمتكف ، مارشاؿ آلفريد سميت، آدـ : أمثاؿ االقتصادييف آراء مع ىذا يتفؽ"ك
 أىـ تعد البشرية المكارد " أف أكضح قد المحاسبة نظرية عف كتابة في "باتكف "إف بؿ

 2"المادية األصكؿ يفكؽ بشكؿ ك اقتصادم مشركع أم في أصؿ

                              
كماؿ طاطام، دكر التككيف في رفع انتاجية المؤسسات مع دراسة حالة لمؤسسة كطنية مركب : 1

 بالركيبة، شيادة الماجستير، جامعة الجزائر، كمية العمـك االقتصادية كعمـك CvIالسيارات الصناعية 
. 84ـ، ص2002التسير، 

. 84المرجع نفسو، ص: 2
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 مف قدر تخصيص انو عمى االستثمارم اإلنفاؽ يكصؼ أف الممكف مف كاف إذا "ك
 خبلؿ مستقببل عمييا الحصكؿ المتكقع العكائد تحقيؽ أمؿ عمى لممؤسسة المتاحة المكاد
 عمى اإلنفاؽ أف ثبات في استخدامو يمكف الكصؼ ىذا فاف نسبيا، طكيمة زمنية فترة

 بمعناه استثمارم إنفاؽ ،ىك خاص بشكؿ كالتككيف عامة بصفة البشرم، الرأسمالي التككيف
 1"جاريا إنفاقا ليسكؿ، المحاسبي

ة اإلنتاجية في المستقبؿ، كىذا كفاء رفع إلى ييدؼ العامميف تككيف عمى فاإلنفاؽ
 ىك التككيف عمى اإلنفاؽ أف أم المؤسسة، اإلرادات زيادة إلى بالضركرةاإلجراء سيؤدم 

 عمييا الحصكؿ المتكقع العكائد تحقيؽ أمؿ عمى لممؤسسة الحالية المالية المكارد مف جزء
 التعريؼ ينطبؽ  كبذلؾمستقببل ليا التالية المحاسبية كالفترات لمتككيف التالية الفترة خبلؿ
 تيدؼ إلى رفع الكفاءة التي التككيف تكاليؼ عمى االستعمارم ؽنفاإل لنؼ السابؽ

 2.لمعامميفاإلنتاجية 

 تيدؼ أساسا الى رفع كفاءة كأداء تككينية عممية كؿ أف ىذا كؿ خبلؿ مف نبلحظ
 عمى حصكليا خبلؿ مف المؤسسة عمى بالفائدة تعكد التي إنتاجيتيـ رفعاألفراد كمف ثـ 

 3 .كبيرة عكائد

                              
نتاجية المؤسسات مع دراسة حالة لمؤسسة كطنية مركب إكماؿ طاطام، دكر التككيف في رفع : 1

. 84  ص بالركيبة، المرجع السابؽ،CvIالسيارات الصناعية 

 .85صالمرجع نفسو، : 2

.85المرجع نفسو، ص:  3  
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 مطالبة فالمؤسسة المؤسسة حياة طكؿ استمر إذا إال ، معنى لو ليس التككيف إف
 كعمى ،المالية المردكدية  المالي األداء فقط يخص ال الذم الشامؿ األداء عف بالبحث
 ىك التككيف في فاالستثمار البعيد، المدل كعمى الشامؿ األداء كلكف القصير، المدل

 1.ؿكؾ المؤسسة يخصك البعيد، المدل عمى استثمار

 في النمك،  كبالتطك لممؤسسة يسمح حتى تحقيقو يجب حقيقي استثمار فالتككيف
  IBM مف الكتمة األجرية ؿ % 12 التي تخصص ليا نسبةالرؤية ىذه كمف السياؽ ىذا

 .Bill ؿ بالنسبة % 8 ك لمتككيف تخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
نتاجية المؤسسات مع دراسة حالة لمؤسسة كطنية مركب إكماؿ طاطام، دكر التككيف في رفع  : 1

  .85 ص  بالركيبة، المرجع السابؽ،CvIالسيارات الصناعية 
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  عمى اإلنتاجيةهأثروالتكوين دور :  الثالثالمطمب

ف التككيف يعتبر مف األدكات إإذا كانت اإلنتاجية ىي ىدؼ أساسي لكؿ مؤسسة، ؼ
 الخطيرة ك األساليب الفعالة التي تمتمكيا المؤسسة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كىك رفع اإلنتاجية 

 كعميو فإننا سنحاكؿ تكضيح أثر التككيف عمى إنتاجية المؤسسة

: التكوين والجودة الشاممة وأثره عمى اإلنتاجية- 1

إف مفيـك الجكدة ليس حديثا، كلكف الجديد اآلف أننا بصدد ثكرة فكرية ترل أف 
الجكدة سمة رئيسية لكؿ عنصر مف عناصر العمؿ في المؤسسة، كىذا ما يطمؽ عميو 

كالجكدة الشاممة في الحقيقة ك إف لـ تكف ىدفا في  ( Total Quality )بالجكدة الشاممة 
 1. كسيمة لمتميز كالتفكؽ كالنجاح في كسب العمبلء كالتغمب عمى المنافسيفإنياا ؼتوذا

، فتكجد " عمي السممي " كعف كيفية تحقيؽ الجكدة لمؤسسة ما يقكؿ الدكتكر 
مجمكعة مف التجارب التي كصمت إلييا بعض الشركات تتضمف المبدأ األساسي لمجكدة 

 2.حدثا عارضا بؿ باعتباره التزاما كىك التطكير المستمر كعدـ النظر إليو باعتباره

 

                              
 ديسمبر 19، 1354زينب إبراىيـ، التحدم الجديد، مجمة األىراـ االقتصادم، القاىرة، العدد : 1

 42، ص 1994

.42المرجع نفسو، ص :  2  
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فيجب أف تتبنى اإلدارة مفيـك األداء السميـ مف أكؿ مرة بمعنى أداء العمؿ مطابقا 
دؼ إلى إنتاج سيارة ال تحتاج تولممكاصفات مف أكؿ مرة، كخير مثاؿ لذلؾ الياباف التي 

 :، ك يتـ ىذا عف طريؽء فيياصيانة لعدـ كجكد أخطا

 . التككيف الفعاؿ لتكضيح عبلقات العمؿ بالمكرد داخميا كخارجيا- 

التركيز عند الشراء ليس عمى السعر األقؿ، كلكف عمى التكمفة الكمية األقؿ، كىذا معناه - 
. إدخاؿ جكدة األداء في االعتبار عند الشراء

 . ةؽاالىتماـ بإدارة التحسيف المستمر في العبلقات كال نتركيا لمصد- 

 . ضركرة إتباع أساليب ايجابية لئلشراؼ كالتككيف- 

ضركرة حصر الجكدة في كؿ أفراد المؤسسة كتحقيؽ الترابط كالتكامؿ بيف جميع أجزاء - 
. المشركع

 عف طريؽ إعادة التككيف، كا عطائيـ السمطة را يتـركرة تقكية األفراد ك تأکيد خبض -
. كالقدرة عمى اتخاذ القرار كأف يككف ليـ صكت مسمكع في العمؿ

 1.ضركرة تجنب القرارات غير المؤسسة عمى المعمكمات المتكاممة- 

نبلحظ مف ىذا أىمية التككيف كمكانتو في تحقيؽ الجكدة الشاممة كالعمؿ عمى 
. التطكير المستمر لمكصكؿ إلى تحسيف اإلنتاجية في المؤسسة

 
                              

.43زينب إبراىيـ، التحدم الجديد، مجمة األىراـ االقتصادم، المرجع السابؽ، ص :   1  
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 :وأثره عمى اإلنتاجية (ISO)التكوين ونظام إيزو - 2

 International مف الحركؼ الثبلثة األكلى لمكممات ISOتتشكؿ كممة 
Standarisation Organisation كترجمتيا المنظمة الدكلية لمتكحيد القياسي، كىي 

منظمة تستيدؼ رفع المستكيات القياسية ككضع المعايير كاألسس كاالختبارات كالشيادات 
 1.مف أجؿ تشجيع تجارة السمع كالخدمات عمى المستكل العالمي

يتضح لو أىمية تنمية كتككيف العنصر " إيزك" إف المتفحص بعناية لمكاصفات 
البشرم مف أجؿ الكفاء متطمبات تمؾ المعايير التي يككف اليدؼ منيا ضماف القدرة عمى 

: إنتاج الجكدة كالجدير بالذكر أف ىناؾ ثبلث نماذج لمعايير إيزك كىي

نظاـ الجكدة، نمكذج لمتأكد مف الجكدة بشأف التقسيـ كالتطكير  : 9001يزو إ- 1
 .الخدمةكاإلنتاج كالتركيب ك

.  نظاـ الجكدة، نمكذج لمتأكد مف الجكدة بشأف اإلنتاج كالتركيب :9002يزو إ- 2

 نظاـ الجكدة، نمكذج لمتأكد مف الجكدة في المراحؿ النيائية مف  :9003إيزو - 3
، 9000الفحص كاالختيار فيذه النماذج ىي التي تمنح عنيا شيادة التسجيؿ، أما النماذج 

 2.ير فيي نماذج إرشادية ال غ9004

 

                              
.43زينب إبراىيـ، التحدم الجديد، مجمة األىراـ االقتصادم، المرجع السابؽ، ص :  1  

. 19 ، ص 1995 ، فيفرم 60منظمة العمؿ العربية، مجمة العمؿ العربية، العدد : 2
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كقد ركزت معايير إيزك الثبلثة عمى ضركرة تنمية ميارات العامميف عمى جميع 
 كميا تؤكد نياأ مثاؿاؿلی سبيؿ  ع9001المستكيات اإلدارية، فالعناصر المككنة لمنمكذج 

مؤىمة " ا عناصر نوعمى األىمية القصكل لدكر العنصر البشرم مع التأكيد الدائـ عمى أ
، كمما يؤكد أىمية عنصر المكارد البشرية كاالىتماـ بتطكيرىا تعميميا كتدريبيا "كمدربة

 8402ما كرد في التعريؼ الدكلي إلدارة الجكدة الشاممة كما كرد في إيزك اتيا كتنمية ميار
صرار القيادة 1994 / 4/  1 كفقا آلخر إصدار في 307فقرة  ، فقد أشار إلى أف قكة كا 

 1.باإلدارة العميا مع التعميـ كالتدريب لكؿ أفراد التنظيـ عامؿ أساسي في نجاح النظاـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

.24منظمة العمؿ العربية، مجمة العمؿ العربية، المرجع السابؽ،  ص :  1  
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 :خ صة الفصل

 الربح كتحقيؽ المؤسسة، مردكدية تحسيف في أساسيا دكرا يمعباف كالتككيف التعمـ إف
 بزيادة يسمح حيث المؤسسات، عمى مربحا استثمارا يعتبر ذاتو حد في التككيف ألف

 ىذا في نستثمر أف كالبد البشرية رداالمك أك بالفرد االعتناء مف بد الكليذا  مردكديتيا،
 بطرؽ األخرل المكارد استخداـ مف يمكننا بو االىتماـ ألف اإلنتاج عناصر مف العنصر
 األىداؼ يحقؽ لكي كتأىيمو تككينو كيفية في تكمف العنصر ىذا كفعالية كمعقمنة سميمة
 ىناؾ أف اقتصاديكف باحثكف  أثبتت الدراسات التي قاـ بياإذ المؤسسة طرؼ مف المرجكة
 مف كالبعيد القريب لالمد عمى ليا سمح حسنا استغبلال المكرد ىذا استغمت كثيرة بمداف

 تحسيف كبالتالي التكاليؼ بأقؿ ممكف ربح أكبر تحقيؽ كىي رجكةـاؿ النتائج إلى الكصكؿ
 .المؤسسة مستكل عمى المركدية كزيادة لمعامؿ االجتماعي الكضع
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 ضفع يًت العىلط البـطي وزوضٍ فَمق أخوهىع فُما يلمٌ ول ما مذ عطهه ًف االمً خ :

مال أػاػُا البس اهىىا اللٌى على أن عملُت جيىًٍ ااافطاز الُىم أكبحذ عمئهخاحُت املإػؼت ي

مً اايهخمام به والخذلُم له ميزاهُت وافُت مً أحل اااػدثماض ًف َصا العىلط ، ئش ٌعس 

ض َصا العىلط ب، ئش ٌعذ هً الاػخغىاء عىهمزي البعُس واٌ يلمجيىًٍ َصٍ املىاضز اػدثماضا على ا

 فع عىلطا حؼاػا و
ّ
، و  مُت وفعالُت َصا العىلطٌ كمذ َبا أزبدذ مسي أي، فالسضاػت الذال

شا العىلط و أن حعٌُه اللُمت الفعلُت و جوعه على ضأغ أو ٌَخم بثعلى املإػؼاث الُىم أن 

علطهت  حسًس وث ئًاض عملُت في ، ولهاضن الطةِسخي ملحض ابًف ملسمت عىامل ائػيخاج ، ئش ٌعذ

َا مً أحل الخأكلم على الخىىىلىحُاث ٌوػاةلها ائوهخاحُت ، البس عليها مً ئعازة جيىًٍ عما

صا ضغبت منها فليحسًسة، وبالخاٌا حؼجي ثػجي مطزوزًتها ااهيخاحُت وا ثي جلىم بخأَُلهم ، َو

ٌ زضاػدىا َى البس مً ااٌعخىاء بالفطز أو الهً أن وؼخذلله مً خمو ما ي .هخىحاثلمهىعُت ا

ت والبس أن وؼدثمط فلما خمام به يواضز البـٍط مىىىا مً ي َصا العىلط مً عىاكط ائةهخاج ئش ااَو

معللىت وأن فعالُت َصا العىلط جىمً ًف هُفُت  واضز اأادطي بٌطق ػلُمت ولماػخذسام ا

 كام حيحلم اأ َساف املطحىة مً ًطف املإػؼت ،ئش أزبدذ السضاػاث اٌيجيىٍىه وجأَُله ليي 

ت اػخغلذ َصا ا  َاا ٌموضز اػخغالٌ حؼىا غلمَبا باحثىن اكخلازًىن أن َىان بلسان هثًر

ض ضبح ممىً بأكل بحلُم أنثضحىة وهي لمي الىخاةج اٌزًجي املخىػٍ والبعُس مً الىكٌى ئلمعلى ا

 .ؤػؼتلمضوزًت على مؼخىي المن الىهع ااوحخماعي للعامل وظٍازة ايحؽث يالخيالُف وبالخاٌ

مىنها معطفت مسي اػدُعاب يض بخيىًٍ أفطازَا ، كس ي أولذ اَخمام هبيؤػؼت الذلموعلُه فا

صا مً دالٌ عملُت جلُُم أزائهم بعس ول عملُت ٌاألفطاز للسضوغ وا حللاث ادالكت بصلً ، َو

 سخطث له مً أحل يئهخاحُت ، ومىه معطفت مسي مؼخىي أزاء الفطز ملاضهت مع ائ مياهُاث الذ

ؤػؼت مً جيىًٍ أفطازَا وجأَُلهم ، جلىم لما اٌ كامذ بيحهىز ادالكت الذٌن بعس ول األشلً ، 

حللت ، ومىه لمهخىحاث المضحلت مً جلُُم أزائهم على أػاغ ما أهخجٍى وهىعُت المَاًت ان يف
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ضوج ببعى الىخاةج خمىىىا اٌيهافؼت وعلُه لم ظل اكخلاز ًخميز بالخفخح وايض فيمىافؼت الغ

 أن ويمىًيشهطة لممً دالٌ َصٍ ا :الىخاةـــج .َصا املىهىعبكت مباؿطة الا عله يوالخىكُاث الذ

 أػخذلم بعى الىخاةج أدللها هما ًلي

ى جىمُت معلىماث األفطاز وجٌىٍط مهاضاَخمٌا- 1 :   و َسف مً وضاء الخيىًٍ َى َسف عام، َو

لبح َصا اثحاَاثض ػلىههم وحعسًل ايكسضاَخم وحػي ى ضفع ٌَسف وػُلت ٌَم ٍو َسف آدط َو

كم حمُع األفطاز ا اأفمط الصي ًىعىؽ ئشا ث َا،ن ًلعبىيالذ َم وظٍازة فعالُت اأهسواض ثهفاء

  ا وظٍازة ئهخاحُتهاجهعلى ضفع هفاء (ةؤػؽلما )ن على مؼاعسة املىظمتيوالعامل

ضوهت، الثلت، لممها البؼاًت، اٌحب أن جخلف مىظىمت الخيىًٍ بعسة دلاةم أي- 2 .

ٌ 2اا  كخلاز وائ كىاع واللبى

 يدخلفت مً الىاغ لىىه بىحه عام واضح فلما ادخلف مفهىم الخيىًٍ عىس الفئاث امضب_ 3

ت أٍيعجيلمأشَان ا عساز متزاًسة مً ألمىله ؾَا اهدـاض الخيىًٍ ومن، ولصلً أػباب هثًر

دخلت لمَُئاث اٌعاَس والمَا اٌ جبصيحهىز الذٌ، وهثافت ا دللت لهمن ووحىز ئزاضاث يالعامل

ي ليـط الىعي الخيىًٍ

َىان مبازب عامت للخعلم حُب أن جخعطف عليها ائكساضة وجيخلي ما حُب اهخلاٍؤ وجأدص - 4 .

 جخميز يحسًثت للخيىًٍ والذٌ، وشلً أمط جلخوُه الٌبُعت ا هاػبتلم الظطوف ايم وجٌبله فباللما

ي بازب ئٌلمض وجلؼم َصٍ ايحطهت والخغٌبا

ً)حمُع ٌمبازب عامت للخىمُت و الخٌىٍط جىٌبم على ا- أ :   .)ن وجالمُصي، مىظف ، ضؤػاء مسًٍط

 مبازب جىظُمُت يجيىن ومؼامهخه فلمزة الخيىٍيُت واضجباي الخيىًٍ بعمل املاَسف واٌعلى ا- ب

 .جىلب حل مـيلخه
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ن وفهم البِئت الثلافُت واااحخماعُت يجيىن لممبازب احخماعُت جخعلم بالخعامل مع مجاعت ا- ث 

 .ٌمحٌُت بلما

حاَاث والفطوق الفطزًت وزضحت الىوىج وعاةس ث السوافع و ااميمبازب هفؼُت جخلخم ف- ر 

 .ضكُاث والىخاةجثحعةت الخعلم واٌثالخيىًٍ واملماضػت و

 جم بٌطق الخعلُم وأػالُبهخج ـ مبازب حعلُمُت ث 

زًس ااًحخُاحاث اًٍُ الخيىًٍ على أػاغ ػلُم وعلمي كىامه ثخب أن ًبن ثجي- 5 .

 يحاَاث معُىت ًطاز جىمُتها فث معلىماث أو مهاضاث أو كسضاث أو اي جخلخم فيالخيىٍيُت والذ

 جملت َبا ملىاحهتها وعالجهاان أو مـىالث واكعُت أو ميينأفطاز مع

م محسًسَا كس الا حعاحل جث ًخم يؿىالث الذلم أن الىبس مً الخىبُه ئال– 6 . ٌعا عً ًٍط

 7  .هً مىاحهت بعوها بؼُاػاث وأػالُب أدطي ئهخاحُت أو جىظُمُت أو فىُتمالخيىًٍ فلس ي

لُل الخىظُم الصي ًبجي لىا أًً جلع ائن الخحسًس الؼلُم لالحخُاحاث الخيىٍيُت ًلىم على ث_–

حسز يلُل الفطز والصي اًلىب وثلمحلُل العمل الصي ًىضح هىع الخيىًٍ اثحت للخيىًٍ واٌاا

 مىظىمت فين للخيىًٍ وجطجبٍ َصٍ الٌطق الثالث بعوها البعى وجخيامل يةمملالاأحصخاق ا

ق واكع واأاشخالمحسزة اأضهىاع وامَا احخُاحاث جيىٍيُت ثدطحامعلىماث ولمَا االثفطعُت مسخ

- ًلىب جيىٍىهلمػخىي ائهساضي المحسًس اااحخُاحاث الخيىٍيُت حؼب اثجلف ًطق خث_8 

الةمت وأَم لمضامج الخيىٍيُت ابلل نيالةملما نيجيىن لم اضوىهىن الدخُالمضحها اثَىان أػؽ ًم_9

حسًس ثضهامج وبمىهىع اٌبعطفت لم مً اوىضة أو حس أزبٌخحسًس مؼخىي معجي مً اثَصٍ اأمؼؽ 

الث واجفاق مىهىع الخيىًٍ مع الىظُفت الم مً اوىمؼخىي أز  ػخلبلُت للمخيىن لملُت أو ااٌاَؤ

َىان أػالُب جيىٍيُت عسًسة وليل منها حماٌ جيخج فُه أهطب فاةسة ممىىت فدؼخذسم _10

ازة ايضمج فملبضاث والخعلُم امهاكـاث واملإثلمضاث واانملحا   .علىماثلمعطفت وجىمُت الم ٍظ
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مىً ي، ئش  حللهايحاظاث الذ ن الخيىًٍ وكُاغ هخاةجه والخعطف على ائممال ًلل جلىي _11– 

ل بلغ األهساف الذ ما الصي حلله الخيىًٍ مً هخاةج. ليًطا الؼإاٌ الخا ؟   واهذ مىخظطةي؟ َو

 . بأي زضحت مً الىفاءة والفعالُت؟

 

Aa 
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فطاغ عسهان هاكط ،إلهخاحُت العمل في بعى ؿطواث الغٌع /فاًع غعاٌ / ابطاَُم العلي _1

:  ،هلال عً املىكع 2004/1994ووؼُج في ػىضٍت زضاػت احلاتي دالال الفترة 

 

اهُاث الاكخلازًت ،حامعت املىكل ج ومطز ،ٌحباض اٌأزُل عبس ا_2  1988 ملسمت في الٍط

 

  1981احمس عازٌ ضاؿس ، مصهطاث في ازاضة الافطاز ، زاض النهوت العطبُت _3

 

ت _احمس ماَط_4 ت ،مطهع الخىمُت املطهٍع ت _ ازاضة املىاضز البـٍط  1995_ الاػىىسٍض

 

ئزاضة الافطاز والعالكاث الاوؼاهُت ،زاض النهوت بيروث :احمس دمحم عبس هللا _5

 

( 1969/2002)أوكاضة عبس الخلُم ،زضاػت كُاغ الاهخاحُت على مؼخىي الىلي حالت الجعاةط _6

زًىان املٌبىعاث الجامعُت :الجعاةط .بىفلجت غُار ،الاػؽ الىفؼُت للخيىًٍ ومىاهجه _  7

1984  

   2002الساض الجامعُت، ملط ، (مسدل الىمي)حالٌ ابطاَُم العبس ،ازاضة الاهخاج والعملُاث _8

ت والخٌبُم،مٌبعت العاكمت اللاَطة :حؼين السوضي  _9 ب بين الىظٍط   1976الاعساز والخسٍض

 

ت _ 10 ت اليـط لجامعت كاملت ،:كاملت. حمساوي وػُلت ،ازاضة املىاضز البـٍط   2004مسًٍط

  1998ديري دلُل الجمُلي ، _ 11

الساض الجامعُت ،ملط،  (مسدل مىظم )ػىهُا دمحم البىطي ، ازاضة الاهخاج والعملُاث _ 12

1999  

ؿىام بىؿامت ، مسدل في الاكخلاز العام ،زاض الغطب لليـطوجىظَع،الجعء الاٌو ، _ 13

 2000الجعاةط الٌبعت الثالثت، 



 قائمة المصادر والمراجع

70 
 

ازي ،الاهخاحُت _ 14  (ئهخاحُت العىلط البـطي )عازٌ ضموان الٍع

ز الؼالم أبى كحف،الازاضة الاػتراجُجُت وئزاضة الاظماث ، الساض الجامعُت الجسًسة ، عب_15

ت ،  2002الاػىىسٍض

ت ،زاض الهسي ،الجعاةط ،_16  2011عبس الفخاا بىدمذم، حؼُير املىاضز البـٍط

ب للٌباعت واليـط اللاَطة : علي الؼلمي _17 ت الاػتراججُت ،زاض غٍط ازاضة املىاضز البـٍط

2001. 

ب /ازاضة الافطاز والىفاءة الاهخاحُت اللاَطة _18  .1983_3الٌبعت_مىخب غٍط

 2000ازاضة اليـاي الاهخاجي ،الساض الجامعُت ،ملط، _علي الـطكاوي _19

اب _20 ب وجٌىٍط،مسدل علمي لفعالُت ألفطاز و املىظماث ،معهس :علي دمحم عبس الَى الخسٍض

ان   1981الازاضة العامت الٍط

، 2003عمط صخطي ،اكخلاز املإػؼت،زًىان املٌبىعاث الجامعُت ،الٌبعت الثالثت _21

الجعاةط  

ت الخسًثت ،مطهع الىخب ألاضزوي الٌبعت :فإاز الـُر ػالم ،و أدطون _22 املفاَُم الازاٍض

 .1995الخامؼت ،

زًىان _ 2اػاػُاث ،وظاةف،جلىُاث،الجعء_ مسدل للدؼُير _دمحم ضفُم الٌُب _23

 .1995 _ 2ومٌبىعاث الجامعُت الجعء 

ت والخٌبُم حامعت امللً الؼعىز :دمحم عبس الفخاا باغي _  24 ب الازاضي بين الىظٍط الخسٍض

ان   .1983الٍط

دمحم محطوغ اػماعُل ،اكخلازًاث اللىاعت والخليُع ، مإػؼت ؿباب الجامعت ،ملط _25

،1997 .

بت لليـط والخىظَع ي : ز م .دمحم مؼلم  ،مسداللى علم الىفؽ العمل_26   2007 ،1كًط

شخي ، الاكخلاز اللىاعي ، زاض واةل لليـط ،الٌبعت الاولى _27 ، 2001مسحذ واظم اللَط

. الاضزن
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. 1995مجى الٌحاوي ،اكخلازًاث العمل ، مىخبت َوبت الـطق ،ملط،_28

زاض الٌلعُت  (مفهىمها ، كُاػها، العىامل املإزطة فيها )وحُه عبس الطػٌى العلي  الاهخاحُت _29

 .1983للٌباعت واليـط ، الٌبعت الاولى ، بيروث ، 

طق كُاػها _30 مجلت  (الاكخلازي)وحُه عبس الطػٌى العلي ، اهخاحُت العمل مفهىمها ًو

، عام  ً الاٌو ا حمعُت الاكخلازًين العطاكُين ، العسز ، الطابع حـٍط .1975فللُت جلسَض
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........................................................................................................................... َساءالا

.................................................................................................................. ؿىط وجلسًط

................................................................................................................. ملسمت عامت 

 

مسدل عام الى جيىًٍ الاهخاحُت  : الفلل ألاٌو 

 

جمهُس الفلل الاٌو  

 

 02..................................................................مفهىم جيىًٍ ومبازةه : املبحث ألاٌو 

 02................................................مفهىم جيىًٍ ومبازب الخيىًٍ : املٌلب الاٌو 

 12.......................................................اهىاع الخيىًٍ وأػالُبه : املٌلب الثاوي 

 04.....................................................اَمُت الخيىًٍ وأَسافه : املٌلب الثالث 

ا وأَمُتها : املبحث الثاوي   28...............................................الاهخاحُت عىاكَط

 31.................................................................عىاكط الاهخاحُت : املٌلب الثاوي 

 35..................................................................اَمُت الاهخاحُت : مٌلب الثالث 

الخيىًٍ وأزٍط في ضفع الاهخاحُت في املإػؼت الاكخلازًت  : الفلل الثاوي 

: جمهُس الفلل الاٌو 

 66...........................املإػؼت الاكخلازًت دلاةلها وأَسافها :مبحث الاٌو 

ف املإػؼت الاكخلازًت : املٌلب ألاٌو   98..............................................حعٍط

 98........................عىاكط املإػؼت الاكخلازًت ودلاةلها : املٌلب الثاوي 

 98.........................................اَساف املإػؼت الاكخلازًت : املٌلب الثالث 
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ازط جيىًٍ في ضفع اهخاحُت املإػؼت الاكخلازًت  :املبحث الثاوي 

اض املنهجي لدؼُير عاةس الاػخمطاض :  املٌلب الاٌو  . مً جيىًٍ  (R.O.I)الًا

 59..................................................البعس الاػدثماضي للخيىًٍ : املٌلب الثاوي 

 10..................................زوض الخيىًٍ وأزٍط على الاهخاحُت : املٌلب الثالث 

 

138........................................................................................................................الخاجمت
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تهسف َصٍ السضاػت ئلى معطفت أزط عملُت الخيىًٍ في جحؼين أزاء املؼخذسمين 

الغطن ، وعلى َصا  باملإػؼت ، باعخباض الخيىًٍ أحس أَم ااولُاث التي جدبعها املإػؼت لهصا

بؽ الاألؼاغ فلس كمىا باحطاء زضاػت مُساهُت على عُىت مً أفطاز املإػؼت اللىاعُت للم

،هما اعخمسها في َخه السضاػت على املىهج الىكفي الخحلُلي و -  مغىُت " – جافىت"املهىُت 

ٌ جحلُلىا الو مً خ .مىهج زضاػت الخالت إلحابت على ائٌـيالُت والخأهس مً صخت الفطهُاث

للىخاةج جىكلىا ئلى أن عملُت الخيىًٍ حعس وػُلت فعالت حؼخذسمها املإػؼت للطفع مً 

، ًت نيمؼخىي أزاء مؼخذسميها و الطفع مً كسضاتهم لها مً هخاةج ملمىػت بعس ول عملُت جيى

ازة ئهخاحُت املإػؼت   .و حعخبر عملُت الخيىًٍ هصلً احس املعاًير اأَؼاػُت لٍع

، كُاغ الاهخاحُت ،  عملُت الخيىًٍ ، جحؼين ئهخاحُت املإػؼت  : اليلماث املفخاحُت

. اػالُب العىامل املإزطة على الاهخاحُت

Summary :  

 This study aims to investigate the impact of the configuration 
process to improve user performance of the institution, as the 
configuration one of the main mechanisms followed by the 
institution for this purpose, and on this basis, we have conducted a 
field study on a sample of individuals Industrial Corporation 
professional garment "tafna" -maghnia-, as adopted this study in 
the descriptive analytical method and the case study method to 
answer the problem and confirm hypotheses. 

Through our analysis of the results we determined that the 
configuration process is an effective method used by the institution 
to raise the performance level of their users and increase the 
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abilities of their concrete results after every training process, as 
well as the configuration process is considered one of the basic 
criteria to increase the productivity of the institution. Key words: 
the configuration process, improve the productivity of the 
institution,measuring productivity,methods of influencing factors on 
productivité. Résumé : Cette étude vise à étudier l'impact du 
processus de configuration pour améliorer les performances de 
l'utilisateur de l'institution, comme la configuration l'un des 
principaux mécanismes de l'institution à cette fin, et sur cette base, 
nous avons mené une étude de terrain sur un échantillon 
d'individus Industrial Corporation vêtement professionnel « tafna" -
maghnia -, tel qu'adopté étude cette ètude dans la méthode 
d'analyse descriptive et la méthode d'étude de cas pour répondre 
au problème et de confirmer des hypothèses. Grâce à notre 
analyse des résultats, nous avons déterminé que le processus de 
configuration est une méthode efficace utilisée par l'institution 
d'élever le niveau de performance de leurs utilisateurs et 
d'augmenter les capacités de leurs résultats concrets après chaque 
processus de formation, ainsi que le processus de configuration 
est considéré comme l'un des critères de base pour accroître la 
productivité de l'institution. Mots clés: le processus de 
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configuration, d'améliorer la productivité de l'institution, mesurer la 
productivité, méthodes de facteurs influençant la productivité . 


