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لقد اكتسبت إدارة العنصر البشري أمهية ابلغة يف العصر احلايل بعدما مرت مبراحل سامهت كلها يف 

وعالقته  املؤسسةإظهار دور العنصر البشري ومسامهته يف مجيع اجملاالت من خالل أنظمة تطوير دور الفرد يف 

 توفري ظروف عمل مالئمة...اخل.و تدريب، ترقيات  ،هبا، ودور املؤشرات املختلفة من حوافز

انتقل االهتمام ابلعنصر البشري من املستوى احمللي إىل املستوى الوطين ومن مت كان االهتمام العاملي ابلعنصر  

، عمليات التنمية األفرادفأصبحت إدارة املوارد البشرية هتتم بعمليات استقطاب واختيار أفضل ، البشري

 والتدريب، التوجيه والرتقيات، احلوافز، توفري شروط العمل املناسبة كالصحة، األمن، التغذية...اخل.

ل األداء التنظيمي من خال االستثمار يف رأس املال البشري وتبيان أمهيتهوعلى هذا وجب التطرق إىل  

للمؤسسة، وقد أيقن الباحثون أن تطوير املؤسسات يف الوقت احلايل ال يقتصر على مدى توفرها على املوارد 

 .وحتقيق أهدافها ةاملؤسسطوير لت ذو الكفاءة رأس املال البشرياملادية وإمنا على مدى توفرها على 

رأس املال البشري أما يف عموميات حول ألول إىل نقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، نتطرق يف املبحث ا

التحديد  إىليف البحث الثالث نتطرق ، املؤسسةاملبحث الثاين نتناول أمهية إدارة العنصر البشري كأحد موارد 

 النقدي لألصول البشرية ومصادر تراكمها.
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 رأس املال البشري عموميات حول املبحث األول: 
البشري وجب االستناد إىل بعض التعاريف اهلامة املتعلقة برأس املال البشري واالستثمار ملعرفة أمهية رأس املال 
 .يف تنمية املوارد البشرية

 رأس املال البشري ماهية املطلب األول: 
 قاد البحث عن عوامل التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي على اخلصوص إىل االهتمام برأس املال البشري. 

 إن التكلم عن رأس املال البشري يتطلب معرفة كيفية ظهور هذا املصطلح. س املال البشري:. نظرية رأ1
لقد تطور اصطالح رأس املال البشري مع أحباث االقتصاديني  . ظهور اصطالح رأس املال البشري:1. 1

ويتمحور "، Schultz"، وشولتز"Beckerاملعاصرين حول مصادر النمو االقتصادي وعلى رأسهم بيكر"
 هذا املصطلح حول ما يلي:

 .رأس املال البشري يشمل كل من الكفاءات واملعارف، ومهارات األفراد 
  .إن امتالك رأمسال بشري يتطلب دفع أمثان مباشرة ميكن اعتبارها استثمارا يف املوارد البشرية 
  :1 صحة، أمن، تدريب...تعتمد النظرية أساسا على أن العمل يقابله أجر مع توفري عناصر عديدة منها 

يعرب رأس املال البشري عن قيام األفراد ابإلنفاق على أنفسهم بطرق متنوعة من أجل احلصول على عوائد 
مستقبلية نقدية أو غري نقدية، هذه النفقات تشمل التعليم، التدريب الرعاية الصحية، االستعالم عن فرص 

شر الثقافة واملعلومات عن طريق اهلجرة، وقد يتبىن العمل واهلجرة لغرض احلصول على فرص عمل أفضل ون
 2األفراد يف سبيل تنمية مهاراهتم طرق أخرى مثل الدراسات احلرة أو ابملراسلة، والقراءة واالطالع.

ويعترب شولتز وبيكر من رواد نظرية رأس املال البشري اليت حتددت مالحمها بوضوح يف الستينيات، أما قبل هذا 
حيث اعتقدوا  ،ون حيجمون عن استخدام مفهوم رأس املال البشري وانتقد كثريون ذلك التعبريفكان االقتصادي

انه يعامل البشر كرأس مال مادي يستخدم لتحقيق ربح املنظمة، إذ غالبا ما كان ينظر للعمال املهرة كعنصر 
مكمل لرأس املال املادي أو كحدث انتج عن العملية اإلنتاجية نفسها، إال انه تدرجييا اكتسب ذلك املصطلح 

د يف أنفسهم ليتمكنوا من اكتساب القدرة على حتقيق قبوال حيث يشري إىل األموال اليت يستثمرها األفرا
 مكاسب أفضل وحتقيق منط معيشي أحسن لكوهنم مفيدين للقطاع اإلنتاجي واجملتمع ككل. 

وبعد شيوع مصطلح رأس املال البشري بدأت االهتمامات املتعلقة ابلتعلم والتدريب وغريه من أشكال تنمية 
 مار.املهارات تتزايد وأصبحت تعامل كاستث

                                                 
1 Yves Simon, Economie des ressources humaines dans l’entreprise, Paris, 1978, P155. 

 .13، ص2000نوفمرب  25-23، القاهرة، صاديني املصريني التنمية البشريةلالقت 22، املؤمتر العلمي السنوي تكوين رأس املال البشريإميان حممد فؤاد،  2
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إن فكرة اعتبار اإلنسان مكسب مادي بعد أن نطبق عليه  1. النظرة االقتصادية لرأس املال البشري:2. 1
خمطط التحليل املعد للمكاسب املادية أو املالية هي فكرة ليست ذات جذور فكرية جتديدية، فقد كان هناك 

ماليا وأن نبني القيمة احلقيقية له، إال أن  بعض املفكرين الذين حاولوا تقومي اإلنسان فرأوا أنه جيب أن يكون
إن وصفه ألفريد مارشال بغري الواقعي، ، و يف كيفية تقومي رأس املال البشريهذا الطرح اصطدم ابلواقع خاصة 

مظهر املوارد والتجهيزات يكفي العتبار طبيعتها كرأس مال، ولكن ابلنسبة للموارد البشرية يكون الوضع 
يف ذواهتم وكفاءاهتم سواء كانت املكتسبة أو الذاتية. وجند على املستوى الكلي أن  خمتلف الختالف الناس

 هناك ثالث مظاهر تساعد على اعتبار املوارد البشرية جزء ال يتجزأ من الثروة الوطنية وهي:
  ؛القيمة املدفوعة من أجل العناية ابإلنسان 
   ؛كل نفقة من إنتاجية الفرد تزيد من الثروة وتنميها 
  .املوارد البشرية تشكل رأمسال مولد للثروة 

ومن وجهة نظر أخرى لـ: ''جون ابتيست ساي'' و''ستيوارت ميل''، فيعتربون أن الكفاءات هي انتج النفقات 
فأغلب االقتصاديني حيددون حمتوى املفهوم ابلكفاءات وال يدخلون يف ذلك  ،اليت أنفقت على العنصر البشري

ع أن الفصل فيزايئيا مستحيل. فـ "جون ستيوارت ميل" أخرج اإلنسان من ذلك بقوله: اإلنسان الذي حيملها م
   2"انه ليس ثروة ولكنه سبب يف تواجد الثروة".

خالصة القول أن القيمة املالية للفرد حتدد عن طريق مصطلح رأس املال البشري، ويتم تقومي هذا األخري من 
ي الذي ميكن إنتاجه أو من خالل النفقات احلقيقية اليت يتطلبها خالل القيمة احلقيقية للمردود املستقبل

قيمة رأس املال البشري من خالل املردود املستقبلي له، وهذا جيعلنا منًيز بني قيمة اإلنسان   وتظهر ،اإلنتاج
 3كرأس مال وقيمته من خالل املردود االقتصادي.

" تعريفا لرأس املال البشري حيث أطلق Kendrickأعطى كيندريك " :4. تعريف رأس املال البشري2
عليه مصطلح رأس املال غري املادي أو غري امللموس الذي يرتاكم ابالستثمار يف التعلم والبحوث هبدف زايدة  

 كفاءة املوارد البشرية يف املستقبل.
شئ املعرفة الذين يعتربون العنصر البشري هو من تزايد االهتمام برأس املال البشري من طرف: شولتز، بيكر

اجلديدة ومنفذها، وهذه املعرفة هي أساس النمو وارتفاع اإلنتاجية لكل من رأس املال املادي والبشري حىت يف 
 ظل ثبات الكميات املستخدمة من عنصري رأس املال والعمل.

                                                 
1 Yves Simon, op-cit, P150-151. 

 . 381، ص1995اإلسكندرية،  ،، مؤسسة شباب اجلامعةمشكالت اقتصادية للموارد البيئيةأمحد حممد مندور وأمحد رمضان نعمة هللا،  2
3 Yves Simon, Ibid, P154. 

 .4-3، صذكره مرجع سبق إميان حممد فؤاد، 4
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كآلة هامة   مث ظهرت نظرية النمو احلديثة أو الداخلية اليت ركزت على تراكم رأس املال البشري يف حتقيق النمو
بعدما كان االهتمام مركزا على رأس املال املادي. وأوضحوا أن التعلم ينشأ عن التجربة وحماوالت حل املشكلة، 

لتحسني مستوى األداء جيب أن  إذن ،أما التعلم املرتبط بتكرار نفس املشكلة فيكون عرضة لتناقص الغلة
 تتطور احلوافز بدال من تكرارها. 

" بدراسة جتريبية إلبداء تزايد أمهية رأس املال البشري وذلك بدراسة النمو Abramovitz" قد قام ابراموفيتز
إىل  19حيث وجد أن التقدم التكنولوجي يركز بشدة يف القرن  االقتصادي لـ: الوالايت املتحدة األمريكية

ا ساهم بشكل كبري يف فتحول إىل استخدام رأس املال البشري مم 20استخدام رأس املال املادي أما يف القرن 
اإلنتاجية، وعوائد التعلم والتدريب تشكل جزء كبري من مكاسب العمل يف حني أن عوائد املعرفة املكتسبة عن 

 1تشكل جزء كبري من العوائد على رأس املال.طريق البحث والتطوير 
ارة عن املهارات والتعريف الذي سنتبناه هو الذي قدمه رمضان حممد مقلد: "رأس املال البشري هو عب

والقدرات املتجسدة يف الفرد العامل أو القوة العاملة واليت تكتسب من خالل التدريب والتعلم، والرعاية 
 2الصحية واملستوى التعليمي للفرد".

  رأس املال البشري والقدرات البشرية: .1
يرون أن االستثمار يف "رأس املال البشري" شامال للصحة، التغذية، التعلم  :إن أنصار منهج التنمية البشرية

وتقيم مبعيار الدخل أو الناتج اإلضايف الذي يتولد عن هذا االستثمار فيعتربه جمداي طاملا أن عائده يزيد عن 
 تكلفته.

أو احلصول على تغذية  يرون أن رفع قدرات الناس على القراءة والكتابة أما أنصار منهج القدرات البشرية:
من  جيدة هي بذاهتا أهداف ينبغي العمل على حتقيقها حىت لو كان القياس التقليدي للعائد االقتصادي

أو حتسني التغذية والرعاية الصحية مساواي للصفر وهذا احتمال بعيد إذا ما أحسن االستثمار يف حمو األمية 
 3توجيه االستثمار.

ني "تراكم رأس املال البشري" و"توسيع القدرات البشرية" ابعتبارمها جمايل حبث ولفهم الرتابط أو التناقض ب
متباينني لكنهما متصلني، حيث يركز األول على دور الفرد يف زايدة إمكانية اإلنتاج، ويركز الثاين على قدرة 

فالتعلم جيعل الفرد أكثر  الفرد على العيش حبياة تستحق االحرتام وعلى زايدة اخلربات احلقيقية املتاحة أمامهم، 
كفاءة يف إنتاج السلع واخلدمات إمجاال ميكن القول أن التعلم يقود إىل االرتقاء برأس املال البشري. فحىت لو 

                                                 
 .20، ص ذكره مرجع سبق إميان حممد فؤاد، 1
 .305، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصادايت املوارد والبيئةرمضان حممد مقلد وآخرون،  2
 .06، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشريةعثمان حممد وإمساعيل محيد،  3
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مت تثبيت مستوى اإلنتاج، مث الدخل، فإن التعلم يعود على الشخص بفوائد عدة )التواصل مع اآلخرين، القدرة 
..(، وهكذا فإن منافع التعلم تتجاوز دوره يف زايدة رأس املال البشري ومزااي على املناقشة، االختيار الواعي.

 1القدرات البشرية ويرصد ويقيم املنافع اإلضافية.

 املطلب الثاين:  التنمية واالستثمار يف املوارد البشرية
املناسبة لتحقيق تتطلب التنمية االقتصادية استثمارات تغطي خمتلف أوجه النشاط االقتصادي لتوفري الظروف 

 العائد املتوقع من هذه االستثمارات بنصب االهتمام ابملوارد البشرية. 

هو ختصيص األموال يف جماالت خمتلفة بشكل يؤدي إىل تعظيم العائد من هذه املوارد  ". تعريف االستثمار:1
 2فهو إذن توجيه املوارد إىل اجملاالت األكثر منفعة".

على أنه: "استخدام املدخرات يف تكوين االستثمارات ) أو الطاقات اإلنتاجية ويعرفه الدكتور حسني عمر 
اجلديدة( الالزمة لعملية إنتاج السلع واخلدمات واحملافظة على الطاقات اإلنتاجية القائمة وجتديدها"، ويرى 

و لعملية الكاتب أن االستثمار يتعدى عملية تكوين طاقات إنتاجية جديدة إلقامة املشروعات اجلديدة أ
التوسع لتكوين استثمارات هبدف احملافظة على الطاقات اإلنتاجية املوجودة أو جتديدها وأن أي طاقة حتتاج 

 3إىل صيانة وجتديدات.
موارد معينة الستخدام روع االستثماري هو ختصيص من جهة أخرى يرى الدكتور حممد عصام زايد:"إن املش

حتقيق عوائد جمازية مستقبال، وهذه املشروعات ميكن أن تكون معني خالل فرتة حمدودة من الزمن بغرض 
 4مشروعات جديدة أو جتديد أصول أو اإلصالح والتحسني".

ومنه جند أن التعريفات السابقة حتدد تعريف عملية االستثمار على أهنا تشمل إىل جانب االستثمار يف ابقي 
 رد البشرية.األصول من معدات وآالت وغريها إىل االستثمار يف املوا

إن االستثمار يف القدرات البشرية أصبح موضوعا رئيسيا يف سياسة التنمية، . االستثمار يف املوارد البشرية: 2
من حيث اتساع قاعدة املعرفة واالبتكار والرتكيز على البحث والتطوير والتكنولوجيا، وكلها أمور تؤكد أن 

ع يف تطوير اإلنتاج واإلنتاجية، ابعتبار التنمية البشرية هي االستثمار يف القدرات البشرية يؤدي إىل اإلسرا 
 5عملية توسيع خيارات الناس وهي كمنهج جديد يهدف إىل حتسني أحوال األفراد.

                                                 
 .07، صسبق ذكره مرجع،  عثمان حممد عثمان وإمساعيل محيد 1
 .281، ص1997، دار املسرية للطباعة والنشر، عمان، اإلدارة املاليةعبدو كنجو وإبراهيم وهيب فهد،  كنجو  2
 .37، ص2000، دار الكتاب احلديث، القاهرة، االستثمار والعوملةحسني عمر،  3
 .04، ص1999اهرة، ، معهد التخطيط القومي، الققياس وتقييم االستثمار يف التكوين الرأمسايل البشريحممد عصام زايد،  4
 .118، ص1999، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشريةماهر، أمحد  5
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ن كل ما ينفق فيه ميثل استثمارا يف هتتم املنظمات ابلتدريب أل . ماهية االستثمار يف املوارد البشرية:1. 2
يكون له عائد يظهر يف شكل زايدة اإلنتاجية الكلية، أما على مستوى الفرد فتظهر املوارد البشرية والذي قد 

أمهية التدريب يف زايدة املعارف واملهارات، األمر الذي يؤدي ابلفرد إىل فهم عمله على الوجه الصحيح، 
يد سياسة ولذلك سنهتم ابلتدريب كأحد أهم جماالت االستثمار يف املوارد البشرية، وبه يتم ختطيط وحتد

 1املنظمة يف املستقبل، واملنظمة املعاصرة أصبحت تعرف قوهتا التنافسية من خالل براجمها التدريبية.
هو اإلنفاق على اجملاالت اليت تساهم يف رفع القدرات البدنية . تعريف االستثمار يف املوارد البشرية: 2. 2

ة، ولذلك جند أهم جماالت االستثمار يف اإلنفاق على لإلنسان، يف طفولته ويف حياته العملي واملهارةوالعقلية 
الصحة، التغذية، التدريب والتعلم. وهذا الرأي الذي يراه "شولتز" أن اإلنفاق على التعليم والصحة هو إنفاق 
استثماري، وهذا ما دعا كل من "هاربيسون" و"مايرز" لالعتقاد أبن رأس املال البشري سيظل احملرك الرئيسي 

 2املشرتك يف حتريك القدرات واإلمكاانت املادية.والعامل 
واسع وشامل حيث يتضمن العديد من العناصر اليت جتعل من ها إن مفهوم: . ماهية التنمية البشرية3. 2

الصعب حتديده بشكل دقيق، ونظرا لتعدد عناصر التنمية البشرية تقتضي حماولة حتديد مفهوم التنمية البشرية 
 العلوم االجتماعية وأمهها علم االقتصاد وعلم االجتماع وعلم النفس وعلم السياسة. اإلملام مبختلف فروع

 أهـم التعاريف اليت وردت يف تنمية املوارد البشرية:
ارات الناس وإاتحة الفرصة هلم لتحقيق حياة أفضل وتسهيل واكتساب بهي عملية توسيع خ :1تعريف* 

الرزق الالزمة لتحقيق احلياة الكرمية بتمكينهم من التمتع خبدمات املعرفة والصحة اجليدة والوصول إىل موارد 
 3تعليمية وصحية جيدة والوصول إىل فرص عمل منتجة وجمزية.

فهي عملية توسيع اختيارات الناس حيث  97-94حسب الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة  :2تعريف* 
 أي:  -بواسطة الناس تنمية الناس من اجل الناس -يصبحون مركز التنمية وحمورها

 ؛تنمية الناس: تدريب وبناء قدرات األفراد 
 ؛من اجل الناس: استخدام القدرات من اجل أنشطة إنتاجية 
 .بواسطة الناس: مشاركتهم يف اختاذ القرار 

 ومنه فمفهوم تنمية املوارد البشرية يدعو لالستثمار يف البشر من اجل توفري قوة عمل قادرة على إنتاج املزيد من
السلع واخلدمات ومن مث تقاس كفاءة تنمية املوارد البشرية من منظور اقتصادي حيث يكون الرتكيز على توليد 

                                                 
 .119، صسابق مرجعأمحد ماهر ،  1
 .197، ص1999، أطروحة دكتوراه، اجلزائر، أثر البيئة على أداء املؤسسة العموميةعلي عبد هللا،  2
 .307ص، سبق ذكرهرمضان حممد مقلد وآخرون، مرجع  3
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الدخل )القيمة املضافة(  وجند يف مرتبة أقل البعد اإلنساين يف استخدام القدرات البشرية اليت مت تدريبها 
 1ظام ومشجع على التغيري.وجماالت استخدامها وهكذا ينظر للفرد على انه عنصر حافظ للن

 2. اجلوانب السلوكية واالقتصادية يف تنمية املوارد البشرية:3
 هي: تعتمد نظرة املنظمة إىل تنمية املوارد البشرية على عدة جوانب سلوكية واقتصادية

اعتمادا مباشرا إن جناح املنظمة يف حتقيق أهدافها يعتمد . اجلوانب السلوكية يف تنمية املوارد البشرية: 1. 3
على قدرة العاملني هبا يف اجناز ما هو مطلوب منهم وإحراز النتائج تبعا لذلك، والتدريب ميثل احد وسائل 
املنظمة يف تطوير وتنمية القدرات العلمية والفنية والعملية والسلوكية ألفرادها ابلشكل الذي يسهل منو وتطور 

ب يف نطاق هذا املفهوم ولتحقيق أهداف املنظمة جيب أن يراعي املنظمة وحتقيق قدرهتا التنافسية. والتدري
 النقاط التالية:

  املنظمة جمتمع بشري وإنساين يظم أفراد يعملون لتحقيق أهداف حمددة ومعلومة ومن املعروف أن لكل فرد
طة سلوكه وطباعه وتصرفاته وحاجاته ورغباته اليت ختتلف من فرد آلخر، وهذا املفهوم جيب أن يكون نق

 ارتكاز عند إعداد برامج التدريب.
  التدريب قد يكون وسيلة الكتشاف قيادات جديدة تقود املنظمة بفاعلية واجيابية حنو حتقيق أهدافها فهو

مينح الفرد الفرصة للتعبري عن نفسه واالشرتاك يف مناقشة وحوار سياسات املنظمة املختلفة، فهو وسيلة 
 .الكتشاف الطاقات النشطة واملبدعة

 .التدريب وسيلة لتطوير وحث العامل لبذل كل طاقاته أي أن التدريب حمرك لدوافع اإلنسان العامل 
  التدريب وسيلة اإلدارة إىل تطبيق مبدأ االتصاالت ومن مث خلق الرتابط بني فريق العمل يف كل املستوايت

 وحتقيق جو من التعاون االجيايب.
  إىل تغيري سلوك الفرد من خالل األهداف اليت تسطرها املنظمة.التدريب وسيلة تعليمية وتربوية تؤدي 
 
  3.  اجلوانب االقتصادية لتنمية املوارد البشرية:2 

أول ما ميكن اإلشارة إليه يف تنمية املوارد البشرية أن إعداد وتنفيذ برامج التدريب للعاملني حيتاج إىل عناصر 
 هي: الوقت، اجلهود، النفقات.

                                                 
 .28، القاهرة، ص2000نوفمرب،  25-23لالقتصاديني املصريني،  22، املؤمتر العلمي السنوي التنمية البشرية واحلتمية التكنولوجيةمدحت خليل العراقي،  1
 .12، ص1999، دار املعرفة اجلامعية، مصر، قراءات يف تنمية املوارد البشريةمنصور أمحد منصور،  2
 .218، صنفس املرجع 3
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من الوجهة االقتصادية البحتة استثمارا لإلنسان فهو العامل الذي يعد أغلى عناصر اإلنتاج يعترب التدريب 
واعقدها، ومن مث فانه يتعني أن حتصل املنظمة على احلد األقصى من العائد على التدريب بتكاليف مناسبة، 

 ولتحقق هذا جيب:
 التدريب. القيام بدراسة وحتليل للمنظمة ككل من أجل حتديد احتياجاهتا من 
  حتليل ودراسة أجزاء املنظمة للتأكد من وجود التنسيق والتكامل املطلوب بني أقسامها وفروعها خاصة

 يف جماالت العمل الوظيفية. 
  متابعة ما إذا كان هناك إرشاد للعاملني من طرف رئيسهم املباشر، أو وجود إمهال من العمال

الفنية والعلمية والسلوكية للتأكد من كفاءته وهذا لتحقيق واملسئولني، مع حتليل ودراسة لقدرات العامل 
 مستوى األداء املطلوب.

  اعتبار وظيفة التدريب وظيفة مكملة لباقي الوظائف خاصة وظيفة االختيار والتعيني، فال يكفي القيام
د على ابستقطاب واختيار وتعيني العاملني وإمنا من الضروري أن يعقب ذلك إعداد برامج تدريبية تساع

 1تطوير وزايدة مهارات العاملني وحتسني قدراهتم.

 املؤسسةاملبحث الثاين: أمهية إدارة العنصر البشري كأحد موارد 
تعد إدارة العنصر البشري كأحد موارد املنظمة ابعتبارها من بني العوامل األساسية يف العملية اإلنتاجية من 

  .البشريةخالل ما تقدمه من جهود لتسيري املوارد 

 املعاصرة املؤسسةاملطلب األول: إدارة املوارد البشرية يف   
إن أمهية إدارة املوارد البشرية يف املنظمة املعاصرة تكمن يف الوظائف املسندة هلا وعالقتها ابلوظائف األخرى 

 وكذا أهم األسس املبنية عليها. 
أن األفراد خمتلفون والوظائف خمتلفة ومهمة إدارة  يرى الدكتور أمحد ماهر . وظائف إدارة املوارد البشرية:1

املوارد البشرية هي التوفيق بينهما ذلك أنه إذا دخلت إىل عمل ما ونظرت إىل الناس لوجدهتم خمتلفني يف 
الظاهر )املالمح، األعمار، اخلربات، التعلم..(، واختالف يف الباطن )القدرات العقلية، فهم وإدراك األمور، 

لم واكتساب املهارات..(، حىت وجود اختالف يف امليول إذ جند الناس خيتلفون يف تفضيل نوع طريقة التع
العمل والدوافع )دافع مايل للعمل، أو دافع اجتماعي لتحقيق الذات..(. واإلدارة املثالية للموارد البشرية 

                                                 
 .183، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجلوانب العلمية والتطبيقية يف إدارة املوارد البشريةصالح الدين حممد عبد الباقي،  1
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هذه االختالفات لينتقي من تتطلب معرفة أن األفراد خمتلفون وأن من يديرها عليه أن يقيس وأن يتعرف على 
 1بني هؤالء من يناسب العمل والوظيفة.

كما أن الوظائف خمتلفة اختالفا كبريًا حسب طبيعة النشاط )مالية، إدارية   تسويقية، إنتاجية..(، ومن حيث 
.(، النوعية )حجم، وعظم املسؤولية..(، من حيث املواصفات املطلوبة ألدائها )تعلم، خربة، مهارات، تدريب..

ويف ظروف أدائها )إضاءة، حرارة، رطوبة، أصوات..(. وعليه فدور إدارة املوارد البشرية: هو التوفيق بني األفراد 
والوظائف بوضع الفرد املناسب يف الوظيفة املناسبة له مع مراعاة خصائص الفرد وخصائص الوظيفة وهذا 

 يتطلب معلومات األفراد والوظائف.
 البشرية كعملية تتكون من أربعة وظائف أو أبعاد هي:وتكون إدارة املوارد 

 ،البعد الذي يتعلق ابلناس )اإلدارة( .1
 ،احلصول عليهم .2
 ،إعدادهم .3
 2تنشيطهم واإلبقاء عليهم وهذه أهم وظائف إدارة املوارد البشرية. .4

 

 
                                                 

 .22، صسبق ذكرهأمحد ماهر، مرجع  1
 . 22ص ، بقامرجع س 2

وظائف تهدف أساسا إلى 
 زيادة القدرة على العمل

وظائف تهدف أساسا إلى 
في العملزيادة الرغبة   

 تقييم األداء
 البحوث والدراسات

 وظائف مشتركة

تخطيط القوى العاملة -  
اختيار األفراد المناسبين -  
اإلشراف والقيادة -  
التدريب-  

 
 تحديد هيكل األجور -
 االتصاالت -
 الحوافز -

 كفاءة إنتاجية

 .44، ص1997والكفاءة اإلنتاجية، دار غريب للطباعة، القاهرة،علي السلمي، إدارة األفراد المصدر:  

(: وظائف إدارة الموارد البشرية وعالقتها برفع اإلنتاجية1.1الشكل رقم )  
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إدارة املوارد البشرية عملية مستمرة هدفها رفع  ابعتبار  ابلوظائف األخرى: عالقته إدارة املوارد البشرية. 2 
 كفاءة اإلنتاج فهي تشمل إضافة إىل ما سبق:

 تدريب قوة عمل قادرة على العمل وراغبة فيه، 
 .1تدعيم التعاون الفعال بني اإلدارة والعاملني من اجل حتقيق أهداف اإلنتاج للمشروع 
إن اهلدف هو نتيجة حمددة ينبغي الوصول إليها مبستوى معني من الدقة  . أهداف إدارة املوارد البشرية:3

 أهم أهداف إدارة املوارد البشرية يف:على والكفاءة ومنه نركز 
 تدريب قوة عمل مستقرة ومنتجة، 
 تنمية القوى العاملة وحتسني كفاءهتا يف اإلنتاج، 
  يف األداءصيانة القوى العاملة واحملافظة على سالمتها ومستوى مهارهتا، 
 تعويض أفراد القوى العاملة عن جهودهم ماداي ومعنواي وخلق درجة كافية من الرضا واإلقبال، 
  احملافظة على القوى العاملة املدربة ذات الكفاءة وأتمني مسامهتها املستمرة يف إجناح أهداف

 2املنظمة.
 3أسس إدارة املوارد البشرية وفق املدخل احلديث: 4
  االسرتاتيجي للمورد البشريالبعد، 
 البعد األخالقي يف التعامل مع العاملني، 
 اجلودة الشاملة لألداء البشري يف كافة مواضيع األداء، 
 االستثمار يف رأس املال البشري، 
 توحيد مصاحل وتوجهات اإلدارة والعاملني هبا، 
 وىل لإلدارة العليا أما إدارة املوارد البشرية التسليم أبن املسؤولية لوظيفة إدارة املوارد البشرية هي ابلدرجة األ

 ،فدورها مساعد فقط
 وظيفة إدارة املوارد البشرية تتطلب نظرة كاملة ملستقبل املنظمة ومنه ختطيط املوارد البشرية، 
  ضرورة وجود هيكل تنظيمي يساعد على حتديد الوظائف املطلوبة من حيث مكوانهتا واليت ترتكز أساسا

 ،طارات البشريةعلى ختطيط اإل

                                                 
 . 23، صأمحد ماهر، مرجع سبق ذكره  1
 .19، صسبق ذكرهعلي السلمي، مرجع   2
 .48-47، ص1997، املنظمة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر،    3
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  ،وظائف إدارة املوارد البشرية هي عملية مستمرة يف املنظمة من اختيار، وتوظيف تدريب، تقييم لألداء
 وهي أعمال مستمرة تبدأ قبل دخول الفرد للمنظمة وتنتهي بتقاعده.

ابعتبار التكامل ميزة نعترب وظيفة إدارة املوارد البشرية وظيفة متكاملة  . نشاطات إدارة املوارد البشرية:5
 أساسية فيها وحتدد كفاءة وفاعلية املنظمة وفق ما يلي:

 تكامل إدارة املوارد البشرية واإلدارات األخرى، 
 التكامل بني مكوانت إدارة املوارد البشرية وتقسيماهتا الفرعية، 
  مساعدا لباقي األجهزة يف التكامل بني األنشطة اليت متارسها إدارة املوارد البشرية وهذا العتبارها جهازا

 1املنظمة، فهذه األجهزة متتد ابحتياجاهتا من املوارد البشرية املناسبة بطريقة تسمح بتكامل األنشطة.
  وتظهر أهم نشاطات إدارة املوارد البشرية وفق الشكل املوايل:

 
 
 

 
 
 

                                                 
 .45، صسبق ذكره مرجعكامل بربر ،   1

إدارة الموارد البشرية وظائف  

 توصيف وتخطيط الوظائف

 االختيار والتعيين

 المرتبات واألجور

 التدريب

 عالقات العمل

 خدمة األفراد

، المنظمة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت،    إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر، المصدر: 

 .45ص، 1997

 (: أهم وظائف إدارة الموارد البشرية2.1) الشكل رقم



 مدخل إىل الرأس املال البشري                                                      الفصل األول                    

 17 

 
 

 املطلب الثاين: العنصر البشري يف العملية اإلنتاجية دوره وأمهيته
 إن العنصر البشري من بني أهم عوامل اإلنتاج لذلك وجب التعرف على خصائصه ومميزاته.

 . العنصر البشري ومميزاته:1
هناك عدة اصطالحات تستخدم مثل العمال، القوى العاملة، املوظفون، األفراد  البشري:. العنصر 1. 1
  1 واإلنسان له طاقتان: أو دخل معني.ألفراد الذين يعملون مقابل أجر املوارد البشرية واملقصود هبا أولئك او 

 :تتوقف إىل حد كبري على قواه اجلسمانية أو العضلية. طاقة جسمانية 
 :يستخدمها الكتشاف طرق أفضل الستغالل طاقاته اجلسمانية وحتسني مهاراته، هذه  طاقة ذهنية

 الطاقة اليت ميتلكها الفرد.
 2للعنصر البشري خصائص ومميزات من أمهها: . مميزات العنصر البشري:2. 1
 الوجدانية : خالفا للوسائل املادية واملالية املتاحة فان البشر ميلكون الطاقات خصائص وجدانية وعاطفية

واالنفعالية اليت حترك هلم سلوكهم وتعطي أبعاد خلرباهتم فتوجيه األداء وتنمية اخلربات وتوجيه اإلدارة 
 واملمارسات تستهدف التأثري على العنصر البشري ابلعواطف والطبيعة الوجدانية.

 طاقاته وسلوكه أي أهنا : اخلربات اليت ميتلكها العنصر البشري تنتج له تغريات يف خصائص التعلم والتكيف
 تنتج أاثر مستقرة على أداء العامل يف املستقبل.

 أن األهداف والطموحات ال تستقر عند حد معني وأنشطتهم الطابع احلركي املتغري لسلوك الفرد :
 وممارساهتم تنتج أاثر تعليمية لديهم، فالعنصر البشري ألي منظمة ميثل عنصر دائم احلركة والتغري.

  أن بعض حمددات سلوك سلوك األفراد وكذلك جوانب وأاثر ال تفصح عن نفسها مباشرةحمددات :
األفراد خاصة املتعلقة خبصائصهم )الدوافع احلاجات، االجتاهات، القدرات..( متثل عوامل كامنة ومستمرة 

ين طريق قياس غري مباشر وكذلك بعض عناصر السلوك متثل النشاط الذهعن ال ميكن الكشف عنها إال 
 ال تفصح عن نفسها خارجيا.

إن الفرد أو العنصر البشري يف العملية اإلنتاجية هو الذي قلب موازين النظر  . أمهية العنصر البشري:3. 1
إىل إدارة املوارد البشرية وأظهر أمهيتها ابعتباره الوحيد القادر على حسن استخدام هذه العناصر من موارد 

                                                 
  .12، ص1997، دار املعرفة اجلامعية، مصر، إدارة املوارد البشريةأمحد صقر عاشور،  1
 .14، ص، مرجع سبق ذكره أمحد صقر عاشور 2
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والفاعلية املطلوبة ومن مث كفاءة العنصر البشري تعكس كفاءة األداء التنظيمي  مادية ومالية املتاحة ابلكفاءة
 1للمنظمة.

 
إن اكتشاف أمهية األداء البشري كمحدد أساسي للكفاءة اإلنتاجية )ما ميلكه اإلنسان من مهارات وقدرات 
وما يتمتع به من دوافع للعمل هو العنصر األساسي يف حتقيق الكفاءة اإلنتاجية( أدى إىل زايدة أمهية وقدرة 

توجيه األداء البشري والتأثري عليه من خالل حسن أدائها لوظائفها، وتستطيع أن توفر إدارة املوارد البشرية يف 
 2للمنظمة أفضل العناصر البشرية )كفاءة، مهارة...( وعليه تظهر أمهيتها من خالل العناصر التالية:

  مواصفات، التوسع والتطور الصناعي احلديث، ومنه كرب حجم العمالة الصناعية وما يشرتط فيها من
 وما حتتاجه من تدريب وإعداد.

 .ارتفاع مستوايت التعلم وزايدة فرص الثقافة العامة للعاملني 
  ،)ارتفاع تكلفة العمل اإلنساين )ألن األجور متثل نسبة عالية من تكاليف اإلنتاج يف مجيع املنظمات

 اجليدة.مما يؤدي إىل زايدة إنتاجية العاملني من خالل البحث والدراسة واإلدارة 
  اتساع نطاق التدخل احلكومي يف عالقات العمل من خالل القوانني والتشريعات العمالية وهذا

 يتطلب ضرورة وجود إدارة متخصصة.
  االجتاه حنو احلجم الكبري )تضخم املنظمات( يف جمال األعمال مع ظهور الشركات القابضة واملتعددة

 اجلنسيات.
                                                 

 .11، ص مرجع سبق ذكرهكامل بربر،   1
 .31، ص2003، الدار اجلامعية، بريوت، إدارة املوارد البشريةحممد سعيد سلطان،  2

 الوقت العنصر البشري المواد الخام

 اآلالت والمعدات

 الموارد المالية

، المنظمة الجامعية إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكامل بربر، المصدر: 

 .17، ص1997للدراسات والنشر، بيروت،

 (: مكانة الموارد البشرية ضمن بقية الموارد3.1) الشكل رقم
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 مات العمالية اليت تدافع عن حقوق العاملني وترعى مصاحلهم.زايدة دور وأمهية النقاابت واملنظ 
 .ارتفاع مستوى تطلعات العاملني الرتفاع مستوايت معيشتهم وزايدة درجة وعيهم وثقافتهم 

 . اعتبار العنصر البشري كمورد اقتصادي:2
دهنه على تطوير  املورد مصدر معروف لثروة اكتشف اإلنسان أمهيتها وتفتح . معىن املورد االقتصادي:1. 2

أساليب فنية متكنه من استغالهلا لنفعه، وهي متثل نوعان من املصادر )الطبيعة واإلنسان(، وما يهم هو 
اإلنسان إذ يعد ثروة هائلة ميكن أن حتقق املعجزات لكل ما أودعه اخلالق فيه من إمكانيات جسمانية وذهنية 

 1رائعة.
اقتصادية يرتتب على " ذو قيمة Stockي على أنه رصيد "من وجهة نظر اثنية يعرف املورد االقتصاد

قياسها يف نقطة زمنية  ميكنمن املنافع واإلشباع، من هذا التعريف يتبني أن املورد هو كمية  استغالل تيار
معينة، وهذا املورد قد يكون مادي )مورد طبيعي، مايل(، أو بشري متجدد أو غري متجدد وخيتلف حسب 

  2درجة تواجده يف الزمان واملكان.
فكرة االهتمام ابإلنسان ليست وليدة الساعة  . فكرة االهتمام ابلعنصر البشري كمورد اقتصادي:2. 2

 Philosophy of“يف كتابه فلسفة اإلدارة  "Oliver Sheldonشلدون"فقد ذكر أُليَفر 
M.G.T”  عاما ذكر فيه أن الصناعة ليست جمرد آالت بل هي جمموعة من اجلهود البشرية، 50منذ حوايل

فماضيها وحاضرها يؤكد أمهية العنصر اإلنساين فيها، والفهم احلقيقي للصناعة هو فهم العناصر الذين يعملون 
 فيها أو يرتبطون هبا.

ة هلا لكن ليس كباقي املوارد األخرى )مثل وهبذا جند أن البشر يف املنظمات يعتربون كمورد ابلنسب
املباين، املعدات، املخزوانت، النقد(، وهم هبذا املفهوم يعتربون املتغري احملوري الذي بدونه تفقد األصول املادية 
قيمتها متاما وميكن أن  تزداد املوارد البشرية يف قيمتها مثلما تزداد قيمة النقود وعليه فاملوارد البشرية جيب 

 3طيطها وتنظيما وقيادهتا بشكل حيقق أهداف املنظمة أي جيب إدارهتا.خت
إن االهتمام برأس املال البشري قدمي رغم معارضة فريق من : 4. االهتمام ابلعنصر البشري كمورد3. 2

'' إذ أحجم عن اعتباره كثروة، J.S.Millاالقتصاديني العتباره رأمسال أو اعتباره كثروة قومية، ومن هؤالء ''
نظر للعنصر البشري  كرأمسال منهم ''آدم مسيث'' الذي اعترب القدرات املكتسبة يويف االجتاه املعاكس جند من 

لسكان بلد ما كجزء من رأمساهلا، واعترب أيضا العنصر البشري كاستثمار ال ينقص من قيمته وال حيد من حريته 
                                                 

 .21، صمرجع سبق ذكره أحمد ماهر،  1
 .14، ص مرجع سبق ذكرهرمضان محمد مقلد وآخرون،  2
 .53، ص1995للكتاب، مصر،  ، مركز اإلسكندريةإدارة األفرادعادل حسن،  3
 .381، ص مرجع سبق ذكرهأحمد محمد مندور وأحمد رمضان نعمة هللا،  4
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ز املعىن الشامل لرأس املال عموما ويضيف له العنصر البشري. مث ''مارشال'' الذي وكرامته، وجند ''فيشر'' يرب 
 أكد أمهية رأس املال البشري بل أكد أمهية االستثمار يف التعلم.

أمام  1960حماضرته الشهرية يف ديسمرب  ''T.W.Schultsوبداية االهتمام اجلاد كان حني ألقى ''
 رأس املال البشري. اجلمعية االقتصادية األمريكية حول

والنتيجة أن كل طفل يولد ميثل زايدة يف شكل عبء على االستهالك ويف نفس الوقت هو زايدة يف عوامل 
اإلنتاج )يد للعمل وعقل يفكر(، وما يهم االقتصادي هو أن الفرد يبدأ بعبء على املوارد، وينتهي بعبء على 

الفرد خالل حياته اإلنتاجية بتعويض ما استهلكه قبل  االستهالك )الشيخوخة(، لنسأل أنفسنا هل يقوم هذا
 دخوله القوة العاملة وبعد خروجه منها.

إن املوارد البشرية تعرب عن الثروة األساسية يف أي منظمة إنتاجية أو خدمية   . تعريف املورد البشري:4. 2
اج  وتظم املوارد البشرية كل وهي عنصر اإلنتاج الرئيسي والذي تطغى أمهيته على ما سواه من عناصر اإلنت

خمتلف النوعيات واجلنسيات ومهما اختلفت وتنوعت مستوايت املهارة وأنواع األعمال  العاملني يف املنظمة من
اليت يقومون هبا، أي أهنا تشمل كل من هيئة اإلدارة والعاملني يف جماالت اإلنتاج، وجمال اخلدمات واملهن 

البشري يطلق على القوى العاملة ودرجة مهاراهتا ومستوى تدريبها املهين ودرجة فمصطلح املورد  1املساعدة.
تنظيمها وانضباطها، وجيب التمييز بني العمالة املاهرة وغري املاهرة والعمالة الفنية وغري الفنية، والعمالة ذات 

 2اخلربة التنظيمية واإلدارية وغريها من جماالت التمييز بينها.
الفاعلة ألي دولة أو منظمة هي تلك اجملموعات من األفراد القادرين على أداء العمل والراغبني  فاملوارد البشرية

يف هذا األداء بشكل جاد وملتزم، ألهنم رأمسال عقلي أي هلم عقول قادرة على التعلم والنمو واإلسهام املؤثر يف 
ساسيان مها املوارد البشرية والطبيعية والتفاعل تعزيز أداء وموارد املنظمة وهذا ألن املورد االقتصادي له مصدران أ

 3بينهما يعطي املورد اإلنتاجي )املوارد املصنعة(.
"إن املوارد البشرية ال قيمة هلا لوال ذكاء اإلنسان وقدرته على اإلبداع"، كما يقول ''فريدريك'' و''مايو'': 

 ن حتت إدارة واحدة لتحقيق أهداف مشرتكة. وهلذا نعترب املنظمة نظام بشري يتكون من عدد من األفراد يعملو 
إن القوى البشرية أهم عناصر اإلنتاج وهي ثروة كل األمم وما لديها من  . خاصية املوارد البشرية:3

إمكانيات النمو يف مجيع اجملاالت العتبارها القوى القادرة على األخذ أبسباب النمو والتجديد، قال املفكر 
منا كل مصانعنا وجتارتنا ووسائل مواصالتنا وأموالنا واتركوا لنا منظمتنا ويف أربع  "الندرو كارنيجي" : "خذوا

                                                 
 .47، ص1997، دار غريب للطباعة، القاهرة،إدارة األفراد والكفاءة اإلنتاجيةعلي السلمي،  1

 .14، صسبق ذكرهرمضان محمد مقلد وآخرون، مرجع  2
 .19ص، مرجع سبق ذكره محمد سعيد سلطان،  3
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سنوات سأعيد بناء نفسي"، هذا القول الشهري يؤكد حقيقة مفادها أن أهم شيء يف اإلدارة هو انتقاء األفراد 
 1املوارد. وتنمية قدراهتم وحتفيزهم. وهذا جيعل املوارد البشرية يف املرتبة األوىل بني بقية

وعلى مستوى املنظمة فإن عملية تنمية املوارد البشرية وتدريبها ال ينظر إليه كعملية استهالكية فقط يف عزلة 
عن العملية اإلنتاجية، وإمنا أصبح ينظر إليها على أهنا "استثمارا" وأهنا مع نشاطات املنظمة وجهان لعملة 

ع على حد السواء. واإلبداع عند اإلنسان هو الثروة احلقيقية واحدة، يستهدفان النهوض مبستوى الفرد واجملتم
 ومنه فإن االستثمار يف، اليت لعبت دورا رئيسيا يف عمارة األرض وحتقيق التمدن والرقي والثراء يف كل العصور

بار أرض الواقع هو الشغل الشاغل لألفراد واملنظمات معا، واعت وتطبيقها علىوتعظيم إبداعاته  املورد البشري
أن إدارة املوارد البشرية تبدأ ابلبحث عن األفراد وتنتهي ابإلحالة على املعاش وإدارة هذه املوارد ابملنظمة 

  2احملافظة...اخل.و تستدعي القيام ابالستقطاب والرتغيب 
جند أن  هذا يستدعي الرتكيز على الظروف احمليطة ببيئة املنظمة وسلوكيات الفرد ومداخل التأثري عليها وبذلك 

كافة املوارد املادية هلا سقف لعائد إنتاجي، أما الطاقة البشرية فهي املورد الوحيد الذي ال حدود ألفكاره أو 
 3طاقاته ومن مث ال سقف لعوائده أو إسهاماته والتكلفة هنا تصبح ليس هلا داللة معنوية.

 املبحث الثالث: التحديد النقدي لألصول البشرية ومصادر تراكمها
حماسبة املوارد البشرية تستدعي حتديد قيمة مالية أو نقدية لألصل البشري وكل منظمة تريد حتقيق قدرة إن 

 .تنافسية وزايدة مردوديتها تسعى إىل االستثمار يف مواردها البشرية ابعتبارها كأصول وجب االستثمار فيها
يمة نقدية ألصول املشروع )يف إن حتديد ق املطلب األول: التحديد النقدي لقيمة األصول البشرية: 

ميزانيته( يوفر معلومات حماسبية  ومن جهة تكاليفه ستقيد يف إعداد املوازانت التخطيطية الالزمة للتعلم 
والتدريب، وجتهيز رأس املال البشري يعترب انفع مبقارنة االستثمار يف األصول البشرية )أي ما تتحمله من 

احلوافز....(، مع االستثمار يف األصول األخرى. ومنه ليس قيمة رأس املال نفقات األجور، التدريب والتعلم، و 
املستثمر هي فقط األصول املادية لذا جيب أن تضاف هلا قيمة األصول البشرية حىت يظهر املعدل العائد على 

 4االستثمار قريب من احلقيقة.
املنظمة تقوم بتخصيص جزء من مواردها  إن إدارة . اإلطار العام للتحديد النقدي لقيمة األصول البشرية:1

إلنفاقها على اختيار وتعيني وتدريب املوارد البشرية للمنظمة، فالكثري من هذه املنظمات ال تتحمل هذه املبالغ 
الطائلة ما مل تتوقع أن حتصل على مردود مادي أو غري مادي )خدمات( تزيد أو على األقل تتعادل مع 

غري مباشرة خالل فرتة زمنية معينة طويلة نسبيا ونعرب عن هذا بتخصيص موارد اإلنفاق بطريقة مباشرة أو 

                                                 
 .220، صمرجع سبق ذكرهكامل بربر،  1
 .93، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةصالح الشنواني،  2
 .11، صمرجع سبق ذكره عادل حسن،  3
 .180، ص1993، دار الكتاب العلمية، مصر، المحاسبة بحوث واجتهاداتأبو الفتوح علي فضالة،  4
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حالية للحصول على موارد مستقبلية. وهبذا نستخدم هذا اإلثبات على اإلنفاق على تكوين رأس املال البشري 
 1يف الوحدة االقتصادية هو إنفاق رأمسايل مبعناه احملاسيب وليس إنفاقا جاراي.

عالقة موجبة بني قيمة هذا العائد وقيمة رأس املال البشري، وهذا بعد أن يتم إجياد وحتديد قيمة ومن هنا توجد 
نقدية له يف ميزانية املنظمة، ومنه قيمة األصول البشرية هي القيمة النقدية الرأمسالية جملهود العاملني يف املشروع 

 2االقتصادي.

ن احملاوالت لتطوير طرق قياس قيمة األفراد للمنظمات ومن لقد بذلت الكثري م . حماسبة املوارد البشرية:2
هذه احملاوالت أسلوب حماسبة املوارد البشرية. ومن أهداف هذا األسلوب احلصول على قوائم مالية واقعية عن 
املوجودات البشرية إضافة إىل املوجودات املالية واملادية، حيث أن جناح وفاعلية أية منظمة ليس فقط بقدر ما 

تلك من معدات وأجهزة وموارد مالية ومادية وإمنا ابملهارات والقابليات ودوافع األفراد ووالئهم للمنظمة، ولذا مت
البد وأن يكون هلذه املواصفات قيم تعكس فاعلية وأداء املنظمة فيما يتعلق ابملوارد البشرية لديها، فدور حماسبة 

رد البشرية يف املنظمة ولذلك البد من إعادة النظر يف حماسبة املوارد املوارد البشرية يربز يف الطرق التقييمية للموا
 3البشرية وتكاليفها.

ونعين هبا " تقدير نقدي للقيمة الرأمسالية للجهود البشرية على مستوى املنظمة . قيمة رأس املال البشري: 3
 ورد البشري يف ميزانية املنظمة هي:خالل احلياة اإلنتاجية ابلنسبة للمنظمة، والواقع أن قواعد حتديد قيمة للم

 سهولة وفهم اإلطار النظري لتحديد قيمة تكاليف التعلم والتدريب وقيمة العائد، 
 .طريقة حتديد القيمة النقدية لرأس املال البشري من الصعب تطبيقها عمليا 

ال البشري هي جزء من ومن هذا تكون األصول البشرية تساهم مسامهة فعالة يف اإلنتاج والربح، وقيمة رأس امل
قيمة رأس املال الكلي للمشروع، ومن الوجهة احملاسبية أصبح القياس احملاسيب لقيمة العنصر البشري يعتمد 
على قياس التكوين الرأمسايل البشري، أي االعتماد على قياس القيمة االقتصادية للموارد البشرية واليت تعتمد 

القياس حبالته الطبيعية بل من حيث عالقته وتعاونه مع زمالئه  على فكرة أن الفرد العامل ليس هو حمور
 4وابلدور الذي يلعبه يف املنظمة.

يعترب رأس املال البشري العنصر األساسي يف املنظمة الذي  املطلب الثاين: مصادر تراكم رأس املال البشري:
 تراكمه، وأشكال االستثمار فيه. يعود عليها بعوائد من خالل االستثمار فيه، ولذا وجب التعرف على مصادر

                                                 
 .05، صذكره حمد عصام زايد ، مرجع سبقم 1
 . 06، صنفس المرجع 2
 .21، ص1999، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، إدارة الموارد البشريةسهيلة محمد عباس وعلي حسين علي،  3
 .07، صذكره محمد عصام زايد، مرجع سبق 4
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إن خمزون رأس املال البشري يوجد يف وقت حيث يكون جزء  . أشكال االستثمار يف رأس املال البشري:1 
معني منه بقرارات فردية، يف حني يوجد جزء آخر منه بقرارات مجاعية هذا يف حاالت وجود وكالء عنهم وهم 

والذي أيخذ عدة أشكال، منها األكثر معرفة واألكثر وضوحا يهم الذين يعرضون مناسبات االستثمار اخلاص 
 1رأس املال البشري الذي ميتلك خربة أثناء الدراسة مث املعرفة والتأهيل املكتسب )اخلربة( أثناء احلياة املهنية.

البشري، ويف  مث أتيت العناية الصحية واألمن، حىت احلصول على املعلومات الوظيفية تعترب استثمار يف رأس املال
األخري جند من بني جماالت االستثمار يف رأس املال البشري التدريب والتعلم أو إمجال املعارف، ومنه أشكال 
االستثمار يف رأس املال البشري تضمن االستعمال الكامل للموارد النادرة. فجميعها تقود إىل وجود طاقة 

هم وهو ما يرتجم التغيري يف سوق العمل برفع األجور ومنه فيزايئية وعقلية لألفراد مما يؤدي لتطوير إنتاجيت
 تصنيف أشكال االستثمار البشري يف:

 استثمار يف املعرفة، 
 التنقالت، 
 .استثمار يف الصحة واألمن 

إن العنصر البشري ابملنظمة يعترب أصل  . العنصر البشري يف املنظمة كأصل بشري وجب االستثمار فيه:2
من جهة يساهم يف العملية اإلنتاجية ومن جهة أخرى يعترب العنصر األساسي هلا إذ ضمن ابقي األصول، فهو 

، وبه حتقق أهدافها املسطرة وأهداف األفراد العاملني هبا. إذن فهو أساس النشاط  به أنشأت املنظمة وبه تسرير
 .االقتصادي

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
 .08، صنفس المرجع 1
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إىل أمهيته داخل انطالقا من اعتبار العنصر البشري أصل ضمن ابقي األصول ابلنظر 

املنظمة فإنه ينبغي على أي منظمة أن هتتم مبواردها البشرية وأن تستثمر فيها ولكن اإلشكال الذي 

يطرح نفسه هو كيفية قياس العائد من وراء هذا االستثمار والصعوابت اليت تواجهها هذه العملية 

 ،يت تنجر عن عملية االستثمارابلرغم من سهولة اإلطار النظري للتحديد النقدي هلذه التكاليف ال

وألن االستثمار يف البشر الذين تفقدهم املنظمة يعترب خسارة كبرية ابلنسبة هلا فإن بقائها يف 

األجل الطويل يعتمد إىل حد كبري على تنمية مواردها البشرية ابالستثمار فيها، لذلك جيب 

ليه فإنه جيب على كل منظمة أن تعىن وع ،تدريب املنظمة ملواردها البشرية تدريبا فعاال وتعليمهم

 أحد أهم مصادر تراكم رأس املال البشري.ابعتبارها ابالهتمام بعملية التدريب 
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حيث كان يستخدم بصفة أساسية يف تزويد املوظف  ،لقد زاد االهتمام ابلتدريب خالل السنوات األخرية

ابملهارات الفنية مثل تدريب املدرس على كيفية إعداد خطة الدرس بشكل سليم، إال أن التدريب الفين مل يعد  

إجراء التدريب كافيا بسبب ضرورة أن تتكيف املنظمة مع التغريات التكنولوجية السريعة واملتالحقة، ويتطلب 

ونظرا ألن زايدة درجة املنافسة  ،يام الفرد بكيفية حتليل البياانت ورسم اخلرائط واألشكال البيانيةتعليمي يتضمن ق

تتطلب حتسني مستوى اخلدمة فإن املوظفني حباجة إىل تدريب يف جمال خدمة املستهلك حول أهم األساليب 

ية قيام املنظمة إبجراء العديد من والقدرات لتقدمي أفضل خدمة للعمالء، وال شك أن هذه التحدايت تزيد من أمه

وقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث حيث يتناول املبحث األول مدخال لسياسات  ،الربامج التدريبية

التدريب وأمهيته، يف حني أن املبحث الثاين يتطرق إىل إعطاء نظرة عن حتديد احتياجات ووسائل التدريب، 

قييم األداء عن طريق تقييم التدريب وذكر ملبادئ ومؤشرات جناح الربامج لنذهب يف األخري إىل احلديث عن ت

 التدريبية كمبحث اثلث.
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 املبحث األول: مدخل لسياسات التدريب وأمهيته
يعترب التدريب أحد جماالت االستثمار يف رأس املال البشري وهلذا تسعى املنظمات إىل إتباع سياسات خمتلفة له 

 .أمهيته البالغةمن خالل 
 املطلب األول: ماهية التدريب 

إن التدريب هو أحد الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة من أجل تطوير وتنمية القدرات العلمية والسلوكية للعاملني 
 1ابلشكل الذي ميهد الطريق حنو منو املنظمة وازدهارها ومواجهة التغريات على مستوى البيئة الداخلية واخلارجية.

( وهو يرمي يف Formationلقد ابتدع الفكر اإلداري الفرنسي مصطلح التكوين) 2تعريف التدريب:. 1
األصل إىل التكوين األساسي واألويل للمهارة واملعرفة وهذا املصطلح مازال مناسب لبدأ العملية أو اخلطة التدريبية 

( وتعين التدريب، وال خيتلف Trainingاإلجنليزي)اليت تبدأ اباللتحاق ابلعمل ويشار إليها يف الفكر اإلداري 
مدلول الكلمتني يف شيء إال أن األوىل كل أوجه التعلم اليت يتلقاها الفرد من قيم ومهارات وثقافات وأفكار 

وكلمة التدريب يسري مفهومها على التعلم أيضا يف نطاق مهنة معينة ابعتبار ارتباطها ابجلانب  ومعلومات عامة.
 .3لك فمن الناحية الواقعية فإن التدريب هو األكثر استخداما من قبل القطاع اإلنتاجي بصورة عامةالعلمي لذ

وبذلك فالتعاريف اليت وردت حول التدريب )التكوين( كثرية ومتنوعة، وجلها تصب يف جوانب حمددة للتدريب 
 وجنمل أهم التعاريف الواردة فيما يلي: 

املنظم الذي يستطيع األفراد من خالله اكتساب مهارة أو معرفة جديدة اإلجراء على أنه التدريب  يعرف"
 4تساعدهم على حتقيق أهداف حمددة".

أو زايدة وتطوير املهارات  ذلك النشاط املنظم واملبين على أسس علمية واخلاص ابكتسابكما عرف على أنه   "
املنظمة وتوجيه سلوكهم ابجتاه رفع كفاءهتم يف األفراد العاملني ابملنظمة وتعميق معرفتهم أبهداف  دىواملعارف ل

 5أداء األعمال املكلفني هبا".
نشاط خمطط يهدف لتنمية القدرات واملهارات الفنية والسلوكية لألفراد العاملني لتمكينهم من أداء  عرف على أنه"

التدريب يف منظمات فاعل ومثمر لبلوغ أهدافهم الشخصية وأهداف املنظمة على أعلى كفاءة ممكنة، وقد أصبح 
األعمال احلديثة نشاطا رئيسيا وجزءا هاما من تكاليف العمالة، وابلتايل تدريب األفراد يعد من أهم أنواع 

 6االستثمار يف املوارد البشرية".
 التدريب هو عملية منظمة هتدف لتنمية قدرات الفرد داخل املؤسسة.  من خالل التعاريف السابقة نستنتج أبن

                                                 
 .207،ص2003عبد املعتال، دار املريخ للنشر، الرايض،  ، ترمجة حممد سيد أمحد إدارة املوارد البشريةجاري ديسلر،  1
 87، ص1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ،  الرتشيد االقتصادي للطاقات اإلنتاجية يف املؤسسةأمحد طرطار،  2
 .88نفس املرجع، ص 3
 .130، ص2006، عامل الكتب احلديثة، األردن ،  إدارة املوارد البشرية مدخل اسرتاتيجيعادل حرشوش صاحل وآخرون،  4
 . 226، ص1994، منشورات اجلامعة املفتوحة، طرابلس ،إدارة األفرادصاحل عودة سعيد،  5
 .250، صذكره د منصور، مرجع سبقمنصور أمح 6
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 :واملفاهيم املرتبطة به التدريب. 2
إن املقصود من التدريب والتطوير هو كافة اجلهود املخططة واملنفذة لتنمية قدرات،  . التدريب والتطوير:1. 2

معارف ومهارات العاملني ابملنظمة على اختالف مستوايهتم وختصصاهتم وترشيد سلوكياهتم، مبا يعظم من 
كما يشمل   ،فاعلية أداءهم وحتقيق ذواهتم من خالل أهدافهم الشخصية وإسهامهم يف حتقيق أهداف املنظمة

التدريب والتطوير تنمية املوارد البشرية عموما وكذا التنمية اإلدارية بتنمية مهارات الرؤساء من خالل تطوير 
حيث تتضمن جهود التدريب والتطوير  ،مهاراهتم يف ممارسة العملية اإلدارية وحتليل املشكالت واختاذ القرارات

غيري اإلنساين والتعلم لتطوير معارف ومهارات الفرد وكذا قيمة نشاطي التعليم والتدريب ويهتم كال منهما ابلت
 1وسلوكيات العمل، ولكنهما خيتلفان يف اإلطار والعمق.

هو أسلوب تدرييب حيث يركز على مجاعات العمل  أكثر من الرتكيز على الفرد  فهو  . التطوير التنظيمي:2. 2
تطوير للنظام ككل وليس تطويرا للفرد يف حد ذاته ويتمثل ذلك من التغيري املخطط من جانب إدارة املنظمة 

راطية كمرحلة على املدى الطويل لقيم ودوافع وسلوكيات العمال على اختالف مستوايهتم لتكون مجاعية ودميق
أوىل، مث اإلفادة من القيم السلوكية اجلديدة املتعلقة إبعادة التنظيم، واهلدف هنا هو شيوع روح الفريق 

 2بفاعليتها وحتسني املناخ التنظيمي للمنظمة.
ز من جهة اثنية جند التطوير اإلداري والذي يركز على تنمية األفراد الذين يشغلون مراك . التطوير اإلداري:3. 2

إدارية فقط، ابالهتمام ابخلربة واالجتاهات واملهارات الضرورية لكي يصبح الشخص مديرا فعاال فال بد من 
تدعيم اإلدارة، وتنفيذ وتقييم التطوير اإلداري وفقا ألهداف املنظمة واالحتياجات الفردية للمديرين، أو وفق 

 3التغيري املتوقع يف الفريق اإلداري.
إن جهود التدريب والتطوير تشمل نشاطي التعلم والتدريب حيث يهتم كال  4والتدريب: . اختالف التعلم4. 2

منهما ابلتغيري اإلنساين والتعلم لتكوين معارف ومهارات الفرد وكذا قيمه وسلوكياته، لكنهما خيتلفان يف اإلطار 
 العام، وعليه يكون الفرق بني التدريب والتعلم يلخص يف النقاط التالية:

 حيث يهدف التعلم إىل إمداد األشخاص ابألسس اليت ينطلقون منها كل حسب جمال  اهلدف: من حيث
فيما يكون التدريب أكثر ختصصا وحتديدا، فهو يهدف إىل متكني  ،ختصصه إىل جماالت العمل املختلفة

 الشخص من إتقان العمليات حبد ذاهتا.
 :رتباطه أبهداف املنظمة إال إذا كان يف مراحله يرتبط التعلم أبهداف الفرد أكثر من ا من حيث االرتباط

بينما التدريب يرتبط أبهداف وحاجات املنظمة انطالقا من تغري مهارات  ،األخرية كإعداد سابق للوظيفة
 وسلوكيات الفرد واجلماعة للوصول إىل حتقيق أعمال معينة.

                                                 
 .247، صذكره أمحد سيد مصطفى، مرجع سبق 1
 .250نفس املرجع، ص 2
 .718راوية حممد حسن، مرجع سابق، ص 3
 .190، صذكره عثمان حممد عثمان وإمساعيل محيد، مرجع سبق 4
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 :عامة لإلملام ابلبيئة ككل، أما التدريب التعليم يؤدي إىل زايدة وتعميق املعرفة والثقافة ال من حيث األداء
 فيؤدي إىل تعميق املهارة واملعرفة املتخصصة لذا األشخاص خبصوص إجناز األعمال وأداء الوظائف احملددة.

 :التعلم هو فهم املعرفة وتفسريها، فهو ال يعطي إجاابت قاطعة ولكنه يعمل على تنمية  من حيث التطبيق
حيدد العالقات بني متغريات ترتبط ببعضها البعض، يف حني أن التدريب هو هن منطقي رشيد يستطيع أن ذ

 تطبيق للمعرفة عن طريق متكني األفراد من اإلملام والوعي ابلقواعد واإلجراءات املوجهة أو املرشدة لسلوكهم.
ارة يتطلب فالتعلم والتدريب عمليتان متالزمتان يصعب فصل أي منهما عن اآلخر، مثل تعلم الفرد أصول اإلد

زايدة معرفة الفرد النظرية عن هذا العلم)عملية التعلم( وكذلك تصنيف هذه املعرفة النظرية يف املنظمة يعترب تدريبا، 
 1ومنه التعلم يتضمن جوانب املعرفة العامة أما التدريب فريتبط ابلوسائل واإلجراءات اخلاصة أبداء وظيفة معينة.

يتداخل معىن كلمة التنمية مع معىن كلمة التطوير يف اللغة تطوير اإلداري: . التدريب وتنمية القدرات أو ال3
( ليدل على التنمية مبعىن Développementاإلجنليزية واللغة الفرنسية، حيث يستخدم مصطلح واحد هو)

مو عرب السلم االرتفاع يف السلم الوظيفي، ومبعىن تطوير احملتوى الوظيفي، ويف العربية فالتنمية الوظيفية تعين الن
الوظيفي من املستوى األدىن إىل املستوى األعلى، وأما التطوير الوظيفي فيعين التطوير يف احملتوى الوظيفي يف ذات 

 2املستوى أو إىل مستوى أعلى.
 املطلب الثاين: أمهية، سياسات ومبادئ التدريب 

ر يف الربامج التدريبية املراد إتباعها وسياسة إن للتدريب أمهية ابلغة يف حتقيق أهداف املنظمة وهذا من خالل النظ
 التدريب اليت تتناسب معها.

الحقا  واليت سنشري إليها بناءا على ما سبق جنمل أهم جماالت التدريب يف عناصر أربع :3. جماالت التدريب1
فهو منهج متواصل حيث تعترب عمليات التدريب اليت تقوم هبا املنظمة لعماهلا يف مجيع املستوايت والتخصصات، 

يستلزم من كل فرد أن يتبع مستوى التطور ابلتكوين لكي ال يصبح من املتخلفني، ونتيجة التطور التكنولوجي 
اهلائل والذي حيصل يوما بعد يوم توضع تقنيات جديدة للعمال، ووسائل جديدة للتنظيم العملي ومعارف جديدة 

رية مرغمني على إتباع اقتصاد معقد أكثر فأكثر أين يوجد األداء لإلدارة، فمديري املنظمات ومسريي املوارد البش
اجليد والقدرات اخلالقة يف مجيع مستوايت املنظمة خاصة اإلطارات وعليه فالتدريب يهم كل أعضاء التنظيم مبا 

 :4فيهم املسريين واإلطارات العليا واملتوسطة وابقي العمال، وتتمثل العناصر األربعة للتدريب فيما يلي
 ؛التدريب على العمل لألفراد اجلدد  وإعادة التدريب لألفراد القدامى -1
 ؛التدريب اإلشرايف أو اإلداري -2

                                                 
 .191-190، ص: ذكره عثمان حممد عثمان وإمساعيل محيد، مرجع سبق 1
 .55، ص1996، بيمك، مصر، إسرتاتيجية االستثمار البشريعبد الرمحان توفيق،  2

3 A.Bendi abdallâh, La formation du personnel gage du succès de l’entreprise en économie de marche, n°:23 

Avril1995, Algérie presse service, l’économie, p22. 
 .96صالح الشنواين، مرجع سبق ذكره، ص 4
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 ؛التدريب على األمن حسب نشاط املنظمة -3
 التدريب لتعليم األفراد وتثقيفهم. -4

 :1وهبذا ميكن أن حندد أهم جماالت التدريب الرئيسية كما يلي
  ؛وعالقات كاملعرفة العلمية املتخصصةحتصيل املعارف من مفاهيم ومعلومات، 
 اكتساب املهارات سواء كانت حركية حسية أو عقلية كطرق التفكري وحل املشكالت. 

مبا أن التدريب والتعلم عمليتني متالزمتني فهما يتميزان مبجموعة من املبادئ واليت . مبادئ التدريب والتعليم: 2
 :2ها مايليجيب أن تؤخذ بعني االعتبار وأمه

ال تظهر آاثره إال بعد أن يوضع موضع التطبيق فهو نشاط متغري . يعترب التدريب استثمار طويل املدى: 1. 2
 ومتجدد بطبيعته.

يسعى الفرد لتحقيق أهدافه من خالل تواجده يف . الدافعية أو التحفيز لتحقيق األهداف الشخصية: 2. 2
ها يف جمال عمله هي حتقيق األمان الوظيفي، واحلصول على املنظمة ومن أكثر األهداف اليت يرغب الفرد يف حتقيق

حوافز العمل املادية واملعنوية، وتقدير اآلخرين مع املركز االجتماعي واملسؤولية واالجناز، فإذا كان التدريب يساعد 
ة الفرد على حتقيق بعض هذه األهداف فإن هذا يسهل من عملية التعلم، فالفرد الذي حيصل على فرصة لزايد

وحتسني مهاراته يكون لديه دافعية عالية للتعلم، ألنه يرى أن زايدة مهاراته ستمكنه من زايدة دخله وشعوره 
 ابألمان.

سرعة( فهذا  ،عندما يعرف الفرد مدى تقدمه يف عمله مقاسا ببعض املعايري )جودة، كمية. معرفة النتائج: 3. 2
أو املعلومات املرتدة تؤثر على عملية التعلم  لمه، فمعرفة النتائجأن يتعيساعد على حتديد أهداف تتعلق مبا بقي له 

لومات املرتدة )املدرب، بعد أن يتأكد الفرد أنه ليس من الصعب حتقيق األهداف من التعلم، ومن وسائل توفري املع
شكل بياين  برامج التدريب( هي التفسري، الشرح الشفوي، االختبار الكتايب. كما ميكن رسم خريطة  أو،املتدرب

يوضح مدى تقدم الفرد أو اجملموعة وهو ما نسميه مبنحىن التعلم، حيث يفيد يف تقدمي معلومات عن تقدم 
 التدريب، تقدير التدريب والوسائل املستعملة.....اخل.

برامج التدريب جيب أن ينظم كل جزء منها حبيث يدرك الفرد الغرض منه،  . توافق برانمج التدريب:4. 2
ا ذافقه مع األجزاء األخرى من الربانمج، وكل جزء جيب أن يبىن على األجزاء اليت مت تقدميها من قبل وهومدى تو 

 للقضاء على الفجوات بينها.
املمارسة تؤدي إىل اإلتقان وقيام الفرد ابلعملية اليت يتدرب عليها أو مناقشة أفكاره  . املمارسة والتكرار:5. 2

 لمه أو يناقشه، أما التكرار لعدة مرات يسهل للفرد القيام بعمله.تساعده يف الرتكيز على ما يتع

                                                 
 .120، ص1999، دار الكتاب، مصر، املوارد البشرية بني النظرية والتطبيقأمني ساعايت،  1
 .315-314علي السلمي،مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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معظم املنظمات تقوم أو ترغب يف تركيز العمل حىت يعود املدرب بسرعة  . الفرتة الزمنية احملددة للربانمج:6. 2
تتابعة أو فرتات ا كان من املفيد إعطاء التدريب أايم متتالية أو مذإىل العمل، وعليه جيب على املنظمة حتديد ما إ

 زمنية أو فواصل زمنية أطول، حيث يعتمد مثل هذا القرار على املوقف ونوع التدريب.
هل من األفضل أن يتم تعليم الفرد على العمل ككل مرة واحدة أم  . التدريب الكلي والتدريب اجلزئي:7. 2

ستوى الوظيفة حمل التدريب، نوعية من األفضل أن يتعلمه أبجزاء منفصلة )جزء بعد جزء(، وهذا القرار خيضع مل
 1املواد املتعلمة، حاجة املنظمة للمتدربني.

التأكيد على أن التدريب عملية مستمرة ال تنتهي إال إبهناء عمل املوظف يف املنظمة من  . االستمرارية:8. 2
  2خالل الربط بني املسار الوظيفي واملسار التدرييب.

التدريبية شاملة لتنمية املوارد البشرية العامة من خالل مسار وظيفي تدرييب أن تكون اخلطة  . الشمولية:9. 2
 3إداري واضح ومتدرج يسهم يف تنمية املهارات اإلدارية والتخصصية لزايدة كفاءة األداء ابملنظمة.

د فعليا الفرد املتدرب وجيعله يستفيدى هذا يوفر الدافع ل . ضرورة ربط التدريب حبوافز معينة للمتدرب:10. 2
من التدريب ويتعلم بسرعة  ويتم ذلك بربط التدريب هبدف يرغب املتدرب كزايدة دخله، ترقيته إىل وظيفة أعلى  
إضافة إىل التقدير واالحرتام، الرتشيح إىل دورات تدريبية يف اخلارج...اخل، فبوجود احلافز ختلق الرغبة والدافع 

 :4املبادئ نعتربها تكميلية ومنهاوتوجد جمموعة أخرى من  احلقيقي لدى الفرد.
  علمه الفرد ونقله إىل الواقع)حمل العمل(يضرورة تطبيق ما،  
  حىت يتمكن من تعديل موضوعات ، انمج التدرييب وبعد عودته للعملمتابعة تقدم املتدرب أثناء تنفيذ الرب

 ،ة األداء وإنتاجيتهالربانمج ليتفق مع احتياجات الوظيفة، وللتمكن من قياس أثر التدريب على مهار 
 مراعاة إمكانيات القائمني على التدريب وحسن اختيارهم، 
  يعترب التدريب أداة مرنة لسد حاجة إدارة املوارد البشرية ابملنظمة، مع ضرورة أن ميتد ليسد احلاجات من

 النواحي اإلنسانية إضافة إىل النواحي املادية.
املنظمات تعيد النظر يف براجمها التدريبية لغرض حتقيق املزااي التنافسية أصبحت : 5. أمهية التدريب كاستثمار3

وهذا من خالل الربط بني الربامج التدريبية واألهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة ويتم الرتكيز على نوعية عالية من 
ع والعالقات اإلنسانية. التدريب، وعليه ميكن أن حندد أمهية التدريب ابلنسبة للفرد واملنظمة، مث ابلنسبة للمجتم

فالعنصر البشري ميكن أن جيدد نفسه من خالل التدريب ألن ما ينفق عليه ميثل استثمارا حقيقيا، يف حني تظل 
 املوارد الطبيعية مبفردها تعيش خطر النفاد وعدم التجديد ويظل هلا طابعها الظريف احملفوف ابملخاطر.

                                                 

 .17-174، صذكره راوية حممد حسن، مرجع سبق 1
 .111، ص2000، دار غريب للطباعة، القاهرة، التدريب والتنمية البشرية آفاق جديدة يف التنمية البشرية والتدريبرضا نصر هللا، متطلبات 2
 .112، صنفس املرجع  3
 .530صاحل عودة سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .108سهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع سبق ذكره، ص 5
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 :1ملنظمة من االستثمار يف التدريب فيما يليوميكن أن حندد أهم الفوائد اليت حتققها ا
 :إن زايدة مهارات األشخاص أو إضافتها سينعكس على نوعية وكمية اإلنتاج احملقق األمر الذي  زايدة اإلنتاجية

 يربر اعتماد برامج تدريبية منظمة ومستمرة لضمان حتقيق األهداف املسطرة وأداء األعمال مبهارة كبرية.
 ونعين هبا زايدة الثقة واالستقرار النفسي للفرد مما ينعكس على روحه املعنوية  عنوية لألفراد:رفع درجة الروح امل

 واندفاعه للعمل ويساهم هذا يف بقائه ابملنظمة ويف حتسني العالقات اإلنسانية للعمل كذلك.
 :إن أغلب احلوادث حتدث لنقص اخلربة أو عدم استجابة ظروف العمل بشكل كامل،  ختفيض حوادث العمل

 والتدريب اجليد كفيل إبعداد الفرد وأتهيله ألداء العمل بطريقة أمنية وسليمة تقل فيها حوادث العمل.
 ألنه يعين التخطيط والتنمية ابلقياس إىل األهداف املوضوعة. :التدريب يعترب استثمارا حقيقيا 

 :              2. أمهية التدريب للمنظمة1 .3
  يساهم يف جتديد وإثراء املعلومات اليت حتتاجها املنظمة لصياغة أهدافها وتنفيذ سياستها وتوضيحها للمنظمة

 ،واملسامهة يف بناء قاعدة فاعلة لالتصاالت واالستشارات الداخلية
  تطوير براجمها وإمكانياهتا وتعزيز القدرة التنافسية هلا، يساهم يف انفتاح املنظمة على العامل اخلارجي هبدف

 ،خاصة مع التقدم التكنولوجي الذي أدى لظهور احتياجات تدريبية جديدة
 ...اإلسهام يف تقدمي خدمات ذات جودة مع خفض تكلفة األداء من وقت وأجور ونفقات أخرى، 
 اظ على فعاليته من خالل وجود رصيد من األفراد يضمن استمرار التنظيم واستقراره أي قدرة التنظيم على احلف

 املدربني لشغل أي منصب فور خلوه.
 طريق املهارة الكبرية املكتسبة من التدريب املخطط الذي يسفر عن ختفيض  نالنهوض ابإلنتاج كما ونوعا ع

 .3حوادث العمل فرتة التعلم وازدايد اإلنتاجية، ومنه كفاءة األفراد عن طريق التدريب تؤدي إىل ختفيض عدد
 التخفيض من حدة اإلشراف فاألفراد الغري مدربون ميثلون دائما مصدر قلق وإزعاج للمشرف املباشر، 
  زايدة االستقرار واملرونة يف أعمال املشروع: حيث جند الفرد املدرب يضيف قيمة للمشروع ابلعمل على زايدة

شاط والقدرة على التكيف مع التغريات اليت حتدث استقراره ومرونته أي احلفاظ على الكفاءة يف ممارسة الن
 ،على مستوى العمل املنجز

  رفع الروح املعنوية: على كل فرد يف املنظمة أن يكون ذا اهتمام بنوع التدريب الذي ميارسه، فاكتساب الفرد
 للمعرفة واملهارة يكسبه شعورا ابلوعي جتاه املنظمة من خالل إحساسه ابألمن واألمهية.

 
 

                                                 
 .237-230صاحل عودة سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 251، صسبق ذكره راوية حممد حسن، مرجع  2
 .181، ص2004، دار غريب للطباعة، القاهرة، السلوك التنظيمي وإدارة األفرادعبد الغفار حنفي،  3
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 : 1. أمهية التدريب لألفراد2. 3
 يساعد األفراد يف حتسني فهمهم للمنظمة واستيعاهبم لدورهم فيها، 
 يساعد األفراد يف حتسني قراراهتم وحل مشاكلهم يف العمل والتقليل منها، 
  يطور وينمي العوامل احملفزة على األداء ويوفر الفرصة للتطور والرتقية يف العمل، أي أنه ابلتدريب

الفرد الثقة بنفسه ويتحقق له نوع من االستقرار النفسي، ورفع الروح املعنوية له مما ينعكس سيكسب 
 إجيااب على املنظمة.

 يساعد يف تقليل القلق الناجم عن عدم املعرفة ابلعمل أو قلة املهارة اليت تؤدي إىل ضعف يف األداء، 
 أو مدير الستيعاب معارف  أو موظف يعها سيحتاج كل عاملمع هذا التطور والتسارع يف امليادين مج

 .2ومهارات جديدة )كاعتماد الياابن مبدأ التدريب املستمر كمرادف للتحسني املستمر(
إن إسرتاتيجية التدريب والتنمية اإلدارية هي السبيل لتهيئة رؤساء ومرؤوسني فاعلني : 3. سياسات التدريب4

، لتنافسية، والنظرة الطويلة األجلواملنتجات اجلديدة والقدرات اأكفاء وهي السبيل للتطوير يف اجلودة والتكلفة 
[ سنوات )أي 10-5واملدخل اإلسرتاتيجي للتدريب يتمثل يف ختطيط طويل األجل ملدى زمين يرتاوح بني ]

ولكي يكون التدريب فعاال جيب أن تصاحبه دراسات وحبوث  مراجعة للماضي وحتليل احلاضر واملتغري،...(.
 لتعرف على احلاجة إىل التدريب والتعرف إىل متطلباته.مستمرة اب

ومنه يعتمد التخطيط لالستثمار البشري على حتليل ظروف البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة، كما يعتمد على ما 
حتتويه من فرص ومعوقات ورؤية إمجالية ملكوانت املنظمة، كذلك اإلعداد والتغيري والقياس والتقييم مع تطورات 

 4شاملة وحميطة ألبعاد املواقف القائمة واحملتملة.
 املبحث الثاين: حتديد احتياجات ووسائل التدريب

إن قيام املنظمة أبي برانمج تدرييب يتوافق مع أهدافها املسطرة يتطلب منها اإلملام ابالحتياجات التدريبية، وكذا 
  وسائل وأساليب تدريب.

 التدريباملطلب األول: أهداف واحتياجات 
 لتحديد االحتياجات التدريبية وجب التعرف على األهداف املراد الوصول إليها من خالل العملية التدريبية.

جيب أن ننظر إىل التدريب على أنه ليس هدفا يف حد ذاته وإمنا هو وسيلة لتحقيق هدف  . أهداف التدريب:1
شأهنا الوصول ابألداء اإلنساين يف العمل إىل أقصى معني أو أهداف مسطرة، فهو وسيلة إدارية وفنية وعملية من 

 5حد ممكن ابلشكل واألسلوب الذي حيقق االستخدام األمثل للموارد البشرية املتاحة للمنظمة.

                                                 
 .110سهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .310راوية حممد حسن، مرجع سابق، ص 2
 .199صاحل الشنواين، مرجع سبق ذكره ، ص 3
 .70، صذكره عبد الرمحان توفيق، مرجع سبق 4
 .197، صذكره منصور أمحد منصور، مرجع سبق 5
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 ومنه جند أهم أهداف التدريب هي:
  وبني إحداث تغيري يف سلوك الفرد وتصرفاته مع غريه ومع اجلماعة واملنظمة بصفة عامة، ألن العالقة بينه

غريه هي عالقة ) أخد وعطاء، أفعال وأقوال، فعل وانفعال أتثري متبادل..(، وهذا يتمثل يف سلوك الفرد 
 ،الذي له القدرة على تعديل سلوكه ابلشكل الذي يالءم مصلحة املنظمة

  احلوافز حيقق التدريب هدف الفرد أو غايته يف العمل، كتحقيق الرتقية أو زايدة األجر فيكون التدريب أحد
 ،اليت حترك دوافع الفرد جتاه املنظمة والعمل هبا

 ال التقدم التكنولوجي أو اآليلوسيلة ملواجهة التحدايت اليت تتعرض هلا املنظمة خاصة اخلارجية يف جم 
 ،إنتاج، توزيع، استهالك..( أو حتدايت جو املنافسة)
 وهنا يعترب التدريب مصدر حوادث العملساعد على التقليل من وسيلة للمحافظة على الوسائل البشرية وي ،

 ،لألمان ألنه حييط العامل حبماية تعليمية وإرشادات عملية ونصائح علمية يف حميط العمل
 الشكاوى أو التظلمات ،االنقطاع، عاجلة مشاكل العمل كحاالت التغيبيساهم يف م، 
 مل للعامل القدميهتيئة العمال اجلدد لشغل مناصب عمل يف املنظمة، أو تغيري منصب الع، 
 ومنه ضمان أداء العمل بفاعلية  تقوية املسؤولية االجتماعية للفرد حنو جمتمعه أي حتسني العالقات اإلنسانية

 ،الفرد لزايدة كفاءته وحتسني إنتاجيته كما ونوعا دىوسرعة وهذا بعد توفري الدافع الذايت ل
  1احتياجاهتم التدريبية ويساهم يف حتقيق أهدافهم.تدريب وتنمية املعارف ومهارات األفراد مبا يتناسب مع 
  أو التعديالت اليت تدخل عليها وأبساليب  ابلتغريات التكنولوجيةتذكري العاملني أبساليب األداء وتعريفهم

 2.استخدام ما يستحدث من آالت مع متابعة أي تطور يف أساليب وتكنولوجيات األداء
إن تقدم الفرد ابملنظمة مرهون ببقائه فيها، وبقاؤه مرهون بكفاءته اإلنتاجية  :3. حتديد االحتياجات التدريبية2

اليت تتطلب درجة خربة ومرونة واليت ترتبط بدورها مبقدار التدريب الذي حصل عليه  ولتحقيق هذه األهداف ال 
دريب برامج عديدة بد من إعداد برانمج صاحل للتدريب يقنع كل من اإلدارة والعمال أبمهيته. وتشمل عملية الت

ألغراض متباينة، كما ختتلف هذه الربامج من منظمة ألخرى حسب طبيعة العملية اإلنتاجية والقدرة املالية)مقدار 
 االستثمار يف التدريب(، وعدد األفراد لعاملني ابملنظمة. 

ة القيام بتحليلها يتطلب حتديد االحتياجات التدريبية يف أي منظم . مؤشرات حتديد االحتياجات التدريبية:3
 بطريقة دقيقة ومنظمة قبل إجراء أي نوع من أنواع التدريب، وميكن حصر ثالث أنواع هلا هي:

                                                 
 .225، ص منصور أمحد منصور، مرجع سبق ذكره 1
 .267أمحد سيد مصطفى، مرجع سابق، ص 2
 .301عادل حسن، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 االحتياجات التعليمية: وتوجه أساسا إىل املعارف واالجتاهات، 
 التدريب: ويوجه أساسا إىل املهارات، 
 .1التنمية: هي املستهدفة عند توفري اخلربات اجلديدة 
لة وجود تغريات تنظيمية، وحتديدها يكون بدراسة حاجة كل فرد يف املنظمة ااحلاجة للربانمج التدرييب يف حوتظهر 

  .للتدريب من خالل الكشف عن جوانب الضعف يف من مت تعيينهم حاليا أو الذين هم يف املواقع التنظيمية
ومستواهم من اخلريطة التنظيمية ونوعية ومن مث فانه يتعني لتحديد األشخاص الذين هم حباجة إىل التدريب 

نشاطهم، وبناءا على هذا يتطلب إعداد برانمج للتدريب جلميع املستوايت، أو يتطلب األمر دراسة نوعية 
 2للتدريب، موضوعه، مادته، وسائله، القائمني عليه، احتياجاته لضمان جناحه.

 وميكن أن نستخلص التعريف التايل لالحتياجات التدريبية.
أدية وظيفته أو لت: هي جمموعة املعارف واملهارات واملعايري السلوكية اليت حيتاجها املوظف حتياجات التدريبا

 وعليه ميكن حصر االحتياجات وجعلها برانجما لعملية التدريب والتعلم يف:ز، عمله بكفاءة دون إحساس ابلعج
  عو إلجراء التدريبالعمال نسميه ابالحتياج أو السبب الذي يد لدىالنقص املوجود، 
  بهم حسب الوظائف اليت تتطلب التدريبيمعرفة نوعية وعدد األفراد املطلوب تدر، 
 .3مفهوم االحتياجات يتحكم ببعدين زمنيني مها احلاضر واملستقبل أي الوضع احلايل وما جيب أن يكون عليه 

وابلتايل نقول يف األخري أن االحتياجات التدريبية ال تقتصر على جوانب اخللل أو القصور ولكنها متتد إىل جوانب 
يراد صقلها أو تغيريها أو ، أو معلومات يف شخص أو أكثر مبعىن تنمية مهارات أو اجتاهاتتطويرية معينة، 

 4تعديلها واالحتياجات التدريبية عملية متجددة ومستمرة.
 . مشاكل حتديد االحتياجات التدريبية:4
  عدم استعمال الشكل العلمي يف حتديد االحتياجات يف كثري من املنظمات، ويعود هذا القصور يف عدم الوعي

 أبمهية حتديدها أو جتعل تنفيذ الربامج التدريبية مع االهتمام ابلكم دون الكيف يف الربامج التدريبية، 
  املؤهلني أو غري املختصنيإسناد عملية التدريب لغري، 
   إن االحتياجات التدريبية احملددة مل توضع يف شكل أهداف تدريبية حمددة ألن حتديد اهلدف التدرييب يف صورة

 ،كمية وزمنية ونوعية يضمن تناسق اجلهود وتوجيهها حنو حتقيق اهلدف
 علومات وعدم األخذ ابألساليب قصور البياانت اليت يستند إليها الربانمج التدرييب، كالقصور يف نظم امل

احلديثة يف مجع املعلومات ومعاجلتها، ونقص وعي املدير املختص أبمهية املعلومات، أو أن البياانت املطلوبة  

                                                 
 .192، ص2002، املنظمة اجلامعية، بريوت، حتديد احتياجات التدريب، أفاق جديدة يف التنمية والتدريبأندور مايو،  1
 .111، صذكره قبسهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع س 2
 .289ص ،ذكره قبعلي السلمي، مرجع س 3
  .211، ص2002، املنظمة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت ،  وظائف اإلدارةحنفي حممود،  4
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اختالف ما مت الضن أنه احتياج تدرييب مع ما هو موجود يف الواقع أي  ،كثرية ومتنوعة حبيث يصعب مجعها
 ،ية واملشكالت األخرى، فاملشكلة هي اليت ميكن عالجها عن طريق التدريبعدم التفرقة بني املشكلة التدريب

 أو سلوك أو حتسني أداء، بسبب  ت وليس تنمية مهاراتة معلومايعترب التدريب ضعيف األثر أو هو إضاف
متداخلة مدى اهتمام واقتناع اإلدارة واملشرفني ابملفهوم السليم للتدريب كنظام أو منظومة مكونة من أجزاء 

 1ومتكاملة ومتماسكة.
 املطلب الثاين: طرق ووسائل التدريب

عند انتهاج املنظمة لربانمج تدرييب ال بد هلا أن ختتار الطريقة والوسيلة املناسبة لعملية التدريب بغرض توافق 
 األهداف املرجوة مع أهداف الربانمج التدرييب.

 . مبادئ أولية حول طرق ووسائل التدريب:1
نظرية التعلم احلديثة على أمهية أن ميارس املتلقي أو املتدرب درجة من املشاركة يف عملية التعلم حيث ترتكز 

يستثمر خربته السابقة أو بعضها يف هذه العملية، وطرق التدريب تتنوع بشكل كبري مع اإلشارة أنه ال يوجد 
التدريب املختارة جيب أن تتناسب مع برانمج أو طريقة تدريبية تصلح لكل الوظائف ولكل األفراد، فطريقة 

 2األهداف املراد حتقيقها وإمكانيات املنظمة وخصائص األفراد.
 ولتحقيق ذلك نورد هذه املبادئ األولية كمدخل لطرق التدريب:

 :جيب حتديد الفاعلية من التدريب أو الكفاءة النسبية مبعىن مقارنة الكلفة اليت تتحملها  فاعلية الكفاءة
 تطبيق برانمج تدرييب معني مع النتائج احملتملة واملتوقعة.املنظمة ب

 :اليت يتضمنها كل نوع من أنواع التدريب مع األساليب الفنية والعلمية لطريقة  التعرف على مبادئ التعلم
 التدريب.

 :ريب يف بعد حتديد اهلدف يتحدد احملتوى املرغوب فيه، فال بد أن تساهم طريقة التد حمتوى الربانمج التدرييب
 حتقيق اهلدف املسطر من خالل ما تتضمنه من حمتوايت.

 :حيث انه ال ميكن اختيار طريقة معينة تتطلب إمكانيات ووسائل ال تستطيع  التسهيالت املتوفرة واملناسبة
سبة املنظمة توفريها، فالطريقة التدريبية املختارة تتحدد مبدى توفر اإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة واملنا

 للربانمج التدرييب.
 :القابلية والرغبة هي مؤشر الختيار الطريقة املناسبة سواء كان الفرد مدرب أو متدرب  قابلية األفراد ورغباهتم

وجيب إقناع وحتفيز املتدربني بعملية التدريب ونوعيته وكيفيته، مث حتديد كفاءة ومؤهالت وقدرات املدربني 
 يب يكلف املنظمة تكاليف إضافية.حيث أن عدم توفر املؤهلني للتدر 

                                                 
 .290، صذكره علي السلمي، مرجع سبق 1
 .114، صذكره قبسهيلة حممد عباس وحسني علي، مرجع س 2
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 :جناحها مرهون مبدى األخذ مببادئ التعلم ومتوقف على ظروف املنظمة  اختبار الطريقة املناسبة للتدريب
 وإمكانياهتا املادية والبشرية. 

ال وأخريا أساليب التدريب ختتلف حسب جمموعة من العوامل أمهها نوعية املتدربني فنجد أن تدريب رجال اإلدارة 
تناسب العمال التشغيليني وقد جند االختالف يف مستوى التعلم ومن جهة أخرى االختالف سبب موضوع 

 1التدريب فقد جند موضوعات تصلح هلا احملاضرات كطرح األفكار واملفاهيم وشرح أسس علمية.
 . وسائل وأساليب التدريب:2
األفراد العاملني داخل املنظمة من قسم إىل آخر أو من وفق هذا األسلوب تتم عملية نقل  . تدوير العمل:1. 2

عمل آلخر، حيث يصاحبها تدريب وتوجيه من قبل مدرب أو مشرف لتعريف الفرد العامل ابلعمل اجلديد الذي 
سينقل إليه. وهذا األسلوب يعطي للفرد جماال للتنوع ابألعمال املختلفة يف املنظمة ومنه يساعد املنظمة يف حاالت 

األفراد أو إجازهتم أو فصلهم غري املخطط ليغطي العمل ابلفرد املدرب، فاملتدرَّب يصبح ملما ومتآلفا مع غياب 
 2العملية التشغيلية الكلية.

: أي التدريب يف بيئة مماثلة ونعين به هتيئة بيئة مماثلة، مكان جمهز بكافة أنواع املستلزمات . مترينات احملاكاة2. 2
املتشاهبة ملا هو موجود يف مكان العمل األصلي أي مناذج من اآلالت واملعدات اليت واملعدات املتناسقة و 

يستخدمها العامل يف العمل، كما هتيئ للفرد نقل ما تعلمه من بيئة التدريب إىل بيئة العمل أي أهنا عملية تقليد 
  3ب عليها.للواقع أو متثيله لكي يتمكن الفرد من  حماكاة العمل أو الوظيفة املراد التدري

: هي طريقة تقليدية تعتمد على االتصاالت بدال من موقع العمل أي أهنا . احملاضرات وعرض األفالم3. 2
طريقة شائعة لقلة تكلفتها وهلا أمهية يف نقل املعارف واملعلومات يف حقول املعرفة خاصة املبادئ واألسس املرتبطة 

دربني يف وقت واحد وتزداد فاعلتها إذا ما صاحبتها وسائل ابلعمل، وهذا يناسب خاصة العدد الكبري من املت
إيضاح مسعية وبصرية، مما يستدعي انتباه املتدرب، فقد يتم التدريب ابحملاضرة واألفالم من أجل حل املشاكل اليت 

ت يف تواجه الفرد يف عمله أو قد تكون تصب يف حتليل بعض النواحي الفلسفية أو األفكار املستخدمة أو االجتاها
 اإلدارة أو تنمية قدرات علمية ونظرايت فهي أسلوب فين فعال.

تتمثل يف إعداد املدرب واختباره حلالة تصف موقف معني أو مشكلة حمددة يف  4:. طريقة دراسة احلاالت4. 2
ملتدرب جمال العمل اليومي أو نشاط املنظمة أو تقدمي مواقف حقيقية أو مفرتضة للفرد ليقوم بتحليلها مما جيرب ا

على التفكري والبحث عن احللول للمشاكل وحتليل النتائج، فهي ختلق شيء من الواقع يف عملية التوجيه واإلرشاد 
 لذا جيب التفرقة بني:

 حدث عرضي أو طارئ حيدث أحياان يف جمال العالقات الوظيفية. الواقعة:_ 
                                                 

 .115، صسهيلة حممد عباس وحسني علي، مرجع سبق ذكره  1
 .200، صذكره قبحممد سعيد سلطان، مرجع س 2
 .200نفس املرجع، ص 3
 .116، ص ذكره سهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع سبق 4
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 تتضمن عدة أحداث أو وقائع تشابكت وامتزجت ببعضها البعض فهي أكثر تعقيدا. املشكلة:_ 
 تتكون من عدة وقائع وأحداث وقعت خالل فرتة زمنية معينة طويلة نسبيا. احلالة:_ 
جيب التعريف ابملشكلة مث مجع املعلومات والوقائع وحتليلها ومنه حتديد البدائل واختاذ القرار املناسب مبربرات  ىلذ

  وأسس حلل املشكلة.
تتمثل يف تقدمي حالة معينة أو موقف أو مشكلة ما حيث يكلف املشارك )املتدرب( . متثيل األدوار: 5. 2

أبدوار خمتلفة يطلب منه التصرف وفقا هلذه األدوار من خالل وجوده يف موقف فعلي  وهنا العملية تضم 
املتدربون بعد استيعاب املوقف بتمثيل ادوار الشخصيات شخصيات متعددة تتفاعل يف مواقف العمل حيث يقوم 

من واقع تصورهم وتقمصهم الدور أو ميثلون وفق نص مكتوب وميكن أن تقرتن مع دراسة حاالت حيث يعطي 
 1املدرب كل فرد دور معني يقوم به حول املشكلة املطروحة مع املوقف الالزم واملعلومات املفرتضة.

زأ وفق هذه الطريقة املوضوع الرئيسي إىل مواضيع جزئية أو فرعية ويعطي للمشاركني جي . ندوات ومؤمترات:6. 2
وقتا كافيا لإلعداد والتحضري، فيقرؤون بعض املواد املتعلقة ابملوضوع لتحليلها وجتهيزها، أو قد يوزع املتدربون على 

ة واألسئلة. وعادة ما يكون العدد جمموعات ختتص كل منها مبناقشة موضوع فرعي معني والباقي تتاح له املناقش
قليل يف مكان حمدد، واهلدف تنمية معلومات أو مهارات وقدرات املشرتكني يف املؤمتر وجند أن املؤمتر شكل من 
أحد األشكال )مؤمترات موجهة، مؤمترات استشارية، مؤمترات حللول مشاكل اإلدارة...(. أما الندوات فتنظم من 

  2اقرتاحاهتم حول قضية ما مث تناقش وتدون االقرتاحات لالستفادة منها مستقبال.اثنني أو ثالثة ويقدمون 
صيغة احملاكاة جتسد مواقف واقعية يف يوم عادي لبيئة عمل املتدرب تقدم يف مادة . سلة القرارات: 7. 2

ث فيها يصممها املتدرب على مدى ورقة أو ورقتني حيث تكون بعض املوضوعات روتينية واألخرى عارضة الب
وصنع القرار على مدى زمين قصري نسبيا لتتحول من بريد وارد إىل بريد صادر مع عرض وقائع ومالبسات تساعد 
تشخيص املوقف الفعلي يف بيئة العمل وفيها يتم مراجعة كيف يتعامل املتدرب مع كل موضوع أو موقف عرضته 

 3ظيم والقيادة والرقابة وكيفية التصرف وصنع القرار.ورقة العمل وابلتايل يقًيم املدرب قدرات املتدرب على التن
تستخدم لتنمية السلوكيات اإلنسانية للرؤساء على وجه اخلصوص هبدف ترشيد . تدريب احلساسية: 8. 2

سلوكيات الرئيس يف تعامله مع اآلخرين من خالل زايدة حساسيته حنو سلوكه وسلوكهم يف املخترب وفيما يتقابل 
لون يف جو حياكي بيئة عملهم، وجتري مناقشات غري موجهة حبضور املدرب كقائد للمناقشة املتدربون ويتفاع

حيث يتولد صراع لآلراء والدوافع وتظهر مشاعر اإلحباط أو احلقد كدوافع للتعلم من خالل االنفعال وينكشف 
 للمدرب نواحي القصور وينمي معرفته وأحاسيسه بنفسه.

                                                 
 .117ص سهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع سبق ذكره، 1
 .344، صذكره أمحد ماهر، مرجع سبق 2
 .345نفس املرجع ، ص 3
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األسلوب على نظرية التعلم ابملالحظة والتقليد، ومير التدريب بتعريض  يعتمد هذا . منذجة السلوك:9. 2
الدارسني لصورة منوذجية أو صيغة مثالية لسلوك أو أداء وتنفيذ عملية معينة يقوم هبا هؤالء الدارسني يف الواقع، مع 

املشرف املباشر للدارسني أو توضيح اخلطط املتتابعة هلا بصورة منطقية فيقوم ابألداء الفعلي وبدور الفرد النموذجي 
مشرف ذو نفوذ وثقة عالية  ويطلب من الدارسني أن يقوموا بتقليد األداء النموذجي ويقدم املشرف املباشر 
جمموعة من اإلرشادات والتوجيهات واحملفزات حىت يضمن قيام الدارس بنفس األداء النموذجي ابستخدام وسائل 

 .1وخمتلفة مثل األفالم أو أشرطة الفيدي
أي يكون خارج جمال العمل، وهو منتشر كثريا ووسيلة فعالة للتدريب يف . التدريب يف قاعات الدراسة: 10. 2

وقت قصري ألكرب عدد من األفراد الذين لديهم معرفة حمدودة ابلعمل ويصلح لتقدمي معلومات حقيقية ومفاهيم 
عمل أو بعض جوانب التدريب املهين ويستخدم يف ومبادئ ونظرايت، وإجراءات التدريب متعلقة بتعريف الفرد ابل

تقدمي بعض اإلرشادات والتوجيهات املتعلقة ابلتدريب الفين واملتخصص وقد تشمل )احملاضرات ،متثيل األدوار، 
  2دراسة حاالت...(.

ول من أقدم الطرق يرجع استخدامها للعصور الوسطى يف أورواب وقد انتشر يف الد. التلمذة الصناعية: 11. 2
العربية، ووفق هذا األسلوب يتعلم املتدرب على يد معلم حمرتف متمكن من حرفته يتقاضى أجر أقل بكثري من 
العامل العادي املؤهل ويشيع استخدامه عن طريق التتلمذ يف األعمال احلرفية )كهرابء، سباكة، دهان..(، حيث 

  3ف تصل إىل عشر سنوات.ترتاوح فرتة التعلم بني سنتني إىل أربع سنوات ويف بعض احلر 
 املبحث الثالث: تقييم األداء 

يعترب التقييم مبثابة إصدار حكم أو إعطاء قيمة لألداء الفعلي ومقارنته مع األداء املرغوب فيه وهذا ما يساعد على 
 اختاذ قرارات خبصوص اقتناء الربامج التدريبية. 

 4املطلب األول: تقييم التدريب
اليت كلمة التقييم تعين إعطاء الشيء قيمة معينة أو إصدار حكم حيدد قيمته وتعترب عملية التقييم من أهم املراحل 

 .يعود على املنظمة بقيمة مضافة على املدى البعيدستثمار االألن ، هتم مدراء التدريب
 . ماهية تقييم التدريب واهلدف منه: 1

قياس مستمرة لكفاءة النظام التدرييب وقياس ملدى حتقيقه لألهداف  " التقييم هو ''عمليةكامل بربرحسب "
 5املخططة لتطوير األداء على مستوى املنظمة ككل''.

                                                 
 .345، صأمحد ماهر، مرجع سبق ذكره  1
 .174املوارد البشرية، مرجع سابق، صراوية حممد حسن، إدارة  2
 .116، ص ذكره قبسهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع س 3
 .246، ص2004، آفاق جديدة يف التنمية البشرية والتدريب، عامل الكتب احلديثة، األردن،  تقييم برامج التدريبعبد احملسن فاحل احليد،  4
 .174، صذكره كامل بربر ، مرجع سبق  5



 رأس املال البشريالتدريب كمصدر لرتاكم                                                                     ثاينالفصل ال

 

 
40 

" أبن التقييم عملية هتدف إىل قياس فعالية وكفاءة اخلطة التدريبية ومقدار حتقيقها لألهداف كريك ابتريكو يرى"
 .املقدرة وإبراز نواحي القوة وراء الضعف فيها

" أبنه ''عملية حتديد ما مت حتقيقه من تقدم من أجل الوصول إىل األهداف املوضوعة وليام تريسيكما يعرف "
 ضمن مدة زمنية حمددة وبتكاليف مقبولة''، 

 1 حمورين مها:من خالل  ميكن القول أن التقييم هو عملية هتدف إىل معرفة مدى حتقيق التدريب ألهدافه
  التدريبية: التأكد من سري العملية التدريبية يف مراحلها املختلفة وفقا للخطة املوضوعة.تقييم خطوات العملية 
 يتم التأكد من نقل أثر التدريب )املهارات، املعارف، السلوك( إىل واقع العمل  :تقييم حتقيق أهداف التدريب

 يف حتسني أداء املوظف، وابلتايل رفع كفاءة أداء املنظمة بوجه عام.  امليداين وابستخدام تلك املعطيات
 2أما اهلدف من تقييم التدريب فهو:

 إعطاء الفرصة للمتدرب من أجل تطبيق ما تعلمه أثناء التدريب، 
 املتدرب يعرب من وجهته على ما هو متعلق بفعالية العمل البيداغوجي، 
 تعلمه أثناء التدريب إعطاء الفرصة للمتدرب من أجل تطبيق ما، 
 املتدرب يعرب من وجهته على ما هو متعلق بفعالية العمل البيداغوجي، 
 اكتساب اإلحياءات للتحسني والتقدم يف حتقيق األهداف حملتوى اهليكلة ومنهج التدريب، 
 تقبل برانمج التدريب على ضوء تفسري كامل من طرف املتدرب، 
 دريب والتحضري ملعاجلة جديدة للتكوينتعيني وحتديد االحتياجات اجلديدة للت،  
  الضعف لتفاديها.نقاط الوقوف على نقاط القوة لتدعيمها و 

 . جماالت تقييم التدريب وقياس فعاليته:2
 3يف املنظمات املعاصرة تستخدم جوانب عديدة يتم فيها تقييم وقياس فعالية الربانمج التدرييب أمهها:

  اإلنتاجية: زايدة اإلنتاج كما ونوعا بعد التدريبالزايدة احلاصلة يف الكفاءة، 
 الزايدة احلاصلة يف حجم املبيعات أو زايدة مداخيل املنظمة، 
 تقليل النفقات بشكل عام وتقليل نسبة التلف يف اإلنتاج، 
  التغري يف السلوك اإلنساين واجتاهات األفراد العاملني، 
 الرتفاع مستوى كفاءة الفرد يف التعامل مع اآللة نقص يف معدل اإلصاابت ابحلوادث الصناعية نتيجة، 
 مما يسهل توفري البديل املناسب عند احلاجة إليه ة االستقرار واملرونة يف املنظمةزايد، 
 املعنوية بسبب إتقان الفرد املتدرب لطريقة أداءه لعمله بشكل جيد. ارتفاع درجة الروح 

                                                 
 .246، ص مرجع سبق ذكره احملسن فاحل احليد، عبد 1

2 Pierre Coasse, La Formation Performante, Office et Publications universitaires, Ed1994, P200. 
  .282، صذكره صاحل عودة سعيد، مرجع سبق 3
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 . تقييم فعالية التدريب: 3
هي املعيار الرئيسي الذي تسعى إليه إدارة أي منظمة للحكم على مدى كفاءة األداء،  الفاعلية:. تعريف 1. 3

وهي احملصلة النهائية للسياسات والربامج اليت تضعها املنظمة، والفاعلية ختتلف من منظمة ألخرى وفق املرحلة أو 
 1ة.نوع املقياس املستخدم لتحديدها، واألداء هو احملور الرئيسي للفعالي

 2ومنه ميكن أن حندد بعض النسب واملؤشرات لقياس التدريب كما يلي:
 
 
 
 
 
 

  فاعلية الربانمج التدرييب:. 2. 3
من مدى حتقيقها لألهداف احملددة، وعادة ما يتم التقييم بناء على معايري حمددة مثل: كمية يقصد هبا التحقق 

وعلى أساس  3اإلنتاج، جودته، ختفيض التكاليف، تقليل األرابح، تقليل احلوادث ورفع الروح املعنوية للعاملني.
حملقق من نشاط التدريب فقرات تقييم برامج التدريب كأحد اجملاالت لبحوث التدريب ميكن قياس مدى النفع ا

 وبرامج التدريب شاهنا يف دلك شان جماالت إدارة القوى العاملة األخرى وجيب أن ختضع للمتابعة والتقييم.
وعملية التقييم حتتوي أساسا على حتديد املقاييس اليت تستخدم كمعايري لفعالية التدريب وتصميم إلسرتاتيجية 

 .4ن معنا خطة تقييم نشاط أو برانمج التدريبين العنصرين يكوانذالتدريب  وه
جلها، سواء كان اهلدف أومنه ميكن تعريف فاعلية الربانمج التدرييب بكفاءته يف حتقيق األهداف اليت تصمم من 

أو تغيري اجتاهات األفراد العاملني حنوا العمل واملنظمة أو   إضافة معارف ومعلومات أو اكتساب خربات ومهارات
 اجلوانب جمتمعة.كل هذه 

 
 
 

                                                 
 .123،  ص2003اجلامعية، مصر، ، دار املعرفة حتليل النتائج ونظام املعلوماتأمحد فاضل عباس مكي وآخرون،  1
 .109، صذكره كامل بربر، مرجع سبق  2
 .202، ص2004، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إدارة املوارد البشريةعثمان حممد وإمساعيل محيد،  3
 201، صذكره حممد سعيد سلطان، مرجع سبق 4

 القيمة المخصصة للتدريب
 تكلفة ساعة التدريب =

 عدد ساعات التدريب

 

 عدد ساعات التدريب
= المدة المتوسطة للتدريب  

 العدد المدرب
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 1فاعلية الربانمج التدرييب حتصل من عناصر أساسية حتددها عدة عوامل وهي: . عوامل فاعلية برانمج تدرييب:4
يتم هذا من اجل تغيري سلوكهم من خالل التدريب وميكن أن حيصل من خالل  . خلق الرغبة لدى الفرد:1. 4

 الوسائل التالية:
 ،ويصمم وفق حاجة األفراد الفعلية يف العمل ورغباهتم_ الربانمج التدرييب يعد 

 ،_ الربانمج التدرييب يعد حلل مشاكل األفراد العاملني بزايدة قدراهتم يف العمل وحيقق دوافعهم وحاجاهتم
 ،_ هتيئة نظام املكافآت واحلوافز ألهنا حمفزات لتعلم سلوك جديد

 ،يف الربامج _ إاتحة الفرصة للمتدربني يف املناقشة واملشاركة
_ هتيئة التغذية العكسية أو املعلومات حول مستوى أداء املتدربني يف الربامج للكشف عن مواقع الضعف والقوة 

 يف األداء ومساعدهتم على تغيري سلوكهم.
املشرف يلعب دورا هاما يف نطاق عمله يف إطار العملية التدريبية  . تنمية دور ومهارات املشرف كمدرب:2. 4

نه كما يالحظ يف الواقع عدم تولية املنظمات العربية أمهية لتدريب وتنمية مهارات املشرف كمدرب ليقوم إال أ
 بتدريب مرؤوسيه من خالل نشاطه العادي واليومي، فنجد أن دور املشرف كمدرب يكون:

  سيه ويرفع مستوايهتم إضافة إىل قيامه ابلتخطيط والتنظيم والرقابة فإنه من املفروض أن يقوم بعملية تطوير مرؤو
ويدرهبم ويعلمهم ليزيد إتقاهنم للعمل ويتسع جماله أمامهم، فهو املشرف املعلم واملدرب والقائد الذي خيلق 

 ،املناخ املناسب للعمل وحيرك العاملني ويقودهم لتحقيق األهداف
 ور يف كفاءة العاملني معه االعتماد على مصادر خمتلفة للتعرف على أنواع التدريب الالزمة لتغطية نواحي القص

 ،جان أو الظواهر واملؤثرات األخرى املفيدة يف حتديد االحتياجات التدريبيةلسواء بتقارير ال
  التقييم يستطيع أن يقف على ، حيث أن عملهيف مكان له دور يف تقييم التدريب من خالل متابعة املوظف

 يف سلوكه أو تنمية ملهاراته أو توسعا ملداركه.حقيقة ما اكتسبه املوظف من التدريب سواء كان تغيريا 
  حيث يتطلب هذا النوع من التدريب أن يقوم الرؤساء املباشرون بتزويد القيام ابلتدريب يف موقع العمل

العاملني ابملعارف واملهارات الالزمة ألداء العمل وتسهيل نقل ما ميكن تعلمه إىل حيز الواقع الفعلي للعمل، 
 2تنقل األفراد بني الوظائف.و  (التفويض)منها إسناد مهام خاصة  حيث يتبع أساليب

                                                 
 .119، صذكره قبسهيلة حممد عباس وعلي حسني علي، مرجع س 1
 .205، ص2005، دار غريب للطباعة، القاهرة، تنمية دور ومهارات املشرف كمدرب أفاق جديدة يف التنمية البشرية والتدريبكامل حممد زين،   2
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 تتمثل فيما يلي: . املدرب ودوره يف زايدة فاعلية الربانمج التدرييب:3. 4
  توفري اخلربة واملعرفة يف العمل الذي يتدربون عليه، 
  توفري اإلدراك والتحسس لذا املدرب الحتياجات املتدرب ورغباته، 
  توفري املكافآت واحلوافز للمتدربني، 
  توفري التسهيالت واملستلزمات الالزمة للقيام مبهمة التدريب، 
  توفري احلماس والرغبة لذا املدرب ابلتدريب وموضوعه، 
  القدرة واإلمكانية على مواجهة اآلخرين، 
   معهم.اإلملام ابجلوانب الرتبوية والنفسية لفهم طبيعة املتدربني ليسهل التعامل 

 :1ما يلي  نذكر منه . حمتوى الربانمج التدرييب:4. 4
  .ضرورة توفر احلد األدىن من املعلومات واخلربات اليت تزود املتدربني يف حمتوى الربانمج 
  . حتديد األهداف وفقا لنوع األداء املطلوب 
  .توافق الربانمج التدرييب مع النضج الفكري والدافعية 
  .تصميم الربانمج التدرييب وفق اخلربات واخللفيات لألفراد 
   .خلق الظروف التنظيمية الرمسية و غري الرمسية للمساعدة على التعلم 
  .اختيار الطرق التدريبية املتنوعة قدر اإلمكان، ألهنا تساهم يف تقليل سلبيات كل طريق 
  كانية مشاركة األفراد يف تصميمه.وضع برانمج تدرييب مرن من حيث مستوايت التطوير مع إم 
  .توفري التسهيالت واملساعدات اخلاصة ابملتدربني الذين يعانون من بعض الصعوابت أثناء التعلم 

 املطلب الثاين: مبادئ ومؤشرات جناح برانمج تدرييب
 لنجاح برانمج التدريب وجب االعتماد على بعض األسس لتوافق األداء الفعلي مع األداء املرغوب فيه. 

 وجب مراعاة األسس التالية كمقومات لنجاح الربانمج: هلضمان جناح . أسس جناح برانمج التدريب:1
وهو اسم يطلق على اإلدارة العلمية، وقد عًرفت الكفاءة عند البعض على أهنا احلصول  . اإلدارة ابلكفاءة:1. 1

 على الكثري نظري ما هو أقل أو نظري املعطيات على األسوأ.
من وجهة النظر االقتصادية واإلدارية تعين جعل املخرجات يف حدودها القصوى واملدخالت يف حدودها الدنيا،  

 1ده األقصى واملدخالت )عمالة، آالت، أراضي( يف حده األدىن.كجعل إنتاج السيارات يف ح

                                                 
 .206كامل حممد زين ،مرجع سبق ذكره، ص1
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يتوقف جناح برانمج التدريب ابلدرجة األوىل على توفر املهارات املرتفعة اليت تقوم مبهمة  :الكفء. املدرب 2. 1
هبا، مثل التدريب،وتوفري تلك الكفاءات يتطلب حسن اختيار املدربني وإعدادهم للقيام هبذه املهام اليت سيكلفون 

تدريبهم على استخدام الوسائل والتسهيالت التدريبية املختلفة وكيفية أداء الدور الذي ميارسونه أثناء التدريب، 
ومن األساليب الفعالة يف احلياة العملية جتزئة الوظيفة إىل عدة أجزاء رئيسية مث إعداد املدرب ابلنسبة لكل جزء من 

 :3الكفءهم املواصفات الواجب توفرها يف املدرب وعلى هذا حندد أ .2ىاألجزاء على حد
  ،اهليئة واملظهر العام: تتأثر االستجابة من املتدربني ابهليئة واملظهر العام هلم )املالمح اخلارجية، تنسيق اهلندام

 ،مظهر رجل األعمال حيافظ على عزته وكرامته(
 أمام املتدربني له ذكاء فطري وسرعة البديهة والقدرة على التفكري بسرعة ووضوح، 
  القدرة على التعبري اللغوي شفهيا وكتابيا واالختيار السليم للكلمات والتعبري عن أفكاره بوضوح أي القدرة

 ،على نقل املعلومات لآلخرين
  الربانمج التدرييب الذي يساهم فيهو توفر املقدرة املهنية واالهتمام احلقيقي ابملتدربني واملوضوع الذي يقدمه، 
 لى قدر كبري من االلتزام وضبط النفس أثناء املناقشة هذا إىل جانب الثقة مبعرفة املوضوع، مع توفر نوع توفره ع

 ،من املرح والبشاشة واملقدرة على تنويع أسلوب التدريب
 .ظهور االهتمام والتحمس أو احلماس ملوضوع التدريب الذي يقدمه 
إدارة املوارد البشرية وخمتص التدريب القيام مبتابعة تنفيذ الربانمج حيتاج األمر من  . املتابعة اليومية للربانمج:3. 1

خطوة خبطوة وعلى مدار أايم الربانمج. وتعين املتابعة التأكد املستمر من أن تصميم الربانمج يتم تنفيذه كما هو 
اليومية للربانمج موضوع، حيث تضمن األنشطة اخلاصة مبتابعة الربانمج بشكل يومي وبفاعلية كما تضمن املتابعة 

أو أتجيل  ة سريعة يف حالة غياب املدربحل املشاكل الطارئة على تنفيذ الربانمج، مثل تعويض مدرب بصور 
 4اجللسة، معاجلة مشاكل انقطاع التيار الكهرابئي مثال، معاجلة املشاكل بني املدربني واملتدربني.

إن تقدير ميزانية التدريب أو التأكد من توافرها وفق معايري إدارية واقتصادية  :5. تقدير ميزانية التدريب4. 1
جيعل تنفيذ الربانمج عملية استثمارية اقتصادية ميكن قياس عائدها على ضوء ما حيققه الربانمج من زايدة إنتاجية 

وتنقسم تكاليف الربانمج إىل  وترشيد استخدام املوارد أو حتسني مستوى اجلودة أو تغيري اجتاه أو سلوك العاملني،
تكاليف استثمارية )اثبثة( ميكن استغالهلا على املدى الطويل لعدد كبري من الربامج التدريبية مثل األاثث 
والتجهيزات السمعية البصرية، املباين وقاعات التدريب، والتكاليف الالزمة لتشغيل الربانمج التدرييب مباشرة واليت 
                                                                                                                                                         

 .15، ص2003، القاهرة،أفكار عظيمة يف اإلدارة،الدار الدولية للنشرجاك دنكان، ترمجة حممد احلدودي،  1
 .196، صذكره قبحممد وإمساعيل محيد، مرجع سعثمان  2
 .198نفس املرجع ، ص 3
 .354، صذكره أمحد ماهر، مرجع سبق 4
، الدار اجلامعية، العملية التدريبية ودورها يف تنمية العنصر البشري يف ظل التحوالت املعاصرة، آفاق جديدة يف التنمية البشرية والتدريبمجال وهبة نصر،  5

 .55، ص2005اإلسكندرية، 
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مج معني مثل مكافآت املدربني والتسهيالت املقدمة للمتدربني كاإلقامة يف الفنادق ميكن حتميلها على بران
والزايرات امليدانية، أما غري املباشرة يصعب حتميلها على برانمج تدرييب بذاته وإمنا تنفق على الربامج ككل مثل 

 .تكاليف التشغيل وصيانة األجهزة وأعمال السكراترية واملصاريف اإلدارية األخرى
 وارد املالية إلنفاقه لغرض حتقيق مردودية متوقعة. امليتطلب ختصيص جزئ من  . حتديد تكلفة التدريب:2
هذا اإلنفاق يهدف عادة إىل رفع كفاءة العمال اإلنتاجية يف املستقبل مما يؤدي . اإلنفاق على التدريب: 1. 2

ص جزء من موارد املنظمة املالية احلالية على أمل إىل زايدة مردودية املنظمة ومنه اإلنفاق على التدريب هو ختصي
حتقيق العوائد املتوقع احلصول عليها خالل الفرتة املوالية للتدريب والفرتات احملاسبية للتدريب وهذا ما يبني تطابق 

 1تعريف اإلنفاق على تكوين رأس املال البشري مع اإلنفاق على التدريب.
ع كل النفقات املرتبطة به وهناك عدة مقرتحات تتعلق بتصنيف بنود ميكن حساب تكلفة التدريب عن طريق مج

 استخدام التصنيفات للتكلفة تتضمن: األفراد، املعدات، التسهيالت، املوارد.  2كرسليالتكلفة، فقد اقرتح 
: تكلفة الدارس، تكلفة التوجيه، تكلفة التسهيالت، التكلفة التاليةتصنيفات ال 1981 هيد وبوشااننواقرتح 

 اإلدارية، تكلفة تطوير التوجيه. 
 : التحليل، التصميم، التطوير، التنفيذ، التقومي.هي اقرتحا مخس تصنيفات 1988 سونسون وجرادوسأما 
 3كمايلي:  ميكن حتديد أهم التكاليف اليت تتحملها املنظمة يف التدريب . تكلفة التدريب:2. 2
 : من حيث الصيانة، التكييف، اإلضاءة، النظافة..املكان_ 
: اهلاتف، آالت الكتابة، أجهزة اإلعالم اآليل، أجهزة العرض آالت النسخ، أوراق، خرائط املعدات والوسائل_ 

 توضيحية، ونفقات غري مباشرة.
عن مواقع عملهم، مصاريف السفر : الرواتب وقت التدريب، أتعاب االستشاريني، بعد العاملني األفراد_ 

 واإلقامة، حقوق املدربني وتسهيالت أخرى.
هناك مصاريف أخرى مثل تطوير أدوات التقومي، مصاريف التجارب، مصاريف إدارية، مصاريف متنوعة أخرى 

ما  أنه ميكن حساب تكلفة الفرصة الضائعة واليت نعين هبا ىتساهم يف عملية التدريب بصورة أو أبخرى وال ننس
يتوقع أن يقدمه املشارك من إسهام للمنظمة لو مل يشارك يف الربانمج التدرييب، ومنه حندد موازنة التدريب ابعتبار 
أي برانمج تدرييب حيتاج متويال مناسبا مبوازنة حتدد قدر ما خيصص من أموال لتمويل النشاط التدرييب من حيث 

 يف املنظمة( أو اإلنفاق التدرييب التشغيلي.اإلنفاق الرأس مايل) يف حالة وجود مركز تدريب 
 

                                                 
 .4، صذكره قبحممد عصام زايد، مرجع س 1
 .53، ص2000، دار غريب للطباعة، القاهرة، تقومي األداءاننسي ديكسون ترمجة سامي علي الفرس،  2
 .69، ص1995، دار الفجر، القاهرة، ، الدليل العلمي يف توظيف وإدارة األفرادكارن النز ترمجة فؤاد هالل  3
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هناك مقاييس تظهر مدى السياسة االستثمارية املتبعة من طرف املنظمة يف تنمية  . مؤشرات قياس التدريب:3
  1املوارد البشرية منها:

 ما هو متعلق ابلتدريب املهين املستمر: وجند 
 نسبة كتلة األجور والرواتب املخصصة لتدريب املستمر، 
 املبلغ املخصص للتدريب املستمر، 
 عدد املتدربني ابملنظمة، 
 .عدد ساعات التدريب املأجورة والغري مأجورة 

 :ما هو متعلق ابإلجازات املمنوحة للتدريب 
 .عدد العاملني املستفيدين من إجازات التدريب املأجورة والغري مأجورة 

 وهناك مقاييس جنملها يف:    
 

 عدد ساعات التدريب /عدد العاملني يف السنة مقياس التدريب الفردي = 
 
 

 عدد ساعات التدريب /امليزانية املخصصة للتدريب كل سنة= املبلغ املصروف على التدريب 
 
  . العوائد والنتائج اإلمجالية لالستثمار يف التدريب:4

مباشرا يف املنظمات ويظهر مردودها إن أنشطة تنمية املوارد البشرية والتدريب ليست من األنشطة اليت حتقق رحبا 
ومن هذا املنطلق وحىت يتحقق اهلدف املسطر فإن األمر  يف شكل املسامهة يف زايدة وتنمية إنتاجية هذه املنظمات.

يتطلب أن يدرك املسئولون عن التدريب وتنمية املوارد البشرية السبب الذي من أجله أن يقومون بتزويد العاملني 
املهارات من خالل الربامج التدريبية اليت يقدموهنا وأن يدركوا سبب حضورهم للربانمج وإدراك هبذه املعلومات و 

 النتائج املرجوة من الربانمج التدرييب.
ويف اقتصادايت التدريب وتنمية املوارد البشرية إن عدم إدراك هؤالء جلدوى هذا النشاط من خالل التعرف على 

يتم اختاذ القرار إبلغاء هذه الربامج املزمع عقدها طاملا أن السبب يف وجودها ال أسباب القيام به فمن الضروري أن 
يربر االستمرار فيها، ألن القاعدة هي أن أي استثمار البد وان يتبعه عائد من قريب أو من بعيد وإال فإنه ال 

 2يس.جدوى منه، علما أبن التدريب وتنمية املوارد البشرية هو نشاط استثماري بكل املقاي
 

                                                 
 .273-272، ص2002، دار النهضة العربية، بريوت، أسس إدارة املوارد البشريةمرعي حممد مرعي،  1
 .211، صذكره قبعبد الرمحان توفيق، مرجع س 2
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إن قياس العائد من العملية التدريبية هو يف غاية الصعوبة ألن التغري املطلوب يف األداء احلايل 

املهارات واملعلومات، واالجتاهات و ال ميكن أن حيدث بسهولة وأن تطبيق املفاهيم  لرأس املال البشري

زايدة املكتسبة من العملية التدريبية ال ميكن أن تطبق يف ظل مناخ تنظيمي ال يعطي أمهية للتغيري، 

 عن صعوبة التطبيق يف بعض األحيان نظرا لوجود صراع بني ما هو قدمي وما هو جديد.

املنظمة أن  إن الضمان الوحيد لنجاح التدريب والتطوير كوظيفة هلا شأهنا يف العصر احلديث على 

وخلق لوظيفة تسيري رأس املال البشري، املقومات الضرورية لتحقيق األهداف األساسية  تضع

ل ، واعتباره كاستثمار طويسياسات واضحة ومفهومة تعكس فلسفة املنظمة اجتاه التدريب والتطوير

 األجل، حىت يتسىن هلا حتقيق قيمة مضافة.
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بعدما مت التعرض لالستثمار يف املوارد البشرية وسبل االهتمام هبا من طرف مسريي املنظمات على العموم 

للمؤسسة،  والدعوة لضرورة ختصيص هذا العامل اإلنتاجي واالهتمام اخلاص به لإلسهام يف خلق قيمة مضافة

وبعد احلديث عن أهم جماالت االستثمار البشري تطرقنا لتحليل سياسة التدريب كأحد جماالت االستثمار 

البشري،  وقد انتهجت هذه املؤسسة سياسة التدريب كأحد جماالت االستثمار يف املوارد البشرية وخصصت هلا 

 ميزانيات معتربة على مستوى الشركة جبميع فروعها ووحداهتا.

املديرية  ختص اليت واملعلومات املعطيات مبختلف واملتعلقة عليها احملّصل الّنتائج إىل الفصل هذاتطرقنا يف 

 ابستعمال الواثئق( )حتليل املباشرة غري املالحظة أو املباشرة املالحظة طريق عن ذلك كان  .اجلهوية للتوزيع مبستغامن

 املتوصل إليها.  النتائج بتقدمي يسمح مما الّتحليل بطرق االستعانة وكذلك البياانت وترتيب مجع طرق

املديرية اجلهوية للتوزيع  تقدمي فيه يتم األول املبحث مباحث، ثالثة إىل الفصل هذا تقسيم مت كما

املبحث يف  ،املديريةأما املبحث الثاين يتم من خالله تقدمي سياسات التدريب املنتهجة من قبل  ،اومهامهمبستغامن 

 .املديريةفيه حماولة لتحليل وقياس العائد من تطبيق الربامج التدريبية يف  ناتناول خرياأل
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 املبحث األول: تقدمي مؤسسة سونلغاز و مهامها

سنعرض فيما يلي تقدمي الشركة اجلزائرية للكهرابء والغاز من خالل نشأهتا، تعريفها، وظائفها وأهدافها    
 ابإلضافة إىل هيكلها التنظيمي. 

 حملة اترخيية ملؤسسة سونلغاز .1 األول: طلبامل
املنشور يف اجلريدة الرمسية الصادرة يف األول  6959أنشأت الشركة الوطنية اجلزائرية سونلغاز مبقتضى األمر    

 وحلت حمل كهرابء وغاز اجلزائر اليت حلت بنفس املرسوم. 1969أوت 
اقة بتجهيز ومنذ إنشائها قامت املؤسسة بزايدة بيع الط 1947وقد أنشأت حسب قوانني التأمني اجلزائرية سنة    

وصيانة اآلالت الكهرومنزلية والغازية، وسهرت على استغالل الغاز والكهرابء يف اجملال الصناعي واجملاالت 
 1962األخرى، وقد أوكلت هلا مهمة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرابء والغاز الطبيعي، ، ومنذ مرحلة االستقالل سنة 

قتصادها  لالستجابة ملختلف احلاجيات االجتماعية وذلك عرفت اجلزائر طيف تسخري جهودها إلعادة تنظيم ا
بتخفيض  1967إىل  1962بقيام الشركة األوىل ابقتناء جتهيزات ومعدات وأشغال كربى خالل الفرتة من 

كان قرار إحدى أهداف هذا   1969إىل  1967% لتشجيع االستهالك احمللي ويف فرتة 50تسعرية الغاز بنسبة 
 .1ش التنميةاملخطط الثالثي إلنعا

إبعادة تشكيل قواعدها ومنشاهتا لتنتقل  1973وبناءا على الطلب املتزايد على خدمات املؤسسة قامت سنة     
وذلك بفضل  1974ميغاوات سنة  1200إىل  1969ميغاوات سنة  624الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة من 

لغازية املوجودة يف اجلزائر، تقرت، غرداية، املراكز احلرارية املتواجدة يف كل من عنابة، وهران ابإلضافة إىل املولدات ا
 حاسي مسعود وأرزيو.

طورت املؤسسة خدماهتا على التكيف يف هيكلتها إبنشائها للوسائل ذاتية االجناز ولتحقيق أهداف  1978سنة  
املخطط الوطين إبعادة هتيئة الكهرابء بغية تلبية حاجيات حوايل مليون ومائيت مشرتك، واستحدثت خطوط 

أنشأت مؤسسات فرعية مستقلة خلفا لوحدات  1983كلم ، ويف عام   60000دة قدر طوهلا بـ: جدي
األشغال، تتخصص كل واحدة منها يف ميداهنا لتكون بذلك قادرة على االستجابة ملتطلبات االقتصاد الوطين 

 وهذه املؤسسات هي:
 .مؤسسة إعادة هتيئة الكهرابء 
 يل.مؤسسة تثبيت اخلطوط ذات التوتر العا 
 .مؤسسة أعمال اهلندسة 
 .مؤسسة األعمال الصناعية 
 .مؤسسة صناعة املعدات الكهرابئية وآالت القياس والرقابة 

 
                                                 

 .72از وخبراء الطاقة ص غمجلة سونل - 1
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 شركة سونلغاز هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وجتاري واليت حتتكر حلساب الدولة النشاطات التالية.
 .إنتاج، نقل وتوزيع الكهرابء 
 .نقل وتوزيع الغاز 

 وكذلك تلتزم بـ: 
 .تلبية كل طلب على الكهرابء والغاز ضمن الشبكة املوجودة بنوعية وانتظام يف اخلدمة 
  ضمان القيام بربامج تطوير اهلياكل القاعدية الكهرابئية والغازية وخاصة برامج إيصال الكهرابء والتوزيع

 العمومي للغاز.
 .تطبيق املساواة يف املعاجلة لكل الزابئن 

ويف إطار التحوالت االقتصادية اليت طرأت مؤخرا حتولت مؤسسة سونلغاز من شركة ذات طابع صناعي  إال أنه
املوافق لـ  1422ذي القعدة  22املؤرخ بتاريخ  201وجتاري إىل مؤسسة ذات أسهم، وهذا مبوجب مرسوم رقم 

ت بذلك عبارة عن جممع طرق جديدة سواءا يف اجملال التنظيمي أو اجملال التسيريي، فأصبح2002فيفري  5
يضم شركات كانت سابقا عبارة عن مديرايت مركزية، فضمنت بذلك دميومتها وفق ما يقتضيه الواقع االقتصادي 

 .2املعاش
للمؤسسة ثروات مادية وفيزايئية وتتمثل هذه األخرية يف منشئات اإلنتاج، النقل، التوزيع وكذلك املنشئات 

الوحدات، نقاط استقبال الزابئن، ونظرا للتنظيم اهليكلي الذي تتميز به مؤسسة القاعدية التابعة هلا مثل مقرات 
سونلغاز فقد متكنت هذه األخرية من الصمود يف وجه التغريات اليت عصفت ابلعديد من املؤسسات الوطنية 

د السوق والدولية حيث مكنها التنظيم من إثبات جدارهتا على مستوى املتوسط وذلك يف إطار ما يعرف ابقتصا
 ومتاشيا مع التحوالت السابقة الذكر عمدت املؤسسة اىل انتهاج.

 فيما خيص الغاز:
o  كلم من القنوات ذات الضغط املرتفع.  4061شبكة النقل تتكون من 
o  كلم من القنوات ذات الضغط املتوسط واملنخفض.  14025شبكة التوزيع تتكون من 

 فيما خيص الكهرابء:
o 07  مراكز إمجالية  275البخارية بطاقة إمجالية تقدر حبوايل.مراكز للمحركات . 
o  04جممع إنتاج  يضم                                                 
o  184مولدات الدايزال متواجدة يف اجلنوب ومتثل 
o 08  2349موانع إنتاج مبحركات غازية بطاقة إمجالية 

 

                                                 
 وثائق الشركة. - 2
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 5548إذ هناك طاقة إنتاج إمجالية للكهرابء بـ: 
  حمطة. 138تربط بني  60,220كلم من اخلطوط ذات التوتر العايل   12236شبكة النقل تتكون من 
  تتكون  380,220وذات التوتر املنخفض  5,510,30شبكة التوزيع على الزابئن ذات التوتر املتوسط

 .3كلم 173467من 

 :من املهام اليت تقوم هبا مديرية التوزيع مبستغامن نذكر ما يلي. 2
 استقالل و صيانة شبكة توزيع الكهرابء يف منطقة اخلدمة )والية مستغامن(. -1
 تطـوير الشـبكة لتمـكني وصـل الزابئـن و املنتجـني الذين يطـلبون  -2

 الـطاقة الكهرابئيـة أو الغازيــة.
 فعالية و سالمة الشبكة. -3
 التوازن بني العرض و الطلب. -4
 ضمان جودة اخلدمة. -5
 متثال لألنظمة التقنية و النظافة،واألمن،ومحاية البيئة.اال -6
 تسويق الكهرابء و الغاز.-7

 :ملديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامنا أهداف.3
 مديرية التوزيع مبستغامن جتند كل مواردها لتضمن لزابئنها:

النصائح واإلرشادات -طرفهمتكفل اتم ابلشكاوى املقدمة مــن  -أحسن استقبال -متوين ابلطاقة مضمون و آمن 
 أايم. 7أايم/ 7سا و24سا/24األعطاب  تعبئة شاملة لفرق إصالح -معلومات مفيدة ودائمة -الالزمة

 كذلك احملافظة على إرث املؤسسة من خالل :
 أن تكون و تبقى مؤسسة مواطنة تؤدي خدمة عمومية.-
 الزبون هو مركز اهتمامنا.-
 الوحيد لنجاحنا.إرضاء الزبون يبقى الرهان -

اإلقرتاب -كما تطمح مديرية التوزيع مبستغامن جبعلها مرجعا من حيث نوعية اخلدمات اجلوارية و الفعالية
املسامهة الفعالة يف النمو االقتصادي -من الزابئن وتوسيع جمال خدماتنا مبا يلبـي احــتياجات الزبون أكثر فأكثر

 واجهة جممع سونلغاز.و أن تـكون حمرك النمو و  مستغامنبوالية 
 

 

                                                 
 مجلة سونلغاز وخبراء الشركة. - 3



 واقع التدريب واالستثمار يف رأس املال البشري دراسة حالة املديرية اجلهوية للتوزيع مستغامن                   الفصل الثالث

 

49 
 

 للمديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامن يالتنظيماهليكل الثاين:  املطلب

 
  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
       

 

       

 

 

  

 ية سكريتا ريا المدير

 عون قانوني

 مكلف باالتصال   

 مهندس الوقاية واألمن

 مساعد األمن الداخلي

 مديرية تقنيات الكهرباء مديرية تقنيات الغاز مديرية العالقات التجارية التنفيذ واألعمالمديرية دراسات 

 مديرية تسيير أنظمة اإلعالم اآللي مديرية المحاسبة والمالية مديرية الموارد البشرية مصلحة الوسائل العامة

 مستغانمبالمديرية الجهوية 

 المصدر : مديرية الموارد البشرية لمؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز.
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 ملديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامنااملبحث الثاين: سياسات وأنواع التدريب يف 

 ملديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامنااملطلب األول: مديرية املوارد البشرية يف 

 اإلدارة:مصلحة  -1
 أتمني و حتضري و عرض األجور خبطط تتالءم ومتغريات األفراد و معاجلة الشكاوى. -
 يضمن للمؤسسة أجور األفراد. -
 أتمني التسيري اإلداري لألفراد. -
 أتمني عقود امللفات لألفراد.  -
 حتضري و حتقيق العناصر ذات العالقة مع املسار املهين و تطابقها مع القوانني. -
 تـأمني و متابعة و مراقبة شروط تطبيق قواعد تسيري األفراد. -
 يضمن التطبيق املوحد للقوانني ومراقبة التنفيذ. -
 العالقة مع األعضاء اخلارجية.و أتمني العالقة مع املركز الطيب للعمل  -
 إنشاء ميزانية عقد التسيري،لوحة القيادة املتعلقة ابملوارد البشرية. -
 اإلحصائيات املباشرة لألفراد من اإلدارة اجلهوية.يضمن للمؤسسة  -
 مصلحة التكوين: -2
 أتمني عقود إحصاءات التكوين لألفراد وحتديث لوحة التحكم الدورية.-
 حتليل وتكميم االحتياجات للتكوين. -
 األفراد والتكوين.متوين املسريين ابلتحاليل و املعلومات الالزمة للتحكم يف املوارد البشرية و تقدمي خطط  -
 مساعدة املسريين يف حتديد االحتياجات للتدريب. -
 تطوير خطط التكوين. -
 تنفيذ خطط التكوين و متابعة حتقيقهم خبطط كمية وكيفية. -
 تنظيم ومتابعة حتقيق النشاطات و التكوين يف وسط العمل. -
 و نشاطــات التكوين مبعدالت صافية. أتمني يف إطار حتقيق خطط تكوين النشاطات الداخلية و اخلارجية -
 أتمني متابعة جودة نشاطات التكوين. -
 تطوير قدرة التكوين يف مستوى الوحدة. -
 أتمني الدراسات املرتبطة هبندسة املعلومات. -
 نشاطات تطوير املوارد البشرية: -3
 ضاء للمناصب.أتمني تطوير خطط التوظيف الداخلية مبعرفة احلاجات للتوظيف و حتضري األع -
 املشاركة يف تنفيذ خمتلف خطط املوارد البشرية. -
 األخذ بعني اإلعتبار حتضري و معاجلة للعمليات الدورية للتحديد. -
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 (:توظيف وتوزيع العمال حسب التخصص1.3اجلدول رقم)
 اجلديدةنسبة املناصب  املناصب اجلديدة إمجايل العمال أعوان تنفيذ أعوان حتكم إطارات السنوات

2012 1484 1733 700 3917 160 4% 

2013 1627 1808 669 4104 187 5% 

2014 1737 1821 685 4243 139 3% 

2015 1782 1830 691 4303 60 1% 

 .1520سنة  ديريةتقرير التسيري للم: املصدر
للعدد اإلمجايل ومن املالحظ هذا اجلدول يبني توزيع العمال حسب األصناف املهنية ونسبة املناصب اجلديدة ابلنسبة 

يتناقص ، إال انه بدأ 1220يف سنة  % وهذا يعود لتوسع املؤسسة5% إىل 4تزايد مبعدل  أن صايف توظيف العمال

 .% يف السنوات األخرية 1% إىل 3%،  5من  مبعدالت

 توزيع العمال حسب األصناف املهنية :(2.3الشكل رقم )

 
  بناءا على اجلدول أعاله املصدر: من إعداد الطالب

يشكل جزء كبري ويتزايد من سنة ألخرى  املديريةيتضح أن عدد اإلطارات يف  (2.3الشكل رقم )من خالل 

ية وما تتطلبه من مقارنة ابألصناف املهنية األخرى وهذا ملا له من أمهية ابلغة يف التحسني والتطوير ومواكبة التكنولوج

 .مهارات عالية

                                                 
 )صافي توظيف العمال = عدد المناصب الجديدة + تعويض المناصب للعمال )المتقاعدين، المسرحين، ...الخ 
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 2015(: توزيع العمال حسب املستوى الدراسي لسنة 2.3اجلدول رقم)

 مستوى عايل اثنوي متوسط إبتدائي املستوى

 1680 1492 751 380 العدد

 %39,04 %34,67 %17,45 %8,83 النسبة%

 املصدر:مديرية املوارد البشرية

ونسبة كل مستوى من العدد  مبستغامنلمديرية اجلهوية للتوزيع ليبني اجلدول توزيع العمال حسب املستوى الدراسي 

 والشكل التايل يوضح االختالفات هلذه النسب.   2015اإلمجايل للعمال لسنة 

 (: توزيع نسب عدد العمال حسب املستوى الدراسي3.3الشكل رقم )

 
  بناءا على اجلدول أعاله املصدر: من إعداد الطالب

 

من جمموع العمال مما جيعلها أكرب  %39,04املستوى العايل متثل من الشكل نالحظ أن نسبة عدد العمال ذوو 

على  تعملاملديرية نسبة مقارنة ابملستوايت األخرى وهذا ما يبني حساسية هذه الفئة يف مواكبة التطور وهلذا جند أن 

استقطاب هذه الفئة ويتبع سياسة التأطري للخروج من هيمنة االعتماد على األقدمية كما جند أن فئة العمال ذوو 

 .% تقريبا26اكرب من املستويني املتوسط واالبتدائي واليت متثل نسبتهما % وهي 34,67املستوى الثانوي متثل نسبة 

تقوم بتقدير النقص يف عدد العمال وبعدها حيدد العدد  للمديريةلبشرية أما ابلنسبة للتوظيف فنجد أن مديرية املوارد ا

الفعلي للعمال املراد تشغيلهم، ويف اجلدول التايل يتم مقارنة العدد املقدر من العمال مع العدد احلقيقي لكل سنة أي 

 العدد املوظف فعال.
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 السنوية(: مقارنة عدد العمال الفعلي مع االحتياجات 3.3اجلدول رقم)

 النسبـــة العدد الفعلي العدد التقديري السنـــــة

2012 165 160 96,97% 

2013 195 187 95,90% 

2014 148 139 93,92% 

2015 69 60 86,96% 

 مديرية املوارد البشرية املصدر:

األخرية تقرتب من الواحد يف  ةيبني هذا اجلدول نسبة العدد الفعلي للعمال إىل العدد التقديري يف السنوات األربع

 معظم السنوات والشكل التايل يوضح ذلك. 

 (: مقارنة عدد العمال الفعلي مع االحتياجات السنوية4.3الشكل رقم )

 
  بناءا على اجلدول أعاله املصدر: من إعداد الطالب

   

من الشكل نالحظ أن العدد التقديري للعمال يف السنوات األخرية يقارب العدد الفعلي إال أن مديرية املوارد البشرية 

 يف هذه السنوات األخرية كان تقديرها السنوي للحاجة إىل العمال دائما اكرب من ما هو فعلي.    
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 :جمة كما يتم تدريب املوظفني اجلدد حيث ال يتم يف هذا الفرع يتم متابعة احلصص التدريبية املرب  فرع التدريب

إدماجهم إال بعد اختبارهم واختيارهم بدقة من بني جمموعة من األفراد املرشحني للمنصب، فيبدأ العمل 

يكون قبل  املديريةعتمده تابلتدريب قصري املدى ويستمر التدريب خالل ممارسة املوظف لعمله. والتدريب الذي 

 نصب العمل للموظف اجلديد، أو تدريب لتثبيت يف منصب عمل ملوظف قدمي.التوظيف لاللتحاق مب

 ملديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامنااملطلب الثاين: سياسات التوظيف والتدريب يف 

املؤسسة  اسرتاتيجيةتعترب عملية االختيار والتوظيف استثمارات لألموال واليت توحي وتكشف . سياسة التوظيف: 1

على املدى الطويل خاصة إذا كان التوظيف متالئم مع قيمة املؤسسة، وعلى هذا األساس يسمح االختيار ابلتفضيل 

 )متييز( بني املمتحنني القادرين على:

 شغل مناصب العمل يف األجل املتوسط أو القصري. -

 ؤسسة ويتالحم بطبيعته وبقيمته األساسية.التطور داخل املؤسسة يف األجلني القصري والبعيد حيث يتكامل يف امل -

يكون اهلدف من سياسة االختيار والتوظيف التحضري لرفع النوعية هذا من جهة ومن جهة أخرى تغطية العجز 

املوجود )احتياجات القوى العاملة( وهبذا تكون املؤسسة قد سهلت مهمة إدارة املوارد البشرية عندما يتم اختيار أفراد 

 وكفاءات عالية أو متخصصة يف جماالت عملها. ذوي مستوايت

بتدريب العمال جبميع مستوايهتم ويف مجيع التخصصات )يف مجيع جماالت العمل،  املديريةتم هت. سياسة التدريب: 2

وتقوم املديرية إبرسال العمال املراد إخضاعهم للتدريب إىل  أماكن العمل،...اخل(، ووفق اإلجراءات املعمول هبا ،

 املعاهد الوطنية املتخصصة يف التكوين التابعة ملؤسسة سونلغاز . خمتلف

 املبحث الثالث:االحتياجات التدريبية حتليل وتقييم األداء التدرييب

 املطلب األول: حتديد متطلبات واحتياجات التدريب 

مصلحة التدريب تتطلب عملية التدريب اإلعداد املسبق خلطة التدريب اليت يضعها مسريي  متطلبات التدريب: .1

ابلتنسيق بني مديري تطوير املوارد البشرية وابقي املسؤولني يف ختصصات أخرى، وتقوم مصلحة تطوير املوارد 

البشرية إبعداد متطلبات التدريب من جهة واألهداف املسطرة من جهة أخرى كما تتابع عمليات تنفيذ التدريب 

، تقييم التدريب يف حدود التخصص كمأل  صال ابملكوننيوإعداد الواثئق اخلاصة به، متابعة احلضور، االت

 .  عد هناية الرتبصاتاستمارة ت
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تلجأ املديرية يف حتديد احتياجاهتا التدريبية ابلتنسيق مع كل املصاحل على مجيع مستوايهتا احتياجات التدريب:  .2

 أي يف كل التخصصات والدوائر وذلك كما يلي:

املشاكل اليت تعاين منها وخاصة ما تعلق بسري العمل لكل موظف وعند وجود كل دائرة وكل مصلحة حتدد ما هي 

تقنيات جديدة أو أجهزة جديدة أو أن العامل يعاين من صعوابت يف أتدية مهامه أو أن األجهزة املتوفرة بتقنيات ال 

الجنليزية، تعليم اللغة العربية، تتوافق مع إمكانيات العامل، أو تطوير املهارات يف جمال معني خاصة يف اإلعالم اآليل، ا

شغل منصب خمتلف أو عملية، تدريب للرتقية ملنصب أعلى. وبعد ذلك يتصل املسؤول عن الفرد املراد تدريبه 

مبصلحة التدريب والتطوير ويعلمها عن عدد األفراد املراد تدريبهم وموضوع التدريب أو احتياجات األفراد، مدة 

اح مكان التدريب. وتستقبل املديرية كل الطلبات اليت مت دراستها ويتم تنقيحها بتطبيق التدريب املطلوبة وميكن اقرت 

 اللوائح والقوانني اخلاصة واالعتماد على ميزانيات التدريب.

نسجل أن هذه املديرية حتدد مسبقا العدد املتوقع لألشخاص املراد تدريبهم من خمتلف . تقدير االحتياجات: 3

 واجلدول التايل يبني ذلك:املصاحل والوحدات، 

 (: مقارنة احتياجات التدريب ابلعدد املدرب فعال4.3اجلدول رقم )
 النسبة الفارق (yالعدد املدرب فعال) (xاالحتياجات املقدرة) السنوات

2012 1190 1173 -17 98,57% 

2013 1215 1209 -6 99,51% 

2014 1165 1152 -13 98,88% 

2015 1090 1023 -67 93,85% 

 %97,79 103- 4557 4660 اجملموع

 املصدر: مديرية املوارد البشرية

من اجلدول نالحظ أن عملية حتديد االحتياجات التدريبية غري حمددة بدقة حيث أن يف كل سنة جند مبالغة فيها 

% 93,85وحسب املعلومات املقدمة وجدان أن نسبة التدريب الفعلي مقارنة ابالحتياجات املقدرة ترتاوح بني 

ت بناءا على االقرتاحات اليت يقدمها % وهذا راجع لعملية حتديد االحتياجات )تقدير التدريب( مت99,51و

مسؤولوا املصاحل حيث ترسل استمارة لرؤساء املصاحل من أجل تقدمي كل مسؤول عن املصلحة عدد العمال املراد 

 تدريبهم وموضوع التدريب واملدة الالزمة.
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بناءا على ما تراه يف هذه املرحلة يتم مراجعة الطلبات من طرف مديرية املوارد البشرية فرع التدريب وتنقح 

مناسبا وما يوافق عمليات التدريب السابقة واملمكنة وما يوافق النصوص واللوائح، حيث يراعى إن كان الفرد املراد 

جات ولتبيان العالقة أو قوة االرتباط بني االحتيا ال للتدريب أم ال، أي دراسة ملف األفراد املقرتحنيعتدريبه حيتاج ف

 ، نقوم حبساب معامل االرتباط: فعال املقدرة والعدد املدرب

  

 

r=0.9998 

من خالل معامل االرتباط الذي يقارب الواحد هذا ما يدل على أن هناك ارتباط قوي بني االحتياجات 

املقدرة والعدد املدرب فعال ومبا أن إشارته موجبة فتدل على أن العالقة طردية بينهما، وابلتايل يالحظ تقارب دقة 

 يب.  التقديرات )االحتياجات( وإجنازات املديرية من حيث عملية التدر 

 اجلهوية للتوزيع مبستغامناملطلب الثاين: حتليل نفقات التدريب وتقييم األداء مبديرية 

 اجلهوية للتوزيع مبستغامنمبديرية  توزيع نفقات التدريب:

 

 2015لسنة  اجلهوية للتوزيع مبستغامنمبديرية (: توزيع نفقات التدريب حسب املكان 5.3اجلدول رقم )

 الية و احملاسبةمديرية امل صدر:ملا

 

حبيث تقدر تكلفة تدريب الفرد يبني هذا اجلدول أن نفقات التدريب خارج الوطن مرتفعة على ما هي داخل الوطن 

ليقدر جمموع   )ألف دينار(19,54687)ألف دينار( ما يقابله داخل الوطن بـ 256,290الواحد خارج الوطن 

                                                 
  دج.1000نفقات التدريب مقاسة بـ 
  دج.1000متوسط تكلفة التدريب مقاسة بـ 

 متوسط تكلفة تدريب الفرد نفقات التدريب املدربالعدد  مكان التدريب

 19,54687 4687, 195 10 داخل الوطن

 256,2909 1025,1636 04 خارج الوطن

 87,18802 1220,6323 14 اجملموع :

yx

yx
r



),cov(
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)ألف دينار(  1220,6323منهم مت تدريبهم خارج الوطن والباقي داخل الوطن بـ  4عامل،  14نفقات التدريب لـ 

مل تتبع سياسات التدريب املنتهجة يف أغلب املؤسسات واملتمثلة يف  للتوزيع مبستغامنديرية اجلهوية املواملالحظ أن 

 لة العدد املدرب يف اخلارج.     إحضار مدربني أجانب لتقليل التكلفة وهذا راجع إىل  ق

 رية دياملأما ابلنسبة للتدريب حسب نوع الشهادات فكان توزيع متوسط تكلفة التدريب للفرد حسب الشهادات يف 

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:   2015لسنة 

 

 2015(: توزيع متوسط تكلفة التدريب حسب الشهادات لسنة 6.3اجلدول رقم )

 

 التخصصات
مهندس يف 

 التقنيات
 إطارات التسيري

تقين سامي يف 
 التقنيات

 غازي توزيع كهرابئي توزيع
عون كوابل 
 للضغط العايل

 اجملموع

 14 1 3 3 3 2 2 العدد

1م.ت.ف.
 

133,32822 133,32822 92,34066 92,34066 39,33665 15,26551 87,1880214 

 املالية واحملاسبة للسونلغازاملصدر: مديرية 

 

مع العلم أن التخصصات   2015يبني هذا اجلدول توزيع متوسط تكلفة التدريب حسب الشهادات ملديرية لسنة 

تقدمي يقومون بنفس العمل واملتمثل يف  تقين سامي يف التقنياتو إطارات التسيري  ،مهندس يف التقنياتاملتمثلة يف 

، واملالحظ أن متوسط تكلفة التدريب عملهمجمال ى كيفية التعامل مع األخطار يف هلذا يتم تدريبهم علخدمات تقنية 

وعون   توزيع وغازي التوزيعكهرابئي الللتخصصات املذكورة أخريا مرتفعة مقارنة مبتوسط تكلفة التدريب لكل من  

)ألف دينار( للفرد الواحد 256,2909وهذا راجع إىل تكوينهم خارج الوطن والذي يكلف  كوابل الضغط العايل

 )ألف دينار(.19,54687مقارنة مع التدريب داخل الوطن الذي يكلف 

 

 

 
                                                 

 .دج.1000: هو متوسط تكلفة الفرد الواحد بـ 1م.ت.ف 
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 . حتليل نفقات التدريب: 2
  .التدريب واجلدول التايل ينب هذه النفقات يف السنوات األخريةديرية تتحمل نفقات كبرية على عملية املجند أن 

 2015إىل  2012(:توزيع النفقات اليت تتحملها املديرية يف عملية التدريب من سنة 7.3اجلدول رقم)

 ميزانية التدريب نفقات التدريب العدد مكان التدريب السنوات

 1156,725 1.1567252 11 املعاهد الوطنية التابعة لسونلغاز 2012

 1179.0574 1.1790574 12 املعاهد الوطنية التابعة لسونلغاز 2013

 1180.6754 1.1806754 12 املعاهد الوطنية التابعة لسونلغاز 2014

 1220,632 1.2206323 14 املعاهد الوطنية التابعة لسونلغاز 2015

 املصدر: مديرية املوارد البشرية

 .ديرية تتحمل نفقات على تدريب العمال وتزايد هذه النفقات من سنة ألخرى املمن اجلدول يتبني أن 
 اجلهوية للتوزيع مبستغامنلمديرية ل(: تطور نفقات التدريب 5.3الشكل رقم )

 

  بناءا على اجلدول أعاله املصدر: من إعداد الطالب

 

                                                 
  دج.1000نفقات التدريب بـ 
  دج.1000ميزانية التدريب بـ 
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( يف تزايد وهذا 2015-2012األخرية)أن ميزانية التدريب اخلاصة ابلسنوات (5.3رقم)يتضح من خالل الشكل 

عامل يف  14، و2013عامل يف سنة  12و 2012عامل يف 11راجع إىل زايدة العدد املدرب من العمال )

نالحظ زايدة يف تكاليف التدريب رغم ثبات العدد املدرب وهذا راجع لعوامل  2014(، إال أنه يف سنة 2015

 . قامةاالرتفاع يف أسعار التدريب و اإلأخرى مثل 

وما يقابلها يف  2015)ألف دج( لسنة  103272بـ  للمديرية اجلهوية للتوزيعتقدر األجور اإلمجالية 

)ألف دج( ومنه جند نسبة األجور هلذه املديرية إىل األجور  4401جملموع األجور بـ  الغاز ومديرية الكهرابءمديرية 

يف املبيعات الكلية  تنيمتثل مدى مسامهة املدير  % ومن هذا نفرتض أن هذه النسبة 4,26 للمديريةاإلمجالية 

 ديرية.للم

عترب هذه النفقات استثمارا له عوائد واجلدول التايل يبني العالقة بني ميزانية أو نفقات مديرية سونلغاز تجند أن 

 التدريب واملبيعات احملققة يف السنوات األخرية

 العالقة بني املبيعات وميزانية التدريب(: 8.3اجلدول رقم)

 (xنفقات التدريب) (yاملبيعات اخلاصة) املبيعات الكلية  السنوات

2012 6466188 275459,608 1156,725 

2013 6596274 281001,272 1179,0574 

2014 6942650 295756,890 1180,6754 

2015 7983452 340095,055 1220,632 

 4737,0898 1214324,843 28505278 اجملموع

 املالية واحملاسبةاملصدر: مديرية 

 

من اجلدول يتبني أن هناك عالقة بني ميزانية التدريب واملبيعات اخلاصة وهذا ما يتضح لنا يف السنوات األربع األخرية 

 r=0,9621   نقوم حبساب معامل االرتباط. للمديريةولتبيني مدى ارتباط نفقات التدريب مع املبيعات اخلاصة 

                                                 
  دج.1000المبيعات مقدرة بـ 
  4,26في النسبة المبيعات الخاصة يقصد بها المبيعات التي ساهمت فيها مديرية تقنيات الغاز ومديرية الكهرباء وتساوي المبيعات الكلية لكل سنة مضروبة%. 
  دج.1000مقدرة بـ: نفقات التدريب 
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جند أن معامل االرتباط بني نفقات التدريب واملبيعات اخلاصة يقرتب من الواحد وهذا ما يعطي نظرة عن العائد 

املنتظر من التدريب إذا مت اعتبار املتغريات األخرى اليت تؤثر على املبيعات اثبتة) اإلشهار، اجلودة، أسعار السلع 

 املنافسة،....(، واليت تتأثر هي األخرى بعملية التدريب.

 :واجلدول التايل يوضح العائد من نفقات التدريب

 (: العائد من نفقات التدريب9.3اجلدول رقم )

 التغري يف النفقات رقم األعمالالتغري يف  نفقات التدريب رقم األعمال السنوات

2012 275459,608 1156,725 - - 

2013 281001,272 1179,057 5541,664 22,332 

2014 295756,890 1180,675 14755,618 1,618 

2015 340095,055 1220,632 44338,165 39,957 

 من إعداد الطالب املصدر:

 

، أما 2013دج ابلنسبة لسنة 248,14من اجلدول يتبني أن كل واحد دينار ينفق يف التدريب يساهم بعائد مقداره 

 2015دج، أما فيما خيص سنة 9119,66فكان العائد املنتظر من إنفاق واحد دينار هو  2014ابلنسبة لسنة 

 دج.1109,64فكان إنفاق واحد دينار على التدريب يعود بعائد يقدر بـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واقع التدريب واالستثمار يف رأس املال البشري دراسة حالة املديرية اجلهوية للتوزيع مستغامن                   الفصل الثالث

 65 
 

 

 

 
 

املديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامن تعمل جاهدة على مواكبة التطورات احلاصلة على املستوى الوطين إن  

 اسوب يف كل مراحل التدريب.احل مكاستخداوالدويل، هلذا الغرض تنتهج طرق وأساليب متطورة يف التدريب  

، وهذا ما يتجلى يف إنشاء فرع ستثمار فيهوتعتربه كمورد ميكن االلعنصر البشري لكبريا   ماويل اهتمااملديرية تجند أن 

 التدريب يف مصلحة تطوير املوارد البشرية إضافة إىل السياسات التدريب املختلفة املنتهجة.

( يف تزايد 2015-2012يتضح من خالل الدراسة أن ميزانية التدريب ملديرية اخلاصة ابلسنوات األخرية)

عامل يف  14، و2013عامل يف سنة  12و 2012عامل يف 11وهذا راجع إىل زايدة العدد املدرب من العمال )

 مما انعكس ابإلجياب على أداء املديرية وإعطاء صورة حسنة هلا. ، رقم األعمالساهم يف زايدة  األخريوهذا   2015
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رأس املال البشري أصبح حمل االهتمام الكثري من الكتاب والباحثني  تدريب إن موضوع االستثمار يف
يف حتقيق اجلودة وامليزة التنافسية، والعتبار إدارة األمثل  ورجال األعمال الذين وجدوا يف املورد البشري السبيل 

ألن العنصر البشري هو الرأس مال حقيقي وثروة ميكن أن حتقق عوائد  املؤسسةاملوارد البشرية النشاط الفعال يف 
  عن طريق االستثمار فيها.

رأس املال املادي و  العمل، األرض عوامل اإلنتاج املتمثلة يف امتالكعلى  يف ما مضى تقوم املنافسة كانت
 املعرفة على قائم اقتصاد إىل االقتصاد حتول اآلن ومع أما الثروة، إلنشاء األساسية )اآلالت(، وكانت هي املصادر

 إنشاء على لقدرته ذلك ويرجع املضافة يف املؤسسة، القيمة إلنشاء األول املصدر هوي أصبح رأس املال البشر 
 العامل يشهدها اليت املعلومات ثورة ظل احلالية )االبتكار(، ويف املنتجات وحتسني تطوير أو اجلديدة املنتجات
 مث ومن وتنقيح تصفية إىل هبا ما أدى هذا هلا، حصر ال ومتنوعة عديدة معارف على مفتوحة املؤسسات أصبحت
 العصر يف والذي أصبح البشري، الرأمسال عليها أطلقنا اليت وهي التنافسية وللميزة للقيمة املنشئة املعرفة استعمال

 ظل ويف العاملني، لدى املعارف واملهارات من جمموعة فهو ملسه ميكن ال حيث املادي، الرأمسال من أهم احلايل
وذلك  ،االستثمار يف تدريب رأس ماهلا البشري مؤسسة كل على الواجب من أصبح املؤسسات بني املنافسة تزايد

 طريق عن تنميه مث بشري رأمسال تنشئ اليت تلك هي الناجحة واملؤسسات ،حديثة وإسرتاتيجيات طرق تباعإب
عائد على املدى الطويل، وهلذا جند مديرية املوارد  ، لتحقيقواسع، لكي تتأقلم مع التغريات البيئية بشكل التعلم

 البشرية تعمل على التنسيق بني املوظف والوظيفة بعد تكوينه وتعليمه.
خالل هذا البحث هو إعطاء نظرة حول تطور املوارد البشرية واالهتمام ابلعنصر أول ما تطرقنا إليه من 

ابعتباره مورد اقتصادي وجب االستثمار فيه، وابعتبار التدريب كمصدر لرتاكم الرأس املال  املؤسسة البشري يف
 البشري فقد انتهجت معظم املؤسسات سياسات التدريب كاستثمار يف الرأس املال البشري.

بعد التطرق لعدد  املديرية اجلهوية للتوزيع مبستغامنقاط اجلانب النظري على أرض الواقع قمنا بدراسة حالة وإلس
السنوية واملقارنة بني االحتياجات التدريبية والعدد  اواحتياجاهت املؤسسةالعمال وتوزيعهم حسب التخصص يف 

توصلنا اىل صحة  الفرضية األوىل اليت تتبىن أن و  .ةمديريللاملدرب فعال ويف األخري مت حتليل نفقات التدريب يف 
ه، وذلك عن وتطوير  هتلعب إدارة املوارد البشرية دورا كبريا يف استقطابيف املؤسسة و أمهية ابلغة له لعنصر البشري ا

 طريق االستثمار والتدريب فيه.
الدعائم األساسية لنجاح سياسة أما الفرضية الثانية اليت أقرت بضرورة حسن اختيار األفراد وتوجيههم كأحد 

 االستثمار يف رأس املال البشري.
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والفرضية الثالثة تبحث يف واقع االستثمار يف رأس املال البشري داخل شركة سونلغاز، حيث الحظنا غياب 
وم تقمعتربة للتدريب إال أهنا  ةإسرتاجتية واضحة يف االستثمار  يف تدريب رأس املال البشري، رغم ختصيص ميزاني

ابلتدريب من أجل التدريب وليس من أجل اإلستفادة منه وتطبيق ما تععلمه املتدرب على أرض الواقع، يف حني 
حتصلنا على احصائيات تفيد أن مؤسسة سونلغاز تويل أمهية كبرية لإلستثمار يف تدريب رأس ماهلا البشري، إال أن 

 سة تقوم بعميلة التدريب شكال وليس مضموان.  هذا كان على األوراق فقط. وبتايل ميكن القول أبن املؤس
 :لتايلإليها هي كا توصلنااليت نتائج وال
  االستثمار يف الرأس املال البشري يستدعي التخطيط ووضع أهداف على املدى القصري والبعيد، مما يزيد يف

 إنتاجية الفرد واجملموعة ككل، ومنه حتديد احتياجات األفراد واملؤسسة.
  على التوظيف  اإلنفاقاإلنفاق على املوارد البشرية يف التدريب والصحة واألمن تعترب كنفقات استثمارية، أما

 فهو إنفاق جاري ألن العوائد احملصلة ستكون يف املدى القصري.
  االختيار اجليد ألساليب ووسائل التدريب واعتماد مناهج حديثة يف التدريب وبطرق علمية وعملية متكن

 راد من أداء مهامهم بشكل جيد وأكثر مردودية.األف
 :التالية االقرتاحاتو ميكننا طرح 

  الدعوة العتبار اإلنفاق على التدريب إنفاق استثماري حيقق عوائد ونتائج على املدى الطويل مع ضرورة وجود
 قناعة وثقافة للفرد هبذا.

  والقدرات املكتسبة.إدراج املوارد البشرية كأصول من حيث قيمة املهارات 
 جيب استخدام خمتصني يف إدارة املوارد البشرية 
 ضرورة استمرارية ودورية برامج التدريب وتنوعها، مع القيام مبتابعتها وتقييمها 
  مسايرة التغرياتواألفراد من  املؤسسةاعتماد برامج تدريب على أساليب حديثة ومستحدثة لتتمكن. 
 صصات املتدربني، اعتمادا على حسن حتديد احتياجات التدريب، مع قناعة برانمج التدريب جيب أن يوافق خت

 الفرد مبا مت تسطريه من برامج و أهداف.
 . االعتماد على حسن اختيار املدربني واالستعانة ابخلربات األجنبية من أجل تفعيل وتطوير التدريب 
 تابعة املستمرة والقيام بعملية التقييم  املجيب تطبيق كل ما تعلمه املدربون على أرض الواقع، وعلى املسؤولني

 الدائم واملستمر.
   اعتبار املورد البشري كمورد وجب االستثمار فيه وهذا يستدعي إدراجه ضمن األصول احملاسبية ومنه اعتباره

 كأصل من أصول املؤسسة.



 مقدمة عامة                                            
 

 
 أ

 

 

 

     
لقد زاد االهتمام ابلعنصر البشري من طرف املفكرين يف اجملال اإلداري، فبعدما كانت وظيفة إدارة العنصر     

البشري جمرد اعتماد جملموعة أساليب وطرق للمحافظة على السري اجليد للعمل وجناح املنظمة، أصبحت اآلن 

 .املؤسسةايت أكثر فعالية وأكثر مردودية يف حياة تتعدى هذه الوظيفة )العملية التقليدية إلدارة األفراد(، إىل مستو 

اجلزائرية مازالت هتمش أهم ثرواهتا املتمثلة يف املوارد البشرية، وإمهاهلا لعمليات التطوير  املؤسساتوابعتبار 

يكاد يكون  ابملؤسسةوالتدريب، فهي غري متمكنة من مسايرة التطور احلاصل يف هذا اجملال، إذ أصبح أداء الفرد 

ال يولون االهتمام بتطوير وتنمية العنصر البشري، ابستثناء بعض  املؤسساتعيف لدرجة أن املسريين هلذه ض

بعملية االستثمار يف تدريب مواردها البشرية، خاصة وأنه يف  هلا  حت اليت هلا من اإلمكانيات ما يسماملؤسسا

الوقت احلايل قد ظهرت أساليب ومناهج حديثة يف عملية التدريب والتطوير وتنمية العنصر البشري بظهور 

 مؤسسات خمتصة ميكن أن جتعل أداء األفراد أكثر فعالية وأكثر مردودية. 

بداية التطور واالهتمام احلقيقي ابلعنصر  منذابملوارد البشرية اإلنسانية مدرسة اإلدارة العلمية والعالقات  تاهتم

واإلدارة احلالية للموارد البشرية هتتم أبداء  ،خاصة إذا ما تعلق األمر بعملية التدريب والتطوير املؤسساتالبشري يف 

تحقيق لتوى اخلدمة فيها، ورفع مس للمؤسسةاألفراد، ووضع االسرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق القدرة التنافسية 

هذا العتبار ، وحتقيق منو اقتصادي واجتماعي الوطينهداف طويلة وقصرية املدى، ومن مت التأثري على املستوى األ

، فالعناصر البشرية هي القوى القادرة على األخذ أبسباب النمو املؤسسةإدارة املوارد البشرية هي إدارة ألهم أصول 

ا أحسن ختطيطها وتنميتها ابالستثمار يف تدريبهم وتعليمهم، وابلتايل تنمو قدراهتم والتجديد والتطور إذا م

 وطاقاهتم.

واألفراد، لكون   املؤسسةيساهم يف حتقيق أهداف كل من و االستثمار يف تدريب األفراد يؤدي إىل زايدة كفاءهتم 

نصر البشري كمورد اقتصادي يستدعي  يتحدد بدور وفعالية الفرد  وإذا اعتربان الع املؤسسةكل جانب من جوانب 
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ما سنركز عليه هو دراسة سبل تطوير وتنمية العنصر البشري وأمهية االستثمار يف الرأس ، ضرورة االستثمار وتنميته

 والفرد. املؤسسةاملال البشري، وأثر ذلك على 

، ورفع مردودية العنصر البشري اخلدمةحتسني الرامية إىل  املؤسسةوأمام ترقية وتطوير العنصر البشري يف ظل سياسة 

 املتعلقة ابالستثمار يف تدريب املورد البشري نطرح اإلشكالية التالية: حتديدا ألهدافها
 

 أهداف املؤسسة ؟ لتعزيزال البشري املرأس  االستثمار يفو تدريب ما مدى مسامهة ال
 

 التالية:الفرعية لإلجابة عن هذه اإلشكالية نطرح األسئلة 

 ؟ داخل املؤسسةما هي مكانة املورد البشري   .1

 على أي أساس يتم حتدد احتياجاته وتقييم فعاليته؟ و الرأس املال البشري رتاكم ب له عالقةالتدريب  هل  .2

 ؟كيف ميكن االستفادة من اإلستثمار يف رأس املال البشري   .3

 ما هو واقع اإلستثمار يف تدريب رأس املال البشري يف مؤسسة سونلغاز؟ .4
 

 لإلجابة عن هذه التساؤالت نقرتح الفرضيات التالية:
  ه.وتطوير  هتلعب إدارة املوارد البشرية دورا كبريا يف استقطابيف املؤسسة و أمهية ابلغة له لعنصر البشري ا .1

مع حسن اختيار األفراد وتوجيههم كأحد الدعائم األساسية  ضرورةاالستثمار يف التدريب يصبح أكثر من  .2

 .لنجاح سياسة االستثمار البشري

 .تستثمر يف تدريب رأس ماهلا البشري لتحقيق أهدافها  سونلغاز ةمؤسس .3
 

  :الدراسة أمهية
هامة يف املؤسسة ووظيفة رئيسية ككل الوظائف  عمليةتتجلى أمهية االستثمار يف تدريب رأس املال البشري لكوهنا 

مما زاد أمهيتها يف رسم تلك السياسات يف التعامل مع العنصر  التمويل...اخل.و التسويق ،  األساسية كاإلنتاج

 البشري يف ظل هذه القوانني واألنظمة.
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 املوضوع:  اختياردوافع 

 دافع ذايت: 
  ؛املوارد البشريةدارة إلرغبة يف معرفة الوظائف األساسية 

 االستثمار يف تدريب رأس مميزات و  ،ع معارفنا فيما خيص وظائف اإلدارة ودراسة أهم العناصر املكونة هلايتوس

 .املال البشري

  دافع موضوعي:

  الشعور ابلقيمة واألمهية اليت توجه لالستثمار يف الرأمسال البشري ووجود مؤسسات تويل أمهية كبرية لعملية

 ؛رأس املال البشري تدريباالستثمار يف 

  خاضعة لدراسات مستمرة ودائمة وهي هبذا جمال  املؤسساتاعتبار سياسة تدريب املوارد البشرية يف مجيع

 ؛غري اثبت حيتاج إىل دراسة معمقة ومتكررة

  اجلزائرية جيعلنا نفكر ونركز يف إعادة االعتبار هلذا اجملال خاصة  املؤسسساتضعف النتائج احملققة يف واقع

 ؛مع التحوالت واإلصالحات اليت مست تسيري املوارد البشرية على مستوى املنظمات حمليا وعامليا
 

 أهداف البحث:
 .تطوير املؤسسات وحتسني إنتاجيتها املستمدة من االستثمار يف الرأس املال البشري 

 طار العام لالستثمار يف تدريب املوارد البشرية مببادئ وأسس ميكن استغالهلا ميدانيا.البحث يقدم اإل 

  املعاصرة إىل ضرورة  املؤسساتميكن هلذا اإلطار أن يبني ويلفت انتباه القائمني على املوارد البشرية يف

 .االهتمام بدراسة عمليات االستثمار يف العنصر البشري 

  االقتصاد الوطين إذ جيب أن تتغري النظرة للعنصر البشري ويزداد االهتمام به على يظهر اثر الدراسة على

 مراحل العمل اليت مير هبا أثناء تواجده ابملؤسسة.

 املؤسسةحياة  دورة تقدمي أهم املبادئ واألسس اليت يقوم عليها نظام التدريب وأسس إدارته وفعالية ذلك على 

 التنافسية وتطور أدائها.

  بسياسة التدريب. ابملؤسسةيساهم يف تقييم فعالية برامج التدريب واهتمامات العاملني 
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  منهج البحث:
جل دراسة املوضوع وحتليل أبعاده وكمحاولة لالختبار صحة الفرضيات اعتمدان يف اجلانب النظري على أمن 

سقاط الدراسة النظرية قمنا إبفقد  طبيقيالتاجلانب ، أما يف بغية إستيعاب اإلطار النظري للبحث الوصفي املنهج

 .على الواقع )دراسة حالة مؤسسة سونغاز(
 

 حمتوى الدراسة:
 رأتينا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول:اعلى اإلشكالية والتساؤالت املطروحة  لإلجابة

 

 :املال عموميات حول رأس  وتعرضنا من خالله إىلرأس املال البشري مدخل إىل عبارة عن  الفصل األول

أمهية إدارة العنصر البشري كأحد موارد املؤسسة، التحديد النقدي لألصول البشرية ومصادر ، البشري

 .تراكمها
 

 :وتعرضنا من خالله اىل مفاهيم التدريب كمصدر لرتاكم رأس املال البشريتطرقنا فيه إىل  الفصل الثاين ،

 .التدريب ، وأخريا تقييم األداءحتديد احتياجات ووسائل ، مدخل لسياسات التدريب وأمهيته 
 

 :وهذا تدعيما للجانب النظري سونلغاز رأتينا أن يكون عبارة عن دراسة ميدانية ملؤسسة ا الفصل الثالث

 .واقع اإلستثمار يف تدريب رأس املال البشري يف املؤسسةواهلدف منه هو معرفة 
 

 :فقد قمنا بتقدمي خالصة عامة حول هذه الدراسة. أما يف اخلامتة 
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