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اىصبس ٗاىثباث ٗأٍدّا باىق٘ة ٗاىعصً عيٚ ٍ٘اصيت ٍش٘ازّا  ٗاىحَد هلل عص

اىدزاسٜ ٗح٘فٞقٔ ىْا فٜ اّجاش ٕرا اىعَو، فْحَدك اىيٌٖ ّٗشنسك عيٚ 

ّعَخل ٗفضيل ّٗسأىل اىبس ٗاىخق٘ٙ، ٍِٗ اىعَو ٍا حسضٚ، ٗاىسالً عيٚ 

 حبٞبٔ ٗخيٞئ األٍِٞ عيٞٔ أشمٚ اىصالة ٗاىسالً.

 ٗاىخقدٝس ىألسخاذ اىفاضو " ب٘عصة خاىد "مَا ّخقدً بجصٝو اىشنس 

بخفضئ باإلشساف عيٚ ٕرا اىبحث ٗسعج صدزٓ ٗعيٚ حسصٔ أُ ٝنُ٘ ٕرا 

اىعَو فٜ ص٘زة ماٍيت ال ٝشٕ٘ٔ أٛ ّقص، ّسأه هللا أُ ٝجصٝٔ عْا مو خٞس 

قبو اإلشساف عيٚ ٕرا اىعَو اىبسٞظ، ٗعيٚ اىَجٖ٘داث اىخٜ برىٖا ٍِ أجيْا 

ٝخبع ٕرا  ٗاىْصائح ٗاىخ٘جٖٞاث اىعظَٞت، اىخٜ ماُ ٝضعٖا ّصب أعْْٞا ٕٗ٘

 اىبحث بنو إخَاً جعو هللا ذىل فٜ ٍٞصاُ حسْاحٔ ًٝ٘ اىدِٝ 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

 حغَدٓ هللا فٜ زحَخٔ إىٚ ٗاىدٛ اىعصٝص

 أطاه هللا فٜ عَسٕا إىٚ اىعصٝصة اىغاىٞت اى٘اىدة اىحُْ٘

 إىٚ إخ٘حٜ ٗأخخٜ ٗأصدقائٜ عسفاّا باىجَٞو
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تدريب الموارد البشرية في صناعة القرار في المؤسسة و  تعليمدور   

–مؤسسة كوندور  –دراسة حالة   

 الملخص:

االقتصادية بوالية  تدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسةو  سعت ىذه الدراسة إذل ربديد دور تعليم
تمثل يف متغَت تابع متدريب ادلوارد البشرية، و و   تعليمقد ربددت الدراسة دبتغَت مستقل متمثل يفبرج بوعريريج، و 

 . صناعة القرار يف ادلؤسسة
قد مت و  ،مفردة (54لتحقيق أىداؼ الدراسة مت تطوير استبياف جلمع البيانات من أفراد العينة اليت بلغ عددىا )و 

العتماد على رلموعة من ذلك باو  ،لتحليل بيانات االستبياف  SPSSاستخداـ الرزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
يف صناعة القرار يف تدريب ادلوارد البشرية و  قد توصلت الدراسة إذل أف ىناؾ دور لتعليمو  ،األساليب اإلحصائية

 ادلؤسسة زلل الدراسة . 
 عة قرارات إسًتاتيجية، من أجل صناتدريب ادلوارد البشريةو  بتعليم توصي ىذه الدراسة بضرورة االىتماـ أكثرو 

 . يف ادلؤسسة
 صناعة القرار .  ، ادلوارد البشرية، التدريب، التعليم: الكلمات المفتاحية

abstract 
The study sought to determine the role of human resources education and 
training in decision-making in the economic institution in the state of 
“Bourj BouArreridj”, and the study was determined by an independent 
variable represented in human resources education and training, and a 
dependent variable represented in the institution’s decision-making. 
In order to achieve the objectives of the study, a questionnaire was 
developed to collect data from the sample members, which numbered 
(45) individuals. There is a role for human resources education and 
training in decision-making in the organization. 
And this study recommends the need to pay more attention to the 
education and training of human resources, in order to make strategic 
decisions in the institution. 
key words : Education, training, human resources, decision-making 
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 المقدمة:

كما أهنما األداة اليت إذا ،  وسيلتهاو  ادلؤسسات ادلعاصرة أداة التنميةو  التدريب يف عادل اجملتمعاتو  يعد التعليم
قد أظهرت نتائج العديد من و  ،اإلنتاجو  الكفاية يف األداءو  توظيفها مكنتنا من ربقيق الكفاءةو  أحسنا استثمارىا

التدريب و  تربز أمهية ذلك باعتبار التعليمو  ،احلضارة العامةو  التدريب دورا أساسيا يف منو الثقافةو  األحباث أف للتعليم
التدريب يستمر و  عن طريق التعليمو  ،بنائوو  من مث تقدـ اجملتمعو  تنمية للعنصر البشريو  تطورو  أساس كل تعلم

يف مجيع رلاالت أثَت عدة عوامل كاالنفجار ادلعريف ادلتمثل يف التقدـ التقٍت اإلعداد للمهنة طادلا أف متطلباهتا متغَتة بت
يضيف و  فالتعليم يقدـ معارؼ جديدة، من حضارة إذل أخرىو  كذلك سهولة تدفق ادلعلومات من رلتمع ألخرو  احلياة

 ،أساليب العملو  عاداتيطور و  يغَت سلوؾو  االذباىاتو  يؤثر على القيمو  قدراتو  يعطي مهاراتو  معلومات متنوعة
التدريب من أحسن العمليات اليت تقـو هبا و  فالتعليم، كل ىذا ينعكس على صناعة القرار بادلؤسسات االقتصاديةو 

 ديكنها من خلق ادليزة التنافسيةو  شلا يعود بالنفع على ادلؤسسة، إدارة ادلوارد البشرية هبدؼ صناعة القرار الرشيد
 .  ودة الشاملةربقيق اجلو  العصرنة مسايرةو 

 اإلشكالية أوال : 

ما واقع ذلك يف مؤسسة  ؟ و يف صناعة القرار يف ادلؤسسة تدريب ادلوارد البشريةو  ما مدى مسامهة تعليم
 كوندور؟ 

 :ثل يفقصد ضبط ادلوضوع الدراسة أكثر قمنا بطرح أسئلة فرعية تتمو 

 : األسئلة الفرعية

 ؟ تدريب ادلوارد البشريةو  يت تعليمما ىي ادلضامُت األساسية لعملي 
  ؟ما ىي ادلداخل األساسية لصناعة القرار يف ادلؤسسة 
 ؟ ذلك على صناعة القرار فيها يثر ىلو ؟ تدريب ادلوارد البشريةو  ىل تعتمد مؤسسة كوندور على تعليم 

 البحثفرضيات : ثانيا

 : سئلة مت إدراج الفرضيات التاليةكإجابة مبدئية على ىذه األ

 سسة اليت تضمن مسايرة تنمية ادلوارد البشرية يف ادلؤ لتدريب من بُت أىم وظائف إدارة و االتعليم و  تعترب عملييت
 . لتحوالت احلاصلة يف زليط ادلؤسسةاالتطورات و 
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 ادلراحل اليت تستهدؼ ازباذ القرار الصحيح و  صناعة القرار يف ادلؤسسة مفهـو واسع جدا يتعلق بكل العمليات
 . يق أىداؼ ادلؤسسةيصب يف إطار ربقالذي 

 ىي تعتمد عملييت التعليمو  ،التميزو  مؤسسة كوندور من بُت ادلؤسسات الرائدة اليت تسعى إذل ربقيق النجاح 
 . ضمن ادلداخل اليت تساعد على ذلك التدريبو 

 :أىمية الدراسة ثالثا

 : لدراسة من خالؿ اجملاالت التاليةتربز أمهية ا

إذل التعرؼ و  تدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرارو  أمهية تعليمو  ة الدراسة يف زلاولة التعرؼ على دورتتمثل أمهي-
 . مراحل صناعة القرارو  على مضموف العملية التدريبية

ذلما أثار و  تنمية قدراهتمو  التدريب من مصادر إعداد موارد بشرية كفئة حيث يعمالف على تطوير كفاءهتمو  التعليم -
 . جيابية على ادلؤسسةا

 تدريب ادلوارد البشرية يفو  القائمُت على ادلؤسسات االقتصادية يف التعرؼ على دور تعليمو  تساعد صناع القرار -
 . فعالية صناعة القرارات الرشيدة

 . يف رلاؿ صناعة القرارات اإلداريةو  تدريب ادلوارد البشريةو  إثراء ادلعرفة العلمية يف رلاؿ تعليم -

 أىداف الدراسة : عاراب

 : ىداؼ اليت يسعى إليها ىذا البحثمن األ

 . وارد البشرية بادلؤسسة اجلزائريةتدريب ادلو  تسليط الضوء على موضوع تعليم-

 تدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات االقتصادية و  إبراز ضرورة تعليم -

 معرفة سلتلف ادلراحل اليت سبر هبا عملية صناعة القرار .  -

 : أسباب اختيار الموضوعخامسا : 

ذاتية تزيد من و  إف مربرات اختيار ىذا ادلوضوع تعود أساسا إذل أمهيتو اليت تنبع من عدة اعتبارات موضوعية
 : ادلتمثلة يفو  حث الباحث على زلاولة الوصوؿ إذل نتائج علمية ىادفة

 الرغبة باإلدلاـ أكثر هبذا ادلوضوع اجلدير بالدراسة .  -
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 تدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسة . و  على دور تعليمالتعرؼ  -
 . التدريب يف مراحل صناعة القرارو  الكشف على تأثَت التعليم -
 التميز . ا البشرية من أجل ربقيق النجاح و تدريب مواردىو  حاجة ادلؤسسات اجلزائرية إذل تعليم -

 سادسا : صعوبات الدراسة

 تعرضت الدراسة و خاصة ادليدانية إذل رلموعة من الصعوبات سبثلت يف :     

 عدـ توفر مراجع كافية اخلاصة بتعليم ادلوارد البشرية .  -
 رفض بعض العاملُت بادلؤسسة اإلجابة على أسئلة االستبياف .  -
 ستبياف . صعوبة احلصوؿ علة معلومات من طرؼ العاملُت يف ادلؤسسة و كذلك التماطل يف إرجاع اال -

 سابعا : نموذج الدراسة 

مت اصلاز منوذج الدراسة الذي يضم ادلتغَتين وأىم أبعاد كل متغَت و العالقات بُت ادلتغَت ادلستقل ) تعليم و تدريب     
 ادلوارد البشرية ( وادلتغَت التابع ) صناعة القرار يف ادلؤسسة ( ، كما يوضح الشكل : 

 : نموذج الدراسة  01شكل رقم 

 
  من إعداد الطالبةالمصدر : 

 صناعة القرار في المؤسسة 

تشخيص ادلشكلة -1  

مجع البيانات و ادلعلومات -2  

ربديد البدائل و تقوديها  -3  

اختيار البديل ادلناسب  -4  

تنفيذ القرار و مراقبتو  -5  

 

دور تعليم و تدريب الموارد 
 البشرية

تعليم ادلوارد البشرية -1  

تدريب ادلوارد البشرية  -2  
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 ثامنا : حدود الدراسة 

 سبثلت حدود الدراسة فيما يلي :     

 إلنتاج وتسويق األجهزة اإللكًتونية واإللكًتومنزليةسبت ىذه الدراسة يف مؤسسة كوندور الحدود المكانية :  -1
 بوالية برج بوعريريج، حيث مت توزيع استمارة البحث على فئة من اإلداريُت و العماؿ . 

وحىت شهر جواف  2022مت اصلاز ىذه الدراسة خالؿ الفًتة الواقعة ما بُت شهر أفريل الحدود الزمنية :  -2
2022 . 

فيها و ىي تعليم و تدريب ادلوارد اقتصرت ىذه الدراسة على ادلتغَتات الرئيسة ادلعتمدة الحدود العلمية :  -3
 البشرية و صناعة القرار يف ادلؤسسة . 

 ىيكل الدراسة  تاسعا :

مت تقسيم البحث إذل فصلُت : فصل نظري وفصل تطبيقي خصص لدراسة ميدانية ، وسوؼ تقسم فصوؿ ىذه     
 الدراسة كما يلي : 

تعليم وتدريب ادلوارد البشرية و صناعة القرار يف ادلؤسسة، وسوؼ سوؼ نتناوؿ فيو مفاىيم حوؿ الفصل األول 
نقسم ىذا الفصل إذل مبحثُت ، نعاجل يف ادلبحث األوؿ عموميات حوؿ تعليم وتدريب ادلوارد البشرية ، أما ادلبحث 

 الثاين نعاجل فيو صناعة القرار يف ادلؤسسة . 

وارد البشرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسة من خالؿ دراسة سوؼ نتطرؽ إذل دور تعليم وتدريب ادلالفصل الثاني 
ثالث مباحث، ادلبحث ميدانية يف مؤسسة كوندور إلنتاج وتسويق األجهزة اإللكًتونية واإللكًتومنزلية و سنقسمو إذل 

ة و األوؿ سنقـو بتقدًن مؤسسة كوندور زلل الدراسة، و سوؼ نعرض يف ادلبحث الثاين منهجية الدراسة التحليلي
 نتائجها ، أما يف ادلبحث الثالث سنقـو بعرض نتائج الدراسة . 
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 تمهيد : 
ربسُت أداء ادلوارد البشرية و  فهو األداة اليت سبكن ادلؤسسة من تنمية، للتدريب أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسة

الذي يشهد تطورات و  خصوصا يف عادلنا ادلعاصر، مهامهم بالشكل االجيايبو  يضمن القياـ بأعماذلمو  بشكل مستمر
التعليم ىو أحد األساليب اليت تقـو و  ،ىذا على ادلؤسسة أف تتأقلم مع متغَتات احلاصلةو  ،سلتلف اجملاالت عديدة يف

كفاءة أفرادىا حىت تتمكن من صناعة قرارات و  تطوير سلوؾو  مهاراتو  هبا ادلؤسسات احلديثة لتنمية معارؼ
 .  أىدافهاإسًتاتيجية تساعدىا يف ربقيق 
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 تدريب الموارد البشرية و  تعليمعموميات حول األول:المبحث 

إذ مها ضمن ادلراتب ادلتقدمة يف ، التدريب إحدى الوظائف اذلامة إلدارة ادلوارد البشريةو  تعد وظيفيت التعليم
 قائمة عوامل صلاح ادلؤسسات يف العادل ألمهيتهما البالغة اليت تنعكس من خالؿ أداء العاملُت . 

 : تعليم الموارد البشرية األول المطلب
إف االىتماـ بتكوين القدرات و  ،االجتماعيةو  يعد االستثمار يف التعليم ادلطلب األساسي لتحقيق التنمية االقتصادية

اليت من و ، القدرات الالزمة للمشاركة يف العملية التنمويةو  البشرية عن طريق التعليم يهدؼ إذل إكساهبا ادلهارات
زبفيف حدة الفقر إذ ديكن ربقيق النمو االقتصادي و ، خيفض مستوى الفقرو  النمو االقتصادي مادتو خالذلا يستمد

 من خالؿ التنمية .
 : مفهوم تعليم الموارد البشرية أوال
 : ىيد أعطيت عدة تعاريف للتعليم و لق
سلوؾ جديد  ارسةىو القدرة على شل، و م يف ادلعجم ادلتخصص بأنو: اكتساب تصرؼ جديدرؼ التعليعي -1
 1. اذباىات جديدةو 
حصيلة و  قدراتوعلقة دبعرفة اإلنساف ومهاراتو و اجلهود ادلتو  اخلرباتو  األجهزةو  : " رلموعة العملياتيقصد بالتعليم -2

مصادر عديدة تؤدي إذل زيادة و  التعليم ىو مفهـو مشورل بأشكاؿو  ،خرباتو يف رلاؿ علمي زلدد أو أكثر من رلاؿ
ادلصادر ادلرتبطة بًتاكم معرفة اإلنساف و  ادلؤسساتو  يشمل مفهـو التعليم كافة ادلراحلو  ،التخصصية معرفتو العامة أو

دائرية إذ أف و  التنمية إال أهنما يرتبطاف بعالقة اجيابيةو  بالرغم من جدلية العالقة بُت التعليمو  ،يف اجملاالت ادلختلفة
 2اجيابيا على اآلخر . التحسن يف أي منهما ينعكس

إحداث و ، ادلعلوماتو  من خالؿ التعريفُت السابقُت فإف التعليم ىو النشاط الذي يهدؼ إذل تزويد األفراد بادلعارؼو 
 على اجملتمع بشكل عاـ .و  قتصادعلى االو  دبا يعود بالفائدة على الفرد، التغَتات اإلجيابية يف السلوؾ

 
 
 

                                                             
1Philippe champy et christiane . eteve dictionnainre encylopedique l education et de la formation . 
ed nathan universite paris 1998 p 82 . 

 – 2012مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو التسيَت، جامعة منتوري،  – الواقع واألفاق –التنمية البشرية في الجزائر مريبعي سوسن، 2
 .  42، ص 2013
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 ثانيا : أىمية تعليم الموارد البشرية 

إعداد الكوادر البشرية اليت تعد الدعامة احلقيقة اليت تستند عليها و  مال رئيسيا يف صنعيعد التعليم عا
 1: تتمثل أمهية التعليم يف ما يليو  تطوير منتجاهتاو  ادلؤسسات يف ربقيق أىدافها

يتم  فهو الوسيلة األساسية اليت، مستقبالو  حاضرا، ملحة لكل فرد من أفراد اجملتمعو  التعليم يعد حاجة ضرورية -
 القتصاد ككل . و  عن طريقها بناء قوة عمل منتجة تسهم يف تعزيز ادليزة التنافسية للمؤسسات

 . جودة عاليةو  دبرونةو  أقل جهدو  يدفعو لإلنتاج بأقصر وقتو  ديثل التعليم الغذاء الذي ديد العنصر البشري باحلركة -
 . متطلبات العمل ادلتجددة باستمرارو  وريات احلياةسلوكهم دبا يتالءـ مع ضر و  يعمل على تغيَت أمناط تفكَت األفراد -
 يسهل عملية التكيف مع البيئة احمليطة هبمو  الفكريو  يرفع من مستوى وعيهم ادلاديو  يوسع ادلعارؼ لديهم -
 شلا ينعكس إجيابا على أداء ادلؤسسة اليت يعملوف فيها، الكفاءات دلواكبة التطوراتو  ادلهاراتو  يكسبهم اخلرباتو 
 يعزز من قدرهتا التنافسية . و 
 إعداد قوى عاملة عالية قادرة على ادلنافسة على ادلستوى الدورل . -

 ثالثا : أىداف تعليم الموارد البشرية 
، ادلعارؼ، تزويده بادلعلوماتو  يهدؼ التعليم إذل إعداد اإلنساف إعدادا متكامال يف سلتلف جوانب شخصيتو

 2ذلك من خالؿ : و  مسئولياتو ادلختلفةو  قيم الالزمة للقياـ بأدوارهالو  االذباىات، العادات، ادلهارات
فالتعليم ، منها أىداؼ ادلؤسسةو  تكريسها لتحقيق األىداؼو  معلوماهتمو  تنمية معارؼ ادلتدربُتتنمية المعارف :  -

معرفة و  ،العملمعلوماهتم وفقا للمستجدات اليت جيب اإلدلاـ هبا إلتقاف و  يعمل على االرتقاء دبعارؼ العاملُت
 عالقات العمل . و  الواجباتو  ادلسؤولياتو  االختصاصات

ذلك جبمع كل ادلهارات و  ،االستعدادات الالزمة ألداء العملو  يقصد هبا ادلهاراتو  تنمية مهارات األفراد : -
اآلخرين  أي  التعامل معو  ىذه األخَتة اليت تعٍت خصوصا يف خدمة النشاط عند التفاعل، السلوكيةو  العمليةو  الفكرية

 ادلؤسسة ككل . و  بناء عالقات اجيابية يف خدمة النشاطو  أف التعليم يساىم يف تنمية مهارات االتصاؿ مع الغَت
 إف االستثمار يف التعليم يعترب أكثر االستثمارات أمهية على اإلطالؽ للتنمية البشرية . :تنمية اإلبداع والتكيف -
مؤسسة صناعية ، مؤسسة تربويةكانت )ادلؤسسات سواء  و  بالفائدة على العاملُتيتنب أف التعليم ىو استثمار يعود و 

                                                             
، رللة جامعة تشرين أثر تعليم الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع الصناعات الهندسية بريف دمشقعابد فضيلة، عمار ناصر أغا، 1

 .   101، ص 2015( 1( العدد )37لعلـو االقتصادية والقانونية اجمللد )للبحوث والدراسات اجلامعية، سلسلة ا
 .  174 – 173ص  2021 – 2020، جامعة مولود معمري تزي وزو، دور التعليم والتدريب في تنمية الموارد البشريةقمقاين فاطمة الزىراء، 2
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ليتمكنوا من ، سلوكيات العاملُتو  اذباىات، مستمرة تستهدؼ إجراء تغيَت يف معارؼو  أنو عملية سلططةو  ...(
 التكيف مع التغَتات اخلارجية احمليطة بادلؤسسة . و  اإلبداع

 االنتماء الفعاؿ للمجتمعو  التعليم يزود اإلنساف بالقدرة على التواصلإف  :المؤسسة تشجيع التواصل داخل -
الربامج التنموية للمسامهة االجيابية يف التنمية األفراد إذل االندماج يف اخلطط و ىذا يؤدي بو  ،العزلةو  مقاومة التهميشو 

 على زيادة معدالت النموو  الساحةمواكبة ادلستجدات اليت تظهر على و  اجملتمعية اليت تدفع باجملتمع إذل التطور
 . االقتصادي وربسُت الدخل الفردي

ىذا و  ادلعارؼ الالزمة الزباذ قرارات مستنَتةو  يهدؼ التعليم إذل مساعدة األفراد على أف تكوف لديهم ادلواقف -
 ادلستقبل . و  دلن حوذلم يف احلاضرو  لتحقيق الفائدة ألنفسهم

 يةتدريب الموارد البشر  الثاني:المطلب 
 أوال : مفهوم التدريب 

ىذا نظرا الختالؼ و  حيث ال يوجد تعريف واحد متفق عليو، تعددت التعاريف ادلقدمة دلفهـو التدريب
 : وتذكر من بُت ىذه التعاريف ما يلي ،وجهات نظر الكتاب ادلعرفُت ذلذا ادلفهـو

أداء ادلوارد البشرية يف و  تغيَت يف سلوكياتاذلادؼ إذل إحداث " التدريب ىو اجلهد ادلخطط وادلنظم وادلستمر و  -1
كفاءة األداء ليت تقود إذل رفع مستوى فعالية و االذباىات او  القدراتو  ادلعارؼو  ادلنظمة عن طريق إكساهبم ادلهارات

 1. "التنظيمي دبا ينسجم مع معايَت األداء العصرية و  الفردي
تنمية و  ادلعارؼ الالزمةو  ادلورد البشري بتزويده بادلعلوماتعملية ىادفة تسعى لتطوير يعرؼ التدريب على أنو " -2

 زيادة إنتاجيتوو  ربسُت أدائوو  ذلك من أجل رفع مستوى كفاءتوو  قناعتوو  العمل على تعديل اذباىاتوو  مهاراتوو  قدراتو
 2. االقتصاد "و  السرعةو  الوظيفة بأقصى قدر شلكن من اجلودةو  ربقيق أىدافو اخلاصةو 
 
الذي يعمل على تقرير حاجة األفراد العاملُت يف أنشطة إدارة ادلوارد البشرية و  :" عمل أو نشاط منوالتدريب ى -3

سلوكهم خالؿ و  الضعف ادلوجودة يف أدائهمو  يف ضوء نقاط القوةو  ،التأىيلو  سلتلف ادلستويات التنظيمية للتطوير
 3العمل ". 

                                                             
 .  02ص  2020، من منشورات اجلامعة االفًتاضية السورية، اجلمهورية العربية السورية، التدريب والتطويرعصاـ حيدر، 1
 .  403، ص 2018إبراىيم صابر زلمد، معايَت وزلددات بناء الربامج التدريبية كأحد تطبيقات التعليم ادلستمر ، جامعة ادلنصورة، 2

3Khalid dhafer s alhajri , the role of human resources development and training as an input to 
improve the sustainable performance of the enterprise , 2018 p 29   
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ىو العملية ادلنظمة ادلستمرة و  لتحقيق األىداؼ التنظيميةعملي يسعى و  منهج علميكما يعرؼ التدريب بأنو "  -4
أداء عمل معُت أو بلوغ  اآلراء اليت يقتضيهاو  األفكارو  ادلهارات أو القدراتو  اليت يكتسب الفرد من خالذلا ادلعارؼ

 1." ىدؼ زلدد
تلبية هتدؼ إذل ، مستمرةو  من خالؿ ىذه التعاريف ديكن أف نعرؼ التدريب على أنو عملية سلططة

صقل و  ربسُت مهاراتوو  تدعيم اذباىاتوو  من خالؿ زيادة معارفو، ادلستقبلية لدى األفرادو  االحتياجات التدريبية احلالية
 زيادة اإلنتاجية يف ادلؤسسة . و  شلا يساىم يف ربسُت أداءه يف العمل، مواىبو

 ثانيا : أىمية التدريب 
غاياهتا إذل تنامي أمهية الدور الذي يلعبو و  لبشري يف ربقيق أىدافهاأدى تزايد اعتماد كافة ادلؤسسات على العنصر ا

ادلهارات اليت و  الذي بدوره يتوقف على مدى كفاءة العاملُتو  ،تطورىاو  العنصر البشري يف حياة تلك ادلؤسسات
كفاءة   إذ يعد التدريب الشرياف الذي يتغذي، إعدادىم إعدادا صحيحاو  يتمتعوف هبا كمحصلة هنائية لتدريبهم

 ينمي مهاراهتم . و  العاملُت
 2تتمثل أمهية التدريب يف اجلوانب التالية : 

 أىمية التدريب بالنسبة للمؤسسة  -أ
 تكمن أمهية التدريب بالنسبة إذل ادلؤسسة فيما يلي : 

طريق فعن ، سواء أكاف ذلك لألداء احلارل أو األداء ادلستقبلي ادلتوقع، معاجلة نقاط الضعف لألداءو  إزالة -
 شلا ينعكس بنتائج اجيابية على ادلؤسسة . ، معاجلة نقاط ضعف األداء ديكن أف يتحسن األداء

 التدريب صفة ادلؤسسات احلديثة اليت تسعى إذل التحديث .  -
 ادلهارات اخلاصة بالعمل يف كل مستويات ادلؤسسة . و  تطوير ادلعارؼو  ربسُت -
 ادلؤسسة .  يساعد التدريب يف ربط أىداؼ العاملُت بأىداؼ -
 ترشيد القرارات . و  تطوير أساليب القيادة -
 شلا يؤدي إذل توضيح السياسات العامة للمؤسسة. ، يساعد العاملُت يف التعرؼ على األىداؼ التنظيمية -
 إمكانياهتا . و  ذلك هبدؼ تطوير برارلهاو  يساىم يف انفتاح ادلؤسسة على اجملتمع اخلارجي -

 أىمية التدريب بالنسبة إلى العاملين  -ب
                                                             

، دراسة حالة ميدانية لبلدية سقانة بوالية باتنة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاسًت أكادديي، جامعة دور التدريب في تنمية الموارد البشريةنردياف مزىود، 1
 .  12، ص 2019 – 2018ياؼ ادلسيلة، بوض

، 2006الوراؽ للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل،  –مدخل استراتيجي متكامل –إدارة الموارد البشرية يوسف حجيم الطائي، مؤيد عبد احلسُت الفضل، 2
 .  274 – 273عماف، األردف، ص 
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 تكمن أمهية التدريب بالنسبة للعاملُت يف ما يلي : 
 سبكنهم من أداء واجباهتم بالكفاءة ادلطلوبة.، معارؼ قد ال تكوف موجودة لديهمو  تزويد األفراد دبهارات -
يف يف حل ادلشاكل اليت تواجههم مهاراهتم و  كما يزيد من قابليتهم،  يساعد األفراد يف ازباذ القرارات األحسن -

 بيئة العمل . 
 . العالقات اليت تتطلب ىذه األعماؿو  ،طبيعة األعماؿ اليت يؤدوهناو  تطوير سلوؾ األفراد دبا يتناسبو  ربسُت -
 الًتقية يف العمل . و  التمييزو  توفَت الفرصة أماـ األفراد للتطويرو  تنمية العوامل الدافعة لألداءو  تطوير -
 حوادث العمل . و  أخطاء األفراد العاملُت التقليل من -
 تعزيز إدراكهم بأف ادلؤسسة مكاف جيد للعمل . و  ،والء األفراد العاملُت للمؤسسةو  زيادة التزاـ -
 يساعد يف تقليل القلق الناجم عن عدـ ادلعرفة بالعمل أو قلة ادلهارات اليت ينجم عنها مكاف جيد للعمل .  -
 االذباىات . و  االتصاالتو  علومات اليت تعمل على ربسُت مهارهتم القياديةتزويد األفراد العاملُت بادل -
 تقوية سباسكهم داخل ادلؤسسة . و  ،ربسُت االتصاالت بُت األفراد العاملُت -
 زيادة األماف الوظيفي . و  االجتماعي للفردو  وى االقتصاديتربسُت ادلس -

 ثالثا : أىداف التدريب
إعادة و  على كافة ادلستوياتو  التدريب عموما إذل النهوض بالعنصر البشري العامل يف مجيع القطاعات يهدؼ

ولكن ىناؾ أىداؼ  زبتلف األىداؼ باختالؼ الربنامج التدرييب، أداء مهامو بكفاءة عاليةو  اإلعداد ادلالئم بدوره
 1: عامة منها

 ؛ ربسُت خدمات ادلؤسسة -
 ؛ يف مع ظروؼ العمل بادلؤسسةد للتكتأىيل ادلوظفُت اجلد -
 ؛وادلستقبلية الكفاءة يف أعماذلم احلاليةو  يساعد ادلوظفُت على اكتساب الفاعلية -
 ربسينو؛و  الضعف لدى ادلوظفُت للعمل على تطوير األداءو  إظهار نقاط القوة -
 ؛ إمكانية الًتشيح لشغل وظيفة أعلىتوضيح  -
 ؛ زبفيض نسبة حوادث العمل -

 
 

                                                             
دار النشر منظمة العمل الدولية، القاىرة، مصر، الطبعة األوذل باللغة نظام إدارة الموارد البشرية ) دليل تدريبي وتطبيقي للشركات (، بيًت فاف غوى، 1

 .  58، ص 2016العربية، 
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 العملية التدريبية  :رابعا 
 سلرجاتو  فاعلية التدريب ال بد أف ينظر إليو كعملية متكاملة حبد ذاهتا ذلا مدخالتو  لضماف كفاءة

 . نشاطاتو 
 : مفهوم العملية التدريبية  1

" تلك العملية اليت عن طريقها ديكن مساعدة العامل أيا كاف مستواه يف احلصوؿ  تعرؼ العملية التدريبية على أهنا :
على خربات كافية يف العمل الذي ديارسو يف الوقت احلاضر أو الذي ينتظر أف يقـو بو يف ادلستقبل . أو أهنا رلموعة 

متقدـ من أجل أداء و  ىب بشكل دائمالتأو  من األفعاؿ اليت تسمح بإعادة تأىيل األفراد ليكونوا يف حالة ف االستعداد
 1ادلستقبلية يف إطار ادلؤسسة اليت يعملوف هبا . و  وظائفهم احلالية

 مراحل العملية التدريبية : 2
بغرض سَت العملية ، تقـو إدارة ادلوارد البشرية بادلؤسسة بإعداد برامج التدريب للعاملُت لديها وفق مناىج مدروسة

 تتمثل ىذه ادلراحل فيما يلي : و  ،التدريبية بشكل جيد
 : مرحلة تحديد االحتياجات التدريبية  2-1

 بُت تلك اليت يتمتع هبا الفرد القائم بالعمل لذا يتم دراسةو  معارؼو  ىي الفجوة بُت متطلبات العمل من مهارات
 ربليل تلك الفجوة دلعرفة التدريب ادلطلوب.و 
 : يتم ربديد االحتياجات التدريبية و
خطط القوى ربليل دوراف العمل )و  وضع العمالة احلارل، على مستوى التنظيم من خالؿ دراسة : ىيكل التنظيم -أ

 تقييم أداء العاملُت . ، الوظائف ادلطلوب أدائها (و  وصف الوظائف ) األعماؿ، العاملة (
 : من خالؿ خصائص الفرد الذي سوؼ بشغل الوظيفة . على مستوى الفرد -ب
 البرنامج التدريبي مرحلة تحديد أىداف : 2-2

اليت يتم تفصيلها يف رلموعة من األىداؼ و  ،إدارات معينةو  و اليت تعٍت ربديد ادلهارات ادلطلوب رفعها لدى أفراد
أف يتم التعبَت عنها يف شكل و  لذا جيب أف توضع األىداؼ التنظيمية للتدريب، ادلطلوب ربقيقها بنهاية التدريب

، أيضا أف تتناسب ىذه األىداؼ مع احتياجات العاملُتو  ،قع من ادلتدرب بعد حضور الربنامج التدرييبالسلوؾ ادلتو 
 . رغباهتم الشخصية دبعٌت أف ربقق

 

                                                             
 .  11، ص 2016، اجلنادرية للنشر والتوزيع، تدريب وتنمية الموارد البشريةعبد الكرًن أمحد مجيل، 1
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 تصميم برنامج التدريب : مرحلة  2-3
يف ربديد األسلوب الذي سيتم استخدامو بواسطة ادلتدربُت و  و الذي يعٍت ترمجة األىداؼ إذل موضوعات تدريبية

 األقالـ ...اخل،، السبورة، توصيل موضوعات التدريب إذل ادلتدربُت كما يتم ربديد ادلعنيات التدريبية مثل األفالـ
 أيضا ربديد ميزانية التدريب . و  ،كجزء من تصميم برنامج التدريب جيب ربديد ادلدربُت يف الربنامجو 

 ىي : و  التدريبيالبرنامج تصميم يوجد عدة مبادئ يجب مراعاتها عند 
 مضموف الربنامج ؛ و  ترتيب زلتوياتو  ربديد األىداؼ من التدريب الختيار -
 رؤسائهم يف تصميم الربنامج حىت تكوف األىداؼ واضحة للجميع ؛ و  إشراؾ ادلتدربوف -
يظهر التعلم و  مراعاة تصميم الربنامج بالشكل الذي يسمح خبلق مواقف تساعد ادلتدرب على أف يكتسب -

 ؛ ادلطلوب
حيافظ على اىتمامو و  التنوع يف طرؽ التدريب بالشكل الذي جيذب ادلتدربو  احلفاظ على درجة من التعدد -

 بالربنامج ككل ؛ 
 لكن جيب أف يتفهم دوره على أنو مساعد اآلخرين ؛ و  على ادلدرب أال يتقمص شخصية ادلدرس -
 1أف يكوف الربنامج التدرييب قاصر على عدد قليل من ادلتدربُت ؛  -
 تنفيذ البرنامج التدريبي : مرحلة  2-4

أىم ىذه اجلوانب التنفيذية ىي و  يهتم ادلخطط التدرييب بوضع اإلطار العاـ للجوانب التنفيذية للربامج التدريبية
 : 
كذلك التتابع الزمٍت للموضوعات التدريبية ادلختلفة و  موعد انتهائوو  توقيت الربنامج من حيث موعد بدء الربنامج -

 ؛ 
تصميم و  تنسيق التتابع الزمٍت للموضوعات التدريبية ادلختلفة من حيث اختيار ادلكاف وفقا دلتطلبات الربنامج -

 ادلستلزمات الضرورية يف كل برنامج ؛ و  ،طريقة جلوس ادلتدربُت
 توزيعها ( ؛ و  ذبهيز ادلطبوعات ) استالمها -
 ؛االتصاؿ بادلتدربُت -
 ؛ االتصاؿ بادلدربُت -

 

                                                             
 .  112 – 111، ص 2018، فضاءات للنشر والتوزيع، إدارة الموارد البشرية ) أساليب اإلدارة الحديثة (تيم،  يزف زلمد باسم1
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 المتدربين و  ييم البرنامج التدريبي: مرحلة تق 2-5
ىو كذلك و  ىاما ال ينفصل عن باقي أنشطة التدريبو  ادلتدربُت نشاطا رئيسياو  يعترب تقييم برامج التدريب

 اإلجيابية ادلستهدفة من التدريب . و  نشاط مستمر ينبغي أف حيضى بعناية خاصة ضمانا لتحقيق الفعالية
 : إذل ادلراحل التاليةييم التدريب ديكن تقسيم عملية تقو 
 تصميم الربامج التدريبية ؛ و  تقييم التدريب أثناء زبطيط -
 ؛ ب أثناء تنفيذ الربامج التدريبيةتقييم التدري -
 تقييم التدريب بعد انتهاء العمل التدرييب ؛  -

 و تتعدد وسائل تقييم التدريب لتشمل : 
 منوذج تقرير مسئوؿ التدريب أو مشرؼ الربنامج التدرييب ؛  -
 منوذج استطالع رأي ادلتدرب ؛ -
 ادلوظفات الذين تدربوا ؛ و  استطالع أراء رؤساء ادلوظفُت -
 تقارير تقييم ادلتدربُت ؛  -
 اختبارات ادلتدربُت خالؿ أو بعد الربنامج التدرييب .  -
 ادلالحظة ادليدانية بالعمل دلن أسبوا برنامج التدريب ؛  -

 و تنقسم أساليب تقييم عائد التدريب إذل : 
 ذلك مثل : و  أساليب كمية مباشرة -أ

 قياس الوفرة يف تكلفة مستلزمات اإلنتاج ؛ -
 حوادث العمل ؛ و  تكلفة إصاباتو  قياس مدى خفض عدد -
 معدؿ دوراف العمل ؛  -
 معدؿ الغياب ؛  -
 ذلك مثل : و  أساليب غَت كمية أو غَت مباشرة -ب
 استقصاء الرؤساء ادلباشرين ؛  -
 مالحظة أداء ادلتدرب بعد التدريب ؛  -
 مث يتم تقييمها ؛ ، تكليف ادلتدربُت ببحوث -
 استقصاء ادلتدربُت ؛  -
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 1؛ اوى ادلتعاملُت مع ادلؤسسة طبيعة شكو  مالحظة مدى التغيَت يف حجم -
 ديثل مراحل العملية التدريبية (2)شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة المصدر:
 

 تعليم الموارد البشرية و  بين عمليتي تدريبالعالقة  الثالث:المطلب 
يتم و  رلاالت ادلعرفة لديوو  التدريب، حيث أف التعليم يستهدؼ توسيع مدارؾ الفردو  ىناؾ عالقة بُت التعليم

 بالتارل فالتعليم أوسع نطاقا من التدريب.و  الكليات،و  ادلعاىدو  من خالؿ ادلؤسسات األكادديية مثل ادلدارس ذلك
مهارات الفرد يف رلاؿ أو رلاالت زلددة للعمل. و  يستهدؼ تنمية قدراتو  يعترب التدريب ضيقا من حيث النطاؽ،و 

 2التعليم يتحقق يف األجل الطويل.عائد و  جل القصَت،من ناحية أخرى، يعترب عائد التدريب مباشرا أي يتحقق يف األ
 أو حيل مشكلة من مشاكل معينة، فالتدريب يرتكز على إعداد الفرد بالكيفية اليت يؤدي دبقتضاىا عمال ما

ادلشاكل التعليم من شأنو أف ديد اإلنساف دبعلومات تفسَتية أو تعليمية عامة تساعده على مواجهة ادلوقف أو حل و 
 3. اليت تواجو حياتو العامة

 

                                                             
لسعودية، الرياض، زلمد بن دليم القحطاين، إدارة ادلوارد البشرية ) ضلو منهج اسًتاتيجي متكامل (، العبيكاف للنشر، الطبعة الرابعة، ادلملكة العربية ا1

 .  147 – 146، ص 2015احملمدية، 
 . 220، ص 2019علياء جراد، فاطمة الصيفي، إدارة ادلوارد البشرية مدخل وظيفي، مكتبة االقتصاد، 2
االقتصادية بوالية جريب عبد احلكيم، دور تدريب وربفيز ادلوارد البشرية يف تعزيز األداء ادلستداـ للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة رلموعة من ادلؤسسات 3

 .  03، ص 2018-2017ف، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علـو يف العلـو االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطي

التدريبية االحتياجاتربديد   

 تصميم الربنامج التدرييب

 تنفيذ برنامج التدريب

 تقييم العملية التدريبية
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فسواء كانت ادلؤسسة تطبق منهجا رمسيا أو تكوف ملتزمة بعملية ، منو فإف التعليم يقع يف قلب التدريبو 
الشرط األساسي ادلسبق و  فإف التعلم، طويلة ادلدى من خالؿ أسلوب منهجيو  التنظيمية ادلستمرةو  التنمية الفردية

 1. دوث أي تغيَت يف األداء يف العملحل
تنظيمية داخل ادلؤسسة  أو التدريب يهدفاف إذل تنمية القوى البشرية يف سلتلف ادلستويات الو  إف نشاط التعليم

 .نصر احلاسم يف العملية اإلنتاجيةيستمداف أمهيتهما من ارتباطهما بعنصر ادلوارد البشرية الذي يعترب العو  .خارجها
فإف نشاط التدريب يلقى اىتماما كبَتا يف ادلنظمات احلديثة نتيجة إدراؾ أمهية الدور الذي يلعبو يف ربقيق  لذلكو 

 للمؤسسة  األىداؼ اإلسًتاتيجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ن متطلبات شهادة بوغريس المية، التدريب ومدى مسامهتو يف ربسُت أداء ادلؤسسة العمومية، دراسة حالة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، مذكرة مقدمة صم 1
 .  20، ص 0222 - 0220، 2لـو التسيَت، جامعة اجلزائر ادلاجيستَت يف ع
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 المبحث الثاني : صناعة القرار في المؤسسة

من أف صلاح العملية اإلدارية تأيت أمهية ىذه الوظائف و  ،تعترب عملية صنع القرار إحدى أىم وظائف اإلدارة
 حيث تواجو ادلؤسسات مواقف، فال ديكن أداء أي نشاط ما دل يتخذ بشأنو قرار، مرتبطة بصنع القرار السليم

لكن قبل ازباذ القرار ال بد من صناعتو ، الصعوبةو  مشاكل ربتاج إذل ازباذ قرارات بشأهنا تتفاوت من حيث األمهيةو 
بالتارل ال بد أف تكوف القرارات صائبة فقد يتوذل صنع القرار و  طوات اليت ربل ادلشكلةإذ جيب إتباع سلسلة من اخل

 فرد واحد أو يستعُت دبجموعة من األفراد .

 : ماىية صناعة القرار في المؤسسة المطلب األول
ياهتا التنظيمية، تعترب عملية صنع القرارات عملية ديناميكية تشكل احملور الرئيسي لوظائف اإلدارة عرب سلتلف مستو 

 إمنا شاملة جلميع ادلستويات يف ادلؤسسة .و  فعملية صنع القرارات ال تكوف مقصورة على مستوى بعينو
يعرؼ القرار على أنو " االختيار ادلدرؾ بُت البدائل ادلتاحة يف موقف معُت أو ىو ادلفاضلة بُت :  مفهـو القرار -1

 1اختيار احلل األمثل من بينهما " . و  حلوؿ بديلة دلواجهة مشكلة معينة
ينتج و  ،: "ىي العملية االجتماعية اليت يتم من خالذلا اختيار مشكلة لتكوف موضعا لقرار مامفهـو صناعة القرار -2

 2التطبيق ." و  عن ذلك االختيار ظهور عدد زلدود من البدائل يتم اختيار أحدىا موضع التنفيذ
 3مواقف تتطلب من صانع القرار ادلرور هبا للوصوؿ دلرحلة ازباذ القرار ". و  صناعة القرار ىي :" مراحل -3
 ،عملية تتضمن رلموعة من األنشطة ادلتسلسلة اليت تبدأ من التفكَت يف ادلشكلة أو موقف معُتصنع القرار ىو " -4
 4". ادلوقفو  تنتهي يف اختيار أنسب احللوؿ كقرار دلواجهة ادلشكلةو 

خالؿ من سبق ديكن القوؿ بأف صناعة القرار عبارة عن تنظيم أو عملية معقدة للغاية تتدخل فيها عوامل  من
بُت البدائل ادلتاحة أنسبها من و  ربديد أفضل احللوؿو  فهو اخلطوات اليت يتم دبقتضاىا البحث يف ادلشكلة، متعددة

 . حلل ادلشكلة
فهو ، غالبا ما يشار إليو دبرحلة اختيار البديل ادلناسبو  صنع القرار: ىو مرحلة حامسة من ضمن مراحل ازباذ القرار

 نتاج عملية صنع القرار ذاهتا . 

                                                             
 . 09ص ، 2016مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، طارؽ عبد الرؤوؼ عامر، إيهاب عيسى ادلصري، صناعة وازباذ القرار، 1

2M, A , muaid jabbar hasan salih , The role played by the major companies in the making of the 
american political decision , 2019 , p 423  

صوؿ على روال عبد الرحيم محدي القطب، دور ادلرأة يف صنع القرار يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية، قدمت ىذه األطروحة استكماال دلتطلبات احل 3
 .  22، ص 0220نجاح الوطنية يف نابلس، فلسطُت، درجة ادلاجيستَت يف التخطيط والتنمية الساسية بكلية الدراسات العليا يف جامعة ال

، أطروحة مكملة فاطمة الزىراء مهديد، أثر الثقافة التنظيمية على فعالية صنع القرار بادلؤسسة االقتصاية، دراسة حالة رلموعة بن محادي بربج بوعريريج 4
 .  42، ص 0224 – 0222لنيل شهادة دكتورة يف علـو التسسَت، جامعة زلمد بوضياؼ بادلسيلة، 
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لكنها و  صنع القرار يعرب عن عملية عقالنية رشيدة ال تقتصر على االختيار فقط، ازباذ القرارو  الفرؽ بُت صنع القرار
االختيار بينما ازباذ القرار بينما ازباذ القرار ىو اختيار أفضل البدائل و  ادلقارنة بُت البدائلو  ،يف عمليات فرعيةتتبلور 

 ادلتاحة بعد دراسة النتائج ادلتوقعة من كل بديل . 
 الفرؽ بُت صنع القرار وازباذ القرار (03الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالبة

 صناعة القرار في المؤسسة مراحل : المطلب الثاني

 1و ديكن إمجاؿ مراحل عملية صنع القرار يف ما يلي :

 مرحلة تشخيص المشكلة  -1

ىي ، أبعادىاو  ىو بصدد التعرؼ على ادلشكلة األساسيةو  من األمور ادلهمة اليت ينبغي على ادلدير إدراكها
الوقت ادلالئم و  ،أسباهباو  عدـ اخللط بُت أغراضهاو  ،درجة أمهية ادلشكلةو  ،ربديده لطبيعة ادلوقف الذي خلق ادلشكلة

 ادلناسب بشأهنا . و  الفعاؿازباذ القرار و  للتصدي حللها
 المعلومات و  مرحلة جمع البيانات -2

ادلعلومات ذات الصلة بادلشكلة و  اقًتاح بدائل مناسبة حللها يتطلب البياناتو  ،إف فهم ادلشكلة فهما حقيقيا
 يانات الدقيقةيعتمد على قدرة ادلدير يف احلصوؿ على أكرب قدر شلكن من الب، ذلك أف ازباذ القرار الفعاؿ، زلل القرار

                                                             
 . 38 – 37، ص 2015نواؿ عبد الكرًن األشهب، ازباذ القرارات اإلدارية أنواعها ومراحلها، دار أرلد للنشر والتوزيع، الطبعة العربية 1

وجمع المعلومات المشكلةتحليل   

 التعرف على المشكلة

 تطوير البدائل وتقييمها

 اختيار البديل المناسب

البديل المختار تنفيذ  

 متابعة وتقييم القرار

 عملية صنع القرار

القرار اتخاذعملية   
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مث يقـو ، من مث ربديد أحسن الطرؽ للحصوؿ عليهاو  ،ادلالئمة زمنيا من مصادرىا ادلختلفةو  ادلعلومات احملايدةو 
على الوصوؿ إذل القرار معلومات تساعده و  خيرج من ذلك دبؤشراتو  األرقاـو  يقارف احلقائقو  بتحليلها ربليال دقيقا

 ادلناسب . 
 ادلعلومات اليت يستخدمها ادلدير إذل : و  اإلدارة أنواع البياناتو قد صنف بعض علماء 

 الثانوية ؛ و  ادلعلومات األوليةو  البيانات -
 ادلعلومات الكمية ؛ و  البيانات -
 ادلعلومات النوعية ؛ و  البيانات -
 احلقائق ؛ و  األمور -
 تقويمها و  مرحلة تحديد البدائل المتاحة -3

 عدة عوامل منها :  نوعها علىو  و يتوقف عدد من احللوؿ
 و الوقت ادلتاح أماـ متخذ القرار،، إمكانياهتا ادلادية، الفلسفة اليت تلتـز هبا، السياسات اليت تطبقها، وضع ادلنظمة

بتكاري الذي فكَت االالذي يعتمد على الت، ادلبدعو  قدرتو على التفكَت ادلنطقيو  -متخذ القرار –اذباىات ادلدير 
التوصل إذل عدد زلدود و  ترتيبهاو  خلقو األفكار شلا يساعد على تصنيف البدائل ادلتواترةو  التوقعو  يرتكز على التصور

 منها . 
 مرحلة اختيار البديل المناسب لحل المشكلة  -4

اعتبارات موضوعية يستند إليها ادلدير و  اختيار البديل األنسب وفقا دلعايَتو  ادلتاحةو تتم عملية ادلفاضلة بُت البدائل 
 أىم ىذه ادلعايَت : و  يف عملية االختيار

فيفضل البديل الذي حيقق ذلم األىداؼ أو أكثرىا مسامهة يف ، ربقيق البديل للهدؼ أو األىداؼ احملددة -
 ربقيقها ؛ 

 إجراءاهتا ؛ و  نظنهاو  قيمهاو  أىدافهاو  اتفاؽ البديل مع أمهية ادلنظمة -
 فيذه ؛ لتناستعدادىم و  قبوؿ أفراد ادلنظمة للحل البديل -
 ادلعامالت الناجحة بُت أفراد التنظيم ؛ و  درجة تأثَت البديل على العالقات اإلنسانية -
 تعميم نتائجوو  مراقبتوو  تنفيذ القرارمرحلة  -5

. لكن ىذا االعتقاد خاطئ، يعتقد بعض متخذي القرار أف دورىم ينتهي دبجرد اختيار البديل األفضل للحل
رقابة و  متابعةو  ألف البديل األفضل الذي يتم اختياره حلل ادلشكلة يتطلب التنفيذ عن طريق تعاوف اآلخرين ذلك
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كما أف شعور ،  إدلاـ من ذلم عالقة بالتنفيذو  قد يتطلب األمر معرفةو  .فاعلية القرارو  التنفيذ للتأكد من سالمة التطبيق
 . لقرار( إذل عمل فعاؿابَت يف حسن ربويل البديل )بشكل كالعاملُت دبشاركتهم يف صنع القرار يساىم 

الًتكيز و  تعميم القرار، إال أنو جيب يف مجيع احلاالت، الشفهي، و ىناؾ عدة طرؽ لتنفيذ القرار منها احلظي
 مارل لتسهيل عمليات الرقابةو  أنو من األفضل أنو يكوف مرتبط جبدوؿ زمٍتو  عليو بواسطة الًتغيب أو الًتىيب كما

 1التأكد من التنفيذ يف كل ادلراحل ليسَت وفقا للقرار .و  استمراريتهاو 
 المطلب الثالث : المشاركة في صناعة القرار 

 : مفهوم المشاركة في صناعة القرار أوال 
 من خالؿ تبادؿ اآلراء، فرصة ادلسامهة يف القرارات ؤسسةادلشاركة يف صناعة القرار ىي إعطاء كافة أفراد ادل

أىداؼ ادلؤسسة اليت ينتموف و  ،قواعد موضوعية تؤدي أىداؼ األفراد من جهةو  االستفادة من خربات وفق أسسو 
 إليها من جهة أخرى .  

 أىمية المشاركة في صناعة القرار : ثانيا 
ائرة وجدت اإلدارة يف ادلؤسسات احلديثة أف ىناؾ ضرورة إذل األخذ دببدأ ادلشاركة يف صناعة القرار مع توسيع د

 2تأكدت نتيجة لعوامل من أمهها : و  قد ظهر ىذا االذباهو  ،عدـ تركيز القرار يف يد فرد واحدو  ادلشاركُت كلما أمكن
 تضخم حجمها . و  منو ادلؤسسات -
احلقيقة ادلنطقية اليت تؤكد بأف الفرد مهما توافرت لو من قدرات ذاتية فإنو يعجز عن اإلحاطة بكل الظروؼ يف   -

 كل األوقات . 
وضح من أمهية الشورى ) األسلوب الدديقراطي ( يف القيادة اإلدارية الذي يتجسد أساسا يف و  ما دلسو اخلرباء -

ما و  توسيع دائرة ادلشارة يف صناعة القرار خاصة فيما يتعلق بتلك القرارات اليت تؤثر يف ادلشاركُت أو يف أعماذلم
 هم . التزامو  حيققو ذلك من مزايا عديدة مثل ضماف تعاوهنم

كما أف ،  خربات متنوعةو  دبعلوماتإف توسيع نطاؽ ادلشاركة قد يؤدي إذل إثراء القرارات ألهنا تصبح متأثرة  -
اإلجراءات ادلتخذة تكوف أكثر مالئمة دلتطلبات ادلوقف الذي يتفاعل معو ادلشاركوف فضال عن أف كل مشارؾ 

ىذا يكسبو خربات أكثر تزيد من  و  ادلتخذة تتأثر بو اإلجراءاتو  يصبح أكثر اىتماما بادلوقف طادلا أف القرارات
 نضجو .   و  كفاءتو

 المطلب الرابع : الدراسات السابقة 
                                                             

 . 273، ص 2016 – 07بلحاج فتيحة، األسس النظرية والعلمية يف ازباذ القرار، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات االقتصادية، العدد 1
 .  29نواؿ عبد الكرًن األشهب، مرجع سابق، ص 2
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للعديد من الباحثُت يف  اىتماماتدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسة و  ناؿ موضوع دور تعليم
مت االعتماد على بعض الدراسات اليت ذلا صلة فيما يلي و  ،زبصصات عملية حيث توفرت دراسات تناولت موضوعنا

 كذا زلاولة االستفادة منها . و  التشابو مع دراستناو  ىذا هبدؼ التعرؼ على مواضع االختالؼو  ،بادلوضوع
 تدريب الموارد البشرية و  الدراسات السابقة لتعليمأوال : 

المؤسسة العمومية "دراسة حالة وزارة مدى مساىمتو في تحسين أداء و  التدريب ( 2102) بوغريس المية  -1
 البيئة " .و  التهيئة العمرانية

أداء و  مدى مسامهتو يف ربسُت أداء األفراد يف ادلؤسسةو  هتدؼ ىذه الدراسة الكشف عن فعالية التدريب
تباط باعتبار التدريب موضوعا أساسيا من موضوعات اإلدارة يف العصر احلارل دلا لو من ار ، ادلؤسسة على حد سواء

قدرات األفراد بالشكل الذي يضمن تضييق الفجوة بُت ىذه و  مهاراتو  التحسُت ادلستمر يف معارؼو  مباشر بالتطوير
كما يسمح ألعضاء ادلؤسسة بأف يكونوا يف حالة من ،  بُت متطلبات الوظائف يف ادلؤسسةو  ادلهاراتو  ادلعارؼ

بيئتها . إال أف التزاـ اإلدارة و  ادلستقبلية يف إطار ادلؤسسةو  التأىب بشكل دائم من أجل وظائفهم احلاليةو  االستعداد
تنفيذ العملية ، تصميم الربامج التدريبية، العليا بتطبيق مراحل التدريب اليت تشمل ربديد االحتياجات التدريبية

اإلطارات و  ادلاديةىذا ألسباب متنوعة منها توفر اإلمكانيات و  من مث تقييمها يتفاوت من مؤسسة إذل أخرىو  التدريبية
 باإلضافة إذل القدرة على تقييم، القدرة على استخداـ التكنولوجيا ادلتطورة يف الربامج التدريبيةو  ،ادلؤىلة للتدريب

 ذلك لرفع مستوى األداء يف ادلؤسسة . و  البعيدو  ربديد آثارىا على ادلدى القريبو  متابعة نتائج العملية التدريبيةو 
 دور تدريب الموارد البشرية في تحقيق الجودة الشاملة.  ( 2102)  حسين الحارثي عبد الكريم عبد اهلل -2

حيث إف اذلدؼ من التدريب ىو ، يهدؼ ىذا البحث إذل معرفة دور تدريب ادلوارد البشرية يف ربقيق اجلودة الشاملة
يف عالقاهتم مع العمالء سواء  و  اليوميةسبكُت العاملُت من تطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملة يف أعماذلم و  نشر الوعي

حيث يعترب التدريب أحد العوامل األساسية يف تطبيق برنامج فلسفة إدارة ، كانوا عمالء داخليُت أو عمالء خارجيُت
يسعى إذل ربقيق أىداؼ زلددة تساىم و  منظماو  حىت يكوف التدريب فعاال جيب أف يكوف سلططاو  ،اجلودة الشاملة

 مرؤوسُتو  ىذا التدريب جيب أف يكوف موجها جلميع فئات العاملُت رؤساءو  ،ادلنظمة بشكل عاـيف ربقيق أىداؼ 
كما أبرز البحث أمهية ،  لذا فإف التدريب لو عالقة كبَتة جدا بتحقيق اجلودة الشاملة، يف سلتلف ادلستويات اإلداريةو 

ربسُت و  مبادئ القيادة الفعالةو  ،ووضع القرارات أساليب حل ادلشكالتو  ادلهارات الالزمةو  أساليبهاو  أدواهتاو  اجلودة
 مستويات األداء .

( أثر تعليم الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية " قطاع الصناعات الهندسية 2015عابد فضيلة ) -3
 بريف دمشق " 
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التنافسية يف قطاع الصناعات ربليل أثر تعليم ادلوارد البشرية يف تعزيز ادليزة و  يهدؼ ىذا البحث إذل دراسة
جود و  ( أفراد 104قد أظهرت نتائج البيانات مت مجعها من عينة قوامها ) و  ،اذلندسية اخلاص يف زلافظة ريف دمشق
شلا ، تعزيز ادليزة التنافسية يف قطاع الصناعات اذلندسية اخلاص بريف دمشقو  داللة إحصائية بُت تعليم ادلوارد البشرية

الصناعات  تدلنشئا بعض ادلقًتحات اليت من شأهنا أف تسهم يف تعزيز ىذه ادليزة التنافسية مسح للباحث تقدًن
 ربسُت أدائها بشكل جيد . و  ،اذلندسية مكاف الدراسة

 ثانيا : الدراسات السابقة لصناعة القرار بالمؤسسة 
عملية صنع القرار في اإلدارة دورىا في تفعيل و  ( بعنوان إدارة الموارد البشرية2016)دراسة زحاف محمد  -1

 الرياضة لوالية المسيلة . و  الرياضية بمديرية الشباب
 ،دورىا يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضيةو  ىدفت الدراسة إذل الوقوؼ على إدارة ادلوارد البشرية

الكشف على أىم و  ية صنع القرارمن مث إبراز دور عامل التكوين ادلستمر إلدارة ادلوارد البشرية يف تفعيل عملو 
 الصعوبات اليت تعًتضها . 

 15فبلغ عددىا ، و لتحقيق ذلك استخداـ الباحث ادلنهج الوصفي دلالئمتو ذلذه الدراسة على عينة حصرية
 طبق عليهم استبياف . و  الرياضة لوالية ادلسيلةو  موظف من مصلحة ادلستخدمُت دبديرية الشباب

 ومت التوصل إذل النتائج التالية : 
إدارة ادلوارد البشرية ذلا دور يف تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية . وإف التكوين ادلستمر لو فائدة يف 

بينت النتائج كذلك أف ىناؾ العديد من الصعوبات اليت تصادؼ ادلوارد و  رفع كفاءة ادلوارد البشرية لتفعيل العملية .
 رية أثناء تفعيل عملية صنع القرار يف اإلدارة الرياضية . البش

 ويف ضوء ما أسفرت عليو نتائج البحث يوصي الباحث دبا يلي : 
 . ربريك متطلباتوو  تنمية عواملوو  االىتماـ بالعنصر البشري باإلدارة الرياضية كوهنا تعمل على تنشيط حوافز التغيَت -
 كفاءة متخصصة. و  رة ادلوارد البشرية على أيدي ذات خربةتكوين اإلطارات ادلتخصصة يف إدا -
 ضرورة القياـ بدورات تدريبية تأىيلية للموارد البشرية ادلفعلة لوضع القرارات اإلدارية .  -
 
 
 
 ( 2017دراسة داودي محمد  )  -2
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Relationship of  human resources management to the decision-making  process in the 

organization  

أدواهتا و  اعتربت ىذه الدراسة أف أساليب إدارة ادلوارد البشرية من أىم األساليب يف مراقبة التسيَت فعرب وسائلها
تطورىا بطريقة تتيح ازباذ القرارات ادلناسبة يف الوقت و  ديكن آلخذ القرار داخل ادلؤسسة أف يقف على أىم النتائج

اليت سبثل يف نفس الوقت تطورىا ديكن و  نظر إذل الطرؽ ادلتجددة اليت تستعملها إدارة ادلوارد البشريةبالو  ادلناسب .
 ادلتابعة حبسب األىداؼ احملددة من قبل ادلؤسسة . و  تنويع التقييم

 (  2102دراسة خالد عبد اهلل إبراىيم)  -3
Training and its impact on managerial decision-making rational survey of the opinions 

of a sample of general managers in Iraq  
تكمن أمهية ىذه الدراسة من خالؿ بياف تأثَت التدريب يف ازباذ القرارات اإلدارية الرشيدة بالنسبة للمدراء من 

كاف من أىم نتائج الدراسة ىو شعور و  ،( SPSSحصائي للعلـو االجتماعية ادلعروؼ ) خالؿ استخداـ الربنامج اإل
أىم ما و  ،قلة الربامج التدريبية لتحسُت مهارات القيادات العلياو  ،ليسوا حباجة إذل التدريبو  ادلدراء بأهنم مؤىلُت

 من خالؿ إدراؾ احلاجة إليو .  ذلكو  توصلت إليو الدراسة ىو العمل على تعميق إدياف ادلدراء بأمهية التدريب
 ثالثا : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

حيث أجريت الدراسة احلالية يف سنة ، الدراسة احلالية من ناحية الزمافو  وجود اختالؼ بُت الدراسات السابقة -
من ناحية ادلكاف إذ و  ،2019حىت سنة و  2012بينما الدراسات السابقة اليت تناولناىا أجريت يف السنوات من ، 2022
دراسات و  أما الدراسات السابقة فقد تنوعت بُت دراسات أجنبية -اجلزائر -دراسنتا يف والية برج بوعريريج  أجرينا

 ادلسيلة ...، أجريت على ادلستوى احمللي يف واليات سلتلفة كسطيف
فدراستنا سبت على مستوى مؤسسة ، ؤسسةالدراسات السابقة من حيث نوع ادلو  ىناؾ اختالؼ بُت دراستنا -

 يف حُت أجريت بعض الدراسات على مستوى مؤسسات عامة . ، خاصة
يف حُت ، االختالؼ على مستوى تطبيق الدراسة حيث دراستنا كانت مطبقة على مستوى مؤسسة اقتصادية -

 ىناؾ بعض الدراسات السابقة اليت طبقت على مؤسسات غَت اقتصادية . 
يف و  السابقة ىناؾ اليت سبت يف مرحلة ال زاؿ يشهد فيها ادلوضوع العديد من اإلسهامات النظريةمن الدراسات  -

 نفس الوقت قلة التطبيقات ادليدانية . 
حيث ركزت دراستنا على العملية ، الدراسات السابقة يف اختيار األبعادو  ىناؾ اختالؼ بُت الدراسة احلالية -

 بينما ركزت بعض الدراسات السابقة على أبعاد أخرى. ، القرارالتدريبية إضافة إذل مراحل صناعة 
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 :ةصالخ
دلا ىو واقع يف عصر العودلة ىذا و  التدريب من ادلواضيع ذات األمهية البالغة يف الوقت الراىنو  يعترب التعليم

ربقيق و  الوقوع يف ادلخاطر من جهةذلك لتجنب و  ،حبيث جيب على مجيع ادلؤسسات أف ربسن من أداء عماذلا
كسب و  التدريب تضمن للمؤسسات ربقيق غايةو  فكرة االىتماـ بوظيفيت التعليمو  ،أفضل إنتاجية من جهة أخرى

تدريب ادلوارد البشرية فهم يؤدياف إذل ربسُت أداء العاملُت يف و  قمنا يف ىذا الفصل بدراسة تعليم، أحسن أداء لعماذلا
قمنا و  ،التدريب بشكل يسمح ذلا بتحقيق نوع من التحسن يف اإلنتاجو  ادلؤسسة أف تقـو بالتعليملذا على ، ادلؤسسة

ىذا ما يلـز على ادلؤسسة أف تقـو و  التدريبو  كيفية ربسينو من طرؼ التعليمو  ،سلتلف مراحلوو  القرار بدراسة صناعة
 اجلهود لنجاحو . و  توفر كل الوسائلو  بو
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 تمهيد : 
بصورة و  اليت يتم من خالذلا مجع ادلعلومات اخلاصة بأي ظاىرة اجتماعيةتعد الدراسة ادليدانية من أىم الطرؽ 

يف ىذا الفصل سنتطرؽ إذل رلاالت ، و تكوف الدراسة ادليدانية داعمة أساسية للدراسة النظرية، و منهجيةو  علمية
ا إذل األدوات العلمية وكذلك تطرقن، البشري. ىذا األخَت أخذنا منو العينةو  اجملاؿ اجلغرايف، اجملاؿ الزمٍت: الدراسة

انطالقا من الفرضيات ادلقًتحة من التساؤالت ادلطروحة يف  هاليت مت بناء ستبياف (اال) ادلستخدمة جلمع البيانات 
 اإلشكالية.
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 المبحث األول : تقديم مؤسسة " كوندور " محل الدراسة 
 ىيكلها التنظيمي . و  أىدافها، تطورىا إضافة إذل مهامهاو  نشأهتاو  يف ىذا ادلبحث سنعرؼ دبؤسسة كوندور

 المطلب األول : نظرة عامة عن مؤسسة كوندور 
 تطورىا و  نشأتها، : التعريف بمؤسسة كوندورأوال

 كبَتة احلجم زبتص بإنتاج،  " أو بامسها التجاري " عنًت للتجارة " ىي مؤسسة خاصة condorمؤسسة  "
أصبح شكلها القانوين يف جواف ، ىي تنتمي إذل رلموعة بن محاديو  ،اإللكًتومنزليةو  اإللكًتونيةتسويق األجهزة و 

2012   "SPA  " ، . أي مؤسسة خاصة ذات أسهم 
 نشأة مؤسسة " كوندور "  -1

يعرؼ  اإللكًتومنزليةو  حيث أف نشاطها يف الصناعة اإللكًتونية، نشأت مؤسسة "كوندور" يف بيئة مالئمة
كذلك دلبادرة اجلزائر بإنشاء ىذا القطاع و  ،ذلك لتزايد حادة ادلستهلك دلثل ىذه ادلنتجات العصريةو  ،انتعاشا يف بالدنا

أف ىذه الصناعة متمركزة حاليا يف والية برج و  خاصةو  ،ىذا ما وفر ذلا بيئة تنافسيةو  ،اإللكًتوين لتلتحق بركب الدوؿ
، 2003أفريل  23االبتكارات يف و  ندور هبذا االسم لدى الديواف الوطٍت للمؤلفاتمت تسجيل مؤسسة كو و  بوعريريج .

 تتمثل رسالتها يف " احلياة ابتكار " شلا يدفعها إذل التفكَت دوما يف اجلديد . و  ،التوسعو  تتبع ادلؤسسة إسًتاتيجية النمو
 تطور مؤسسة " كوندور " -2

 ىي : و  إذل ما ىي عليو اآلفمرت ادلؤسسة دبجموعة من ادلراحل حىت وصلت 
بيعها على حاذلا و  حيث أف ادلؤسسة كانت تقـو بشراء ادلنتجات اإللكًتونية جاىزةالمرحلة األولى الشراء للبيع : 

 نظرا ألف الطلب كاف كبَت على ىذه ادلنتجات انتقلت ادلؤسسة إذل ادلرحلة الثانية . و  اجلزائرييف السوؽ 
لتقـو بعد ذلك ، يف ىذه ادلرحلة تقـو بشراء ادلنتجات مفككة جزئياج مفككا جزئيا : المرحلة الثانية شراء المنت

 ىي : و  يف ىذه احلالة تستفيد ادلؤسسة من عدة مزاياو  ،بًتكيبها
 زبفيض تكلفة الشراء .  -
 طريقة تركيبو . و  التعرؼ على اجلهاز ادلركب -
 اإلعانة احلكومية ذلا . و  بالتارل احلصوؿ على الدعمو  ،ادلسامهة يف امتصاص البطالة -

هبذا تستفيد ادلؤسسة و  ،إعادة تركيبهاو  أي شراء ادلنتجات مفككة كلياالمرحلة الثالثة شراء الجهاز مفكك كليا : 
 من مزايا أمهها : 

 تعلم تركيبو . و  التعرؼ على اجلهاز أكثر -
 بتكلفة أقل . و  ،أو ذاتيا، معرفة ادلكونات اليت ديكن إنتاجها زلليا -
 توفَت مناصب أخرى للعمل . -

أصبحت ادلؤسسة تتحكم يف تقنيات ، بعد االستفادة من ادلراحل السابقةو  يف ىذه ادلرحلة: المرحلة الرابعة اإلنتاج
دل يبق ذلا سوى أف تسجلو بعالمة ، أو إنتاجها ذاتيا، بعد ربديد ادلكونات اليت ديكن شرائها زللياو  ،تركيب األجهزة
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حيث قامت بشراء الًتاخيص من ، ىذا ما قامت بو فعالو  ،ذلك عن طريق شراء الًتاخيصو  ،ذبارية خاصة هبا
 الصينية .   Hisensمؤسسة 

غاياهتا ربت و  ىي تقـو بالتعريف بآفاقهاو  ،أما اإلسًتاتيجية اليت اختيارىا ادلؤسسة فهي إسًتاتيجية التنويع يف منتجاهتا
 تسعى لتحقيق الرؤى التالية : و  ،"  Innovation is lifeشعار ) رسالة ( : " احلياة ابتكار   

 تعظيم اإلنتاج . زبفيض األسعار عن طريق  -
 التواجد عرب كامل الًتاب الوطٍت .  -
 التصدير  -

اكتساهبا و  ،ذلك من خالؿ استفادهتا مت التعلمو  ،بالفعل فادلؤسسة حققت تقدما كبَتا فيما خيص األسعارو 
أو ادلعارض ، أو عن طريق نقاط البيع، سواء عن طريق التواجد الفعلي، والية 44تواجد عرب كما أهنا رباوؿ ال،  اخلربة

 ...اخل 
 مهام مؤسسة كوندور و  المطلب الثاني : أىداف

 أوال : أىداف مؤسسة كوندور 
 تتمثل أىداؼ مؤسسة كوندور فيما يلي : 

األساسي الذي تسعى إليو مؤسسة كوندور من خالؿ و  الزاؿ ربقيق الربح ىو اذلدؼ األوؿو  ربقيق الربح : كاف -
بالتارل توسيع و  كسب متعاملُت جدد مع احلفاظ على ادلتعاملُت احلاليُتو  الوصوؿ رقم األعماؿ ادلسطر لكل عاـ

 بأفضل األسعار . و  نشاطها حاجيات اجملتمع بتقدًن منتوج نوعي ذو جودة عالية
باإلشراؼ على عملها بشكل يسمح يف نفس الوقت و  اجليد دلمتلكاهتايتم من خالؿ االستعماؿ و  عقلنة اإلنتاج : -

 بتلبية رغبات اجملتمع . 
 تقدًن سلتلف العالواتو  ،احلفاظ على بقائوو  ضماف مستوى مقبوؿ من األجور يسمح للعامل بتلبية حاجياتو -
 ادلنح . و 
 التعاقد . و  توفَت خدمات التأمُت للعماؿ مثل التأمُت الصحي التأمُت ضد العماؿ -
 االىتماـ باجلانب البيئي إذ يفرض عليها موقعها اجلغرايف التحكم قدر اإلمكاف يف نفاياهتا الصناعية .  -
 رفع قيمة اإلنتاج الوطنية . و  تقوية مركز ادلؤسسة يف السوؽ احمللية -
 العمل على نيل شهادة اجلودة اخلاصة بادلنتوج .  -
 ربسُت ىياكل ادلؤسسة . و  ادلداومة على تنظيم -
 تنويع ادلنتوج . و  تدعيم االستثمارات باقتناء وسائل إنتاج عصرية هبدؼ تطوير -
 اإلطارات . و  التكوين ادلستمر للعماؿ -
 الكفاءة . و  االستفادة من توظيف إطارات عالية ادلستوى -
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 ثانيا : مهام مؤسسة كوندور 

 من أىم مهاـ مؤسسة كوندور ما يلي : 
للقياـ و  ،اخلدمات اليت تقدمها ادلؤسسة : حبيث تعمل ادلؤسسة على ربسُت جودة ادلنتجاتو  ادلنتجاتتطوير  -

كسب و  ىذا الستقطاب أكرب عدد شلكن من ادلستهلكُتو  أحدث االبتكارات التكنولوجيةو  بذلك تستعمل أحسن
 السمعة السوقية . و  ادلكانة

 توفَت مناصب شغل .  -
 السوؽ . نتج وطٍت جزائري يف توفَت م -
احًتاـ األىداؼ و  التوازفو  ربقيق ادلخطط السنوي لإلنتاج مع ادلؤسسات من نفس النوع : أي ربقيق التكامل -

ذلك من خالؿ : الوصوؿ إذل رقم األعماؿ ادلسطر من قبل رللس اإلدارة لكل و  ادلسطرة مسبقا لضماف االستمرارية
 سنة . 

 متعاملُت جدد . كسب و  العمالء احلاليُتو  احلفاظ على الزبائن -
 بأفضل األسعار . و  جيدةتقدًن منتوج نوعي ذو مواصفات  -
 احلمالت اإلعالنية األخرى . و  احلصوؿ على متعاملُت أجانب من خالؿ ادلعارض -
ىذا بإتباع أفضل السبل ادلتاحة يف  و  األعباءو  كما هتدؼ ادلؤسسة أيضا إذل التخفيف قدر اإلمكاف من التكاليف -

 نوعية ادلنتوجو  سلتلف مراحل العملية اإلنتاجية جديدة تواكب التطور احلاصل يف سبل اإلنتاجيف و  كل ادلستويات
 كذا تأىيل العماؿ . و 

 السعي إذل منافسة ادلؤسسات العادلية اليت تنشط يف نفس اجملاؿ .  -
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 المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمؤسسة كوندور 

 ( اذليكل التنظيمي دلؤسسة كوندور04الشكل )
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 مؤسسة كوندوروثائق المصدر: 
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 نتائجها و  : منهجية الدراسة التحليليةثانيالمبحث ال
 المطلب األول: بناء أداة االستبيان

 سنتطرق في ىذا المطلب إلى:
 أوال: بناء استمارة االستبيان

يعرؼ بأنو صياغة جملموعة من و  ،يعترب االستبياف من أىم األدوات ادلستخدمة يف مجع البيانات األولية الكمية
يعترب االستبياف وسيلة و  ،باختيار أحد البدائل احملددة األسئلة ادلعدة مسبقا ليقـو ادلستجيب بتسجيل إجابتو عليها

 بكيفية قياس ادلتغَتات ادلرغوب دراستها .  و  فعالة جلمع البيانات عندما يكوف الباحث على معرفة دقيقة للمطلوب
 ثانيا: نشر استمارة االستبيان على عينة الدراسة

 برج بوعريريج.استهدؼ االستبياف إطارات وعماؿ مؤسسة "كوندور" لوالية 
 ثالثا: معالجة استمارة االستبيان

ضم يالثاين  ورأسئلة، واحمل 06ضم ياألوؿ  وراحمل، زلاورمت يف ىذه ادلرحلة تكوين االستبياف من خالؿ ثالث 
للحصوؿ على النتائج ادلطلوبة.  SPSSأسئلة وبعد ذلك مت تفريغ ادلصفوفة يف برنامج  10 الثالث ورواحمل، سؤاال21

 فقرة، كانت اإلجابات عليها وفق مقياس ليكرت اخلماسي. 21وبذلك بلغ عدد فقرات اجملاالت 
يتكوف ادلقياس ادلقًتح من رلموعة من األسئلة اليت زبتلف بصددىا وجهات النظر، مستخدمُت مخسة أمناط لإلجابة 

غَت موافق، غَت موافق بشدة( حيث تعطى لإلجابة اليت سبثل أعلى حيث تتدرج من )موافق بشدة، موافق، زلايد، 
مستوى لالذباىات اإلجيابية مخس درجات، ولإلجابة اليت تليها أربع درجات، ثالث درجات فدرجتُت مث درجة 

 واحدة، وىكذا وبالعكس لالذباىات السلبية كما يوضحها اجلدوؿ التارل:

 كارت الخماسي(: توزيع درجات مقياس لي 01جدول رقم )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 01 02 03 04 05 الدرجة/الًتميز
 

ولتسهيل ربليل ومناقشة أراء ادلستجوبُت ضلو مدى موافقتهم أو عدـ ادلوافقة على ما تضمنتو عبارات وزلاور 
االستبياف فإنو يتم إعداد دليل ادلوافقة لتحليل إجابات أفراد عينة الدراسة وقد مت االعتماد على أدوات اإلحصائية 

راؼ ادلعياري حيث أف: ادلدى يستخدـ لتحديد رلاالت مقياس التالية: ادلدى، طوؿ الفئة، ادلتوسط احلسايب، االضل
 ليكارت اخلماسي ادلستخدـ يف االستبياف وحيسب بالعالقة:

 أدين درجة يف مقياس( وبتطبيق على االستبياف الدراسة صلد: -ادلدى = )أعلى درجة يف مقياس
وللحصوؿ على طوؿ الفئة وربديد اجملاالت ادلوافقة نقـو بقسمة ادلدى على عدد درجات ادلقياس  4(=1-5=)ادلدى 

 وذلك على النحو التارل: طوؿ الفئة = ادلدى/ عدد درجات ادلقياس.
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وبإضافة ىذه القيمة يف كل مرة للحد األدىن لدرجة ادلوافقة ضلصل على احلد األعلى لكل  0.80=4/5طوؿ الفئة =
[ وىو رلاؿ موافقة بدرجة منخفضة جدا. 1.80-اذل-1فنحصل على رلاؿ ] 1.80=0.80+1ال: رلاؿ مث

وىكذا مع كل رلاالت ادلوافقة، وتفيد ىذه العملية يف التعرؼ على ادلوقف اُلمشًتؾ إلمجارل أفراد العينة على كل 
 :عبارة وعلى كل زلور حيث ضلصل على اجملاالت كما يلي

 االتجاه حسب قيم المتوسط الحسابي(: تحديد 02جدول رقم)
 مستوى الموافقة مجال المتوسط الحسابي

 درجة منخفضة جدا درجة 1.80إذل  1من 
 درجة منخفضة درجة 2.60إذل  1.81من 
 درجة متوسطة درجة 3.40إذل  2.61من 
 درجة عالية درجة 4.20إذل  3.41من 
 درجة عالية جدا درجة 5إذل  4.21من 

ربديد اذباىات العينة ضلو مدى موافقتهم على عبارات االستبياف فإننا أيضا نقـو بًتتيب العبارات إضافة إذل 
من خالؿ أمهيتها يف احملور باالعتماد على أكرب قيمة متوسط حسايب يف احملور وعند تساوي ادلتوسط احلسايب بُت 

 هما.عبارتُت فإنو يأخذ بعُت االعتبار أقل قيمة لالضلراؼ ادلعياري بين
 المطلب الثاني: ىيكل االستبيان وفرضياتو

 سنتطرؽ يف ىذا ادلطلب إذل:
 أوال: ىيكل االستبيان

سؤاال بنيت يف أربعة زلاور، ولقد مت إعداد األسئلة طبقا لطريقة االستبياف  25تضمنت استمارة االستبياف 
 ادلقيد، ومت تبويب أسئلة االستبياف وفق احملاور التالية:

 األوؿ: يتضمن أسئلة عامة، الغرض منها مجع معلومات زبص الفرد ادلستجوب واليت تبدأ احملور• 
  ؛04إذل غاية السؤاؿ  01من السؤاؿ 

 .06إذل غاية السؤاؿ  01احملور الثاين: يتعلق باألسئلة ادلرتبطة بقياس تعليم ادلوارد البشرية، وىي من السؤاؿ 
 .27إذل غاية السؤاؿ  07طة بقياس تدريب ادلوارد البشرية، وىي من السؤاؿ احملور الثالث: يتعلق باألسئلة ادلرتب• 

 .10إذل غاية السؤاؿ  01احملور الثالث: يتعلق باألسئلة ادلرتبطة بقياس صناعة القرار يف ادلؤسسة، وىي من السؤاؿ 
 أساليب المعالجة اإلحصائية لبيانات المستجوبين: -ثانيا

 SPSS:Statistical Package forلقد استخدـ يف التحليل برنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
the Social Sciences  وىو عبارة عن حـز حاسوبية متكاملة إلدخاؿ البيانات وربليلها، يستخدـ ىذا الربنامج

كما يستخدـ ىذا الربنامج يف حساب ،  رقميةعادة يف مجيع البحوث العلمية اليت تشتمل على العديد من البيانات ال
 مقاييس النزعة ادلركزية ويف دراستنا ىذه سنستخدـ األساليب اآلتية :
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 (SPSS: V25)رقم نسخة اإلصدار البرنامج المستخدم ىو : -
 من أجل التحليل الوصفي دلتغَتات الشخصية ألفراد عينة الدراسة؛التكرارات والنسب المئوية: -
وىي سلططات بيانية عبارة عن سبثيل مرئي للبيانات لتكوف أوضح وأسهل للفهم مثل  والرسوم البيانية: األشكال -

 )الرسم البياف الدائري، األعمدة البيانية...اخل(
تتوفر فيها شليزات و  ،تعد من ادلقاييس األوسع استخداما من بُت ادلقاييس النزعة ادلركزيةالمتوسطات الحسابية :  -

 تستخدـ معظم التحليالت اإلحصائية . و  أخذ مجيع القيم يف اعتبارمنها أهنا ت
أكثرىا استخدامها حيث يقيس حجم االختالؼ يف و  يعترب من أىم مقاييس التشتتاالنحراف المعياري :  -

 ادلشاىدات باالضلراؼ عن الوسط احلسايب . 
ائية لتحليل البيانات لالستمارة يعترب اختبار كورنباخ من أىم االختبارات اإلحص معامل ألفا كرونباخ : -

ىو اختبار إحصائي على بيانات استمارات اخلرباء يف موضوع االستمارة إلعطاء الشرعية الستمارة و  ،اإلحصائية
 على ضوء نتائج ىذا االختبار تعدؿ االستمارة أو تبقى كما ىي . و  البيانات اإلحصائية

يأخذ قيم عددية تًتاوح ما بُت و  " r يرمز لو بالرمز "و  يستعمل للتعبَت عن العالقة بُت ادلتغَتين معامل بيرسون : -
1  r  1 –  فإذا وجدت قيمة أكرب أو أصغر من ىذه احلدود تكوف داللة على أف ىناؾ خطأ حسايب قد حصل
 . 

 : تحليل النتائج.لثالمبحث الثا
 المطلب األول: درجة صدق وثبات االستبيان

( مدى صالحية األداة لقياس اجلانب الذي تود قياسو، وىو عبارة عن مؤشر Validityيقصد بصدؽ األداة )
( يعٍت احلصوؿ على نفس النتائج يف Reliabilityعلى قدرهتا على قياس اجلانب موضوع االىتماـ فيها، أما الثبات )
و الباحثُت يف نفس الظروؼ أو ظروؼ مشاهبة. حالة إعادة تطبيق األداة على نفس العينة من قبل نفس الباحث أ

(، إذا مت تقدير معامل الثبات لكل Alpha Cronbachللتأكد من ثبات األداة مت استخراج معامل ألفا كرونباخ )
 رلاؿ، وكانت النتائج كما ىي موضحة يف اجلدوؿ التارل:

 ان:صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبيان من خالل معامل ارتباط سبيرم
 تعليم الموارد البشرية 

" والدرجة الكلية تعليم الموارد البشريةيوضح اجلدوؿ التارل معامل ارتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملاؿ الثالث "
وبذلك يعترب  a= 0.01/0.05معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوى الداللة  أفللمجاؿ نفسو، والذي يبُت 

 اسو .اجملاؿ صادقا دلا وضع لقي
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 (: يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور.03جدول رقم )
 النتيجة Sigالقيمة االحتمالية  Spearmanمعامل  رقم العبارة

 دال 0,010 **0,381 01
 دال 0,000 **0,607 02
 دال 0,000 **0,693 03
 دال 0,000 **0,557 04
 دال 0,000 **0,765 05
 دال 0,000 **0,732 06

 a**= 0.01*/ 0.05االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 
 تدريب الموارد البشرية 

" والدرجة  تدريب الموارد البشريةيوضح اجلدوؿ التارل معامل ارتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملاؿ الثالث "
وبذلك  a= 0.01/0.05الكلية للمجاؿ نفسو، والذي يبُت اف معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوى الداللة 

 .ترب اجملاؿ صادقا دلا وضع لقياسويع
 (: يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور.04جدول رقم )

 النتيجة Sigالقيمة االحتمالية  Spearmanمعامل  رقم العبارة
 غيردال 0,320 0,152 01
 دال 0,009 **0,387 02
 دال 0,033 *0,319 03
 دال 0,000 **0,658 04
 دال 0,000 **0,528 05
 دال 0,000 **0,571 06
 دال 0,000 **0,623 07
 دال 0,000 **0,712 08
 دال 0,000 **0,579 09
 دال 0,000 **0,669 10
 دال 0,001 **0,464 11
 دال 0,000 **0,599 12
 دال 0,000 **0,549 13
 غير دال 0,925 0,015 14
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 غير دال 0,044 0,301 15
 دال 0,000 **0,500 16
 دال 0,000 **0,552 17
 دال 0,000 **0,497 18
 دال 0,000 **0,548 19
 دال 0,000 **0,498 20
 دال 0,000 **0,503 21

 a**= 0.01*/ 0.05مستوى الداللة  االرتباط داؿ إحصائيا عند
 صناعة القرار في المؤسسة 

"  صناعة القرار في المؤسسةيوضح اجلدوؿ التارل معامل ارتباط بُت كل فقرة من فقرات اجملاؿ األوؿ "
 a=0.01/0.05والدرجة الكلية للمجاؿ نفسو، والذي يبُت اف معامالت االرتباط ادلبينة دالة عند مستوى الداللة 

 وبذلك يعترب اجملاؿ صادقا دلا وضع لقياسو.
 (: يوضح مدى االتساق الداخلي لعبارات المحور.05جدول رقم )

 النتيجة Sigالقيمة االحتمالية  Spearmanمعامل  رقم العبارة
 دال 0,000 **0,605 01
 دال 0,000 **0,692 02
 دال 0,000 **0,621 03
 دال 0,000 **0,731 04
 دال 0,000 **0,744 05
 دال 0,000 **0,686 06
 دال 0,000 **0,556 07
 دال 0,000 **0,759 08
 دال 0,001 **0,470 09
 دال 0,004 **0,426 10

 a**= 0.01*/ 0.05االرتباط داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 
 :اختبار التوزيع الطبيعي

 ( يوضح اختبار التوزيع الطبيعي06جدول رقم )
 الداللة اإلحصائية Zقيمة  االستبيان

 06200* 06363 فقرات االستبيان ككل

  a**= 0.01*/ 0.05االرتباط دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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 حساب قيم مؤشرات ثبات االستبيان: -2
 لالستبيان Cronbach's Alpha(: يبين قيمة معامل07جدول رقم )

 معامل الثبات عدد العبارات  اجملاؿ
 0.690 06 األوؿ: تعليم ادلوارد البشرية احملور

 0.848 21 احملور الثاين: تدريب ادلوارد البشرية
 0.829 10 احملور الثالث: صناعة القرار يف ادلؤسسة

 0.894 37 عبارات االستبياف
( لكل رلموعة من العبارات كل زلور من Cronbach's Alphaيعرض اجلدوؿ أعاله النتائج حساب قيم )

زلاور االستبياف وىذا من أجل معرفة مدى سبنع عبارات كل زلور بدرجة الثبات يف النتائج فيما لو أعيد توزيع 
االستبياف مرة ثانية خالؿ فًتات زمنية سلتلفة وفيما يلي تعليق على النتائج اجلدوؿ أعاله حيث نالحظ أف: قيمة 

( حيث قيمة احملور 06( ذات قيم مقبولة إحصائيا فهي أكرب من العتبة )Cronbach's Alphaاخ )معامل ألفاکرونب
يف حُت ، 0.750عبارة قيمتو  08، أما احملور الثاين والذي يضم 0.731عبارة قدرت ب  09األوؿ والذي يضم 

رونباخ ادلتحصل عليها تدؿ ومنو فأف قيم معامل ألفاک 0.682عبارة قدرت ب  10قيمة احملور الثالث والذي يضم 
على ثبات أداة الدراسة وإمكانية االعتماد على بيانات االستبياف يف قياس ادلتغَتات الدراسة خالصة نتائج حساب 
اخلصائص السيكومًتية )قيم مؤشرات الصدؽ والثبات( لالستبياف نكوف قد تأكدنا من صدؽ أداة الدراسة وثباهتا، 

 ستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياهتا.شلا جيعلنا على ثقة بصحة اال
 المطلب الثاني: خصائص عينة الدراسة

 أوال: تحديد عينة الدراسة
يعترب رلتمع الدراسة زلدود ألف الدراسة هتدؼ إذل معرفة دور تعليم وتدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرار يف 

اؿ مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريرج، حيث يتكوف رلتمع الدراسة من: إطارات وعماؿ مؤسسة ادلؤسسة لدى عم
ويرجع اختيار ىذه العينة على أساس أهنا ، وكذا زلاسبُت معتمدين وزلاسيب مؤسسات، "كوندور" والية برج بوعريرج

، وقد مت 2022ماي 15ي إذل ما 06استمارة استبياف يف الفًتة من 45ربقق أغراض الدراسة، حيث مت توزيع 
 % وىي نسبة معقولة قياسا باألحباث ادلماثلة.87استمارة وبذلك تكوف النسبة ادلئوية للردود حوارل  39اسًتجاع 

 ثانيا: خصائص أفراد العينة.
ىذه الدراسة على رلموعة من البيانات ادلتعلقة خبصائص أفراد الدراسية مثل اجلنس، اخلربة ادلهنية ويف  تقـو

 ضوء ىذه ادلتغَتات نقدـ وصف ربليلي من خالؿ حساب التكرارات والنسبة% كما ىو مدوف يف اجلداوؿ التالية:
 بالنسبة لمتغير الجنس. -1
 

 العينة حسب الجنس.(: يبين توزيع أفراد 08جدول رقم )
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 %النسبة التكرار المتغير

 الجنس
 77.8 35 ذكر
 22.2 10 أنثى

 100 45 المجموع
  SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

فردا، نالحظ أف أفراد العينة يتوزعوف  45خالؿ اجلدوؿ أعاله وبالنظر إذل تكرارات العينة البالغ عددىا  من
% لصاحل فئة الذكور وىي أكرب نسبة من اإلناث حيث بلغت  77.8فرد بنسبة  35حسب متغَت اجلنس بعدد 

 ىو مبُت يف الشكل التارل:أفراد من إمجارل أفراد العينة الدراسة كما  10% بتكرار يقدر بػ  22.20
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بالنسبة لمتغير السن. -2
 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب السن.09جدول رقم )

 %النسبة التكرار المتغير

 السن

 42.2 19 سنة 30أقل من 
 37.8 17 سنة 40إلى  30من
 20.0 9 سنة 50إلى  41من

 00 00 سنة 50أكبر من 
 100 45 المجموع

  SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
فردا، نالحظ أف أفراد العينة يتوزعوف  45من خالؿ اجلدوؿ أعاله وبالنظر إذل تكرارات العينة البالغ عددىا 

سنة وىي أكرب نسبة من باقي الفئات  30فئة أقل من  % لصاحل 42.20فرد بنسبة  19حسب متغَت السن بعدد 
من إمجارل أفراد العينة الدراسة كما ىو مبُت  سنة 40 -30فردا لفئة  20% بتكرار يقدر بػ 37.80حيث بلغت 

 يف الشكل التارل:
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 بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية. -3

 االجتماعية. (: يبين توزيع أفراد العينة حسبالحالة10جدول رقم )
 %النسبة التكرار المتغير

الحالة 
 االجتماعية

 42.2 19 متزوج
 51.1 23 أعزب
 4.4 2 مطلق
 2.2 1 أرمل

 100 45 المجموع
  SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

فردا، نالحظ أف أفراد العينة يتوزعوف  45خالؿ اجلدوؿ أعاله وبالنظر إذل تكرارات العينة البالغ عددىا  من
% لصاحل فئة العزاب وىي أكرب نسبة من باقي الفئات  51.10فرد بنسبة  23حسب متغَت احلالة االجتماعية بعدد 

مجارل أفراد العينة الدراسة، نستنتج أف فردا لفئة ادلتزوجُت من إ19% بتكرار يقدر بػ  42.20حيث بلغت 
 ادلستجوبُت مستقرين اجتماعيا وىذا ما يساعدنا يف الوصوؿ إذل النتائج ادلرجوة.
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 بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي. -4

 (: يبين توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي.11جدول رقم )
 %النسبة التكرار المتغير

المستوى 
 التعليمي

 6.7 03 أقل من ثانوي
 17.8 08 ثانوي

 48.9 22 جامعي
 26.7 12 دراسات عليا

 100 45 المجموع
 SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 

فردا، نالحظ أف أفراد العينة يتوزعوف  45خالؿ اجلدوؿ أعاله وبالنظر إذل تكرارات العينة البالغ عددىا  من
% لصاحل فئة اجلامعيينوىي أكرب نسبة من باقي  48.90فرد بنسبة  22حسب متغَت ادلستوى التعليمي بعدد 

ليا من إمجارل أفراد العينة الدراسة، فردا لفئة الدراسات الع 12% بتكرار يقدر بػ  26.70الفئات حيث بلغت 
 نستنتج أف ادلستجوبُت ليهم مستوى عارل.
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  المطلب الثالث: عرض وتحليل نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 تأيت كالتارل :و  سنتناوؿ يف ىذا ادلطلب عرض وربليل النتائج ادلتحصل عليها،

 عرض وتحليل الفرضيات.  :أوال
 اختبار الفرضية األولى . عرض وتحليل1

تعليم ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج نص الفرضية: ما درجة االعتماد على
 بوعريريج

اتجاىات إجابات أفراد العينة : على عبارات المحور األول من االستبيان الموجو لألفراد والمتعلق بقياس: 
 تعليم ادلوارد البشرية.

 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات المحور األول.12رقم ) جدول
 االتجاه الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة

 مرتفع جدا 06 0.503 4.56 01
 مرتفع جدا 04 0.570 4.36 02
 مرتفع جدا 05 0.564 4.33 03
 مرتفع جدا 03 0.679 4.24 04
 مرتفع جدا 02 0.712 4.36 05
 مرتفع 01 0.915 4.07 06

 مرتفع جدا 0.4201 4.31 تدريب ادلوارد البشرية
 SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
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اجلدوؿ أعاله: نتائج حساب قيم ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري، آلراء واذباىات أفراد العينة فيما  يبُت
 يتعلق دبدى موافقتهم أو عدـ موافقتهم أو زلايدين اذباه عبارات احملور األوؿ.

وىو ضمن 4.31وبشكل عاـ بلغ ادلتوسط حسايب اإلمجارل إلجابات ادلستجوبُت على مجيع العبارات قيمة 
، وىذا األخَت قيمة صغَتة وأقل 0.4201[ وباضلراؼ معياري قدره:  5 – 4.21نطاؽ اجملاؿ موافقة عالية جدا ] 

وبالتارل تعطينا ىذه القيم ، من الواحد شلا يشَت إذل تقارب آراء أفراد العينة وسبركزىا حوؿ قيمة ادلتوسط احلسايب العاـ
 يف أراء ادلستجوبُت وىذا دعم للنتائج ادلتحصل عليها فيما أف فادلتوسط نتيجة احصائية أنو ال يوجد تشتت كبَت

احلسايب اإلمجارل ديثل مركز البيانات االذباىات أفراد العينة أي معظمهم موافقوف بشدة وعلى أنو ىناؾ مستويات 
ذا ما نالحظو ضلو وى، عالية جدا لدور تعليم ادلوارد البشرية لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريريج

موافقتهم على العبارات احملور فمعظمها كانت بدرجة موافقة عالية حيث بلغ أعلى قيمة للمتوسط احلسايب لدى 
( حسب 4,07بقيمة بلغت ) 06( يف حُت كانت أدىن درجة موافقة ضلو العبارة رقم 4,56بقيمة ) 01العبارة رقم 

 اسة. وجهة ادلوظفُت ادلستجوبُت بادلؤسسة زلل الدر 
ومنو نستنتج أن درجة االعتماد على تعليم الموارد البشرية في صناعة القرار في المؤسسة لدى عمال 

 مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريريج مرتفع جدا
 . عرض وتحليل اختبار الفرضية الثانية2

ة "كوندور" والية برج ما درجة االعتماد علىتدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة لدى عماؿ مؤسسنص الفرضية: 
 بوعريريج

اتجاىات إجابات أفراد العينة : على عبارات المحور الثاني من االستبيان الموجو لألفراد والمتعلق بقياس: 
 تدريب ادلوارد البشرية 

 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثاني.13جدول رقم )
 االتجاه الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة

 مرتفع 20 0.640 4.00 01
 مرتفع 07 0.908 3.76 02
 مرتفع 16 0.737 4.16 03
 مرتفع 06 0.917 3.98 04
 مرتفع 03 0.936 3.82 05
 مرتفع 01 1.072 3.82 06
 مرتفع 08 0.852 4.04 07
 مرتفع 04 0.919 3.87 08
 مرتفع 14 0.798 4.00 09
 مرتفع 10 0.837 4.07 10
 مرتفع 11 0.834 3.82 11
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 مرتفع 13 0.804 4.11 12
 مرتفع 05 0.919 4.13 13
 مرتفع جدا 21 0.603 4.33 14
 مرتفع جدا 19 0.679 4.24 15
 مرتفع جدا 18 0.688 4.27 16
 مرتفع 09 0.848 4.09 17
 مرتفع 02 0.973 4.09 18
 مرتفع جدا 17 0.704 4.22 19
 مرتفع 15 0.769 4.00 20
 مرتفع 12 0.821 4.09 21

تدريب الموارد 
 البشرية

 مرتفع 0.4125 4.04

 SPSS,V 25المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
اجلدوؿ أعاله: نتائج حساب قيم ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري، آلراء واذباىات أفراد العينة فيما  يبُت

 يتعلق دبدى موافقتهم أو عدـ موافقتهم أو زلايدين اذباه عبارات احملور الثاين.
وىو ضمن 4.04وبشكل عاـ بلغ ادلتوسط حسايب اإلمجارل إلجابات ادلستجوبُت على مجيع العبارات قيمة 

وىذا األخَت قيمة صغَتة وأقل من  0,5708[ وباضلراؼ معياري قدره: 05 – 4.21نطاؽ اجملاؿ موافقة عالية ] 
وبالتارل تعطينا ىذه القيم ، الواحد شلا يشَت إذل تقارب آراء أفراد العينة وسبركزىا حوؿ قيمة ادلتوسط احلسايب العاـ

أراء ادلستجوبُت وىذا دعم للنتائج ادلتحصل عليها فيما أف فادلتوسط  نتيجة احصائية أنو ال يوجد تشتت كبَت يف
احلسايب اإلمجارل ديثل مركز البيانات االذباىات أفراد العينة أي معظمهم موافقوف بنسبةوعلى أنو ىناؾ مستويات 

وىذا ما نالحظو متوسطة  يف تدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريريج 
ضلو موافقتهم على العبارات احملور فمعظمها كانت بدرجة موافقة عالية حيث بلغ أعلى قيمة للمتوسط احلسايب لدى 

( حسب 3,49بقيمة بلغت ) 25( يف حُت كانت أدىن درجة موافقة ضلو العبارة رقم 4,3بقيمة ) 14العبارة رقم 
 راسة.وجهة ادلوظفُت ادلستجوبُت بادلؤسسة زلل الد

 مرتفع تدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريريجومنو نستنتج أن درجة
 . عرض وتحليل اختبار الفرضية الثالثة3

لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج نص الفرضية: ما مستوى تأثير صناعة القرار في المؤسسة 
 بوعريريج

اد العينة : على عبارات المحور الثالث من االستبيان الموجو لألفراد والمتعلق بقياس: اتجاىات إجابات أفر 
 صناعة القرار في المؤسسة 
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 (: نتائج تحليل إجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث.14جدول رقم )

 االتجاه الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم العبارة
 مرتفع 09 0.726 4.20 01
 مرتفع 07 0.767 4.04 02
 مرتفع 04 0.908 4.36 03
 مرتفع 01 1.074 3.60 04
 مرتفع 06 0.809 3.93 05
 مرتفع 08 0.753 4.02 06
 مرتفع 03 0.991 3.87 07
 مرتفع 02 0.997 3.78 08
 مرتفع 10 0.690 4.02 09
 مرتفع 05 0.830 3.76 10

صناعة القرار في 
 مرتفع 0.5425 3.95 المؤسسة

  SPSS,V 22المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج 
يبُت اجلدوؿ أعاله: نتائج حساب قيم ادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري، آلراء واذباىات أفراد العينة فيما 

 يتعلق دبدى موافقتهم أو عدـ موافقتهم أو زلايدين اذباه عبارات احملور الثالث.
وىو ضمن 3.95وبشكل عاـ بلغ ادلتوسط حسايب اإلمجارل إلجابات ادلستجوبُت على مجيع العبارات قيمة 

وىذا األخَت قيمة صغَتة وأقل من  0,5425[ وباضلراؼ معياري قدره: 5– 4.21نطاؽ اجملاؿ موافقة عالية ]
وبالتارل تعطينا ىذه القيم ، احلسايب العاـالواحد شلا يشَت إذل تقارب آراء أفراد العينة وسبركزىا حوؿ قيمة ادلتوسط 

نتيجة احصائية أنو ال يوجد تشتت كبَت يف أراء ادلستجوبُت وىذا دعم للنتائج ادلتحصل عليها فيما أف فادلتوسط 
احلسايب اإلمجارل ديثل مركز البيانات االذباىات أفراد العينة أي معظمهم موافقوف وعلى أنو ىناؾ مستويات متوسطة  

لدى عماؿ مؤسسة "كوندور" والية برج بوعريريج وىذا ما نالحظو ضلو موافقتهم صناعة القرار في المؤسسة يف 
على العبارات احملور فمعظمها كانت بدرجة موافقة عالية حيث بلغ أعلى قيمة للمتوسط احلسايب لدى العبارة رقم 

( حسب وجهة 3,60بقيمة بلغت ) 04م ( يف حُت كانت أدىن درجة موافقة ضلو العبارة رق4,36بقيمة ) 03
 ادلوظفُت ادلستجوبُت بادلؤسسة زلل الدراسة.

ومنو نستنتج أن درجة صناعة القرار في المؤسسة بدرجة مرتفعة لدى عمال مؤسسة "كوندور" والية 
 برج بوعريريج
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 خالصة : 

مناقشة و  ربليلو  باإلضافة إذل استعراض، من خالؿ ىذا الفصل مت التطرؽ إذل اإلطار ادلنهجي للدراسة ادليدانية
أثبتنا من خالذلا على أف مستوى اليت و  ،مث قمنا باختبار صحة فرضيات الدراسة، النتائج ادلتعلقة بالدراسة ادليدانية

 كما أثبتنا صحة الفرضيات ادلتعلقة بوجود دور لتعليم،  تدريب ادلوارد البشرية يف ادلؤسسة زلل الدراسة قويو  تعليم
 . شرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسةيب ادلوارد البتدر و 

على ضوء و  يف األخَتو  ،تطرقنا أيضا من خالؿ ىذا إذل استعراض سلتلف النتائج ادلتوصل إليها يف الدراسةو 
 . اليت يرى الباحث أمهية األخذ هباالنتائج ادلتوصل إليها قمنا بتقدًن رلموعة من االقًتاحات 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة  

 

43 

 

 خاتمة 
للوصوؿ إذل أف تدريب ادلوارد البشرية يف صناعة القرار يف ادلؤسسة و  تعليمسبكنا من خالؿ دراستنا دلوضوع دور 

، ىامة فال ديكن ألي مؤسسة ذباىلهما مهما كاف حجمها أو طبيعة نشاطهاو  تدريب العاملُت أمهية أساسيةو  تعليم
وسيلة لزيادة  كذلك التعليم يعدو  ،سلوكيات جديدةو  مهاراتو  إذ أف التدريب يعمل على إكساب العاملُت خربات

كذا االعتماد على قدراهتم حُت تلقيهم ألوامر و  الرفع من معنوياهتمو  مساعدهتم يف تنمية أنفسهمو  انتماء العاملُت
 االستقرار الوظيفي . و  كما حيقق ذلم ادلزيد من األماف،  العمل

قتصادية فهو حصيلة جهد تدريب ادلوارد البشرية يساىم يف صناعة القرار يف ادلؤسسة االو  مع العلم أف تعليم
مجاعي يقـو من خاللو صناع القرار باختيار بديل من بُت عدة بدائل من أجل إجياد احلل ادلناسب للمشاكل اليت 

صناع القرار من حلصوؿ على ادلعلومات يف الوقت ادلناسب شلا  التدريب ديكنو  ذلذا فالتعليمو  ،تواجهها ادلؤسسة
 . ح للمؤسسة ربقيق األىداؼ ادلسطرةاألمر الذي يتي، يساىم يف ازباذ القرار االسًتاتيجي

 / نتائج الدراسة:أوال
وادلارل، توصلنا إذل من خالؿ الدراسة ادليدانية وادلتمثلة يف استبياف عينة من األفراد ادلتخصصُت يف اجلانب احملاسيب 

  أىم النقاط التالية:

 من اذباىات أفراد العينة4.31دبتوسط  إف تعليم ادلوارد البشرية ذلا دور كبَت وفعاؿ يف صناعة القرار يف ادلؤسسة -
صناعة القرار يف ادلؤسسة اذباىهم ضلو موافق دبتوسط  تأثَته يرى أفراد العينة أف عملية تدريب ادلوارد البشرية -

4.04. 
شلا سبق ومن خالؿ نتائج االستبياف االذباىات أفراد عينة الدراسة، تبُت أف تعليم وتدريب ادلوارد البشرية ذات  -

 أمهية كبَتة وذلا دور مهم يف ربسُت صناعة القرار يف ادلؤسسة.
تغيَت و  مقدراهتو  تطوير مهاراهتمو  ىو تنمية معلومات األفرادو  ،التدريب ىو ىدؼ عاـو  اذلدؼ من وراء التعليم -

، ىو ادلسامهة يف صناعة القرارات اإلسًتاتيجيةو  يعترب ىذا اذلدؼ وسيلة ذلدؼ آخرو  ،تعديل اذباىاهتمو  سلوكهم
 زيادة فعاليتها . و  األمر الذي يؤدي إذل مساعدة ادلؤسسة على رفع كفاءهتا

العملية التدريبية تبدأ بتحديد أف إذ ، ليست غاية حبد ذاهتاو  الدراسة أف عملية تقييم التدريب حاجة أظهرت -
التعرؼ و  تنتهي بتقييم التدريب ىو العملية اليت يتم هبا التعرؼ على درجة فعالية التدريبو  االحتياجات التدريبية

 على مدى التأثَت الذي أحدثو التدريب على ادلتدربُت من خالؿ عملية قياس موضوعية جملموعة ادلهارات
كذلك التطوير الذي أحدثو ىذا ،  تأثَت ذلك على العملو  االذباىات اجلديدةو  العاداتو  ادلعارؼو  القدراتو 

 يف أداء ادلؤسسة .  و  التدريب يف سلوؾ ادلشاركُت
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 التوصيات : 
البشرية يف  تدريب جيد يعمل على ربسُت أداء ادلواردن أجل ادلسامهة يف توفَت تعليم و معلى ضوء النتائج السابقة و 

 : ديكن تقدًن التوصيات التالية، ادلؤسسات االقتصادية

ذلك لكي خالؿ الًتكيز أكثر على التعليم والتدريب، و مهارات ادلوظفُت من و  تنمية قدراتو  العمل على تطوير -
ذلك لكي و  ،تطوير مستوى األداءو  تتكوف لديهم القدرة على توليد األفكار اإلبداعية اليت تعمل على ربسُت

 تكنولوجيا ادلعلومات . و  التحديات اجلديدة يف عصر اإليصاالتو  اتيتمكن ادلوظفوف من مواكبة ادلتغَت 
رهتا إذل من ، ىي مراحل ربتاج يف إداتقييمطيط وتنفيذ و ضرورة اإلدياف بأف مجيع مراحل العملية التدريبية من زب -

 . ة عملية للقياـ هبا على أكمل وجوخرب ديلك مؤىالت عملية و 
تعزيز و  ربسُت اإلنتاجار يف ادلؤسسات بأمهية التعليم ودوره يف ربسُت جودة ادلنتجات و ضرورة إدراؾ صناع القر  -

 . التنافسية
 آفاق الدراسة : 

 . أثر التعليم و التدريب على إنتاجية ادلؤسسة االقتصادية  -
 عالقة األداء الوظيفي بصناعة القرار .  -
  دور التدريب يف ربسُت أداء العاملُت .  -
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 : المراجعقائمة 
I.  العربية:المراجع 

 الكتب :والأ
  2102طارؽ عبد الرؤوؼ عامر، إيهاب عيسى ادلصري، صناعة وازباذ القرار، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،  .1
أثر تعليم الموارد البشرية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع الصناعات عابد فضيلة، عمار ناصر أغا،  .2

لسلة العلـو االقتصادية والقانونية ، رللة جامعة تشرين للبحوث والدراسات اجلامعية، سالهندسية بريف دمشق
  2104( 0)العدد  (73)اجمللد 

  2102، اجلنادرية للنشر والتوزيع، تدريب وتنمية الموارد البشريةعبد الكرًن أمحد مجيل،  .3
 2105علياء جراد، فاطمة الصيفي، إدارة ادلوارد البشرية مدخل وظيفي، مكتبة االقتصاد،  .4
القحطاين، إدارة ادلوارد البشرية ) ضلو منهج اسًتاتيجي متكامل (، العبيكاف للنشر، الطبعة الرابعة،  زلمد بن دليم .5

  .2104ادلملكة العربية السعودية، الرياض، احملمدية، 
نواؿ عبد الكرًن األشهب، ازباذ القرارات اإلدارية أنواعها ومراحلها، دار أرلد للنشر والتوزيع، الطبعة العربية  .4

2104 . 
 .2104، فضاءات للنشر والتوزيع، أساليب اإلدارة الحديثة (إدارة الموارد البشرية )يزف زلمد باسم تيم،  .7
 –مدخل استراتيجي متكامل –إدارة الموارد البشرية يوسف حجيم الطائي، مؤيد عبد احلسُت الفضل،  .8

 .، عماف، األردف 2112الوراؽ للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، 
 األطروحاتثانيا: 

بوغريس المية، التدريب ومدى مسامهتو يف ربسُت أداء ادلؤسسة العمومية، دراسة حالة وزارة التهيئة العمرانية  .1
  .2107 – 2102، 7والبيئة، مذكرة مقدمة صمن متطلبات شهادة ادلاجيستَت يف علـو التسيَت، جامعة اجلزائر 

دار النشر منظمة العمل (، تطبيقي للشركاتتدريبي و  دليلنظام إدارة الموارد البشرية )بيًت فاف غوى،  .2
 . 2102الدولية، القاىرة، مصر، الطبعة األوذل باللغة العربية، 

جريب عبد احلكيم، دور تدريب وربفيز ادلوارد البشرية يف تعزيز األداء ادلستداـ للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة  .3
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورة علـو يف العلـو  رلموعة من ادلؤسسات االقتصادية بوالية سطيف،

 . 2104-2103 االقتصادية، جامعة فرحات عباس،
روال عبد الرحيم محدي القطب، دور ادلرأة يف صنع القرار يف ادلؤسسات احلكومية الفلسطينية، قدمت ىذه  .2

األطروحة استكماال دلتطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجيستَت يف التخطيط والتنمية الساسية بكلية الدراسات 
 . 2102العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابلس، فلسطُت، 

 . 2121، من منشورات اجلامعة االفًتاضية السورية، اجلمهورية العربية السورية، التدريب والتطويرعصاـ حيدر،  .5
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فاطمة الزىراء مهديد، أثر الثقافة التنظيمية على فعالية صنع القرار بادلؤسسة االقتصاية، دراسة حالة رلموعة بن  .4
ورة يف علـو التسسَت، جامعة زلمد بوضياؼ بادلسيلة، محادي بربج بوعريريج، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكت

2104 – 2102 . 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستَت يف علـو  – الواقع واألفاق –التنمية البشرية في الجزائر مريبعي سوسن،  .0

 . 2107 – 2102التسيَت، جامعة منتوري، 
، دراسة حالة ميدانية لبلدية سقانة بوالية باتنة، مذكرة دور التدريب في تنمية الموارد البشريةنردياف مزىود،  .4

 . 2105 – 2104مقدمة لنيل شهادة ادلاسًت أكادديي، جامعة بوضياؼ ادلسيلة، 

 ثالثا: ملتقيات 
، جامعة مولود معمري تزي وزو، دور التعليم والتدريب في تنمية الموارد البشريةقمقاين فاطمة الزىراء،  .1

2121 – 2120 . 
إبراىيم صابر زلمد، معايَت وزلددات بناء الربامج التدريبية كأحد تطبيقات التعليم ادلستمر يف رلاؿ ادلالبس  .2

 . 2104والنسيج، جامعة ادلنصورة، 
بلحاج فتيحة، األسس النظرية والعلمية يف ازباذ القرار، اجمللة اجلزائرية للعودلة والسياسات االقتصادية، العدد  .3

13 – 2102 . 
 الكتب األجنبية

1. Khalid dhafer s alhajri , the role of human resources development 
and training as an input to improve the sustainable performance of 
the enterprise , 2018  

2. M, A , muaid jabbar hasan salih , The role played by the major 
companies in the making of the american political decision , 2019  

3. Philippe champy et christiane . eteve dictionnainre encylopedique 
education et de la formation . ed nathan universite paris 1998  
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 –برج بوعريريج  –جامعة محمد البشير اإلبراىيمي 

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير 

 قسم علوم التسيير 

 استبيان 

 أخي الفاضل ، أختي الفاضلة : 

يسرين أف أقدـ لكم ىذا االستبياف الذي ىو جزء من دراسة علمية تكميلية لنيل شهادة ادلاسًت يف علـو التسيَت ، 
 زبصص إدارة أعماؿ ربت عنواف : 

 دور تعليم و تدريب الموارد البشرية في صناعة القرار في المؤسسة 

 " دراسة حالة مؤسسة كوندور " 

  -رج بوعريريجب-

و أرجو التكـر بادلساعدة للوصوؿ إذل أدؽ النتائج ، و ذلك باإلجابة الصرحية و الدقيقة على أسئلة االستبياف ادلرفقة 
بو من بيانات سيتعامل معو  ( أماـ كل عبارة تناسب إجابتك ، و أود اإلشارة إذل أف ما ستدلونٍت  بوضع إشارة ) 

 بسرية تامة و لن يستخدـ إال لغرض البحث العلمي . 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ...

 الطالبة : 

 نقرش زوينة 
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 المحور األول : المعلومات الشخصية 

الجنس :  -1  

 ذكر                                                        أنثى   

السن :  -2  

    40سنة إذل  30سنة                                          من  30أقل من 

سنة  50سنة                                     أكثر من  50إذل  41من   

الحالة العائلية :  -3  

 متزوج)ة(                                                 أعزب)ة( 

أرمل)ة(                                          مطلق)ة(             

المستوى التعليمي :  -4  

 أقل من ثانوي                                      ثانوي  

 جامعي                                             شهادات عليا 
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 المحور الثاني : تعليم و تدريب الموارد البشرية 

: تعليم الموارد البشرية  أوال  

موافق 
 بشدة 

غير  محايد  موافق 
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

 الرقم  العبارة

 01 توفر ادلؤسسة جهود لتعليم األفراد العاملُت .     
 02 ينمي التعليم معارؼ و مهارات العماؿ .     
 03 جيدد التعليم ادلعرفة لدى العماؿ .     
إذل زيادة قدرة العماؿ على التفكَت ادلبدع .يؤدي التعليم        04 
 05 يشجعك التعليم على التواصل مع العماؿ اآلخرين .      
 06 يساعدؾ التعليم على ازباذ القرارات الصحيحة يف ادلؤسسة .     

 

 ثانيا : تدريب الموارد البشرية 

موافق 
 بشدة 

غير  محايد  موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

 الرقم  العبارة 

 تحديد االحتياجات التدريبية 
 07 يتم ربديد االحتياجات التدريبية يف مؤسستكم يف الوقت ادلناسب      
يف ربديد سلتلف االحتياجات التدريبية  اإلدارةيشارؾ العاملوف مع        08 
 09 ربدد االحتياجات التدريبية يف مؤسستكم وفقا ألىداؼ ادلسطرة      
زبتلف االحتياجات التدريبية يف مؤسستكم باختالؼ ادلستويات      

 الوظيفية ادلراد تدريبها 
10 

 11 ربدد االحتياجات التدريبية دبؤسستكم دلعرفة مهارات ادلتدربُت      
 تحديد أىداف البرنامج التدريبي 

يتم ربديد أىداؼ التدريب يف مؤسستكم يف ضوء االحتياجات      
 التدريبية 

12 

 13 تكوف أىداؼ التدريب واضحة      
 14 تكوف أىداؼ التدريب احملددة قابلة للقياس      
 15 تتناسب أىداؼ التدريب يف مؤسستكم مع االحتياجات الفعلية      

 تصميم البرنامج التدريبي 
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 16 يتم تصميم احملتوى التدرييب دبا يتفق مع أىداؼ الربنامج التدرييب      
 17 التوقيت الزمٍت للربنامج التدرييب ال يتعارض مع الدواـ الرمسي للعمل      
 18 يتم تقدًن مادة الربنامج التدرييب وفق احتياجات العمل      
 19 يتم االستعانة دبدربُت مؤىلُت بناء على نوعية الربنامج التدرييب      

 تنفيذ البرنامج التدريبي 
 20 تلتـز ادلؤسسة دبوعد بداية و هناية تنفيذ الربنامج التدرييب .     
هتتم ادلؤسسة بتحديد ادلكاف ادلناسب دلتطلبات تنفيذ الربنامج التدرييب      

 . 
21 

 22 توفر ادلؤسسة الوسائل الالزمة أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب .      
 23 توضح ادلؤسسة أىداؼ الربنامج التدرييب لكل من ادلدربُت و ادلتدربُت .      

 تقييم البرنامج التدريبي 
 24 يتم تقييم ادلتدرب دبجرد االنتهاء من عملية التدريب .      
يتم تقييم ادلتدرب أثناء أدائو للعمل للوقوؼ على مدى إتقانو و      

 اكتسابو للمهارات و ادلعلومات أثناء التدريب . 
25 

 26 يتم تقييم نتائج الدورة التدريبية من خالؿ انعكاساهتا على ادلتدربُت .      
تتم عملية التقييم من خالؿ ادلشاىدة ادلباشرة ألداء العامل أثناء قيامو      

 بعملو بعد خضوعو للتدريب . 
27 
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 المحور الثالث : صناعة القرار في المؤسسة 

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 الرقم العبارة

 مرحلة تشخيص المشكلة 
 01 عند صناعة القرار تقـو ادلؤسسة بتحديد ادلشكلة األساسية .      

علومات الالزمة لتحديد عند صناعة القرار تقـو ادلؤسسة أوال جبمع ادل     
 ادلشكلة األساسية و ربديد أبعادىا . 

02 

 03 توفر ادلعلومات ادلطلوبة يزيد من فعالية صناعة القرارات يف ادلؤسسة .      

 مرحلة اختيار البديل المناسب 
 04 يتم مناقشة القرار ادلراد ازباذه بصورة مجاعية مع عماؿ ادلؤسسة.     

 05 تضع ادلؤسسة البدائل احملتملة ادلتعلقة بالقرار ادلراد ازباذه .      

 06 تستند ادلؤسسة عند ازباذ قرار معُت إذل مربرات منطقية .      

 07 تشارؾ ادلؤسسة العماؿ للوصوؿ إذل القرار األفضل .      

 مرحلة تنفيذ القرار و مراقبتو و تدعيم نتائجو 
 08 هتتم ادلؤسسة دبالحظات العماؿ ادلرتبطة بالقرارات ادلتخذة .      

 09 تتحقق ادلؤسسة من تنفيذ القرار وفقا للصورة ادلرسومة لو .      

 10 تصحح ادلؤسسة القرارات إذا كانت ذات نتائج سلبية .      
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 فهرس المحتويات الصفحة 
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 ادللخص  
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 قائمة اجلداوؿ 
 قائمة األشكاؿ 
 قائمة ادلالحق  
ه-أ  ادلقدمة  

 الفصل األوؿ : اإلطار النظري 
 سبهيد الفصل األوؿ  2
تدريب ادلوارد البشرية و  ادلبحث األوؿ : مدخل عاـ حوؿ تعليم 7  
 أوال: مفهـو تعليم ادلوارد البشرية  7
 ثانيا : أمهية تعليم ادلوارد البشرية  5
 ثالثا : أىداؼ تعليم ادلوارد البشرية  5
 ادلطلب الثاين: تدريب ادلوارد البشرية 4
 أوال : مفهـو التدريب  4
 ثانيا : أمهية التدريب  2
 ثالثا : أىداؼ التدريب 3
 العملية التدريبية  رابعا : 4
 ادلطلب الثالث: العالقة بُت عملييت تدريب وتعليم ادلوارد البشرية  00
 المبحث الثاني : صناعة القرار في المؤسسة 07
 ادلطلب األوؿ: ماىية صناعة القرار يف ادلؤسسة  07
 ادلطلب الثاين: مراحل صناعة القرار يف ادلؤسسة  05

 ادلشاركة يف صناعة القرار  ادلطلب الثالث : 02

 أوال : مفهـو ادلشاركة يف صناعة القرار  02

 ثانيا : أمهية ادلشاركة يف صناعة القرار  02
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