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اإلالخص:
ٌلخبر جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت وؿٌُت أؾاؾُت حلخمض كليها اإلاؤؾؿاث الاُخصاصًت مً احل
جدؿين أصاءها والغًم مً مغصوصًتها ،ولهظا حلخبر إصاعة اإلاىاعص البكغٍت الغٓيزة ألاؾاؾُت في
اإلاؤؾؿاث .وبدثىا هظا ًصب في هٌـ الاججاه خُث ًخلغض إلى أهمُت جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت في
قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة وازغ الخٖىًٍ في جدؿين أصاء اللما٘ والغًم مً مغصوصًتها
وإهخاحُتها .وهظا باإلحابت كلى ؤلاقٖالُت الخالُت :كُف ًمكً أن ٌساهم جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت
في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت ؟
وُض جىصلىا إلى أن جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت في قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة ًؤزغ كلى أصاء
اإلاؤؾؿت وهظا مً احل آدؿاب ميزة جىاًؿُت مم الخؼىعاث الؿغَلت.
الكلماث اإلافخاخُت:اإلاىارد البشرٍت – إدارة اإلاىارد البشرٍت –الخكىًٍ– ألاداء .
Résumé:
Les ressources humaines sont les plus importants facteurs. Qui pourraient
être adoptées par l’entreprise afin d’améliorer et d’augmenter sa rentabilité. C’est pour
cela que le management et le développement des ressources humaines sont un pilier
essentiel dans la majorité des entreprises économiques.
L’objectif de notre étude s’inscrit dans le même sens ou l’importance de la formation
dans l’entreprise et sa contribution à l’amélioration de la performance des travailleurs
ainsi que l’amélioration et le succès de l’entreprise ce qui nous pousse à répondre a la
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problématique suivent : Comment la formation des ressources humaines
?contribue-t-elle à l’amélioration et le succès de l’entreprise économique
Les résultats montrent que la performance de l’entreprise dépend
essentiellement du facteur formation permanente et continue des ressources
humaines ,et d’obtenir un avantage concurrentiel avec les évolution rapides. Mots
clés : La formation. La performance. Les ressources humaines .
ملدمت:
إن آدؿاب اإلاىاعص البكغٍت ال ٌلجي أنها جِىم باللملُت ؤلاهخاحُت كلى أخؿً وحه ،لًٕ
ًجب أن جٖىن مؤهلت وطلٗ كً ػغٍّ الخٖىًٍ والخللُم اللظان ٌؿاهمان في عًم الٌٕاءة
والخبرة اإلاهىُت لللامل وٍؤصي إلى ػٍاصة إهخاحُت الٌغص وجدؿين ملىىٍاجه وٍجب أن ًٖىن هظا
الخٖىًٍ في قٖل مؿخمغ ختى جخمًٕ اإلاؤؾؿت ؤلاهخاحُت مً عًم إهخاحها ،وبالخالي عًم الضزل
الِىمي.
لِض أزبدذ مسخلٍ الضعاؾاث وألابدار التي ُام بها الباخثىن أن هىاْ ازخالي
بين الخٖىًٍ  Trainingوالخللُم ً ،Educationالخٖىًٍ ًؤصي إلى حلمُّ اإلالغًت اإلاخسصصت
واإلاهاعة لضي الٌغص بسصىص اهجاػ كمل وأصاء وؿٌُت ملُىت بظاتها ،أما الخللُم ًُؤصي إلى ػٍاصة
وحلمُّ اإلالغًت والثِاًت اللامت وؤلاإلاام بالبِئت ٖٓل.
وَلخبر الخٖىًٍ الجُض وؿٌُت أؾاؾُت في اإلاىـماث الاُخصاصًت الحضًثت في الٌترة
الخٖىٍيُت ججلل هظه اإلاىاعص البكغٍت ُاصعة كلى مضاهمت ٔل الظوىػاث والخدضًاث ؤلاوؿاهُت
الخِىُت ؤلاهخاحُت وؤلاصاعٍت التي لها كالُت مباقغة بالٌغص ٔىهه إوؿان مً حهت واإلادغْ الغبِس ي
إلاسخلٍ كىاصغ ؤلاهخاج مً حهت أزغي  ،ؤاًت اإلاؤقغاث حكير إلى جؼاًض الاهخمام بىؿٌُت
الخٖىًٍ ٔىنها جغجبؽ بمؿخىي أصاء الٌغص للىؿٌُت التي ٌكولها ًلىض اهسٌاض ٔل مً أصاء
الٌغص والٌٕاءة ؤلاهخاحُت جخضزل إصاعة ألاًغاص الجساط ٔاًت ؤلاحغاءاث التي حلمل كلى عًم
مؿخىي أصاء الٌغص والغًم مً ؤلاهخاحُت إلى مؿخىي اإلاِاًِـ اإلاؼلىبتٓ ،ظلٗ ٌلخبر الخٖىًٍ
بمثابت اؾدثماع في اإلاىاعص البكغٍت وٍخمثل كابضه في ػٍاصة ؤلاهخاحُت الٖلُت كلى اإلاؿخىي اللام،
أما كلى اإلاؿخىي الٌغص ًلابضه ًخمثل في ػٍاصة اإلالاعي واإلاهاعاث ألامغ الظي ُض ًؤصي إلى عًم
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صاًلُت وُضعة الٌغص كلى اللمل.كلى طىء ٔل هظا ًمٕىىا ػغح إقٖالُت البدث الغبِؿت ٓما
ًلي:
كُف ًمكً أن ٌساهم جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست
ومً هظه ؤلاقٖالُت ًمًٕ ػغح الٌغطُاث الخالُت:
الاكخصادًت ؟
 -1اللىصغ البكغي هى اإلادغْ الغبِس ي في الخىمُت الاُخصاصًت.
 -2كابض الاؾدثماع في اإلاىاعص البكغٍت هى جدىٍلها إلى زغوة وػاُت إهخاحُت زالُت مبضكت.
 -3اللالُت بين جههُل اإلاىاعص البكغٍت ومؿخىي مغصوصًت اإلاؤؾؿت كالُت ػغصًت.
 -4الخٖىًٍ اإلاؿخمغ لللما٘ ًمٕنهم مً جماش ي مم الخؼىعاث الخِىُت الحضًثت .
 .Iاإلافاهُم الاساسُت للخكىًٍ:
إن جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت ٌكير إلى مجمىكت الؼغَ اإلاؿخسضمت في جؼوٍض
اللما٘ الجضص أو الحالُين باإلاهاعاث الالػمت ألصاء وؿابٌهم بىجاح و حللُمهم اإلاهاعاث
1
ألاؾاؾُت.
 )1مفهىم الخكىًٍ
جخلضص مٌاهُم وحلاعٍٍ وؿٌُت الخٖىًٍ بين الباخثين والٕخاب ًهىاْ مً ٌلغًها بهنها:
"كملُت مىـمت ومؿخمغة والتي ًمًٕ مً زاللها هِل اإلالاعي واإلاهاعاث والاججاهاث اإلاغهىبت
للمخٖىن" ،2وَلغي الخٖىًٍ كلى أهه "اللملُت التي جللب صوعا مهما في إٓؿاب اللما٘ مهاعاث
وأؾالُب كمل حضًضة إلاجاعاة الخِىُاث الحضًثت ،بما ًظمً جدؿين كملُت حللم اللما٘
3
وأصائهم للمهام اإلاؼلىب"
وهىاْ مً ٌلغي الخٖىًٍ بههه":كملُت ًغاص بها إخضار أزاع ملُىت في مجمىكت اللما٘ ،ججللهم
أٓثر ُضعة كلى أصاء أكمالهم الحالُت واإلاؿخِبلُت ،وٓظلٗ بآدؿاب مهاعاث وملاعي واججاهاث
حضًضة" 4باإلطاًت إلى هظه الخلاعٍٍ ًغي كمغ كُِلي أن الخٖىًٍ "كملُت مسؼؼت جِىم
 1يذًذ سُذ ادًذ عثذ انًتعال ،ادارج انًىارد انثشزَح ،دار انًزَخ نهُشز ،انزَاض ،ط ،2009، 2ص .264
 2فزَذ فهًٍ سَارج  ،انًثادئ واألصىل نإلدارج واألعًال  ،يطثعح انشعة ،إرتذ-األردٌ ،ط  2006، 5ص.565
3

Auluck, R.K Mere nip and tuck? Training and development's changing
role, Industrial and Commercial Training, Vol. 39, No. 1.2008,p29.
 4عثذ انزدًاٌ انشاعز،اسس انتصًُى وتُفُذ انثزايج انتذرَثُح ،دار حمُة نهُشز وانتانُف ،ط ،،1انزَاض  ،انسعىدَح،
 ، 1991ص .10
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باؾخسضام أؾالُب وأصواث بهضي زلّ وجدؿين وصِل اإلاهاعاث والِضعاث لضي اللامل،
وجىؾُم هؼاَ ملغًخه لألصاء الٍٕء مً زال٘ الخللم ،لغًم ٌٓاءجه وبالخالي ٌٓاءة اإلاؤؾؿت
التي ٌلمل ًيها ".5
 )2أهمُت وظُفت الخكىًٍ
جٕمً أهمُت الخٖىًٍ في ٔىهه وكاغ ،يهخم بتزوٍض اللما٘ باإلالاعي واإلاهاعاث والخوُير
الاًجابي للؿلىْ والاججاهاث التي جخؼلبها أصواعهم الجضًضة في اإلاؤؾؿت ،إلاىآبت الخوُير
اإلاؿخمغ في ؿل الخؼىع والخِضم الخٕىلىجي .6
واهخمام اإلاؤؾؿاث بيكاغ الخٖىًٍ ،وجسصُص اإلاىاعص اإلااصًت والجهىص البكغٍت له ،ال ًخم
إال مً احل كضة ًىابض كلى مؿخىي اللما٘ اإلاخٖىهين في اإلاؤؾؿت ،وكلى مؿخىي اإلاؤؾؿت،
7
وكلى مؿخىي اللالُاث ؤلاوؿاهُت(حماكت اللمل).
 )3اإلابادئ العامت للخكىًٍ
وطم كلماء ؤلاصاعة مجمىكت مً اإلاباصا ألاؾاؾُت ًمًٕ أن جؤصي إلى إصاعة ًلالت
8
وهاجحت وطلٗ مً زال٘ جدُِّ أهضاي الخٖىًٍ وهظه اإلاباصا هي:
الاسخمرارٍت :وهي أمغا الػما لللامل مم بضاًت جدضًض اللمل الظي ؾىي ًِىم به ،خُث ًخم
إكضاص اللامل ما ُبل اللمل مً زال٘ ما ًؼلّ كلُه بالخٖىًٍ الخمهُضي وَؿخمغ الخضعٍب
ػىا٘ خُاجه الىؿٌُُت واللملُت وزال٘ مغاخل جضعحه اللمغي والىؿٌُي وبكٖل عبِس ي
كىض الترقي إلى صعحاث وؿٌُُت أكلى.
الشمىلُت  :حلجي الكمىلُت أن الخٖىًٍ ٌكمل ٔاًت ألاػغ ؤلاصاعٍت والٌىُت والخضمُت مً
حهت وكمىم اليكاػاث التي جماعؽ في اإلاؤؾؿت مً حهت أزغي.
الخجدًد والخؼُير :الخٖىًٍ وكاغ مخوير ومخجضص أي اهه ًخلامل مم مجمىكت مً مخويراث
في صازل وزاعج اإلاؤؾؿت.
 5عًز عمُهٍ ،ادارج انمىي انعايهح ،دار سهزاٌ نهُشز ،عًاٌ-االردٌ،1996 ،ص .233
Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry gerhart, Fundamentals of Human
Resources Management, Irwin, New York, 2004,p260.
 7عًزو غُاَى ،عهٍ انشزلاوٌ :تُظُى وإدارج األعًال ،دار انُهضح انعزتُح تُزوخ  1984ص .607
 8دَا ب دسٍُ ،عثذ انفتاح ،دور انتكىٍَ فٍ تطىَز انعًم االدارٌ ،دار انفكز انعزتٍ ،انماهزج ،يصز2003 ،ص-47
.49
6
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الخكىًٍ هظام مخكامل)الخكامل( :إن الخٖىًٍ هـام مخٖامل مً هاخُخين :هـام مخٖامل في
ّ
ومسغحاجه ،ومخٖامل بملجى اهه ًخٖامل مم ألاوكؼت ألازغي إلصاعة اإلاىاعص
مضزالجه وأهـمخه
البكغٍت.
الخدرجٌ :لجي أن جٖىن بضاًت الخٖىًٍ مً اإلاؿخىي الحُِِي للمؿتهضًين بالخٖىًٍ ،بل البض
9
مً إكاصة جىـُم ما لضيهم مً ملاعي ومهاعاث والخهٓض منها زم إطاًت الجضًض.
الىاكعُتًِ :صض بها جلٗ الاخخُاحاث الحُُِِت لىؿٌُت الخٖىًٍ وطلٗ مً زال٘ حلُين
الٌجىة بين ما هى ُابم وما ًجب أن ًخمخم به اللامل مً مهاعاث جمهُضا لخصمُم البرامج
10
الخٖىٍيُت اإلاىاؾبت والِابلت للخؼبُّ.
 )4أهداف الخكىًٍ
11
ًمًٕ جصيٍُ ألاهضاي الخٖىٍيُت إلى زالر مجمىكاث أؾاؾُت وهي:
أ .أهداف جكىٍيُت عادًت ( روجُيُت)  :حلجي ألاهضاي الخٖىٍيُت اللاصًت أو
الغوجُيُت الواًاث التي ٌؿعى الخٖىًٍ إلى جدُِِها والتي جخسظ إلاىاحهت مىاٍُ عوجُيُت مخٕغعة
مً خين ألزغ .وٍظم هظا الىىق مً الخٖىًٍ {الخٖىًٍ الخىحُهي أو الخمهُضي} خُث ًخم مً
زالله جؼوٍض اإلاىؿٌين الجضص باإلاللىماث اإلاخللِت باللمل الظي ؾُِىمىن به وباإلاؤؾؿت التي
ؾُلملىن بها.
والجضًغ بالظٓغ أن هظا الىىق مً الخٖىًٍ ال ًدخاج إلى حهض طهجي وإبضاق مً
حاهب مصمم البرامج .وٓظلٗ ألاهضاي اللاصًت بالىاُم الخىـُمي واؾدىاصها كاصة كلى مؤقغاث
جخللّ باألصاء اإلالخاص لألكما٘ ًجلل أهمُتها الخٖىٍيُت جهحي في ُاكضة هغم ألاهضاي التي ٌؿعى
الخٖىًٍ الي جدُِِها ٓما هى مبين في الكٖل عُم (.)1

 9انسهًُاٌ ،وائم ،احز انتذرَة عهً تذسٍُ جىدج انخذياخ انصذُح ،يجهح تذىث جايعح تشزٍَ ،انعذد  ،29انًجهذ،2
ص.209
 10دَاب دسٍُ ،عثذ انفتاح ،دور انتكىٍَ فٍ تطىَز انعًم االدارٌ ،يزجع ساتك انذكز ،ص.50
 11عهٍ انسهًٍ وساطع ارسالٌ ،تذذَذ االدتُاجاخ انتكىَُُح ،انًُظًح انعزتُح نهعهىو اإلدارَح  ، 1974ص 20-16
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شكل ركم ( :)1هيراركُت ألاهداف الخكىٍيُت ( أصىاف ألاهداف الخكىٍيُت)

اإلاصضع :مدمض كبض الٌخاح ًاغي ،الخضعٍب ؤلاصاعي ،بين الىـغٍت والخؼبُّ ،صاع وابل لليكغ والخىػَم ،ألاعصن
كمان ،غ،1،2111ص.88

ب .أهداف جكىٍيُت لحل اإلاشكالث :جخجه هظه ألاهضاي هدى إًجاص خلى٘
مىاؾبت للمكٕالث التي جىاحه اللىصغ البكغي (كما٘ الخىـُم) في اإلاؤؾؿت ومداولت الٕكٍ
كً اإلالىُاث والاهدغاًاث التي حلىَ ألاصاء وٍخم طلٗ كً ػغٍّ إكضاص وجٖىًٍ كما٘ ُاصعًٍ
كلى الخلامل مم جلٗ اإلاكٕالث وجؼبُّ الىؾابل الللمُت اإلاخؼىعة في كالحها.
ج .أهداف جكىٍيُت ابخكارٍه ( إبداعُت) :حلخبر ألاهضاي الخٖىٍيُت ؤلابخٖاعٍت أكلى
مؿخىٍاث اإلاهام الخٖىٍيُت ،خُث جظٍُ أهىاكا مً الؿلىْ وألاؾالُب الجضًضة لخدؿين
هىكُت ؤلاهخاج وجسٌٍُ جٖالٍُ الخٖىًٍ .وجسخص ألاهضاي الابخٖاعٍت بمداولت جدُِّ هخابج هير
كاصًت (إبضاكُت) جغًم بمؿخىي ألاصاء في اإلاؤؾؿت هدى مجاالث وآًاَ لم ٌؿبّ الخىصل بها.
 .IIأهىاع الخكىًٍ:
إن أهىاق الخٖىًٍ أو البرامج الخٖىٍيُت جسخلٍ مً خُث ألاؾلىب والؼغٍِت.
والهضي مً البرهامج الخٖىٍجي ًٖىن وًِا للـغوي واإلاىاٍُ الِابمت واإلادُؼت به ،وازخالي
اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت ،وكضص اإلاخٖىهين ،وػمان ومٖان الخٖىًٍ ،وؤلامٖاهُاث اإلاخىًغة له وحجم
اإلاؤؾؿت ومجا٘ كملها .والبرهامج الخٖىٍجي هى " حملت مً الخؼىاث التي تهضي إلى جسؼُؽ
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وجىـُم اللملُت الخٖىٍيُت وبكٖل مبرمج لإلقباق الحاحاث الخٖىٍيُت لٖل مً اللامل
واإلاؤؾؿت"ٓ .12ظلٗ هى " حملت مً ألاوكؼت اإلاؤؾؿت إلٓؿاب اللامل ملاعي ومهاعاث
مخلضصة للمؿاكضة في جدُِّ اؾتراجُجُاث اإلاؤؾؿت اإلاؿخِبلُت"  .13والخٖىًٍ ًخسظ صىعا
وأهىاكا مسخلٌت جدباًً في ألاؾلىب والهضي خؿب اإلاىاٍُ الخٖىٍيُت اإلادضصة .وؾىِىم هىا
14
بخصيٍُ أهىاق الخٖىًٍ وًِا لألؾـ واإلالاًير الخالُت:
 -1الخكىًٍ مً خُث اإلاكان :وهى مً أٓثر أهىاق الخٖىًٍ قُىكا واهدكاعا في الىاُم
15
اللملي ،وٍىِؿم إلى هىكين:
أ  -الخكىًٍ الداخلي (داخل اإلاؤسست) :وهي البرامج التي ًخم كِضها صازل
اإلاغآؼ الخٖىٍيُت للمؤؾؿت ،خُث ًٖىن اإلاٖىن مىؿٌا مً صازل اإلاؤؾؿت وَلمل لضيها .وٍخميز
الخٖىًٍ صازلي بميزة اؾاؾُت هي أن الخٖىًٍ ًخم وًِا لخسؼُؽ ؤلاصاعة وجدذ عُابتها ومً زم
16
جصبذ كملُت الخٖىًٍ حؼءا مٕمال لخؼت جىمُت ؤلاصاعة.
ب  -الخكىًٍ الخارجي (خارج اإلاؤسست) ًٖ :ىن اإلاٖىن في هظا الىىق كاصة مً
زاعج اإلاؤؾؿت ،وٍخظمً الخٖىًٍ إعؾا٘ اإلاؤؾؿت كمالها إلى مغآؼ الخٖىًٍ اإلاخسصصت
ٔالجاملاث واإلالاهض الخٖىٍيُت الخاصت والى قغٔاث اؾدكاعٍت مخسصصت في مجا٘ الخٖىًٍ.
17
ومً مميزاث هظا الخٖىًٍ هى إجاخت الٌغصت للمخٖىهين الخِاء بلما٘ مً حهاث كمل مسخلٌت.
18
 -2الخكىًٍ مً خُث السمان :وَكمل هظا الىىق مً الخٖىًٍ هىكين وهما:
أ  -الخكىًٍ كبل الالخداق بالعمل :يهضي إلى إكضاص اللما٘ كملُا وؾلىُٓا كلى
هدى ؾلُم وجههُلهم للُِام باألكما٘ التي ؾىي جىٔل إليهم كىض الخداُهم بىؿابٌهم وٓظلٗ
12

Charles Tennant, Mahithorn Bookrong, Paul A.B.Roberts, The design of a training
programme measurement model, Journal of European Industrial Training, vol 26, Issue 5,
2002,p230.
13
Schettler,J. Training Top 100 :Top Five Profile and Ranking, Training, March, 2003.p40.
 14يذًذ عثذ انفتاح َاغٍ ،انتذرَة االدارٌ ،تٍُ انُظزَح وانتطثُك ،يزجع ساتك انذكز ،ص .137
 15دسٍ ر اوَح يذًذ ،ادارج انًىارد انثشزَح ،انًكتة انجايعٍ انذذَج ،االسكُذرَح ،يصز ،1999 ،ص .176
16
Marcel R, Van der Klink, Jan N. Streumer, Effectiveness of on-the –job training, Journal
of European Industrial Training, vol 26. Issue, 2/3/4.2002 P196.
 17سهُهح عثاس وعهً عهً ،ادارج انًىارد انثشزَح  ،انطثعح انخانخح  ،دار وائم نهُشز  ،عًاٌ االردٌ ،
 ، 2003ص.111
18
Robbins, S, and Coulter, M., Management, Pearson Prentice Hall, p.295.

مجلت الدراساث الاكخصادًت اإلاعملت

ركم N° 04/2017
250

Revue Des Etudes Economiques Approfondies

دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

الخلغي كلى خضوص واخخُاحاث وبِئت وُىاهين ولىابذ الىؿٌُت ختى ًخدِّ لللامل ؤلاخاػت
بلمله ،وبالخالي طمان اهخـامه في اللمل .وَكمل الخٖىًٍ ُبل اللمل ٔل مً الخٖىًٍ الخىحُهي
19
والخٖىًٍ كلى اللمل وهما:
 الخٖىًٍ الخمهُضي (الخىحُهي) :كباعة كً مِضمت او جىحُه كام ٌكمل
اإلاللىماث التي ًدخاحها اإلاىؿٍ الجضًض او التي ًصح ان ٌلغًها كً اإلاؤؾؿت التي ؾُلخدّ
20
بها.
 الخٖىًٍ كلى اللمل :كباعة كً مجمىق الخىحيهاث التي ًخلِاها اللامل
اإلاخللِت بىاحباث الىؿٌُت مً ػمُله في اللمل أو عبِؿه ،وٍخم طلٗ في اإلاىُم هٌؿه الظي ٌلمل
21
به اإلاىؿٍ.
ب  -الخكىًٍ بعد الالخداق بالعمل (أثىاء الخدمت) :إن الهضي الغبِس ي مً
الخٖىًٍ أزىاء الخضمت هى صِل اللامل وإخاػخه بهخضر الخؼىعاث التي ججض في اإلاجاالث
22
ازخصاصُت وجدؿين مؿخىي أصابه الىؿٌُي كً جدؿين أؾالُب اللمل.
الخكىًٍ مً خُث الهدف :إن هضي الخٖىًٍ ًخمغٓؼ خى٘ جؼوٍض اللما٘
-3
باإلاللىماث اإلاخجضصة كً ػبُلت أكمالهم وألاؾالُب والؼغَ الجضًضة لللمل وجمُٕنهم مً
جؼبُِها وبهظا ًان أهىاق الخٖىًٍ مً خُث الهضي الظي جغحىه اإلاؤؾؿت وحلمل كلى جدُِِه
حكمل ألاهىاق الخالُت 23:الخٖىًٍ لخجضًض اإلاللىماث ،جٖىًٍ اإلاهاعاث ،الخٖىًٍ الؿلىٔي،الخٖىًٍ
للترُُت،الخٖىًٍ ؤلاولاش ي(ؤلاكالمي).
 -4الخكىًٍ مً خُث الخطبُم :وَكمل هىكين أؾاؾُين وهما الخكىًٍ الىظري ٌكمل
اإلاداطغاث الىـغٍت والىضواث وخلِاث الىِاف .والخكىًٍ العملي ًٖىن إما كً ػغٍّ جٖىًٍ

19

Craig, Robert(1976). Training And Development Handbook, A Guide To Human
Resources Development. New York.Mcgraw-Hill Book Company,P:7-15
 20يذًذ عثذ انفتاح َاغٍ ،انتذرَة ،يعهذ اإلدارج انعايح ،عًاٌ ،1971 ،ص.10-7
 21يذًذ عثذ انفتاح َاغٍ ،انتذرَة اإلدارٌ تٍُ انُظزَح وانتطثُك،يزجع ساتك انذكز ،ص .141
 22عثذ انفتاح دسٍُ ،دور انتذرَة فٍ تطىَز انعًم اإلدارٌ ،يطثعح انُُم  ،انماهزج ،يصز ،ط ،1996 ،1ص.12
23
Hughes, A., and Mussnug, K, Designing Effective Employee Training Programs,
Training for Quality; Vol 5, No2.1993. P 52.
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مبرمج ٌلخمض كلى ُضعاث وإمٖاهُاث اإلاٖىن ،أو ًٖىن كمال مخٖامال جٌغطه ػبُلت الخٖىًٍ في
24
اإلاؤؾؿت.
 -5الخكىًٍ مً خُث عدد اإلاخكىهين  :وهظا الىمؽ مً الخٖىًٍ ًهزظ بلضًً أؾاؾُين
هما الخكىًٍ الفردي ًمثل هظا الىمؽ مً الخٖىًٍ جؼىٍغ اإلاهاعاث والِضعاث الٌغصًت والخكىًٍ
الجماعي وهظا الىمؽ مً الخٖىًٍ ٌلخمض ألاؾلىب الجماعي في الخٖىًٍ وٍِىم هظا الخٖىًٍ
بكٖل حماعي ولِـ ًغصي 25 .وٍمًٕ جلخُص أهىاق الخٖىًٍ في الكٖل الخالي:
الشكل ( :)2أهىاع العملُت الخكىٍيُت
أنواع العملية التكوينية

من حيث العدد

من حيث

من حيث

التطبيق

األهداف

 تجديد
 تكوين
فردي
 تكوين
جماعي

 تكىٍَ

المعمومات
 مهارات خاصة
 تكوين سموكي
 تكوين لمترقية

َظزٌ
 تكىٍَ
عًهٍ

من حيث
الزمن
 لثم
االنتذاق
تانعًم
 تعذ
االنتذاق
تانعًم

من حيث
المكان

 تكىٍَ
خارجٍ
 تكىٍَ
داخهٍ

اإلاصضع :مً اكضاص الباخث اؾدىاصا كلى اإلاغاحم اإلاؿخلملت في البدث.
 24يذًذ فانخ صانخ ،ادارج انًىارد انثشزَح ،عزض وتذهُم ،دا انذايذ نهُشز وانتىسَع ،عًاٌ ،2004 ،ص .109-105
 25خضُز كاظى يذًىدَ ،اسٍُ كاسة انخزشح ،ادارج انًىارد انثشزَح ،دار انًسُزج نهُشز وانتىسَع ،عًاٌ االردٌ،
ط،2007 ،1ص .143
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.III
كدًم عام للشركت الاسمىت ومشخلاجه سعُدة
 )1إلادت جارٍخُت عً الشركت:
إن مكغوق بىاء مصىم الاؾمىذ بؿلُضة مً أحل ججؿُضه في صابغة الحؿاؾىت
أؤل إلى الكغٓت الىػىُت إلاىاص البىاء  SNMCؾىت ُ .1974ضعث جٖلٌت اهجاػه خىالي 652
ملُاع صج.
ؾىت  1982أوكهث مؤؾؿت الاؾمىذ و مكخِاجه للوغب  E.R.C.O.بمىحب الِغاع
الخىٌُظي عُم  324/82الصاصع في  31أٓخىبغ  1982التي حملذ ٔل مً :مصىم بجي صاي،
مصىم ػهاهت  ،مصىم ؾلُضة مغٓب الاؾمىذ والجير ،و وخضة الجبـ بىهغان ،و وخضة
الصخغ الحغٍغي بؼهاهت  ،وٓظا الىخضاث الخجاعٍت كلي مؿخىي الوغب .أما ؾىت 1991
اهِؿم مغٓب الاؾمىذ والجير بؿلُضة إلى وخضجين منها وخضة الجير ،و وخضة الاؾمىذ.
في  28صٌؿمبر 1997اؾخِغث ٔل واخضة منهما بلض جٌغكهما بِاهىن زاص و طلٗ
مم جدضًض عأؽ اإلاا٘ الكغٓت و أصبدذ قغٓت مؿاهمت بغأؾما٘ ًِضع بـ
 115.111.111.111صج وهي جابلت إلاجمم ٌ ERCO GIC.ؿيرها مضًغ كام وهى عبِـ مجلـ
إصاعتها مؤزغا جم طم حمُم قغٔاث الاؾمىذ ومكخِاجه بالجؼابغ جدذ وصاًت اإلاجمم
الصىاعي الؾمىذ الجؼابغ  G.I.C.Aابخضاء مً الٌاجذ ًىاًغ .2111
)2
شاط الشركت :
ًخمثل وكاغ الكغٓت في إهخاج ماصة الاؾمىذ مً هىق 42,5CPJ Kg F/Mm 2
خُث جخٖىن هظه اإلااصة مً اإلاغٓباث الخالُت :الٖلـ :مً  %75إلى  ، % 81الؼين  :مً %
 21إلى  ،25%الجبـ  ، 15% :ملضن الحضًض %1 :وجمغ كملُت ؤلاهخاج باإلاغاخل الخالُت:
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الطاكت ؤلاهخاحُت:
-1
جِضع الؼاُت ؤلاهخاحُت للمصىم بالحض ألاصوى  1711ػً ًىمُا مً ماصة الٖلـ إهخاج
مىاػي الغُم اللاصي  511.111ػً إؾمىذ في الؿىت.
خطىاث سير ؤلاهخاج:
-2
إن كملُت إهخاج ماصة الاؾمىذ جمغ بلضة مغاخل لُصبذ اإلاىخج جام الصىم وهي :
بلض حلب اإلااصة ألاولُت مً مىاػّ جىاحضها ًخم أوال جٕؿيرها التي جٖىن في البضاًت كباعة
كً صخىع وبلض طلٗ ًخم جسؼٍنها ٔل ماصة كلى خضا للحٌاؾ كليها مً الؼبُلت .اإلاىاص
الثالر ألاؾاؾُت الٖلـ ،الؼين  ،زاماث الحضًض التي ًخم هِلها إلى مدؼت ؤلاهخاج خُث
جضمج مم بلظها البلع ٔل ماصة بيؿبت ملُىت إلى أن جصبذ كباعة كً مسحىَ ابُع
،وبلض طلٗ جضًم هظه اإلااصة إلى الخؼاهاث بىاؾؼت مدغٔاث طوؽ الهىاء ،زم جهحي كملُت
الؼهي التي جضزل ًيها ماصة  CR4إلى ًغن اؾؼىاوي الكٖل طو زالر مىاػّ ألاولى صعحت
الحغاعة  °911أما الثاهُت  °1451والثالثت بً °411ضوع في هٌـ الىُذ ألُا ختى جؼهى
حُضا ،اإلاىاص الخٌٌُت جسغج إلى الهىاء ألاكلى كً ػغٍّ اإلاضزىت أما الثُِلت ًخسغج كباعة
كً ماصة بيُت اللىن هصٍ مصىلت جضعى  CLINKERSوبلض كملُت الخبرًض بجهاػ FROI
 DISSEURزم جىِل إلى زؼان زاص .اإلاىاص الثاهىٍت ألازغي الجبـ ًخم صمجها مم ماصة
الٕالهٕغ بيؿبت ملُىت وػدنهم مم بلع لُسغج بلض طلٗ مىخى جام ازظغ اللىن اؾمىذ
جسؼن في زؼاهاث وٍخم جىػَله بؼغٍِخين كً ػغٍّ أُٓاؽ .والكٖل الخالي ًبين زؼىاث
كملُت ؤلاهخاحُت في قغٓت الاؾمىذ بؿلُضة
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:
شكل ( : )3مراخل العملُت ؤلاهخاحُت إلاادة الاسمىت في الشركت
4

Four
)(Zone Cuisson

3

2

Silo Farine
)(Zone Cru

Broyeur Cru

1

Matière Première
(Calcaire, Argile et
)Minerai de fer

5
Refroidisseur

6
Silo Clinker
(Produit semi
)fini

7
Broyeur Ciment
(Clinker +
)Gypse

8
Expédition
)(Produit fini

اإلاصضع :مً إكضاص الؼالب باالكخماص كلى وزابّ اإلاؤؾؿت
Vracكضة
 )3ؤلاحراءاث اإلاىهجُت للدراست :حكمل ؤلاحغاءاث اإلاىهجُت للبدث كلى
أهمها:

كىاصغSac

أوال :مجخمع الدراست ٌ :كمل مجخمم صعاؾدىا كلى حمُم كما٘ ومىؿٌي قغٓت
الاؾمىذ ومكخِاجه بؿلُضة واإلاِضعة  293كامل لؿىت 2113
ثاهُا :عُىت الدراست :جم ازخُاع اللُىت بؼغٍِت ككىابُت خُث وػكذ الاؾخماعاث كلى
 181كامل ومىؿٍ ؤان كضص الاؾخماعاث اإلاؿترحلت والصالحت التي جم إزظاكها
للضعاؾت ب 153اؾخماعة اي بيؿبت  ٪52.21مً إحما٘ كما٘ ومىؿٌي الكغٓت وَلجي ان
كُىت الضعاؾت مثالُت.
ثالثا :بُاهاث الاسخمارةُ :مىا بجمم البُاهاث مً زال٘ الضعاؾت اإلاُضاهُت كً ػغٍّ
جصمُم اؾخماعة جٖىهذ مً اإلاللىماث الشخصُت وؾبم مداوع أؾاؾُت لإلمام بمىطىق
الضعاؾت وؤلاحابت كلى الٌغطُاث اإلاؼغوخت ؤاهذ اإلاداوع البدث كلى الىدى الخالي:
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد



اإلادىع ألاو٘ :جدضًض الاخخُاحاث الخٖىٍيُت
اإلادىع الثاوي:ازخُاع اإلاٖىهين(اإلاكغًين كلى الخٖىًٍ)



اإلادىع الثالث :ازخُاع اإلاخٖىهين(اللما٘ اإلالىُين بالخٖىًٍ)
اإلادىع الغابم :جصمُم الضوعاث الخٖىٍيُت



اإلادىع الخامـ :جدضًض أهمُت الحىاًؼ التي حؿاهم في عًم ٌٓاءة أصاء اللما٘
اإلادىع الؿاصؽ :جُُِم اللملُت الخٖىٍيُت





اإلادىع الؿابم :كالُت الخٖىًٍ والخدٌيز باألصاء

جدلُل وعرض هخائج الدراست
)4
 دراست وجدلُل الاسخبُان :لِض ُمذ بخدضًض اإلاكٖلت (الـاهغة) ،الخٖىًٍوالحىاًؼ و جُُِم ألاصاء ؤاهذ همظحت اإلاخويراث (اللىامل) اإلاخللِت بالـاهغة كلى الىدى
الخالي:

)Y= f (X1 , X2 , X3…….
انتاتع

انًستمهح

وبالخالي اللالُت الصغٍدت جٕمً فيُ - :ىة الخهزير( اإلاللماث ،الىؾابؽ)  - ،اججاه الخهزير( +
كالُت ػغصًت - ،كالُت كٕؿُت)  µ - ،الخؼه اللكىاةي وَؿخسضم لوغض خماًت الىمىطج
* إن الىمىطج الجُض هى الىمىطج ألآثر جُُِم للـاهغة مً اللىامل واإلاخويراث ،وهى ألآثر
جُُِم للـاهغة وألاُل اعجباػا بُنهمآ ،ما أهه الىمىطج الظي ًِترب هخابجه مً الىاُم وبالخالي
جدبين هظه اللالُت في الىمىطج الخالي
لىج انتأحُز
Y= a ± α1X1 ± α2X2 + µ
انعشىائٍ
الاكخصادًت اإلاعملت
خطأالدراساث
مجلت
َذًٍ انًعادنح

عاللح
انتأحُزN°
04/2017
ركم
256

انتاتع
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

ومىه ًمًٕ صُاهت ملاصلت( الىمىطج ) صعاؾدىا كلى الىدى الخالي:
)اإلاؤهل العلمي ،سىىاث الخبرة ،الحىافس  ،الخكىًٍ (  = fألاداء
ًخىصلىا في جدلُلىا لالؾخبُان إلى ما ًلي:


اإلاعلىماث الشخصُت:
-1
هىع الجيس:

Pourcentage
cumulé
92,8
100,0

Pourcentag
e valide
92,8
7,2
100,0

مجلت الدراساث الاكخصادًت اإلاعملت

هىع الجيس
Pourcentage
92,8
7,2
100,0
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طٓغ
أهثى
Total
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

Statistiques descriptives
Ecart type

Moyenne

Maximum

Minimum

N

,259

1,07

2

1

153
153

هىق الجيـ
)N valide (listwise

هالخف مً زال٘ الجضو٘ أن وؿبت كالُت مً كما٘ اللُىت اإلاضعوؾت ًخللّ بالجيـ
هي مً الظٔىع بلى كضصهم  142كامل بيؿبت  92.8زالًا بيؿبت ؤلاهار  7.2وهظا عاحم إلى
ػبُلت اللمل في الكغٓت .
 -2سً العمال:
Effectifs
سً العمال
Pourcentage
cumulé

Pourcentage
valide

Pourcentage

Effectifs

7,8

7,8

7,8

12

اُل مً 25
ؾىت

43,8

35,9

35,9

55

مً  25الى35

79,1

35,3

35,3

54

مً  36الى45

100,0

20,9

20,9

32

آثر مً 45
ؾىه

100,0

100,0

153
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

Descriptives
Statistiques descriptives
Ecart type
,891

Moyenne

Maximum

Minimum

2,69

4

1

N
153
153

ؾً اللما٘
)N valide (listwise

ًىضح لىا الجضو٘ أن وؿب أكماع كما٘ اللُىت اإلاضعوؾت مخِاعبت زاصت الٌئخين اللخين
جتراوح أكماعهم بين 35- 25ؾىت و بين  45-36ؾىت أي ما ٌلاص٘ وؿبت  35.9و 35.3كلى الخىالي
إما الٌئت التي ًخجاوػ أكماعهم  45ؾىت هي بيؿبت  21.9وهظا ًض٘ كلى اؾخِغاع اللما٘ في
الكغٓت أي حلخمض كلى اللما٘ طوي الخبرة الجُضة والٕبيرة.

مجلت الدراساث الاكخصادًت اإلاعملت
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د .عمر بلخير حىاد

 -3اإلاؤهالث العلمُت:
Effectifs
مؤهالث العلمُت
Pourcentage
cumulé

Pourcentage
valide

Effectifs

Pourcentage

17,0

17,0

17,0

26

زاهىي واُل

43,1

26,1

26,1

40

جٖىًٍ منهي

86,9

43,8

43,8

67

لِؿاوـ

95,4

8,5

8,5

13

صعاؾاث
كلُا

100,0

4,6

4,6

7

100,0

100,0

153

Valide
5

Total
Diagramme
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خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

Descriptives
Statistiques descriptives
Ecart type
1,018

Moyenne

Maximum

Minimum

2,58

5

1

N
153
153

مؤهالث الللمُت
)N valide (listwise

هالخف مً زال٘ الجضاو٘ بان اإلاؿخىي الخللُمي الظي حلخمض كلُه الكغٓت هي ًئت
الجاملُين (لِؿاوـ) التي بلوذ  43.8وهي أكلى وؿبت وجليها وؿبت الخٖىًٍ اإلانهي بيؿبت 26.1
وهظا ما ًؤٓض بان إؾتراجُجُت الكغٓت حلخمض كلى الٌئاث اإلاثٌِت طاث اإلاؤهالث الللمُت ًلُه
مؿخىي الثاهىي واُل بيؿبت  17والضعاؾاث الللُا بيؿبت  8.5وطلٗ عاحم لؿُاؾت الخىؿٍُ
بالكغٓت ومخؼلباتها مً إػاعاث وأكىان جِىُين وجىٌُظًين.
 -4سىىاث الخبرة في اإلاىصب الحالي:
سىىاث الخبرة في اإلاىصب الحالي
Pourcentage
cumulé

Effectifs Pourcentage Pourcentage
valide

2,0

2,0

2,0

3

اُل مً 05
ؾىىاث

44,4

42,5

42,5

65

مً 05-10
ؾىىاث

71,2

26,8

26,8

41

مً 11-15
ؾىىاث

100,0

28,8

28,8

44

آثر مً 15
ؾىىاث

100,0

100,0

153
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

Diagramme

Descriptives
Statistiques descriptives
Minimum Maximum Moyenne Ecart type

N

ؾىىاث الخبرة في اإلاىصب
153
1
4
2,82
,874
الحالي
)N valide (listwise
153
ًخطح لىا مً زال٘ الجضو٘ أن اليؿبت الٕبيرة مً اللما٘ اللُىت اإلاضعوؾت طوي الخبرة في
اإلاىصب الحالي هي الٌئت مً  11-5ؾىىاث بيؿبت  42.5زم ًليها الٌئخين مً  15-11ؾىت وأٓثر
مً  15ؾىت بيؿبت  26.8و 28.8كلى الخىالي وأزيرة ًئت اُل مً  5ؾىىاث بيؿبت  2وهظا ٌلجي
أن اهلب اللما٘ جخىًغ لضيهم أُضمُت في مىاصبهم الحالُت لٖي ًٕدؿبىن الخبرة في وؿابٌهم.
ٓ ما ًبين الجضو٘ الخالي بلع اإلاِاًِـ ؤلاخصابُت الىصٌُت( اإلاخىؾؼاث الحؿابُت،
الاهدغاًاث اإلالُاعٍت) إلحاباث هؤالء اللما٘ كلى أؾئلت اإلادىع الؿاصؽ لالؾخبُان
اإلاؼغوخت:
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

Statistiques descriptives
Ecart type

Minimu Maximum Moyenne
m

N

,798

2,14

4

1

153

,923
,999
,884
,727

2,43
2,05
1,97
2,16

5
4
4
3

1
1
1
1

153
153
153
153

,902

2,33

5

1

153

,934

2,31

4

1

153

1,184
1,100
,936
,820

2,28
2,46
2,41
2,34

5
5
5
4

1
1
1
1

153
153
153
153

1,001

2,39

5

1

153

1,007

2,52

5

1

153

1,100

2,55

5

1

153
153

ًسٍد الخكىًٍ في اللدرة على اهجاز اإلاعامالث
بسرعت
ًسٍد الخكىًٍ دكت العمال في اهجاز اإلاعامالث
الخكىًٍ ًللل مً روجين العمال الُىمي
الخكىًٍ ًللل مً طؼىط العمل
الخكىًٍ ًرفع مً كفاءة الخعامل مع
اإلاعاملين
الخكىًٍ ًرفع كدراث العمال في الخعامل مع
رؤسائهم
الخكىًٍ ًرفع مسخىي اإلاعارف واإلاهاراث
للعمال
الخكىًٍ ًللل مً شكاوي اإلاعاملين
الخكىًٍ ٌعسز اللدراث ومهاراث اللُادًت
الخكىًٍ ٌعسز اهخماء العمال باإلاؤسست
الخكىًٍ ًسٍد اإلاهاراث في اجخاذ اللراراث
العمال
الخكىًٍ ًؤدي إلى ابخكار أسالُب حدًدة في
العمل
الخكىًٍ ًمكً العمال مً اسخخدام
ألاسالُب العلمُت
الخكىًٍ ًمكً العمال مً جلدًم آلاراء
)N valide (listwise

مً زال٘ هخابج الجضو٘ أكاله ًدبين أن أكلى أهمُت وؿبُت خاػ كلُه الؿؤا٘ اإلاخللّ بخِضًم
أعاء كملُت ًمًٕ جؼبُِها لخدؿً اللمل .وهظا إن ص٘ كلى ش يء ًئهما ًض٘ كلى أن كما٘
اللُىت اإلاضعوؾت ًىاًِىن كلى أن الخٖىًٍ له صوع ٓبير في جدؿين اللمل في اإلاؤؾؿت وحوُير
مجلت الدراساث الاكخصادًت اإلاعملت
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

آعاءهم .وٍهحي بلضها مباقغة اؾخسضام أؾالُب حضًضة في جىٌُظ اإلاهام اإلاىٔلت لضي اإلاخٖىن .في
خين أن اُل أهمُت وؿبُت ٔاهذ لؿؤا٘ اإلاخللّ باهجاػ اإلالامالث الُىمُت بؿغكت.
 )1دراست صحت ثباث الاخخبار عً طرٍم ): (Alpha de Cronbach
مً زال٘ الخؼبُّ بغهامج  SPSSجم إحغاء ازخباع الثباث لللُىت اإلاضعوؾت وجدصلىا كلى
الىخابج الخالُت:
Récapitulatif de traitement des observations
%

N

100,0

153

Valide

,0

0

Exclusa

100,0

153

Total

Observatio
ns

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.
مً زال٘ الجضو٘ هالخف اهه جم أزض حمُم اإلاكاهضاث اللُىت بالحؿبان وهي ،153
أي أن كضص البُاهاث اإلاِصاة ملضوم.
Statistiques de fiabilité
Nombre d'éléments

Alpha de Cronbach

34

1,909

باؾخسضام ملامل  Alpha de Cronbachالظي جتراوح ُُمخه بين ( )1-1إطا اُترب مً
(ً )1ال ًىحض زباث في اإلالامل ،وكلى اللٕـ إطا اُترب مً (ًُٖ )1ىن هىاْ زباث في ُُمت
اإلالامل وما هالخـه مً الجضو٘ أكاله أن ملامل ٌ Alpha de Cronbachؿاوي 1.919
وبالخالي ًان ُُمت اإلالامل جِترب مً الىاخض إطن ًىحض زباث في ُُمت اإلالامل أي زباث
في الازخباعاث ومىه اؾخسضام اإلاخويراث الضعاؾت.
ٓما ًمًٕ خؿاب ملامل الصضَ اإلاضعوؾت كً ػغٍّ خؿاب حظع ملامل الثباث وجٖىن
الىدُجت ٔالخالي:
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دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

د .عمر بلخير حىاد

β=√ 1.919
β = 1.953
هظه الىدُجت جِترب مً ( )1آي مُِاؽ  Alpha de Cronbachصاصَ .و صحت صضَ وزباث
الازخباعاث .
 )2دراست هىع الخىزَع:
مً زال٘ حجم اللُىت  30 < N = 153اصن ًمًٕ اكخباع ان جىػَم اإلاخويراث ًسظم
للخىػَم الؼبُعي ومىه ًمًٕ إحغاء ازخباعاث الخالُت:
 -1صُاػت الفرطُاث:
 جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت له جهزير كلى أصاء اللما٘ وقغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه
بؿلُضة.
 جدٌيز اإلاىاعص البكغٍت له جهزير كلى أصاء اللما٘ وقغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه
بؿلُضة
 -2ؤلاحابت على الفرطُاث :
لإلحابت كلى الٌغطُاث وؿخسضم همىطج الاهدضاع الخؼي اإلاخلضص للخدِّ مً الخهزير
إلاسخلٍ اللُىاث اإلاِؿمت خُث :
Y = a0 + a1 X1 + a2 X2 +µ
 : Yمخوير الخابم ( ألاصاء)  :)X2، X1( ،اإلاخويراث اإلاؿخِلت( الخٖىًٍ ،الحىاًؼ)
 :a0الثابخت وجمثل ُُمت اإلاخوير الخابم كىضما جٖىن ُُم اإلاخويراث اإلاؿخِلت حؿاوي الصٌغ.
( :) a2، a1ملامالث الاهدضاع للمخويراث اإلاؿخِلت  : µ،الخؼه اللكىاةي.
خُث جصاغ الفرطُاث كاآلحي:
أ ٌ : H0a1=0 -لجي الخٖىًٍ ال ًؤزغ كلى ألاصاء.
ٌ : H1a1≠0لجي الخٖىًٍ ًؤزغ كلى ألاصاء.
ب ٌ : H0a2 =0 -لجي الحىاًؼ ال جؤزغ كلى ألاصاء.
ٌ : H1a2≠0لجي الحىاًؼ جؤزغ كلى ألاصاء.
مً زال٘ الخؼبُّ كلى بغهامج  SPSSهدصل كلى حضو٘ الاهدضاع الخالي:
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Coefficientsa
Sig.

t

Coefficient
s
standardis
és
Bêta

Coefficients non
standardisés

Erreur
standard

Modèle

A
)(Constante

,000

4,759

,199

,748

,000

,498 6,785

,050

,636

الخٖىًٍ

,001

,240 3,267

,045

,448

الحىاًؼ

1

 Sig(a1) = 0.000أُل مً  ,1.15ومىه ًخم عًع الٌغطُت اللضمُت ,وُبى٘ الٌغطُت
البضًلت ,ملىاه الخٖىًٍ له جهزير كلى ألاصاء.
 Sig(a2) = 0.001أُل مً  ,1.15ومىه ًخم عًع الٌغطُت اللضمُت ,وُبى٘ الٌغطُت
البضًلت ,ملىاه للحىاًؼ له جهزير كلى ألاصاء.
مً زال٘ الجضو٘ جخدصل كلى ملاصلت الاهدضاع الخالُت:
-3

Y = 8.748 +8.636x1 + 8.448x2
دراست صالخُت الىمىذج:
 عً طرٍم معامل الخددًد:
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Récapitulatif des modèles
Erreur standard
de l'estimation
,180

R-deux ajusté

R-deux
,968

,949

R

Modèle

,984a

1

مً الجضو٘ أكاله ًخطح لىا أن اإلاخويراث اإلاؿخِلت جٌؿغ  % 94.91مً اإلاخوير الخابم وان
ً %5.1مثل الخؼه اللكىاةي أي اإلاخويراث التي لم جضزل في صعاؾت ملاصلخىا.
 عً طرٍم حدول :Anova
ANOVAa
D

Sig.

51,705

,000

Ddl

Moyenne des
carrés

Somme des
carrés

Modèle
Régression

1,674

56

93,729

,032

96

3,108

1Résidu

152

96,837

Total

خُث جصان الٌغطُاث ٔاآلحي:
ٌ : H0 a1=a2 =0 لجي أن وؿٌُت الخٖىًٍ و ؾُاؾت الحىاًؼ لِـ لهم جهزير كلى ألاصاء.
ٌ :i=1,2,3 / ai≠0:H1 لجي أن وؿٌُت الخٖىًٍ وؾُاؾت الحىاًؼ لهم جهزير كلى ألاصاء.
كىض مِاعهت sigب)α=1.15 ( : α


إطا ٔان (ً )sig≤αئهىا هِبل الٌغطُت اللضمُتH0

إطا ٔان (ً )sig≥αئهىا هِبل الٌغطُت البضًلت H1

ومً زال٘ الجضو٘ هجض  sig=0.000أي أُل مً  1.15ومىه ًخم عًع الٌغطُت اللضمُت,
وُبى٘ الٌغطُت البضًلت أي الخٖىًٍ والحىاًؼ لهما جهزير كلى أصاء اللما٘ وبالخالي أصاء اإلاؤؾؿت
ٖٓل.
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مً زال٘ اؾخسضامىا الزخباع الٌآ-غوهبار ( )Alpha de Cronbachوهظا مً احل الخهٓض
مً مصضاُُت الاؾخبُان واؾخسضام أصواث مثل :اليؿب اإلائىٍت ،الىؾؽ الحؿابي ،الاهدغاي
اإلالُاعي ،جدلُل الخباًً ،وملامل الاعجباغ ( )Rوجدلُلىا إلالاصلت الاهدضاع واؾخسضام البرهامج
ؤلاخصاةي  .SPSSأؿهغث هخابج صعاؾدىا الخؼبُُِت بكغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة أن جٖىًٍ
اإلاىاعص البكغٍت له جهزير طو صاللت إخصابُت وهى ًثبذ صحت الٌغطُت ألاولى اإلاىطىكت في
البدث ،وٓظلٗ الخدٌيز له صاللت إخصابُت وهى ًثبذ أًظا صحت الٌغطُت الثاهُت اإلاىطىكت في
البدث ،وٍخطح لىا ٓظلٗ مً زال٘ اإلالاصلت أن جهزير جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت كلى أصاء اإلاؤؾؿت
أُىي مً جهزير الحىاًؼ كلى أصاء اإلاؤؾؿت.
الخاجمت:
إن جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت في الىُذ الحاطغ طغوعة ملحت وجبضوا ألآثر أهمُت باليؿبت
لٖاًت اإلاؤؾؿاث ،هـغا لللبء اإلاظاكٍ اإلالِي كلى كاجّ إصاعة اإلاىاعص البكغٍت في مجا٘ جٖىًٍ
اإلاىاعص البكغٍت ،واإلاخمثل في اللحاَ بمؤؾؿاث الضو٘ اإلاخِضمت وجظُّ الٌجىة ،زم مالخِت
الخؼىع الهابل الظي حكهضه الِؼاكاث الاُخصاصًت.
ٓما لخٖىًٍ وجدٌيز اإلاىاعص البكغٍت مٖاهت هامت بين ألاوكؼت الهاصًت لغًم الٌٕاءة
ؤلاهخاحُت وجدؿين وؾابل وػغَ اللمل ،خُث أصبدذ هظه ألازير الغاهً وألاصاة الٌلالت
لؼٍاصة الِضعة كلى أصاء اإلاهماث وعًم ٌٓاءة اللما٘ وجؼوٍضهم باإلاهاعاث ألاؾاؾُت التي
حؿاكضهم كلى الاهجاػ ألاًظل والابخٖاعٓ ،ما أصبدذ ٓظلٗ اللملُت الخٖىٍيُت جمثل كىصغا
في ٌٓاءة وًلالُت اإلاؤؾؿاث بمسخلٍ أهىاكها وأحجمها وأوكؼتها وأهضاًها التي أوكهث ألحلها
(ألاهضاي اإلاؿؼغة).
هضًذ هظه الضعاؾت لخُُِم البرامج الخٖىٍيُت للمىاعص البكغٍت في قغٓت الاؾمىذ
ومكخِاتها ؾلُضة وما ًخجلى كليها مً أزاع مهمت في كملُت الخىمُت الكاملت.
جخمثل أهمُت صعاؾدىا كلى أنها جىاولذ مىطىق الخٖىًٍ ٔىهه وؾُلت ًلالت إلكضاص وتهُهث
اإلاىاعص البكغٍت الهجاػ أكمالهم بٌٕاءةٔ ،ىنها أحغٍذ كلى مؤؾؿت حلخبر مً أهم اإلاؤؾؿاث في
هغب الجؼابغ وهظا بما جٕدؿبه مً اللمالت والخبرة في مجا٘ كملها ،وهضًذ أًظا إلى الخلغٍٍ
بمضي جهزير ؾُاؾت جٖىًٍ اإلاىاعص البكغٍت كلى أصاء اللما٘ واإلاؤؾؿت ٖٓل.
في زخام هظه الضعاؾت جم الخىصل إلى الىخابج الخالُت:
مجلت الدراساث الاكخصادًت اإلاعملت

ركم N° 04/2017
268

Revue Des Etudes Economiques Approfondies

دور جكىًٍ اإلاىارد البشرٍت في جطىٍر وهجاح اإلاؤسست الاكخصادًت الحدًثت – دراست
خالت الاسمىت ومشخلاجه  SCISسعُدة

-

-

د .عمر بلخير حىاد

ًىحض اللالُت طاث صاللت إخصابُت بين الخٖىًٍ وألاصاء في قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه
ؾلُضة.
ًىحض ازغ طو صاللت إخصابُت بين الخدٌيز وأصاء اللما٘ في قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه
ؾلُضة.
ًىحض اهخمام حُض مً ُبل إصاعة قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة بلىاصغ الضوعاث
الخٖىٍيُت مً خُث أهضاًها وألاؾالُب اإلاؿخسضمت ًيها وازخُاع اإلاخٖىهين والخؼؽ
الخٖىٍيُت.
ًىحض إصعاْ في قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة ألهمُت جٖىًٍ وجدٌيز اإلاىاعص
البكغٍت إلااله مً ًىابض في أصاء اإلاؤؾؿت بكٖل كام.
إن أؾلىب ازخُاع اإلاخٖىهين هير ًلا٘ بضعحت ٔاًُت خُث ال جىحض ملاًير واضحت
الزخُاع اإلاخٖىهين ٓما أن للىؾاػت وآلاعاء الشخصُت صوع في ازخُاع اإلاخٖىهين مما
ًىلٕـ بالؿلب كلى ًلالُت اللملُت الخٖىٍيُت.

وكلى طىء ما حاء في بدثىا وما جظمىخه الخاجمت مً هخابج ًمٕىىا جِضًم بلع الخىحيهاث
اإلاخمثلت في الخىصُاث الخالُت:
 طغوعة اللمل كلى ػٍاصة البرامج الخٖىٍيُت في قغٓت الاؾمىذ ومكخِاجه ؾلُضة
بما ًدىاؾب مم حجم اللمالت اإلاخىًغة.
 ػٍاصة الاهخمام بخٖىًٍ اللما٘ في الكغٓت إلًجاص كامل مٖىن ومؤهل وبالخالي
الغًم مً ٌٓاءة اإلاؤؾؿت وهظا بخدؿين ألاصاء والغًم مً إهخاحُتها وجدُِّ
ألاهضاي اإلاؿؼغة.
 إكاصة الىـغ في ؾُاؾت ازخُاع اللما٘ لاللخداَ بالضوعاث الخٖىٍيُت وطلٗ بىطم
ملاًير مدضصة وملُىت للجمُم.
 ػٍاصة الاهخمام بخُُِم اللملُت الخٖىٍيُت ختى ًخم جدُِّ ألاهضاي اإلاؼلىبت منها
بما ًسضم أهضاي اإلاؤؾؿت التي حؿعى إلى جدُِِها.
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 اللمل كلى إًجاص ؾُاؾت جدٌيزًت مغجبؼت بخٖىًٍ اللما٘ في جدُِّ أهضاي
اإلاؿؼغة للمؤؾؿت.
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