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 مقدمة عامة :


لقد أصبح موضوع إدارة ادلوارد البشرية من ادلوضوعات والقضايا األساسية ،واذلدف احملوري لكثري من ادلنظمات    
القدرة الدائمة على مواكبة التغريات والتطورات واليت جعلت منو مشروعا الستمرارىا ومنوىا وأداة أساسية تكفل ذلا 

 البيئية واالقتصادية والتكنولوجية مبختلف أبعادىا.
ومواجهة حتديات العصر اجلديد ادلليء باجلو التنافسي والتغيري يف ادلتطلبات النوعية للعمالء ،ويف جودة ادلنتجات 

 واخلدمات ، وحتقيق االستمرارية يف األسواق.
دلنظمات إىل تطوير وتفعيل ىذا ادلوضوع من خالل وضع وظائف تساعد على حتقيق اإلدارة ادلثلى لذا تعمل ا   

ذلذه ادلوارد ومن بني أىم ىذه الوظائف اليت تعمل على تأىيل الطاقات وتوجيهها لدينا التدريب والتكوين ودورمها 
صيص جزء كبري من االىتمام لألمر يف حتسني أداء العنصر البشري ودفع عجلة التقدم يف ادلنظمات وذلك بتخ
 الضروري واحملتم من اجل حتقيق أىداف ادلنظمات خاصة االقتصادية منها .

 
 إشكالية الدراسة :

 فيما تكمن مسامهة كل من التدريب والتكوين على أداء العنصر البشري للمنظمات ؟ -
 التساؤالت الفرعية : -

 عن التساؤالت التالية وىي : ةاالجياب ويتطلب حتقق ىذه اإلشكالية
 ما ىي سياسة التدريب ؟ -1
 ما ىي سياسة التكوين ؟ -2
 ىل عند حتديد االحتياجات التدريبية والتكوينية تساىم يف تفعيل والرفع من أداء العاملني ؟ -3
 ما ىو واقع كال من التدريب والتكوين يف ادلؤسسات االقتصادية يف اجلزائر؟ -4

 
 فرضيات البحث :

 اإلشكالية سنتطرق إلجابة على الفرضيات التالية :ولإلجابة عن 
يعتمد الرفع من مستوى األفراد وأدائهم تطبيق سياسيت التدريب والتكوين نظرا لنجاحهما يف رفع مرد ودية  -1

 العامل وادلؤسسة .
 ال بد دائما من حتديد احتياجات تدريبية وتكوينية لتسهيل عملية تطبيق ىذين السياستني يف ادلؤسسة . -2

 
 هيكل البحث:



 

 ب

 الجانب النظري :
خلصناه يف فصل واحد فقط وتطرقنا فيو إىل دراسة معمقة حول التدريب والتكوين وأثرمها على أداء العنصر 
البشري وذلك بإعطاء التعارف وأمهية ومهام وأىداف وأنواع وخطوات وطرق كال من التدريب والتكوين 

 واألداء والعالقة اليت تربطهم.
 وقسمنا ىذا الفصل إىل مبحثني لكل مبحث ثالث مطالب بثالث فروع لكل مطلب .

 الجانب التطبيقي :
وذلك دلعرفة واقع التدريب والتكوين يف ادلؤسسة  RAM SUCREمت دراسة حالة مؤسسة تكرير السكر 

 ومدى تأثريمها على أداء موظفيها وعلى ادلؤسسة ككل .
األول خاص بادلؤسسة وىيكلها ، أما ادلبحث الثاين خاص بواقع كل من وقد قسمنا حبثنا ىذا إىل مبحثني 

 .التدريب والتكوين داخل ادلؤسسة
 منهجية البحث :

اعتمدنا يف دراستنا ىذه على ادلنهج الوصفي التحليلي ، فقد قمنا بسرد ادلعلومات واحلقائق والوقائع وىنا 
أما يف اجلانب التطبيقي قمنا بدراسة الوقائع وحتليل الوقائع وتأكيد  حتتم علينا استعمال ادلنهج الوصفي ،

 اجلانب النظري وىنا استعملنا ادلنهج التحليلي والوصفي عند التعريف بادلؤسسة .

 حدود الدراسة :

وللوصول إىل نتائج الدراسة  قمنا مبعاجلة موضوع دور التدريب والتكوين يف حتسني أداء العنصر البشري -
ومت ضبطو يف إطار زمين ومكاين حمدد   RAM SUCREا بدارسة ميدانية دلؤسسة تكرير السكر وقمن

 كمايلي :

 مبستغامن   RAM SUCREاحلدود ادلكانية :متت الدراسة ادليدانية دلؤسسة تكرير السكر -1

 ومتكن يف عمال مؤسسة تكرير السكر واإلداريني خاصةالحدود البشرية :-2

ومتثل الفرتة اليت تستغرقها الدراسة ادليدانية لكافة التطبيقات األعمال السارية ادلفعول الحدود الزمنية :-3
 لتحقيق األىداف النهائية للمؤسسة .
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 أهمية الدراسة :

للتدريب والتكوين أمهية كبرية سواء على الفرد أو ادلؤسسة حيث يعمالن على تنمية مهارات األفراد وحتسني 
لو تأثري فعال على مردو دية ادلؤسسة ويؤدي هبا لتحقيق االستمرارية وغياهبما يؤثر سلبيا يف أدائهم دما يكون 

 على مرد ودية ادلؤسسة .

 
 أهداف الدراسة : -3
 توضيح مفهوم كال من التدريب والتكوين ، أنواعهما ، مراحلهما ،أمهيتهما ، أىدافهما . -4
 ولتبيان الدور اذلام ذلما وأثره االجيايب على أداء العنصر البشري . -5

 أسباب اختيار الموضوع :
نظرا للتأثري االجيايب وحلداثة ادلوضوع ومواكبتو التغريات الداخلية واخلارجية ومدى فاعلية عنصري التدريب 

عملنا على اختيار ىذا ادلوضوع بسبب إمهال العديد من ادلؤسسات توفري  والتكوين يف العديد من القطاعات ،
 مصاحل خمتصة بالتدريب والتكوين وغياهبما من خمطط ادلؤسسة .

 صعوبات البحث : -
 من أبرز صعوبات اليت واجهتنا لدينا  -
ترب نقص ادلراجع فيما خيص اإلشكالية حبيث أن معظم البحوث والكتابات تتحدث عن التدريب وتع-1 -

 التكوين رابط للتدريب ومزيج لو أي أهنما مرتبطان أي ذلما تقريبا نفس الفعالية واذلدف 
صعوبة احلصول على معلومات حول التكوين يف ادليدان التطبيقي ألن واقعو داخل ادلؤسسة ضئيل -2 -

 مقارنة بالتدريب . 

 

 

 

 

 

 



 الفصل األول:                        عالقة التدريب و التكوين في تحسين أداء العنصر البشري
 

 
 
 

 :مقدمة الفصل 

حتدد مستوى أداء ادلنظمة  ، فهي اليت يف ادلنظمة االقتصاديةتعترب ادلوارد البشرية من أىم ادلوارد اإلسًتاتيجية 
الفاعلة وادلعتمدة لسَت ومدى صلاحها يف حتقيق أىدافها لذالك البد من إدارة ىذه ادلوارد البشرية ومن بُت اآلليات 

 ، حبيث يعترباف من الوظائف ادلهمة إلدارة ادلوارد البشرية حبيث  احلسن للموارد البشرية لدينا التدريب والتكوين
 يؤدي إذل باستمرار وتفعليهماذلذين العنصرين ستغالذلا كما أهنا حبسن ا  وغ أىدافهاسة من بلهبما تتمكن ادلؤس

ا منظمة ناجحة ذلا قدرة تنافسية جتعل ذلا وغلعل منه ير ادلنظمةوبالتارل مسو وتطو  تنظيم العاملُت وحتسُت أدائهم
 .مكانة يف ادليداف االقتصادي ويف الواقع االجتماعي ككل

م ىذا الفصل إذل مبحثُت كل ادلوضوع وإعطاء نظرة عامة ومفصلة حوؿ التدريب والتكوين قمنا بتقسي وإلثراء ىذا
أما يف  كل من التدريب والتكوين واألداء  يف ادلبحث األوؿ سنتطرؽ لعموميات حوؿ مبحث بثالث مطالب
  بتحسُت أداء العنصر البشري. ألىم اخلطوات اليت يقـو عليها التدريب والتكوين وعالقتهاادلبحث الثاشل سنتطرؽ 
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 التكوين واألداء التدريب موميات حولالمبحث األول: ع

 األفراد والعاملُت يف أي منظمة أو مؤسسةنجح حة لكي يمن التدريب والتكوين ضرورة مل لكللقد أصبح 
ف مردودية ادلؤسسة وعامالف فعاالذلما تأثَت على ، كما أف ودورعلا يف حتسُت أداء العماؿ كافة جلميع ادلستويات 

 . ادلفاىيم العامة حوؿ التدريب و التكوين واألداء لذا سنتطرؽ لتحديد  يف حتقيق أىدافها

 ماىية التدريب .:  المطلب األول

 : مفهوم التدريب وأىميتو . 10الفرع

I. : مفهوم التدريب  
                                  ادلفاىيم للتدريب بتعدد ادلؤلفات الصادرة وسنحاوؿ استعراض البعض منها فيما يلي : وتعددت -

وأراء يستطيعوف من قدرات مهارات و اعات مبعارؼ و مستمرة من السبل القادرة على جتهيز الفرد واجلمىو عملية 
 1 األداء باستمرار.ىداؼ ادلتوخى اصلازىا وحتسُت حتقيق األالذلا خ

 2وحتسُت أداء الفرد .، تتضمن اكتساب مهارات و مفاىيم وقواعد أو اجتاىات لزيادة  ىو عملية تعلم

، مبا ينسجم مع ىو اكتساب ادلوارد البشرية ادلهارات وادلعارؼ احلالية وادلستقبلية لتغيَت اجتاىاهتم وسلوكياهتم 
 3ادلنظمة و ادلتغَتات البيئية . إسًتاتيجية
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، واألداء على ادلستوى  دلهارية واالجتاىية بُت األداء احلارل، ا ؾ الفرد لسد الفجوات ادلعرفيةىو تغيَت يف سلو 
 1ادلطلوب .

أو اجملموعة لتحسُت األداء واكتساب اخلربة، وخلق  اجتاىات الفرد.ىو عملية منظمة مستمرة لتنمية رلاالت و
خالؿ توسيع معرفتهم وصقل مهاراهتم وقدراهتم عن طريق الػتحفيز ادلستمر الفرص ادلناسبة للتغيَت يف السلوؾ من 
 2على التعلم واستخداـ األساليب احلديثة

II. : أىمية التدريب 
      وتتمثل أعلية وفوائد التدريب يف اجملاالت التالية أعلية بالنسبة للمنظمة وأعلية بالنسبة للعاملُت .                              

 : _بالنسبة للمنظمة1
  أف اكتساب العاملُت ادلهارات و ادلعارؼ الالزمة ألداء  إذ،  و األداء التنظيمي اإلنتاجيةزيادة

بكفاءة وتقليص الوقت الضائع وادلوارد ادلادية ادلستخدمة يذ ادلهاـ ادلوكلة اليهم يف تنفوظائفهم 
 يف االنتاج. 

  نظمة .ضلو العمل و ادليساىم يف خلق االجتاىات االغلابية لدى العاملُت 
  وبذلك يرتفع أداء العاملُت عن طريق معرفتهم دلا  توضيح السياسات العامة للمنظمة إذليؤدي ،

 ادلنظمة منهم من أىداؼ .تريد 
  اإلداريةوتطوير أساليب أسس ومهارات القيادة  اإلداريةترشيد القرارات  إذليؤدي . 
  ادلتغَتات ادلختلفة يف البيئة .يساعد يف جتديد ادلعلومات و حتديثها مبا يتوافق مع 
 ير تطو  إذلساىم يف بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت واالستشارات الداخلية و بذلك يؤدي ي

 3. واإلدارةبينهم أساليب التفاعل بُت األفراد العاملُت و 
  ادلنظمة وأىدافها وجوانبها الفلسفية اليت حتكم توفَت الربامج التدريبية اليت دتكن العامل من معرفة

 1سياساهتا وقراراهتا 
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 :بالنسبة للعاملين _2

 :التدريب فوائد أخرى للعاملُت من أعلهاػلقق 

  حتسُت فهمهم للمنظمة وتوضيح أدوارىم فيها .مساعدهتم يف 
 . مساعدهتم يف حل مشاكلهم يف العمل 
 . يطور وينمي الدافعية ضلو األداء وؼللق فرصا للنمو والتطور لدى العاملُت 
 م عن نقص يف ادلعرفة أو ادلهارة أو كليهما.مساعدهتم يف التقليل من التوتر الناج 
 2دارة والرفاىية لدى العاملُت.يساىم يف تنمية القدرة الذاتية لإل 
  تطوير الطاقات الفردية واجلماعية للمتدربُت من خالؿ العصف الذىٍت أو دتثيل األدوار وغَتىا من

 األساليب اذلادفة للتطوير. 
  مت استخداـ األساليب التدريبية اليت تعتمد  إذاسيما التبادؿ اخلربات وادلعارؼ وادلعلومات بُت ادلتدربُت

 3ؿ ادلعارؼ واألفكار.على تباد
III. : 4فوائد التدريب 

 الث مستويات وىي:لعديد من الفوائد نذكر منها وفق ثىناؾ ا

 ومن بينها : تنمية المعرفة والمعلومات لدى المتدرب_1

 للعمل . واإلنتاجيفسي معلومات عن ادلناخ الن 
  اإلنتاجادلعرفة الفنية بأساليب وأدوات. 
 واإلشراؼاألساسية وأساليب القيادة  اإلدارية وظائفالادلعرفة ب. 
 .معرفة تنظيم ادلنشأة أىدافها وسياستها 

                                                                                                                                                                                     
.187،188،ص ، مرجع سبق ذكره ادلوارد البشرية إدارةسهيلة زلمد عباس،

1
  

 
2
 .  956سهلٌة محمد عباس ، مرجع سابق ، ص  

.924حضٌر كاظم حمود ، مرجع سابق ، ص  
3
  

 .28، 27،ص  2013ىاشم محدي، التدريب اإلداري ادلفاىيم واألساليب ، دار الراية للنشر ،عماف ،4



 الفصل األول:                        عالقة التدريب و التكوين في تحسين أداء العنصر البشري
 

 
 
 

 علومات عن منتجات ادلنشأة وأسواقها.ادل 
 علومات عن خط  ادلنشأة ومشاكل تنفيذىا.ادل 

 ومن بينها للمتدربينتنمية المهارات والقدرات _2
 . القدرة على اختاذ القرارات 
  االستفادة من الوقت.القدرة على تنظيم العمل و 
 .ادلهارات القيادية 
  الندوات و االجتماعات. وإدارةادلهارات يف التغيَت والنقاش 
 .القدرة على حتليل ادلشاكل 

 ومن بينها:  تنمية االتجاىات للمتدرب_3
 .تنمية الشعور بادلسؤولية 
 روح اجلماعية للفرد.تنمية ال 
  تنمية الشعور بتبادؿ ادلنافع من ادلنشأة والعامل 
 .تنمية الشعور بأعلية التفوؽ والتميز يف العمل 
 .تنمية الرغبة يف الدافع اذل العمل 
 .االجتاه لتأييد سياسات وأىداؼ ادلنشأة 
 .االجتاه لتفصيل العمل بادلنشأة 

االرتقاء لتحمل مسؤوليات  إذلومن ىذا نستنتج أف التدريب يساىم يف اكتساب األفراد خربات جديدة تؤىلهم  
بأنفسهم نتيجة دلكتسباهتم اكتساهبم صفات تؤىلهم ؿ شغل مناصب قيادية ، وزيادة ثقتهم  إذل باإلضافة،  أكرب

 .من التدريب 

ة على مجيع ادلستويات يف األفراد لشغل وظائف قيادي جيل من إعدادكما أف التدريب بالنسبة للمنظمة ىو 
 ، ولو أثر اغلايب على سلوؾ الفرد تزيد من قدراهتم ما غلعل ادلنظمة يف تطور دائم ومستمر. ادلنظمة
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البد من معرفة أىم مبادئ التدريب للحصوؿ على تدريب فعاؿ ػلقق أىداؼ ادلؤسسة ويساىم يف صلاحها 
 وتتمثل فيما يلي:

 ، وليس كماليا ولفترة معينة : التدريب نشاط ضروري ومستمر_1

،  ، ولكن التدريب نشاط ضروري ليس أمرا  كماليا تلجأ لو اإلدارة أو تنصرؼ عنو باختيارىاأي أف التدريب  
، مث تنظيم ادلقابالت للفرد اجلديد مع  تأيت عملية اإلعداد و التهيئةفبعد اختيار الفرد لشغل وظيفة معينة 

 1 دلسؤولُت يف إدارة ادلوارد البشريةا

 التدريب نظام متكامل : _2

 ىناؾ تكامل وتراب  يف العمل التدرييب ،فهو ليس نشاطا عشوائيا .أي أف 

 وفني :  إداريالتدريب نشاط _3

، ومنها وضوح األىداؼ  الكفء اإلداريت العمل فينبغي أف تتوفر فيو مقوما إداريامبا أف التدريب عمال 
 والسياسات ، توازف اخلطوط والربامج ، توافر ادلوارد ادلادية والبشرية وتوافر الرقابة ادلستمرة .

 _التدريب لو مقومات إدارية وتنظيمية :4

 على مقومات إدارية وتنظيمية وىي :يستند التدريب 

ب اجلدية ويقبل التدريب يف نظر العاملُت كأداة تساىم يف حتسُت أدائهم وبالتارل يتحقق للتدري يكمن -
 ، مبختلف أنواعو وطرقو. عليو العاملُت بقناعة وحتفز

 واألنشطة ، وتوفر اإلمكانيات الالزمة ألداء ىذا العمل .وجود خطة للعمل حتدد األىداؼ  -
 توفر نظاـ للحوافز ادلادية وادلعنوية يرتب  بالتقدـ الوظيفي . -
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 ادلعلومات األساسية والتوجيو ادلستمر .توفر القيادة واإلشراؼ الذي ػلصل منو ادلوظف على  -
 توفر نظاـ سليم لالختيار والتعيُت للعاملُت ، فأساس التدريب الفعاؿ ىو االختيار السليم لألفراد . -
 توفر نظاـ مستمر لتقييم األداء وكفاءة العاملُت ، حىت ؽلكن استنتاج احتياجات تدريبية . -

 1.يو التدريبتوفر اإلطار التنظيمي الصحيح لكي يستند إل

I. : أنواع التدريب 

منظمات األعماؿ ، وتعتمد تلك األنواع على أسس سلتلفة ىناؾ عدة أنواع من الربامج التدريبية اليت تعتمدىا 
فبعضها يعتمد على ادلستوى التنظيمي أي الوظيفي للربامج وبعضها على أسس زمنية ، لتقييم الربامج التدريبية ، 

 ادلتدربُت ، وفيما يلي سيتم إيضاح سلتلف ىذه اجلوانب بشكل أكثر تفصيال وىي :بعضها يعتمد على عدد و 

 :_التدريب حسب الهيكل التنظيمي0

 Technical and Vocation Training التدريب المهني والفني : 1_1

 أعماؿ الكهرباء ، والنجارةوادليكانيكية ،يف األعماؿ الفنية وادلهنية ، ومن أمثلتها يهتم ىذا النوع بادلهارات اليدوية 
 ،والصيانة ، والتشغيل ، واللحاـ  وغَتىا. يادليكانيك و، 

بإنشاء مدارس يتعلم ودتثل التلمذة الصناعية نوعا من التدريب ادلهٍت والفٍت وفيو تقـو الشركات أو نقابات العمل 
تعادؿ اإلعدادية أو الثانوية ( وغالبا ما غالبا على شهادات فنية )قد ، وػلصلوف فيها العماؿ )العادة صغار السن( 

 عهد الشركة بتوظيفهم حاؿ صلاحهم.تت

  Professional Training     التدريب التخصصي : 2_0 

عادة األعماؿ وادلهنية وتشمل ويتضمن ىذا التدريب معارؼ ومهارات على وظائف أعلى من الوظائف الفنية 
، وادلعارؼ وادلهارات ىنا ال ترتكز على  وىندسة اإلنتاج وىندسة الصيانة،  ، وادلبيعات احملاسبية وادلشًتيات
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،  ، ومتابعتها ، والتخطي  ذلا ظمة، وتصميم األن ةوإظلا ترتكز على حل ادلشاكل ادلختلفاإلجراءات الروتينية 
 ختاذ القرار فيها. وا

 التدريب اإلداري : 3_0

، وىي معارؼ تشمل العمليات  اإلدارية الدنيا أو الوسطى أو العلياوادلهارات ويتضمن ىذا التدريب ادلعارؼ 
، وإدارة مجاعات العمل والتنسيق  ، وحتفيز ، وتوجيو وقيادة ، واختاذ قرارات من ختطي  وتنظيم ورقابةاإلدارية 

  1واالتصاؿ.

 التدريب اإلشرافي: 4_0

هتم وقدراهتم على اإلشراؼ و التعامل مع األفراد ، تدريب ادلشرفُت لزيادة مهارا ويشمل ىذا النم  من التدريب
  .حتت ظل مسؤوليتهم لغرض نيل رضاىم و توجههم ضلو حتقيق األىداؼ ادلراد إصلازىا

ويتم تدريب ادلدربُت يف ادلنظمة بغية قيامهم بدورىم التدرييب يف إطار سلتلف الربامج _تدريب المدربين:5_0
ف تدريب ادلدربُت ال يقتصر على النواحي الفنية بل ؽلتد ليشمل اجلوانب ادلتعلقة بعلم النفس و ، إذا أ التدريبية

العالقات اإلنسانية واألساليب الًتبوية كما يستلـز استيعاب ىؤالء ادلدربُت لنظريات التعلم واالتصاؿ و أساليب 
 2اجلوانب اليت ينبغي أف يتحلى هبا ادلدرب . منالتدريب و أنواعها و التقنيات ادلستخدمة يف االتصاالت و غَتىا 

 _ التدريب وفق الزمن:2

 :ويعتمد ىذا النوع من التدريب ادلدة الزمنية ادلطلوبة للتدريب كأساس لتحديد نوع التدريب وىي

 تدريب قصير األجل:ال 0_2
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النم  التدرييب يتم عقد إذل ستة أسابيع ويف إيطار ىذا وغالبا ما تستغرؽ ىذا النوع من التدريب فًتة أسبوع 
، حيث يقـو ادلدرب عادة بإعطاء فكرة عامة و شاملة حوؿ الربنامج  الدورات التدريبية بصورة مكثفة أو مركزة

، ولذا فإف من عيوب ىذا النوع من التدريب عدـ توفر  التدرييب دوف الدخوؿ بالتفصيالت اليت يتطلبها الربنامج
 تدريبية بصورة كاملة ومشولية الوقت الكايف لإلدلاـ بادلادة ال

، زمن ادلزايا اليت يتسم هبا ىذا  ويف ىذا النوع من التدريب ؽلتد إذل سنة أو أكثر:  التدريب طويل األجل 2_2
أكرب  االستفادةالنم  من التدريب حصوؿ ادلتدرب على معلومات وافية و كافية حوؿ ادلادة التدريبية شلا غلعل 

للدخوؿ يف التفاصيل اليت يرغب ، كما أف ادلتدرب ؽلتلك الوقت الكايف  بكثَت قياسا بالتدريب قصَت األجل
اص ىذا النم  من التدريب طوؿ الفًتة الزمنية و اليت تتطلب تعيُت أشخ، و من العيوب  تدرببإيصاذلا للم

 1العملية التدريبية.  ضافة إذل التكاليف النامجة عنيقوموف بأداء عمل ادلتدرب باإل

 _التدريب وفق نوعية األفراد:3

 وىذا النم  من التدريب يأخذ بعدين أساسيُت علا التدريب الفردي والتدريب اجلماعي.

 التدريب الفردي: 1_3

أو فنية  ، واليت غالبا ما تتعلق باألفراد الذين تتم ترقيتهم دلراكز إدارية ويتمثل يف التطوير للقدرات وادلهارات الفردية
 .  بذلكتقتصر على األفراد ادلعنيُت فإنو، ولذا  عليا

 التدريب الجماعي: 2_3

، إذ غالبا ما تلتحق رلموعة من األفراد ادلراد  وىذا النم  من التدريب يعتمد على األسلوب اجلماعي يف التدريب
 اآلالتستخداـ الفنيُت على ا هاراهتم كمجموعة من، لغرض تطوير م تدريبهم مجاعيا يف مراكز تدريبية متخصصة

 2و األجهزة اجلديدة 
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 أو رلموعة من اإلداريُت على استخداـ أجهزة احلاسوب أو التقنيات احلديثة يف العمل للجماعات وليس األفراد.

 داف التدريب و مجاالتو: أى 13الفرع 

I. :أىداف التدريب 

األساسية نتظاـ و ضماف األداء ادلطلوب من األفراد و من ادلؤسسة وتًتكز األىداؼ إف التدريب ضرورة ىامة ال
 للتدريب فيما يلي:

تدريب العاملُت على كيفية إتقاهنم : وىي زيادة يف كميتو و حتسُت نوعيتو من خالؿ  _الزيادة في اإلنتاج0
                                                               للعمل من مث زيادة قابليتهم اإلنتاجية                            

تؤدي الربامج التدريبية إذل مردود أكثر من  ، إذ  التدريب ىو اقتصاد يف النفقات إنفي النفقات:  االقتصاد_2
سليمة فيو الكثَت من االقتصاد الطبقا ألصوذلا و وفق الطرؽ  اآلالت، إف تدريب العاملُت على استخداـ  كلفتها

  و اقتصاد يف ادلوارد .اآللة يف النفقات وسالمة 

قدرهتم أف تدريب العاملُت وتلقينهم من ادلعارؼ اليت تتفق و مداركهم و زيادة  إذالتعليل في دوران العمل:_3
زيادة رغبتهم وقدرهتم يف مزاولة غلاد نوع من االستقرار و الثبات يف حياة العاملُت و على مزاولة أعماذلم يعٍت إ

 أعماذلم .

ت العاملُت إذ عندما يشعر الفرد أف حيث للتدريب أثر كبَت على معنويا:  من معنويات العاملين_الرفع 4
رل ادلؤسسة جادة يف تقدصل العمل لو و راغبة يف تطويره و توفَت مهنة يعيش منها يزداد إخالصو لعملو وبالتا

 .بادلؤسسة اليت يعمل فيها ينعكس ذلك على عالقتو

 على أداء أعماذلم و وظائفهم بأحسن مستوى شلكن . : _مساعدة العاملين5

 ، يؤدي بال أف التدريب اجليد على األسلوب ادلأموف ألداء العمل و على كيفية أدائو_تخفيض حوادث العمل:6
 شك إذل ختفيض معدؿ تكرار احلادث.



 الفصل األول:                        عالقة التدريب و التكوين في تحسين أداء العنصر البشري
 

 
 
 

استقرار التنظيم وثباتو مبعٌت قدرة التنظيم على احملافظة على فعاليتو رغم  : ستمرارية التنظيم و استقراره_ ا7
 ، أما ادلرونة  فقدانو ألحد ادلدبرين الرئيسُت و ادلؤىلُت لشغل ىذه ادلراكز فور خلوىا ألي سبب من األسباب

 1. األجل القصَت مع أي تغَتات فنعٍت قدرة التنظيم على التكيف  يف

للعاملُت سبل مواكبة التطور التقٍت و اإلداري الذي تنتهجو ادلنظمات احلديثة و بالتارل  التدريب  يوفر _8
 رفة والثقافة الشخصية وادلهنية واالجتماعية اليت تساعدىم على تأدية أعماذلم بكل أمانة ومهنية.حصوذلم على ادلع

 يساىم يف زيادة كفاءة العماؿ وتطوير وإبراز مواىبهم._ 9

كُت ىذه األخَتة من منافسة ، وبالتارل دت افة التغَتات يف بيئة العمل الداخلية واخلارجية للمنظمةمواكبة ك_ 01
 2ادلنظمات األخرى، بقدرة عالية.

II.  :مجاالت التدريب 
 ؽلكن تقسيم رلاالت التدريب استنادا إذل ادلكاف الذي يتم فيو التدريب إذل نوعُت علا: 

 . On the job training_التدريب أثناء العمل :0

 . Off the job training_التدريب خارج العمل :2

، ويتم التدريب عادة أثناء األداء  ذا األسلوب التدريب يكوف داخل ادلنظمة ادلعينة اليت غلري العمل فيهاووفقا ذل
، ويف كال احلالتُت فإف التدريب يتم حتت إشراؼ  عمل معُت أو من خالؿ مراكز التدريب اخلاصة بادلنظمةل

التدريبية ادلطلوب يف ادلنظمة يقـو بتوجيو وتدريب العاملُت اجلدد أو القدامى وفق االحتياجات سؤوؿ مشخص 
، وؽلكن أف يكوف ادلدرب ىو ذاتو ادلشرؼ ادلباشر للعاملُت الذين  معرفتها وتطوير مهارات العماؿ من خالذلا

لتدريب ادلطلوب، وذلك بإعطاء ادلدرب كافة ادلعلومات وباإلجابة عن كافة التساؤالت اليت ػلصلوف على ا
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يطرحها ادلتدرب أثناء التدريب ويقـو ادلدرب بتكليف ادلتدرب للقياـ بأداء عمل معُت على سبيل ادلثاؿ االختيار 
 ة األداء ادلناسبة.للمعلومات مث تزويده هبا وطريق فهمو واستعابو أو التجريب للتأكد من مدى 

إال أف صلاحها يعتمد على درجة وتعترب ىذه الطريقة من أكثر الطرؽ شيوعا واستخداما لدى العديد من ادلنظمات 
 1اإلخالص اليت يتمتع هبا ادلدرب ومدى جتاوب ادلتدربُت أيضا .

 ي ادلربمجوالتدريب الوظيف دوير الوظيفيالت لطرؽ األكثر جتسيدا ذلذا األسلوب التلمذة الصناعية ومن بُت ا
 2والتوسع الوظيفي.

 . Off the job training_التدريب خارج العمل :2

تلجأ ادلنظمة إذل إرساؿ موظفيها للتدريب يف أماكن بعيدة عن عملهم احلارل عندما تقتضي بعض األعماؿ 
 التدرييب الكفء لديها.مستويات عالية من ادلهارة ال ؽلكن توفَتىا لضيق الوقت أو لعدـ توفر اجلهاز 

، ولكن يعاب عليو أنو  نتاج يف ادلنظمةومن مزايا ىذا األسلوب أف التدريب ال يًتتب عليو أي تعطيل لعملية اإل
 باىظ التكاليف وػلتاج إذل درجة عالية من ادلهارة والكفاءة، كما ػلتاج إذل جتهيزات خاصة يف بعض األحياف.

، والدراسة للحالة، ريق احملاضرات، والندوات وادلؤدتراتن التدريب عن طومن أشكالو أي يتحقق ىذا النوع م
 3ودتثيل الدور وادلباريات اإلدارية والوسائل السمعية البصرية.

 المطلب الثالث : ماىية التكوين.

عمل كامل بدوف نشاط وجد ال ييعترب التكوين أحد اىتمامات ادلنظمة، وختصص لو مصلحة من مصاحلها ف
 تكويٍت.

 لذا سنتطرؽ دلعرفة مفهومو، أعليتو وأىم ما يرتب  بو.

                                                           
1
 .136،  135حضَت كاظم محود ، ياسُت كاسب اخلرشة ، إدارة ادلوارد البشرية ، مرجع سابق ،  

2
 134، ص  2003، عماف األردف ،  01حرحوش صاحل، مؤيد سعيد سادل، إدارة ادلوارد البشرية، دار عادل للنشر والتوزيع ، الطبعة عادؿ  

 .145  ، ص ، مرجع سبق ذكره ، إدارة ادلوارد البشرية ، مؤيد سعيد سادل عادؿ حرحوش صاحل 3
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 وأىميتو. : مفهوم التكوين 10الفرع 

I. :مفهوم التكوين 
 لو عدة مفاىيم من بينها مايلي:

 _التكوين ىو عملية تعلم سلسلة من السلوؾ ادلربمج أو رلموعة متتابعة من التصرفات احملددة مسبقا.1

نسبيا يف قدرات الفرد شلا يساعده على أداء الوظيفة دائم  إجراء تغيَت_التكوين ىو أيضا عملية تستهدؼ 2
 1بطريقة أفضل.

من التصرفات احملددة مسبقا فهو تطبيق للمعرفة  _عرفو الدكتور سعيد سلطاف بأنو عملية تعلم رلموعة متتابعة3
 2وؽلكن األفراد من الوعي بالقواعد واإلجراءات ادلوجهة لو.

د اذلادفة اذل تزويد ادلوظف بادلعلومات وادلعارؼ اليت تكسبو مهارة األداء اجليد للعمل أو _ىو أيضا تلك اجلهو 4
 يف أداء عملو احلارل أو أداء أعماؿ ذات ، شلا يزيد من كفاءات  لتنمية وتطوير ما لديو من خربات ومهارات

 3مستوى أعلى يف ادلستقبل.

ومنو نقوؿ أف التكوين ليس رلرد تسجيل للمعلومات اجلديدة ،أو رلرد تعليم للعادات والسلوكات أو نقل 
وتدريب مهٍت عابر ،ػبقدر ما ىو فعل البناء ادلنهجي ادلنظم للخربات وادلعارؼ ،يستند أو نقل للخربات للخربات 
 4سبها من طرؽ تكوينة وتعليمية ادلواقف ادلعرفية والعلمية ادلختلفة للتطوير ما ينا حتليلعلى 

II. أىمية التكوين: 

                                                           

.99،ص 2004، اجلزائر، 01محداوي وسيلة، أدارة ادلوارد البشرية، جامعة  قادلة، الطبعة   1  
 ،.183، ص1943، 01زلمد سعيد سلطاف، أدارة ادلوارد البشرية، الدار اجلامعية، الطبعة  2

 .15، ص2007، عماف األردف، 01حسن أمجد ادللعبائي، التدريب اإلداري ادلعاصر، دار ادليسرة للنشر،الطبعة   3
 .265،ص ،2012_العريب بلقاسم فرحاشل ،تأىيل ادلوارد البشرية ،دار أسامة للنشر و التوزيع ،األردف ،عماف ،الطبعة األوذل ، 4
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تلجأ ادلؤسسات يف الغالب للتكوين لألعلية البالغة ولتأثَته اإلغلايب على ادلؤسسة و الفرد و تتمثل ىذه األعلية فيما 
 يلي :

  تطوير وتنمية ادلوارد البشرية يعترب عامل أساسي يف. 
  للموارد البشرية.ة األساسية للتسَت الناجح والفعاؿ الركيز 
 . رفع وحتسُت أداء العاملُت وكفاءهتم 
  .حتقيق االستمرارية واحلركية للمؤسسات 
 . تعمل على زيادة اإلنتاجية وحتسُت اإلنتاج نوعا وكما 
  ودتكينهم من التكيف واالندماج يف عادل العمل والشغل.مساعدة األفراد واجلماعات 
 ت الالزمة لنشاط مهٍت زلدد.ترقية قدرات العاملُت وتعليمهم ادلهارا 
 .1تأىيل األفراد للقياـ ألدوارىم الوظيفية بنجاح 

 : مبادئ وأنواع التكوين.  12الفرع

I.  :مبادئ التكوين 

 يعترب التكوين نشاط تنظيمي ولو أعلية كبَتة يف حتقيق أىداؼ ادلؤسسة وتتمثل فيما يلي:

 _التكوين نشاط رئيسي مستمر: 0

على كافة حتواءه وإظلا ؽلثل نشاط مستمر إل ليس كماليا تلجأ إليو اإلدارة يف زمن معُتويقصد بذلك أف التكوين 
 وانتهاءبدءا بالوظائف القاعدية والوظائف الوسطى ، مسؤوليات الوظيفة للمؤسسة حسب السلم الوظيفي 

                                                           
 تصرؼ.ب، 281_280، ص2007، مصر، سكندريةاإلالعريب بلقاسم فرحاشل، تأىيل ادلوارد البشرية،دار أسامة للنشر والتوزيع، -1
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نشاط مالـز  ، كما أنو نشاط يتكرر حدوثو على مدى احلياة الوظيفية للفرد، فهو بوظائف اإلدارة العليا
 1للتطورات.

 _ مبدأ الشمولية:2

 إذلأنو يشمل مجيع اجملموعات الوظيفية العاملة بادلؤسسة، من سلتلف التخصصات وجلميع ادلستويات من القاعدة 
تنسيق وتنظيم اجلهود وتوجيههم ضلو  إذلوجود لغة مشًتكة بُت مجيع العاملُت، شلا يؤدي  القيمة، حىت تضمن
 .سسةحتقيق أىداؼ ادلؤ 

 _ مبدأ الهدف:3

اذلدؼ من التكوين يكوف زلددا وواضحا، طبقا لالحتياجات الفعلية للمتكونُت مع مراعاة أف يكوف اذلدؼ 
 2.موضوعيا وواقعيا وقابال للتطبيق والقياس

 _التكوين نشاط متغير ومتجدد:4

فاإلنساف عرضة للتغَت يف عاداتو والتجدد لتعاملو مع متغَتات زلي  ادلؤسسة، حبيث أف التكوين يتميز بالتغيَت 
متطلبات التغَت للظروؼ االقتصادية وأىم مستجداهتا،  تتغَت لتواجو، وأىم الوظائف اليت وكذا مهاراتو وسلوكاتو

يف سياسات ادلؤسسة. ونتيجة ذلو التغَتات يتطلب التكوين التجديد تغَت والتطور يف تقنيات العمل، كما ىناؾ 
 ادلؤسسة الفنية والتقنية. والتطوير على مستوى الربامج واألساليب التكوينية باستمرار حسب احتياجات 

 _التكوين مقومات إدارية وتنظيمية أساسية:5

 3 و نشاط ذو عائد إغلايب على الفرد وادلؤسسة.يستند التكوين على ادلقومات اإلدارية والتنظيمية اليت جتعل من

                                                           
االقتصادية،  عزاز كرصل، مذكرة لنيل شهادة ماسًت، دور التكوين يف رفع إنتاجية ادلؤسسة_دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية للتبغ والكربيت، كلية العلـو  1

 .18، 17، ص2012عبد احلميد ابن باديس، مستغازل،  جامعة
 .257، ص2007، مصر، 01مدحت زلمد أبو النصر، إدارة وتنمية ادلوارد البشرية، رلموعة النيل العربية، الطبعة  2
 .18عزاز كرصل، مذكرة لنيل شهادة ماسًت، دور التكوين يف رفع إنتاجية ادلؤسسة، مرجع سابق ص 3
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II. : أنواع التكوين 
ادلراد حتقيقها وحسب ادلعايَت ادلتخذة وذلك على النحو  األىداؼىناؾ تصنيفات سلتلفة للتكوين حسب 

 التارل :
 من حيث ادلضموف والوظيفة : حسب ىذا التصنيف ىناؾ ثالثة أنواع للتكوين : -1
ىذا النوع ىدفو تعويض القصور يف ادلعارؼ     Specialized Training:  التكوين التخصصي 1 .1

 وادلهارات لدى العاملُت ادلتعلقة بطبيعة أعماذلم ورفع كفاءة العاملُت يف أدائهم لتلك األعماؿ .
لدى  اإلداريةيشمل ىذا النوع زيادة ادلهارات  Management Training:  التكوين اإلداري 2.1

 اذلكل واختاذ القرارات االدارية وزيادة القدرة على التفكَت )اخلالؽ( كما يشمل باإلضافة الفرد من حتليل ادلشا 
 ذلك ادلهارات االتصالية والقيادية واإلشراؼ والتحفيز والتخطي  والتنظيم .

يتم ىذا النوع يف ادلراكز ادلتخصصة يف ىذا اجملاؿ   Vocational Training: التكوين المهني 3.1
راكز على مهن زلددة حسب احلاجة ، ويف النهاية الربنامج التكويٍت توزع الشهادات حيث تقـو ىذه ادل

 1على ادلتكونُت ، الذين اجتازوا الربنامج 
 : وينقسم التكوين اذل ثالث أنواع : من حيث احتياجات األفراد  -2

: وىو ذلك النوع من التكوين الذي يقـو بو الفرد لتطوير مهاراتو ، على أف تتوافر لو  التكوين الذاتي 1.2
الظروؼ اليت تساعده على تنمية نفسو بنفسو يف عملو ، كتوافر نظاـ احلوافز التشجيعية والظفر برعاية من غَته 

 على صورة تعاونية .

ارات فرد يكوف يف حاجة اذل توجيو وإرشاد اذل : ىو التكوين الذي يهدؼ إذل تنمية مه التكوين الفردي 2.2
الطريق السليم واالجتاه الناجح ، ضلو النهوض بأعباء عملو ومسؤولياتو مع العمل على معاجلة ما قد يشوب 

 أداءه ، أو سلوكو من عيوب أو نقص أو اضلراؼ .

                                                           
 .185-184ص  2010ادلوارد البشرية، دار وائل للنشر والتوزيع ،عماف األردف ، دارةإزلفوظ أمحد جودة،1
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غلايب ية وذلذا النوع تأثَتا ابصورة مجاع األفرادتنمية  إذلىو ذلك النوع الذي يهدؼ  :التكوين الجماعي 3.2
  1، حيث أف للجماعة تأثَتا قويا على أعضائهاإليوعلى األفراد ادلنظمُت 

 أىداف التكوين ومجاالتو. :13رع الف

 أىداف التكوين :

 حتقيق عدة نتائج نذكر منها . إذلهتدؼ ادلؤسسة من خالؿ عملية التكوين 

: أي بتطوير طاقات أفرادىا على كل ادلستويات لتحسُت مستوى  تنمية المعارف ، الكفاءات والمهارات -1
 أدائهم .

رفع  إذل: حيث يعترب التكوين من أىم الوسائل اليت تؤدي  والمر دودية للمنظمة اإلنتاجيةرفع مستوى  -2
 ادلنظمة . اإلنتاجيةمستوى 

الضغ  على  إذل: فالتكوين يؤدي يف ادلدى الطويل  االقتصاد في التكاليف والتقليل من المخاطر -3
 التكاليف بالتقليل من األخطاء.

حتسُت جودة  إذل: حيث يؤثر على طرقة العمل شلا يؤدي  المنظمة رفع مستوى جودة منتجات وخدمات -4
 ادلنتج النهائي أو اخلدمة واذل حتقيق ادليزة التنافسية يف ادلنظمة .

  2: ويكوف ذلك بادلعرفة اجليدة لإلجراءات واألساليب العملية ادلختلفة .... العمل أساليبتحسين فعالية  -5
 : األخرى األىداؼذل إباإلضافة 

 وادلهارات.تنمية ادلعارؼ والكفاءات  -
 يف سلتلف ادلستويات . األفرادحتسُت العالقات بُت  -
 العامل ورضاه واعًتافو وامتنانو بادلنظمة . أداءرفع  -
 الشعور باالنتماء . -

                                                           
 2010ادلوارد البشرية ،دار البازوري العملية للنشر والتوزيع األردف  إدارةيف  اإلسًتاتيجيةالعزاوي، عباس حسُت جواد ،الوظائف  عبد اهللصلم  1
   232ص

 .101-100ص  2004محداوي وسيلة ،مرجع سبق ذكره ،2
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 1يرفع من كفاءة وفعالية ادلؤسسة. الشكل :يوضح التكوين

 

 

يف إدارة ادلوارد البشرية  اإلسًتاتيجيةصلم عبد اهلل العزاوي وعباس حسُت جواد ،الوظائف : المصدر
 .228، ص 2010،األردف ،

                                                           
ص  2010يف إدارة ادلوارد البشرية ،اليازوري العملية للنشر والتوزيع ،األردف  اإلسًتاتيجية_صلم عبد اهلل العزاوي وعباس حسُت جواد ،الوظائف  1

228 . 

التكوٌن معلومات 
 مهارات، اتجاهات

 األدوار

 كفاءاة وفعالٌة
 االفراد

 تنمٌة ، تطور

 المؤسسة كفاءة

 وفعالٌة عالٌة

 الهدف

 سلعة،خدمة،فكرة
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II.  التكوين:مجاالت 
 للمؤسسة.وتتمثل ىذه اجملاالت فيما يلي حسب قسمُت بالنسبة للعامل وبالنسبة 

 خالؿ.: حيث أف التكوين يعمل على تنمية نواحي عديدة للفرد من بالنسبة للعامل .1
 تنمية المعرفة والمعلومات لدى المتكون وذلك فيما يلي : 0.0
 معرفة وتنظيم ادلؤسسة وسياساهتا وأىدافها . -
 بتسويقها.اكتساب معلومات عن ادلنتجات وادلعلومات اخلاصة  -
 وتنظيم العمل بادلؤسسة. تإجراءااكتساب معلومات عن  -
 اكتساب معلومات عن خط  ادلؤسسة ومشاكل تنفيذىا. -
 ادلعرفة الفنية بأساليب وأدوات االنتاج -
 . واإلشراؼالقيادة  وأساليب األساسية اإلداريةادلعرفة بالوظائف  -

 تنمية المهارات والقدرات للمكون من حيث . 2.0
 فة.ادلهارات الالزمة ألداء العمليات الفنية ادلختل -
 يف التنظيم والتخطي  . واإلداريةادلهارات القيادية  -
 القدرة على حتليل ادلشاكل . -
 القدرة على اختاذ القرارات . -
 الندوات . وإدارةادلهارات يف التغيَت والنقاش  -

 تنمية االتجاىات للمتكون : 3.0
 االجتاه لتفصيل العمل بادلؤسسة . -
 ادلؤسسة.االجتاه لتأسيس سياسات وأىداؼ  -
 تنمية الرغبة يف الدافع للعمل . -
 تنمية الروح اجلماعية لألفراد . -
 تنمية الشعور بادلسؤولية. -
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  1تنمية الشعور بأعلية التفوؽ والتميز يف العمل   -

:حبيث يكتسبها ادلتكوف ويتعلمها من خالؿ الفًتة الزمنية الطويلة يف رلاؿ التكوين وتكوف  اكتساب الخبرة 4.1
 اج ادلمارسة والتطبيق العلمي للمعارؼ وادلهارات وبتعدد ادلواقف واختالفها .نت

 : وتتمثل اجملاالت اخلاصة هبا يف :بالنسبة للمؤسسة. 2

 تفاشل وجتنب شكاوي العماؿ عن صعوبة العمل أو عدـ مالئمتو ذلم . -

 داخل ادلؤسسة . إعداد أفراد قادرين عن شغل ادلناصب القيادية على سلتلف مستويات العمل -

والتطور التكنولوجي وذلك من خالؿ مواكبتو تطورات العصر  وأساليبوالتأقلم مع التغَتات يف نظم العمل 
  2ومسايرتو النمو االقتصادي .

 . : ماىية األداء 13المطلب 

 األداء ، وأىم أىدافو . وأعليةسنتطرؽ يف ىذا ادلطلب لتحديد مفهـو  -

 تقييم األداء .: مفهـو األداء و  10الفرع 

ال بد من إعطاء  األداءيعترب األداء ترمجة دلا يقـو هبا العامل لذا وجب تقييم ىذا األداء وقبل معرفة معٌت 
 مفهـو لألداء أوال "

I.  : مفهوم األداء 
يعترب كل سلوؾ يقـو بو الفرد استجابة الصلاز ادلهمة ادلكلف هبا من طرؼ إدارتو ورؤسائو ،أو القياـ بسلوؾ  -1

 .3 نتيجة إذلرادتو الشخصية ويف كال احلالتُت يؤدي إب
                                                           

 .253-252ادلكتب ، ص  إمكانيةصالح عبدالباقي ،1
 ، نفس ادلرجع ، بتصرؼ.عبدا باقيصالح 2
 .57ص ،2010، 2صاحل بن نوار فعالية التنظيم يف ادلؤسسات الصناعية سلرب علم اجتماع االتصاؿ وترمجتو جامعة قسنطينة ط 3
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، فاألداء سلوؾ ػلدث  األشكاؿنتيجة وخاصة السلوؾ الذي يفيد احملي  ، بأي  إذلنشاط يؤدي  أيضاىو  -2
 .1أو قاـ هبا ذاتو... اآلخريننتيجة أو بعبارة أخرى ما يفعلو الفرد استجابة دلهمة معينة سواء فرضها عليو 

  2.السابقة وىو مفهـو يتصل بادلستقبل وليس بادلاضي األعماؿاألداء بعكس نتائج  -3
II.  األداءمفهوم تقييم : 

العاملُت كلها مسميات  أداءأو تقييم الكفاءات أو تقييم   Performance Appraisal األداءتقييم 
فكرية ،  أوسلوكية  أوأو مهارات فنية  بدنية أومًتادفة غايتها حتليل أداء الفرد بكل ما يتعلق بو من صفات نفسية 

لتحقيق فاعلية  أساسيةومعاجلة الثانية كضمانة  األوذلالقوة والضعف ، والعمل على تعزيز  نقاطوذلك بتحديد 
 ادلنظمة.

  وؽلكن تعريفو على أنو :

  داء عملية إدارية سلط  ذلا مسبقا .ألأف تقوصل ا  -1
تعبَتا عن التحليل  الإيومية وليست مومسية ، وما النتائج النهائية ىو عملية مستمرة واف كانت  األداءتقييم  -2

 لكافة اجلزئيات والتحركات ادلتعلقة بالعمل اليومي للموظف.

اجلدد على  األفرادسنوي أو نصف سنوي ،وقد جرت العادة بأف يتم قياس أداء  أساسوقد يتم التقييم على 
   3ضعهم يف ادلكاف ادلناسب...من أجل و  أشهرفًتات متقاربة كاف تكوف ثالثة 

  4قياس كفاءة األداء الوظيفي لفرد ما ،واحلكم على قدرتو واستعداده للتقدـ... أيضايعترب تقييم األداء  -3
تسميات  األداءىو نظاـ يتم من خاللو حتديد مدى كفاءة أداء العاملُت العملهم ، وتطلق على نظاـ تقييم  -4

 5.أخرى منها نظاـ تقييم الكفاءة ، نظاـ تقارير الكفاءة ، او نظاـ تقييم العاملُت

                                                           
  19 حتسُت ادلكتبة ابن سينا مصر بدوف سنة ص إذليف تقييم  األداءاحلكيم امحد اخلزامي ،تكنولوجيا  عبد  1

2JosephNoone ;article propos  de la performance humaine en entreprise, paris ,1999 P3  
  102ص  2ط 2006 األردفادلوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي عماف.  إدارة، مؤيد سعيد سادل، عادؿ حرحوش صاحل3
 2011 اإلسكندريةلتعليم اجلامعي،ادلتغَتات البيئية ، دار ا األداءراوية حسن زلمد سعيد سلطاف ،ادارة ادلوارد البشرية ،تنمية ادلديرين ، تقييم 4
 .238ص

5
 .249،ص 2002أحمد ماهر،االختٌارات واالستخدامات فً إدارة الموارد البشرٌة الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة ، 
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 :أىمية تقييم األداء وأسباب تقييم األداء. 12الفرع 

I. : أىمية تقييم األداء 
 .ال أـداء اخلاص هبم مقبوال ألكاف ا  إذاتعريف العاملوف ما  -
  تضمن ذلا حتقيق أىداؼ ادلنظمة مبستوى أداء ادلسؤولُت وبالتارل اختاذ القرارات ادلناسبة اليت اإلدارةتعريف  -
 .األداءضعف  أسبابؽلكن مستندا رمسيا يساعد على حتديد وتصحيح  -
 ختطي  التطوير ادلهٍت للموظف . -
 الًتقية . أويعكس مدى جاىزية ادلوظف للنقل  -
 زيادة الراتب . وأوعلى اساسو ؽلكن أف تقرر ادلكافأة  -
 ادلنظمة. أويف القسم  اإلنتاجيةػلسب معدؿ  -
  ..1بعدالة ادلنظمة.. اإلحساسالتقليل من تذمر العاملُت من التفرقة وتعظيم  -
 مبثابة مراجعة ومراقبة لبقية سياسات ادلؤسسة وبو يتم احلكم على: األداءتعترب تقييم  -
 مدى مناسبة الشخص للوظيفة . أيمدى صلاح سياسة االختيار  -
 مدى سالمة االختبارات اليت جترى للعاملُت ومدى توفر خاصيتا الصدؽ والثبات . ر تقري -
انتظمت عملية التقييم ،  إذاكما يستدؿ على قدرات ادلشرفُت على قيادة مرؤوسهم وتوجيههم خصوصا  -

 . 2 تقييما متبادال مع ادلشرفُت ومرؤوسيهم  األخَتةوتتضمن ىذه 
من خالؿ استخداـ اغلب  أعليتو، أما جتريبيا تظهر  اإلدارةادلتبعة من قبل  لإلسًتاتيجيةؽلثل اختبارا زمنيا  -

الختيار االسًتاتيجيات ادلختلفة والعمليات الناجتة عنها، أما من الناحية  األداءالدراسات والبحوث إلدارة 
ونتائجو  باألداءادلؤسسات  إداراتحجم االىتماـ الكبَت وادلميز من قبل من خالؿ  األداء أعليةفاف  اإلدارية

 . 3 األداءوالتحوالت اعتمادا على نتائج 

                                                           
1 http :ll www.hrdisaission.com/hr91960.html. 

.325،ص 2003ديسلرجري إدارة ادلوارد البشرية،دار رياض العربية السعودية ، 2  
والتخطي  االسًتاتيجي منهج معاصر، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،األردف،  اإلسًتاتيجية، إدريسخالد زلمد بن محداف، وائل زلمد صبحي 3

  ، بدوف طبعة2007
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II. .أسس تقييم األداء 

 الفعاؿ للعاملُت على النحو التارل : األداءوادلبادئ اليت يقـو عليها تقييم  األسس أىمؽلكن تلخيص 

 . األداءادلراد حتقيقها بدقة و كذا حتديد رلاالت تقييم  األىداؼحتديد  -1
 .األداءوضع معايَت موضوعية واضحة لعملية تقييم  -2
تكوف معايَت التقييم ذات عالقة مباشرة  أف أيصلة وثيقة بالوظيفة  األداءضرورة أف يكوف لنظاـ عملية تقييم  -3

 بالوظيفة .
 . األداءالتوظيف الدقيق لكل وظيفة ومعايَت  -4
 التقييم تدريبا كافيا . وأساليبعلى استخداـ نظم  األداءتدريب مقيمي  -5
 . أدائهمضرورة االتصاؿ ادلستمر للمقيمُت بالعاملُت ادلراد تقييم  -6
)مثل ادلواظبة ، اجلودة ، الكمية ( فاف وزف كل مقياس غلب  األداءإذا كاف التقييم يتعلق مبجموعة من مقاييس  -7

 لتقييم .يكوف ثابتا طيلة فًتة ا أف
اليت ؽلكن أف ػلملها  يالتظلتال ضضرورة أف يتم التقييم عن طريق أكثر من تقييم وبشكل مستقل تفاديا لبع -8

 التقييم من طرؼ الشخص واحد .
 وكفاءهتم وكيفيتو أدائهمضرورة تزويد العاملُت بالتغذية العكسية عن مستوى  -9

 1.....أف يتضمن تقييم السلوؾ الذي يرتكز على الصفات والسمات السلوكية 

 

 أىداف األداء .

 في : األداءتقييم  أىدافتتمثل  -
  Stratégie Objectives: اإلستراتيجية األىداف  -1

                                                           
 .91،ص 2001للنشر والتوزيع القاىرة ،الطبعة األوذل ، دار قباءملُت ،الشركات والعا أداءزىَت ثابت،كيف نقيم 1
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( ونشاطات العاملُت اإلسًتاتيجيةالتنظيمية ) األىداؼالرب  والتكامل بُت  إذل األداءهتدؼ عملية تقوصل 
التنظيمية وادلتمثلة بادلخرجات احملددة مسبقا ، ولذلك ال بد أف يكوف  إسًتاتيجيةوخصائصهم ادلناسبة لتنفيذ 

ادلنظمة ، وذلك بتغيَت مكوناتو والسلوكيات  إسًتاتيجيةمرنا يستجيب ألي تغيَت يف  األداءنظاـ تقوصل 
 االسًتاتيجي . لألداءواخلصائص الالزمة 

  développemental Objectives:  األىداف التطويرية -2

وبضرورة خاصة ولتلك العاملُت الفاعلُت يف وظائفهم  األداءاجلوىرية لنظاـ تقييم  األىداؼيعد تطوير العاملُت من 
ادلناسبة لتحسُت  اإلجراءات، أما أولئك الذين يكوف معدؿ أدائهم أقل من ادلعدالت القياسية فال بد من اختاذ 

 أدائهم .

  Managérial Objectives:  اإلدارية األىداف -3

 األجورمثل زيادة  اإلداريةيف اختاذ العديد من القرارات  األداءتستخدـ ادلنظمات ادلعلومات ادلتعلقة بنتائج تقوصل 
 .  1االستخداـ واالستغناء عن العاملُت وكذلك جتديد احلوافز ... وإعادةوالرواتب 

 األىداف التالية : إلىباإلضافة 

 الصاحلُت للًتقية . األفراداختيار  -
 . إنتاجهمادلختلفة لزيادة  األقساـتشجيع ادلنافسة بُت  -
دريب والنقل والًتقية مبعلومات مفصلة تلقي الضوء على السياسات ادلستقبلية الختيار والت اإلدارةتزويد  -

 2..وغَتىا .
-ترقية–اجر –العدالة بادلقياس وادلعيار يف كافة الفعاليات الوحدة ادلوارد البشرية)تعيُت  إذلالوصوؿ  -

 3.مسار وظيفي-نقل-تدريب

                                                           
. 926سهٌلة محمد عباس،إدارة الموارد البشرٌة، مرجع سابق الذكر،ص

1
  

2
 .925 -926حسن راوٌة، إدارة الموارد البشرٌة،مرجع سبق ذكره،ص 
3
 .242-249محمد حافظ حجازي، إدارة الموارد البشرٌة، مرجع سبق ذكره، ص 
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 وىناك أىداف أخرى ىي :

 : حيث يتبُت يف النهاية الفًتة التقييمية دور ادلوظف يف حتقيق ادلنظمة ألىدافها . أداة رقابية -
 1 ساس .ضعف والقوة وتوجيو ادلوظف على ىذا األ: حتديد مواطن ال أداة توجيو وتقويم -

:                                                                                              طرق عملية تقييم األداء : 13لفرع ا
ستتناوؿ فيما يلي الرؽ ادلختلفة للتقييم األداء و مزايا و عيوب كل طريقة منها و اليت ؽلكن تقسيمهػػػػػا إذل طرؽ 

 تقليدية .   

 الطرق التقليدية : 
  GRAPHIC RATING SCOLE          طريقة ادليزاف او الدرجػػػػػػػػات  :   (1
      MAN –TO – MAN  RANKING طريقة الًتتيب العػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   :    (2
                              PAIR  COMPARISONطريقة مقارنة أزواج من العاملُت :   (3
                                             CHECKطريقة القوائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم   :    (4
 DISTRUBUTION              FORCED  - :  اإلجباريطريقة التوزيع  (5

 

  الطرق الحديثة  : 
 FORCED  -  CHOICE                  :      اإلجباري االختيارطريقة   (1
                   CRITICAL  INCIDENTSث احلرجػػػػػػػػػػػػػػة  : طريقة األحدا  (2

                   FREE  -  FORM ESSAYطريقة التقرير احلر ادلكتػػػػػػػػوب :   (3
                MANAGEMENT  BY  OBJECTIVES  (M.B.O)  :  باألىداؼ اإلدارة (4

                 

 الطرق التقليدية  : 
                      GRAPHIC RATING SCOLE:  طريقة الميزان أو الدرجات – 01
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شيوعا تتضمن خصائص وصفات  معينة يريد احلكم عليها يف  أكثرتعد ىذه الطريقة من أقدـ الطرؽ و أسهلها و 
درجة   أداء مرؤوسي ادلشرؼ ، و أماـ ىذه الصفة خطأ و ميزاف يبدأ بعالمة الصفر و ينتهي بعشرة أو عشرين

 كنهاية كربى .
يستعملها بسهولة ، و ىي تسمح بالتبويب اإلحصائي  أفو تعد ىذه الطريقة بسيطة ، و ؽلكن للمشرؼ ادلباشر 

لتساعد ادلسؤولُت على التعرؼ على نواحي الًتكز و التشتت و اجتاىات األفراد فيما يتعلق بالصفات ادلتضمنة يف 
 القائمة

 ذلذه الطريقة عيوب تتمثل فيما يلي :  أفه الطريقة إال : رغم بساطة ىذ من بين عيوبها

أف كل صفة أو عامل من العوامل ػلمل قيمة أو وزنا متساويا مع بقية العوامل حبيث ىناؾ تفوت يف العوامل  – أ
 رلموع الدرجات : أساسو  الشكل يوضح ادلقارنة بُت العماؿ ادلختلفيػػػػػػػػػػػػن على  األعليةو 

عن أسباب تقصَت  اإلدارةخطأ التحيز و التعليم و التساىل و التأثر مبركز الوظيفة و اخلوؼ من سؤاؿ  –ب 
 .1 صة كبَتة للظهور يف ىذه الطريقةالعاملُت ، كلها صلد فر 

 

 

 

 

 2.درجتهم يف مخسة عوامل أساس على عاملُت أربع: يوضح مقارنة بُت  جدولال

  األفراد
 أمحػػػػػػػد زلمػػػػػػػػػػػػػد مصطفػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػػو الصفػػػػػػػػػػػػػػات

                                                           
.222، 222راوٌة حسن ،محمد سعٌد سلطان،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،ص 

1
  

2
 .222راوٌة حسن ،محمد سعٌد سلطان،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق،ص   
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 جودة العمػػػػػػػػػػػػػػػل
احلضور يف ادلواعيد التعاوف مع 

 الزمػػػالء
 حب العمػػػػػػػػػػػػػػػل

 سرعة إصلاز العمػػػل
 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع 80 85 50 50

،  2011 ادلوارد البشرية ، دار التعليم اجلامعي اإلسكندرية إدارةرواية حسن ، زلمد سعيد سلطاف ،  المصدر :
 .  253ص

 

 

 

 

 

 

 . 1ة التقديرم: يوضح تقدير الصفات حتسب طريقة ادليزاف و الدرجات أو قائالشكـــــل 

 ادلعايَتالتقدير  0 05 10 15 20
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 جػػػػػػودة العمػػػػػػػػػػػػػػػل رديئة أقل من ادلتوس  متوس  جيدة شلتازة
 احلضور يف ادلواعيد ال يبارل بادلواعيد يتأخر كثَتا يتأخر أحيانا منتظم منتظم دائما

ػلب التعاوف و 
 مستعد لو

غلد صعوبة يف  مناسب مستعد للتعاوف
 التعاوف 

 الزمػػػالءالتعاوف مع  ال ػلب التعاوف

ػلب عملو و يعطي 
شأنو  إرشادات

 للعماؿ معو

ػلب عملو و يبدي 
 باألعماؿ اىتماـ
  األخرى

ػلب العمل 
و يتقبل 
 اإلرشادات

ال يهتم بالعمل  ال يبارل 
 مطلقا 

 حػػػػػػػب العمػػػػػػػػػل

سريع جدا ينتج عدد  
 كبَت من الوحدات

من ادلعتاد  أسرع
ينتج عودا يزيد 

 قليال عن ادلطلوب 

متوس  و 
نتج العدد 
 ادلطلوب 

بطيئ ال يكاد ينتج 
 العدد ادلطلوب 

بطيئ جدا ينتج 
عددا قليال من 

 الوحدات

 سرعة إصلاز العمػػػل

/ 
 

 اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع / / / /

 

 (01...)92،ص 91، ص  2011اجلزائر  األمةادلوارد البشرية ، دار  إدارةوش ، ر ادلصدر: نور الدين حا

 شليز . األداءفاف        100 – 76ػػ عندما يكوف اجملموع من 

 جيػػػد . األداءفاف         75 – 51ػػ عندما يكوف اجملموع من 

 مقبوؿ .  األداءفاف         51 – 41ػػ عندما يكوف اجملموع من 

 . 40ضعيف إذا كاف اجملموع أقػػػل مػػػػػن  األداءػػ بينما يكوف 

 1تقوؿ أف ىده الطريقة توفر اجلهد و الوقت. األخَتو يف 

  طريقة الترتيب العام : - 02

                                                           
.62، 69،ص  2099نور الدٌن حاروش ،إدارة الموارد ،دار األمة ،الجزائر، 
1
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حسب كفاءهتم  من خالؿ  األفرادو مبوجبها يقـو أو الرئيس ادلباشر بًتتيب  األداءه الطريقة من ابس  طرؽ تقييم ىذتعترب 
 إذلؤدي يمقارنة ادلوظفُت حيث يوضع أكثرىم كفاءة على رأس القائمة و أقلهم يف هنايتها أي يقـو بًتتيب ادلوظفُت تنازليا شلا 

 1آخر مبستوى أعلى من استحقاقهم احلقيقي  تقدير

 : عيوبهــــــا

تفًتض أف الفروؽ بُت الرواتب ادلختلفة متساوية  أهنادلوظفُت كما ا ءدة عن أدادو ػػ إف ىده الطريقة ال يعطي صورة دقيقة أو زل
مثل التحيػػػز و التأثر مبركز الوظيفػػػة و ال يسمح ىذه الطريقة مبقارنة ادلوظفُت يف  اإلنسانية األخطاءرد على ذلك حدوث 

متساويا  األوذلف يف اجملموعة عرفة أحسن موظمرلموعات سلتلفة ألنو ال يوجد ىناؾ أساس واضح تستطيع أف تستخدمو يف 
 2إدا كاف العدد كبَت  أيضايف اجملموعة الثانية و ىنا تكمن صعوبة استخدامها و تكمن صعوبتها 

 : طريقة المقارنة الزوجية – 03   

حيث يتم مقارنة كل موظف مع باقي ادلوظفُت من نفس القسم و بتجميع ىذه  ىذه الطريقة تًتكز على الثنائيات من ادلوظفُت
 عمل ادلعادلة التالية : تادلقارنات ؽلكن التعرؼ على الًتتيب التنازرل للموظفُت حسب أداءىػػػػػػػم و للتحديد تس

 . 2( على  1 –ف )ف 

( على 1-5) 5مخسة أفراد  فادلعادلة تصبح كما يلي :  )ادلوظفُت( فإذا كانت لدينا رلموعة تتكوف من األفراددتثل عدد  –ن 
ضلسب عدد االختيارات اليت حاز عليها كل فرد  األخَت، أي عشر ثنائيات و طلتار واحد من كل ثنائية و يف  10يساوي  2

 و الثانية و الثالثة .... اخل   األوذلو منها ضلرؼ احلاصل على ادلرتبة 

 من عيوبها : 

 3 حبيث يكوف عدد ادلقارنات كبَت جدا ُتاليت حتتوي على عدد كبَت من ادلوظف األقساـيف صعوبة استخدامها 

                                                           
.290،ص  9661،إدارة األفراد ،منشورات الجامعة المفتوحة ،طرابلس ،صالح عودة سعٌد 

1
  

.290سعٌد محمد سلطان ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،ص 
2
  

.62،61نوردٌن حروش ،إدارة الموارد ،مرجع سابق الذكر ،
3
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 :  اإلجباريطريقة التوزيع  – 14

ادلراد تقييم أدائهم وفق نسبة مئوية معنية لألفراد و  األفرادو تتطلب ىذه الطريقة يف التقييم أف يقارف ادلقيم أداء 
 ادلختلفة للتقييم ، فلو اعتمد ادلقيم مثال أسلوب التوزيع الطبيعي  األداءفق مستويات 

دل ػلققوا  األفرادمن  %15العاملُت قد حققوا التوقعات و  األفرادمن  % 70مثال : يطلب من ادلقيم أف يقيم 
 التوقعات ادلطلوبة فإف عملية الًتتيب تأخذ ادلنحٌت الطبيعي .

 عيوبهــــا : 

الصغَتة من العاملُت إذ ال ؽلكن أف حتقق العدالة يف  عدادإلاػػ عدـ القدرة على استخداـ ىذه الطريقة يف حالة 
 .1التوزيع الطبيعي عندما يكوف العدد ادلراد تقييمو صغَتا 

 2ة غَت دقيقة و تفتقد للمصداقي أهناػػ و ما يعيبها أهنا ال توضح نواحي القوة و الضعف لدى الفرد ، كما  

 

 

 

 

 

 :  3 اإلجباري: يوضح طريقة استخداـ التوزيع  الشكـــــل

                                                           
.930حضٌر كاضم حمود ٌاسٌن الخرشة ،دارة الموارد البشرٌة المرجع السابق ،ص  
1
  

.254حجازي محمد حافظ ،إدارة الموارد البشرٌة،مرجع سابق ،ص  
2
  

.62نور الدٌن حروش ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ، 
3
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 .95،ص 2011،دار األمة ،برج الكيفاف اجلزائر ،نور الدين حروش ،إدارة ادلوارد البشرية :ادلصدر

 :  الطرق الحديثة 

 اكتشاؼ طرؽ حديثة و أعلها : إذلنتيجة النقد الذي واجهو التقييم التقليدي يسعى الكثَت من الباحثُت 

 :  طريقة قوائم المراجعة  -10
و يتضمن ىذا النموذج اخلاص بتقدير الكفاءة ، عدد كثَتا من العبارات اليت تصف األشكاؿ و ادلستويات ادلختلفة 
يليو للسلوؾ اخلاص بعمل معُت ، أـ رلموعة متشاهبة من األعماؿ ، وعند تقدير كفاءة العامل يقـو ادلشرؼ الفرد و 

 1أعداد كشف خاص بالتقدير بعد مراجعتها من قبل القائم بالتقدير 
 :  اإلجباريطريقة االختيار  – 12

حسب ىذه الطريقة تضع استمارة التقييم ، تتكوف من رلموعات عديدة من اجلمل و حتتوي كل رلموعة على أربع  
 مجل اثناف دتثالف الصفات ادلرغوبة و اثناف دتثالف الصفات الغَت مرغوبة يف أداء ادلوظفُت .

 مثػػػػاؿ :   
                                                           

. 434،ص  2005محمد إبراهٌم إدارة الموارد البشرٌة ،الطبعة األولى ،اإلسكندرٌة ، 
1
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 أ ـ  الصفات المرغوبة 
 ػ يقاؿ ادلوظف توقعات اإلدارة يف أوقات زمحة العمل 
 ػ ينجز األعماؿ ادلطلوبة منو و األعماؿ اإلضافية أيضا 

 ب ـ الصفات الغير المرغوبة 
 ػ ال يستطيع أف ػلدد موقعو يف ادلشاكل اليت يصادفها 

 ػ ال يعد قادرا على اختاذ القرارات 
 : من عيوبهـــــــــا

 األساس الذي يدبر عليو التقييم لعدـ علمو بقيمة اجلمل كما أهنا طريقة مكلفة   ػ أف الرئيس ال يعرؼ

 :   طريقة األحداث الحرجة – 13

ادلقصود باألحداث احلرجة ذلك السلوؾ الذي يعترب مؤشرا حلسن أداء ادلوظف أو فشلو حبيث الًتكيز على سلوؾ 
 قسمُت :  إذلألحداث ادلهمػػػة و بعد تقسيمها الفرد و كيفية التصرؼ دلواجهة و يقـو الرئيس بتسجيل ا

 ػػ قسم يشَت إذل األحداث اإلغلابية . 

 ػػ قسم يشَت إذل األحداث السلبية .

و كل قسم ػلتوي على فرد من العوامل اليت يتم الًتكيز عليها كالدقة و ادلبادرة و جػػػػػػودة من العوامل ، و ىذه الطريقة 
 1نقاط الضعف و االستفادة من نقاط القوة . إبرازألداء العامل مساعد على  توفر للرئيس مقاييس موضوعية

 

 

 : وجود حاجز نفسي بُت الرئيس و موظفيو  عيوبهــــــــــــــا

                                                           
. 66و 65و 64نوردٌن حروش ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،ص 

1
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 ػػ تسجيل األحداث بانتظاـ ؽلثل عبئا على الرئيس 

 درجة :     361ــ طريقة التقييم  14

ويتم تقييم العاملُت و فقها عن طريق احلصوؿ على معلومات عن أداء وظيفة معينة من الزمالء و ادلديرين و التقارير 
يف األعواـ العشر  في الشركات األمريكيةادلباشرة و العمالء ، و استخداـ ىذا األسلوب يف السنوات ادلاضيػػػػػػػػة 

ػػػػػػػػػػػة من التقييمات التقليدية ادلبينة على رأي ادلشرؼ فق  ، ألهنا تعتمد ادلاضية ، تكوف نتائج ىذا التقييم أكثر صحػ
على آراء الكثَتيػػػػػػػػػػػن من الزمالء مديرين ، عمالء ...اخل أي من مصادر سلتلفة و ىنا يتم معرفة نقاط القػػػػػػػػػػػػػػوة و 

 حة أكثر يف ادلنظمات البنية على روح الفريق .الضعف لدى العاملُت و زلاولة إصالحها ، و ىذه الطريقة ناج

و يف األخَت نقوؿ أف كل الطرؽ ادلعتمدة تكوف حسب ما يناسب كل منظمة أي حسب ما تراه ادلنظمة أي ختتار 
 . 1الطريقة ادلناسبة ، و حسب إمكانياهتا و ظروفها 

 خطوات عملية التدريب و التكوين و عالقاهتا بتحسُت أداء العنصر البشري :المبحث الثاني

 : خطوات عملية التدريب لمطلب األولا

تعترب عملية تصميم نظم التدريب كعملية متعددة األوجو وادلتماسكة  و تكمل بعضها بعضا فتتمثل يف األوجو و 
 ادلراحل تتمثل فيما يلي :

حتديد االحتياجات التدريبية و وضع األىداؼ ، مث مرحلة التصميم و التدريب ، و تقوصل فاعلية الربنامج 
 :سيتم شرح كل مرحلة فيما يليالتدرييب و 

 : حتديد االحتياجات التدريبية  األولالفرع 
 بيةو قبل معرفتنا لعملية حتديد االحتياجات التدريبية سنتطرؽ لتعريف االحتياجات التدري

 مفهوم االحتياجات التدريبية : – 0

                                                           
. 901و 902و 902نور الدٌن حروش ،إدارة الموارد البشرٌة ، مرجع سابق، بتصرف، ص 

1
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لوظيفة معينة من  أوىي رلموعة من ادلهارات و ادلعارؼ و االجتاىات احملددة اليت ػلتاجها الفرد يف مؤسسة ما 
كفاءة و فعالية ػلدث االحتياج التدرييب عندما تكوف ىناؾ فجوة بُت   أكثرمهاـ معينة بشكل  بأداءاجل القياـ 

وظيفة معينة من اجل  أوادلؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  و االجتاىات احملددة اليت ػلتاجها فرد يف مؤسسة  أوالفعلي للفرد  األداء
 1كفاءة و فعالية   أكثرالقياـ بأداء مهاـ معينة بشكل 

 :ختطي  احتياجات التدريبية

أف االحتياجات التدريبية ال خترج عن ثالث يف أيطار ختطي  االحتياجات التدريبية للمنظمة بإمكاننا اإلشارة إذل 
 مستويات :

 تحديد االحتياجات على مستوى المنظمة :   – 0

مرتبطة باالسًتاتيجيات األخرى يف ادلنظمة و تساىم يف حتقيق أىدافنا بكفاءة عالية ،  إف إسًتاتيجية التدريب 
ألىداؼ ادلنظمة و مواردىا و خططها ، و ادلراحل الزمنية لذلك ال بد من القياـ إدارة ادلوارد البشرية بإجراء حتليال 

و بإمكاف ،يف حتقيق تلك األىداؼ (  الالزمة لبلوغ تلك األىداؼ و مدى فعالية ادلوارد ادلتاحة ) البشرية و ادلادية
، و  اإلدارة ، ىي بصدد حتليل ادلتغَتات السابقة االستعانة بعدة مؤشرات كمعدات اإلنتاجية ، وتكلفة العمل

الغياب و التأخَت ، و دوراف العمل ، و احلوادث ، و ادلناخ التنظيمي و معنوية العاملُت و ىكذا .... حيث تلقى 
ىذا التحليل يساعد يف حتديد اإلطار العاـ حملتوى و  أفىذه ادلؤشرات ضوءا على احتياجات التدريب . كما 

  2اجتاىات و أسبقيات و مواقع التدريب

 

 

 مليات أو الوظائف : تحليل الع -2

                                                           
.92،ص  2092محمود عبد الفتاح رضوان ،تصمٌم وتنفٌذ وتقٌم برامج التدرٌب ،دار الكتب المصرٌة  ،الطبعة األولى ،القاهرة ،

1
  

.924و 923ع سابق ذكر ،ص عادل حروش صالح مؤٌد سعٌد سالم ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرج
2
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للصفات و   األدسلو ذلك بتحديد حتليل العمل و حتديد معايَت العمل يف وظيفة معينة و حتديد احلد 
 اجليد . األداءادلهارات و القدرات و ادلؤىالت ادلطلوبة يف شاغل الوظيفة لكي يتمكن من حتقيق 

عملو ووصف الوظيفة و كذلك الوقوؼ على  أداءو يف ىذه اخلطوة  يتم مقارنة الطريقة اليت يتبعها الفرد يف 
حتسُت ، و ما ىي  إذلرأي ادلشرؼ ادلباشر يف الطريقة اليت يؤدي هبا ادلوظف عملو ، و ما إذا كانت ضلتاج 

 تفاصيل ذلك التحسُت .

بتحديد  اإلدارةيف الطريقة اليت يؤدي هبا العمل و تقـو اخذ رأي ادلوظف نفسو  أيضاو من ادلستحسن 
 التدريب ادلطلوب لإلدلاـ  هبا .

 ج ـ تحليل الفرد : 

بتحليل الفرد فتدرس قدراتو  اإلدارةتنصب عملية التحليل ىنا على ادلوظف و ليس على العمل حيث تقـو 
بيقها يف عملو احلارل و ادلستقبلي و لتقدير احلالية و ادلهارات اجلديدة اليت ؽلكنو تعلمها و استعاهبا و تط

 1االحتياجات .

 وتتضمن خطة التدريب العامة عادة جدوؿ يتضمن مايلي :

  عناوين الربامج التدريبية 
   أمساء ادلشاركُت يف لكل برنامج 
  التدريبية أمساء منسقي الربامج 
  حتديد مكاف التدريب 
  حتديد مكاف التدريب 
  حتديد وقت الربنامج التدرييب ومدتو 
  موازنة الربامج 

 

 : تصميم البرامج التدريبية 12الفرع 

                                                           
.924عادل حروش صالح ،مؤٌد سعٌد سالم،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،ص 

1
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 تضمن ىذه ادلرحلة ما يلي :

 : 1 التدريبيةتحديد األىداف  – 10

مقدما . و ترتب   أقرارىاحيث يتم تصميمها و  إليهاىي النتائج اليت ترغب ادلنظمة يف الوصوؿ  التدريبية األىداؼ
 أربع إذلالتدريب  أىداؼباالحتياجات التدريبية اليت تقييمها و حتديدىا مسبقا * ؽلكن تقسيم  األىداؼىذه 

 رلموعات 

و حتسُت مستويات  الكفاءةاحملافظة على ادلعدالت  ألجلأىداف تتعلق بالمعلومات المهارات :  -1-1
 . رات الضروريةادلهارات و القد عن طريق تزويد ادلتدرب بادلعارؼ و األداء

 مرتبطة باجتاىات ادلتدرب و غلعلها ضرورية أىداف سلوكية :   -1-2
تكوف  أفو ال بد  لألداءتغيَت يف النم  التقليدي  إلحداثتنطوي على السعي  : إبداعهاأىداف  -1-3

 أفقابلة للتقييم أي ؽلكن قياسها ، و  األىداؼ، و تكوف  إليهاعملية أي ؽلكن الوصوؿ  األىداؼ
 تنسجم مع سياسات ادلنظمة و النابعة .

يف التدريب عليها ، و مقصود هبا ادلواضيع اليت سيتم التدريب  قصوى أعليةتعد ذات محتويات البرامج :  -12
عليها اليت حتدد يف الضوء االحتياجات التدريبية و بالتارل فهي تتضمن كل ما سيتم حتضَته من مواضيع من ادلادة 

أو على شكر  POWER POINT، أو موضوعة على شرائح يف برنامج  إنشائي بأسلوبادلطبوعة 
 مقاالت وحبوث .

 التدريب :  أساليبتحديد  – 13

التدريب   أسلوبالربامج التدريبية . و يعتمد  أفالتدريب ادلناسبة لكل برنامج  أساليبيف ىذه اخلطوة يتم حتديد 
حتسُت ادلهارات  إذلحتقيقو . فالربامج اليت هتدؼ  إذلاذلدؼ الذي يسعى التدريب  أعلهاادلناسب على عدة عوامل 

                                                           
.962و  961و  962محفوظ أحمد جودة ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،ص  
1
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تعديل االجتاىات كما  إذلاليت تتبع يف الربامج اليت هتتف  األساليبتدريب قد ختتلف على  أساليبالفنية تتطلب 
 التدريب ادلناسب . أسلوبادلستوى الوظيفي دورا يف حتديد  إف

 ن :  ــ اختيار المدربي 14

ادلتوخات من طرحو و ادلدرب الذي يقع عليو  األىداؼ إذلعوامل النجاح الربنامج التدرييب يف الوصوؿ  أىممن 
 ادلدربُت يف صلاح الربامج . أعليةادلعلومات و فهمها على الرغم من  إيصاؿيف  األساسيالدور 

البديهة ، و القدرة  كاء الفطري و سرعةتتوفر فيو صفات شخصية دتيزه عن غَته كالذ  إفو ادلدرب الكفء ال بد 
ت و التعامل و تقبل وجهة ، ووضوح سلارج احلروؼ ، و الثقة يف النفس ، و القدرة على نقل ادلعلوما على التعبَت
 . اآلخرين

 برامج التدريبية :تنفيذ ال

 :تدريبيةالجلسة الإعداد خطة 

وىي دتثل دليل  ويفعل خالؿ فًتة زمنية معينة أثناء التدريبخطة اجللسة التدريبية ىي اخلطوط العريضة دلا سيقاؿ 
، الزمن ادلخصص  للمدرب عن كيفية تنفيذ اجللسة التدريبية، حيث أهنا توضح مىت تستخدـ ادلعينات التدريبية

وخطة اجللسة التدريبية جتنب ادلدرب ضياع الوقت أو   لكل جزء والتوقع لألسئلة اليت قد يطرحها ادلتدربوف
 ضلراؼ عن ادلوضوع وتساعده على حتقيق أىداؼ اجللسة بالصورة ادلطلوبةاال

 :مكونات خطة الجلسة

البدائل  -ادلعدات واألجهزة –أساليب التدريب –الزمن –النشاط –األىداؼ -ععنواف ادلوضو  -رقم اجللسة
  1عمعلومات عن ادلوضو  -()السيناريوىات ادلختلفة لألساليب وادلعينات

                                                           
1 http://www.hrdiscussion.com/hr7181.html.  96/01/2093  

  

http://www.hrdiscussion.com/hr7181.html


 الفصل األول:                        عالقة التدريب و التكوين في تحسين أداء العنصر البشري
 

 
 
 

 تقييم البرامج التدريبية   – 12

 ــ متابعة التدريب 

عملية مستمرة يقصد هبا التأكد من أف خطة التدريب يتم تنفيذىا بدقة دوف اضلراؼ لتحقيق  بأهناتعرؼ 
أي معوقات قد تعًتض سَت اخلطة يف طريقها ادلرسـو لتحقيق إلزالة اذلدؼ النهائي مع التدخل يف التنفيذ 

 التنفيذية . اإلجراءاتللتعديل و التطوير يف  أحياناالتدخل  و قد يكوف األىداؼ

 ــ تقييم التدريب 

نواحي الضعف و نواحي القدرة لتدعيمها  إبرازو ىو مدى معرفة مدى حتقيق للربامج التدرييب ألىدافو احملددة 
زيادة فاعليتها بصورة للتغلب عليها ، أو العمل على تفاديها يف الربامج ادلقبلة حىت ؽلكن تطوير التدريب و 

 مستمرة .

 ــ أىداف متابعة و تقييم التدريب 

 التنفيذ  أومن حيث التخطي   سواء أىدافهاػػ التأكد من صلاح الربامج التدريبية يف حتقيق 

ػػ معرفة مدى حتقيق الربامج ألىدافو بالنسبة للمتدربُت و يتطلب ذلك التحقيق من سالمة حتديد الشروط  
 دربُت و مالئمتها للهدؼ من التدريب اخلاصة بادلت

 ادلتدربُت مازالوا متحمسُت لتطبيق ما تدربوا عليو  إفػػ التأكد باستمرار من 

ػػ التأكد من كفاءة ادلدربُت من حيث ختصصهم و عرفاهنم و قدراهتم على التدريب ، و اىتمامهم بتنمية 
 1معلومتهم و قدراهتم الذاتية  .

مدى مالئمة ادلواد التدريبية ادلستخدمة و  التدريب ادلعتمد أساليبمالئمة  وػػ لتمديد مدى فعالية  
 1)كاحملاضرات ، ادلناقشة ، دتثيل الدور ، حاالت دراسية ....اخل ( 
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  المتدربينمراحل تقييم  

 : لتقييم ادلتدربُت قبل تنفيذ الربنامج التدرييبػ  أ

تتوفر فيهم الشروط  أهنم، و  إليوالربنامج سيقدـ ادلتدربُت احملتاجُت  إفمن  التأكدو الغرض من ىذا التقييم 
 و العناصر ادلطلوبة يف تصميم الربامج .

 : متابعة تقييم ادلتدربُت أثناء الربنامج التدرييبػ  ب

يف  ادلبذوؿ منهم تتبع ادلواد التدريبية  و مدى اشًتاكهم اجلهدػ مالحظة ادلتدربُت و سلوكهم ، مبعرفة مدى 
  اآلراء إبداءادلناقشات و 

: تقدـ ادلتدربُت و ادلعلومات و اخلربات اليت اكتسبوىا ، و التحسن يف مستواىم و التغيَت الذي  مالحظةػ 
 على سلوكهم  أطر 

 :  متابعة ادلتدربُت بعد التدريبػ  ج

 ػ معرفة مدى التطبيق العملي دلا تلقوه من تدريب سابق 

 رات و االجتاىات اليت اكتسبوىا من خالؿ التدريب ػ معرفة ادلعارؼ و ادلها

 

 طرق تقييم التدريب

  االمتحانات 
  نسبة احلضور كمقياس لنجاح الربنامج التدرييب 
  عمل ادلتدرب  رؤساءبواسطة  اآلراءاستبياف 
  2والتجربة األداءتقارير تقييم  

 

                                                                                                                                                                                     
. 910عادل حرحوش صالح ،مؤٌد سعٌد سالم ،إدارة الموارد البشرٌة ،سبق ذكره ص ،

1
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 . التوضيحي لخطوات عملية التدريب : الشكــــــل
 

  مرحلة التقييم                              مرحلة التدريب                 مرحلة تحديد االحتياجات

 التدريبة         

 

 

 

 

تحدٌد االحتٌاجات على 

 مستوى المنظمة

 على مستوى المنظمة
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  2006:  02ادلوارد البشرية، مدخل اسًتاتيجي، دار عادل عماف   األردف ط  إدارةادلصدر : عادؿ حرحوش صاحل، 

 : خطوات عملية التكوين  المطلب الثاني

 حتديد االحتياجات و تصميم الربامج التكوين : األولالفرع        

 تحديد االحتياجات التكوينية  -0

ترتكز برامج التكوين على االحتياجات التكوينية أي احتياجات ادلنظمة من التكوين و يتم ذلك  إفمن الضروري 
عرب الدراسة ادلعمقة و ادلسبقة الحتياجات سلتلف ادلصاحل  الوحدات و ادلستويات ، و حتديد األىداؼ ادلراد 

 . إليهاالوصوؿ 

 على مستوى الفرد

وضع األهداف التدرٌبٌة 

  

وضع معاٌٌر قٌاس 

 فعالٌة التدرٌب 

تصمٌم  و اختٌار 

 أسالٌب التدرٌب

 التدرٌب

مقارنة النتائج مع 

 المعاٌٌر 

نتائج التدرٌبقٌاس   
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 *ويتم حتديد احتياجات التكوين على ثالث مستويات :

 التحليل التنظيمي  -1

و  اإلسًتاتيجية باألىداؼيساىم ىذا التحليل يف حتديد االحتياجات التكوينية على مستوى ادلنظمة ، و ادلرتبطة 
 يتم ذلك بدراسة ادلؤشرات العامة مثل : الرحبية ، الفاعلية و النمو ....اخل 

 :  تحليل العمليات -2

التنظيمي يف الغالب عن طريق دراسة مناصب العمل باالعتماد على حتديد يتم ىذا التحليل بعد إجراء التحليل 
ادلهارات ادلطلوبة )توصيف للعمل( شلا ؽلكن من اكتشاؼ ادلشاكل و أسباهبا و اإلدارة العملية اليت أدت إذل 

 وقوعها .

 : التحليل الفردي -1

ات ( و مقارنتها بادلواصفات ادلطلوبة ألداء وىو يتم عن طريق حتليل ادلعلومات اخلاصة باإلفراد )الكفاءات و القدر 
العمل بفعالية و من مث حتديد اإلفراد الذين ىم حباجة إذل تكوين و يتم استخداـ سلتلف التقنيات للوصوؿ و 
للحصوؿ على ادلعلومات اخلاصة باألفراد كادلقابالت ، ملفات تقييم النتائج و برامج تسيَت ادلسار الوظيفي 

 ......اخل

 البرامج التكوينيةتصميم  -0
 التكوينية األىدافتحديد 0_0

يتطلب تصميم برامج التكوين حتديد أىدافو باالعتماد على احتياجات التكوين اليت يتم حتديدىا يف ادلرحلة 
السابقة و تكوف ىذه األىداؼ واضحة و زلددة بدقة و تستعمل للتوجيو ادلشاركُت يف عملية التكوين و كمعايَت 

 م برنامج التكوين .أساسية  لتقيي
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ويتم التعريف على أساس ىذه األىداؼ مبحتويات الربنامج  التكوينية و كذلك سلتلف ادلعارؼ ، ادلهارات ،  -
 ادلواقف ، السلوكيات و األساليب ادلستعملة لتحقيق ىذه العملية .

 تحديد المشاركين في عملية التكوين و أماكن التكوين -2

 شاركُت يف عملية التكوين و حتديد أماكن التكوينباإلضافة إذل حتديد ادل -

 وحتديد األماكن التكوين .

 تحديد المشاركين في عملية التكوين2-0

 ادلستوى ادلعٍت بالتكوين و ذلك على النحو التارل : أووذلك بتحديد الفئة 

 مسؤولياهتاتعريف العاملُت اجلدد بادلنتجات و اخلدمات ، و اذلياكل ادلنظمة ، أنظمتها ،  -
لتهيئتهم لوظائف جديدة على ادلدى  أولتحسُت أداءىم  سواءلتغيَت سلوكيات العاملُت يف اخلدمة  -

 الطويل 
 لتهيئة اإلداريُت على سلتلف ادلستويات  -
 1لتهيئة ادلتخصصُت يف الوظائف ادلختلفة  -

 

 التكوين: أماكنتحديد  2-2
إمكانيات ادلنظمة فاف كاف ىدؼ التكوين ؼلص الوظيفة ويتم اختيار ادلكاف حسب أىداؼ التكوين و 

يتم يف موقع العمل نفسو ، أما إذا كانت ادلنظمة تريد تنفيذ نشاطات التكوين بصورة مستمرة و دوف 
 التأثَت على سَت العمل ، ختتار مراكز تكوين خارجية

 باإلضافة إذل اختيار األساليب ادلناسبة للتكوين  -
 تنفيذ البرامج التكوينية  الفرع الثاني:

                                                           
. 901، 902حمداوي وسٌلة ،إدارة الموارد البشرٌة مدٌرٌة ،مرجع سابق، ص 
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تتم ىذه اخلطوة بعد حتديد كافة االحتياجات التكوينية من أىداؼ و أشخاص و أماكن و أساليب ، 
 تتضمنأي نعترب ىذه ادلرحلة ترمجة للخطة السابقة إذل الواقع العملي وتعترب مرحلة لتحقيق األىداؼ و 

 ىذه ادلرحلة اإلعداد للتنفيذ و التنفيذ الفعلي :
 : التي تسبق التكوين اإلداريةالفنية و  اإلجراءات -0

 وتتمثل فيما يلي :
 جتهيز ادلواد العلمية الالزمة اليت توزع على ادلشاركُت حسب عددىم  -
 جتهيز ادلكاف ادلخصص للتكوين كتجهيز ادلقاعد و ادلناضد و مكاف ادلكوف -
الربنامج و مدة هناية كل  أياـ، يتضمن عدد إعداد و إعالف اجلدوؿ الزمٍت لتنفيذ الربنامج التكويٍت  -

 جلسة و موعد الراحة و التسجيل ....اخل
 1ف عن تاريخ العملية التكوينية ادلتابعة و ذلك بإرساؿ ادلسئولوف مجيع التعليمات لإلعال -

 2للتنفيذ الفعلي اإلداريةالفنية و  اإلجراءات -2

 ما يلي : اإلجراءاتوتضم ىذه 

الئق و توزيع استمارات تسجيل  بأسلوباستقباؿ ادلتكونُت و تسجيلهم و ذلك بالًتحيب هبم  :10الخطوة 
 ادلتكوف 

اخلدمات  أىمافتتاح الربنامج و التعارؼ أي تعريفهم بالقواعد العامة للتكوين سارية ادلفعوؿ و  :12الخطوة 
 ادلاضلة لالستفادة منها 

ات ادلشاركُت اليت ىي زلور ادلناقشة ، مع استفاء استمارة الربنامج و حصر توقع أىداؼطرح  :13الخطوة 
 ادلدروسة  األىداؼحلصر توقعات ادلشاركُت اتفاقا مع 

                                                           
.220،ص  2006أحمد ماهر، إدارة الموارد البشرٌة ،الدار الجامعٌة ،مصر،

1
  

2
ماجستٌر ،كلٌة العلوم أحمد ٌحً ربٌع ،دور التدرٌب فً دعم المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة ،دارسة حالة مؤسسات الجزائرٌة ،رسالة 

بتصرف . 40،ص  2006االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر جامعة بومرداس ،   
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  التكوينيتقيم البرنامج  :13الفرع 

 أساسال يقوموف بو على  األعماؿ منظماتالكثَت من  أف إذلتقيم دلعرفة مدى فعالية التكوين ادلقدـ  أعليةرغم 
 علمي منهجي 

ادلسطرة مسبقا و ؽلكن  أىدافهامن حتقق  للتأكدبرامج التكوين  بتقييم مةظادلنتقـو  أفو من الضروري  -
  1  أعلهاالتقييم باستعماؿ عدة طرؽ  إجراء

  المشاركين : أراء-0

ادلنضمات ، تقـو على تصميم استمارة لتقييم سلتلف اجلوانب اخلاصة بالتكوين  أغلبيةوىي طريقة شائعة يف 
بسي  و سهل التنفيذ لكنو ال يقيم الربنامج  أسلوبادلوضوع ، ادلكوف .....اخل. وىو  أعلية،  احملتوى ، ادلدة
 و غَت موضوعية ادلشاركُت سلتلفة  أراءف ألالتكويٍت بدقة 

 

 التغيير في السلوك: -2

قيم و اجتاىات جديدة ، ويتم  أومهارات زلددة  باكتسابو سواءيف حالة تغيَت سلوؾ ادلشاركة  التأكدويتم 
 لرؤسائهم أو األسئلةمالحظة سلوؾ ادلشاركُت و تقييمهم سواء بتوجيو 

 المحقق فعال: التكوين -3

يف حالة  األسلوبالسابق و يستعمل ىذا  باألداءادلشارؾ بعد فًتة مقارنة  أداءيقـو ادلسؤوؿ يف ىذه احلالة بتقييم 
 العامل  أداءتنعكس مباشرة على تزويد ادلشارؾ مبعارؼ و مهارات زلددة  إذلالربامج اليت هتدؼ 

 باألداءعالقة التدريب و التكوين  المطلب الثالث:

                                                           
.904حمداوي وسٌلة،إدارة الموارد البشرٌة ،ص 

1
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 بالعنصر البشري األداءعالقة  : 10الفرع

وضيفة يقـو هبا العنصر البشري و تقييم  فاألداءالرتباطو بشكل كبَت بالعنصر البشري  أداءوضع مصطلح تقييم 
 ومدى فعاليتو  أداءهوضيفة تقاـ للعنصر البشري لقياس  األداء

كاف الشخص   إذاالف التقييم يفصح عن ما  األفرادمتابعة لبقية سياسات  أومبثابة مراجعة  األداءويعترب تقييم 
 و تتفق مع قدراتو و تتناسب مع مؤىالتو و تنسجم مع مستوى طموحو  ميولوادلناسب مكلفا بالوظيفة اليت توافق 

على بذؿ اجلهود أكرب لالستفادة من فرص التقدـ  تشجيعهم، و  األفرادػػ يعمل الداء على تنمية ادلنافسة بُت 
 . أمامهاادلفتوحة 

دل يكن ىناؾ العنصر البشري ، و أف ال وجود لعنصر بشري فعاؿ يف  إذاو ال لتقييمو نستنتج أف ال وجود لألداء 
 1و معرفة مهاراتو  ألدائوييم ادلؤسسة دوف تق

 

 : عالقة األداء بالتدريب  12الفرع 

اجليد ، و ادلمتاز تربز وساطة  األداءتطبيق مقاييس  إفأي  األداءمن وسائل رفع ادلعدالت  وسيلةيعترب التدريب و 
االحتياجات ادلطلوب  أفجهزة ادلشرفة على التدريب بصورة صحيحة ، و تعطي األ احلقيقةاالحتياجات التدريب 

 نسب الظروؼ .أو  لوسائبأفضل الو تنفيذىا االستعداد ذلا تغطيتها ، و بالتارل ؽلكنها رسم خططها و 

وسائل ىذه ادلتابعة قياس  أفضل تابعة ادلتدربُت بعد التدريب و من عن م مسؤوليةالتدريب  أجهزةػػ و تعد 
التدريب  أساليبيف نفس العمليات فبل التدريب ، و حتليل النتائج و استخدامها يف حتسُت  أدائهممعدالت 
 .استخدامها يف تقييم ادلتدربُت  إذل باإلضافة

                                                           
.226و 225راوٌة حسن محمد سعٌد سلطان ،إدارة الموارد البشرٌة ،مرجع سابق ،بتصرف ،ص  
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من  أساسية أداةالتدريب  إفذلما عالقة وطيدة و تكامليتو حيث  األداءالتدريب و  إفىكذا استنتج      
 و تسهيل تقييمهم  أدائهمرفع كفاءة العاملُت يف ادلؤسسات و رفع من  األدوات

 1التدريب يف مجيع مراحلو  أدواتمن  أساسية أداةو تقييمو يعترب  األداءكما أف 

كيفية رؤية ليقدـ  األداء، وػللل ادلدرب  أدائهمعلى حتسُت  األفرادالتدريب عملية مستمرة دلساعدة  إفونقوؿ 
 التحسُت .

 2و التحسُت  األىداؼو تقدـ القيادة الدافع ادلتاح ادلساند للمساعدة على حتقيق 

 :داء:عالقة التكوين باأل13الفرع 
توطُت الفرد يف رلتمع العمل  إذلالتكوين مع بدء االلتحاؽ بالعمل ليهدؼ  إذلتلجا ادلؤسسات يف الغالب 
و التكوين  األداءحبيث ندرس العالقة بُت  األوذلالفرد بالدرجة  أداءادلؤسسة و  أداءوتأقلمو،و يؤثر التكوين على 

 :النحو التارلعلى 

 على مستوى المؤسسة:-

 .األرباحارتفاع األرباح أو احلاالت ادلالئمة للبحث عن  إذليؤدي 

 و االجتماعي. ػلسن ادلناخ التنظيمي-

 ػلسن فعالية ادلؤسسة يف اختاذ القرارات و حل ادلشاكل.-

 يسهل تطوير العماؿ بالنسبة للًتفيو من الداخل.-

                                                           
1

التقٌٌم األداء فً المصارف والمؤسسات المالٌة،دار الشارقة ،الطبعة األولى ،اإلمارات صالح الدٌن حسن السٌسً ،نظم المحاسبة والرقابة و

  .222، بتصرف ،ص 9665

.223،دار الفكر ،عمان،األردن، 2006عامر سامح عبد المطلب ،التدرٌب على المهارات الشخصٌة "معاٌٌر إدارة األفراد بالعمل ،ط  
2
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 على مستوى الفرد: 
 .أدائوادلهاـ ادلوكلة لكل عامل و حتسُت  إدتاـفأكثر من ادلهن و بالتارل  أكثرالتمكُت -
وجو و بالتارل يكوف تقييم ادلؤسسة لعملو فعاؿ و يعود  أكملى بسبب التكوين يستطيع العامل تأدية عملو عل-

 حتكما يف تقنيات التسيَت من حيث الكمية و النوعية أكثرعليو بالنفع و يصبح العامل 

 بالظروؼ الداخلية و اخلارجية احمليطة بادلؤسسة. اإلدراؾزيادة الوعي و -

 .1جيد ،تقييم نافع للفرد و للمؤسسة أداءفعملية التكوين تولد لنا كفاءات و بالتارل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2005يف تنمية و تثمُت ادلوارد البشرية، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد خيضر بسكرة، التكويندور  عبد اهلل، محيدي سلتار، إبراىيمي  1

 بتصرؼ.
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 خاتمة الفصل 

و كخالصة دلا تقدـ مسبقا نقوؿ أف وظيفيت التدريب و التكوين يساعلاف يف صعود السلم التطويري للمنظمات 
الواجبة توفرىا و تفعيلها داخل ادلؤسسة فال يعترب العمل عمال دوف تدريب و ال نستطيع تأدية  اآللياتفهما من 

و نفس ادلكانة سواء بالنسبة للعامل و أدائو  األعليةعمل بالشكل الصحيح دوف تكوين وكالعلا يشغالف نفس 
ريب و التكوين اجليد للعامل يعطينا على ملوؾ ادلستهلك فالتد التأثَتو مردوديتها و ماذلما من دور يف  وادلؤسسة

 بدوره يثمر حبصولنا على منتج ذو جودة عالية و بالتارل على زبائن راضية   . األداءأداء فعاؿ و 
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 تمهيد:

يف ظل التطورات االقتصادية و التغَتات يف سلتلف ادليادين ل ادلؤسسات االقتصادية تأخذ بعن االعتبار تفعيل 
 عنصري التدريب و التكوين دلا ذلما من أمهية بالغة .

وقمنا بدراسة ميدانية لشركة تكرير السكر دبستغاًل دلعرفة مدى تطبيق كل من التدريب و التكوين داخل الشركة و 
مدى فعاليتو يف ربسُت أداء العنصر البشري   و ذلك حلداثة و أمهية ادلوضوع وبسبب إمهال العديد من ادلنظمات 

ادليدان العملي يصبح مدرب و مكون دون وضع برامج جلعل ىذا اجلانب ضنا منها أن العامل دبجرد اخنراطو و 
رتو وىذا ما ستعابو و مستوى تعليمو و تكوينو و كل عامل و قدإتدريبية و تكوينية غافلة أن كل عامل و درجة 

    .سيتضح يف فصلنا ىذا
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  SPA RAM SUCRE رتكرير السك التقديم العام لمؤسسة :  األولالمبحث 
لتجسيد معٌت التدريب والتكوين داخل ادلؤسسات االقتصادية ومعرفة مدى تأثَته على مردودية الفرد وادلؤسسة 

 سنتطرق لدراسة ميدانية لشركة تكرير السكر .
 . تعريف بالمؤسسة و لمحة تاريخية عنهال: ا األولالمطلب 

 :  التعريف بالمؤسسة:10الفرع 
تعترب شركة السكر الواقعة بوالية مستغاًل فرع من فروع ادلؤسسة الوطنية للسكر زلددة بنظام قانوين يبُت و  

مية االقتصادية و ذلك يف السابق يوضح حسن سَتىا و تسيَتىا ، و ىذه الشركة تأخذ تسمية ادلؤسسة العمو 
" و ىي مؤسسة  أسهمات مؤسسة خاصة و ىي من نوع " شركة ذ إىلمن مؤسسة عمومية  أصبحتيث ح

 ابتداءسنة  99زبضع للقيد يف السجل التجاري و كافة ادلراسيم اليت زبص الصفة التجارية و تستمر دلدة  إنتاجية
ا ا قبل انتهاء ادلدة القانونية طبقمن تاريخ قيدىا يف السجل التجاري ، و ديكن سبديدىا كما ديكن حلها مسبق

 منو . 05حسب ادلادة  ياألساسالقانون التجاري و  ألحكام
دج للسهم الواحد ، أي ما يعادل  100دببلغ  جد  164.000.000.000  إىليصل رأس ماذلا -

 . األبيضالسكر  إنتاجو  األمحرسهم ، حيث تقوم ادلؤسسة دبعاجلة السكر  1640000
أي ألصبحت ملكية خاصة   RAM SUCRE إىل   SOEA SUCREوقد تغَتت تسميتها من 

 بعد ما كانت ملك للدولة ) ذمة مالية مستقلة (.
  RAM SUCREو تعٍت 

RAM   =RAFFINERIE MOSTAGANEM  . و تعٍت تبييض السكر 
 

 محة تاريخية عن المؤسسة : ل :10الفرع 
 / ND/ DIدبوجب ادلرسوم الوزاري رقم  1970سنة  وضع حجر األساس إلنشاء شركة تكرير السكر دبستغاًل

وحدة مستغاًل غرب   RAM SUCREو تقع شركة تكرير السكر   23/05/1969بتاريخ   69/ 335
ىكتارات  08منها   مساحة هكتار 00مدينة مزغران على الطريق الرابط بُت مدينيت مستغاًل ووىران يًتبع على 

، و لقد أسس لغرض التنمية االقتصادية للجزائر ، حيث اتبعت سياسة تنموية   اإلداريةخاصة بادلباين الصناعية و 
  04/1974/ 18بتاريخ  إنتاجيةمتعلقة بادلواد ادلصنعة ، و انطلقت بالشركة أول عملية 
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 -call- bah- cocrو الشركة الفرنسية   rengeinneو ساىم يف إنشاء ىذه الشركة ، الشركة االيطالية -
f.c.b- fives . . 

 ، إلنشاء و إنتاج السكر ادلوجو لبلستهبلك .ادلستورد من اخلارج كان اذلدف من إنشائها ىو تكرير السكر األمحر
 مراحل تطور المؤسسة : ل10الجذول 

يومنا  إىل 2008 2001 1987 1974 السنة 
 ىذا 

 القطاع اخلاص  أداء اخلدمات  التمويل الذايت  الدعم ادلادي  التدعيمات 
  (2اجلدول )

 خوصصة المؤسسة :10الفرع 
ن من طرف الديوان الوطٍت لتوزيع ادلواد الغذائية ، يكانت ادلؤسسة عبارة عن شركة عمومية سبو   1974منذ سنة 

و  ين أو التمويل ،و الدولة سواء من ناحية التم ONABالديوان الوطٍت للتجارة ، و كانت تستفيد من دعم 
و ذلك يف ظل النظام الرأمسايل اعتمدت ادلؤسسة سياسة التمويل الذايت ، و أصبحت سبول  1987يف سنة 

 منتجاهتا . ألسعارنفسها بنفسها ، وكانت تعاين ادلؤسسة من فرض الدولة 
بدأت ،  األوليةاتبعت اخلوصصة عن طريق الشراكة مع اخلواص لتزويد ادلؤسسة بادلواد  2001من سنة  ابتداءـ 

و منذ ذلك احلُت  األمحرالذي يقوم بتموين الشركة بالسكر   CEVITALأول شراكة مع الشريك اجلزائري 
أصبحت ادلؤسسة خاصة ملك جملمع برحال  19/11/2008ومنذ تاريخ  زبلت عن شراء ادلادة اخلام بنفسها ،

أي مدة مخس سنوات بالضبط   19/11/2013عامل مع بقاءىا يف فًتة ذبريب حىت تاريخ  250متضمنة 
 ركة خاصة سبتلكها من بينها شركة مت تكوين رلمع برحال أي كم من ش 2012حىت تصبح مؤسسة رمسية يف سنة 
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  : الهيكل التنظيمي للمؤسسة و نظام العمل فيهاالمطلب الثاني 

 :للهيكل التنظيمي للمؤسسة10الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المديرية العامة

 األمانة العامة

مديرية الموارد  مديرية التجارة

 البشرية

   مديرية المحاسبة

 و المالية

 مديرية االستغالل

 قسم التجارة
مصلحة النظافة 

و األمن      
 قسم اإلنتاج قسم الصيانة المخبر مصلحة المالية مصلحة المستخدمين

مصلحة 

 التهيئة

مصلحة  

 الكهرباء

مصلحة 

 الميكانيك

التحاليل     

 و المراقبة

المحاسبة  

 العامة

مكتب 

 المستخدمين

    فرع
 األجور

فرع 

 االجتماعي

مصلحة  التدخالت

 التموين

مصلحة 

 التجارة

حظيرة 

 السيارات

مصلحة 

 البيع

محاسبة  المراقبة المخزن

 المواد

مصلحة 

 التصنيع

 الخزينة
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة و نظام العمل فيها  المطلب الثاني :
 :الهيكل التنظيمي للمؤسسة.10الفرع

على رأس اذليكل التنظيمي  يأيتعلى ادلديرية العامة   RAM SUCREيشمل اذليكل التنظيمي للمؤسسة 
العديد من  إىلأربع مديريات رئيسة ىامة و اليت بدورىا تتفرع  إىلالعامة اليت تتفرع  انةاألمتبعا للمديرية العامة ، 

 :  كاأليتو على الًتتيب و ىي   األولوياتادلصاحل كل حسب 
  قسمُت إىلتتفرع  مديرية التجارة :-0
و الذي يهتم بالتجارة و التموين و ادلخزون أي ىذا القسم يتكون بدوره من عدة  قسم التجارة : صلحةم0-0 

  مصاحل :

 للزبائن  ادلنتوجاتوزبتص بتسويق أو بيع صلحة البيع : م 
 : خاصة بتموين ادلؤسسة سواء سبوين مباشر أو غَت مباشر أو االثنُت معا . مصلحة التموين 

الداخلي و تشمل رلموعة من الفرق ادلتناوبة  األمن: و ىي تعتمد على   األمنمصلحة النظافة و   0- 0
و صلد ىنا التدخبلت و  األمنتتوقف حىت الليل و عليو ىناك مسؤول واحد عن  ال اإلنتاجيةخاصة وان العملية 

 ادلراقبة الشديدة .
حيث تتكون من مكتب ادلستخدمُت الذي تتمثل صبلحياتو  يف التنصيب ،   مديرية الموارد البشرية :_0

و  اإلضافيةالًتقية و التقدم ، الساعات  و االصلازات ، التكاليف ادلهمة و االنتقال ، اإلداريةدسًتة ادلواضيع 
 . ادلكافئات

 ـ التكوين : حيث يهتم بتكوين العمال اجلدد و تدريبهم على العمل 
 السيارات . حضريةـ مكتب ادلصاحل و 

مراكز  إىلالعمال  إرسالعلى تدريب العمال اجلدد ، و  باإلشرافحيث أن مكتب التكوين كان يهتم يف السابق 
 لئلشرافمكتب ادلستخدمُت  إىلتوفر ذلك أما حاليا فهذا ادلكتب ال يقوم هبذه ادلهام اليت أسندت  إذ التدريب
 عليها .
  : و سيارات  النقلالذي يضم بدوره حضَتة السيارات اليت ربتوي على شاحنات مكتب الوسائل العام

اخلاص بالعمال و حقوقهم ادلادية و مكتب ادلستخدمُت يضم  األجورو يضم فرع اجتماعي و فرع  إدارية
 رئيس أعوان النظافة و العمال .
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  سائقي سيارات الوزن اخلفيف و الثقيل : تضم رئيس احلضَتة  حضيرة السيارات ، 
احملاسبة و ادلالية تتم فيها عمليات احملاسبة بصفة عامة و تشمل  إىلوتنقسم مديرية المحاسبة و المالية : _0

مصلحة ادلالية و احملاسبة العامة و زلاسبة ادلواد و ادلكتب اخلاص باخلزينة ادلعمول هبا يف ادلؤسسة و الصندوق 
 اخلاص هبا .

 و تضم مكتب : مكلفة بتسيَت الشؤون ادلالية للمؤسسة دبا فيها أجور ادلستخدمُت  مصلحة المالية ،
 احملاسبة .

 و اليت تتكون من  مديرية االستغالل : و التي تتكون  _0
 : محر و فرض رقابة دقيقة على و مثالية على تم فيو معاينة عينات من السكر األحيث ي قسم المخابر

بادلتابعة ادلستمرة و ادلتتالية للعينات لكافة مراحل تكرير السكر بصفة  ىذه العينات و كما يقوم ادلخربيون
 مستمرة و خاصة مراقبة و ربليل السكر .

 : و صيانة قطع الغيار  التجهيزات بصيانةنتاج إلو ىو القسم ادلسؤول عن ضمان عملية ا قسم الصيانة
دمة السريعة دلعرفة سبب العطل و صلد ادلهندسُت يف اخل آلةالت ، ففي حالة تعطل أي الضرورية لآل

اثنُت مها ادليكانيكيُت و ادلختصُت  مسؤولُتزلاولة معاجلتو يف أسرع وقت شلكن و يف ىذا القسم ىناك 
 يف الكهرباء .

  و يضم ىذا القسم مصلحتُت  : اإلنتاجقسم 
  : مصلحة التهيئة و مصلحة التصنيع 

 تضم ادلنتج و هتيئتو و هتيئة كافة الوسائل االنتاجو  *مصلحة التهيئة :
و العمال و   اآلالتو ىي مكونة من  اإلنتاجىي ادلنطقة اليت يتم فيها سلتلف عمليات  مصلحة التصنيع :*

 التقنيُت و ادلهندسُت و مجيع العناصر الفاعلة للخروج بادلنتوج النهائي القابل للبيع و االستهبلك .
  RAM SUCREي المؤسسة ( أهم متعامل0

و منتوجاهتا موجهة للبيع و االستهبلك و ذلك عرب الزبائن و ىم كما  األوىلتعترب الشركة شركة منتجة بالدرجة 
 يلي :

على  متوجاهتاتوزع   SPA OUEST IMPORTSدشركة غرب استَتاالزبون الدائم للشركة : -0
  األدويةاليت تعتمد على السكر كمادة أولية لصناعة منتجاهتا كشركة صنع  األخرىالشركات 
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ادلشروبات الغازية اخلاصة " شركة محود بوعبلم " فهي تعترب كزبون ويف للشركة كذلك شركات لصنع و 
هنا ربتاجها للعمال ألادلرىب و احللويات و حىت أهنا تتعامل مع شركة سوناطراك ولكن بكميات قليلة 

 و ادلقهى داخل الشركة . اإلطعامداخلي يف قسم  النصف
ة ربقق االستمرارية و ذلا حتقوم الشركة ببيع ادلنتج للتجار باجلملة .أي أهنا تتعامل مع مؤسسات ناج

 تكوينية يف صناعة منتجاهتا .ساسية مد على السكر كمادة أتاليت تع األسواقوجود يف ادلؤسسات و 
وبعد ذلك مؤسسة شرفاوي للتجارة و    LTCففي السابق كانت تتعامل مع شركة حللف التجارة 

  QUEST IPOVTأما ادلتعامل احلايل ذلا    CIVITALو شركة  BLONYمؤسسة 
 الشرطة . بعد قرار الدولة خبوصصة األمادلؤسسة  إىلحبيث قدم ملفا 

  األمالمؤسسة : 
ربويل و مراقبة و متابعة أعمال الفروع ذلا ، التسويق و التوزيع لكل ادلواد الصناعية  إنتاجتقوم بالتموين ، 

 . اجملمع ( إسًتاتيجية إيطارالغذائية )
ية دلواد التنمية الصناعية التكنولوجية التجارية و التقييم إسًتاتيجيةوىي اليت تقوم بتأسيس ووضع 

 حسب أىدافها . إسًتاتيجيتهاالفرع بتطبيق  وىي شركة تلزم الشركة الصناعات الغذائية هبا 
راضها و تسهيل اليت ذلا عبلقة مباشرة أو غَت مباشرة و اليت تساعدىا على أغ األعمالفهي تقوم بكافة 

 م فقط يف ادلشاريع الكبَتة ألتتدخل الشركة ا تقدمها و تطورىا .
مل كافة حادلسؤولة عن كافة أعماذلم و تتكما أهنا ىي اليت تعترب الزبون الوحيد للفرع دبستغاًل و 

 ادلسؤوليات اخلاصة هبا و بفروعها و تتميز بتنظيم عايل شامل و ذلا عدة مهام متعددة .
 سكر أبيض . إىلالتتكفل خبسائر الشركة الفرع فالفرع ىي ادلسؤولة عن عملية التحويل من سكر أمحر 

 نظام العمل هبا و أىم أىدافها المطلب الثالث : 
  RAM SUCRE نظام العمل بمؤسسة: 10الفرع 
I- بالنسبة للمنتوجات : 
  ىل ورشات التكييف و يستخلص إو ىي عبارة عن سكر أمحر مستورد :األساسيةالمنتوجات

سكر القطعة و  إنتاجمنو سكر أبيض قابل لبلستعمال من طرف ادلستهلك فقد زبلت عن 
 السكر ادلبلور .
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 تتمثل يف سللفات ربويل السكر الذي يباع و يستعمل يف صناعة اخلمَتة  : المنتوجات الثانوية
مواد التجميل و توقفت عن بيعها للمؤسسات   األنعامأغذية   MELLOSSEالكيميائية 

 ادلصنعة للمشروبات الكحولية .
II- عامل  250الشركة  توظف  2016أفريل  إحصائياتحسب  :بالنسبة للعمال 

  مصلحة ادلستخدمُت ، ، ُت و احملاسبُت و مدراء ادلصاحلو تتمثل يف ادلسؤول: اإلدارةعمال
 مصلحة ادلوارد البشرية ، ادلصلحة ادلالية .......اخل 

 عمال النظافة احلرس عمال  ادلكانيُت  اإلنتاج: ىم عمال  العمال التقنيين المهنيين
 الكهرباء ......اخل 

 ساعة . 24ساعة على  24أربعة فرق  إىلو العمال يعملون بالتناوب منقسمُت 
  غاية الثانية زواال . إىلفريق يعمل يومُت من الساعة السادسة صباحا 
  غاية الساعة العاشرة ليبل . إىلفريق يعمل من الثانية زوال 
  غاية السادسة صباحا . إىلفريق يعمل من العاشرة ليبل 
  عامبل  238و الذكور  إناث 10نهم عامبل . م 242ذلم  اإلمجايليومُت راحة و يبلغ العدد

 يف تغَت و منو نستنتج أن ادلؤسسة هتتم لراحة العامل بنظام التناوب .
عامبل .أي ال يعملون  76الرابعة مساءا و يبلغ عددىم  إىليعملون من الساعة الثامنة  اإلداريُتأن  إال

 على التناوب .
أي أهنا حىت خارج ادلؤسسة  إليوعن سبلمة العامل منذ خروجو من منزلو حىت رجوعو  و ادلؤسسة مسؤولة

 و تتكفل بسبلمتو .
III- : النسبة للتوظيف 

يتم التوظيف تبعا لنظام االختيار و التعيُت للموارد البشرية حبيث تكون عملية التوظيف بطريقة نظامية 
ن فيو كافة ادلتطلبات اليت جيب توفرىا يف العامل حيث تقدم الشركة طلب للوكالة الوطنية للتشغيل و تدو 

و تقوم الوكالة بالرد على ىذا الطلب ببعث قائمة لطاليب العمل يف التخصص ادلطلوب و ذلك وفق مدة 
 يوم . 21زلددة يف ظرف 
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يتوافق مع متطلبات ادلنصب و كل الطالبُت خيضعون للقاء مع ادلسؤولُت أو  حسب ماعامل  ويتم االختيار
العامل بطريقة بدراء ادلكلفُت بتعيُت العامل . و يف حالة عدم الرد من قبل الوكالة تقوم الشركة ىنا بتعيُت ادل

 مباشرة دون انتظار الوكالة الوطنية للتوظيف 
جيب أن يتوفر فيو  وظيفةفحص طيب الن قبل أن يقوم العامل بأي و  إىلكما خيضع طالب الوظيفة 

 صفات جسمانية و عقلية حيث تقوم بو ادلؤسسة للتأكد من السبلمة البدنية و العقلية للعامل .
IV- : بالتوافق مع نقابة  إبراموحسب العقد اجلماعي الذي مت  األجورو يتم تصميم نظام  بالنسبة لألجور

  CONVENTIO COLLECTIVEالعمل   مفتشيوالعمال و ادلصادقة عليو من طرف 
 العامل . ألداءو بأجر العامل حسب أدائو حبيث ىناك تقييم شهري  األجوريوجد شبكة سلتصة بنظام 

يف موقع العمل و تتكفل بادلصاريف العبلجية للعامل . و  اإلصابةو تقدم ادلؤسسة تعويضات يف حالة 
 :  كاأليتوفق منح ىي   األجريكون 

 أنواع المنح المنحة الفردية 
  منحة ادلخاطرة درجة ادلخاطرة 
  منحة الوجبة الن ادلؤسسة التقدم وجبات 
  كان العامل متزوجا ادلرأة ادلاكثة يف البيت   إذامنحة الزوجة 
  سنة  18الذين يقل اعمارىم عن  األوالدمنحة 
  منحة النقل الن ادلؤسسة التقوم بنقل عماذلا 
  منحة االقدمية و ذلك بتقدمي الزيادة كل سنة 

 
 مثبل العمال االداريُت أقل سلاطرة من العمال ادلنتجُت الذين يعملون يف  منحة المخاطرة :

 اآلالتحبوادث العمل خصوصا العاملُت يف  لئلصابةو عرضة  للرائحة عرضة متالورشات حبيث 
 ادلتحركة و اليت تتطلب جهد كبَت .

 إطعامالتتوفر على مصلحة  ألهنا: تقدم ادلؤسسة ىذه ادلنحة لكافة العمال  منحة الوجبة  
 و سبنح فقط للعمال ادلتزوجُت بزوجات  ماكثات يف البيت غَت عامبلت . منحة الزوجة : 
  سنة . 18: سبنح ادلؤسسة للعامل الذي لو أوالد الذين يقل عمرىم عن  األوالدمنحة 
 ذلا ىذه ادلنحة لعدم توفَتىا لوسائل النقل للعمال .: سبنح ادلؤسسة لعما منحة النقل 
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 متفق عليها من طرف النقابة و 2.8: و تقدم كل عام ىذه ادلنحة و سبثل  منحة االقدمية %
 الشركة مع مفتشية العمل و من قبل زلكمة مستغاًل .

 مالحظة : 
 تتغَت ىذه ادلنح حسب مكانة الشخص و منصبو و ساعات العمل و حالتو العائلية وطبيعة عملو .

وفق السلم الوظيفي حسب التدرج ، لكن ىناك  األجرذلم نصيبهم من  اإلداريُتكما أن العمال 
الغَت مناسبة و الغَت مساعدة للعامل   األوقات حبسبمبلغ يضاف للعمال الذين يعملون بالتناوب 

كالعمل يف الليل و صلدىا عند احلرس أما ادلسؤول العام على احلرس يعمل بدون تناوب و خاصة 
 عمال الصيانة .

V-  : الحوافز 
تقدم الشركة حوافز مادية خاصة فاحلوافز ادلعنوية شبو منعدمة ، وتتمثل يف تقدمي مكافئات زيادات 

 لعادة .يف الراتب الشهري أو العبلوات يف حالة ربقيق أرباح فوق ا
ماع شكاوى العمال سو احلوافز ادلعنوية تتمثل يف الًتقيات و تقدمي الدعم ادلعنوي و توفَت مصلحة ل

 و تقدمي التعاون داخل الشركة و ادلساندة و تقدمي الدعم يف حالة مرض أو حادث عمل .
VI-  : الضمان االجتماعيCNAS   

 األجر% من  9مان االجتماعي كما أهنا تقوم حبذف ض% لصندوق ال 26تقوم الشركة بدفع 
% ادلطلوبة و يتم دفعها مباشرة لصندوق الضمان االجتماعي و 35للعامل و ذلك جلمع مايعادل 

 لراحة العامل و تشجيعو على العمل . األكربنبلحظ أن ادلؤسسة تدفع اجلزء 
 الفرع الثاني : أهداف المؤسسة .

حسب ما سطرتو مؤسسة تكرير  األىدافأت لتحقيق رلموعة  من من ادلعلوم أن أي مؤسسة أنش
 : إىلالسكر و هتدف 

 ربقيق االستمرارية و التطور الدائم .-
 جودة و بنسب كبَتة . بأعلىمنتجات  إنتاج-
 . إليوما تصبو  إىلو الوصول  األرباحربقييق -
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اليت ذلا عبلقة بنشاطها  األخرىتنمية نشاطات انتاج السكر و العديد من النشاطات الصناعية  -
 . األساسي

 ادلسطرة . األىدافاالستفادة من الربامج التدريبية و التكوينية لتنمية مهارات العمال -
 . اإلنتاجالعنصر البشري و تطويره لتسهيل عملية ربسُت أداء-
 مردودية ادلؤسسة .احلديثة للعمل مايسهل و يزيد من  األساليباالستفادة من التكنولوجيا احلديثة و -
 يف الوقت و اجلهد . االختيار -
 بتنمية الكفاءات و القدرات و ادلهارات اليد العاملة . باإلنتاجيةربقيق ما يسمى -
 كسب رضا ادلستهلك من منتجاهتا و كسب كم كبَت من الزبائن .-
 . . األسواقربقيق القدرة و ادليزة التنافسية يف -

 و التكوين داخل المؤسسة  األداءواقع التدريب و  المبحث الثاني :
مدى فعالية كبل كلى من التدريب و التكوين يف مؤسسة تكرير السكر وما  إىلسنتطرق يف ىذا ادلبحث 

 مدى تطبيق الربامج التدريبية و التكوينية داخل ادلؤسسة و ما مدى تأثَتىا على أداء العاملُت .
  المؤسسة: سياسة التدريب بالمطلب االول 

  : مفهوم التدريب وأنواعه داخل المؤسسةالفرع االول 
I-: مفهوم التدريب بالمؤسسة 

تعليم عمال ادلؤسسة و  إىلاليت هتدف  األنشطةو  األعمالىو عبارة عن رلموعة من التوجيهات و 
جعلهم قادرين و متمكنُت من العمل بأحسن أداء ذلم و بكفاءات عالية و تصنع منهم عمال فاعلُت يف 

 ادلؤسسة .
II .: أنواع التدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 التدريب داخل المؤسسة -1
 التدريب خارج المؤسسة -2
نوعُت تدريب أثناء العمل و تدريب خارج أوقات  إىلينقسم بدوره التدريب داخل المؤسسة : و -0

 العمل 
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أي يكون ىذا النوع من التدريب عند توظيف عمال جدد بادلؤسسة دريب أثناء العمل : ت 0 -0
خاصة ادلهندسُت و التقنيُت السامُت و البد من تقدمي برامج تدريبية للعامل نظرا خلصوصية نشاط الشركة 

 الغَت منتشر على ادلستوى الوطٍت و خصوصية نظامها و قوانينها .
يف ادلؤسسة و اليت ذبعل  ميةقدأخلربة و ذلم أسبقية و ذوي ا األشخاص متقبلويتم تدريب العمال اجلدد 

توفر مدربُت بل  أعماذلم الروتينية داخل ادلؤسسة ، و ذلك ألن ادلؤسسة ال إىل إضافةمنهم دبثابة مدربُت 
يف ادليدان مدربُت للعمال اجلدد و يكون التدريب ىنا  أقدميو كفاءة و خربة و  األكثر األشخاصتعترب 

 خربة . األكثرعملية تطبيقية أكثر من نظرية و عن طريق توجيو الرؤساء و الزمبلء 
ويتم ىذا النوع من التدريب اعتمادا على عبلقة العامل بالعمال تدريب خارج أوقات العمل :0-0

ىذا  إىلمساعدة العامل بزيادة فًتات تدريبية خارج العمل و قد تضطر  إىل، فقد يضطر ادلدرب  اآلخرين
النوع لعدم قدرة العامل على االستيعاب السريع أو عدم سبكن ادلدربُت من توصيل الفكرة و عدم فعاليتهم 

موظفُت جاىزين  إىليف التدريب و عدم استيعاب ادلتدرب ذلم . أو لضيق الوقت و حاجة ادلؤسسة 
 اآلالتأوال يتحكم يف  األداءلعمل و تلجأ لو ادلؤسسة أذا الحظت أن العامل لديو نقص يف بالكامل ل

ادلتكررة و ادلتعددة للعامل ،و عدم شعوره  الغاباتارتفاع يف حوادث العمل و يف حالة  الحظت أو
 . اإلضايف تصحيحية ذلذا السلوك بعدة وسائل منها التدريب بإجراءاتتشرع يف القيام  فإهنابادلسؤولية 

ادلؤسسة يف حالة عدم توفر مدربُت سلتصُت بالنشاط ادلراد  إليوتلجأ التدريب خارج المؤسسة :  -0
تغَتات يف نظام العمل ففي حالة  إدخالجديدة بتقنيات جديدة أو عند  آلةتدريبو للعمال أو لتوفر 

ادلؤسسات اليت سبق ذلا أن عملت هبذه  إىلاخلارج متوجهة  إىلجديدة تلجأ ادلؤسسة  آالتوجود 
 و تقنيات اجلديدة  اآلالتمدرسُت و مهندسُت تلك  إىلالتقنيات اجلديدة أو التوجو 

لكن يظهر اعتماد ىذا النوع من التدريب بكثرة يف حالة الضرورة . الن نقص يف ادلدربُت و يف خالة 
 مدربُت و تتكفل بكافة ادلصاريف ادلتعلقة بالنقل . بإحضارتقنيات جديدة تتكفل ادلؤسسة 
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 : مراحل عملية التدريب و مدى تطبيقها 10الفرع
I- لتقدمي التدريب الفعال البد من مرور ىذه العملية بعدة مراحل و ىي على  مراحل عملية التدريب :

 ادلستوى التطبيقي كما يلي : 
و تتمثل ىذه ادلعلومات يف نقاط مراحل الضعف و القوة عند العمال كشكل  : جمع المعلومات الضرورية -0

فئات  إىليف اصلاز العمل ، مع معرفة مستواه كما يأخذ السن بعُت االعتبار و تقسم  إمكانيةمبدئي و معرفة مدى 
 و ىي :

 فئة شباب أكثر لياقة و أكثر قابلية للتعلم  40اىل 20
كان يعاين من   إنفئة أقل طاقة و لياقة من فئة الشباب لذا البد من مراعاة سن ادلتدرب و معرفة  50 اىل40

 برامج تدريبية و ربديد عددىم . إىلمرض مزمن مثبل و ربديد العمال اللذين حيتاجون 
 األشخاص: وذلك بتهيئة موضوع و مكان التدريب و تحديد االحتياجات و المتطلبات التدريبية  – 1

 ادلتدربُت و توفَت مجيع الوسائل ادلادية و البشرية البلزمة لذلك .
 تدربيو: و ذلك بعد ربديد االحتياجات التدريبية تضع ادلؤسسة برامج  البرامج التدريبية و متابعتها إعداد – 2

 يتم تنفيذىا و يتم متابعتها مدى فعاليتها و مدى صلاحها و ذلك من خبلل أداء العامل ادلتدرب .
II . : مدى تطبيق عملية التدريب  

 ب توقعات التوظيف حس-1 
قبل معرفة نسبة تطبيق سياسة التدريب داخل ادلؤسسة البد من معرفة عدد العمال داخل ادلؤسسة و حسب 

 منصب العامل و ادلصلحة العامة فيها .
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 لتوظيف العاملُت ندرج يف اجلدول التايل :  2016و ذلك حسب توقعات 
 والتحقيقات للتوظيف 0102:توقعات 10الجدول

 التخصص  توقعات التوظيف القبلية  ربقيقات التوقع )بعدية (
 ادلديرية 0 4

 مصلحة ادلوارد البشرية  20 15
 مصلحة ذبارية  10 13
 احملاسبة و ادلالية 6 6

 اإلنتاجقسم  123 124
 قسم الصيانة 80 68
 األمنقسم النظافة و  25 23
 اجملموع 264 253

 نبلحظ من خبلل اجلدول : 
تليها مصلحة الصيانة أي أن الربامج التدريبية تكون مطبقة أكثر يف  اإلنتاجأن نسبة العمال مرتفعة يف مصلحة 

 حة يف اجلدول .ضادلو  األخرىادلصاحل  إىل باإلضافةو الصيانة   اإلنتاجمصلحة 
 

حالة  الًتقية و ديكن شرح  –حالة توظيف عامل جديد و حالة العمال القدامى  وذلك وفق ثبلث حاالت :
 ذلك وفق الدائرة النسبية التالية الًتقية
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 :يوضح نسبة تطبيق عملية التدريب10الشكل

 
 

 مصلحة ادلوارد البشرية مع مصلحة ادلالية و احملاسبة  المصدر :
 

 
 التحليل : 

: نبلحظ أن نسبة تطبيق سياسة التدريب يف حالة توظيف عمال جدد ديثل حالة توظيف عمال جدد _0  
 تفوق النصف  األخرىو ديثل النسبة الغالبة عن احلاالت  األكرباجلزء 

 ، توجيهات ، إرشادات إىلو ذلك للحاجة الكبَتة لربامج التدريبية من قبل العمال اجلدد و العامل اجلديد حيتاج 
 و تدريبات بسبب جهلو للنشاطات اخلالصة بادلؤسسة فبمجرد طلبو للتوظيف خيضع للتدريب .

% فقط حبيث يتم تدريب العمال يف حالة ترقيتهم و تقدمي 20توليها نسبة  إن: ونبلحظ  حالة الترقية_0   
قليلة احلدوث يف ادلؤسسة  احلوافز ادلادية ذلم و ه<ه النسبة يف تغَت حسب عدد الًتقيات و تعد الًتقيات عملية

 العاملُت . ضيف حاالت التقاعد أو الكفاءة العالية لبع إالو تكون 
يف ادلؤسسة و يعتربون  أقدديتهم% وذلك خلربهتم و 10: و توفر ذلم أقل نسبة و ىي  حالة العمال القدامى_0

تقنيات جديدة  إدخالادلؤسسة قد تلجا لتدريبهم يف حالة حدوث تغَتات و  إن إالدبثابة مدربُت يف نفس الوقت 
 عند حدوث تغَتات غَت مرتقبة ال يعتادوهنا  أو

 حالة العمال القدامى
10% 

 حالة ترقية 
20% 

 حالة عمال جدد
70% 

 الشكل يوضح نسب تطبيق عملية التدريب
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ونستنتج أن ادلؤسسة توفر برامج تدريبية بنسب متفاوتة حسب حاجة كل عامل و حسب مكانتو يف ادلؤسسة و 
 . مرد وديتهاحسب تأثَته على 

  التدريب الغرض منالفرع الثالث : 
 دورات تدريبية و ذلك لتحقيق مايلي :  إىلوتكمن أمهيتو وسبب جلوء ادلؤسسة 

  اإلنتاجـ زيادة 
 اإلنتاجـ تقليل التلف يف 

 ـ ربسُت مستوى أداء العمال 
 ـ ضمان السَت احلسن للعمل داخل ادلؤسسة .  

 واقع التكوين بالمؤسسة  المطلب الثاني :
يعترب التكوين داخل ادلؤسسة أمر ضروري يكون مرتبط بالتدريب أي عنصر مكمل لعملية التدريب . يهدف 

  إليوادلوكلة  باألعمالنسيب يف سلوك الفرد و يساعده على القيام  دائم التغيَت
 : أنواع التكوين      10الفرع 

 نوعُت من التكوين و مها :  إىلينقسم التكوين 
 التكوين الداخلي للمؤسسة ــ 

تعتربه ادلؤسسة عملية مرتبطة مباشرة بتدريب العامل و يتجلى بروز التكوين يف عملية الًتقية حيث تقوم ادلؤسسة 
بتكوين العمال الداخلُت كاحملاسبُت من مجيع الفئات و ذلك بتكوينو للرفع من منصبو حبيث أن العامل ادلراد 

 رتبة ادلنصب حسب اجلدول التايل قدر دبدة زمنية زلددة حسبتكوينو خيضع لفًتة ذبريبية ت

 خطوات عملية التكوين و مدى تطبيقها  : 10الفرع 

 خطوات عملية التكوين  :  سبر عملية تكوين العامل دبراحل و ىي -1

 ياجات تكوينية : وذلك بتحديد احتياجات ادلؤسسة حتربديد ا 1-2

 ىداف ادلؤسسة من الربامج التكويٍت ادلقدم أو تتمثل يف  ربديد اىداف تكوينية : 1-3

 تنفيذ الربامج التكوينية : من خبلل تقدديها للعامل ادلتكون و مطالبتو باستعماذلا و العمل هبا  1-4

 تقييم الربامج التكوينية : من خبلل ردة فعل ادلتكون اليت تظهر مدى استيعابو من خبلل أدائو  1-5
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 : يوضح الفترة التكوينية للعامل10الجدول

 ديد جالت ادلنصب  الفًتة 
 مرة واحدة  التنفيذيُت و التقنيُت  األعوان يوم  45

 مرة واحدة   ادلتوسطة اإلطارات أشهر  3
 ادلوارد البشرية  إدارةادلصدر : مصلحة 

يوم قابلة  45من اجلدول نقول أن للحصول على منصب تنفيذي أو تقٍت خيضع العامل دلدة تكوينية تقدر ب 
أشهر من التجريب  3أعلى ذلك دلدة  إطار إىلمتوسط  إطارللتجديد مرة واحدة فقط وللحصول و الًتقي من 

 قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
  scfاستعمال نظام  إطارارة اخلاصة بادلؤسسة كتكوين احملاسبُت يف ون التكوين الداخلي يف غرفة التجمثبل يك

يف غرفة التجارة كل سنة لتكوينهم و  اإلداريُتدلا فرض القانون استعمالو و ذلك حبضور بعض  2010ذلك يف 
 تعليمهم كيفية استعمال النظام اجلديد .

 :  ـ التكوين الخارجي 0
ىامة ال  جد ألمور، و قد تضطر لو ادلؤسسة يف حالة تغيَت مفاجئ و بالتكوينعن طريق ادلدارس اخلاصة يكون  و

 .تستطيع معاجلتها داخليا
 و ذلك عن طريق مثبل احملاضرات و ادللتقيات أو مؤسسات أخرى ذلا عبلقة 
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مستواه  أيو على العموم ىذا النوع زلدود الن مفهوم ادلؤسسة ذلذا النوع يقتصر على التكوين اخلارجي للعامل 
خارجيا لو أسبقية لبللتحاق بادلؤسسة اليت تعتمد يٍت يف مراكز التكوينية وذلك قبل توظيفو و العامل ادلكونو التك

   
 مدى تطبيق البرامج التكوينية :

 تقدم الربامج التكوينية وفق حاالت وىي:
  حالة التكوين مرفق مع الربامج التدريبية 
 حالة ترقية 
  التوظيفحالة تكوين قبل 

 
تطبيقو على ادلستوى التعليمي للموظف حبيث تتمثل ادلستويات ادلقبولة يف الشركة وذلك سبة ويعتمد التكوين يف ن

 حسب اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 

 

 
 

نقول أن كل من ادلستويات ومن خبلل اجلدول  الوظيفة قبل التوظيفاخلاص بطالب التكوين  وىذا يبُت حالة 
)االبتدائي،ادلتوسط ،الثانوي، بدون مستوى(تعتربىم ادلؤسسة أقل تكوين وىذا بالنسبة للتكوين اخلارجي للطالب 

 الوظيفة .
قبل التوظيف أما ادلستويُت )اجلامعي ،التكوين ادلهٍت ( يعتربان أفضل مثالُت للتكوين اخلارجي الفعال   

ىم العمال دون يقاس حسب رلال العمل وحسب الوظيفة والعمال األقل استعابا  االستيعابأما من قدرة 
ادلستوى، أما العمال األكثر إستعابا للربامج التكوينية بعد التوظيف ىم العمال الذين ذلم ذبربة وأصحاب 

م حسب ادلصاحل مثبل :ادلستويات العالية وتستقبل ادلؤسسة ىذه ادلستويات وتوظفه  

  المستويات
 االبتدائي
 المتوسط
 الثانوي
 الجامعي

 المكون مهني
 بدون مستوى
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 ) ادلصلحة اإلدارية :تتطلب مستوى عايل )تكويٍت ،جامعي ،أو االثنُت معا. 
  توظيف ادلستوى العايل للمدراء :تتطلب مجيع ادلستويات وقد يتم  اإلنتاجمصلحة 
 . مصلحة النظافة واألمن التشًتط ادلستوى بل تتطلب عامل قادر على العمل 

 
 

ومنو ديكن القول أن النسبة من التكوين تعتمد على التكوين قبل التوظيف بشكل واضح وعند الًتقيات وىذا ما 
 سيوضحو الشكل التايل :

 
 
 
 
 
 

 : يوضح مدى تطبيق عملية التكوين12الشكل    
 التحليل:

نية حدوثو وتطبيق عملية التكوين داخل ادلؤسسة حبيث ونبلحظ أهنا ربتل كرب نسبة من إمكاحالة ترقيات: -0
 العامل أو إبقاءه على حالو أي يف منصبو.توفر مكونُت لًتقية 

وتراه ادلنطلق األول لتقييم طالب الوظيفة قبل توظيفو وىذا ما  حبيث توليو ادلؤسسة اىتمام كبَت: _قبل التوظيف2
 يسمى التكوين اخلارجي.

النظري فهو توجيو الحبيث عند تدريب العامل تعتربه ادلؤسسة على فرعُت عند بالتدريب: حالة التكوين مرفق _3
 بصدد التكوين أما عند التطبيق العملي فهو بصدد التدريب.

ال تعتمد على التكوين بشكل كبَت مقارنة بالتدريب ألهنا تعتربمها مفهومان متقاربان ومن ىذا نستنتج أن ادلؤسسة 
فهوم الشامل واألنسب لطريقة تعاملها مع متدبريها وعامليها.وتعترب التدريب ادل  

: الغرض من التكوين 10الفرع   

مرفق 
 بالتدريب

10% 

قبل 
 التوظيف

 حالة الترقية 30%
60% 

الشكل يوضح نسب تطبيق 
 عملية التكوين
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  وربسُت أداء العمال ترقية      
 .ضمان حصول ادلؤسسة على عمال بكفاءة عالية 
 .ربقيق أىداف ادلؤسسة 
 .الرفع من مردودية الفرد وادلؤسسة 
 .ربقيق الربح دبعدالت كبَتة 
 العمال وادلؤسسة ككل. ثقة الزبون بكفاءة 

 االختصار يف الوقت واجلهد واحلصول على العمل ادلنتظم ادلثمر.
 واقع األداء بادلؤسسة وتأثَت التدريب والتكوين عليو.: 10المطلب  
  

I- األداء وأنواعو.: 10الفرع  
II-  األداء بالمؤسسة:تقييم مفهوم 

وبو تعلم مدى فعالية ادلردودية الفردية خبلل تعتربه الرابط والصلة بُت العامل وادلؤسسة حبيث تقيم أداء عماذلا  
فًتة العمل باالعتماد على عملييت التدريب والتكوين وتعترب عملية تقييم األداء كاتفاقية موضوعية للعمال مع 

 األداء.

هد ادلبذول ومدى استعاب العامل كما يعترب إنظباطو وحضوره وتتمثل يف حجم العمل واجل وربسب وفق معايَت
ادلنتظم األمر اجلد اذلام يف تقييمو وأىم أمر سلوكو داخل ادلؤسسة  يف تعاملو مع العمال، وذلك وفق نسب اليت 

 ربدد نوع األداء وحجم األجر فكلما إرتفعت زاد األجر والعكس صحيح.
 النسب:

  0ـــــــــــ   50ـــــــــــ   0من % 
  2ــــــــــــ   51ــــــــــ  50من % 
  4ـــــــــ   70ــــــــ   61من  % 
  6ــــــــــ    80ـــــــ   71من% 
  10ـــــــــــ   90ـــــــ  81من % 
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 :يوضح معايَت األداء بادلؤسسة06اجلدول
 

I-  :بدوره إىل قسمُت:على التقييم الدوري الذي ادلؤسسة تعتمد أنواع تقييم األداء 
  :وىو تقييم خيضع لو كافة العمال الدائمُت يف ادلؤسسة و ىذا تقييم ادلرود الفردي و التقييم الدوري

أو  إجيابامباشرة  بطريقةماعي، و ذلك لتحديد األجر ادلستحق لو حسب آدائو، أي ىذا التقييم يؤثر اجل
 سلبا على األجر الذي يتقاضاه العامل خبلل كل شهر.

، نوعية العمل، مسؤولية الغابات مراعاةيقوم ادلشرف بتقييم األداء أعمالو مع تقييم المردود الفردي:  0- 0
 ذا التقييم يتحصل العامل على أجر يتقاضاه كنسبة من األجر القاعدي كل شهر.اذباه العمل هب

 
 
 

  5 4 3 2 1 العمل  حجم
       جودة العمل 

       الكفاءة يف العمل 
       روح التحليل 

       التنظيم يف العمل 
       السلوك 

       روح ادلبادرة 
       ادلواظبة 
       اجملموع
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من العمال،و نقطة التقييم تكون  و ىذا التقييم يكون مجاعيا أي خيص رلموعةتقييم المردود الجماعي:  0-0

فكلما حصلت زيادة يف حجم اإلنتاج حصلت اجملموعة على  اإلنتاجمجاعية، ىذا حسب قيمة الزيادة يف  واحدة
 األخذادلباشر دبؤل استمارة التنقيط مع  ادلسئولالتدرج البياين، حيث يقوم ادلشرف أو  بطريقةمنحة و يتم التقييم 

ادلتعلقة بالعامل حسب االستمارة و كل خاصية ذلا سلم التنقيط فمثبل حجم مجيع اخلصائص   االعتباربعُت 
 العمل ذلا: 

 13قريب من جيد: -
 19جيد: -
 25شلتاز: -

مث يقوم رئيس مصلحة ادلستخدمُت بتنقيط العامل مرة ثانية يف نفس االستمارة" بنسخة ملحقة" لتحسب يف 
 و ادلتحصل عليو يتم حسابو مع األجر القاعدي للمعٌت. األخَت السنة ادلئوية،

 األداء. قييمالفرع الثاني: تأثير التدريب والتكوين على ت
امج التدريب و ة العمل بشركة تكرير السكر من الرب تقييم األداء ساعد على تقييم مدى فعالية و استفاد

عالة و عدم الوقوع كانت ناذبة و ذات فعالية و معاجلة األخطاء إن كانت برامج غَت ف  أنالتكوين، و معرفة 
 فيها مستقببل"

 ب الشكلو يظهر تأثَت كل من التدريب و التكوين على األداء و ذلك حسب نوع التقييم و ذلك حس
 ادلوايل:
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 يوضح طرق تقييم األداء حسب  فعالية التدريب و التكوين . : 07الشكل  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 
 
 

 : مصلحة ادلوارد  البشرية المصدر
 

 نقول أن ىناك : بلل تقييم األداءحبيث من خ
 تقييم لؤلداء يظهر عن طريق األجر. -
 و تقييم لؤلداء يظهر عن طريق الًتقية. -

I.  :ويتفرع بدوره إىل منحة لتقييم مردودية فردية و مجاعية.تقييم عن طريق األجر 
ادلتقن لعملو و الذي و يتم ذلك من خبلل قياس حلجم عملو حيث أن العامل المردودية الفردية: 0-0

 من الربامج التكوينية و التدريبية يكون لو أجر كامل أي تكون لو مردودية عالية. استفادة

       تقييم عن طريق الترقية  تقييم عن طريق األجر         

       صحة تقييم الجماعية

الفردية دوديةالمر  

 تقييم األداء

       ترقية بتغيير عقود

 العمل

الترقية تغيير في 

 المنصب
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و ذلك عند استعاب العمال من الربامج التكوينية و التدريبية و ذلك بفضل  الجماعية: المردودية 0-2
 فاء و ىذا يعطي عمال مدربون و مكونون بشكل كايف و فعال.ادلدربُت األك

 ادلسطرة. ألىدافهاربقيق ادلؤسسة يظهر ذلك من خبلل  و 
من األرباح، و ىذا ما يعود بالنفع على  %10 إىل حققت مؤسسة السكر 5/20 إحصائياتو حسب 

 و حوافز مادية خاصة. عبلواتالعمال حبيث تقدم للعمال حبيث تقدم للعمال 
II. :و التدريب من خبلل الًتقيات و ذلك أنو ديكن قياس مدى تأثَت التكوين و  تقييم عن طريق الترقية

 ىناك نوعُت من الًتقيات.
لتغيَت عقده من زلدد ادلدة إىل غَت زلدد  لبلجتهادو ذلك لدفع العامل ترقية بتغيير عقود العمل:  0-0

ذلك من خبلل استفادة العامل من الربامج التدريبية و التكوينية، ادلقدمة لو شلا جيعل العامل متمكن و ادلدة،
 عل ادلؤسسة ال تستغٍت عنو و ذلك من خبلل تقييم أداء و تغيَت عقده.من عملو و قادر عليو و ىذا جي

مج التكوينية و تعتمد أيضا و يف ىذا التقييم تعتمد ادلؤسسة أكثر على الربا :لتغير المنصب  تقييم 0-2
زلكم و تقٍت  على التدريب لتغيَت مناصب العمل من منصب منخفض إىل منصب أعلى، مثبل من تقٍت إىل 

 من تقٍت زلكم إىل إيطار.
 : الغرض من تقييم األداء10الفرع 

 أىداف تريد التوصل إليها من خبلل تقييم أداء عماذلا و ىي كاآليت: للمؤسسة    
 ادلساعدة يف ترقية ادلوظف و العامل. -
 ربديد األجور ادلهنية. -
 ربديد منحة ادلسامهة يف رفع ادلردودية. -
 التحفيز ادلادي و ادلعنوي للعمال. -
 تقدمي ادلكافآت على أساس تقييم ادلردود الفردي و اجلماعي.  -
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 خاتمة الفصل 
أمهية التدريب و التكوين و االىتمام بو و تطويره عن  إىلمن خبلل حبثنا ىذا نقول البد من لفت انتباه ادلنظمة 

يكون بتفعيل وظيفة التدريب و التكوين  األساسيطريق تكيفو بتطبيق نظام احملاضرات و ادلناقشات ، و االىتمام 
ل و زبصيص مصلحة هتتم بشكل مباشر بالتدريب و ادلعتمدة يف ىذا اجملا األساليباحدث  إدخالو زلاولة 

التكاليف ، جهد و بأقصر وقت شلكن و  بأقلالتكوين للحصول على نتائج أفضل و ربقيق أىداف ادلؤسسة 
صيص جزء من ميزانية ادلؤسسة بتدعيم ختصة بالتدريب و التكوين و ذلك بتعلى الدولة فرض توفَت مصلحة سل

 نفع على الفرد و مردودية ادلؤسسة .ىتُت الوظيفتُت دلا ذلما من 
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  الخاتمة العامة 

ادلناسبة  األساليبحتتم عليها حماولة استعمال شىت الطرق و  دةليوم تطورا كبريا ، و منافسة حاتشهد ادلنظمات ا
تطرقنا اليو و مها  احلديثة ادلعتمدة ما اآللياتلتبقى على تقدمها و لتحافظ على مكانتها و استمراريتها ومن بني 

وظيفيت التدريب و التكوين اللذان يعتربان جهد خمطط لو و منظم دتارسو ادلنظمة لتزويد العاملني مبعارف معينة و 
، وهبما تستطيع ادلنظمة مواكبة   اجيايبحتسني و تطوير مهاراهتم و قدراهتم ، و تغيري سلوكهم و اجتاىاهتم بشكل 

  .عدىا على حتقيق أىدافها ادلسطرةافة التغريات التكنولوجية و التقنيات احلديثة ما يساك

وظيفيت التكوين و التدريب  نأو ترابطهم حبيث  األداءو  التكوينعلى العالقة بني التدريب و يف حبثنا ىذا ـ ركزنا 
و  األداءخمتلف الطرق ادلعتمدة للتدريب و التكوين و طرق تقييم  إىلعمليتني متتاليتني و مًتابطتني و أشرنا 

يف العديد من ادلؤسسات الناجحة لتحقيق االستقرار ادلهين وزيادة االرتباط واحلاجة ادلتبادلة بني أكثرىا استخداما 
 . ة ارجياخلالداخلية و  ادلؤسسة والعامل لزيادة  اإلدماج يف حميط العمل والوعي واإلدراك بالظروف

كما أن بيئة العمل الفعلية وادلتغريات اليت حتدث فيها تقودنا إىل التفكري ادلستمر وادلتطور دلواجهة ىذه ادلتغريات 
وادلنافسة الشرسة ما يؤدي يف كثري من األحيان إىل وجوب تطوير الدور الذي تلعبو إدارة التدريب والتكوين لتنمية 

 كافة ادلشاكل وادلتغريات.  ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات دلواجهة

أىم اجلوانب اليت ختص  بيناتقدم من نظري بالتطبيقي لدراسة حالة شركة تكرير السكر مبستغاًل و  حاولنا ربط ماو 
 ىيكلها و تنظيمها و آلياهتا.

داء أل ادلؤسسة و ما مدى فعاليتو على تعمقنا أكثر يف ما خيص موضوعنا و درسنا واقع التدريب و التكوين داخف
البشري، وذلك من خالل مجع ادلعلومات اذلامة وتدعيمها والتأكد من مصداقيتها من خالل اإلحصائيات العنصر 

لى العمال اجلدد وتظهر فعاليتهما ع ادلقدمة وتبني أن ادلؤسسة تعتمد بشكل كبري على التدريب مقارنة بالتكوين 
العمال القدامى مبثابة ادلدربني للعمال اجلدد خلربهتم  خاصة وللعمال القدامى يف حالة تغريات طارئة فهي تعترب

 وأسبقيتهم يف اجملال
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أداء العمال وذلك من خالل الًتقيات وتغيري العقود من حمددة ما وىذا ما يظهر من خالل ا هتتم هبكما أهن   
 صة ادلادية منهابأنواعها وخا ادلدة إىل غري حمددة ادلدة ومن خالل ادلكافآت اجلماعية والفردية أي بتقدمي احلوافز 

 باالضافة إىل األجر ادلعتاد

 :نتائج الدراسة  

 خالل حبثنا إىل نتائج التاليةتوصلنا من 

 ادلعارف وادلهارات الالزمة من أجل األداء اجليد وادلتكامل  التدريب والتكوين عمليتني مًتابطني لتنميةأن  -
 وتقييم مدى فعاليتها.يرتكز التدريب والتكوين على حتديد االحتياجات، تصور الربامج وتنفيذىا  -
 تظهر األثار اإلجابية ذلما من خالل مدى إستعاب العامل وتأثره أي من خالل أداءه.  -
 التكوين و التدريب عملية دائمة ضرورة بالنسبة للعاملني و ادلنظمة. -
 ات ادلستقلية.ر يرة التغريات و التطو كالمها ديكن ادلنظمة من مسا -
يسهالن طريقة العمل داخل ادلؤسسة و هبما تزداد ثقة العامل مبؤسسة دما جيعلو يعمل بأداء عايل كالمها  -

 و مثمر.
للحصول على تدريب و تكوين فعال حيقق األىداف اإلسًتاتيجية للمؤسسة ال بد من تصميم نظام  -

 احتياجات الفرد و ادلنظمة ككل.تسيري عليو الربامج التدريبية وفق 
البد أن تويل ادلؤسسات إىتمامها بتفعيل وظيفيت التكوين والتدريب، وأن جتعل ذلا مصلحة جتسدىا  -

  ادلتعلقة هبا. بادلصاريف من ناحيةبادلدربني األكفاء أو  ودتويلها سواءا من ناحية وتشرف عليها
 صعوبات البحث : -
 من أبرز صعوبات اليت واجهتنا لدينا  -
نقص ادلراجع فيما خيص اإلشكالية حبيث أن معظم البحوث والكتابات تتحدث عن التدريب وتعترب -1 -

 التكوين رابط للتدريب ومزيج لو أي أهنما مرتبطان أي ذلما تقريبا نفس الفعالية واذلدف 
لتطبيقي ألن واقعو داخل ادلؤسسة ضئيل صعوبة احلصول على معلومات حول التكوين يف ادليدان ا-2 -

 مقارنة بالتدريب . 
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 10.........................................................…أنواعهو مبادئ التدريب 104الفرع 

 10……………………………………… …......مبادئ التدريب 4_0
 10...…………………………………………… .أنواع التدريب 4_0

 12..………………………………………4 أهداف التدريب و مجاالته 10الفرع 

 12..………………………………………………أهداف التدريب4_0     

 13………………………………………………مجاالت التدريب_0
 
 



 

 01……………………………………………المطلب الثالث 4 ماهية التكوين. 

 01…………………………………………4 مفهوم التكوين وأهميته 10. الفرع 

 01………………………………………………مفهوم التكوين_0
 .00………………………………………………أهمية التكوين_0

 00..…………………………………………4 مبادئ وأنواع التكوين.   10الفرع

 00……………………………………………………مبادئ التكوين4 _0

 00..……………………………………………………أنواع التكوين 4_0

 00…………………………………………4 أهداف التكوين ومجاالته10الفرع 

 00.………………………………………………… أهداف التكوين 4_0 

 00..…………………………………………………مجاالت التكوين4_0

 01..……………………………………………ماهية األداء المطلب الثالث4

 01..……………………………………4 مفهوم األداء وتقييم األداء  10الفرع 

 01…………………………………………………… مفهوم األداء 4_0 

 02.……………………………………………………_مفهوم تقييم األدا0

 02.………………………………4أهمية تقييم األداء وأسس تقييم األداء 10الفرع 

 02.………………………………………………ءأهمية تقييم األدا_0
 03..………………………………………………أسس تقييم األداء_0

 01…………………………………طرق عملية تقييم األداء 4أهداف و  4 10لفرع ا



 

. 

 01………………………………………………………_أهداف األداء0

 00..……………………………………………………طرق تقييم األداء_0

 

 02……ها بتحسين أداء العنصر البشري عملية التدريب و التكوين و عالقتالمبحث الثاني4 خطوات  

 02…………………………………………4 خطوات عملية التدريب لمطلب األول ا

 02...…………………………………التدريبية الفرع األول  4 تحديد االحتياجات

 02.…………………………………………مفهوم االحتياجات التدريبية – 0

 03………………………………………… _تخطيط احتياجات التدريبية04

 03..………………………………………4 تصميم البرامج التدريبية 10الفرع 

 01.…………………………………………… األهداف التدريبية تحديد –0 

 01…………………………………………………… امج _محتويات البر 0

 01.…………………………………………………ريب أساليب التد تحديد –0

 01……………………………………………………ــ اختيار المدربين 4  0 

 00.………………………………………برامج التدريبية 4ال وتقيم  تنفيذ 104الفرع  

 00.………………………………………………التدريبية4 تنفيذ البرامج _0

 



 

 

 00 .………………………………………………تقييم البرامج التدريبية  -0ا

 00.…………………………………………………مراحل تقييم المتدربين _0

   00…………………………………………الثاني 4 خطوات عملية التكوين  المطلب

 00.……………………… 4 تحديد االحتياجات و تصميم البرامج التكوين 10الفرع  

 00...………………………………………تحديد االحتياجات التكوين -0
 00..………………………………………… تصميم البرامج التكوينية  -0

 00…………………………………………...وين 4  تنفيذ البرامج التك10الفرع 

 00..………………………اإلجراءات الفنية و اإلدارية التي تسبق التكوين -0
 00……………………………فنية و اإلدارية للتنفيذ الفعلي اإلجراءات ال -0

 00.……………………………………………4 تقيم البرنامج التكويني10الفرع  

 01.…………………………………المطلب الثالث4 عالقة التدريب و التكوين باألداء 

 01..………………………………………4 عالقة األداء بالعنصر البشري 10الفرع

 01..…………………………………………4 عالقة األداء بالتدريب  10الفرع 

 02.……………………………………………4عالقة التكوين باألداء10 الفرع
 

 



 03خاتمة ................................................................................

 

 01…………………الفصل التطبيقي 4 واقع التكوين والتدريب داخل مؤسسة تكرير السكر 

 01…………………………………………………………مقدمة الفصل. 

 

 00............................................األول 4 التقديم العام للمؤسسة تكرير السكرالمبحث 

 00...................………………المطلب األول 4 التعريف بالمؤسسة و لمحة تاريخية عنها  

 00.....................……………………………التعريف بالمؤسسة 4 104الفرع 
 00......................………………………المؤسسة لمحة تاريخية عن104الفرع 

 00.....................……………………………خوصصة المؤسسة 104الفرع  

 00....................…………المطلب الثاني 4 الهيكل التنظيمي للمؤسسة و نظام العمل فيها

 RAM SUCRE …………......................00الهيكل التنظيمي لمؤسسة 104الفرع 

 RAM SUCRE ..................00..………………أهم متعاملي مؤسسة 104الفرع 

 00.........................…………………المطلب الثالث 4 نظام العمل بها و أهم أهدافها 

 RAM SUCRE ........................00.……………نظام العمل بمؤسسة  104الفرع 

 03.....................…………………………………المؤسسة 4 أهداف10الفرع 

 01.......................………4 واقع التدريب و األداء و التكوين داخل المؤسسةالمبحث الثاني

 01....................…………………………4 سياسة التدريب بالمؤسسة المطلب األول

 01.......................…………………مفهوم التدريب وأنواعه داخل المؤسسة 104الفرع 



 01...................…………………………………مفهوم التدريب بالمؤسسة 4_0

 00.....................……………………أنواع التدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالمؤسســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4_0

 00....................……………………تطبيقها 4 مراحل عملية التدريب و مدى 10الفرع 

 00....................……………………………………مراحل عملية التدريب _1

 00................. ..………………………………مدى تطبيق عملية التدريب 4 _0 

 00..................…………………………………4 الغرض من التدريب  10الفرع

 00..................…………………………واقع التكوين بالمؤسسة  المطلب الثاني 4

 00.................………………………………………4 أنواع التكوين 10الفرع

 00................……………………  وات عملية التكوين و مدى تطبيقها4 خط10الفرع 

 00...............………………………………………_ خطوات عملية التكوين0

 00..……………………………………............تطبيق عملية التكوين _مدى0

   95.............……………4 واقع األداء بالمؤسسة وتأثير التدريب والتكوين عليه10المطلب 

 03.............…………………………………………4 األداء وأنواعه10الفرع

I- 403...............………………………………مفهوم تقييم األداء بالمؤسسة 
II- 00..............…………………………………………تقييم األداء4 أنواع 

 00تأثير التدريب و التكوين على تقييم األداء............................................4 10الفرع

 00.............……………………………………4 الغرض من تقييم األداء10الفرع 

 



 00..……………………………………………………خاتمة الفصل

 00……………………………………………………العامة.  الخاتمة

 ..……………………………………………قائمة الجداول واألشكال

 ..……………………………………………………قائمة المراجع

 …………………………………………………………الفهرس

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 ملخص:

كل من التكوين وتشكيل عمليات دائمة وضرورية لالستثمار من األفراد والشركات، وليس حساب وهي وسيلة 
املؤسسات ذات األمهية اساليب معينة  وإتباع تنظيم واخلطواتالوليس هنايته، وتعتمد على  األهدافلتحقيق 

وينبغي أن نويل الكثري من االهتمام بسبب فعاليتها يف  واملستقبليةاخلاصة لكل مكونات والراسية يف التوقعات 
 ية.التأثري على أداء العنصر البشر 

 

Tant la configuration et la formation d'un processus permanent et nécessaire pour l'individu et 

l'investissement des entreprises et non une dépense et sont un moyen d'atteindre les objectifs 

et non une fin, et dépendent de l'organisation et les étapes Akunan et Vq suivre certaines 

techniques ainsi de suite institutions offrant un intérêt particulier des deux composants et 

ancrée dans les attentes avenir et devrait attacher trop d'intérêt en raison de leur efficacité 

pour influencer la performance de l'élément humain . 
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