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 :    قال هللا تعالى

ْعنِّي َأْن َأْشُكَر  << ِّ َأْوزِّ نِّْعَمتََك الَّتِّي َأْنعَْمَت َرب 
َعَليَّ َوَعَلٰى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالًِّحا تَْرَضاهُ 

ينَ  الِّحِّ َك الصَّ بَادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ  >>َوَأْدخِّ

 

 صدق هللا العظيم                 

 

 من سورة النمل 19االية                        

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 االهــــــــداء
 اهدي هذا العمل املتواضع الى من شرفهم هللا في قوله تعالى :

 بسم هللا الرحمن الرحيم :

 >>وقض ى ربك اال تعبدوا اال إياه وبالوالدين احسانا<<

 ابي العزيز اطال هللا في عمره وحفظه لنا . امي الغالية اطال هللا في عمرها

 –امينة –اسالم  -فاطمة الزهراء –اخوتي حفظهم هللا : عبد القادر 

 حياة.–نسرين  دائما في عوني : حمادة . ياسمين . الطبيب مصطفى . كإنو أصدقائي من 

كما ال انس ى الشخص الذي ساعدني في هذه املذكرة وسهر الليالي لي مساعدتي دلمي سهام اطال هللا في 

 عمرها وحفظها من كل شر

 صغير وكبير  وزمالئي في العمل والدراسة وكل عائلتي ومن  يحمل لقب سطايلي من

 كما ال ننس ى كل معلم قدير وكل أستاذ كريم كان له الفضل في نجاحي .

 

 

 

 

 

 سطايلي محمد عبد املومن

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 االهــــــــــــداء

 

مرت قاطرة البحث بالكثير من العوائق، ووصلت رحلتي الجامعية إلى نهايتها بعد تعب ومشقة، 

ومع ذلك حاولت ان أتخطاها بثبات بفضل هللا غز و جل.إلى أمي التي لم تدخر جهدامن أجل 

إسعادي على الدوام و  أختي حبيبتي وابني الغالي أنس مازن و أخي ابراهيم و صديقتي ورفيقة 

جاة وإلى أساتدتي ممن كان لهم الدور األكبر في مساندتي و مدي باملعلومة القيمة، دربي ن

أهديكم ثمرة مجهودي مذكرتي املتواضعة وأمتنلكل من كانله فضل في مسيرتي وساعدني و لو 

 باليسير. 

 

 

 

 يونس ي بدرة



  

 
 

 

 

 

 كلمة شكر

وافضل الصالة  التوكلاللهم لك الحمد  والشكر واليك املشتكي وانت املستعان وعليك 

 اجمعين.والسالم على نبيك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 

 واملؤطر األستاذ مولود نورينف بمناسبة هذا العمل نتقدم بالشكر الجزيل الى األستاذ املشر 

 وذلك لقيامه بمتابعة هذه املذكرة ارشادا وتوجيها.

واليسعني اال ان اشكر كل من ساعد من قريب او بعيد في اكمال هذا البحث من مسيرين 

كما  -مستغانم –وأطباء وممرضين باملؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب سيدي لخضر 

على مساعدتنا في هذا واالخت فاطمة الزهراء و حنان و نجاة   ال ننس ى األخت دلمي سهام 

 العمل .

 بالشكر الجزيل للجنة املناقشة لقبولها االشراف على مناقشة هذه املذكرة .كما نتقدم 
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 املقدمة العامة :

فة إلى دورها في تخصيص تساهم املؤسسات حسب نوع نشاطها في تكوين ثروة الدولة أو األمة، باإلضا      

االجتماعية اال في الفعالية االقتصادية و لحديث على على هذا األساس، ال يمكن االثروات و  توزيعاملوارد و 

 إطار فعالية الوحدات املكونة لهذه املؤسسات. 

الل إن فعالية وفاعلية املؤسسات بمختلف أنواعها وأشكالها هي رهينة وجود إدارة رشيدة تعمل من خ        

األهداف العامة بطريقة  ورقابة التحقيق وتوجبه   وتنظيماملتجددة من تخطيط وظائفها اإلدارية املختلفة و 

الرفع من جودة ر ألداء األفراد داخل املؤسسات و عقالنية و بذلك، يمكن الحديث عن التحسين املستم

 الخدمات .

ذلك إثر ظهور الحاجة إلى إدارة شؤون املؤسسة املتنامية ورت علوم اإلدارة )علوم تسيير( و لقد تط      

رها باتت مهمة ومن مهام وظيفة املوارد البشرية انتاجا حتميا الحجم من حيث النشاط و الهيكلة، فازدها

الرفع من جودة اإلنتاجية وخلق القيمة املضافة و اإليمان بدوره في تحسين الهتمام املتزايد بتنمية الفرد و ل

(، حيث Becke 1964الخدمات املقدمة، ويتجلى ذلك من خالل ما دعت إليه نظرية رأس املال البشري )

األخيرة على ضرورة االستثمار في اإلنسان ا)ملورد البشري( وشددت على كونه استثمارا حقيقيا أكدت هذه 

 تقدر مردوديته من خالل طريقة العائد على االستثمار.

العامة للمؤسسة وباملقابل تأخذ  االستراتيجيةحيث تقوم إدارة املوارد البشرية بدور استراتيجي تدعم به       

العامة للمؤسسة، وتشجيع التطور،  االستراتيجيةتنفيذ  أمرين:موارد البشرية على عاتقها اإلدارة العامة لل

 وتقوم بعدة مهام من خالل وظائفها الفرعية وأنشطتها املختلفة

 للعمل والكفاءات، التدريب والتنمية، إدارة األجور ، ....لخ(.  التنبئيالتوظيف، تحليل الوظائف، التسيير 
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كل هذه العوامل ترفع من حجم  واالجتماعيةوعدم استقرار البيئية التكنولوجية والتشريعية  ومع التطور 

التحديات التي تواجهها املؤسسة في تحقيق أهدافها، ومن أجل ذلك، يتخذ مسير املوارد البشرية بالتعاون 

التي تحدث على مستوى القرارات الالزمة من أجل مواكبة التطورات و التغيرات  وإطاراهامع مدير املؤسسة 

البيئة الخارجية، وحتى تلك التي تحدث في الوسط الداخلي، ومن دون شك يجعل التجديد املستمر في 

التكنولوجيا، والتغير في طبيعة العمل وإجراءاته، املوارد البشرية غير قادرة على أداء الوظائف واملهام املوكلة 

ا وتنميتها بالنظر إلى املعطيات الجديدة، وال شك أن التدريب لها بالفعالية الالزمة، ما لم يستمر تكييفه

بمثل أهم األنشطة إن لم نقل النشاط الرئيس ي ألداء هذه املهمة، و ذلك من خالل تنمية املعارف و املهارات 

 وتعديل اتجاهات املوارد البشرية بما يخدم األداء الوظيفي و التنظيمي باملؤسسة ومن ثم تحقيق أهدافها

 ومن خالل ما سبق تتبلور االشكالية اآلتية:       

 ما مدى  فعالية تدريب املوارد البشرية في املؤسسات الصحية ؟             

 ينحدر عن إشكالية البحث االسئلة الفرعية التالية:

 ما هي أهم املفاهيم املتعلقة بإدارة املوارد البشرية ؟  -

 باملؤسسة ؟ ما هو النشاط التدريبي وما دوره  -

 وجود العملية التدريبية باملؤسسة العمومية للصحة الجوارية  بسيدي لخضر؟  ما مدى -

 

 

 فرضيات الدراسة :

الدور الفعلي لنشاط تدريب املوارد البشرية في تحقيق أهداف  وإلبرازعن االشكالية املطروحة  ولإلجابة

، التي سنعالج من خاللها فرضياتصياغة عدة  وغايات املؤسسات الصحية من خالل العملية التدريبية تم

 مختلف جوانب املوضوع وهي كاآلتي:

: يساهم النشاط التدريبي في تحسين مستوى أداء األفراد واملؤسسة الصحية وصوال إلى األولى الفرضية

 الرفع من مستوى الخدمات املقدمة.

 باملؤسسةياب تقديم برامج النشاط التدريبي إن الضعف في فعالية أداء األفراد يعود إلى غالفرضية الثانية: 

 إن فعالية العملية التدريبية تعود إلى وجود برامج تدريبية متنوعة ومتخصصة الفرضية الثالثة:
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 أهداف الدراسة:

 ال تخلو أي عمل علمي وأكاديمي من أهداف علمية وغابات عملية، وتكمن أهداف هذا العمل في

 أهميته، و ذلك في إطار وظيفة املوارد البشرية . ماهيته ودوره و  تبياندراسة موضوع التدريب و  -

 كذا األساليب املستخدمة في إداراتهاتوضيح وإبراز مراحل العملية التدريبية و  -

محاولة لتقييم دور تدريب املوارد البشرية داخل املؤسسة بالنظر إلى هدف النوعية على وجه الخصوص،  -

القطاعات الهامة، أال وهو: قطاع أو ط نشاط التدريب بإحدى امليادين و ام بربو ذلك في إطار محاولة القي

 ينظام الصحة بالجزائر، وقد اعتمدنا في ذلك على محاولة إجراء دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية سيد

 لخضر والية مستغانم.

 

 أهمية الدراسة:

 التي ستخرج ما و االضافات والتوصيات تكمن األهمية من هذه الدراسة، في النتائج  -1 

 العلمية قد تساهم في تطوير العملية التدريبية في املؤسسات الصحية.

 املهارات إذ تتغير باستمرار وتطوير موضوع التدريب هو عملية مستمرة، لكسب املعارف  -2 3

 الفرد نفسه، ولذا فإن التدريب يحقق واحتياجات وفقا الحتياجات املؤسسة الصحية 

 املستمر للموارد البشرية. التطوير

 مؤسسات على قدر كبير من وهي تكمن أهمية الدراسة كونها تتناول املؤسسات الصحية  -3 

األهمية في املجتمع ملا تقدمه من خدمات يجب الرفع من مستوها باالعتماد على تصميم برامج تدريبية 

 تخص السلك الطبي.
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 حدود الدراسة:

سنتناول في هذه الدراسة عملية التدريب كوظيفة من وظائف اإلدارة باتجاه تنمية املوارد البشرية من حيث 

 تحديد االحتياجات التدريبية تخطيط التدريب تنفيذ التدريب تقييم التدريب 

 2021إلى  2020تقييم أثر التدريب أهمية التدريب، وسيجرى تطبيق الدراسة لتشمل الفترة ما بين  -

 باملؤسسة العمومية االستشفائية سيدي لخضر والية مستغانم

 الدراسات السابقة:

تمت على يد مجموعة من األساتذة باإلضافة إلى الدراسات العلمية املعمقة في موضوع التدريب التي 

ت ، نشير إلى أن هذا البحث جاء منا ليكمل محاوال والجامعات األجنبيةالباحثين في الجامعات الجزائرية و 

أجل تنمية قدراتهم  تدريب املوارد البشرية من طريقةا املوضوع و التي تتعلق بكيفية و سابقة في هذ

رفع فعالية األداء و تطرقنا إلى هذه الدراسات ملعرفة القصور الوارد فيها و تفادي الوقوع في ومهاراتهم، و 

 في:نفس االخطاء و تتمثل أهم الدراسات التي تقترب من موضوع دراستنا 

 

 فعالية برامج تدريب املوارد البشرية، دراسة ميدانية بعنوان: تقييمدراسة قريش ي شهد صالح  -

باملؤسسة الوطنية العتاد األشغال العمومية فرع مركب املجارف والرافعات، مذكرة لنيل درجة املاجستير 

امج التدريب في منظماتنا، الذي تدور حوله هذه الدراسة في مدى فعالية بر  ويتمثل التساؤل ، 2005لسنة 

 أي مدى توافق نتائج التدريب مع األهداف املنتظرة و من أهم النتائج

 املتوصل إليها ما يلي: 

 تسجيل حاالت من الرضا النسبي الذي فيه أعوان التنفيذ تخص متغيرات استيعاب األفراد -

العمل، و كذا متغير قدرة املتدربين على للدروس النظرية، ومدى االستفادة من املهارات املكتسبة أثناء أداء 

تولي مهام إضافية، وعلى الرغم من ذلك فإن التحصيل جاء مقبول ملا تم تقديمه من دروس نظرية 

 وتطبيقية. 

 حالة من الرضا النس ي متعلقة بمتغير أهمية املواضيع التدريبية إلنجاز املهام حيث يتبين من -

 ن هذه املواضيع ال تعكس احتياجات التدريب لديمتوسط أراء املستجوبين بأن البعض م

 العمال. 
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 عدم الرضا عن مدة التدريب حيث أشارت مفردات عينة أعوان التنفيذ إلى أن املدة املحددة -

تمكن من تغطية حجم املوضوعات املقترحة بشكل كلي و هذا من شأنه أن ينعكس على  وال للتدريب قصيرة 

 حجم االستيعاب،

دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية للمؤسسة دراسة حالة  :بعنواندراسة بعاج الهاشمي  -

 2009، مذكرة لنيل درجة املاجستير للسنة الجامعية 2008-2004شركة سونلغاز فرع األغواط 

مة االستثمار في مدى مساه فيماالذي تدور حوله هذه الدراسة  ويتمثل التساؤل ، 03جامعة الجزائر  2010

استراتيجيات لتنميته عن طريق العملية التدريبية الفعالة في التحسين من العنصر البشري وتكوين نظم و 

فعالية املؤسسة بما يمكنها من الوصول إلى تحقيق األداء املطلوب واملتميز، في ظل التحوالت العاملية الراهنة 

 ومن أهم النتائج املتوصل إليها ما يلي:

تدريب في زيادة مهارات األفراد وتحسين القدرات اإلبداعية والتسويقية للمؤسسية، ر فعالية التظه -

اعتباره موردا استراتيجيا سيؤدي بالضرورة إلى  وملها املؤسسة و اهتمامها بالفرد مضمون الثقافة التي تحو 

في اتخاذ القرار و تفعيل  انتشار ثقافة قوية تشجع على زرع قيم العمل الجدي، بروح الفريق و املشاركة

االتصال و احترام السلطة...الخ، أما إذا كانت الثقافة تمتم أكثر بالربح و تستخدم الفرد مثل اآللة التحقيق 

هدفها دون أخذه بعين االعتبار سيودي في املقابل إلى تشجيع املؤسسة على نشر ثقافة ضعيفة إن لم نقل 

نشر التسيب و الالمباالة و كثرة الحوادث الفة للقوانين املعمول ما و املخ سلبية تؤدي إلى غرس قيم اإلهمال

 و الغيابات... الخ، مما يجعل درجة والء األفراد للمؤسسة تنخفض. 

 

 منهجية البحث:

بالنسبة للمنهجية املتبعة في إنجاز هذا البحث، فهي تتمثل في استخدام األسلوب الوصفي التحليلي في إطار 

مقاربة معيارية، من أجل الخروج بنتائج تتوافق أو على األقل تقترب من األهداف املعلنة، و سيتم اعتماد 

نتمنن هذا العمل، ولهذا الغرض، دراسة ميدانية بإحدى املؤسسات الصحية مدف إسناد الجائب النظري و 

االعتماد على بعض املستندات والتقارير اإلدارية املعلومات و أهمها االستبيان ، و تم االستعانة بأدوات لجمع 

 الرسمية .
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 تقسيم البحث:

يمثالن القسم النظري  والثاني،الفصل األول  فصول: ثالث وفيما يخص محتوي هذه املذكرة، فينقسم إلى

 للقسم التطبيقي فيتكون من فصل يتكون من ثالث مباحث. وبالنسبة حيث يضم كل فصل مبحثين، 

هذا  البشرية ومفاهيم حول إدارة املوارد يخصص األول منها إلى الوقوف  الفصلين،يأتي الجانب النظري في 

مكانتها في املنظمة في هذا املجال، كما يتعرض و تاريخي إلدارة املوارد البشرية من خالل استعراض التطور ال

إلى وظيفة املوارد البشرية و التغيرات التي طرأت عليها عبر مراحل مختلفة، و إسهاماتها في منظمة اليوم 

 ومختلف التحديات التي أصبحت تواجهها .

 

إلى الوقوف على الجهة املخول لها  املنظمة باإلضافةالعملية التدريبية في أما الفصل الثاني فقد تضمن 

القيام بمهام تدريب املوارد البشرية، أما املبحث الثاني من هذا الفصل فيتناول بالتحليل أولى الخطوات في 

 التدريبية والتي تسمح معرفة مدى الحاجة للتدريب من عدمه االحتياجاتعملية التدريب وهي تحديد 

 

وفي املبحث الثاني تناولنا تقييم واقع التدريب في  باملؤسسة،التعريف يأتي الجانب التطبيقي بالتطرق إلى 

من خالل محاولة إجراء دراسة ميدانية باملؤسسة االستشفائية العمومية  الدراسة،املؤسسة الصحية قيد 

مستغانم، وتصبو من خاللها إلى التأكد من مدى أو درجة ارتباط برامج تدريب املوارد  لحضر واليةسيدي 

الالبشرية الطبية بنوعية الخدمات الطبية و الصحية التي تقوم بتقديمها هذه 
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 تمهيد

املنظمة،  نحو االهتمام أكثر بشؤون األفراد والعاملين في ومخططاتهااستراتيجيتها تسعى اإلدارة املعاصرة في 

محور  األخرى فهيإيمانا منها بأن العنصر البشري يملك من الطاقات والقدرات واملؤهالت ال تملكها املوارد 

 ومجال للتنافسية واالستمرار في تحقيق النمو والنجاح. وهذا ما يجعل من املنظمات،التميز عن باقي 

 العاملين واألفراد داخل املنظمة واالهتمام هؤالءالضروري أن تنشأ هيئة أو إدارة توكل لها مهمة تسيير 

باحتياجاتهم ورغباتهم وتحفيزهم وحل جميع مشاكلهم وتوفير املناخ املالئم ملمارسة العمل من أجل بدل 

فإدارة املوارد البشرية  والرفع من مستوى فعالية املنظمة االنفرادجهد لديهم من تم النهوض بأداء  أقص ي

عدة جوانب من تم تقديم  كبيرة تتمثل في فرض نفسها على ية تواجه تحدياتعلى مستوى اإلدارة العموم

أحسن األفراد  اختيار أحسن وأجود الخدمات، وهذا باستقطاب من جميع املصادر املتاحة واملناسبة و

 املتقدمين لشغل الوظائف و من تم إعداد العاملين وتنميتهم وتطوير إمكانيتهم عن طريق التأهيل والتدريب.

 اإلدارة تكتسب أهميتها ومكانتها باعتمادها أساسا على درجة كفاءة املوارد البشرية وكذلك ومن أهميةف

 فهي عبارة عن نظام متكامل ومتناسق يتضمن مجموعة املمارسات الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية،

 والعمليات املتصلة واملتداخلة.
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 املوارد البشرية في املنظمةاملبحث األول: إدارة 

 

ت تركيزها على العنصر البشري ، فهي بذلك ذاو  د البشرية من أهم وظائف اإلدارةتعتير إدارة املوار           

يالت تهم املهنية بما فيها الترقيات والتحو أهمية كبيرة بالنسبة لجميع العاملين، اهتمامها بإدارة شؤونهم وحيا

 متابعة مساراتهم .و 

 إلدارة املوارد البشرية املطلب األول: التطور التاريخي

ن أن تاريخ إدارة وظيفة املوارد البشرية يرجع إلى قرنين من الزمن تقريبا، لقد عرفت تطورا ملحوظا عبر الزم

وهذا راجع إلى تطور الحاجات التي رافقت نشوء املنظمات، ولقد ساهمت هذه التطورات بشكل كبير في 

إلى وجود إدارة متخصصة ترعى شؤون األفراد داخل املنظمات، ولقد مر هذا التطور باملراحل  إظهار الحاجة

 التالية:

 . مرحلة العبودية ونظام الرق:1

عندما ساد املجتمع اإلنساني القديم نظام الرق، كان تعامل املنظمات مع اإلنسان والعاملين الذين 

و باألساس نظام يسمح ألنسان ما أن يشتري أنسانا آخر تحتاجهم للعمل كأي وظيفة شراء، فنظام الرق ه

ويبيعه ويستخدمه، كما يشتري ويبيع ويستخدم أي ش يء مادي آخر. لذلك، ال تحتاج املنظمة التي تعمل في 

 (1) مجتمع يسوده هكذا نظام إلى وظيفة مستقلة إلدارة املوارد البشرية .

 

 (2) :1945و  1850. وظيفة املوارد البشرية بين 2

نتكلم خاصة عن البلدان الصناعية وخاصة الواليات املتحدة  -إن ما ميز الحياة االقتصادية في هذه الفترة 

هو میالد النشاط الصناعي، هذا النشاط الذي كان يستخدم إلى حد كبير اليد العاملة قليلة  -وأوروبا

في معظمها على التجربة والخطأ. وقد التأهيل العلمي، حيث كانت طرق العمل مرتبطة أكثر بامليدان ومبنية 

كان أصحاب املصانع واملعامل يديرون شؤون األفراد بمفردهم، وذلك من خالل أنشطة التوظيف والتدريب 

                                                      

 )1(http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-asasystem/human-resources-as-a-system-19.pdf 

consulté le 15/04/2021 
  32ص 2008/2009تدريب املوارد البشرية في تحسين الخدمة في املؤسسة , جامعة قسنطينة ,  ( نابتي سامي , مذكرة ماجيستير,دوربرامج2)

http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-asasystem/human-resources-as-a-system-19.pdf
http://www.abahe.co.uk/b/human-resources-asasystem/human-resources-as-a-system-19.pdf
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. وبالتالي فأن الكثير من املؤلفين في مجال االجتماعيةوتنظيم العمل، مراقبته وتوجيهه، بعض الخدمات 

 البشرية في تلك املرحلة كان منخفضا.اإلدارة يرون أن مستوى أداء املوارد 

(، فتح املجال أمام 1856 – 1915ومجيء مدرسة التنظيم العلمي للعمل على يد املهندس فريدريك تايلور )

التفكير في تحسين إنتاجية األفراد وإعادة تنظيم العمل وفق أسس علمية، بهدف تحقيق الرفاهية لكل من 

تایلور بوضع أسس تقسيم العمل )التقسيم األفقي والتقسيم أصحاب العمل وكذا العمال. وقد قام 

العمودي للعمل( وأعاد النظر في نظام األجور )نظام األجر بالقطعة(، وقد أدت هذه األساليب إلى استغالل 

 أفضل لقدرات األفراد، باإلضافة إلى إثبات أهمية تنظيم العمل في الرفع من إنتاجية املوارد البشرية.

هذه الفترة ما يسمى بمصالح املستخدمين، حيث كانت مهمتها األساسية تتمثل في التوظيف،  ولقد ظهر في

توزيع املهام ومشاكل أداء األفراد من األسباب التي أدت إلى ذلك إضافة إلى التنظيم العلمي للعمل، الحجم 

ملصنع غير قادر على املتنامي للمؤسسات وكذلك ظهور النقابات املختلفة. ولقد أصبح صاحب املؤسسة أو ا

 القيام بأعباء إدارة األفراد لوحده، ما أدى إلى ميالد مصلحة األفراد التي ميزت بداية القرن العشرين إلى

سنوات عديدة، أين كانت إدارة املوارد البشرية ال تعدو أن تكون إدارة املناصب العمل، فقد هيمن مصطلح 

 . و يمكن تقسيم تلك الفترة إلى مرحلتين:منصب العمل والزال يستخدم إلى وقتنا الحالي

 

 (3)الحرب العاملية األولى:  ما قبل -2.  1

ت لم تعرف هذه الفترة إدارة وال مصالح وال حتى مكاتب للموارد البشرية باملؤسسات في بداية إال في حاال 

 املوارد في إبراز الحاجة امللحة إلى إدارة 1810. غير أن روبرت أوين قد ساهم منذ سنة نادرة

البشرية وكان سباقا في هذا املجال. وذلك لقيامه بتوفير التجمعات السكانية للعمال، وكذلك مناداته 

بضرورة القيام بإدارة شؤون العمال بشكل منظم ومدروس. أن املؤسسات التي يمكن لها بفعل أحجامها أن 

الهتمام باملوارد البشرية ظهر من خالل تتوفر على وظيفة لألفراد ال تزال قليلة، وتجدر اإلشارة إلى أن ا

وفرنسا  بريطانياالقوانين التي شرعت في هذه الفترة، وخاصة في الدول املتقدمة حينها كالواليات املتحدة، 

، الحق النقابي 1891و 1874، عمل النساء واألطفال 1855، عقد التمهين 1841)قانون تشغيل األطفال 

على  أنداكو باإلضافة إلى ذلك عملت مختلف املؤسسات واملصانع  (.1874-1892، مفتشية العمل 1884

                                                      
)3(-Jean-Marie Peretti. Ressources humaines. 5 ème Ed. Ed Vuibert. Paris. 2000. p 4  
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لعمالها. ففي فرنسا مثال، يمكن ذکر عمليات بناء مساكن للعمال  االجتماعيةتوفير العديد من الخدمات 

الفرنسيين واألجانب، وكذلك بناء مدارس ألبناء الفئات العمالية، وكذا إنشاء أنظمة اإلقراض العمال 

 ساعدتهم على توفير بعض األموال للمستقبل.وصناديق مل

 

ملا قام بها أصحاب  ما تميزت به حقيقة هذه الفترة، هو غياب وظيفة مكتملة لألفراد، فمهمة إدارة األفراد 

املصانع أنفسهم، أو مستعينين بأشخاص أخرين مثل؛ مدير املؤسسة أو املصنع، املحاسب، أو يقوم 

 هم يتولون اإلدارة نيابة عن صاحب العمل، وبالتالي شؤون األفراد كذلك. إالبالعمل األمين العام للمصنع. و 

وجد في القرض العقاري بفرنسا مكتب لألفراد مستقل عن األمانة العامة، ووجدت  1898أنه وفي سنة 

 .1909، وذلك سنة ((Société Généraleمصلحة لألفراد بالشركة العامة )

( في كتابة اإلدارة العامة حيث يظهر اهتمامه 1925 - 1841هنري فايول ) ومن األهمية ذكر ما جاء في أعمال

باألفراد من خالل وظيفة األمن والوظيفة اإلدارية. هكذا، يمكن القول أن وجود بعض املصالح لألفراد بعض 

دأ بذلك بوادر ظهور مصلحة األفراد أو مصلحة املوارد البشرية في بداية القرن العشرين، وب (4)الشركات يعني

 مرحلة جديدة

 

 أنشئت في هذه الفترة مصالح ومديريات األفراد، وقد نشر خالل :1945و 1914الفترة مابين  - 2.  2

هذه الفترة أول مرجع شامل عن إدارة األفراد. وقد تميزت هذه الفترة بنشر العديد من األبحاث في مجال 

 (.1915على إدارة األفراد )برامج تدريبية سنة علم النفس الصناعي، باإلضافة إلى االهتمام بالتدريب 

ولقد تميزت ممارسات وظيفة االستقطاب )التوظيف( برواج كبير لشعار الرجل املناسب في املكان املناسب.  

ب وأما بالنسبة للتدريب، فأن ما أفرزته الحرب العاملية األولى كان أسلوب التدريب على رأس العمل، أما الحر 

 ة، فقد تميزت خالة برامج التدريب في الصناعة. ولقد أثرت التطورات العلمية في هذه الفترةالعاملية الثاني

 على إدارة األفراد. حيث بدأت هذه األخيرة في النمو.

وتعتبر تجارب مصانع هاوثورن من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تغيير النظرة إلى الفرد واملورد البشري. 

هور حركة العالقات ( إلى ظ1880 - 1950واألبحاث التي قام بها إلتون مايو )وقد أدت هذه الدراسات 

                                                      
 34-33صص نابتي سامي , مرجع سبق ذكره  (4)
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الذي يبحث دوما عن األمن واالستقرار  االجتماعيبح الفرد باملؤسسة عبارة عن ذلك الكائن صاإلنسانية. وأ

على داخل جماعات العمل. وقد بين مايو أثر جماعات العمل غير الرسمية على األداء التنظيمي وقدرتها 

تحديد إنتاجية الفرد والجماعة. ولم يعد يعتبر حسب هذه النظرية األجر أو الحافز املادي الدافع الوحيد 

العمل، بل هناك أهمية كبيرة لظروف العمل من جهة والحوافز املعنوية مثل الروح املعنوية، اتجاه لألفراد 

 التعاون املشاركة.

رن العشرين ممارسات جديدة تهدف إلى تحسن ظروف العمل، من جهة أخرى وإثر ذلك، ظهرت في بداية الق

املختلفة عن طريق نظام استشاري )مستشار العمال(، ومنح (5)مثل مساعدة العمال في حل مشاكلهم 

إجازات مدفوعة األجر، اإلجازات املرضية، وهكذا فقد تميزت هذه الفترة بترسيخ ملصالح ومديريات األفراد 

تطبيقات إدارة األفراد في مجال ظروف العمل. ولكن وبسبب األزمة االقتصادية باملؤسسات، وقد تطورت 

التي ضربت الواليات املتحدة وأثرت على دول أوروبا، ونتيجة للحرب العاملية الثانية، فقد حرم األفراد 

ادت املياه إلى الحرب العاملية الثانية، فأنه سرعان ما ع انتهاءباملؤسسات كثيرا من االمتيازات. غير أنه ومع 

مجاريها. وعلى أي حال فقد تميزت هذه املرحلة ببناء وتطوير أنشطة املوارد البشرية أو باألحرى أنشطة إدارة 

األفراد األساسية، واملتمثلة في التوظيف والتدريب أو التنمية، التحفيز )ظروف العمل(، وأقيمت مصالح 

 ؤسسات.بامل االجتماعيةومديريات لألفراد لتتولى الشؤون 

 

 1975و 1945 ما بين. وظيفة املوارد البشرية 3

أتسمت هذه املرحلة باتساع نطاق التدخل الحكومي في املمارسات الخاصة باألفراد داخل املؤسسات. 

وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية، حيث ألزمت املؤسسات بالعديد من التشريعات والقوانين، وذلك 

ن فيها مدى االلتزام ألجل التواصل اإللزامي مع الجهات الحكومية وتقديم ملفات ومستندات وتقارير تبي

. ولهذا سميت أنداكبالقانون الخاص بالعمل والعمال. هذا األخير الذي هيمن على ممارسات إدارة األفراد 

، وهذا يدل على الطابع القانوني الذي هيمن عليها من جهة، االجتماعيةاإلدارة أيضا بإدارة األفراد والعالقات 

تعطينا فكرة عن تأثير مدرسة العالقات اإلنسانية في هذه  يةاالجتماعومن جهة أخرى، فكلمة العالقات 

                                                      
 35-34صص نابتي سامي , مرجع سبق ذكره  (5)
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الفترة. ومن أكبر ما ميز هذه الفترة التطور الكبير في ممارسات األفراد التي يمكن القول أنها أصبحت ناضجة 

 ,بارتقائها إلى درجة وظيفة من وظائف املؤسسة 

جاءت بعد وظائف اإلنتاج، املالية، التسويق(. ولقد ظهرت خالل هذه املرحلة توجهات  (6) )وظيفة األفراد

، والذي قرر 1964عديدة . فبالنسبة لنشاط التوظيف مثال، صدر القانون الفدرالي للحقوق املدنية عام 

يكية وإعطاء إلغاء املمارسات العنصرية في املؤسسات األمر يهدف الى املساواة في فرص العمل للجميع، وهذا 

الفرصة لكل األجناس للعمل والتطور املنهي. وقد أدى مثل هذه القوانين إلى إلزام املؤسسات بتدريب كل 

 األفراد دون تمييز،

وجنسياتهم ومعتقداتهم، وأهم ش يء يذكر في هذه  ألوانهمحتى يتقلدوا مناصب إدارية علما بغض النظر عن 

لذي ا 1963ر قانون التعليم املنهي في الواليات املتحدة األمريكية سنة الفترة أن التدريب قد تطور كثيرا، وصد

يجعل الحكومة مجبرة على دعم التمهين الذي يسمح ألفراد املجتمع باقتحام مجاالت مهنية معينة. وللقضاء 

 على البطالة الناجمة عن قلة في التأهيل.

ى ببرنامج للقضاء على الفقر من خالل وهو قانون الفرصة االقتصادية الذي أت 1964صدر قانون سنة 

املهارات العملية خاصة بالنسبة لصغار السن من العاملين، والذين بلغت نسبة  الكتسابزيادة التدريب 

ل البطالة بينهم ثالثة أضعاف نسبة البطالة بين العاملين األكبر سنا واألكثر خبرة، أما بالنسبة لظروف العم

، وأصبح من 1970الواليات املتحدة قانون الصحة والسالمة في العمل عام  والسالمة املهنية، فقد أصدرت

 املمكن التعويض عن حوادث العمل واألضرار والخسائر الناجمة عنه.

 

وهكذا فأهم ما ميز هذه الفترة هو التحكم الحكومي في وظيفة األفراد من خالل التشريعات املختلفة، وهذا 

توليه الدول للفرد في العمل. ويمكن اإلشارة إلى ظهور بوادر االستثمار البشري، أنما يدل على االهتمام الذي 

وذلك من خالل العديد من الكتابات في هذا املجال. ولعل أهم مؤلف كان بعنوان؛ رأس املال البشري بيكر 

 (1964human capita)،هو  ، "فرأس املال البشري والذي يشمل مجموع قدرات، معارف ومهارات األفراد

                                                      
 36-35صص ابتي سامي , مرجع سبق ذكره  (6)
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األصل الذي يغيب عن حسابات املؤسسة. وهذا ما يعوق الفهم والتفسير الشامل لعمل الوحدات 

 (7)اإلنتاجية"

 من وظيفة األفراد إلى وظيفة املوارد البشرية: 1975. الفترة ما بعد 4 

واعتمادها في تطبيقات إدارة األفراد، لدليل على أن الوظيفة تتجه  1977سنة  االجتماعيةأن وضع امليزانية 

 1990إلى سنة  1980جاء تقريبا في الفترة املمتدة من سنة  االنتقالنحو التحول والنمو أكثر فأكثر. "هذا 

 .(8) وهي املرحلة التي اكتسبت فيها وظيفة املوارد البشرية الكثير من املهنية"

يفة لم تعتمد في جل املؤسسات خالل هذه الفترة. فالكثير منها، حتى وأن توفرت على إدارة إال أن الوظ

 للموارد البشرية فهي لم تستغن كلية عن ممارسات إدارة األفراد السابقة.

واجهت الوظيفة خالل هذه الفترة تحديات كبيرة وعديدة. هذه األخيرة ساهمت في تطوير أنشطتها املختلفة. 

 واالجتماعيةإلى العوامل القانونية التي كانت تختلف وتتغير بتغير الظروف والقيود االقتصادية باإلضافة 

 :(9)املختلفة، فأن إدارة أو وظيفة املوارد البشرية قد تأثرت بتحديات مختلفة، والتي يمكن ذكر أهمها

o التغيرات التكنولوجية 

o  .الظروف االقتصادية 

o  .النمو الديمغرافي 

o  .العوملة واملنافسة الدولية 

o  االجتماعيةنحسن صورة املؤسسة. )االقتناع بدور املؤسسة في حل املشاكل  . 

o  للمؤسسة. االجتماعيينتطور الشركاء 

o  1985-1980، حلقات الجودة 1980-1975األساليب اإلدارية )أساليب التسيير اإلثراء الوظيفي 

o  .مشروع املؤسسة والجودة الشاملة 

                                                      
  36ابتي سامي , مرجع سبق ذكره  (7)

)8(- Geneviève Lacono. Gestion des ressources humaines. Casbah Editions. Alger. 2004. p 27. 

)9(- Jean-Marie Peretti. Ressources humaines. Op cit. p p 13-15. 
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o  تعددت وتوالت مسميات وظيفة املوارد البشرية مع مرور الزمن. غير أن أهم ش يء هو التطور لقد 

 (10) الذي طرأ على أنشطتها ووظائفها.

 املطلب الثاني: تعريف إدارة املوارد البشرية

 تعددت وتنوعت التعريفات الخاصة باإلدارة املوارد البشرية، وجاءت هذه التعريفات مواكبة التطور 

 املسطرة في املنظمات. فيما يتعلق بالجانب البشري وتحقيق األهدافالفكر 

بحيث يعرف الكاتب حبيب الصحاف إدارة املوارد البشرية بأنها العملية اإلدارية املتعلقة بتخطيط وتوظيف 

ورقابة أداء إنتاجية واملحافظة على جميع العناصر البشرية من موظفين  وتعويضوتنظيم وتطوير وتحفيز 

 (11) اء الذين يؤدون عمال للمنظمة.ومدر 

كما يعرفها الكاتب احمد ماهر بأنها اإلدارة التي تقوم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية على جميع 

املستويات باملشروع بغية املساعدة على تحقيق أهداف هذا املشروع لذلك فهي فتم اهتماما كبيرا 

املوارد على مستوى رئيس العمال واإلدارة الوسطى ومستويات اإلدارة بالوظائف التي تقوم بأدائها هذه 

 (12) العليا.

وكتعريف آخر إلدارة املوارد البشرية نقول أنها النشاط الخاص بتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة العنصر 

األداء،  البشري باملنظمة من خالل رسم السياسات املتعلقة باالختيار والتدريب واألجور والحوافز وتقييم

وصوال إلى اإلحالة على املعاش بهدف تحقيق أهداف املنظمة  واالجتماعيةوتوفير الخدمات الصحية 

 (13) والعاملين فيها واملجتمع.

 

ويعرفها الدكتور "بوحنية قوي" بأنها ذلك النشاط اإلداري الذي يهتم بالعنصر البشري كمورد يجب 

استخدامه االستخدام األمثل وتنميته واستثماره بما يحقق أهداف املنظمة بكفاءة، وذلك من خالل نظام 

                                                      
  36-35تابتي سامي , مرجع سبق ذكره  (10)
  01، ص 1997،  1نجليزي"، مكتبة لبنان طا –حبيب الصحاف ، "معجم إدارة املوارد البشرية وشؤون العاملين عربي  (11)

  2001احمد ماهر ، ادارة املوارد البشرية ، االسكندرية ، دار الجامعة ،  (12)

  17، ص2002ار الجامعية الجديدة للنشر، اإلسكندرية،صالح الدين عبد الباقي، " االتجاھات الحديثة في إدارة املوارد البشرية" ،الد (13)
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ة طوتنمية، وأنشخاصة بالفرد من : تخليط واستقالب وتوجيه وتدريب  أنشطةمتكامل من الوظائف يظم 

 .(14) املسار املنهي، واألجر والرواتب وتغليطخاصة بالوظيفة وتشمل وصف الوظائف 

علمي حديث،  مصطلح لح )إدارة املوارد البشرية(، ط" أن مصالكاللدهفي حين يقول الدكتور " طاهر محمود 

يستخدم للداللة على العملية اإلدارية املتعلقة بتخليط وتوظيف وتنظيم وتحفيز ورقابة إدارة وإنتاجية 

 .(15) جميع العناصر البشرية من موظفين ومدراء الذين يؤدون عمال للمنظمة

ناصر البشرية من ويعرف معجم املصالحات اإلدارية، املوارد البشرية بالتالي: يشمل هذا املصطلح جميع الع

 املديرين، والعاملين، الذين يؤدون عمال في املنظمة.

م االستخدا التي ذكرناها يتبين لنا أن إدارة املوارد البشرية هي العملية التي تعني بتحقيق من خالل التعارف

إضافة إلى  ،املطلوبوالعمل على توفيرها باملواصفات املطلوبة وفي الوقت  الجيد واألمثل للموارد البشرية،

 مناسب. واجتماعيتدريب وتنمية وتوفير شروط توظيف عادلة لها ومناخ عمل تنظيمي مادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
  عة، الجزائر"، مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام(املداخل النظرية)بوحنية قوي ،" مطبوعة جامعية بعنوان إدارة املوارد البشرية :  (14)

  .6، ص2009ح بورقلة، الجزء األول ،باقاصدي مر 

  14، ص2008، 1" تنمية وإدارة املوارد البشرية، األردن"، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع ،ط طاهر محمود الكاللده ، (15)
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 املطلب الثالث: العوامل املؤثرة على إدارة املوارد البشرية

أربعة عوامل أساسية أن العوامل التي كان لها تأثير على تسيير املوارد البشرية عديدة، ولكننا سنركز على 

 : (16)هي كالتالي

 امليزات التنافسية التي إكساب: ال شك أن الثورة التكنولوجية أصبحت أساس التكنولوجية التحوالت( 1 

 وانفتاحتسعى املنظمات إلى تكوينها وتنميتها لتواجه بها القوى التنافسية والتحديات الناشئة عن العوملة 

السوق، هذا إلى جانب ما يصاحب هذه التكنولوجية من تغيير جذري في أنواع األعمال وكيفية القيام بها، 

ض وكذا املؤهالت التي يجب أن يتمتع بها العاملون في املنظمة، وبالتالي فأنه من املنطقي أن تزداد أهمية بع

يتناسب مع تلبية حاجيات هذه  األنشطة املتعلقة بتسيير املوارد البشرية وخاصة التدريب، بشكل

ن التحوالت؛ فتنمية املهارات وتطوير األداء إلى املستويات التي تتطلبها التكنولوجية الجديدة هو الكفيل بأ

تصبح املنظمة قادرة على الصمود وسط البيئة التنافسية . كما يترتب على التوسع في استخدام التكنولوجيا 

البشرية، واالتجاه إلى تخفيض القوى العاملة في املنظمة، كما أن زيادة  الحديثة تقلص فرص العمل للموارد

 االعتماد على اآللية ينتج عنه االستغناء عن بعض الوظائف وهو ما يتطلب من إدارة األفراد إعداد خطط

 عمل بهدف التكيف مع هذه التغيرات

 شأنها أن تؤثر على اتخاذ القرار على: أن العديد من املؤثرات اإلجتماعية من  اإلجتماعية التحوالت( 2 

ويل األجل؛ لذا يتعين على مدير طالعوامل تأثير كبير على التخطيط مستوى إدارة املوارد البشرية، وهذه 

املوارد البشرية أن تكون لديه القدرة على تفهم القوى واملؤثرات اإلجتماعية السائدة حتى يستطيع تقدير 

ل، ليقرر بعد ذلك ما إذا كانت أنماط السلوك املعمول بها سوف تتغير أم ال، اآلثار القصيرة والطويلة األج

وإذا كان التغير متوقعا فبأي سرعة يجب أن يكون وعلى أي مستوى تطور االهتمام باملوارد البشرية ولعل 

والتي  هي تلك املتعلقة بتطور احتياجات الفرد داخل املنظمة، مادية ومعنوية، االجتماعيةأبرز التحوالت 

وميوالت األفراد؛ وعليه فأنه يتعين على مسئولي إدارة املوارد البشرية داخل  الطموحاتتختلف باختالف 

املنظمة العمل على إشباع مختلف هذه الحاجات وهذا بهدف التوفيق بين اإلدارة واألفراد، ويعتبر التدريب 

يمكنه  لتمكينه الفرد من زيادة قدراته ومعارفه مامن بين الحلول التي تلجأ إليها إدارة املوارد البشرية وهذا 

األخرى، وهو دور املرأة في تركيب القوى  املؤثرة االجتماعيةمن إشباع حاجات مادية ومعنوية ، ومن العوامل 

                                                      
  29.ص 2005قريش ي محمد صالح، "مذكرة ماجستير، تقييم فعالية برامج تدريب املوارد البشرية " ، جامعة قسنطينة ،  (16)
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العاملة، فدخول املرأة بقوة في سوق العمل من شأنه أن يلقي عبئا إضافيا على إدارة املوارد البشرية؛ 

 جهداوبالنظر إلى البيعة الفيزيولوجية للمرأة، وخاصة في األعمال ذات الطبيعة الفنية والتي تتطلب 

ء العامالت باألخص في فترات جسمانيا، وبالنظر كذلك إلى اإلجازات والخدمات اإلجتماعية املقدمة للنسا

 األنجاب، يجب على إدارة املوارد البشرية إعداد سياسة خاصة تتجاوب مع هذه التغيرات.

: تعد التغيرات االقتصادية من أبرز العقبات التي تواجهها املنظمة بشكل عام، االقتصادية التحوالت( 3

االقتصادي واملنافسة وفسح املجال أمام  تاحاالنفوبشكل خاص في وظيفة إدارة املوارد البشرية؛ ففي ظل 

القالع الخاص، تجد أغلب املنظمات وخاصة العمومية منها نفسها أمام منافسة من نوع آخر، إذ أصبح أكبر 

تحدي يعترضها هو أن تحد لنفسها مكانا وسط هذه املنافسة املحتدمة، ومن املؤكد أن تبني سياسة تدريبية 

املرونة الالزمة وتحصيل ما يلزم من معارف تساعد املنظمة على  اكتسابد من سليمة هو ما سيمكن األفرا

الوقوف في وجه املنافسة الحالية واالستعداد املسبق لتحوالت مستقبلية محتملة .هذا وتواجه املنظمة 

كذلك تحدي من شكل أخر يتمثل في املحافظة على مواردها البشرية املدربة وصاحبة الخيرة، وهذا خوفا 

ن استدراجها من املنافسة مقابل عروضا مغرية؛ وفي ظل هذه املعلبات أضحى لزاما على املسؤولين في إدارة م

األفراد العمل على خلق الظروف التي تحول دون هجرة املوارد املؤهلة، وهذا من خالل تنميتها إلكسابها 

إلى املنافسة، يعتبر التضخم االقتصادي عامال  (17)املرونة الكافية ومن جهة أخرى کسب والئها . وباإلضافة

مؤثرا على سياسات األفراد في املنظمة، إذ أن ارتفاع املستوى العام لألسعار يدفع إدارة املوارد البشرية إلى 

مع مستويات املعيشة املستمرة في االرتفاع، هذا من  لتتماش يوهذا  الالبقةإعادة النظر في مستويات األجور 

 يد من تكلفة العمالة .شأنه أن يز 

 مؤثرا: أن النظام السياس ي وما يفرضه من قيود والتزامات يمثل عامال والقانونية السياسية التحوالت( 4

على ممارسات إدارة املوارد البشرية؛ ومثال ذلك أن اختيار  انعكاساتعلى إدارة املنظمة، وبالتالي فلديه 

يتم على أساس الوالء  وانماخرى خالف الكفاءة والقدرات وتعيين القادة اإلداريين يخضع العتبارات أ

السياس ي. هذا، وتعتبر التغيرات السياسية وعدم االستقرار السياس ي من أهم املؤثرات على تسير املنظمة 

 وإداراتها املختلفة . ومن ناحية أخرى تؤثر العوامل القانونية هي األخرى على إدارات املوارد البشرية

باملنظمات؛ إذ أصبحت اللوائح والتشريعات الخاصة بالعمال تشكل اإلطار الذي يجب أن يعمل من خالله 

                                                      
 31ص رجع سبق ذكرهمقريش ي محمد صالح، " (17)
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، وأكدت التجارب بأن كثرة التعديالت والتغيرات في القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل األفرادمسؤولو 

را من املهارة والحنكة للتعامل يسبب تضارب ومشاكل في تطبيقها، مما يتطلب من مسئولي املوارد البشرية قد

معها، وهذا ما يبرز ضرورة تنمية قدرات ومعارف املسؤولين على األفراد في كل مرة يطرأ تغيير أو تعديل في 

 (18) التشريعات.

 املطلب الرابع: مهام إدارة املوارد البشرية

 (19) تنظيمية.املهام التي تمارسها إدارة املوارد البشرية إلى مهام أساسية، مساعدة،  تأنيفيمكن 

 : وتتمثل في:األساسية املهام( 1 

o هو عبارة عن عملية تتعلق بالجهد الواعي لتنظيم املهام والواجبات واملسئوليات (20): تصميم العمل

مستمرة تنطوي على تقسيم النشاطات وحدة العمل، ويعتبر الباحثون أن هذه العملية تعتبر  في

وتوزيع املسئوليات على مجموعات العاملين وتنسيق أدائهم وتحديد االرتباطات اإلدارية لألعمال. 

كما أن تصميم العمل ينبغي أن يستهدف مساعدة املنشآت على تنفيذ مهامها، وباستطاعة 

ة لإلدارة العليا في تصميم اإلطار التنظيم إدارة املوارد البشرية توفير املشورة واملساعد املسؤولين في

 العامل للمنشآت. 

o د بتحليل العمل مراجعة ودراسة تفاصيل املهام وأجزاء العمل للتعرف علىصيق (21) :العمل تحليل 

مكونات وفحوى العمل وما يحتويه من واجبات ومسئوليات، وما يتطلبه من مهارات وخبرات 

العمل الخطوة األولى وحجر الزاوية لسائر مهام إدارة املوارد  ومعرفة علمية، وتعتبر عملية تحليل

البشرية، إذا أن املعلومات التي يتم الحلول عليها نتيجة تحليل األعمال تساعد املسؤولين في اإلدارة 

 على تنفيذ املهام. املذكورة

 

                                                      
 31قريش ي محمد صالح ، نفس املرجع السابق ص  (18)

  .129، ص  2015 1د.نوال عبد الكريم االشهب ،" ادارة املوارد البشرية" ، دار امجد للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن، ط (19)

  .22، 1320، 1الدكتور حنا نصر هللا ادارة املوارد البشرية، دار زهران للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، ط (20)

  .الدكتور حنا نصر هللا، املرجع نفسه، ص (21)
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o الحصول يعرف روس تخطيط القوي العاملة بأنه عملية تنطوي على (22): تخطيط القوي العاملة

األعداد املطلوبة من األكفاء لشغل الوظائف في الوقت املناسب، وتطلب هذه العملية ترجمة  على

منها  االحتياجاتخطط وأهداف املنظمة إلى جداول زمنية من املتطلبات من القوي العاملة وتقدير 

تنفيذ التمكين املنظمة من تحقيق أهدافها و  واالحتياجاتللفترة املقبلة حسب التخصصات 

 وفعالية.  نشاطها بكفاءة

o يعرف هودجينس عملية االستقطاب بأنها ذلك النشاط الذي يهتم بتحديد  (23) :االستقطاب

العمالة ومن ثم العمل على جدها ويقول آخرون أن عملية االستقطاب تشير إلى ذلك  مصادر

النشاط الذي ينطوي على إيجاد أكبر عدد من املتقدمين املؤهلين ليتم االختيار من بينهم األفضل 

لشغل وظائف املنشأة. وتبدأ بعد وضع خطة القوي العاملة، ويعتبر عملية تنفيذية موجهة لتامين 

واحد استقطاب  مثاليات املحددة سلفا في خطة القوي العاملة . حيث أنه ال يوجد أسلوب الكفاء

البحث عن عدة مصادر مختلفة وإتباع استراتيجيات تتناسب مع املنظمات  العاملين، لذا يبغي

 ومتطلباتها. 

o للمتقدمين،هو عملية مواءمة متطلبات الوظيفة وشروط شغلها بالقدرات واملهارات (24): االختيار 

 والهدف األساس ي منه هو الوصول إلى تنبؤ دقيق لألداء املستقبلي للمتقدم للعمل إلى جانب التنبؤ باتجاهاته

وسلوكه وفترة بقائه في املنشاة، والبد أن تكون هناك عدالة من طرف املنظمة اختيار املتقدمين للعمل 

 تيار من داخل املنظمةومراعاة تخصصاتهم وميولهم وقدراتهم، وتكون عملية االخ

 أو من خارجها. فاالختيار الجيد ينتج عن االقتصاد في التكاليف. 

o العملية التي تهدف إلى تعيين األشخاص الذي تم اختيارهم في األماكن املناسب لعملهم : هوالتعيين 

 داخل املنظمة. 

o :هدف تحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة وتحديد آجرها، كما أنه تصميم هيكل األجور 

 والنظام املستخدم وقدراتها توجد طرق كثيرة لتصميم هيكل األجور وهذا وفق سياسة املنظمة 

                                                      
 53 صالدكتور حنا نصر هللا، املرجع نفسه،  (22)

 69 .الدكتور حنا نصر هللا، املرجع نفسه، (23)

 108 .الدكتور حنا نصر هللا، املرجع نفسه، (24)
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o أن املنظمة تعتمد على مدى التزام موظفيها والجهود التي: من املسلم ب (25) الحوافز  أنظمة تصميم 

لتحقيق غاياتها، لذلك نشط املدراء والباحثون في استنباط وسائل وارق ونظريات تتعلق  يبذلونها

بكيفية تحفيز العاملين، ويقصد به اللجوء إلى تلك العوامل التي تسبب وتوجه وتحافظ على 

استمرارية السلوك اإليجابي للعاملين. كما أن التحفيز يعتبر عملية تأخذ بعين االختبار حاجات 

ين واملنظمة، فأن الغاية من توفير الحوافز خلق الدافع للفرد للتوجه نحو سلوك معين العامل

يخدم أهداف املنظمة، بهدف إعطاء مقابل عادل لألداء التميز، وقد يكون التحفيز فردي أو جماعي 

 أو على أساس أداء املنظمة ككل، مادي أو معنوي.

o ابق كانت بعض املنظمات تعمل على توفير في الس(26) :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين

بعض املزايا والخدمات للعاملين، وهذا من أجل تحفيزهم وتحقيق مستوى من الوالء والرضا 

واالستقرار في العمل وجلب الكفاءات، إال أن توفير مثل هذه املزايا والخدمات أصبح ملزما قانونيا 

إلجازات والعطل املدفوعة األجر واملشاركة في في كثير من الدول، كتحديد الحد األدنى لألجور وا

والتقاعد، واالستفادة من برامج الخدمات اإلجتماعية . والتعاقد مع  االجتماعيصناديق الضمان 

املستشفيات الخاصة وشركات التامين الخاصة لتوفير أحسن رعاية صحية للعاملين وغيرها من 

 في حدود إمكانياتها وتقديرها للعنصر البشري. توفيرها لعمالها  املزايا التي يمكن لكل منظمة

o :يعني ذلك الجهد املنظم واملخطط املبذولة من طرف املنظمة  تدريب وتطوير املوارد البشرية

العاملين بمعارف معينة وتحسين مهاراتهم وقدراتهم وتطويرها، وتغيير سلوكهم واتجاهاتهم  لتزويد

 بناء، وترمي إلى تحسين أدائهم في العمل، وتحقيق املنظمة هدفها من عملية التدريب. إيجابي بشكل 

o يعرف املسار الوظيفي بأنه مجموعة األنشطة املعدة ملتابعة حركة (27): الوظيفي املسار تخطيط

املهنية، بطريقة تسمح لهم ببلوغ اعلى مستوى ممكن من املهارة والنجاح، ضمن الهرم  األفراد

، وذلك باألخذ بعين االعتبار لقدراتهم وتأهيلهم. وهو بذلك التابع ملجموعة االجتماعي ي أوالتنظيم

من املناصب، وفي ذات الوقت جملة من القرارات الحركية املرغوبة أو املفروضة، بحيث يتم رسم 

                                                      
 39 .الدكتور حنا نصر هللا، املرجع نفسه، (25)

 325 .هللا، املرجع نفسه،الدكتور حنا نصر  (26)

 
 61,62ص، 2013، 1.معاليم سعاد، تسيير املوارد البشرية من خالل املهارات، دار اسامة للنشر و التوزيع ، عمان ، االردن، طأ -د.اسماعيل حجازي  (27)
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خط سير حياتهم الوظيفية ابتداءا من الوظائف الدنيا إلى الوظائف العليا، وبصفة عامة هو 

 سلة من الوظائف التي ينتقل خاللها العامل في حياته العملية. سل

o وهي عملية يتم من خاللها التأكد من أن مستويات أداء العاملين مرضية، وأن  األداء تقييم :

العامل ومخرجاته تتفق مع أهداف املنظمة. وتتضمن هذه العملية تحديد واجبات  انشغاالت

ومخرجات نتائج كل عمل التي تسهم في نجاح املنظمة. ومن ثم استخدام مقاییس متنوعة ملقارنة 

 فترة زمنية معينة مع األداء املنشود. أداء العامل خالل

 ( املهام املساعدة:2 

o املنظمات اليوم إلى تشجيع العمال على االنخراط في النقابات العمالية العالقة مع النقابات: تسعى 

ملا لهم  االجتماعيينوهذا لتسهيل التواصل معهم وحل جميع مشاكلهم، وفتح الحوار مع الشركاء 

من دور كبير في اإلسهام في تطور املنظمة وخلق جو يسوده التضامن واإلخوة، وتفادي اإلضرابات 

ة والعامل الذي هو جزء منها. وكذلك من أجل تنظيم عالقات العمل والتطرق التي تضر باملؤسس

 .ومقترحاتهم، وإعطاء حرية أكبر للعاملين لتعبير عن آرائهم والشكاوى املشاكل  ملختلف

o أن اهتمام املنظمات بالرعاية الصحية وسالم العاملين عملية  (28)صحة وامن وسالمة العاملين :

 وواقتصادية في أن واحد، فاإلدارة الجيدة هي التي تتمني للعاملين فيها الصحة والسعادة  أخالقية

املرض والتعاسة. ومن وجهة نظر أخرى فأن األمراض والحوادث تعوق اإلنتاج وتوقفه وتقود 

املنظمة إلى خسائر وتحملها تكاليف باهظة. فالدراسات امليدانية تأكد وجود ارتباط وثيق بين 

إنتاجية الفرد في العمل وبين صحته وسالمته. ويشير هذا املفهوم إلى جميع اإلجراءات والخدمات 

التي تقدمها اإلدارة بهدف حماية جميع عناصر اإلنتاج فيها من الضرر والحوادث، وفي مقدمة هذه 

العناصر يأتي العنصر البشري الذي تعمل إدارة املنظمة على حمايته من إصابات العمل وأمراض 

 املهنة.

o  وج،ساعات وجداول العمل: يهدف إلى وضع توقيت موحد للعمل وتحديد ساعات الدخول والخر 

 تأوي، وتحديد ساعات وأيام الراحة واإلجازات.  التيوطريقة العمل اليوم أو 

                                                      

  .257.258ص ص ، 2014، 1الدكتور مصطفي يوسفكافي، "ادارة املوارد البشرية" ، مكتبة ا مع العربي للنشر والتوزيع ، ط (28)
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o  تتضمن هذه الوظيفة إعداد الكتيبات والنشرات وأدلة :  (29) تطوير عالقة جيدة مع العاملين

تتناول سياسات املنظمة وتعليماها ونشراتها الدورية وتوزيعها على العاملين بصورة  العمل التي

)بما في ذلك موقع املنظمة على األنترنت(. ويعتبر إعداد هذه االتصاالت وتطويرها هو عمل مستمرة 

منتظم إلدارة املوارد البشرية. كما يتوقع من دائرة املوارد البشرية استقبال أنواع االتصاالت 

 واإلجابة عليها. واالستفسارات من العاملين

 ( املهام التنظيمية:3 

o هو العملية التي تسعى من خاللها املنظمة إلى  :(30) البشرية للموارد االستراتيجي التخطيط

الوقت املناسب على احتياجاتها من العاملين القادرين واملؤهلين على تنفيذ املهام  الحصول وفي

املستقبلية من القوي العاملة  االحتياجاتاملوكلة إليهم لتحقيق أهداف املنظمة، بمعنى أنه تقدير 

حسب تخصصه في فترة زمنية معينة.  المن حيث العدد واملهارات لكل منظمة أو قطاع علي حدي 

ويهدف إحداث التغيير الالزم في أهداف وسياسات وأنظمة املوارد البشرية بما يتناسب مع التغيرات 

 الداخلي للمنظمة.  في بيئة العمل وفي األداء

o هدف توفير املعلومات األساسية عن مشاكل واتجاهاتات وبحوث املوارد البشريةنظم املعلوم : 

 وطبيعة العاملين داخل املنظمة. 

o يمي الهيكل التنظيمي للموارد البشرية" : بهدف االهتمام بمكانة إدارة املوارد البشرية في الهيكل التنظ

 ارة.للمنظمة وتحديد التنظيم الداخلي ألنشطة وممارسات هذه اإلد

التي  ضمان التزام املنظمة بالتشريعات الحكومية ذات العالقة": هناك الكثير من التشريعات الحكومية

العمل،  تتعلق بشؤون العاملين منها ما يتعلق بتكافؤ الفرص، وتحديد الحد األدنى من األجور، وساعات

املعنية الستقدام األجانب، وسالمة العامل وأمنه، ومتطلبات الحصول على موافقة الجهات الحكومية 

البشرية متابعة  وتجنب القيام بسلوكيات معينة، أن ضمان االلتزام هذه التشريعات يتطلب من إدارة املوارد

 منتظمة ألي تعديالت أو تغيرات تطرأ عليها. 

o  لم يعد عمل مهمة دائرة إدارة املوارد البشرية ينحصر في العمل  :(31)املنظمة استراتيجيةدعم

الورقي املتمثل في حفظ ملفات وسجالت العاملين ورواتبهم وإجازاتهم وما شابه ذلك، بل  الكتابي

                                                      
  .37االستاذ الدكتور حسين حريم، نفس املرجع السابق، ص (92)

  .38د.نوال عبد الكريم االشهب، مرجع سبق ذكره، ص  (30)

  .131د.نوال عبد الكريم االشهب، مرجع سبق ذكره، ص  (31)
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املنظمة، وال يقل  استراتيجيةتعدي ذلك كثيرا إلى أن تلعب دورا حيويا وفعاال في دعم ومساندة 

 املالية و التسويق. أهمية عن دور الوظيفة

 ومن التحديات التي تواجهها املنظمات املواءمة بين املسؤولية اإلجتماعية تجاه املجتمع والربحية، وتستطيع

إدارة املوارد البشرية املساعدة في ممارسة املسؤولية اإلجتماعية من خالل وضع البرنامج التي تساعد 

 ادفة نحو املسؤولية اإلجتماعية مثلالعاملين وتمنحهم املكافأة مقابل جهودهم اله

 تخدم املجتمع.  مجتمعيةنشاطات برنامج تطوع العاملين للمشاركة في 

o ت املوارد البشرية السابقطا: تتطلب جميع عمليات ونشادارتهاوضع سياسات وأنظمة األفراد وإ 

ي دائرة املوارد قرارات عادلة ومتوافقة، وتتطلب قدرا كبيرا من التوثيق. وتعتمد املنظمة هل ذكرها

هذه السياسات واألنظمة للعاملين ليطلعوا عليها ويدركوا أهميتها، أن جميع  دالبشرية في تولي

ت جوانب إدارة املوارد البشرية تتطلب توثيقا حصينا وباهتمام كبير بدءا من النظر في البا

إلى خطط التقاعد واملزايا، فالتقارير اإللزامية الواجب  االنتسابالتوظيف، وإدارة تقييم األداء، 

تقديمها للجهات الحكومية أو غيرها. وتتطلب إدارة السجالت وامللفات الخالية بالعاملين الدقة 

 ية العامل.صضمان خصو -العامل  خصوصيةية تجاه وكذلك الحساس
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 الثاني: مكانة إدارة املوارد البشرية في املنظمة املبحث

 تمهيد

أن من أهم أهداف إدارة املوارد البشرية في املنظمة هو تكوين وتأسيس وإدارة الوضع التنظيمي للموارد 

 البشرية في املنظمة والتي تبدأ باختيار العاملين األكفاء وتنظيم عالقاتهم وارتباطهم وأداءهم في املنظمة

قابليتهم من أجل الحصول على األداء األكفأ واألفضل ملسيرة املنظمة والتنفيذ األدق لخططها وتطوير 

، وتتضافر كل أقسام وفروع إدارة املوارد البشرية في عملية تنفيذ أهداف املنظمة، كما أنها االستراتيجية

 يتأثر مستواه تبعا لذلك.تتأثر بكل العوامل الخارجية والداخلية للمنظمة لذا فالوضع التنظيمي يتحدد و 

 (32)املطلب األول: أهمية إدارة املوارد البشرية

ءات تنبع أهمية املوارد البشرية في التنظيم من كونها أهم عناصر العملية اإلنتاجية فيه وال بد من توفر الكفا

 الجيدة القادرة على األداء والعطاء املتميز.

العنصر البشري نفسه، ويقول عالم اإلدارة بيتر دراكر هذا  وترتبط أهمية إدارة املوارد البشرية بأهمية

الصدد أن دارة الناس ليس إدارة األشياء هي التي يجب أن تحتل االهتمام األول والرئيس ي للمدير املتميز، 

 وتعتبر املوارد البشرية هي العنصر الحاسم في تحقيق ما يسمي )بامليزة التنافسية للمؤسسات(.

أن توسع اإلنتاج ال يكون بالتوسع األفقي فقط )زيادة عدد املوظفين وتقنية عالية من لذلك يمكن القول 

اآلالت واملعدات بل أن التوسع الراس ي لإلنتاج هو مكمل للتوسع األفقي وذلك برفع مستوى الكفاءة 

ارد ي أهمية املو اإلنتاجية عن طريق توفير املوارد البشرية املتحفزة والقابلة لعمليات التأهيل والتدريب وتأت

 والدراسات.البشرية من خالل ما أظهرت نتائج البحوث 

 

 إن اإلدارة السليمة للموارد البشرية تؤدي إلى النتائج التالية : 

o  .تحسين اإلنتاجية ورفع األداء وتفجير الطاقات لدى العاملين 

o  تعتمد على رأس املال تزايد إدراك املديرين بأن قدرة املؤسسة على التنافس والتميز واإلبداع

 لديها.  البشري 

o تغير القيم الوظيفية لدى العاملين حيث يتطلعون إلى االحترام والتقدير واملشاركة في صنع القرارات 

 التي تتعلق بعملهم. 

o  .تعيين الشخص غير مناسب للوظيفة 

o  .املعاناة من معدل دوران وظيفي مرتفع 

                                                      
  .41لعجايلية يوسف،مرجع سبق ذكره، ص  (32)
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o  في العمل. عدم إقبال العاملين على بذل قصارى جهدهم 

o  تعرض املنظمة للمساءلة القانونية نتيجة التميز غير موضوعي بين العاملين، أو نتيجة عدم

 السليم لقوانين الصحة والسالمة املهنية.  التطبيق

o  .عدم رضا العاملين عن مرتباتهم وأجورهم مقارنة بغيرهم في املنظمة 

o  .تدني فعالية العاملين نتيجة عدم التدريب الكافي 

o م االلتزام بقوانين العمل.عد 

 :(33)وتبرز أهميتها كذلك

o تقديم النصح واإلرشاد للمديرين التنفيذيين في جميع الجوانب املتعلقة باألفراد العاملين، وذلك 

يساعد هؤالء املديرين في صياغة وإدارة وتنفيذ السياسات وحل املشاكل املتعلقة باألفراد 

 العاملين. 

o  الفاعلية والكفاءة التنظيمية من خالل بعض الوسائل املتعلقة باألفرادتساعد على تشخيص 

العاملين وكذلك املؤشرات القياسية كقياس كفاية األداء ومعدالت الغابات والتأخيرات والدورات ومعدالت 

 والتظلمات. الشكاوى الحوادث في العمل ومعدالت 

 

o  املتعلقة باألفراد العاملين واملوثرة علىتساعد املديرين في كشف الصعوبات واملشاكل األساسية 

 فعاليات املنظمة 

o  هتوفير جميع اإلجراءات املتعلقة باألفراد العاملين لضمان اإلنتاجية األفضل واألداء األعلى ومن هذ 

 العمل.  توصفواإلجراءات والخدمات 

o   . إعداد وتهيئة األفراد العاملين، وإعداد البرامج التدريبية، وإدارة الجور والرواتب والحوافز 

o  ضمان التنسيق بين جميع النشاطات املتعلقة باألفراد العاملين والوحدات اإلدارية في املنظمة من 

 خالل مناقشة اإلدارات التنفيذية حول هذه النشاطات. 

 

 

 

 

 

                                                      
  24، ص2000د.سهيلة محمد عباس"ادارة املوارد البشرية"، دار وائل لنشر، عمان،  (33)
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 إدارة املوارد البشرية املطلب الثاني: دور 

تختص إدارة املوارد البشرية بشكل رئيس ي في املنشاة في توفير القوي العاملة الضرورية حسب الكفاءات 

والتخصصات لسائر اإلدارات واألقسام العاملة وفي تقديم املشورة للمسؤولين حول كافة األمور ذات 

ب تعددة واملتعلقة بتنسيق كافة الجهود املتصلة باستقال العالقة بالقوي العاملة إلى جانب القيام باملهام امل

وتعيين وتدريب ومسك سجالت خاصة بالعاملين وبرامج الصحة والسالمة والعمل كضابط ارتباط بين 

 العمال واإلدارة والحكومة والنقابات العمالية.

سام سائر اإلدارات العاملة واألقوينبغي لذلك النظر إلى إدارة املوارد البشرية كإدارة مساعدة تقدم خدماتها ل

 . في املنشأة

 :(34)يتمثل الدور الذي تلعبه إدارة املوارد البشرية في النقاط التالية

ة : حيث يقوم مدير إدارة املوارد البشرية بتقديم املشورة والنصح إلدارة العليا في املنظم استشاري  دور . 1

كافة مجاالت إدارة املوارد البشرية، ومن ناحية أخرى فأنها تقدم النصح واإلرشاد للمديرين التنفيذيين  في

تساعدهم على عالج املشاكل التي تقابلهم فيما يخص العاملين تحت رئاستهم، وعمل إدارة املوارد البشرية 

رض عليها من مشاكل األفراد في هنا استشاري فقط، ويقتصر دورها في تقديم املقترحات والحلول فيما يع

 هذه املقترحات. أو قبول اإلدارات األخرى ولهذه اإلدارات حق رفض 

 

 : حيث تقوم بالعديد من األعمال التنفيذية مثل أعمال السياسات الخاصة بالقوى العاملة. تنفيذي دور  .2

 ألفراد،أعمال اإلدارات األخرى في مجال ا: كما نجد أن اإلدارة املوارد البشرية يتمثل في مراقبة . دور رقابي 3 

 وذلك للتأكد من تنفيذ السياسات الخاصة باملوارد البشرية .

 (35)املطلب الثالث: أهداف إدارة املوارد البشرية

 تتمثل أهم أهداف إدارة املوارد البشرية فيما يلي:

 املساهمة في تحقيق أهداف الشركة. -1

 التدريب واملتحفزة.توظيف املهارات والكفاءات عالية  -2

 زيادة الرضا الوظيفي وتحقيق الذات عند املوظفين إلى اعلى قدر ممكن . -3

 إيصال سياسات املوارد البشرية إلى جميع املوظفين في املنظمة. -4

 املساهمة في املحافظة على السياسات السلوكية وأخالقيات العمل . -5

                                                      
  .45، ص2012/2011ماستر ، جامعة البويرة،  قاس ي اسماء، " اهمية تدريب املوارد البشرية في املشروعات الصغيرة": مذكرة لنيل شهادة (34)

  .38كافي، مرجع سبق ذكره، ص الدكتور مصطفي يوسف (35)
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 املنظمة واملوظف.إدارة وضبط عملية التغيير لتعود بالنفع على كل من  -6

 السعي إلى تحقيق معادلة مستوى األداء الجيد وهي املقدرة والرغبة، حيث أن زيادة املقدرة يتمثل في -7

 برنامج تدريب وتطوير العاملين وأما زيادة الرغبة فيتمثل في أنظمة الحوافز وبرامج الصحة والسالمة.

 لة. وغالبا ما تنطوي تحت هدفين أساسين هما الكفاءة و العدا

الت، : و تتمثل في العالقة بين مدخالت العمليات اإلنتاجية املتمثلة في املواد الخام ، اآل الكفاءة:  أوال 

 التقنية املعلومات ، املوارد البشرية(، واملخرجات املنتجات أو الخدمات.

أداء املنظمة من و تتحقق الكفاءة كلما كانت قيمة املخرجات أكبر من قيمة املدخالت و يعبر على كفاءة 

 خالل ما يلي:

o  .أداء املوظفين ويقيس فعاليته 

o  .نصيب املنظمة من السوق 

o  . معدالت األداء أو اإلنتاجية 

o   .العائد على االستثمار 

o   .نسبة الغياب 

o   .مستوى جودة الخدمة املقدمة للجمهور 

o   .معدالت دوران العمل 

o   .نسبة الحوادث واإلصابات 

o من العمل. نسبة الفصل أو الطرد 

يقصد بها اإلجراءات والقرارات الخاصة بالتعامل مع املوارد البشرية ويمكن تقسيمها إلى (36):  العدالة: ثانيا

 يلي : ما

o  .سياسة عدم التمييز بين املوظفين 

o  نسبة التظلمات والشكاوي 

o   درجة خطورة الشكاوي.  7سياسة التحفيز 

o  .تأثير املشاكل والشكاوي على رغبات وطموحات املوظفين و على معنوياتهم 

 ومن خالل ما سبق تتمثل خالصة أهم أهداف إدارة املوارد البشرية في :

 من حيث املستوى الثقافي ، التدريبي، الخلفية السلوكية . . قوة عمل متجانسة:1

 للمعايير املحددة في الوقت املحدد .: تحقيق اإلنتاج أو الخدمة طبقا . قوة عمل منتجة 2 

                                                      
  10-9د.نوال عبد الكريم االشهب، نفس املرجع السابق ، ص  (36)
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 أن يتم إنجاز العمل بأحسن الطرق واقل التكاليف واقصر وقت. . قوة عمل نافعة:3 

. 5كلما انخفضت نسبة دوران العمل والغياب كلما زادت قوة املنظمة وفعاليته .  . قوة عمل مستقرة:4 

 عن طريق التدريب. تنمية قدرات األفراد:

 عن طريق حرص املنظمة على إرضاء املوظفين خاصة األكفاء منهم. والوالء : ماءاالنت. تحقيق 6 

وفي ضوء هذين الهدفين األساسين للمنظمات ) أي هدف الكفاءة وهدف العدالة( يمكن بلورة أهداف إدارة 

 (37) املوارد البشرية على النحو التالي :

 من أجل إنتاج السلع أو الخدمات باحسن . الحصول على األفراد األكفاء للعمل في مختلف الوظائف1

 الطرق واقل التكاليف.

 القصوى من جهود العاملين في إنتاج السلع والخدمات وفق املعايير الكمية والنوعية املحددة االستفادة. 2 

 سلفا.

 ذلك.  ووالء األفراد للمنظمة واملحافظة على رغبتهم في العمل فيها وزيادته كلما أمكن االنتماء. تحقيق 3 

 . تنمية قدرات العاملين من خالل تدريبهم ملواجهة التغيرات التكنولوجية واإلدارية في البيئة.4 

 . إيجاد ظروف عمل جيدة تمكن العاملين من أداء عملهم بصورة جيدة، وتزيد من إنتاجهم و مكاسبهم5 

 املادية.

املهام التي تعرضهم لإلخطار غير  . إيجاد سياسات موضوعية تمنع سوء استخدام العاملين و تتفادى6

 ضرورية .

 . كما يتوقع العاملون أن يجدوا فرص عمل جديدة وأن تتاح لهم فرص التقدم والترقي في املنظمة عندما7 

 يصبحون مؤهلين لذلك.

 و صحي جيد. اجتماعي. كما يتوقع العاملون وجود ضمان 8

 البشريةاملطلب الرابع: التحديات التي تواجه إدارة املوارد 

ة مع واالتجاه تحديات كثير  -ناصر العملية التنموية األخرى شأنها شأن ع -وتواجه إدارة املوارد البشرية 

 السريع نحو آفاق العوملة الرحبة. ولنتعرف على البيعة هذه التحديات، والتوقعات التي ينتظرها خبراء إدارة

املبنية على الدراسات والكتب الصادرة حديثة كما نعرض في هذه السطور ألبرز التوقعات  املوارد البشرية

 نستعرض أهم االستشراقات املستقبلية لواقع إدارة املوارد البشرية .

 

                                                      
  40-39الدكتور مصطفي يوسفكافي، مرجع سبق ذكره، ص (37)
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 تحديات إدارة املوارد البشرية:

( اختصاص ي في مجال 3000وشارك فيها ) بيرن  تاور واالستشاريون I.b.m تبين دراسة أجراها فريق من شركة 

، وكذلك دراسات وكتب نشرت في أواخر التسعينيات، أن العاملين في بلدا( 12إدارة املوارد البشرية من )

 مجال إدارة وتنمية املوارد البشرية سوف يواجهون عددا من التحديات:

 ( عوملة األسواق املحلية والوطنية .1

 ( عوملة تقنيات االتصاالت.2 

 ( عوملة املعلومات. 3

 بروز اتجاهات تنظيمية جديدة في منظمات األعمال والخدمات مغايرة لألنماط التنظيمية التقليدية شكال -

سكانية، وبتزايد عدد املسنين، وتزايد  بانفجاراتومضمونة ووظيفية. التغيرات الديموغرافية التي تتميز 

 لوقت ذاته، وتداخل الثقافات والنظم اإلجتماعية، مما يعني تغيرا كبيرا في ملفات العاملينعدد الشبان في ا

 والفرص الوظيفية والقيادية املتاحة، وأخالقيات العمل.. 

 التغيرات في نظرة املديرين والقياديين نحو العوامل املؤثرة في تحقيق الفاعلية بحيث أصبح االتجاه الواضح -

 . همية العنصر البشري من بين العناصر األخرى والسائد ويرجح أ

 بروز بيئات إدارية وتنظيمية تتسم بسرعة التغير والتحول، وعدم االعتماد على شكل واحد من التنظيم، - 

 وتعتمد على العمل بذكاء أكبر ال يجهد أكثر، مطالبة املديرين العاملين في التدريب وإدارة املوارد البشرية

 وتكامال بين التقنية واإلنسان في منظمات العمل الحديثة.  تعايشانظام متكامل يوفر  بالعمل على إيجاد

التركيز على اإلبداع والسرعة والكفاءة والفاعلية الفردية في منظمات عمل تدار عن طريق مجموعات  - 

ينيات واملهارات التي العمل. اتساع الفجوة والتباين بين املهارات الوظيفية املالئمة لفترة ما بعد التسع وفرق 

 عليها النظم التعليمية والتدريبية تركز

 تعاظم الفجوة بين زيادة الطلب على املوارد االقتصادية وزيادة مستوى الشح في توفرها، وتزايد التنافس - 

عليها على املستوى الوطني والقومي والدولي، مما يعني احتمال تزايد الصراعات والتنافسات والتركيز على 

 حقيق األكثر باألقل.ت

 تزايد االتجاه نحو تخلى املنظمات عن دورها التقليدي في تحمل مسؤولية تدريب وتنمية العاملين، والتركيز -

على التدريب لتغيير االتجاهات واالستعدادات، بدال من التركيز على املعارف واملهارات التي أصبحت 

 إكتسابها.املنظمات تتجه لتحميل العاملين مسؤولية 
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 توقعات الخبراء:

على ضوء هذه التحديات املتعددة يكلف الخبراء واملختصون في مجال إدارة وتنمية الكوادر البشرية وضع 

تصور للمتغيرات املحتملة والتوقعات املترتبة على مختلف أنماط التحديات املشار إليها أنفة سواء أكانت 

كن في هذا املقام إيراد أهم التوقعات التي يستشرفها خبراء املوارد ديموغرافية أو تنظيمية أو تدريبية. ويم

 البشرية على النحو التالي:

 . لعل أكبر توقع من العاملين في مجال إدارة املوارد البشرية هو أن يتحولوا في تركيزهم التقليدي من إدارة1

ي، ويتطلب ذلك أن يتقبلوا بأن يتخلوا الواقع إلى إدارة املتوقع، والتعامل مع املستقبل من منظور استراتيج

مع بقية العاملين في اإلدارات  وتغيرهعن دورهم الواضح واملتخصص واملستقل بدور أكثر غموضا وتداخال 

والتعلم من  والقطاعات، والعمل من مبدأ يقوم على الشراكة وليس املشاركة، والتكامل وليس التعاون،

 األخرين قبل تعليمهم.

. استبدال الصورة التقليدية إلدارة املوارد البشرية القائمة على التركيز على املنظور الجزئي والتفصيلي 2 

املتفاعل مع املستجدات والتحديات التي تواجهها املنظمة وقطاعاتها  االستراتيجيقائمة على التفكير  بصورة

 ستمدة منوالعاملون بما، بحيث تكون الصورة الجديدة إلدارة التدريب م

 الثقافة التنظيمية للجهة ومناخها التنظيمي، وخططها واستراتيجياتها وسياساتها - 2.  1

 التركيز على الجودة والنوعية بدال من الشكل والكمية. - 2.  2

 التركيز على سمعة تقوم على األداء واإلنجازات والنجاح في تحقيق األهداف، بدال من التركيز -2.  3

 واإلجراءات اإلدارية على املعالجات

تمتع العاملين بمستوى عال من الكفاءة واملعرفة في مجال التخصص الوظيفي للمنظمة وقطاعاتها،  -2.  4 

 وإجادة مهارات االتصال السلوكي والتعامل اإلنساني.

 الوضوح في األهداف واالتجاهات، والقيم الوظيفية التي يجب أن تكون معلنة للجميع. -2.  5

 التركيز على أن رسالة إدارة املوارد البشرية والعاملين فيها هي املساعدة على إحداث التغيير - 2.  6

 اإليجابي وهيئة املنظمة للتعامل والتطور والنمو واالستعداد ملواجهة تحديات املستقبل عن أريق

 استشراف األحداث والتخليط لألفعال، بدال من القيام بممارسة ردود األفعال.

 احترام وتقدير قيادة املنظمة وأعضاء إدارتها. ساباكت. 3 

 بين خالط املوارد البشرية وخالط اإلدارات األخرى في املنظمة. االستراتيجي االندماج. 4 

 معه. والتعامل اإليجابي. التركيز على إدارة التغيير 5 
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 لتحقيق التوافق الجيد بين اإلنسان والتقنية  ومالئمة. تدريب العاملين بأساليب مؤسسة 6 

 . ممارسة دور قيادي يتميز بالريادة واملبادرة والتجديد، والتواجد املرئي الفعال.7 

 . أن تلعب إدارة املوارد البشرية دورة واضحة وملموسة في تعديل السلوك اإليجابي في املنظمة وتحسين8 

 ال.صة االتالعالقات اإلنسانية القائمة على فاعلي

 . أن يركز التدريب على استخدام التقنية في التدريب وابتداع أساليب تدريبية ذات كفاءة وفاعلية عالية9 

 .وبأقل التكاليفتركز على التعلم الذاتي السريع باستخدام التقنيات الحديثة 

 تشارية وليس توجيهية،. أن تركز إدارة التدريب على دورها كوسيط إلحداث التغيير، وأن تلعب دورا اس10 

 املنظمة. وأنها إدارة خدمية لديها خدمات ومنتجات واضحة ومحددة، يجب أن تسوقها للمستفيدين منها في

 ط مساراتبدأ التطوير الذاتي، باستخدام خل. التركيز على برامج التنمية اإلدارية املعتمدة على م11

 الشخصيةللمنظمة، وحسن استغالل االستعدادات واالتجاهات  االستراتيجية باملنظور وظيفية فعالة مرتب

 (38) رافقت إدارة املوارد البشرية منذ نشوء العلم اإلداري عدة تحديات منها: والوظيفية للعاملين

ليس من مسؤولية املدراء على مختلف املستويات بما فيهم املسؤولية اإلجتماعية املؤسساتية :  -1

تحقيق األهداف املادية أو الخدماتية للمنظمات فحسب بل من واجبهم أيضا املوارد البشرية  مدراء

أن يكونوا مسؤولين قانونيا وأخالقيا وسلوكيا، اتجاه املجتمعات التي تنشط فيها املنظمات التي 

يعملون فيها، فمن واجبهم تقديم كل املنافع اإلجتماعية لهده املجتمعات إلى جانب املنافع االقتصادية 

تسعى املنظمات دائما لتحقيقها، ومن بين املنافع اإلجتماعية لهذه املسؤوليات نجد مثال : أن التي 

مدير املوارد البشرية عندما يقرر توظيف األفراد على أسس علمية وموضوعية وبطريقة جدية يكون 

ية قد أساء سواء للعاملين أو للمجتمع املستفيد، مثال في حالة ترقية شخص عامل على أسس شخص

فهذا قد يؤدي إلى قتل القدرات واملهارات لدى الشخص الذي يستحق هذه الترقية ويملك مهارات 

 الذي تمت ترقيته. وكفاءات أعلى من

التنافس العالمي : نجد أن املنظمات بمختلف أحجامها وأنواعها لم تعد تنافس داخليا فقط بل  -2

ري دورا هاما في مجال التنافس العالمي حلبة التنافس العالمي، حيث يلعب رأس املال البش دخلت

غير املرتفعة هي األكثر  االستخداميةفالدول التي يد عاملة ذات مهارات وقدرات عالية وذات األسعار 

قدرة على تصديرها في مختلف أرجاء العالم، لتتمكن مختلف املنظمات العاملية االستفادة من 

إدارة املوارد البشرية أصبحت النظرة عاملية وأصبحت خدماتها، فمع زيادة الحاجة إلى دور وفعالية 

 خطط وبرامج وإجراءات ذات اتجاهات عاملية. هذه اإلدارة أكثر حاجة إلى

                                                      
  47قاس ي اسماء، مرجع سبق ذكره ، ص (38)
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من بين التحديات الهامة التي تواجه إدارة املوارد البشرية أيضا، ما  العاملة:تنوع املوارد البشرية  -3

بالتنوع البشري الحاصل في املنظمات والذي يبرز خاصة في دخول املرأة إلى سوق العمل،  يتعلق

زيادة إعداد النساء اللواتي يعملن، أو سوف يمكن في وصولها إلى مناصب ومراتب القيادة  واستمرار

 الهامة.

ناه في السنوات تغيير توقعات املوارد البشرية: من أبرز سمات التطور الثقافي التكنولوجي الذي شاهد -4

األخيرة أن معظم القوى العاملة تسعى إلى تحصيل العلم والثقافة فنجد أن التغيير في املستوى 

التعليمي واألجيال يؤدي حتما إلى وجود اختالف كبير بين العمال من حيث الثقافة ووجهات النظر 

 الواحدة.في املنظمة 
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 خالصة الفصل األول 

إن وظيفة إدارة املوارد البشرية مجال واسع للبحث، فهي متعلقة بتطور الفكر البشري وتتطور املؤسسة، 

بأهمية إدارة املوارد البشرية كوظيفة رئيسية من وظائف  االعتراففنجاح هذه األخيرة يتوقف على مدى 

 املؤسسة وال يبقي االهتمام محصور في الجانب املالي فقط.

تعطي اإلدارة املوارد البشرية من استقطاب وتوظيف للعمال وتخطيطهم وتنظيمهم  فاملسؤولية التي

 داخل تركيبة املنظمة. االستراتيجيةوتوجيههم. تجعلها تحتل املكانة  وتقييمهم

 ففعالية إدارة املوارد البشرية تنبع من وجود مجموعة من السياسات املتناسقة التي توجه العمليات

 املنظمة من جانب، ويتماش ى مع املفاهيم في قضايا املوارد البشرية بما يتناسق وأهداف واملمارسات اإلدارية

الجديدة إلدارة املوارد البشرية النظرة الصحيحة إلى العنصر البشري باعتباره شريكا من جانب آخر 

بشرية واإلدراك الصحيح لخصائص ومميزات املوارد ال البشري،تعظيم العائد على االستثمار  وتستهدف

املتاحة، من تم يأتي اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للعمليات واألنشطة في نظام املوارد البشرية متوازنا 

وفعاال. ويتوقف نجاحها على مدى توازنا واتساقها مع باقي استراتيجيات قطاعات النشاط األخرى باملنظمة 

 البناء الشامل للمنظمة. من تسويق، وإنتاج، وتمويل، وتطوير، من ثم تصبح جزءا عضويا في
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 :تمهيد 

يقصد بتنمية املوارد البشرية في املنظمة الجهود املخططة واملنفذة لتنمية مهارات وترشيد سلوكيات االفراد 

 العاملين باملؤسسة وتتضمن جهود تنمية املوارد البشرية نشاطي التعليم والتدريب ويهتم كال منهما  بالتغيير

 اإلنساني لكنهما يختلفان في االطار املعمق 

فالتدريب يهدف لتمكين الفرد من اتقان عملية او عمليات بذاتها ويرتبط التعليم عموما بأهداف الفرد اكثر 

من ارتباطه بأهداف  املؤسسة اال اذا كان  التعليم في مراحله األخيرة ينظم من قبل املؤسسة كإعداد مسابقة 

رتبط التدريب  في الغالب بأهداف وحاجات املؤسسة وما تراه من تغيير في مهارات للتوظيف بينما ي

وسلوكيات الفرد وصوال  للنجاح في تحقيق عمل او اعمال معينة وتبقى حقيقة ان التدريب متالزمتان 

ليم  ومكمالن لبعضهما  مع التعليم  حيث يهدف التدريب لعالج التغيرات التي قد تنتج عن قصور محتوى التع

 او ضعف مستواه وتكوين املهارات العلمية والسلوكية .

يحتل التدريب مكانة هامة بين األنشطة  اإلدارية الهادفة لتزويد االفراد باملعلومات واملعارف الوظيفية 

وأساليب األداء األمثل لها وصقل املهارات القدرات التي يتمتعون بها بما  بأعمالهماملتخصصة واملتعلقة 

 من استثمارات الطاقات التي يخزنونها . يمكنهم
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 ماهية التدريب : املبحث األول 

 .  :مفهوم التدريب املطلب االول 

التدريب هو عمل مخطط يتكون من مجموعة برامج مصممة من أجل تعليم املوارد البشرية كيف تؤدي 

 أدائهم.أعمالها الحالية بمستوى عالي من الكفاءة من خالل تطوير وتحسين 

التدريب هو عملية مستمرة و متجددة تجري من وقت آلخر بهدف اكساب املورد البشري مهارات و قدرات  -

تنقصه و كذلك أحداث تغيرات ايجابية في سلوكه و اتجاهاته باإلضافة إلى تنمية معارفه و تحسين قدرته 

 (1)التي يعمل بها نتاجية املنظمةإعلى أداء العمل املطلوب منه بكفاءة عالية مما يزيد من إنتاجيته و بالتالي 

. 

عمل إعداد الفرد وتدريبه على عمل معين لتزويده باملهارات والخبرات التي تجعله جديرا بهذا ال التدريب هو -

 وكذلك إكسابه املعارف و املعلومات التي تنقصه من أجل رفع مستوى كفاءته اإلنتاجية وزيادة إنتاجيته في

مجموعة املعارف  إلى التمكن من تهدفعريف أن التدريب هو باألساس عملية من هذا الت املؤسسة نالحظ

 واملعلومات التي تقود في النهاية إلى الكفاءة واإلنتاجية في املؤسسة.

ي تحفيز العمال لتحسين معارفهم الدعائم التي تساعد فو مجمل النشاطات،الوسائل،الطرق و التدريب ه

 واالجتماعيةسلوكهم و قدراتهم الفكرية، لتحقيق أهداف املنظمة من جهة و تحقيق أهدافهم الشخصية و 

أن ننس ى األداء الجيد لوظائفهم الحالية أو املستقبلية حيث يتضمن هذا التعريف  أخرى دون من جهة 

يؤدي تفعيلها إلى حث  العناصر األساسية للتدريب واملتمثلة في النشاطات،الوسائل،الطرق والدعائم و التي

بين املؤسسة  املصلحة املشتركةهذا كله من أجل تحقيق هم نحو صقل معارفهم و مواهبهم، و العمال و دفع

 منها. االستفادةالتي يسعى كال الطرفين إلى تجسيدها و 

ن بها وظائفهم الحالية ووظائف يكلفو  والفرق يؤدون التدريب هو مجمل العمليات القادرة على جعل األفراد 

 أجل السير الحسن للمؤسسة. مستقبال من

التي تمكن  العناصر  والسلوكياتنالحظ من هذا التعريف أن التدريب يتضمن مجموعة من األفعال 

الحالية واملستقبلية أخذا بعين  وظائفهمالبشرية من أن يكونوا مستعدين بصورة دائمة ومتقدمة ألداء و 

 . (2)سستهمالتي تنشط فيها مؤ  البيئة االعتبار

 

                                                           
عة ،جام 36مجلد رقم 3علي،أثر التدريب والتأهيل املستمر على تحسين املوارد البشرية ،مجة تشرين للبحوث و الدراسات العلمية العدد  (1)

   192ص 2014تشرين ،
ة ،جامع2008،سنة 06البشرية في البلدان اإلسالمية،مجلةالباحث،العدد الداوي الشيخ،تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنميةاملوارد 2(2)

 .11الجزائر ،ص
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. رسم الشكل : العملية التدريبية  

 

العمليات                                                       املخرجات                                    املدخالت                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التغذية العكسية

Feed back  

 

 

 

 
بارك نعيمة،سياسة التدريب و أهميتها في اندماج املؤسسة اإلقتصادية في اقتصاد املعرفة ،مداخلة مقدمة في امللتقى الوطني الرابع  املصدر:

،كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية و علوم 2009التجريب في ظل إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية حول:إستراتيجيات

 .  03 التسيير،جامعة طاهر موالي سعيدة،ص

 

 

 

 

 

متدربين نقص في 

الخبرات المهارات  و 

 . المعلومات 

مدربين متخصصين  -

 بكفاءة عالية . 

)   أدوات التدريب -

 المالية و البيداغوجية ( , 

 المتدربين .  -

عمال يتمتعون -

بالمهارات و الخبرات 

و المعلومات الكافية 

إلنجاز األعمال و فقا 

 لمعايير األداء .
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 . عن التدريب الثاني: املسؤولاملطلب 

يجب أن يكون التدريب من  لذللك عملهاوطبيعة املؤسسات  التدريب باختالفتختلف الجهة املسؤولة عن 

 مسؤولية:

بالتدريب  أرادت املؤسسة أن يكون لديها برامج تدريبية فعالة البد أن تلتزم اإلدارة العليا إذا العليا:ـ اإلدارة 

ة نى ثقافة تنظيميأن تتب البد وقراراتها املختلفةأن تجسد هذا االلتزام بسياستها  والبد وأهميتها املختلفة

تعتمد التدريب وسيلة علمية أساسية  املؤسسة طاملاتجعل منه قيمة أساسية تؤكد نجاح تشجع التدريب و 

 لتطوير بيئة املتطلبات البشرية.

على عاتق إدارة املوارد البشرية أو قسم التدريب مسؤولية مباشرة خاصة  : تقعالبشريةـ إدارة املوارد  

 .واملكان املحددينوقت ضمان تنفيذها في ال التدريبيةبالبرامج 

املباشر أن يشجع املوظف املرشح للتدريب على ضرورة االستفادة من  البد للمشرف املباشر:ـاملشرف 

توفير املناخ و  واملكان املحدود الوقتتسهيل عملية حضور العامل إلى تلك البرامج في  التدريبيالبرنامج 

 ضرورة التطوير الذاتي. والتشجيع علىاملناسب 

لها قيمة تذكر في نجاح البرامج  ال يكون املساهمات السابقة التي أشرنا إليها قد  كل املتدرب:ـاملوظف 

جديدة التدريبية إذا لم يكن لدى املدرب الرغبة الصادقة في التعلم و اكتساب معارف و مهارات أو سلوكيات 

التطويرية التي تتيحها لها  من الفرص االستفادةأن يشجع العاملين بعضهم البعض على ضرورة  البد

 .1املؤسسة

  و أهداف التدريب الثالث: أهميةاملطلب 

 : أهمية التدريبـ 1

طلق من هذا املن املتميزلتحقيق األداء  املطلوبةيهدف التدريب إلى رفع القدرات الفردية والوصول إلى املعايير 

 التدريب:من أبرز مزايا  منظمةيعتبر التدريب نشاطا حيويا مؤثرا في تحديد مستوى الكفاءة والفعالية في أية 

_ تحسين أداء املوارد البشرية: حيث يساعد التدريب املستمر لألفراد العاملين على زيادة مستوى أدائهم 

ارة بسبب زيادة امله أو نوعيلى زيادة اإلنتاج سواء في شكل كمي يؤدي في النهاية إ إليهم بمالألعمال املسندة 

 العمل. واملعرفة عن

: إذ أنه من األهداف العامة لبرامج تدريب املنظمة هو تكوين اتجاه معين لدى املوارد االتجاهات_تكوين 

 قيقي تجاهه.تعاون أوسع ووالء ح والحصول علىالبشرية عن املنظمة لتحقيق تأييد ألنشطتها وسياساتها 

(3) 

من العمال: فقد تواجه إحدى املنظمات مشكلة صعوبة توفير عاملين على درجة معينة  االحتياطات_توفير 

                                                           
ة ر مويس ي هالة و هبول وسيلة،دور التدريب في تطوير  أداء العاملين قي املؤسسة،مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة املاستر في علوم التسيير ،إدا (3)

 8والتجارية وعلوم التسيير،جامعة اوكلي محند الحاج البويرة،ص األعمال اإلستراتيجية،كلية العلوم اإلقتصادية
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الطويل نجد من السهولة أن تحل مشكلة العمالة هذه عن طريق التدريب خاصة في األجل  املهارة لذلكمن 

 عن طريق إنشاء برنامج تدريب منهي خاص بها. وذلك

 ثم تحقيق الترابط بين مصالح العمل ومنفي  وتحقيق االستقرارالتدريب في زيادة املرونة التنظيمية _ يساهم 

 األفراد من جهة ومصالح أصحاب األعمال من جهة أخرى.

الفرد للمعرفة الجديدة و للمهارات الوظيفية الحديثة من  استيعاب_تحقيق مزايا للعاملين أنفسهم: إذ أن 

أن التدريب أيضا يؤهله للترقية إلى وظائف أعلى  التنظيم كماداخل أو خارج  سوآءاشأنها أن تزيد من قيمته 

 .(4)و هو ما يزيد من الرصيد املادي و الثقافي له

 :ـ أهداف التدريب2

لكن أيضا تنمية الرغبة في استخدام قدراتهم  املهارات لألفرادو إن هدف التدريب ليس فقط توفير الخبرات 

 كله يمكن القول إن رسالة التدريب يمكن بلورتها في تحقيق األهداف التالية: ومن ذلكبدرجة أفضل، 

 للعاملين وترغيبالثغرات التي توجد بين معايير األداء الفعلي  وسرعة وسد_ضمان أداء العمل بفاعلية 

 أن زيادة إنتاجه مرهونة برغبته في أداء العمل. باعتبار عملهالفرد في 

كما ونوعا من خالل توعيته بأهداف  وتحسين إنتاجه_توفير الدافع الذاتي لدى الفرد لزيادة كفاءته 

 في تحقيق تلك األهداف. ومدى مساهمتهاملشروع وسياساته وبأهمية عمله 

 .واهتمامهم به_رفع املعنوية ألفراد القوى العاملة باملشروع نتيجة مهاراتهم في أداء العمل 

 وتسليحه بمقومات تؤهله للترقي للمناصب الوظيفية األعلى مستوى. وقدرات الفرد_زيادة مهارات 

_رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد عن طريق إتاحة الفرصة أمامه لكي يقف على كل ما هو جديد في مجال التطور 

 .وأساليب العملعليه من تطور في فنون  والتقني ويترتبالعلمي 

خالل  التدريب  الفائض فمن_اإلسهام في إحداث التوازن النوعي والعددي لهيكل العمالة وخاصة في حالة 

ي يمكن تأهيل الفائض لتخصص آخر يسد العجز في املنظمات الخدمية و تحسين أساليب التعامل التحويل

التنافس ي مركزها  املنظمة ويدعميؤدي إلى رفع درجة رضا العمالء عن الخدمات التي تقدمها  الجمهور ممامع 

 .(5)صورتها في أذهان الناس ويحسن

 وأنواع التدريب.طلب الرابع: مبادئ امل

 التدريب.مبادئ  أوال:

 :وهيتخضع العملية التدريبية لعدة مبادئ عامة ينبغي مراعاتها في جميع املراحل العملية للتدريبية 

 .وأنظمة ولوائح املنظمةيجب أن يتم التدريب وفقا لقوانين  _الشرعية:

 التدريبية. لالحتياجاتيجب أن يتم التدريب وفقا لفهم دقيق وواضح املنطقية: _

                                                           

 )4( قريش ي محمد الصالح ص37  .

)5( محمد محمودعبد هلل يوسف وصالح الدين عبد النبي،العوائد املتوقعة من التدريب على العمالة واملنشأة،تمهيدي للدكتوراه،كلية العلوم 

  11،ص 2010القاهرة، اإلقتصادية و السياسية،جامعة
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دقيقا من حيث املوضوع و تحديدا  وواقعية ومحددةيجب أن تكون أهداف التدريب واضحة : الهادفية_

 ،الكيفية والتكلفة. املكان الكمالزمان و 

،املعارف،املهارات(كما القيم، األخالقيجب أن يشمل التدريب جميع أنواع التنمية البشرية)الشمولية: _

 ملنظمة.يحب أن يوجه إلى جميع املستويات الوظيفية في ا

يجب على مسؤولي التدريب في أي منظمة أن يضعوا استراتيجيات تدريبية تراعي عملية _االستمرارية: 

 .والتغير املستمرالتحول 

يتدرج بصورة مخططة  البسيطة ثمبمعالجة القضايا أو املوضوعات  يبدأ التدريب: يجب أن التدريجية_

 إلى األكثر 

 : أنواع التدريبثانيا : _

 : وينقسم إلى قسمين:عدد األفرادمن حيث 

 :التدريب الفردي 

يكون التدريب في نفس مكان عمل الفرد أثناء  وغالبا ماتدريب كل موظف أو كل فرد على حده  ويقصد به

أدائه ملهامه وبإشراف رئيسه املباشر ويستخدم دائما في تدريب املوظف الجديد في التعيين أو املوظف 

 يعتبر تدريبا في ظرف واقعي. ومن مزاياهجديدة  أو وظيفةإلى عمل جديد املنقول من عمل أو وظيفة 

 :التدريب الجماعي 

 .2وقد يتم في مكان العمل أو خارجه يتخذاهاالتدريب و  مجموعة من األفصصة في ويقصده تدريب

 : : ينقسم إلىالتدريب من حيث املوقع الذي يتم فيه-

  (.أوجاعيالتدريب في مكان العمل )فردي 

التدريب خارج موقع العمل في  مراكز أو معاهد متخصصة في التدريب و يتخذ شكال جماعيا تتكون 

 مجموعاته من عدة مؤسسات أو هيئات أوبلدان مختلفة من حيث تدريبهم في دورة أو برنامج تدريبي خاص.

 تقسيم التدريب من حيث الفترة الزمنية:-

  أقل إلى يوم واحد. شهور التدريب قصير األجل: و يكون من ثالثة 

  ستة أشهرالتدريب متوسط األجل: و يكون من أربعة شهور إلى أقل من. 

 .(6) التدريب طويل األجل: يكون من ستة أشهر فما فوق 
 

 فيه: نجد التنفيذالتدريب وفقا لوقت  -

  وظيفتهيشمل مختلف أنواع التدريب التي يشارك بها العامل قبل أشغال التدريب قبل الخدمة: و 

 في الظروف الجديدة. وتهيئته لوظيفتهيستهدف إعداد الفرد 

                                                           

 )6( أيمن عبد الرحمان سليمان،واقع تقييم البرامج التدريبية على الهيئات املحلية،ص17  
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  :تزويد الفرد باملعلومات واملهارات التي يحتاجها ملمارسة مسؤوليات  ويهدف إلىالتدريب بعد الخدمة

إذ يمض ي الفرد  اإلنعاشقد يتخذ شكل التدريب لرفع املستوى أو التدريب التنشيطي أو  وظيفته

يعود للدراسة لفترة  يزاوله ثمترة من التطبيق العملي في مكان العمل الذي فترة من الدراسة يليها ف

 شكل إعادة التدريب الذي يهدف وسبق له التدريب عليها. وقد يتخذأخرى، 

 وفيه: التدريب وفقا للهدف -

  :تزويد املتدرب ببعض املهارات سواء كانت فكرية أو سلوكية. ويهدف إلىتدريب املهارات 

  ومحاولة (: يهدف إلى تغيير وجهات نظر املتدرب واتجاهاته االتجاهاتتدريب )السلوكي التدريب

 معينة.بفائدة فكرة  إقناعه

 :وهيالنوع إلى ثالثة أقسام  وينقسم هذا: التدريب حسب نوع الوظيفة التي يشغلها العامل

  واملهنية وفيهاألعمال الفنية  فيوامليكانيكية يهتم هذا النوع باملهارات اليدوية  والفني:التدريب املنهي 

تقوم بعض املؤسسات أو نقابات العمال بإنشاء مدارس يتعلم فيها العاملين صغار السن عادة 

    (7) ويحصلون على شهادة فنية.

 يتضمن معارف ومهارات على وظائف أعلى من الوظائف الفنية واملهنية  التدريب التخصص ي :

املحاسبية،املشتريات،املبيعات،حيث أن املعارف واملهارات هنا ال ترتكز كثيرا وتشمل عادة األعمال 

 على 

 رات.ومتابعتها واتخاذ القرا والتخطيط لهاإنما تركز على حل املشاكل املختلفة  الروتينيةاإلجراءات           

  ينصب هدا النمط من التدريب على األفراد العاملين في الوظائف اإلدارية و  اإلداري:التدريب

هي معارف تشمل العمليات اإلدارية من تخطيط،تنظيم،توجيه،اتخاذ القرارات وكذلك  التنظيمية

 (8) القيادة و التحفيز و إدارة جماعات العمل.

  تدريب من النوع  جديد فهو وإحاطته بكلالتدريب بغرض تطوير معلومات الفرد عن موضوع معين

 اإلخباري.

 
 

 

 

 

 

                                                           
ابراهيم موس ى عيس ى،مفهوم وطبيعة وفلسفة التدريب،مداخلة مقدمة في دورة تقويم أثر التدريب في املعهد العالي لعلوم الزكاة  (7)

   14-13ص-الخرطوم_جمهورية السودان

 )8( ابراهيم موس ى عيس ى,مفهوم و طبيعة وفلسفة التدريب,مرجع سابق,ص 14
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 : املبحث الثاني: تقييم فعالية العملية التدريبية

 

م مهمة من املها تقييمه فالتقييممن متابعته و  البشرية البدالتدريب كأي من الوظائف األخرى إلدارة املوارد 

التدريبية ضرورة البد منها وهذا نظرا امج تقييم البر  التدريب فعليةاملتممة لعملية الضرورية واملالزمة و 

 من خاللها يتم أهمية ألنأكثرها تعتبر من أصعب املراحل و  الكثيرة فهيالنفقات للوقت التي تستغرقه و 

األهداف املسطرة واملرجوة  مدى نجاح التدريب في تحقيققياس كفاءة البرامج التدريبية واملدربين و 

 .  بات الفوائد و العائدالتغيير الذي نجح في إحداثه وإثمنه،و 

  والفعالية.املطلب األول: مفاهيم أساسية للتقييم 

فعالية وكفاءة الخطة  تقييم البرامج التدريبية بأنها عملية تهدف إلى قياسكريك باتريك عرف  التقييم:-1

يعرف آخرون تقييم التدريب  والضعف فيهاوالقوة  وإبراز نواحيالتدريبية ومقدار تحقيقها لألهداف املقررة 

   9.واملتدربين واملدربينبأنها عملية مقارنة النتائج املتحققة باألهداف املتوقعة تحقيقها لكل من املدراء 

إذ أكدا بأن التقييم عملية تدريبية ومسعى ريتشارد  وكوك كما عرف العديد من خبراء اإلدارة ومن بينهم 

ة التي تم تنفيذها من حيث الطريقة التي تم بها التدريب ومن حيث منظم لفهم أهمية األنشطة التدريبي

التقييم على أنه تطبيق عملي  شينافاألثر النهائي الذي أحدثه التدريب على املشاركين، بينما عرف الباحث 

ر البرنامج التدريبي و األث املدربين وفعاليةوصلة البرنامج باحتياجات  تصميم تنفيذإلجراءات تقيس عملية 

 النهائي للتدريب على املتدربين.

حاولوا تدقيقه و  الذين املختصينمفهوم الفعالية اهتمام العديد من الباحثين و  استقطب الفعالية:-2

من يرى  الكفاءة و األداء،فهناك آخرين، وهماو لقد تداخل مفهوم الفعالية مع مفهوم مصطلحين  تحديده

فإننا سنسعى إلى إعطاء مفهوم لكل مصطلح  الكفاءة وعليهأن الفعالية هي األداء وهناك من يعبر عنها بأنها 

 ونحاول إبراز أوجه التداخل فيما بينها.

كذلك بأنها  املحددة وتعرففي الحصول على النتائج في إطار األهداف  ما تتمثلالفعالية بالنسبة ملنظمة 

 األهداف.ول إلى درجة تحقيق والوص

 ضياع وبالتاليأما الكفاءة فهي العمل بطريقة معينة بحيث يتم استغالل املوارد املتاحة دون إسراف أو 

يمكن القول بأنه  فيمكن التعبير عنها بأنها االستخدام العقالني للموارد بهدف الوصول إلى األهداف املسطرة

  (9) نقصد به الوصول إلى النتائج املرغوبة ننابحثنا بأمن خالل استخدامنا ملصطلح الفعالية في 
 

 

  

 

                                                           

 )9( موس ى هالة،دور التدريب في تطوير أداء العاملين في املؤسسة،مرجع سابق،ص2 .
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 . املطلب الثاني: منهجية التقييم

أثناء التدريب  التدريب التقييمالتقييم ما قبل  هيلتقييم على ثالثة مراحل رئيسية و ينبغي أن تتم عملية ا

 . والتقييم ما بعد التدريب

 تشمل هذه املرحلة على قيام أخصائي التدريب بالتأكد من اآلتي: : التقييم ما قبل التدريب-1

 سياسات املنظمة.التدريبية بأهداف و  االحتياجات_ارتباط 

 املوظف.ؤ بعائدات التدريب على املنظمة و _التنب

الفترات الزمنية واملوقع ونوع املدربين حسب املنهاج واألسلوب واملواد و _تقييم تصميم البرامج من حيث 

 االختصاصات املطلوبة.

 .(10) _التأكد من توافر املبالغ املرصودة في امليزانية لتغطية نفقات البرامج التدريبية

وفق الخطة  هنا يقوم املسؤول بالتحري عن سير تنفيذ البرامج التدريبية: و  التقييم أثناء التدريب-2

 هي كالتالي:املوضوعية و 

 _الوسائل املستخدمة في التدريب.

 _الوقت املخصص للتدريب.

 _تقييم أداء املدرب من خالل قياس تحميل وأداء املتدربين و معرفة مدى تجاوبهم مع املعارف واملهارات التي

 توفرها البرامج التدريبية.

_تقييم ردود فعل املدربين اليومي بصدد املعلومات املطروحة أثناء التدريب من خالل املتابعة املستمرة من 

 .    (11)ارة املسؤولة عن التدريبقبل اإلد

عد : حيث تهدف هذه املرحلة إلى قياس أثر التدريب على األداء وسلوك املتدربين بالتقييم ما بعد التدريب-3

 تنفيذ التدريب ويكون التقييم هنا بالتركيز على الجوانب اآلتية:

دد محتوى البرنامج األفراد املشتركين في البرامج التدريبية بص انطباعاتمن حيث : ردود فعل املتدرب-1.3

قدرات اإلفادة من برامج التدريب وأية مالحظات  التدريب وماهيمناخ ألساليب املتبعة وقدرات املدرب و وا

 . حول تطوير البرامج الالحقة

ت املطروحة وتلجأ العديد النظريامدى استيعاب املتدربين لألداء و  هنا يتم قياس التعلم و السلوك: -2.3

للمتدربين قبل البدء بالبرنامج التدريبي ملعرة املخزون الفكري لدى هؤالء  اختباراتمن املنظمات إلى إجراء 

من التدريب ملعرفة مقدار التراكم الفكري من خالل مقارنة نتائج  االنتهاءآخر بعد  اختباراو من ثم تجري 

ك ى مدى التأثر الذي سيحصل على سلو من خالل تلك االختبارات علوذلك تتعرف املنظمات  ،االختبارين

قد تستخدم املنظمات أسلوبا آخر في املجال حيث يتم تحديد مجموعة من املتدربين في بيئة العمل و 

رف هذه املجموعة بمجموعة تعواملهنية و  نفس الدرجة الوظيفيةن لديهم نفس الصفات و املؤهالت و العاملي

                                                           

 )10( الدكتور حنا نصر هللا،ص229
مصداقية البرامج التدريبية املنفذة من خالل قياس  أحمد عيدان جاسم،"مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية و االدارية،تقييم (11)

 -253،254ص2012،جامعة االنبار،كلية اإلدارة و االقتصاد الرمادي،8،العدد4مخرجاتها"،املجلد
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مقارنة أداء املجموعة التي تم تدريبها بمجموعة الضبط وعند ذلك تعرف اإلدارة مقدار  يجري هناالضبط و 

 التغير في سلوك العاملين و مستوى 

 نتاجية ومعدل الدوران الوظيفي ومدىيركز التقييم على النتائج لقياس املتغيرات مثل اإل  النتائج:-3.3

العمل و ارتفاع الغياب وحوادث في فض الشكاوي و تحسن الكفاية والجودة في اإلنتاج والخدمات ومعدل خ

بإمكان املنشأة قياس هذه املتغيرات أيضا من خالل الرجوع إلى السجالت و مستوى املبيعات واإلنتاج، و 

 بعد إجراء التدريب.و إجراء مقارنة للمتغيرات قبل و  امللفات

 العائد، و دلك بتحليل التكلفة و التدريبجدوى هناك أسلوب آخر لقياس نتائج و  التكلفة و العائد:-4.3

  (12)كالتالي

 

 . 242 : الدكتور حنا نصر هللا،صاملصدر

                                                           
 . 242، 241الدكتور حنا نصر هللا،ص (1)

 

 التكلفة العائد

 زيادة معدالت اإلنتاج  . -

 التلقيات و األخطاء .خفض في نسبة  -

 يفي .خفض معدل الدوران الوظ -

 .  خفض معدل الحوادث العمل -

 اف على العاملين .خفض مستوى اإلشر  -

 دة القدرة على النمو و الترقية للمتدربين , زيا -

حسيين في إتجاهات العاملين و رفع معنوياتهم ت -

 فب العمل .

 التكلفة املباشرة : 

 و األجور اليومية للمتدربين . نفقات السفر -

 واملكان. نفقات إستئجار األجهزة -

 نفقات الطعام والوجبات . -

 نفقات املبيت في الفنادق .

 التكلفة الغير مباشرة .

 ين , التكاليف الخاصة باملوظف -

 ال باألطراف املعنية بالتدريب .تكلفة اإلتص -

 إعادة مستلزمات التدريب . تكلفة تصميم و -

 فالم ، شرائح ، أجهزة .أتكلفة إستئجار  -

 تكاليف عامة : 

كاليف تتكبدها املنظمة في التوفير الخدمات ت -

 للمتدربين . 
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 :بفترة انتهاءهتقييم البرنامج التدريبي بعد -5.3

كد من مثال شهر أو أكثر وذلك للتأ معينة ولتكنبفترة  انتهائهفي هذه املرحلة يتم تقييم البرنامج التدريبي بعد 

 . مدى تحقيق التدريب ألهدافه ونتائجه املرجوة

آراء الرؤساء املباشرين للمتدربين عن  كاستقصاءو يمكن استخدام بعض األساليب األخرى في تحقيق ذلك 

 آراء املتدربين واستقصاءاتجاهات ومهارات وسلوكيات هؤالء مدى التحسن الذي حدث على معارف و 

في تحسين  والعكستدريبي املتدربين عن املكان الذي تدربوا فيه ومناقشتهم في مدى استفادتهم من البرنامج ال

 .(13)أدائهم لألعمال التي يقومون بها

 .  املطلب الثالث: أساليب تقييم البرامج التدريبية

 هناك عدة أساليب لتقييم البرامج التدريبية في ما يلي:

معظم النماذج  بالتدريلتقييم  انتشارا: قد يكون إطار العمل األكثر شهرة واألوسع كيرك باتريكأسلوب  -1

و الذي اقترح  كيرك باتريكنموذج املستخدمة اليوم في تقييم التدريب هي عبارة عن نماذج متطورة عن 

التقييم قد تطلبت فكرته أربعة مستويات من  جمعهامفهوما للمساعدة في تحديد نوعية البيانات التي ينبغي 

 ذاته كلماهذه املستويات األربعة طرقا متتابعة لتقييم البرامج و كل مستوى على قدر من األهمية في  تمثل

تستغرق املزيد من الوقت غير أنها توفر الكثير من  صعوبةتحركنا من مستوى إلى التالي تصير العملية أكثر 

أهمية ى الذي يعتبره املدرب أكثر ال يجوز إهمال أي مستوى كي نصل ببساطة إلى املستو  القيمةاملعلومات 

من املستوى التكلفة إلجراء التقييم تزداد كلما اتجهنا في املستويات)ينبغي اإلشارة إلى أن الصعوبة و  كما

 األول إلى املستوى الرابع(.

املتدربين حول  انطباعاتأن بدأ عملية التقييم بقياس رد الفعل و  كيرك باتريكيرى :  رد الفعل -1.1

دف هذا املقياس إلى معرفة مدى رضا املشاركين عن البرامج من حيث يه التدريب

هل كان البرنامج ممتعا و مثيرا أم  اإلداريةو الخدمات  التدريبية األساليباملحتوى،املدربين،املواد 

 .(14) أنه كان ممال و جامدا

1.2-  

 باألساليب التالية لقياس رد فعل البرنامج التدريبي على املتدربين منها: االستعانةو يمكن 

 _املقابلة الشخصية مع املتدربين للتعرف على آرائهم نحو البرنامج التدريبي.

 _املالحظة الدقيقة للمتدربين خالل الدورة التدريبية.

 كان.بهدف الحصول على ردود الفعل في صورة كمية بقدر اإلم استبيانتصميم 

املهارات املقدمة من التقييم بقياس تعلم املبادئ والحقائق و األساليب و يرتبط هذا املستوى :  التعلم-2.1

                                                           

 )13( ايادحماد،مرجع سابق الذكر،2009،ص29-25     
 31نفس املرجع،ص  (14)
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 : شروط البد من مراعاتها عند استخدام هذا املستوى من التقييم أهمها بالبرنامج وهناك

  . االختبارينمقارنة نتائج  بعده ثميع املتدربين قبل بدء البرنامج و اختبار جم-

 .ضوء األهداف التدريبية للبرنامج أمكن وفيأن يتم القياس بشكل موضوعي ما -

 .ظلة أن يتم استخدام مجموعة ضابطة ملقارنتها مع مجموعة التجربة-

أن يتم التعبير عن نتائج التقييم إحصائيا بهدف معرفة مستوى التعلم في صورة ارتباطات مستويات ثقة -

 .2معين

 يعني القياس الذى طرأ على سلوك الفرد في العمل نتيجة للبرنامج الذي شارك فيه. : السلوك-3.1

 هناك عدة إرشادات تساعد في تقييم التغيرات السلوكية وهي:

 في البرنامج التدريبي وبعده. االلتحاقإجراء تقييم لألداء الوظيفي للمتدربين قبل -

 من قبلهم جميعا. زمالئه أوإجراء التقييم من قبل املشرف على التدريب أو من قبل مرؤوسيه أو -

 األخيرة ببرنامج التدريب. وربط التغيراتاألداء قبل وبعد التدريب،  ملقارنةإجراء تحليل إحصائي -

 . تعلمهالبرنامج ليكون املتدرب قد مارس ما  انتهاءيجب إجراء التقييم بعد أشهر من -

بعد التدريب على مستوى الخدمات قبل و يهدف التقييم في هذا املستوى إلى معرفة أثر  : النتائج-4.1

مستوى الجودة  للخدمات -من العمالء عدد الشكاوي -سجالت األداء للموظفينالبرنامج التدريبي )

امللموسة للتدريب  و بمعنى آخر فإن التقييم على هذا املستوى يشمل النتائجهدر الوقت(،-املقدمة

والتغيرات التي أحدثها املتدربون بالفعل لصالح األجهزة التي يعملون بها والتي تنعكس آثارها على نتائج عملهم 

التدريب بوقت كاف ويشمل هذا املستوى أيضا جمع البيانات قبل  انتهاءويستلزم قياسها مراقبة األداء بعد 

 حادث.وبعد البرامج والقيام بتحليل التطور ال

 املجمعة وقاملتصنيف أنواع التقييم طبقا للمعلومات  باركرهناك طريقة أخرى اقترحها  أسلوب باركر:-2

كمية املعرفة املشترك و  املجموعة رضا العمل أداءأداء  هي:إلى أربع مجموعات  ودراسة املعلوماتبتقسيم 

 .1التي اكتسبها املشارك

مدى مساهمة البرامج في تطوير أداء  العمل وتحديدهو تقييم مدى تقدم األشخاص في  : أداء العمل-1.2

التقييم من القياسات املوضوعية ألداء العمل بما ذلك ناتج العمل،نوعيته،التوقيت وتوفير  العمل ويأتي

دوث تحسن التي تشير إلى حلمالحظة في السلوك بموقع العمل و النفقات باإلضافة إلى التغيرات القابلة ل

 باألداء.

املشاركون من خاللها  ما يعمليحدد هذا النوع من التقييم تأثير البرامج على مجموعة  :  أداء املجموعة-2.2

على تقييم البرامج للمؤسسة ككل، و هذه منطقة يصعب تقييمها نظرا لتأثير عوامل عديدة أخرى غير 

 التدريب على أداء مجموعة العمل.

من التقييم نوعية الحقائق و األساليب و املهارات التي استوعبها  هذا النوعيحدد  : رضا املشارك -2.3

هذا التقييم يكون من األفضل أحيانا إجراء اختبارات للمعلومات قبل و بعد الدورة لقياس  املشاركون وفي
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 مقدار املعارف التي تم اكتسابها.

ليها ملعرفة مقدار ما اكتسبوه، مهارة معينة، فمن املفيد للمشاركين التدرب ع اكتسابهدف الدورة  وإذا كان

رضا املشاركين هما ييم تركز على الصنفين األخيرين و فإن معظم دراسات التقباركر طبقا ألسلوب و 

 أداء املجموعة.ج هذه الدراسات تحت أداء العمل و قليل ما تندر  عليهاالتي حصلوا  املعارفو

 ة بيل:أسلوب شرك-3

تم تطوير أسلوب مختلف كنتيجة دراسة قامت بها إحدى الشركات و هو تصنيف جديد للنتائج في مؤتمر      

عقدته الجمعية األمريكية للتدريب والتنمية حول تقرير فوائد التدريب اإلداري، وتم تقديم املستويات 

 .(15)التالية لنتائج البرامج

تفصيلية مثل مدة محتوياته ال ككل أوفييمثل آراء املشاركين في البرنامج  محصالت ردود األفعال: -3-1

 البرنامج،املوادالدراسية،طرق التدريس أو األنشطة وباختصار مدى قبولهم للبرنامج ككل.

نه في ينتجو  ويفعلونه يعقدونهيشمل ذلك ماذا يتوقع أن يعرفه املشاركون أو  محصالت اإلمكانيات:-3-2

 .جالبرنامنهاية 

ة الواقعية في البيئة الطبيعي أو يفعلونه يعقدونهيتضمن ماذا يعرفه املشاركون أو  محصالت التطبيق:-3-3

 التي من أجلها اعدهم البرنامج.

تكاليفه، ويمثل لتعد من أكثر النتائج أهمية ألنها توضح قيمة التدريب بالنسبة محصالت القيمة:  -3-4

بعين االعتبار الوقت والجهد واملوارد  التدريب آخذينؤسسة من هذا الناتج إلى أي مدى استفادت امل

 املستثمرة.

ى املستويان اآلخران فهما يمثالن النتائج على املد للتدريب أمااملستويان األوالن يمثالن األهداف الفورية 

 البعيد.

        :      كيرواأسلوب  -4

فريد تم استخدامه في أوروبا وله مجال أكثر  أسلوبوهو هناك أسلوب عام رابع لتصنيف أنواع التقييم 

 اتساعا من االستخدام التقليدي الصطالح التقييم في الواليات املتحدة األمريكية.

 :(16)يوجد أربعة أصناف رئيسية لتقييم الدراسات و هي كالتالي السابقةكما الوضع مع األساليب الثالثة 

ما إذا  يقرر التقييمن الوضع العملي للبيئة املحيطة و استخدام املعلومات ع يتضمن تقييم السياق: -4-1

 كانت هناك حاجة للتدريب و يتم تقييم ثالثة أنواع من االهداف:

 هي أوجه القصور املعينة باملؤسسة التي سيتغلب عليها أو يحد منها البرنامج. األهداف النهائية:

 ك املوظفين في العمل الالزم لتحقيق األهداف النهائية.هي التغيرات في سلو األهداف املتوسطة: 

النظر التي ينبغي للعاملين ان يكتسبوها لتغيير  واملهارات ووجهاتاملعارف الجديدة  هي الفورية:األهداف 

                                                           
 . 39ص   2009حماد،مرجع سابق الذكر،اياد  (15)
 . 39ص   2009اياد حماد،مرجع سابق الذكر، (16)
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 إلى األهداف املتوسطة. املطلوب للوصول سلوكهم 

 

بين  يمكن من الحصول على استخدام معلومات عن موارد التدريب املمكنة للخيارتقييم املدخالت: -4-2

النوع من التقييم تحليل املوارد املتاحة  ويتضمن هذااملدخالت البديلة إلى برامج تنمية املوارد البشرية 

عوامل مثل تحد بعض ال املطلوبة وقدنشرها حتى تكون أمامنا فرصة كبيرة إلحراز األهداف  وتحديد إمكانية

 املتاحة. من الخياراتامليزانية ومتطلبات األداء 

 :1ومن األسئلة التي ترتبط بهذا التقييم

 تلفة لتنمية املوارد البشرية؟ماهي املميزات املرتبطة بالطرق املخ -

 ية أن تلعب دورا فعاال في تنفيذ البرنامج؟هل من املفيد للمؤسسات الخارج -

 نامج مع املواد الداخلية؟هل من املفروض تطوير البر -

 هل ينبغي للمؤسسات الشريكة أن تشترك في البرنامج؟-

 نفيذ برنامج مماثل في املاض ي؟ما هي النتائج التي تم إحرازها عند ت-

نمية تيشمل ذلك استخدام معلومات عن ردود أفعال املشاركين لتطوير عملية تقييم ردود األفعال: -4-3

الدورة بعض املدربين بعمل محاولة اكتشاف أراء املشاركين في البرنامج في نهاية يقوم  البشرية كمااملوارد 

 تقييمات املتابعة. وفي

 هناك شك أن آراء الذاتية وليسوالصفة املميزة لهذا النوع من التقييم هي أنه يعتمد على تقارير املشاركين 

 إذا تجميعها بأسلوب منظم. ومفيدة جدااملشاركين يمكن أن تكون مساعدة 

تطوير و يشمل ذلك استخدام معلومات عن النتائج)مخرجات( لتنمية املوارد البشرية  تقييم النتائج:-4-4

 أهم جزء في عملية التقييم. املستقبلية وهذاالبرامج 

بع أر  يبية وهناكالتدر و إذا ما أردنا اإلستفادة من تقييم املخرجات فالبد من اإلعداد الجيد قبل بدء البرامج 

 مراحل تشكل تقييم املخرجات:

 تحديد أهداف االتجاه. -

 اختيار أو تكوين بعض القياسات لهذه األهداف. -

 عمل القياسات في الوقت املناسب. -

 تقرير النتائج واستخدامها لتطوير البرامج.  -

 شروط فعالية نظام التدريب الرابع: مفاهيماملطلب  

 :(17)أن نراعي االعتبارات اآلتية الفعالية البدلكي يحقق التدريب 

ال يعد التدريب مجاال للتسوق والحصول على أفضل سعر أوتكلفة،فالتكاليف ترتبط االعتبار املالي:  -1

                                                           

 )17( اياد حماد،مرجع سبق ذكره،2009 ص45
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باألساليب التدريبية املتبعة من أجل تحقيق األهداف ذاتها،كما أنها ترتبط بالوقت الذي ينفقه املدرب في 

األوراق املرجعية  املتدرب وإعدادتدريب خارج العمل يشمل النقل ،أجور املدرب ، ال األفراد أماتدريب 

 املنح العائلية للمساعدة في تقليل تكاليف التدريب. االعتبارمن املمكن األخذ بعين  للتدريب

وقت،وفق تدريب العاملين مهمة تحتاج إلى  ة ألناملهميعد االعتبار الزمني من األمور االعتبار الزمني:  -2

يمكن أن يكون  التدريبحدود زمنية لكمية الوقت التي يمكن للمتدربين فيها التوقف عن وظائفهم لغرض 

 وضوحا لذاإذا كانت منافع التدريب أقل  للعاملين خاصةهناك تباطؤ من املدربين حول توفير الوقت الكافي 

 دريبية يحتاج تنفيذها وقتا معقوال.اختيار أساليب ت الحاالت معيفضل التحلي بالواقعية في مثل هذه 

يعد االختيار الدقيق للمدربين من املتطلبات األساسية لكي يحقق التدريب  السليم للمدربين: االختيار  - 3

 :(18) أهدافه ويمكن أن يشمل خيار املدربين

 _ مدربين من داخل املنظمة.

 _ مستشارين تدريبيين من خارج املنظمة.

 .أساتذة جامعات_ 

 هيئات متخصصة بالتدريب._ 

 _ املدراء ورؤساء األقسام.

 _ الزمالء املتميزين في العمل.

ويمكن أن يكون التدريب داخلي أو خارجي ملواجهة متطلبات التدريب املختلفة سواء بالنسبة للمدربين 

أن يكون هم أنفسهم قد حصلوا على التدريب املالئم املخصص لتلبية املهام  الخارجيين البدالداخليين أو 

 املطلوبة منهم.

يكون بإمكان الجميع  التدريب بحيثيكون هناك تصميم مناسب لغرفة  لتدريب:االختيار املناسب ملكان ا -4

 لتنفيذها،بعض األساليب التدريبية تتطلب غرفا خاصة  املطلوب وهناك والسماع بالشكلاملشاهدة 

 وتتوفر فيها سبل الراحة من حيث التهوية ودرجة الحرارة املناسبة.

أن تنفيذ األساليب التدريبية بفعالية تتطلب  جهيز مكان التدريب باملستلزمات التدريبية الحديثة:ت -5

الصور و أمكنة خاصة وتجهيزات مالئمة من حيث األثاث مثل األلواح الخشبية والورقية، آالت عرض األفالم 

ووجود مركز مصادر تعلم معد  حواسيب من أجل التطبيق، مستلزماتهامللحقة بها إلى فيديو بكل  والشاشة

 إعدادا جيدا بحيث يوفر قاعدة معلوماتية جيدة للمتدربين.

يجب تصميم التدريب بحيث يكون مالئما االختيار العملي للمتدربين وفق الحاجات التدريبية:  -6

التدريبية مع مراعاة األساليب التدريبية التي تختلف  االحتياجاتوفق دراسة تحديد  املتدربين،لألشخاص 

مؤهالت  عدد املتدربين،باختالف طبيعة املتدربين واألخذ بعين االعتبار لدى اختبار املتدربين ما يلي:)

                                                           

 )18( الباحث أيمن عبد السالم سليمان،ص 31،
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 وظائفها الحالية(. خيرات املتدربين الوظيفية، املتدربين،

يجب أن تشتق   و املوضوعات ومفردات البرنامج التدريبي بطريقة علمية صحيحة:تحديد األهداف  -7

هدف يترجم إلى موضوع و ينبثق من كل موضوع مفردات تحقق  التدريبية وكل االحتياجاتاألهداف في ضوء 

)مجال املعرفةالعامة،مجال املهارات واملجال موضوع التدريب ثالثة مجاالت هي: املطلوب ويغطيالهدف 

 لسلوكي(.ا
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 خالصة:

عملية  والعاملين وأنهمن خالل دراستنا لهذا الفصل تبين أن التدريب استثمار يعود بالفائدة على املؤسسة   

العاملين ليتمكنوا من اإلبداع و  سلوكياتراء تغيير في املعارف،املهارات،و مخططة ومستمرة تستهدف إج

اط التدريبي يتوقف على التكيف مع التغيرات الخارجية املحيطة باملؤسسة و أن فاعلية و كفاءة النش

العاملين تتطلب وضع ية للمؤسسة و املستقبللالحتياجات التدريبية الحالية و  التحديد الدقيقالتشخيص و 

 جوة األداء في املؤسسة.هيكل متكامل مستندا إلى التحليل الدقيق لف

هي في حد ذاتها نظام متكامل يحتوي على عدة أنظمة و  كبيركما أن العملية التدريبية هي جزء  من نظام 

فعاليتها على درجة تماسك هذه األجزاء فيما بينها،كما أن فعالية أي نظام فرعي تتوقف على  فرعية تتوقف

أهم مشكالت العملية التدريبية أنها يمكن  التدريب ومنمخرجات نظام فرعي آخر من النظام الكبير نظام 

استمرار التنمية لم يكن الفرد املتدرب واعيا ب طويلة غذاآثارها بعدما تمض ي مدة زمنية ليست  تنظفأن 

 ضرورة تطبيق ما تعلمه من مهارات ومعارف في املؤسسة.و  الذاتية لنفسه،

وعليه كان من الضروري تقييم العملية التدريبية من خالل أداء املؤسسة ودورها في تحسين الصور  

ضوء مالحظة مؤشراتها قبل و بعد التدريب  االجتماعية فياملختلفة للفعالية التنظيمية االقتصادية منها و 

 ومن مؤسسة ألخرى.         و هي تختلف من كاتب آلخر،
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 :الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث

 

املؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي 

لخضر 
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 تمهيد

تنشط في بيئة حركية األمر، الذي يستدعي توفر إدارة  -كغيرها من املؤسسات -املؤسسة الصحية أن باعتبار

عملية إبداعية تتفق واملتغيرات السكانية املتوقعة كما ونوعا وتتالءم مع املستجدات االقتصادية والثقافية 

 واالجتماعية والصحية وتستطيع مواجهة التحديات املنتظرة.

لتحديات اآلنية واملستقبلية تحوالت مدروسة في كيفية إدارة املؤسسات الصحية، مما مواجهة ا وتتطلب 

يستوجب عليها تبني توجهات حديثة تعتبر كمداخل للتغيير؛ كاإلدارة باألهداف وإدارة الجودة الشاملة، 

ى بهدف تحسين الخدمة الصحية بشكل يتصف بالتميز. كما أن املؤسسة الصحية اليوم بحاجة ماسة إل

 إعادة هندسة تمكنها من مواكبة املتغيرات والتكيف مع املستجدات باملوضوعية العلمية املطلوبة. 

والصحية على املنظومة العمومية للصحة  االجتماعيةقتصادية، الثقافية، إلولقد فرضت التحديات ا

ء التنظيمي وأساليب التغيير والتطوير الفعال، لجعل األهداف والبنا استراتيجياتبالجزائر اللجوء إلى 

 اإلدارة والتشغيل والعاملين فيها في حالة انسجام وتقبل لعوامل التغيير املتسارعة.

فعملت السلطات املعنية على البحث عن الحل املناسب كبديل لتنظيم القطاع الصحي والذي يتمثل في 

 2007ماي  19ؤرخ في امل 140-07الخريطة الصحية الجديدة التي جاءت وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

املتعلق بإنشاء وتنظيم وتسير املؤسسة العمومية االستشفائية، والذي يسعى إلى إعطاء االستقاللية لكل 

منهما وبالتالي الفصل بين تسيير املستشفيات والهياكل خارج االستشفائية، حيث يتمثل الهدف الجوهري 

يق أفضل تغطية للهياكل االستشفائية في املناطق من التغيير في تقريب الخدمة الصحية من املواطن وتحق

 الداخلية والجنوبية للوطن.

 وعليه قمنا بتقسيم الفصل التطبيقي إلى مبحثين:

 املبحــــــث األول : نبذة عن املؤسســة الصحية. -

 لتدريب في املؤسسـة.املبحـــــــث الثاني : ا -
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 املبحـــــــث  األول: املؤســـــسة الصحـــــــــية

سنحاول في هذا املبحث إعطاء نبذة عن حالة املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي لخضر التي تعد 

 من أهم القطاعات على مستوى الدائرة.

 املؤســــــــــــــــــــــــــــسة املطلـــــــــــــــــــــب األول: تعريــــــف

هي منشاة خدماتية مستقلة في تسييرها ذات طابع بسيدي لخضر  املؤسسة العمومية للصحة الجوارية

 مهمتها الرئيسية هي تقديم خدمات صحية و ضمان تطبيق برامج الوقاية و العالج األساس ي.

جمادى األولى  02املوافق ل2007ماي 19ؤرخ في امل140/07انشات املؤسسة بناءا على املرسوم الرئاس ي رقم 

و املؤسسات العمومية   EPHاملتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير املؤسسات العمومية االستشفائية1428

 . EPSP للصحة الجوارية

اما  1940 1985 001ورقم السجل الجبائي  7957 805 08وقد أعطي لبطاقة تعريفها رقم حسابها الجاري 

 . 1950 23 51ورقم ضمانها االجتماعي  0470 809 07سجلها التجاري 

تقع املؤسسة املؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي لخضر شمال دائرة سيدي لخضر على الطريق 

;تشرف على  1956أوت  20تحت اسم  متر مربع 2600الوطني املؤدي للميناء الصغير بمساحة تقدر ب 

بصدور  2008نسمة انفصلت عن القطاع الصحي بسيدي علي سنة  75 650تغطية كثافة سكانية تقدر

فحوالي  2018مارس  31إلى غاية  عامل أما 120بعدما كانت فرع تابعة له بحوالي  2007املرسوم الرئاس ي 

 عامل تغطي صحيا ثالث بلديات تتمثل في  262

 متعددة الخدمات بسيدي لخضرعيادة  -

 عيادة متعددة الخدمات بحجاج -

 عيادة متعددة الخدمات ببن عبد املالك رمضان . -

 تتمثل مهامها في :

ة األنشطة التي تهدف إلى حماية تقديم الخدمات العالجية واالستعجاالت الطبية وأنشطة الوقاية وكاف

الصحية املحلية و املساهمة في حماية و ترقية املحيط ترقية الصحة العمومية كما تتولى في تطبيق البرامج و 

 في املجاالت املتعلقة بالوقاية و النظافة و محاربة اآلفات االجتماعية واألوبئة
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 الهيكـــــــل التنظيــــــمي للمؤســـسة الصحـية :املطلـــــــب الثانــــي

الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصحية ( :1-3الشكل )                                                            

 

 
 املصـــــــــدر : من اعداد الطالبين باالعتماد على مصلــحة املوارد البشــرية                         
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 املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير: 

يعين املدير وتنتهي مهامه بقرار من الوزير املكلف بالصحة ويساعده في تأدية مهامه مديرون ومساعدون 

 ويعينون بقرار من الوزير املكلف بالصحة و باقتراح منه )مدير املؤسسة(ويقوم باملهام التالية :

 ملجلس اإلداري.تنفيذ مداوالت ا 

 .األمر بالصرف بخصوص نفقات و إيرادات املؤسسة 

 .تحضير مشروع امليزانية التقديرية 

  الناتجة عن ذلك. االلتزاماتيقوم بإبرام كافة العقود والصفقات ويتحمل 

 :األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة 

 والسر. وتتميز باألمانةاألول وبين كافة عمال املؤسسة و املصالح  هي همزة وصل بين املدير املسؤول

  املجـــــــــــــــــلس اإلداري: 

 يضم األعضاء التالية :

 مدير املؤسسة. -ا

 مدير وعضو يمثل مديرية الصحة.-ب

 ممثل السلك الطبي-ج

 ممثل السلك الشبه طبي -د

 ممثل امليزانية واملراقبة -ه

 ممثل املجلس الشعبي البلدي  -و

 ممثل املجلس الشعبي الوالئي -ي

 أمين الخزينة ما بين البلديات -ع

 التأمينات -غ

  PCM -ف

 :املديــرية الفرعــــــية للمالــــــية و الوسائــــــــل 

لها مكانة هامة في املؤسسة العمومية للصحة الجوارية حيث تلعب دورا هاما في ضمان تسيير مستخدمي 

 في السير الحسن للميزانية وتتمثل في :املديرية 

 امليـــــــزانــــــــــــــــــــــية و املحاســــــــــــــــــــــــــبة : -ا

حيث تكمن مهامه في ترتيب وتنظيم الرواتب للعمال وتسيير امليزانية الخاصة وإعداد الكشوف و 

 الفواتيروايضا تجميع مختلف التقديرات.

 عة الوضعية املالية:امليزانية ومتاب

 :مكتـــــــــــب الصـــفـــــــــــقات العمـــــــــــومـــــية -ب
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من مهامه إنشاء جميع الصفقات الخاصة باملؤسسة من أدوية أغذية وإستشارات......الخ حيث يقوم املكتب 

جل املوافقة عليها إرسالها إلى وزارة الصحة من اوط الخاص بالصفقة املراد عقدها و بانشاط دفتر الشر 

 ويقوم بنشرها في الجريدة الرسمية .

 :مكتـــــــــب الوسائل العامــــــة و التجهيـــــزات  -ج

تتمحور في حوصلة التجهيزات وجميع األجهزة الطبية بحيث تتم صيانتها و تصلحها و جردها على مستوى 

 املصالح الصحية ويشمل كل أنواع و أصناف األجهزة ة .

  ية الفرعــــــية للموارد البشـــرية :املديـــر 

 مهامها مصلحة املستخدمين وتضم:

مصلحة املوظفين: تقوم أساسا على إستخراج الوثائق اإلدارية للموظفين من محضر تنصيب ومقرر  -أ

 العطل والترقية التقاعد وبالتالي فهي تربط املوظف بإدارته.شهادة عمل و  تعيين مقرر ترسيم أو تثبيت

 مصلحة الرصيد:-ب

, منحة املناوبة, منحة الخدمة املهنية وتكون املردوديةتضم منح مستحقات العمال من الراتب الشهري منحة 

 تحت إشراف املراقب املالي وأمين الخزينة.

 مكتب النزاعات: يعمل على حل املشاكل اإلدارية التي تقع بينه وبين اإلدارة املستخدمة. -ج

 مصلحة التكوين: -د

 الخبرة أو الترقية . الكتساباملوظفين إجراء تكوين على حساب املؤسسة سواء كان من حق  -ه

 :املديـرية الفرعــــــية للصــــيانة والتجهيـــــزات الطبـــية 

 يخص هذا الفرع الصيانة والعتاد الطبي

 :املديـــرية الفرعـــــــــية للمصالح الصحــــية 

وكذا متابعة نشاطات ومهام الطبيب داخل املؤسسة وبما  ونشاطاتها وعملهانقصد بها متابعة كل املصالح 

 فيه مكتب الدخول املتضمن الوفيات والوالدات.

   : تضم األدوية و العتاد الطبيالصيدلــــــية 

  أعضاء يضم األطباء واملمرضين. 6أعضاء إلى 3:يتكون من املجلس الطــبي 

 ب تقني هناك عدة مصالح تتمثل في :هدا فيما يخص الجانب اإلداري إما عن الجان

 وتعمل على التكفل السريع للمرض ى الذين هم في حالة خطيرة كما إن هناك   مصلحة االستعجــــاالت

 قاعة أخري للعالج والتضميد واللقاح .

 .مصلحة الوالدات 

 مصلحة األشعة  . 

 املخبر للتحاليل . 
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  تعمل على التلقيح واكتشاف التشوهات املبكرة للطفل متابعة  األمومة والطفولةمصلحة حماية

 ومراقبة النمو والتطور الطبيعي للرضيع

  تنظيم النسل ومتابعة النساء الحوامل والكشف املبكر لسرطان الرحم مصلحة  تباعد الوالداتFCV 

 التالي يوضح توزيع املهام على مستوى الوحدات التابعة للمؤسسة  واملخطط

 الدائم للعمال وتوعيتهم ومتابعة حاالتهم الصحية  : االهتمامالعمــــلب مصلحة ط 

 واملحالت التجارية  واملخبوزات: يعمل على متابعة ومراقبة تحاليل مياه الشرب والبحر مكتب النظـــافة 

 يعمل علي العالج الفيزيولوجي والنفساني للمتمدرسين الطــــــــــب املـدرســـــي : 

  مكافحة ووقاية وكشف عن أمراض السل.محــــــــــاربة أمراض الســـــــــــلمصلـــــحة : 

 واألشكال التالية توضح ذلك .

 : الكشف املبكر لسرطان الرحم  2-3الشكل)
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والطفــــــــــــــــــــــولةمصلحة األمومة من اعداد الطالبين باالستعانة ب  املصدر:   

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة الفحص املبكر لسرطان الرحم

 قابلة

 االثنين-

 الخميس-

وحدة سيدي 

 لخضر

 

 قابلة

 

 الثالثاء-

 الخميس-

وحدة بن عبد  حجاجوحدة 

 املالك رمضان

 قابلة

 

 االثنين-

 الخميس-

 بيولوجي

 وحدة نزع 
FCV 

 االثنين:االستقبال -

 النتيجة : األربعاء-
 



  العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضرالفصل الثالث  :                   دراسة حالة : املؤسسة 

 

55 
 

 (:  طب العمل3-3الشكل)

 
 

مصلحة طب العمل من اعداد الطالبين باالستعانة ب  املصدر:  

 

 

 

 

 

 

 

ممرض

رئيس يطبيب

طب العمل
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 (:الطب املدرس ي3-4الشكل)

 

ـــدر :  ـــ  وحدة الصـــــــحة املدرســــــــية بســـــيدي لخــــــضرمن اعداد الطالبين باالستعانة ب  املصـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصحة املدرسية وحدة

بن عزوز العيد: املنسق 

وحدة سيدي لخضر

طبيب

طبيب اسنان

ممرض

وحدة حجاج

طبيب

طبيب اسنان

ممرض

وحدة الصحة املدرسية 

بن عبد املالك رمضان

طبيب

 .طبيب اسنان

ممرض
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 : وحدة محاربة السل واألمراض التنفسية( 3-5الشكل) 

 
 وحدة محاربة السل واألمراض التنفسية بسيدي لخضر.من اعداد الطالبين باالستعانة ب  املصدر: 

 
 

 من خالل الهيكل التنظيمي أعاله يتضح أن العيادة املتعددة الخدمات تقوم باملهام املوالية:   

املتخصصة على حسب األطباء املتخصصين املتاحين وذلك بالتنسيق مع املؤسسة  توفير الفحوصات -

 العمومية االستشفائية األقرب إليها.

 ضمان األنشطة شبه الطبية مثل تغيير الضمادات، الحقن...إلخ -

ر وتوفي سا 24س/  24التكفل باالستعجاالت الطبية الجراحية وذلك من خالل ضمان املناوبة الدائمة أي  -

على األقل سيارة إسعاف وكذا توفير أسّرة من أجل مراقبة املريض أو في حالة بقائه لالستشفاء، وهذا 

 اإلجراء يكون بقرار من الوزارة الوصية في حالة ما إذا كانت املنطقة بعيدة أو معزولة.

وحدة محاربة السل واالمراض التنفسية

رئيس االطباء

وحدة سيدي لخضر

الطبيب

ممرض

وحدة حجاج

الطبيب

ممرض

وحدة بن عبد املالك 

رمضان 

الطبيب

ممرض
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 تأمين األنشطة الوقائية من خالل: -

  العمومية.تطبيق ومتابعة البرامج الوطنية واملحلية للصحة 

 .تطبيق ومتابعة األنشطة املتعلقة باألم والطفل 

 .متابعة األمراض املعدية وغير املعدية 

ضمان الوظائف املساعدة على التشخيص كمخبر للتحاليل الطبية لفحوصات الدم، األمصال،  -

 البيوكيماوية، البكتيريا ومركز لألشعة.

 والجدير بالذكر أن العيادة متعددة الخدمات تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف املوالية: 

 تحديد األولويات في تقديم العالجات األساسية. -

 إعادة ترتيب األنشطة الصحية من أجل تلبية احتياجات السكان. -

 العمل على تحسين االستقبال ونوعية العالجات املقدمة. -

 األنشطة الوقائية.تقوية وتكثيف  -

 ". طبيب األسرة" تقوية عالقة الطبيب باملريض من أجل تحقيق مفهوم  -

 تصحيح التفاوت في توزيع الهياكل خارج االستشفائية من أجل الضمان األحسن للطب الجواري. -

ددها سنة عيادة، حيث كان ع 18وفي األخير، يجب التنويه إلى أن عدد العيادات متعددة الخدمات ازدادت بـ 

 . 5117، أما فيما يخص قاعات العالج فعددها بقي ثابتا 1500يبلغ  2021وصار سنة  1477يقدر  2007
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 أقـــــــــــسام املوظفــــــــــــين :

 ( : توزيع  املوظفين في املؤسسة حسب التخصص  3-1الجدول ) 

 

 ـــــــــــــــــــــــــسة.املصــــــــــدر :  من اعداد الطالبين باالعتماد على مصلـــــــــــــــــحة املـــــــــــــــــــوارد البشرية باملؤســـــــــ

 العدد       الرتبة       

 مدير املؤسسة -

 ممارسين متخصصين مساعدين )أطباء ( -

 أطباء -

 جراح األسنان -

 صيدلي -

 نفسانيين -

 بيولوجيين -

 شبه طبيين -

 قابالت -

 أسالك مشتركة-

 عمال مهنيين: -

 عمال النظافة 

  سائق 

  عون امن 

 املتعاقدين:-

 عقودما قبل التشغيل 

  تشغيل الشباب 

 عقود مفتوحة 

01 

04 

22 

08 

01 

04 

03 

150 

10 

27 

40 

 

32 

 

 

 262 املـــــجـــــمــــــــــــــــــــــوع
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 تعليق :

أطباء و جراح أسنان وصيدلي ونفسانيين وبيولوجيين وشبه تتكون املؤسسة من مدير وممارسين متخصصين 

 طبيبين وقابالت و أسالك مشتركة وعمال مهنيين ومتعاقدين .
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 تقييم واقع التدريب في املؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر املبحــــــــــــــــث الــــــــــــــــثـــــــــــــاني  :

 

ان الهدف من هذا املبحث فهو مناقشة النتائج التي سيتم التوصل اليها من خالل املعالجة اإلحصائية  

من قبل افراد العينة , وبناء عليه  االستقصاء وتعبئتهاللمعلومات التي قمنا بجمعها من خالل توزيع قوائم 

وصف الخصائص الشخصية سوف نقوم من خالل تصنيف املعلومات الواردة في قائمة االستقصاء , ب

العينة فيما يتعلق بتوزيعاتهم حسب الجنس ,الوظيفة ,عدد سنوات الخبرة في املؤسسة ,وكيفية  لألفراد

 املشاركة في التدريب وأسباب املشاركة في التدريب .

 املطلب األول :  التدريب بمؤسسة التربص 

 اعداد برامج التدريب :  -1

ان إدارة التدريب بطريقة فعالة تتطلب اعدادا خطط وبرامج تدريبية والعمل على استغالل كل املوارد  

 املتاحة لضمان نتائج إيجابية للنشاط التدريبي .

ان انشاء اليات لتفعيل أنشطة التدريب في املؤسسات الية تنظيم التدريب في ميدان الصحة  :  -أ

نوني لذلك فقد اكدت القوانين على الزامية إقامة أنشطة التدريب الصحية يتطلب وجود اطار سياس ي وقا

بالنسبة للمؤسسات الصحية من  جهة وكونه حقا من حقوق املوارد البشرية العاملة في هذا امليدان من 

 جهة أخرى .

طة على الرهانات االستراتيجية التي تتضمنها أنش 1998مارس  18املؤرخ يوم 02وينص القرار الوزاري رقم  

 1التدريب والتنمية وذلك من خالل تأكيده على :

 الحق في االستفادة من التدريب لكل من يمارس في مجال الصحة مهما كان نوع عمله.

 الزام كل املؤسسات بوضع خطة سنوية للتدريب .

عملية  تحسينالزامية تقيم أنشطة التدريب من اجل قياس وتقدير اثرها على تشغيل املصالح الطبية وعلى 

 التكفل  بصحة املواطنين .

على املستوى  سنة وذلكمن  ألكثرالى ذلك تلزم الدولة القيام بخطط تدريبية سنوية وأخرى  باإلضافة

من ميزانياتها للتدريب . فاملراكز   %1.5الوطني والجهوي واملحلي ويجب على املؤسسات الصحية تخصيص 

وبرامج تدريبية على املدى الطويل ومن ذلك تحديد واملؤسسات الصحية ملزمة بالقيام بوضع خطط 

االحتياجات التدريبية وتقييم البرامج السابقة من اجل التنسيق واملساهمة في وضع الخطط على املستوى 

 الوطني.

                                                           
1 : politique de formation continue des personnels de sante.dirction de la formation ministere 
de la sante et de la population december 2001. 
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 2اعداد الخطط التدريبية باملؤسسة : -2                 

التدريبية وكما هو معلوم فان اعداد أي برنامج  تقوم  مديرية املوارد البشرية بالسهر على اعداد البرامج 

تدريبي ال يتم اال اذا كان هناك تحديد لالحتياجات  التدريبية وتقع مسؤولية تحديد االحتياجات التدريبية 

 على 

عاتق رؤساء املصالح من األطباء ويعتمد هؤالء على خبرتهم العملية والعملية في مالحظة أي تدهور في أداء 

في مستوى النشاط  انخفاضلبشرية الطبية والشبه طبية فضال  عن ذلك فهم يقومون بمالحظة أي املوارد ا

 في املصالح واالقسام والصعوبات التي تظهر في بعض الوظائف والتخصصات .

 ويتم اعداد النشاط او البرنامج التدريبي حسب الخطوات التالية : -

  التدريبي يقوم بها رئيس فرع التكوين مثال.تحديد هيكلة املبادرة املقترحة للنشاط 

 . موضوع النشاط التدريبي 

 . األهداف مثال تطوير املعارف في مجال التكفل الشامل بمرض ى السكري او طب األورام 

 . الفئة املستهدفة 

 .عدد املشاركين 

 . مدة النشاط او البرنامج التدريبي 

 .التوقيت ومكان التدريب 

  للبرنامج التدريبيالتكلفة التقديرية 

 .االلتحاق الفعلي بالبرنامج التدريبي 

 

هذا  فيما يخص اعداد  البرنامج التدريبي داخل املؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر ونالحظ 

بعض االختالف في هذه الخطوات العلمية  ومختلف  الخطوات  واملراحل املتفق عليها نظريا فيالحظ عدم 

ل الهامة كمرحلة التحليل و عملية تحديد االحتياجات التدريبية كما ال تظهر عملية ظهور بعض املراح

تختصر في عملية تقدير التكلفة التدريبية فحسب . واال ان هناك اليات  وكأنهاالتقييم بطريقة واضحة 

ية لتقييم أنشطة التدريب تتكفل بها جهات معينة وقد قامت هذه املؤسسة الصحية بعدة برامج تدريب

2020/2021(3) 

 

 

                                                           
2 :  www.sante.dz/dossier/diraction formation/politique-personnels-de sante htm consulté le 
25/04/2021. 
 

  رنقال عن رئيس مكتب التكوين بمديرية املوارد البشرية .ادارة املؤسسة العمومية سيدي لخض (1)

 

http://www.sante.dz/dossier/diraction
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 املطلب الثاني : أنواع  التدريب في املؤسسة  .

 هناك نوعين من التدريب باملؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر 

 التدريب داخل الوطن: به أنواع  

التدريب باملؤسسة : ويكون هذا عموما  للشبه الطبي او الطبي وغيره حديثي التوظيف ويتم عن  -1

كما يتم  برمجة يوم دراس ي بقاعة خاصة على  تاملمارسة واالحتكاك بذوي الخبرة والكفاءاطريق 

 مستوى املؤسسة ويكون أيضا عن طريق تنظيم أيام دراسية وملتقيات . 

التدريب خارج املؤسسة :  يكون هذا النوع من التدريب ببرمجة برامج تدريبية على مستو ى مراكز  -2

 وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات .تدريبية معتمدة من طرف 

التدريب خارج الوطن : ويتم هذا النوع ببرمجة مجموعة من البرامج التدريبية خارج الوطن ويكون  -ب

عن طريق ارسال أطباء الى دول اجنبية ويتم تخصيص ميزانية من طرف وزارة الصحة والسكان 

 األطباء جهازية عالية واالحتكاك بهم . وإصالح املستشفيات خاصة بكل املؤسسة من اجل اكساب

 املطلب الثالث : الوسائل التدريبية املتاحة 

ان الجهود التدريبية مستمرة فكل شخص عامل باملؤسسة في حاجة للمحافظة على املعارف واملهارات  

ة اليهم بالطريقة الالزمة وحتى االتجاهات اإليجابية وتنميتها وتطويريها من اجل أداء املهام والوظائف املوكل

الفعالة .فالنشاط  االستشفائي والطبي باملؤسسة العمومية سيدي لخضر في تزايد مستمر .اضف الى ذلك 

اهداف الوقاية االجتماعية من األمراض واالوبئة والتي تتطلب عملية البحث املستمر وباإلضافة الى ذلك 

ورام الخبيثة  أصبحت تشكل عبئا على فان  االمراض املزمنة كأمراض السكري ومرض ضغط الدم واال 

املرض ى من افراد املجتمع من جهة وعلى النظام الصحي الوطني من جهة ولتدريب العنصر البشري دور كبير 

في رفع قدرات املنظومة الصحية ككل على مواجهة الصعوبات واملشاكل التي يعاني منها املرض ى  ولهذا الزاما 

ص فضاءات واوقات لتدريب األطباء واملمرضين على مستوى املؤسسة  كان على اإلدارة الوصية بتخصي

 وسنعطي بعض األمثلة عن التدريب في املؤسسة .

: وذلك  بمعرفة مرض ى السكري وعدد حاالته مع اتباع السكري  بأمراضتدريبية للتكفل   برامج -

 برنامج عالجي للمرض ى.

 بروتوكوالت: وذلك بالقيام بحمالت تحسيسية مع اتباع برامج  تدريبية للوقاية من مرض الكورونا -

 صحية للحد من انتشار هذا الوباء .

: توعية ومعرفة الدواء واتباع الطريقة املثلى للوقوف مع مرض ى برامج  تدريبية ملرض ضغط الدم  -

 ضغط الدم

 دورة تدريبية حول املراقبة  الوبائية  -

رامج وايام تكوينية ملعرفة كيفية التعامل مع املرض ى : بدور تدريبية حول طب الكوارث الطبيعية  -

 واملصابين اثناء الكوارث الطبيعية.
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 خالصة الفصل الثالث :

لقد حاولنا من خالل هذا الفصل اجراء دراسة ميدانية للتعرف على اثر تدريب العنصر البشري    -

عامة على كل ما يتطرا  في املؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي لخضر وقمنا بدراسة ميدانية

 اليه العنصر البشري اثناء فترة تدريبيه .

وانطالقا من عرض وتحليل النتائج الخاصة بالدراسة امليدانية في املؤسسة توصلنا الى ان اتجاهات  -

من خالل تحسين الخدمات االفراد العامليين في املؤسسة محل الدراسة بان للتدريب فعالية كبيرة 

ألمثل باملرض ى .وان من خالل املعاينة تم التوصل الى ان سبب تحسين املستوى الصحية والتكفل ا

 الخدماتي في املؤسسة راجع للتدريب. 
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 خاتمة عامة

إن التقدم العلمي الذي يشهده العالم اليوم يفرض على املؤسسات سواء كانت عاملية أو محلية أن تتبنى 

من هذه املفاهيم اإلدارية حقيق أهدافها بكفاءة و فاعلية، و املفاهيم اإلدارية الحديثة في اإلدارة إذ أرادت ت

في املؤسسات من أجل البقاء و  االستراتيجيالحديثة اإليمان الكامل بضرورة وجود وتطبيق التخطيط 

املستشفيات الجزائرية هي جزء من حديات املختلفة في ظل العوملة، و و مواجهة التغيرات و الت االستمرار

و تغيرات سريعة جدا تؤثر على هذه املستشفيات، وهذا البيئة العاملية تتأثر وتؤثر فيها وهناك تحديات 

بالتالي يتطلب االهتمام باألفراد العاملين وتدريبهم بحيث تكون لديهم املعرفة و املهارات املختلفة ملواجهة 3

 هذه التغيرات السريعة في كافة نواحي الحياة االقتصادية والتكنولوجية.

وبالتالي التدريب لها دور هام في تغيير املمارسات املرتبطة بوظائف إدارة املوارد البشرية  استراتيجيةإن 

على أداء املستشفى بشكل عام وخصوصا في مجال تحقيق التحسين املستمر في تأدية الخدمات  التأثير

ملستشفى ككل الصحية، بحيث يجب أن يعمل التدريب في إطار أكبر يشمل البرامج التدريبية على مستوى ا

عبارة عن تصور مبدئي للرؤى املستقبلية للمستشفى ورسم سیاستها وتحديد غايتها على املدى  والتي هي

 الصحيحة االستراتيجيةالبعيد وبیان نقاط القوة والضعف وذلك بهدف اتخاذ القرارات 

أهم السبل األساسية  لقد أصبح التدريب في الوقت الحاضر استثمارا في رأس املال البشري، حيث يعتبر من

لتكوين أفراد مناسبين من حيث الكم والنوع لكونه يعمل على تزويدهم باملعلومات واملهارات اإلدارية والفنية 

الالزمة ألداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية وهذا بالتالي ينعكس بشكل إيجابي على عمل وأداء املستشفى بشكل 

 عام. 

املستشفيات تعتبر إحدى أهم العناصر في تحسين األداء والرفع من إن عملية تدريب األطباء العاملين ب

نوعية الخدمات الصحية، وأن التحسين املستمر ملعارف ومهارات وسلوكيات مقدمي الرعاية الصحية لها 

األثر األكبر في تحقيق الفعالية وتحسينها وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحقيق رضا 

يمكن تحقيق التحسين املستمر إال من خالل تدريب األطباء في املؤسسات الصحية، من  املريض، وأنه ال

 أجل تحقيق الكفاءة التشغيلية والتميز في تقديم الرعاية الصحية.

 واختبار الفرضيات :  نتائج الدراسة

ولتحسين تبين من الدراسة امليدانية أن التدريب قد اكتسب أهمية عالية كوسيلة لتحقيق الفعالية 

الصحية ورفع األداء في املستشفيات الجزائرية وفقا التجاهات أفراد العينة في املستشفيات محل  الخدمات

 الدراسة 



  الخاتمة العامة 

 

67 
 

الذين عبروا أيضا عن إمكانية مقبولة لتطبيق التدريب وفق أسس مفهوم رفع األداء في مؤسساتهم 

 هذه الدراسة فيما يلي:، ويمكن تحديد أهم االستنتاجات التي توصلت لها االستشفائية

 محللخضر العمومية للصحة الجوارية سيدي وجود اتجاهات قوية لدى مفردات العينة في املؤسسة  -1 

 الدراسة تبين قوة اهتمام اإلدارة بالعملية التدريبية

بأن الوصول لتحسين الخدمات الصحية يتطلب تطبيق عناصر  املتدربين وجود قناعة عالية لدى -2 

 التدريب وفق األهمية التي بينتها املتوسطات الحسابية.

وبالتالي يرفع من فعالية تقديم للمورد البشري إن للتدريب دور كبير في توفير املعلومات واملهارات  -3 

 يد مع املرض ىالخدمات الصحية وتحسين بعض السلوكيات لألطباء للتعامل الج

أن التدريب يعمل على صقل كفاءة أدائهم وهذا من جهة الواقع العملي والذي يتفق املتدربين أكدت آراء  -4 

مع الجانب النظري الذي تناولناه في الدراسة والذي يؤكد أن من األهداف األساسية للتدريب هو رفع وزيادة 

 كفاءة أداء العاملين

، وبأن التدريب كفاءتهملديهم قناعة كاملة بأن التدريب يؤدي إلى رفع  املستجوبينالبشري العنصر إن  -5 

تحديد االحتياجات  التدريب( )ألبعاديساعد في حل املشاكل التي تواجههم، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة 

مجتمعة في تحسين  التدريبية تصميم البرامج التدريبية، تنفيذ العملية التدريبية، تقييم العملية التدريبية،

 مستوى الفعالية التقديم الخدمات الصحية واتكفل األمثل باملرض ى.

إلى أننا نقبل بالفرضية األولى والثانية كإجابة عن األسئلة  نستخلصوبعد الدراسة ومعالجة البيانات 

 املطروحة.

في تنوع البرامج التدريبية على الرغم من توفرها إال أنها ال  التمسنامن خالل دراسة الحالة التي قمنا بها  -6 

 تمس كل األسالك الطبية و بعض االقسام و بالتالي نرفض الفرضية الثالثة.

 

 توصيات 

وبناءا على ما  لخضر،العمومية للصحة الجوارية سيدي سعيا إلى تحسين الخدمات الصحية في املؤسسة 

 دراسة توص ي بما يلي:تم التوصل إليه من نتائج فان ال

والفوائد ترسيخ القناعة لدى إدارة املستشفى والعاملين في كافة املستويات التنظيمية بأهمية التدريب،  -1 

مستوى كان لن يكتب  وفي أيعن تطبيقه، ودون اقتناع اإلدارة بأهمية التدريب فإن أي جهد يبذل  الناجمة

والبشرية املادية  وتوفير املواردله النجاح، كذلك ال بد من ترجمة االقتناع إلى ممارسات فعلية ملموسة، 

 الكافية.
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إعداد الخطط التدريبية السنوية للتدريب وفقا لالحتياجات التدريبية بمشاركة األطباء من مختلف  -2 

 االختصاصاتتشمل جميع  حتىي بتنويع البرامج التدريبية كما نوص  ،وأخصائييناملستويات من عامين 

 الطبية.واألقسام 

البرامج  وضع هذهالخبرات املحلية واألجنبية في  واالستفادة منتقييم البرامج التدريبية بشكل مستمر  -3 

مدربين من خارج الوطن لتدريب العاملين، وعملية التقييم يجب أن تتضمن أهداف  وحتى استقدام

ريب وطرق التدريب وآلية التدريب وزمن ومكان التدريب والوسائل املستخدمة لتنفيذ البرنامج التدريبي التد

 وسلوك املتدربين. الشكاوى والتكاليف وعدد 
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 ملخص الدراسة

 

فاألمر يتعلق من جهة بوسيلة  كبرى إذ يكتس ي التدريب أهمية  البشرية،تهدف هذه الدراسة إلى معالجة أداة من أدوات إدارة املوارد       

لتكوين و تثمين رأس املال البشري، و من جهة أخرى بعامل من العوامل األساسية التي تساعد املؤسسة على التكيف و بناء على ذلك، 

 الثقافية، و  االجتماعيةوالتكنولوجية والتنظيمية و  االقتصاديةفالتدريب يسمع للمؤسسة مواجهة التغيرات 

األداء على الصعيدين من ثم تحسين لتدريب في تحقيق أهداف املؤسسة و محاولة لتبيان فعالية برامج ا تنادراس تأتيطار و في هذا ال 

لتحقيق هذا املبتغى ثم القيام أوال بدراسة نظرية لدور التدريب، ثم العمل بعد ذلك على إسناد هذا التحليل ، و االجتماعيو  االقتصادي

بالنسبة لنتائج القسم النظري، و  سيدي لخضر باملؤسسة العمومية املورد البشري طريق بحث ميداني حول برامج تدريب  النظري عن

فقد أكدت أن أهداف العملية التدريبية تتجه في معظمها لخدمة أهداف املؤسسة، وفيما يتعلق بنتائج االستبيان، فهي تموين الدور 

 تحسين نوعية الخدمات الصحية.اليجابي لبرامج تدريب األطباء في 

 

 
 

 صحية. مؤسسات -برامج تدريبية  -تدريب  -إدارة موارد بشرية  -موارد بشرية الكلمات املفتاحية :  الكلمات املفتاحية :

Study summary 

    This study aims at tackling a medium among media of the management of human resources since training 

plays a big role. The case concerns from one side a means to train and evaluate human capital, and from the 

other, a factor among the fundamental factors which helps the institution to face the economic, technological, 

organisational, social and cultural variations. In this framework, our study tries to show the effic 

 

iency of training programmes in achieving the objectives of the institution and thus it seeks to improve the 

performance in both economical and social fields. To achieve this aim, first a theoretical study of the role of 

training has been carried out, and then backing up this theoretical analysis through a practical field research 

about the training programmes of doctors epsp sidi lkhder. Concerning the results of the theoretical part, they 

have affirmed that the objectives of training process aim mostly at serving the institution objectives. As for 

the results of the questionnaire, they show the positive role of the programmes of training doctors in bettering 

the quality of health services. 
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