
 د
 

 :الخاتمة العامة

من خالل دراستنا اليت دتحورت حول التدريب حاولنا إبراز وحتديد مدي مسامهة التدريب يف حتسني 
كفاءة ادلوارد البشرية، وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة، وإىل ىنا نقول بأن التدريب يعد من 

أىم الوسائل اليت تتبناىا ادلؤسسة حىت ترفع من كفاءات وقدرات ومهارات عماذلا أو ادلوارد البشرية ادلوجودة لديها 
بصفة عامة، وذلك لضمان مزاولة العمل والقدرة على استخدام وسائل جديدة بأسلوب فعال وجيد دلسايرة 

التطورات التكنولوجية والعلمية السريعة، ىذا ما يؤدي بدوره إىل الزيادة يف العملية اإلنتاجية وبالتايل يساىم بطريقة 
أو بأخرى يف حتقيق التنمية االقتصادية ككل، وعليو لن جتين العملية التدريبية ذتارىا مامل يتم تصميم برامج تدريبية 

 .تتوافق مع احتياجات األفراد وادلؤسسات وادلتطلبات التكنولوجية والعلمية

 .فتصميم الربامج التدرييب يستوجب ختطيط الدراسة لتحقيق األىداف ادلسطرة يف الوقت ادلناسب

 :   من خالل دراستنا ىذه توصلنا إيل النتاج التالية

 .إن إدارة ادلوارد البشرية وظيفة مهمة و دعامة من الدعامات األساسية اليت تقوم عليها أي مؤسسة- 1

إن ادلوارد البشرية يف ادلؤسسات دتثل جوىر العملية أو النشاط اإلنتاجي، وتشتد احلاجة ذلذه ادلوارد لرسم - 2
اخلطط و االسًتاتيجيات واختاذ القرارات الفاعلة اليت تؤدي إما إىل جناح ادلؤسسة، وحتقيق النمو واالزدىار، أو 

 .تؤدي إىل الفشل واالهنيار

حتديد االحتياجات التدريبية، وضع )إن عملية إعداد خطة التدريب دتر بأربع مراحل وىي على النحو التايل - 3
 .(اذلدف، تنفيذ، تقييم

 .ضرورة توفري ادلناخ اجليد و األدوات الالزمة للتدريب- 4

 

 

 

 



 دعاء

 سبحان هللا

يارب ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و ال أصاب باليأس إذا فشلت بل ذكرني دائما 

.بأن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح  

.يا رب علمني أن التسامح هو أكبر مراتب القوة وأن حب اإلنتقام هو أولي مظاهر الضعف  

يارب إذا جردتني من المال فاترك لي نعمة األمل و إذا جردتني من نعمة الصحة فاترك لي 

نعمة اإليمان، و إذا جردتني من النجاح فاترك لنا قوة العناد للتغلب علي الفشل، و إذا أسأت 

.للناس فأعطني شجاعة اإلعتذار، و إذا أساء لي الناس أعطيني شجاعة العفو  

اللهم إذا أعطيتنا القوة فال تأخذ عقلنا، و إذا أعطيتنا النجاح فال تأخذ تواضعنا، و إذا أعطيتنا 

.التواضع فال تأخذ اعتزازنا بأنفسنا  

.اللهم تقبل منا دعائنا فال يقبل من إال أنت  

 

 اإلهداء

 

 إلي من ربي وولد، بذل وكد، أعطي و ما أخذ

 إلي الوالدين الكريمين بن عطية عبد اهلل 

 و بلعربي حليمة رحمهما اهلل

 إلي جدي بلعربي عبد القادر أطال اهلل في عمر

 وجدتي بلعربي حسنية رحمها اهلل و أسكنها فسيح جناته

 مراد
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 تمهيد 

إف إدارة ادلوارد البشرية بشكلها احلديث ليست وليدة الساعة، و إظلا ىي نتيجة جملموعة من التطورات 
ادلتداخلة،  واليت ساعلت بشكل مباشر أو غري مباشر يف ظهور احلاجة إيل إدارة األفراد أو إدارة موارد بشرية 

 متخصصة، تراعي شؤوف العاملني بادلنظمة وتعمل علي توفري أصلع االَليات إلدارة الطاقات البشرية 

بكفاءة ودتكن من زيادة إنتاجية العاملني، وتسعي اإلدارة يف كافة ادلنظمات إىل حتقيق أمثل إستخداـ للقوي 
 .العاملة ادلتاحة لديها، شلا ؽلكنها من حتقيق أىدافها بشيت أنواعها ادلختلفة

ويف ىذا الصدد ضلاوؿ يف ىذا الفصل التطرؽ للمفاىيم و ادلبادئ األساسية إلدارة ادلوارد البشرية، حيث قمنا 
 .بتقسيم ىذا الفصل إيل مبحثني

 وقد تناولنا يف ادلبحث األوؿ ماىية إدارة ادلوارد البشرية، أما ادلبحث الثاين فقد تطرقنا فيو إيل دور وأعلية ادلوارد 
 .البشرية
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 .ماهية إدارة الموارد البشرية:المبحث األول

إف إدارة ادلوارد البشرية وظيفة مهمة ودعامة من الدعامات األساسية اليت تقـو عليها أي مؤسسة كانت،        
وتعترب ىذه الوظيفة  فرعا من فروع اإلدارة الشاملة اليت هتتم بالعاملني وكذا حتفيزىم ورفع روحهم ادلعنوية وتبقي 

 .دائما واقفة لتحقيق أىداؼ ختدـ ادلؤسسة ومصاحل اجملتمع ككل

 .التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية: المطلب األول

 .ظهور الثورة الصناعية: المرحلة األولي

لقد تطورت احلياة الصناعية تطورا كبريا منذ ظهور الثورة الصناعية، حيث كانت ىذه األخرية مبثاية البداية لكثري 
من ادلشاكل اليت تواجهها ادارة ادلؤسسة فبالرغم من أف الثورة الصناعيةأدت إيل حتقيق  زيادات ىائلة يف االنتاج  
وتراكم السلع ورأس ادلاؿ، إال أف العامل أصبح ضحية ىذا التطور، فقد كاف ينظر إيل العامل باعتباره سلعة تباع 

كما تسبب نظاـ ادلصنع الكبيػر يف . وتشًتي بعد أف اعتمدت اإلدارة على اآللة أكثر من اعتمادىا على العامل
كثري من ادلشاكل يف رلاؿ العالقات االنسانية من خالؿ نشأة كثري من األعماؿ ادلتكررة  والروتينية واليت ال حتتاج 

 1.إيل مهارة

التوظيف، توزيع  ولقد ظهر يف ىذه الفًتة ما يسمى مبصاحل ادلستخدمني، حيث كانت مهمتها األساسية تتمثل يف
العلمي للعمل، احلجم ادلتنامي  ومن األسباب اليت أدت إىل ذلك إضافة إىل التنظيمد، ادلهاـ ومشاكل أداء األفرا

ادلؤسسة أو ادلصنع غري قادر على القياـ بأعباء   ولقد أصبح صاحب،للمؤسسات وكذلك ظهور النقابات ادلختلفة
ألفراد اليت ميزت بداية القرف العشرين إىل سنوات عديدة، أياف  اإدارة األفراد لوحده، ما أدى إىل ميالد مصلحة

أف تكوف إدارة دلناصب العمل، فقد ىيمن مصطلح منصب العمل والزاؿ  كانت إدارة ادلوارد البشرية ال تعدو
 2.يستخدـ إىل وقتنا احلايل

 

 

 
                                                           

.19ص - 2013سنة - 1ط-عمان- دار البداية ناشرون وموزعون"- االتجاهات المعاصرة في تنمية الموارد البشرية-"طاهر محمود الكاللده. د- 
1
  

2
 -Jean-Marie Peretti. Ressources humaines. 5 ème Ed. Ed Vuibert. Paris. 2000. p 4. 
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 .بداية الحرب العالمية األولي: المرحلة الثانية

لقد أضهرت احلرب العادلية األويل احلاجة إيل استخداـ طرؽ اختبار ادلوظفني قبل تعيينهم للتأكد من صالحيتهم 
 .لشغل الوظائف، وقد طبقت بنجاح علي االؼ العماؿ قبل تعيينهم تفاديا ألسباب فشلهم بعد توظيفهم

وبتطور حركة اإلدارة العلمية وتقدـ علم النفس الصناعي، بدأ بعض التخصصني يف إدارة ادلوارد البشرية يف الظهور 
يف ادلؤسسات للمساعدة يف بعض األمور مثل التوظيف والرعاية االجتماعية والتدريب والرعاية الصحية، وؽلكن 

 .النظر إيل ىؤالء كطالئع أويل ساعدت علي تكوين إدارة ادلوارد البشرية مبفهومها احلديث

كما أف يف ىذه الفًتة كذالك تزايد االىتماـ بالرعاية االجتماعية للعماؿ، وأنشئت مراكز للخدمات االجتماعية 
والًتفيهية والتعلمية واالسكاف و ؽلثل إنشاء ىذه ادلراكز بداية ظهور أقساـ شؤوف ادلوارد البشرية، ولكن اقتصر 

عملو علي ىذه اجلوانب السابق ذكرىا، حيث كاف معظم األفراد العاملني بأقساـ إدارة ادلوارد البشرية من ادلهتمني 
 1.بالنواحي االنسانية و االجتماعية

 .ما بين الحرب العالمية األولي و الثانية: المرحلة الثالثة

 (ىارثورف)ظهرت خالؿ ىذه الفًتة موجة من االضطرابات وزيادة معدالت البطالة، شلا أدى إىل ظهور جتارب  
  Hawthorne بقيادة التوف مايو بالواليات ادلتحدة األمريكية، واليت تؤكد ضرورة توفري

 . الظروؼ ادلناسبة للعمل، و ترشيد االستخداـ، و كذا أعلية و رضا العامل عن عملو

 .مابعد الحرب العالمية الثانية حتي وقتنا الحاضر: المرحلة الرابعة

لقد تطورت إدارة ادلوارد البشرية يف السنوات احلديثة، واتسع نطاؽ األعماؿ اليت تقـو هبا إدارة ادلوارد البشرية      
وأصبحت مسئولة ليس فقط عن أعماؿ روتينية مثل حفض ملفات ادلوارد البشرية وضبط حضورىم وانصرافهم، 
بل مشلت تدريب وتنمية ادلوارد البشرية ووضع برامج لتعويضهم عن جهودىم وحتفيزىم وأيضا ترشيد العالقات 

 .اإلنسانية وعالقات العمل، وغري ذلك من الوظائف اليت تقـو هبا إدارة ادلوارد البشرية يف العصر احلديث

وإذا نظرنا إيل إدارة ادلوارد البشرية يف ادلستقبل، فنجد أف ىناؾ ظلو متزايد يف أعليتها لكافة ادلؤسسات نتيجة 
للتغريات االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية وىناؾ كثري من التحديات  اليت غلب أف تتصدي ذلا إدارة ادلوارد 

                                                           
 .22/23ص - 2006 سنة –مدخل تطبيقي معاصر "  إدارة الموارد البشرية"صالح الدين محمد عبد الباقي . د- 

1
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البشرية، واليت من بينها االعتماد علي الكمبيوتر يف اصلاز الكثري من وظائف إدارة ادلوارد البشرية بعد أف كاف 
 1.االعتماد يف اصلازىا علي األفراد

 .تعاريف حول إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني

 :التعريف األول

مر مصطلح إدارة ادلوارد البشرية بسلسلة من التغريات من حيث التسمية و ادلضموف أو التطبيق ادلرافق للتسمية "
،إذ بدأت ىذه اإلدارة حتت مسمي إدارة القوي العاملة أو إدارة األفراد اليت تتضمن إدارة األفراد العاملني يف 

 2".ادلنظمة من حيث إختيارىم و تعيينهم و تدريبهم وتطويرىم وحتفيزىم وإنتهاء بتقاعدىم وإهناء خدماهتم

ويالحظ من ىذا ادلفهـو أف إدارة األفراد ما ىي اال نشاطات أو وظائف تبدأ مع األفراد منذ دخوذلم ادلنظمة، كما 
 . وأف ىذه الوظائف ىي لتنظيم عمل األفراد مع ادلنظمة أكثر من كوهنا استثمار للجوانب االنسانية ذلذا العنصر

 :التعريف الثاني

ؽلكن تعريف إدارة ادلوارد البشرية علي أهنا عملية اإلىتماـ بكل ما يتعلق بادلوارد البشرية اليت حتتاجها ادلنظمة "
لتحقيق أىدافها، وىذا يشمل إقتناء ىذه ادلوارد واإلشراؼ علي إستخدامها وصيانتها واحلفاظ عليها         

 3".وتوجيهها لتحقيق أىداؼ ادلنظمة وتطويرىا

 :التعريف الثالث

 4".يعرؼ فرنش إدارة ادلوارد البشرية بأهنا عملية اختيار واستخداـ وتنمية وتعويض ادلوارد البشرية العاملة بادلنظمة"

 :التعريف الرابع

 يعرؼ سيكوال إدارة ادلوارد البشرية بأهنا استخداـ القوي العاملة داخل ادلؤسسة أو بواسطة ادلؤسسة، ويشمل "
 ذلك عمليات ختطيط القوي العاملة بادلؤسسة االختيار والتعيني، تقييم األداء، التدريب والتنمية، التعويض 

 ".ادلرتبات، العالقات الصناعية، تقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية للعاملني

                                                           
.28/29 ص – 2000- 1999سنة - الدار الجامعية االسكندرية ،طبع،نشر،توزيع"- إدارة الموارد البشرية"- صالح عبد الباقي. د- 

1
  

.26 ص – 2006 –الطبعة الثالثة - دار وائل للنشر- (مدخل إستراتيجي)" إدارة الموارد البشرية "–سهيلة محمد عباس . د - 
2
  

. 28 ص – 2004 سنة – ديوان المطبوعات الجامعية – "إدارة الموارد البشرية "–حمداوي وسيلة -   
3
  

.20 ص – مرجع سبق ذكره –صالح عبد الباقي . د- 
4
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 :التعريف الخامس

كما تعرؼ مارتن إدارة ادلوارد البشرية بأهنا ذلك اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس كأفراد أو رلموعات،     "
وعالقاهتم داخل التنظيم، وكذلك الطرؽ اليت يستطيع هبا األفراد ادلساعلة يف كفاءة التنظيم، وىي تشمل الوظائف 

حتليل التنظيم، ختطيط القوي العاملة، التدريبو التنمية اإلدارية، العالقات الصناعية، مكافألة     وتعويض : التالية
 1".العاملني وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية، مث أخريا ادلعلومات والسجالت اخلاصة بالعاملني

 :التعريف السادس

ويعرؼ فيليبو إدارة ادلوارد البشرية بأهنا ختطيط وتنظيم وتوجيو ومراقبة النواحي ادلتعلقة باحلصوؿ على األفراد " 
 2".وتنميتهم واحملافظة عليهم بغرض حتقيق أىداؼ ادلؤسسة

 :ومن خالؿ ىذه التعاريف ؽلكننا أف نستخلص تعريفا شامال إلدارة ادلوارد البشرية وىو

النظاـ الذي يهدؼ إيل تنظيم معاملة األفراد بادلنشأة، حبيث ؽلكنهم من حتقيق ذاهتم واإلستخداـ األمثل " 
لقدراهتم وإمكاناهتم لتحقيق أعي إنتاجية، وىي دتثل علزة وصل بني كل األطراؼ وتتعامل مع اجلميع للوصوؿ إيل 

 ".أعلي مستوي من األداء بالبحث عن العوامل ادلؤثرة يف مردودية العمل، وإختاذ احللوؿ ادلالئمة

 .تنظيم إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

 وىو مايدؿ علي وجود إدارة مستقلة تعتين بشؤوف العاملني يف :التنظيم المركزي إلدارة الموارد البشرية- 1
من ادلنظمة، و غالبا ما ترتبط ىذه اإلدارة باإلدارة العليا مباشرة، ويتفرع منها إدارات فرعية متخصصة بكل وظيفة 

 :وظائف إدارة ادلوارد البشرية،والشكل التايل يوضح ذلك

 .ظلوذج لتنظيم إدارة ادلوارد البشرية يف ادلنظمات الكبرية:(1)الشكل 

   

  

 
                                                           

.14 ص – مرجع سبق ذكره –صالح الدين محمد عبد الباقي .د- 
1
  

.16 ص –مرجع سبق ذكره –صالح عبد الباقي .د   -
2
  

 اإلدارة العليا

 مدير الموارد البشرية مدير المالية مدير اإلنتاج
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 .39   ص–مرجع سبق ذكره - سهيلة زلمد عباس.د: المصدر

 :و يالحظ من الشكل التنظيمي أعاله مايلي

وجود إدارة مركزية داخل ادلنظمة تستمد صالحيتها من اإلدارة العليا وتتفرع منها إدارات متخصصة يف كل - 1
 .وظيفة من الوظائف ادلهمة إلدارة ادلوارد البشرية و يدير كل إدارة متخصص أو إستشاري

دتتلك ىذه اإلدارة ادلركزية صالحيات إختاذ القرارات اخلاصة بادلوارد البشرية داخل ادلنظمة، إذ يكوف مديرىا - 2
عضوا يف رللس اإلدارة العليا ويقـو بادلساعلة الفاعلة يف وضع اخلطط اخلاصة بادلوارد البشرية بالتوافق مع 

 . integrated lin kage ))إسًتاتيجيات ادلنظمة،وىذا الًتابط اذليكلي التنظيمي يسمي بالًتابط ادلتكامل 

الكربي ) النموذج الثاين الذي تعتمد عليو ادلنظمات ادلعاصرة :التنظيم الالمركزي إلدارة الموارد البشرية- 2
، يف تنظيم إدارة ادلوارد البشرية ىو النموذج االمركزي وفق ىذا النمظ من أظلاط التنظيم يقـو (منها والصغرية

ادلديروف التنفذيوف بإختيار وتعيني وتدريب وحتفيز العاملني إلداراهتم وفق طبيعة نشاط اإلدارة و الشكل التايل 
 : يوضح ىذا النموذج

 

 . التنظيم الالمركزي إلدارة ادلوارد البشرية( :2)الشكل 

 

 

 

 

 مدير تحليل

 و تصميم

 الوظائف

 مدير السالمة

 المهنية 

مدير 

األجور 

و 

 الرواتب

 مدير التدريب

و التطوير   

 مدير إدارة

 األداء

مدير 

التخطيط 

للموارد 

 البشرية

 اإلدارة العليا

 معاون المدير العام

 لشؤون األفراد
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 .40 ص – مرجع سبق ذكره –سهيلة زلمد عباس . د: المصدر

   وأخرياً من ادلكن القوؿ بأف التنظيم الداخلي إلدارة ادلوارد البشرية يتأثر مبجموعة من العوامل اليت حتدد فيها إذا 
 .كانت ىذه اإلدارة تتجو ضلو خصائص التنظيم األيل أو العصوي

 :من أىم ىذه العوامل مايلي

تكنولوجيا :  ادلنظمات اليت تعتمد علي التكنولوجيا الروتينية يف عملياهتا اإلنتاجية مثل: تكنولوجيا اإلنتاج–أ 
اإلنتاج الواسع، دتيل إدارة ادلوارد البشرية فيها إيل التنظيم األيل وادلركزية يف إختاذ القرارات اخلاصة بادلوارد البشرية 
كالًتكيز علي اجلوانب الرمسية يف عملية اإلختيار والتعيني من خالؿ معايري زلددة، ومن قيل جلاف تعتمد عليها 

اإلدارة ذلذا الغرض وكذلك برامج تدريبية وتطويرية زلددة وغري متنوعة والعكس يكوف يف حالة التكنولوجيا الغري 
 .روتينية

تؤثر فلسفة ادلدير علي خصائص تنظيم إدارة ادلوارد البشرية فادلدير الذي ؽليل إيل ادلخاطرة : فلسلفة اإلدارة- ب
يوجو نشاطات ادلوارد البشرية هبذا اإلجتاه، حيث تكوف إسًتاتيجيات اإلختيار من خارج ادلنظمة هبدؼ احلصوؿ 
علي أفضل الكفاءات وعكس ذلك ػلصل عندما يكوف ادلدير متحفظاً، حيث ػلاوؿ إغلاد نوع من اإلستقرار  

 .وكمية كاألقدمية   والثبات يف عملو ولذلك ؽليل إيل الًتقية من الداخل وأنظمة التحفيز تركز علي معايري زلددة 

ادلنظمة اليت تقـو بعمليات واسعة وتتعدد أسواقها غالبا ما يسعي فيها :التوسع في النشاطات التنظيمية- 3
مدير إدارة ادلوارد البشرية إيل التنظيم العضوي يف نشاطات ىذه اإلدارة، حيث يعتمد علي ادلرونة والتنويع يف 

 .اخلربات وادلهارات

ادلنظمة اليت ؽليل ىيكلها التنظيمي ضلو الالمركزية يف إختاذ القرارات ال :خصائص الهيكل التنظيمي للمنظمة- 4
بد أف يؤثر ذلك علي تنظيم ادلوارد البشرية فيها، فالتعيينات تكوف من اخلارج وقرارات األجور والرواتب حتدد من 

 .قبل اإلدارات التنفذية، أي بشكل ال مركزي، وىذا يعكس ظلط التنظيم العضوي

 .وظائف و أهداف الموارد البشرية: المطلب الرابع

 مدير البحوث و التطوير مدير اإلنتاج مدير التسويق مدير المالية
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 :تشمل وظائف إدارات األفراد يف ادلنظمة األبعاد التالية  :وظائف إدارة الموارد البشرية- 1

 .ختطيط القوي العاملة وإجراءات التوظيف والتعيني/ 2 حتليل الوظائف وحتديد طبيعة كل وظيفة         / 1

 .توجيو وتدريب ادلرشحني اجلدد على أداء العمل / 4                        إختيار ادلرشحني لكل وظيفة/ 3

 .تقييم أداء العاملني وإعداد تقارير الكفاءة/ 6                                إدارة األجور واحلوافز/ 5

 1.تنمية و تدريب ادلدرين والعاملني/ 8إخل   ... اإلرشاد –ادلقابالت : االتصاالت ادلباشرة/ 7

 :الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية- أ

تعين ىذه الوظيفة التعرؼ علي األنشطة وادلهاـ ادلكونة للوظيفة وتوصيف ىذه الوظيفة : تحليل العمل- 1
 . وحتديد ادلسؤليات ادللقاة علي عاتقها وتصميم الوظيفة بشكل مناسب وحتديد مواصفات من يشغلها

يعترب ختطيط القوي العاملة الوظيفة الثانية من وظائف إدارة ادلوارد البشرية، فمن : تخطيط القوي العاملة- 2
الضروري اإلدلاـ مبفهومو العاـ، وىو يعين التنبؤ باحتياجات النشأة أو ادلؤسسة من القوي العاملة كما ونوعا، لكل 

وحدة إدارية يف ادلؤسسة، أو قسم فيها أو إدارة، بعد ذلك يأيت توفري القوي العاملة ادلطلوبة، دوف تدخل العالقات 
 .الشخصية يف ذلك، ويف الوقت احملدد

وىذا ما يؤدي إيل تنفيذ أىداؼ ادلنشأة فيساعدىا ذلك علي البقاء والتطور، ويتطلب توفري القوي العاملة ادلطلوبة 
حتديد ادلوجود منها يف ادلؤسسة، ومقارنتو مع االحتياجات الفعلية ذلا، مع دراسة كافة التغريات اليت ؽلكن حصوذلا 

 .على تركيبة العاملني يف ادلؤسسة ومستقبلهم

 .ومن أساسيات ختطيط القوي العاملة أف الفرد وجد للوظيفة وليست الوظيفة موجودة للفرد

تعتمد سياسة اإلختيار والتعيني ىذه علي مبدأ لكل وظيفة متطلبات خاصة من مهارات :  اإلختيار والتعيين-3
زلددة وخربات عملية مساعدة، ومؤىالت علمية تيسر أداء الوظيفة ادلعنية لذا يغدو من الواجب ادلقارنة بني ىذه 

ادلتطلبات وصفات الفرد ادلتقدـ للوظيفة، ومن مث ادلفاضلة بني عدد من ادلتقدمني لشغل الوظيفة مث إختيار األفضل 
بينهم وإستبعاد غري ادلناسبني منهم، إذف فإف فاعلية تطبيق سياسة اإلختيار والتعيني يف مؤسسة ما تظهر حينما 

                                                           
.47ص – 1998/1999 سنة  –مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية  - "إدارة وظائف األفراد وتنمية الموارد البشرية"-  النجاردفري  - 

1
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يتحقق التطابق بني متطلبات الوظيفة وصفات الفرد الذي يتم إختياره ذلا، وال حاجة إيل القوؿ أف صلاح أي 
مؤسسة يعتمد بالدرجة األويل علي نوعية الفرد الذي يتم اختياره ذلا، كما هتتم ىذه الوظيفة بالبحث عن العاملني 
يف سوؽ العمل وتصفيتهم من خالؿ طلبات التوظيف، واإلختبارات وادلقابالت الشخصية وغريىا من األساليب، 

 1.وذلك ضمانا لوضع الفرد ادلناسب يف ادلكاف ادلناسب

هتتم ىذه الوظيفة بتحديد القيم واألعلية النسبية لكل وظيفة وحتديد أجرىا كما هتتم : تصميم هيكل الجور- 4
 .ىذه الوظيفة بإدارة سليمة لنظاـ األجور حيت يتم ضماف مقابل سليم للقيم واألعليات ادلختلفة للوظائف ادلختلفة

تعين ىذه الوظيفة منح مقابل عادؿ لألداء ادلتميز كما ؽلكن حتفيز العاملني علي : تصميم أنظمة الحوافز- 5
 .أدائهم الفردي أو اجلماعي، احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية وأيضا ىناؾ حوافز علي أساس أداء ادلنظمة ككل

ادلعاشات والتأمينات : هتتم ادلنظمات مبنح عماذلا مزايا معينة مثل:  تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين-6
اخلاصة بادلرض والعجز والبطالة كما هتتم ادلنظمات بتقدمي خدمات للعاملني يف شكل خدمات مالية واجتماعية 

 .ورياضية وقانونية وقد دتتد إيل اإلسكاف وادلوصالت وغريىا من اخلدمات

يعرب تقييم األداء على ادلستوي الذي ػلققو الفرد العامل عند قيامو بعملو من حيث كمية     :  تقييم األداء-7
وجودة العمل ادلقدـ من طرفو واألداء ىو اجملهود الذي يبدلو كل من يعمل بادلؤسسة من منظمني، مديرين 

ومهندسني، حيث هتتم كل ادلنظمات تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك وفق أساليب معينة وغالبا ما يقـو 
بالتقييم الرؤساء ادلباشرين بغرض التعرؼ على الكفاءة العامة للعاملني وبغرض التعرؼ علي أوجو القصور يف 

 2.ىذطا األداء

دتارس ادلنظمات أنشمة التدريب بغرض رفع كفاءة ومعارؼ ومهارات العاملني وتوجيو اجتهاهتم ضلو :  التدريب-8
أنشطة معينة وعلى الشركة أف حتدد احتياجات ادلرؤوسني للتدريب وأف تستخدـ األساليب والطرؽ ادلناسبة وأف 

 .تقييم فعالية ىذا التدريب

                                                           
.87/ 75 ص – 2004 سنة – الطبعة األولي – دار الحامد للنشر و التوزيع –" إدارة الموارد البشرية"محمد صالح فالح - 

1
  

.123ص - مرجع سبق ذكره - حمداوي وسيلة - 
2
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هتتم ىذه الوظيفة بالتخطيط للتحركات الوظيفية ادلختلفة للعاملني بادلنظمة       :  تخطيط المسار الوظيفي-9
وعلى األخص فيما ؽلس النقل والًتقية، التدريب وػلتاج ىذا إيل التعرؼ علي نقاط القوة لدي الفرد ونقاط 

 .الضعف لديو وكذا معرفة ما ػلبو وما يكرىو

 :الوظائف المساعدة في إدارة الموارد البشرية- ب

وىي وظيفة هتتم بتنظيم العالقة مع التنظيمات العمالية أي النقابات والتطرؽ إىل :  العالقات مع النقابة-1
 .موضوعات عدة مثل الشكاوي، النزاعات العمالية و التأديب والفصل من العمل أو الوظيفة

حيث هتتم ىذه الوظيفة بإجراءات احلفاظ علي ومحاية وسالمة العاملني، وكذلك :  أمن و سالمة العاملين-2
 .األمن والصحة واإلجتهات النفسية السليمة اىم

تفـو ىذه الوظيفة علي حتديد ساعات العمل والراحة واإلجازات وفقا لنظاـ :  ساعات و جداول العمل-3
 1.يناسب طبيعة ادلنظمة ووضع نظاـ يكفل كفاءة العماؿ

 :أهداف إدارة الموارد البشرية- 2

يتبلور اذلدؼ الرئيسي إلدارة ادلوارد البشرية يف التأكد من قدرة ادلنظمة علي حتقيق النجاح أو بلوغ أىدافها، من 
 :خالؿ العاملني ويتفرع من ىذا اذلدؼ عدة أىداؼ فرعية لعلي أعلها ما يلي

 .تعزيز قدرات العاملني علي األداء الفعاؿ بتقدمي فرص التعلم والتطوير ادلستمر- 

 .هتيئة مناخ تسود فيو عالقات منسجمة بني اإلدارة والعاملني حتت مظلة من الثقة ادلتبادلة- 

ادلالؾ، احلكومة، العاملوف،  )مساعدة ادلنظمة علي موازنة احتياجات وتوقعات أصحاب ادلصلحة يف استمرارىا - 
 .(إدارة و ادلوردوف

 .التأكد من أف البشر كعاملني يتلقوف اإلىتماـ والتقييم والتحفيز ادلناسب - 

مع األخذ بعني اإلعتبار الفروؽ الفردية واجلماعية وما  (السن، اجلنس، اجلنسية، العرؽ )إدارة قوة عمل متنوعة - 
 .تفرزه من إختالؼ يف توقعات وتطلعات العاملني ويف احلاجات ادلطلوب إشباعها

                                                           
.29/31ص  – 2001 سنة-  اإلسكندرية –الدار الجامعية " -  إدارة الموارد البشرية- "احمد ماهر  - 

1
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 .تبين مدخل أخالقي يف إدارة العاملني يقـو علي العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية- 

 .كفالة وحتسني الصحة العقلية واجلسمية للعاملني ضمن مبدأ صيانة العاملني- 

 : إضافة إىل ذلك ىناؾ أىداؼ أخري حتقق مصاحل ادلؤسسة أي من وجهة نظر أصحاب العمل

 .تكوين قوة عمل متجانسة- 

 .تكوين قوة عمل منتجة فعالة وذات كفاءة عالية- 

 .تكوين قوة عمل مستقرة ومنتظمة- 

 .تنمية قدرات وإمكانيات ادلوارد البشرية- 

 .حتقيق اإلنتماء و الوالء من طرؼ ادلوارد البشرية إجتاه ادلؤسسة- 

 .دور وأهمية إدارة الموارد البشرية: المبحث الثاني

 .دور إدارة الموارد البشرية: المطلب األول

يتمثل دور ىذه اإلدارة يف مساعدة ادلؤسسة علي بلوغ أىدافها وذلك بادلبادرة إيل تقدمي الدعم بشأف كافة 
اجملاالت اخلاصة بادلوارد البشرية، واذلدؼ الرئيسي ىنا ىو التأكد من فاعلية توجهات وقرارات اإلدارة بشأف 

 .العاملني و العالقات بينها وبينهم

ويشمل ىذا الدور أيضا هتيئة بيئة تساعد العاملني علي أفضل استخداـ لقدراهتم شلا ػلقق مصاحلهم مع مصاحل 
ادلؤسسة يف اَف واحد، إذ يتوقع من اإلدارة أف تصمم وتطور سبل اإلستفادة من الفرص اليت تظهر بالسوؽ، أو 

 .ثبوت احتياج : تلك اليت ختلقها إدارة ادلؤسسة مثال

 .أهمية إدارة الموارد البشرية: المطلب الثاني
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تكتسب إدارة ادلوارد البشرية كإحدي وظائف ادلؤسسة العصرية أعلية كبرية فهي إدارة ألىم وأغلي أصوؿ ادلنظمة 
،إذ أف ما ؽلييزىا عن باقي ىذه األصوؿ أصوؿ مفكرة، ىذا بإفًتاض أف اإلدارة لإلستفادة ادلثلي من مواردىا 

 1.البشرية من خالؿ تشجيعهم و دفعهم لإلجتهاد واإلبتكار 

 :وفيما يلي ؽلكننا إمجاؿ أعلية إدارة ادلوارد البشرية

 تقدمي النصح واإلرشادات للمدرين التنفذيني يف مجيع اجلوانب ادلتعلقة باألفراد العاملني، فذلك يساعد :أوال
 .ىؤوالء ادلديرين يف صياغة وإدارة وتنفيذ السياسات وحل ادلشاكل ادلتعلقة باألفراد العاملني

 تساعد علي تشخيص الفاعلية والكفاية التنظمية من خالؿ بعض الوسائل ادلتعلقة باألفراد العاملني،      :ثانيا
 .وكذلك ادلؤشرات القياسية كقياس كفاية األداء ومعدؿ الغيابات والتأخرات

 تساعد ادلدرين يف كشف الصعوبات وادلشاكل األساسية ادلتعلقة باألفراد العاملني وادلؤثرة علي فاعلية :ثالثا
 .ادلؤسسة

 توفر مجيع اإلجراءات ادلتعلقة باألفراد العاملني لضماف اإلنتاجية األفضل واألداء األعلي ومن ىذه :رابعا
اإلجراءات واخلدمات توصيف العمل وإعداد وهتيئة األفراد العاملني وإعداد الربامج التدريبية وإدارة األجور  

 .وادلرتبات

 ضماف التنسيق بني مجيع النشاطات ادلتعلقة باألفراد العاملني والوحدات اإلدارية يف ادلؤسسة من خالؿ :خامسا
 2.مناقشة اإلدارات التنفذية حوؿ ىذه النشاطات

 .التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية: المطلب الثالث

لقد حدثت الكثري من التغريات يف رلاالت العمل ادلختلفة يف وقتنا احلاضر، وقد صاحبت ىذه التغريات كثريا من 
التحديات والعقبات أماـ إدارة ادلوارد البشرية لتحقيق أىدافها اجتاه العاملني من جهة واجتاه ادلؤسسة من جهة 

 . أخري

 :وسوؼ نذكر فيما يلي يعض األمثلة ذلذه التحديات

                                                           
.25  ص – 2000 سنة – كلية التجارة جامعة بنها – "إدارة الموارد البشرية منظور القرن الواحد و العشرون" –احمد سيد مصطفي - 

1
  

.24ص  - 2000سنة -   دار وائل للنشر و التوزيع – "إدارة الموارد البشرية"    - عباس علي حسين علي - سهيلة محمد  - 
2
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 .زيادة االعتماد علي التكنولوجيات احلديثة: الفرع األول

ال شك أف التطورات احلديثة واستخداـ احلواسب األلية تشكل قيدا علي اإلدارة، فسوؼ تؤدي التغريات ادللحوظة 
يف التكنولوجية اإللكًتونية تغريات جذرية يف أنواع األعماؿ وادلهارات اليت حتتاج إليها ادلؤسسة وسوؼ تزداد أعلية 

التدريب، التنمية، التخطيط الوظيفي للمستقبل مبا يتناسب مع تلبية احتياجات ىذه : بعض األنشطة مثل
 . التغريات

كما ينتج عن التوسع يف استخداـ التكنولوجيا، اإلستغناء علي بعض العاملني والبحث عن فرص عمل أخري 
ذلم، كما ينبغي علي إدارة ادلوارد البشرية أف تغري من سياستها اجتاه العمالة لتتالءـ وتتكيف مع التغريات 

 .التكنولوجيا احلالية

 

 

 .التغريات يف تركيب القوي العاملة: الفرع الثاني

لقد لوجظ أف ىناؾ تغري يف تركيب القوي العاملة احلالية مبختلف ادلؤسسات وخاصة احلكومية، ومن ىذه 
التغريات زيادة نسبة النساء العامالت حيث أصبحت ادلرأة تنافس الرجل يف العديد من الوظائف فقد يلقي ىذا 

عبئا جديدا على إدارة ادلوارد البشرية، فتزايد معدالت النساء العامالت وادلشاركات يف قوة العمل سوؼ ؼللق 
متطلبات جديدة لزيادة ادلساواة يف الدفع وفرص الًتقي الوظيفي، كما أف عدد النساء الاليت سوؼ يقمن مبهاـ 
اإلدارة العليا، ىذا يعين أف العديد منهن لن يكن قادرات علي إغلاد الناصحادلخلص، كذلك تتطلب الزيادة يف 

معدالت النساء العامالت إعداد سياسة خاصة هبن، خاصة األمهات كالرعاية الطبية وإنشاء دور احلضانة 
وإجازات احلمل، الوالدة، والرضاعة وعلى إدارة ادلوارد البشرية أف تكوف مستعدة للتجاوب وذلك لتوفري خطط 

 .(النساء )أفضل للمستقبل الوظيفي اخلاصة بالعمالة من اجلنس اآلخر 

 .نظم ادلعلومات يف إدارة ادلوارد البشرية: الفرع الثالث

لكي تساىم إدارة ادلوارد البشرية يف حتقيق أىداؼ ادلؤسسات بطريقة أفضل فإهنا حتتاج إيل نظم معلومات حديثة 
تشتمل علي كل بيانات وخطط إدارة ادلوارد البشرية يف شكل قسم متخصص يقدـ النصح لإلدارة لذلك ينبغي 
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أف تتوفر لدي اإلدارة قاعدة من ادلعلومات األساسية إعتمادا علي خذمات احلاسب اآليل، فالتحدي الذي يواجو 
معظم ادلؤسسات كبرية احلجم خاصة يف الوقت احلاضر ىو مقدرهتا علي التقدـ مبعلومات ذات قيمة لإلدارة 

 .تساعدىا علي اختاذ قرارات رشيدة اجتاه ادلوارد البشرية

 . تغري القيم واالجتاىات:الفرع الرابع

تلعب القيم وادلعتقدات دورا ىاما بالنسبة إلدارة ادلوارد البشرية، فال شك أهنا تؤثر على دوافع وسلوؾ العاملني يف 
 .سلتلف ادلستويات التنظيمية

ولو نظرنا إىل التقدـ اإلقتصادي الذي حققتو بعض الدوؿ الكبرية مثل الواليات ادلتحدة األمريكية صلد أنو يستند 
على قيم معينة مثل احًتاـ العمل، قبوؿ ادلخاطر و الرغبة يف حتملها، كذلك قبوؿ مبدأ التنافس من أجل األفضل 

وقد لوحظ أف ىناؾ اجتاىات واضحة بني القوى العاملة خاصة يف األجهزة احلكومية ذلا تأثري سليب على األداء 
واالنتاجية ومن أمثلة ىذه االجتاىات ادليل إىل التهرب عن ادلسؤولية، النظرة ادلضادة للتغري والتجديد، اطلفاض 
دافع اإلصلاز، االفتقار إىل األسلوب العلمي يف التفكري وحل ادلشكالت، وتفشي ظاىرة الالمباالة وعدـ الوالء 

 .واالنتماء للعمل، عدـ االلتزاـ مبواعيد احلضور واالنصراؼ وقوة تأثري العالقات االنسانية والصالت الشخصية

كل ىذه التغريات يف قيم العمل تعترب حتديا إلدارة ادلوارد البشرية، حيث على عاتق اإلدارة مسؤولية مواجهة أي 
 . أف تكوف قادرة على اإلستفادة الكاملة من القوى العاملة يف ادلؤسسات

 .لعائد والتعويض ادلادي للعاملني ا: الفرع الخامس

   يؤدي التضخم االقتصادي إىل طلب العاملني أجور أعلى وعدـ قدرة الكثري من ادلنشآت على دفع أجور أعلى 
للعاملني تتناسب مع مستوى التضخم، وضعف مستوى األجور وعدـ توفر احلوافز االغلابية يعترب عامال مؤثرا على 

مستوى األداء يف كثري من األجهزة احلكومية، قد يؤدي ذلك إىل عدـ االنتظاـ يف العمل والبحث عن أعماؿ 
 .إضافية خارج العمل الرمسي

وعدـ جدية تقارير األداء السنوية عن العاملني، وأيضا عدـ فعالية احلوافز السلبية وىذا يلقي عبئ جديد على 
 .إدارة ادلوارد البشرية من حيث عدـ قدرهتا على دفع العاملني وحتفيزىم ببذؿ رلهود أكرب للعمل

 زيادة حجم القوى العاملة: الفرع السادس
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   كنتيجة التساع رقعة التعليم اجلامعي، أصبح العاملوف اليـو ؼلتلفوف عن العاملني منذ فًتات سابقة يف درجة 
 :تعليمهم وثقافتهم ومهاراهتم وىذا يلقي على إدارة ادلوارد البشرية مسؤوليتني

ستكوف إدارة ادلوارد البشرية مسؤولة عن إدارة عاملني متعلمني وغلب أف يكوف العاملوف بإدارة ادلوارد : األولى
 .البشرية على قدر من ادلهارات  القدرات حىت يتمكنوا من التعامل مع الطوائف ادلهنية ادلتخصصة يف ادلنشأة

ال يقتصر األمر على رلرد ادلعرفة وادلهارة واإلدلاـ باجلوانب السلوكية بل ؽلتد إىل أبعد من ذلك ليشمل : الثانية
 .مسؤولية إدارة ادلوارد البشرية من إعداد برامج تنمية معارؼ ادلديرين ومهاراهتم وقدراهتم اإلدارية

كذلك غلب على إدارة ادلوارد البشرية تنمية الكفاءات اليت تتطلبها رلاالت العمل ادلختلفة مبا يوفر التخصصات 
 .ادلطلوبة، وذلك عن طريق استخداـ الربامج التدريبية وبرامج التنمية اإلدارية ادلتجددة

 

   التشريعات واللوائح احلكومية:الفرع السابع

تشكل ىذه اللوائح اإلطار الذي غلب أف تعمل إدارة ادلوارد البشرية من خاللو، وأصبحت ىذه اإلدارة تقـو 
االختيار       : بأعماؿ روتينية تنفيذية تنحصر يف تطبيق نصوص ىذه اللوائح يف سياسات العمالة ادلختلفة مثل

والتعيني، األجور وادلرتبات، الًتقية، النقل، نظم التأديب واحلوافز، التأمينات االجتماعية واخلدمات الطبية، تقييم 
 .األداء وإعداد التقارير السنوية عن العاملني وأخريا التقاعد واالستغناء عن العاملني

من ناحية أخرى صلد أف كثرة التغريات والتعديالت احلكومية يف قوانني وتشريعات العمل بسبب التضارب 
وادلشاكل يف تطبيقها ولذلك فإف معيار الكفاءة دلديري ادلوارد البشرية ىو درجة مهاراهتم وقدراهتم على اإلدلاـ هبذه 

 .التشريعات واالجتهاد يف تفسريىا

شلا سبق يتضح أف أداء وظيفة ادلوارد البشرية يف ادلستقبل سوؼ يتزايد يف درجة صعوبتو وتعقيده وذلك يتطلب 
ادلزيد من التخصيص لذوي القدرات وادلهارات، وهبذا صلد أف ادلوظفني الذي سيتم اإلشراؼ عليهم سوؼ يكونوا 
على درجة عالية من التعليم، ادلهارة، التدريب، ولذلك فإف مديري ادلوارد البشرية سيحتاجوف إىل ادلزيد من ادلعرفة 

 .الفنية والعلمية من أجل أف يقوموا بالعمل بفعالية أكثر

 :وىناؾ أسباب متعددة أخرى تِؤيد وجهة نظرنا منها
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 .تزايد ظلو و إعداد ادلوظفني ادلتخصصني.1

 .عدـ قدرة ادلديرين التنفيذيني يف اإلدارات ادلختلفة على تقييم ورقابة األداء بفعالية.2

 .تزايد مسؤولية إدارة ادلوارد البشرية عن اإلنتاجية والرحبية .3

 .زيادة حجم ادلنشآت وتعقد عالقات العمل.4

 .تزايد عدد الوظائف الذىنية مع التناقص يف األعماؿ اليدوية.5

احلاجة ادلتزايدة إىل تنمية وتطوير قدرات العاملني، ويتطلب ذلك تعديل برامج التنمية احلالية حىت تصبح أكثر .6
 1.ديناميكية واستمرارية

 

 

 

 

 خالصة الفصل 

  من خالؿ دراستنا ذلذا الفصل نستنتج أف إدارة ادلوارد البشرية ككل هتدؼ إىل حتديد إغلابيات ادلؤسسة 
من يد عاملة، والعمل علي تأىيلها وتطويرىا تطويرا فعاال يعود بالفائدة علي ادلؤسسة أو ادلنظمة وأفرادىا، وكذلك 

دعمهم وحتفيزىم لتحقيق األداء ادلتميز وادلتوافق مع متغريات البيئة احلالية وكذا ظاىرة العودلة، وذلك من أجل 
حتقيق النتائج واألىداؼ ادلسطرة مسبقا، فالعنصر البشري وعن طريق ما ؽللكو من مهارات  وقدرات وما يتمتع بو 
من دوافع للعمل كما أنو ىو العنصر األساسي يف زيادة ادلردودية وحتقيق الكفاءة والفعالية وىذا ما إشارنا إليو يف 

 .ىذا الفصل
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 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

 كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

 قسم علوم التسيري

 

 

 

 

 :عنوان املذكرة 

 

 

 

 

 :إشراف        :إعداد الطالب 

 الدكتور بابا عبد القادر/بن عطية مراد       األستاذ

 :أعضاء جلنة املناقشة

 رئيسا     (أ)دمحان أمحد   أستاذ مساعد / أ

 بابا عبد القادر   أستاذ التعليم العايل     مقررا. د/أ

 مناقشة     (ب)نسمن فاطمة   أستاذة مساعدة / أ

 2016-2015: السنة اجلامعية 

 مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماسرت أكادميي 

 إدارة و اقتصاد املؤسسات: يف علوم التسيري ختصص 

 دور التدريب في تحسين كفاءة الموارد البشرية
 مبستغامن BDLبنك التنمية احمللية : حالة 
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 تمهيد

كعامل من عوامل إدارة ادلوارد البشرية مكانتها كوظيفة من الوظائف األساسية للمؤسسة ولقد فرضت 

 . التميز وحتسُت اإلنتاجية واألداء

وقد أصبح التدريب يفرض نفسو أيضا، وذلك لعالقتو ادلباشرة اإلنتاجية، نوعية ادلنتجات واخلدمات، وكذا 

 . اخل...مردودية ادلؤسسة واسًتاتيجياهتا

وىذا التطور حديث العهد، حيث مل يعد التدريب نشاطا إداريا عاديا فحسب، بل صار استثمارا للموارد 

ىذا ويعترب التدريب أحد األنشطة الرئيسية واألساسية اليت تقوم هبا إدارة ادلوارد البشرية إذ تربطو عالقات  .البشرية

متعددة مع بقية األنشطة حبيث سنتطرق من خالل ىذا الفصل إىل عالقة التدريب مع إدارة ادلوارد البشرية 

 .ينويتضمن مبحث

 .ادلبحث األول عالقة التدريب إدارة ادلوارد البشرية، أما ادلبحث الثاين فيبُت أثر التدريب علي إدارة ادلوارد البشرية
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 .الموارد البشريةع إدارة م التدريباألول عالقة المبحث 

تعترب إدارة ادلوارد البشرية احدي الوظائف اذلامة يف ادلؤسسة نظرا لدورىا احليوي و الفعال يف الوقت احلاضر بإدارة 
األفراد أهنا تلك  اجلانب من اإلدارة الذي يهتم بالناس كأفراد أو رلموعات، وعالقتهم داخل التنظيم  وكذلك 

حتليل التنظيم، ختطيط : الطرق اليت يستطيع هبا األفراد ادلساعلة يف كفاءة ادلنظمة، وىي تشمل الوظائف التالية
القوى العاملة، التدريب والتنمية اإلدارية، العالقات الصناعية، مكافأة وتعويض العاملُت، وتقدمي اخلدمات 

 .االجتماعية والصحية، مث أخَتا ادلعلومات والسجالت اخلاصة بالعاملُت

وكل وظيفة من وظائف إدارة ادلوارد البشرية ذلا عالقة مع باقي الوظائف، مبا أننا قمنا بدراسة التدريب فسنتطرق 
يف ىذا ادلطلب إىل إيضاح العالقة بُت التدريب ووظائف إدارة ادلوارد البشرية، وإىل أي مدي يتأثر التدريب ويؤثر 

 1.عليها

 : األول عالقة التدريب بتخطيط الموارد البشريةالمطلب

عملية احلصول " إليها أيضا بتخطيط القوى العاملة أو ختطيط األفراد بأهنارتسعى وظيفة ادلوارد البشرية أو ما يشا
على العدد الصحيح من األفراد ادلؤىلُت للوظائف ادلناسبة ويف الوقت ادلناسب، وجتدر اإلشارة أن األفراد الذين 

 .استقطبتهم وعينتهم ادلنظمة حباجة إىل تدريب وتأىيل لتعريفهم بالعمل ادلسند إليهم  والقيام بو بنجاح

  ومن أىداف ختطيط القوى العاملة حسب التعريف السابق، حتديد مستويات ادلعرفة و ادلهارة والقدرة واخلربة 
ادلطلوبة وحتديد الوظائف الشاغرة احللية وادلتوقعة،  اعتمادا على ما سبق حتدد االحتياجات التدريبية من حيث 

الكم و الكيف وإعداد الربامج التدريبية ادلناسبة، فالربامج اذلادفة إىل زيادة ادلهارة الفنية تتطلب أساليب سلتلفة عن 
تلك اليت تستعمل يف الربامج اذلادفة للتنمية وتغيَت االجتاىات واألساليب اليت تستعمل يف تدريب القائمُت 

 .باألعمال الكتابية والسكرتارية ختتلف عن تلك اليت تستعمل يف تدريب ادلشرفُت

وكذلك يعتمد تقدير احتياجات ادلنظمة من التدريب والتنمية بشكل مبدئي على ادلتطلبات أو نتائج ختطيط إدارة 
ادلوارد البشرية، واليت حتدد يف ظل أىداف ادلنظمة احلالية وادلستقبلية ، وتسعى ادلنظمة من وراء ختطيط ادلوارد 

البشرية إىل حصر وحتديد احتياجات ادلنظمة من أفراد القوى العاملة من حيث العدد وادلهارة، والتخصص، وىنا 
تظهر العالقات بُت التدريب والتخطيط ادلوارد البشرية، حيث أن ادلوارد البشرية ، اليت يراد استقطاهبا، وتعنيها يف 
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ادلنظمة ال شك أهنا حتتاج إىل تدريب لشغل الوظائف ادلطلوبة بادلستوى ادلطلوب  ومنو يتضح أن أىداف خطط 
 التدريب ادلستقبلية للعمالة اجلديدة يتم على ضوء نتائج ختطيط القوى العاملة، 

  1 وبالتايل صلد أن العالقة مباشرة بُت نشاطو التدريب، والتنمية من جهة وختطيط ادلوارد البشرية من جهة أخرى

 : عالقة التدريب بقياس األداءالثاني المطلب

 ادلناطة إليهم وكذلك احلكم على لإن تقييم أداء العاملُت يعٍت كفاءهتم و مدى مساعلتهم يف إصلاز األعما
 .سلوكهم و تصرفاهتم أثناء العمل

و ميكننا احلصول على ادلعلومات من خالل تقييم األداء، ويتمثل األداء يف نقاط القوة واليت استغالذلا وتطويرىا 
دلزاولة مسؤوليات أكرب وىذا من خالل التدريب، وقد تتمثل يف نقاط الضعف و اليت ميكن من خالذلا تدارك 

األخطاء و التخلص منها شرط أن يكون ىذا التدريب منصب يف رلال القصور، وميكن من خاللو أيضا حتديد 
 .االحتياجات التدريبية وأنواع الربامج الالزمة لكل فرد

كما تعترب احتياجات التدريب وتنمية القوى العاملة اليت ليست جديدة يف ادلنظمة عادة وجلميع ادلستويات 
اإلدارية على ضوء النتائج اليت تتوصل إليها قياس، وتقييم أداء العاملُت فهذه النتائج تسمح بإعطاء فكرة عن 
مستوى أداء األفراد خالل فًتة القياس ادلبينة لنقاط الضعف وتوضيح أسباب اطلفاض مستويات األداء و منو 

 إذا ،يتبُت إذا ما كانت ادلشكلة تتطلب وضع برامج تدريبية، أو أن سببها راجع لعوامل تنظيمية داخل ادلنظمة
فقياس وتقييم األداء ػلدد فيما إذا كان الفرد حباجة للتدريب لعالج جوانب الضعف يف أدائو لتطويره مستقبال أم 

 .ال 

 

 

 

 

                                                           
.225 ص – مرجع سبق ذكره –" إدارة المواد البشرية" –عمر وصفي عقيلي - 
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 : عالقة التدريب بالتعويضات والدفع:لثالثا المطلب

جتدر اإلشارة ىنا إىل التفرقة بُت التعويضات والدفع، فالتعويضات تشَت إىل كل من ادلكافآت اخلارجية اليت ػلصل 
عليها الفرد يف مقابل عملو، أما الدفع فيتكون من ادلرتب األساسي واحلوافز والعالوات، فهو يشَت إىل األجر 

ومن ادلهم أن تكون ادلكافأة مربوطة مبستوى األداء والسلوك يف العمل، . النقدي الفعلي ادلدفوع للقرد مقابل عملو
ألن ىذا حافز ليهتموا بتحسُت أدائهم وتطويره، وخلق القناعة لدهبم بأعلية وفائدة التدريب بالنسبة ذلم، حيث 

يصبح العامل يقبل على طلب التدريب من سؤول ادلوارد البشرية حىت يستطيع مواكبة العصر وتطوير معارفو 
 1.اخل...وكذلك رغبة منو يف الًتقية من مستوى إىل مستوى أعلى وبالتايل األجر والعالوة

ويعترب ربط ادلكافئات مبستوى األداء و السلوك يف العمل، يعترب أمر مهم ألنو يعترب حافزا للعاملُت لتحسُت أدائهم 
و تطويره و خلق القناعة لديهم بأعلية ، وفائدة التدريب ، وإن استخدام احلوافز يف رلال التدريب ليس مهما فقط 

من أجل جعل العاملُت يقومون على الدخول يف برامج التدريب والتنمية عن قناعة، بل أيضا من أجل احلفاظ 
 .على التأثَت أحلافزي ذلذه الربامج فالعاملون سينخفض أدائهما إىل ما كان عليو إذا مل يتم مكافأهتم

 : الموارد البشرية إدارةأثر التدريب على: المبحث الثاني

وتعترب ىذه ادلرحلة، ادلرحلة النهائية من سلسلة التدريب، وىي مرحلة تقييم التدريب، غالبا ما يكون 
فعل إميان وضلن نأمل أن يكون التدريب قد حقق نتائج جيدة ورمبا يكون شعورنا أنو كان  التدريب

 لتدريب ناجحا، لكن غالبا ما تكون إثباتات ىذا النجاح ذاتية غَت موضوعية وضعيفة ويسبب التقييم الدقيق
 :ادلدراء واحملًتفُت على األخص مشاكل خطَتة وسوف ندرس أثر التدريب على مستويُت

. تأثَت التدريب على أداء ادلوارد البشرية-1

.  البعد التنموي والتنظيمي للتدريب يف ادلؤسسة-2

 

 

 
                                                           

.58 ص–ره كق ذسبرجع م نحادة و أخروش ميظن-  1
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 تأثير التدريب على أداء الموارد البشرية: المطلب األول

 تأثير التدريب على المدى القصير: أوال

سوف يعتمد قياس تأثَت التدريب على سهولة قياس التغَتات السلوكية للمتدربُت وىذا ما غلب 
. فعلو قبل وبعد التدريب

 ادلوضوعي ذلذا االختيارويف التدريب اليدوي يكون القياس مباشرا رغم إمكانية وجود شكل مقبول من 
 وإذا كنا امتحانالتدريب، ميكننا أن نعرف مثال عما إذا كان ادلتدربون على قيادة السيارات قد اجتازوا 

ندرب على الطباعة على اآللة الكاتبة، واختزال الكالم ميكننا من قياس التحسن يف أداء ادلتدربُت، وإذا 
 النظام استعمالكان ىذا التدريب حاسوبيا غلب أن يكون واضحا عما إذا أصبح بإمكان ادلتدربُت 

. احلاسويب اجلديد الذي تدربوا عليو

لكن القياس يف النشاطات غَت اليدوية أصعب رغم أن التحديد الدقيق ألىداف التدريب غَت اليدوي يعطينا 
تقييما أكثر دقة، فإذا كان موضوع التدريب ىو حتويل ادلتدربُت إىل موظفي مبيعات فعالُت يكون تقييمنا 

للتدريب ذاتيا، وإذا كان موضوع التدريب حتقيق أىداف معينة يف ادلبيعات من حيث العدد والقيمة 
. كون التقييم أسهل وأكثر معٌت

: واألسئلة اليت غلب اإلجابة عنها يف تقييم تأثَت التدريب ىي

 ىل مت وضع أىداف التدريب وىل مت إصلاز ىذه األىداف؟ -1

؟ اجتيازه يكون على ادلتدربُت امتحان ىل يتضمن التدريب أي -2

:  ىل توجد قياسات للتدريب من حيث -3

. اإلبداع- الشكاوى والتصحيح والرفض- الدقة–السرعة 

 ما ىي اآلراء اليت ميكن أن تساىم يف تقييم التدريب؟ -4

 .ادلتدربُتراء آ-

 .آراء الزبائن- 
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 .آراء الزمالء- 

 .آراء ادلدير ادلسؤول يف العمل- 

  1آراء ادلرؤوسُت يف العمل- 

 .لتأثير التدريب على المدى الطوي: ثانيا

يوجد خطر بأن يبقى أو يعود ادلتدربون إىل أساليبهم القدمية يف العمل حىت بعد التدريب ومن األكثر 
:  أن ػلصل ىذا يف احلاالت التاليةاحتماال

 .نسيان ادلهارات اجلديدة اليت مت تعلمها يف التدريب- 

 . ىذه ادلهارات بانتظاماستعمالبسبب عدم - 

 .بسبب عدم تفهم اإلدارة ذلذه ادلهارات أو عدم فهمها أو عدم وجود مساندة دلا مت تعلمو- 

 .ألن الزمالء ال يستعملون ىذه ادلهارات خالل التدريب أو ألن ادلتدرب يفتقد إىل الثقة بنفسو- 

ذلذه األسباب ال بد من تقييم التدريب مرة ثانية بعد مرور فًتة على اكتمالو ويعتمد طول ىذه الفًتة على 
الظروف لكن ميكن أن تًتاوح بُت ثالثة أشهر وسنة ، وإذا كنا نتابع التدريب كما قلنا سابقا يف ىذا اليوم 

عندىا غلب أن يكون التقييم بعيد األمد جزءا طبيعيا من ىذه ادلتابعة وإذا مل ػلصل ذلك يكون التقييم 
عملية منفصلة ، وىنا تكون األسئلة اليت غلب اإلجابة عنها شلاثلة ألسئلة تقييم تأثَت التدريب على ادلدى 

.  القصَت

 :البعد التنموي والتنظيمي للتدريب في المؤسسة: المطلب الثاني

التنمية التنظيمية الشاملة : أوال

د بالتنمية التنظيمية إحداث تغيَت شامل سلطط من خالل التأثَت يف السلوك اجلماعي والتنظيمي وبناء صيق
إذن هتتم التنمية التنظيمية بتكنولوجيا النظم اإلنسانية، ويتم ذلك بأدوات مثل التدريب – فرق العمل 

                                                           
.131/135ص - 1997 سنة – 1 ط – الدار العربية للعلوم "-التدريب الناجح للموظفين" ترجمة مركزالتعريب و البرمجة –ملكولم بيل - 

1
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 يف تغيَت ادلناخ التنظيمي، وتبٌت فلسفة التحويل االستشاريموعات التدريبية والدور جل السلوكي وا
السلوكي عن طريق وكالء التغيَت من العاملُت داخل ادلؤسسات 

أيضا اختصاصها ونظرا ألن وظيفة التدريب والتنمية اإلدارية من مسؤولية إدارة ادلوارد البشرية، لذلك يدخل يف 
: مسؤوليات التنمية التنظيمية ، ومن مث تقوم باألعباء التالية

 .الًتكيز على التدريب اجلماعي وبناء فرق العمل الفعالية اإلبتكارية ادلتماسكة- 1

 .النتائج و القومية باإلنتاجيةادلتغَتات بالتغَت الشامل ال اجلزئي من خالل التشخيص لربط عالقة االىتمام- 2
 .وادلستويات التنظيمية  مراجعة األصول اإلنسانية لزيادة فعالية تشغيلها وحتقيق التوازن بُت الوظائف وادلهن-3

. واألجور والًتقية ودورة حياة اإلنسان يف العمل
 . والسلوك واإلدراك وتنمية ادلهارات السلوكية اجلماعيةاالجتاىات تغيَت -4

وبذلك تستطيع إدارة ادلوارد البشرية ادلشاركة يف حسم ادلنازعات وحل ادلشكالت والصراعات مع العاملُت 
والنقابة بأسلوب روح الفريق الواحد ، والسبب أن مباراة حتسُت اإلنتاجية مسؤولية واحدة ىم مجيعا 

.  إدارة العاملُتومشكالتأطرافها، وذلك ضد البطالة والتضخم وارتفاع التكلفة واخلسائر 

 : يليا ومن خصائص التنمية التنظيمية م

التطبيقي، البحث  ، التفاؤل، ادلرونة، التكامل، اإلنسانية، ادلنطقية، استخدام طرق البحثاالستمراريةالشمولية، 
. عن احللول ادلثالية

ضلرافات عن التوازن التنظيمي عن طريق مجع البيانات التشخيصية وإجراء الوتقيس التنمية التنظيمية ا
 .التجارب وبناء النماذج ومشاركة العاملُت يف اختاذ قرارات األفراد بأىداف واحملاسبة بالنتائج

 :(البطالة المقنعة )دور التدريب في عالج التضخم الوظيفي : ثانيا

وىناك  التضخم الوظيفي ظاىرة جديدة يف إدارة ادلنظمات يف كل من الدول ادلصدرة والدول ادلستقبلة للعمالة
التضخم   والكساد العادلي ومعدالت التضخم الوظيفي من جهة، وبُتالتضخم االقتصاديارتباط بُت التضخم 

ونعترب التضخم  السكاين والتعليم واخلصائص الدميغرافية والوظيفية من جهة أخرى ، الوظيفي ومعدالت النمو
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دولة أو منظمة ما، كما  الوظيفي الفجوة بُت خطة الوظائف ادلرغوبة وبُت احلجم احلقيقي للعمالة يف وقت ما ويف
: نوأنقيس التضخم الوظيفي على 

والتدريب  الصبية شلن يعملون قبل التعليم+عدد من يشغلون أكثر من وظيفة + البطالة ادلستًتة + فائض العمل 
. الالزم

وميكن إرجاع ظاىرة التضخم الوظيفي للخلل يف سياسيات التوظيف والًتقية والنقل والعمالة ادلومسية وطبيعة 
 والدميغرافية األخرى احلاكمة، إذن ينظر البعض لعالج واالقتصادية والسياسية  االجتماعيةورلموعة النشاط

تقلي نطاق الوظيفة، التدريب التحويلي، زيادة اإلنتاجية بغرض : التضخم الوظيفي من خالل مداخل فرعية مثال
. إنشاء سوق عمل عريب مشًتك

بالًتكيز على  يعاجل التضخم الوظيفي يف ادلدى القصَت وادلدى الطويل عن طريق ظلاذج ختطيط القوى العاملة
 1 والديناميكياالحتمايلتسويق األفراد، ظلوذج معدل التضخم الوظيفي،  جانب العرض، وظلوذج

: موقع التدريب ضمن وظيفة الموارد البشرية:  الثالثالمطلب

أنشطة  وارتباطا وثيقا ال ميكن لنشاط تدريب ادلوارد البشرية أن يقوم بدوره على أكمل وجو إال إذا كان مرتبطا
: يوضح ذلك التايل والشكل. ادلوارد البشرية األخرى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.231/ 229 ص – مرجع سبق ذكره –" إدارة وظائف األفراد و تنمية الموارد البشرية" –فريد النجار - 
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 1. تقنيات وإجراءات التدريب والتطوير والعالقات الموجودة بينها( 5 )شكل رقم 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 Shimon L Dolan. Randall S Schuler. Op cit. p 401 : المصدر

 

 

                                                           
1
- Shimon L Dolan. Randall S Schuler. Op cit. 401.  

 اعتبارات عامة وقانونية

 

 تخطيط الموارد

 البشرية

 

:االحتياجاتتحليل    

تحليل شامل-   

المؤسسة-   

المنصب-   

الفرد-   

ألداء-   

الكفاءات-  

 

 تقييم ومراجعة

 

االختيارالتوظيف و   

 

 األجور

:المجموعات المستهدفة   

عمال تنفيذيون-    

 عمال/مجموعات الدعم- 
 المكاتب

عمال تقنيين-    

مهنيون-   

إداريون-   

إدارة عليا-    

   

  

 

 تقييم األداء

 
:األهداف   

األداء-   

الرضا-   

 تخطيط اإلدارة

 
:أهداف التدريب   

المعارف-  

المهارات-  

  االتجاهات- 

 تخطيط و إدارة

 المسارات المهنية

 

 معايير التدريب

 

 مستوى

 التدريب

 

 من يقدم
 الخدمة

 التدريبية

 

 أين يتم

 التدريب

 

 كيف يتم

 التدريب

 

 تصميم

  التدريب

 

برنامج محتوى  

  التدريب
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 .دور التدريب في تحقيق الميزة التنافسية:  الرابعالمطلب

"  على جائزة 1990حتصلت عام  واليت فيديرال إكسربيس: إن خَت دليل على ىذا الدور ىو حالة شركة 
على نظَتاهتا يف  لشيء إال لتفوق ىذه الشركة وىذا ال. للجودة، وىي شهادة عادلية يف اجلودة" مالكوم بالدريج 

متعددة، فهي تقيس كل يوم درجة رضا الزبائن عن خدمتها،  وتقوم ىذه ادلؤسسة بتطبيقات إدارية. خدمة العمالء
الشركة حقيقة، ىو إنفاق مبالغ معتربة على  وما مييز ىذه. إخل...والطرود تقيم مواعيد التسليم، سالمة الرسائل

 مليون دوالر سنويا، وقد اعتمدت استخدام 225من موازنتها السنوية، أي ما يوازي  %3التدريب مبا يعادل 
 العاملُت بالتطورات احلديثة يف ىذا اجلانب وإكساهبم ادلهارات يف رلال تطوير اجلودة، لتعريف مدربُت مؤىلُت

  .الضرورية للتحسُت ادلستمر

 ضعفت قدرهتا البشرية، ويرى بعض الباحثُت أن بسبب إعلال الشركات األمريكية للتدريب واالستثمار يف التنمية
 األمريكية يف ادلتوسط  تنفق الشركة"  فحسب بعض ادلصادر،. على مقاومة ادلنافسة اليابانية يف رلاالت سلتلفة

$  دوالر6500اليابانية يف ادلتوسط ضلو  الشركة سنويا على تدريب الفرد الواحد، بينما تنفق$  دوالر2600
   .على تدريب العامل

   . ادلؤسسات وكذا مساعدهتا على البقاء والنمو يف زليط مستقرمرد وديةيف حتديد  وذلذا، يظهر دور التدريب

  :وعليو فادلؤسسة مطالبة بالقدرة التنافسية اليت ميكن حتقيقها من خالل

 .األسواق اخلارجية توسيع نطاق ادلعرفة بادلنافسُت والثقافات اخلارجية واليت تعترب ضرورية لتحقيق النجاح يف- 

ضمان أن العاملُت ميتلكون ادلعارف وادلهارات األساسية الستخدام التكنولوجيا احلديثة مثل؛ أنظمة العمل - 
  .اآللية و أنظمة اإلنتاج ادلعتمدة على احلاسوب

وادلشاركة  هتيئة العاملُت لقبول العمل مع اآلخرين من ذوي اجلنسيات والثقافات ادلختلفة وحتقيق الفعالية- 
 1.إخل...اإلغلابية

 

 

                                                           
.331/336ص   - 2003 ط – اإلسكندرية – الدار الجامعية – "اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية"  –جمال الدين محمد المرسي - 

1
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 خالصة الفصل 

على  وذلذا غلب البشرية على ترقية معارف عماذلا، وتنمية مواردىا نشاطاهتا يتوقف صلاح ادلؤسسة يف
  .العمل واإلنتاج على التجديد يف طرق عماذلا بصفة متوا صلة، وبقدرة ذاتية ادلؤسسة احلرص على تدريب

حيث أن التدريب يعد من بُت أىم األنشطة اخلاصة بإدارة ادلوارد البشرية لتحقيق ادليزة التنافسية بالنسبة جلميع 
ادلؤسسات دون استثناء خاصة يف رلال التكنولوجية احلديثة، وىذا ما التمسناه من خالل دراستنا ذلذا الفصل  
وكذالك العالقة ادلوجودة بُت التدريب وإدارة ادلوارد البشرية حيث يعمالن معا وبالتوازي من أجل رفع ادلهارات 

 .والقدرات الفنية والعملية للعمال وكذا رفع الكفاءة اإلنتاجية

وذلذا غلب على أي مؤسسة كانت أن تويل اىتماما كبَتا للتدريب وكذلك ختصيص جزء من موازنتها السنوية 
ألجلو، ألنو عنصر مهم يف إدارة ادلوارد البشرية، ىذا ما ػلقق ميزة تنافسية عالية والرقي واالستمرار يف زليط 

 .   مستقر
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 تمهيد

يلعب البشر الدور األساسي يف ادلنظمات وىم الذين ػلدثون التغيَت ويساعلون يف صناعة ادلنظمات، 
 .ادلؤسسات الناجحة

ومن ىذا ادلنطلق فإنو من أىم االستثمارات ىي االستثمارات البشرية، وادلؤسسة اليت تستطيع أن تستثمر جزء من 
 .ميزانيتها يف تنمية ادلوارد البشرية ىي من ادلؤسسات اليت زبطوا ضلو ادلستقبل الباىر

وادلتابعة  حيث أن إدارة ادلوارد البشرية ىو التخطيط ادلتكامل وادلتجانس طويل ادلدي، واإلدارة اليومية لؤلفراد،
والرقابة ادلستمرة للموارد البشرية ادلوجودة يف ادلنظمة للحصول علي االستفادة العظمي منهم ووضعهم يف أحسن 

 .موقع ميكنهم من ربقيق رسالة وأىداف ادلنظمة

ولذلك تعد برامج تدريب ادلتدربُت وادلدربُت أحد العناصر اذلامة يف استثمار ادلوارد البشرية داخل ادلنظمات غَت 
 .احلكومية واليت من شأهنا ضمان االستدامة يف رلال تنمية اجملتمعات احمللية

وهتدف ىذه الربامج إذل إعداد كوادر من ادلتدربُت وادلدربُت قادرين علي استكمال مسَتة رفع وزيادة مهارات 
 .العاملُت يف رلال التنمية
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 .مفاهيم عامة حول التدريب: المبحث األول 

أصبح العنصر البشري من أىم ادلوارد اليت سبتلكها ادلؤسسة حيث ميكن من زيادة قيمة ىذه ادلوارد من خبلل 
اإلستثمار يف تنمية مهاراهتا، وقدراهتا ولن يتسٍت ألي مؤسسة اليوم مهما كان حجمها أو نشاطها الرقي للمستوي 

التنافسي إال بإدماج التدريب ضمن إسًتاتيجياهتا، فالتدريب كما ذبمع أغلب الدراسات واألحباث على أنو يعترب 
 .من أىم السياسات اليت تساعد على فعالية أداء ادلؤسسات

 .تعاريف حول التدريب: المطلب األول 

لقد عرف الباحثون مفهوم التدريب بأكثر من تعريف، لكننا ىنا نركز علي أن التدريب ىو الوسيلة اليت ميكمن 
بواسطتها تزويد العاملُت بادلهارات و ادلعرفة الفنية يف رلال معُت، هبدف أن يؤدي ذلك إرل زيادة فاعلية ادلتدرب 

وكفاءتو وعن طريق ىذا التدريب يتسٍت دلدراء اإلدارات يف ادلؤسسات استخدام القوي العاملة لديهم واستثمار 
 .قدراهتا أفضل إستثمار

 :التعريف األول

ىو العملية اليت من خبلذلا يتم تزويد " بأن يقول " مبادئ إدارة ادلوارد البشرية"يعرف فيليبو التدريب يف كتابو 
 1".العاملُت بادلعرفة وادلهارة ألداء و تنفيذ عمل معُت

 التعريف الثاني

ىو نشاط منظم مستمر يركز علي الفرد لتحقيق تغَت يف معارفو ومهاراتو وقدراتو الفنية ، دلقابلة إحتياجات " 
زلددة يف الوضع الراىن و ادلستقبلي، يف ضوء متطلبات العمل الذي يقوم بو، وتطلعاتو ادلستقبلية لدوره يف 

 2".اجملتمع

 

 

 
                                                           

.101 ص – مرجع سبق ذكره –محمد فالح صالح - 
1
  

163 – 2003/ 2002سنة - كلية التجارة جامعية االسكندرية-  " رؤية مستقبلية – إدارة الموارد البشرية" راوية حسن - 
2
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 :التعريف الثالث

ىو عملية تعلم، تتضمن إكتساب مهارات، ومفاىيم، وقواعد، أو إذباىات لزيادة و ربسُت أداء الفرد وتقع " 
ويف بعض األحيان تفوض مسؤولية . ادلسؤولية األورل لتدريب الفرد اجلديد بصفة عامة، علي ادلدير ادلباشر للفرد

ىذا التدريب إرل عامل من العمال، أو فرد من األفراد القدامي ذو اخلربة يف ادلنظمة وبغض النظر عن نوعية أو 
 1".جودة التدريب األساسي أو األورل، فإنو يؤثر علي إنتاجية و إذباىات الفرد ناحية عملو

 : التعريف الرابع

النشاط ادلخطط  الذي يهدف إرل تزويد األفراد دبجموعة من ادلعلومات وادلهارات " كما يعرف أيضا علي أنو 
   2".اليت تؤدي إرل زيادة معدالت أداء األفراد يف عملهم

 :التعريف الخامس

يعرف التدريب بأنو زلاولة لتغيَت سلوك األفراد جبعلهم يستخدمون طرقا وأساليب سلتلفة يف أداء عملهم، أي " 
 3".جبعلهم يسلكون  بعد التدريب بشكل سلتلف عما كانوا يتبعونو قبل التدريب

وىنا نري بأن ادلؤلف يشرح السلوك علي أنو استخدام الطرق واألساليب االزمة ألداء العمل، وبالتارل كيفية أداء 
ادلهام واألنشطة ولذلك فادلعارف وادلهارات ال معٍت ذلا إال إذا كانت تتعلق بطرق العمل واألساليب وكذلك 

األدوات ادلستخدمة يف النشاط، وبالنظر إرل مصطلح التغيَت ادلستخدم يف ىذا التعريف، ميكن القول أن التدريب 
 .بذلك ىو عملية لتعلم الطرق واألساليب البلزمة ألداء العمل واليت تتغَت من وقت ألخر

 

 

 

 

                                                           
.211 ص – مرجع سبق ذكره –صالح عبد الباقي - 

1
  

.220ص - 1991 سنة – مؤسسة زهران للنشر و التوزيع عمان األردن – "إدارة الموارد ابشرية "-عمر وصفي عقيلي- 
2
  

. 346 ص – القاهرة – دار غريب للطباعة – "إدارة األفراد و الكفاءة اإلنتاجية "– علي السلمي           - 
3
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 :التعريف السادس

ىو عملية نظامية ىادفة إذل إعداد العناصر البشرية ادلؤىلة يف سلتلف " كما أن ىناك تعريف أخر للتدريب 
اجملاالت اإلدارية وادلهنية والفنية، وتزويد القطاعات اإلنتاجية حلاجاهتا من ىذه العناصر والعمل على تطويرىا ورفع 
كفاءهتا ويرتكز التدريب على ثبلثة أبعاد رئيسية ىي ادلدرب وادلتدرب والربامج التدريبية اليت تتضمن ادلواد العملية 

 1".واألساليب وغَتىا من اجلوانب ادلادية وادلعرفية

 .أهداف و أهمية التدريب: المطلب الثاني

  أىداف التدريب عديدة ومتنوعة زبتلف باختبلف الربامج وادلنكان والزمان وادلتدربُت:أهداف الدريب- أ

 :وادلؤسسة ودورة حياتو، وبذلك فهي عديدة ويصعب الفصل بينها أو اإلكتفاء ببعصها وميكن حصرىا فيما يلي

سواء كان ذلك لؤلداء احلارل أو األداء ادلستقبلي ادلتوقع، فعن طريق معاجلة : إزالة أو معاجلة نقاط ضعف األداء- 
نقاط ضعف األداء ميكن أن يتحسن األداء شلا ينعكس بنتائج إغلابية على مستوى اإلنتاجية الكلية للمؤسسة 

 2.ويسهم يف تطويرىا وإستمرارىا

فعن طريق التدريب تتم محاية العاملُت من خبلل التقليل من إصابات : يهدف إرل زبفيض حوادث العمل- 
 .العمل اليت ربدث غالبا بسبب نقص الكفاءة واخلربة و ادلهارات أو عدم استيعاهبم لظروف العمل

 فعن طريق التدريب تزيد ادلهارة والكفاءة يف العمل ما يؤدي إرل التقليل من: زبفيض النفقات واستقرار اإلنتاج- 

نسبة األخطاء واإلصابات وبالتارل التقليل من تكاليف العمل وكذا األفراد ادلدربون جيدا يضمنون االستمرار يف 
 3.العمل بكفاءة وإستمرار اإلنتاج بصفة دائمة

 

 

                                                           

  .147ص -  1995سنة -  الطبعة الثانية –األردن - عمان - مركز أحمد ياسين الفني  - "تطوير المنظمات" - نائل عبد الحافظ العوالمة - 
1
  

.204ص -  الطبعة األولي –جامعة بغداد - "إدارة الموارد البشرية" –خالد عبد الرحيم الهيثي   - 
2
  

.244ص -  مرجع سبق ذكره–عمر وصفي عقيلي - 
 3
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ادلقصود باإلستقرار التنظيمي للمؤسسة ىو مدي قدرة ادلؤسسة على : زيادة االستقرار التنظيمي وادلرونة- 
االحتفاظ باألفراد العاملُت لديها، فالتدريب ينمي روح الوالء لدي ادلؤسسة ولدى العاملُت ويزيد من ثقتهم يف 

أنفسهم، أما ادلرونة فيقصد هبا أن التدريب يوفر عناصر متعددة من ادلهارات القادرة علي العمل يف أكثر من 
وظيفة وشغل أكثر من منصب شلا يسهل عملية إجراءات وتنقبلت وتغيَتات يف قوة العمل دبا يتفق مع حاجة 

 1.ادلؤسسة

مواجهة النظم اليت ربدث يف النظم االقتصادية واالجتماعية ومواكبة التطور التكنولوجي والعلمي السائد يف - 
اجملتمعات الصناعية والتجارية ادلتقدمة، كما يعمل التدريب علي إعداد اجيال من األفراد لشغل الوظائف القيادية 

 .علي مجيع مستويات ادلؤسسة

فاكتساب الفرد دلعلومات وخربات وقدرات جديدة يؤدي إرل زيادة ثقة : رفع درجة الروح ادلعنوية للعاملُت- 
العاملُت بأنفسهم وبالتارل االستقرار النفسي واالطمئنان وىذا ما يًتتب عليو إحداث تغَت يف إذباىاهتم وسلوكاهتم 

 2.داخل ادلؤسسة ويكون لو أثر واضح على مستوى اإلنتاجية

فمهما كان التدريب كفؤا يبقي الفرد حباجة إرل اإلشراف لتوجيو جهوده : تقليل احلاجة إرل اإلشراف- 
باإلذباىات الصحيحة واليت زبدم أىداف ادلؤسسة فدرجة استيعاب الفرد لعملو ادلكلف بو جيدا عن طريق تدريبو 

 3. يعمل علي تقليل أخطائو وميكنو أن ميارس الرقابة الذاتية علي عملو

          

 

 

 

 

 

                                                           
.232ص - 1994 سنة – إسبانيا – جامعة ملقا – "إدارة األفراد "–صالح عودة سعيد - 

1
  

.214 ص –مرجع سبق ذكره - صالح عبد الباقي- 
2
  

.233 ص – مرجع سبق ذكره –صالح عودة سعيد - 
3
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 :كما يمكن تحديد أهداف التدريب في المخطط األتي

  تحديد أهداف التدريب:(3)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

- القاىرة - دار غريب للنشر و التوزيع"- إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية" –علي السلمي .د: المصدر
 295.1ص  - 2001سنة 

 :أهمية التدريب- ب

سد الفجوات احلالية وادلستقبلية يف أداء ادلوارد "كما تبُت يف التعريف بنشاط التدريب، فإنو يهدف أساسا إرل
وتظهر أعلية التدريب خاصة ". البشرية، واليت ميكن أن تقلل من فعالية العمل الذي يؤديو األفراد لصاحل ادلؤسسة

بالنسبة للمؤسسات اليت تعاين من تدىور معدالت إنتاجيتها، ويكتسي التدريب أولوية يف مواجهة التطورات 
والتغَتات التقنية، واليت تؤثر على أساليب وطرق ووسائل اإلنتاج األمر الذي ػلدث تقدما يف ادلعارف وادلهارات 

 مليون دوالر يف برامج 40 ما يقارب 1990 فرع كندا قد أنفقت سنة IBMلدي األفراد، فهذه مؤسسة 
تدريبية وإعادة تأىيل األفراد لديها، هبدف ذبديد ادلهارات اليت صارت غَت مبلئمة، وىذا الرقم والذي يعرب عن 
حجم االستثمار هبذه الشركة، يوضح األعلية الكربي اليت تعطيها ىذه ادلؤسسات للتدريب وتنمية ادلوارد البشرية 

 2.ادلتاحة لديها

 
                                                           

.295ص  - 2001سنة - القاهرة - دار غريب للنشر و التوزيع- "إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية" –علي السلمي .د- 
1
 

2-Shimon L Dolan et Randall S Schuler. La gestion des ressources humaines au seuil de l’an 2000. Ed du 

renouveau pédagogique. Québec. 1995. P400 

زيبدة اإلهجبج-   

جحسين اإلهجبجيت -   

جخفيض الفبكد والطبئع-   

جحسين اسجغالل الظبكبث المجبحت-   

زيبدة المبيعبث-   

جهميت الحصت السوكيت-   

زيبدة معدل الهمو-   

جخفيض شكبوى العمالء-   

الجفوق عمي المهبفسين-   

 

جعديل السموك-   

جحسين األداء الفردً-   

جهميت عمل الفريق-   

جخفيض المهبزعبث بين األفراد-   

جهميت مهبراث الجفبوض-   

أهداف التدريب (القيادة)تحديد اإلدارة العليا   
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 :على ضوء ما تقدم تتضح لنا مدى أعلية التدريب يف ادلؤسسة أيا كان طبيعة ونوعية عملها الذي تقوم بو

التدريب ػلسن أداء الفرد، وينعكس ذلك يف زيادة كمية إنتاجو وربسُت جودتو بأدين تكلفة شلكنة، وبأقل - 1
 .جهد ويف وقت قصَت

عن طريق مواكبة التدريب ومن خبللو ميكن مواكبة التطورات التكنولوجية ادلتسارعة والتنظيمية ادلستجدة، - 2
احلديثة وادلعقدة، شلا يوجب على ادلؤسسات تدريب  فمن نتائج التقدم التكنولوجي إنتشار وإستعمال األالت

 1.موظفيها علي إستعمال وصيانة كل ماىو جديد من األجهزة احلديثة

    كما سبتد أعلية التدريب على صعيد الفرد العامل لتشمل ربسُت وتطوير سلوكيات تتناسب وطبيعة األعمال 
اليت يؤديها و العبلقات اليت تتطلبها ىذه األعمال، كما أن التدريب والتطوير ميكن أن يزيد من التزام العاملُت 

 2.ووالئهم للمؤسسة ويعزز من إدراكهم بأن ادلؤسسة مكان جيد للعمل

    ويرجع السبب لتعاظم أعلية وتطبيق مبادئو يف رلتمعنا احلديث إرل تزايد تأثَت ادلتعَتات والظروف البيئية 
ادلختلفة من سياسية واقتصادية وتكنولوجية وكذا متغَتات البيئة الداخلية، كالتغَتات يف اذليكل التنظيمي، شغل 

 .إخل... مناصب جديدة

 :و ميكن إبراز أعلية التدريب بصورة واضحة كمايلي

 .أعلية التدريب بالنسبة للمؤسسة* 

 .أعلية التدريب بالنسبة لؤلفراد العاملُت* 

 3.أعلية التدريب بالنسبة لتطور العبلقات اإلنسانية* 

يعترب التدريب من ادلواضيع اذلامة اليت احتلت موقعا زلوريا يف :  أهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة-2-1
ادلؤسسات وادلنظمات احلديثة، فقد أصبح يشكل العمود الفقري ألية رلهودات تبذذلا ىذه ادلؤسسات ضلو التطوير 

 :والتحديث، وتكمن أعلية التدريب بالنسبة للمؤسسة فيمايلي

                                                           
.101/102ص -  مرجع سبق ذكره –محمد فالح صالح . د     - 

1
  

.203ص -  مرجع سبق ذكره  –خالد عبد الرحيم الهيثي - 
2
  

. 52 ص – 2000 سنة – الطبعة األولي– عمان األردن– دار الصفاء للنشر و التوزيع –"إدارة الموارد البشرية" –نظمي شحادة و أخرون - 
3
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زيادة اإلنتاجية واألداء التنظيمي، إذ يساعد التدريب علي زيادة ادلهارات واخلربات وادلعارف، وىذا ما ينعكس - 
 .ببل شك على اإلنتاج وبالتارل زيادة اإلنتاجية وكذا علي األداء التنظيمي للمؤسسة أي زيادة اإلستقرار التنظيمي

 . ربط أىداف العاملُت بأىداف ادلؤسسة- 

يساىم التدريب يف انفتاح ادلؤسسة على العادل اخلارجي وذلك من خبلل مواكبتها للتطورات وتغَتات متغَتات - 
 .البيئة اخلارجية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو تكنولوجية

يساىم التدريب بًتشيد القرارات اإلدارية وتطوير أساليب القيادة، وذلك من خبلل التنمية اإلدارية واليت هتتم - 
بتنمية وتطوير كفاءات وفعالية ادلدربُت يف ادلؤسسة، إذ يعترب التدريب وسيلة ادلدربُت يف إدارة أنشطتهم اإلدارية يف 

 1.إدارة وربقيق أىداف ادلؤسسة

 .يساىم التدريب يف ذبديد وإثراء ادلؤسسة بادلعلومات اليت ربتاجها لصياغة أىدافها وتنفيذ سياساهتا- 

 .يساعد يف خلق اذباىات إغلابية داخلية وخارجية ضلو ادلؤسسة- 

 دبأن للتدريب أعلية بالنسبة للمؤسسة فإن لو : أهمية التدريب بالنسبة لألفراد العاملين بالمؤسسة-2-2
 :كذلك أعلية بالنسبة لؤلفراد العاملُت هبا أيضا، ويظهر ذلك فيما يلي

 .يساعد علي تطوير وربسُت كفاءة وقدرات األفراد وبالتارل ربسُت فهمهم للمؤسسة واستيعاب دورىم فيها-  

 .يساعد األفراد يف ربسُت قراراهتم  وحل مشاكلهم يف العمل- 

 .يساىم التدريب يف تطوير مهارات االتصال بُت األفراد- 

 .يطور الدافعية لؤلداء، إذ يساعد يف ربفيز العمال علي تطوير أدائهم- 

 .والتطوير يسمح التدريب بالتقليل من نقاط الضعف لدي األفراد ويوفر ذلم الفرص للًتقية والتمييز- 

 .يسمح التدريب بتخفيض حوادث العمل ورفع درجة الروح ادلعنوية للعاملُت- 

                                                           
.3ص - 1997 سنة – الطبعة األولي– عمان األردن– دار المستقبل للنشر و التوزيع –"الحقائب التدريبية "– رداح الخطيب –أحمد الخطيب - 

1
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تظهر أعلية التدريب من خبلل تطوير العبلقات : أهمية التدريب في تطوير العالقات اإلنسانية- 2-3
 :اإلنسانية فيما بُت األفراد العاملُت بادلؤسسة مهما كانت مستوياهتم، حيث نذكر منها مايلي

 .توطيد العبلقة بُت اإلدارة واألفراد العاملُت- 

 .تطوير إمكانية األفراد لقبول التكيف مع التغَتات احلاصلة يف ادلؤسسة- 

 .يساعد يف تطوير وتنمية عملية التوجيو الذايت خلدمة ادلؤسسة- 

 .يساىم يف تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بُت األفراد العاملُت- 

ويتضح من خبلل كل ما سبق ذكره أن للتدريب أعلية بالغة تعود علي األفراد العاملُت وادلؤسسة والعبلقات 
اإلنسانية، وىذا ما يؤدي إرل إعتباره وظيفة مهمة وأساسية من وظائف إدارة ادلوارد البشرية ، نظرا للدور اذلام 

  1.الذي يلعبو يف ربسُت وتطوير وتنمية أداء مجيع األفراد داخل ادلؤسسة وبالتارل ربسُت أداء ادلؤسسة ككل

كما ميكن القول أن التدريب أصبح وسيلة فعالة لتخفيض احلوادث وتقليل اإلسراف والضياع وزيادة اإلنتاج 
 2.وربسُت اجلودة وقد ازداد الوعي اذباه التدريب، حىت أصبح ينظر إليو باعتباره استثمار يف رأس ادلال البشري

 .أنواع التدريب: المطلب الثالث

 : وينقسم ىذا النوع إرل قسمُت:التدريب حسب المدة الزمنية- 1

ويستغرق من أسبةع إرل ستة أسابيع، ويف ىذه احلالة يتم عقد دورات تدريبية مركزة، : التدريب قصير األجل- أ
ومن عيوهبا عدم توفر الوقت الكايف للمتدرب لئلدلام بكافة ادلعلومات التدريبية واستيعاهبا بالكامل، وفيو يقوم 

 .ادلدربون بشرح رلمل ادلادة التدريبية دون الدخول يف تفاصيلها أو توضيحها بالكامل لضيق الوقت

 وفيو قد تصل الفًتة إذل سنة كاملة أو أكثر، ومنو حسنات ىذا التدريب حصول :التدريب طويل األجل- ب
ادلتدرب علي معلومات وافية ودقيقة، إال من عيوبو اضطرار اإلدارة إذل تعيُت أشخاص يقومون بعمل ادلتدرب طيلة 

 .فًتة التدريب شلا يرفع التكاليف على ادلؤسسة ويدخلها يف مشاكل عمالية عند اهناء خدمات ادلوظف اجلديد

 : بدوره ينقسم إذل نوعان:نوعية أفراد التدريب- 2
                                                           

.52/53مرجع سبق ذكره ص - محمد الباشا و أخرون  - نظمي شحادة  - 
1
  

.139ص - 1999سنة – مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية – مدخل األهداف –" إدارة األفراد و العالقات اإلنسانية" –صالح الشنواني - 
2
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 . وذلك لتطوير مهارات وقدرات الفرد ادلتدرب الذي ميكمن ترقيتو إرل وظيفة جديدة:تدريب فردي- أ

 حيث يتم تدريب رلموعة من ادلتدربُت يف آن واحد كاجملموعات اليت تتدرب يف مراكز :تدريب جماعي- ب
تدريبية متخصصة، أو يف حالة تدريب رلموعة من الفنيُت على كيفية استخدام بعض ألالت اجلديدة وتدريب 

 .رلموعة من اإلداريُت على كيفية استخدام جهاز كميوتر

 :وىو ينقسم إذل عدة أنواع: التدريب من حيث المستوي الوظيفي- 3

 . والذي يهدف إذل زيادة قدرات الفرد يف اإلشراف والتفاعل مع ادلرؤوسُت لزيادة رضاىم:التدريب اإلشرافي- أ

ويهدف إرل زيادة معلومات وقدرات الفرد ادلتدرب يف نطاق زلدود ووظيفة معينة : التدريب التخصصي- ب
 . ألداء عمل معُت

ويتمثل ىذا النوع من التدريب يف حالة ادلوظفُت اجلدد أو ادلنقولُت إذل : التدريب اإلرشادي والتثقيفي- ج
 .وظائف جديدة لتعريفهم بالظروف اجلديدة للعمل

 .مهنة السكرتارية والطباعة: مثل تدريب األفراد على مهنة معينة مثل: التدريب المهني- د

 1. وذلك لتنمية مهاراهتم وقدراهتم القيادية:تدريب اإلداريين- ه

 .أساليب التدريب: المطلب الرابع

يقوم ادلدرب خبلل إدارتو للدرس بإستخدام العديد من األساليب الفنية اليت سبكنو من عرض األفكار وتثبيتها يف 
 ودراسة الوقائع – ودراسة احلاالت – وسبثيل األدوار – ادلناقشة –احملاضرة : األذىان، ومن ضمن ىذه األساليب

 :  ظلذجة السلوك وعَتىا حبيث سنتعرض ذلذه األساليب فيما يلي–وادلباريات والتمارين 

وىي طريقة لئلتصال ونقل ادلعلومات اخلاصة بالعمل إذل ادلتدرب حيث يتورل احملاضر : أسلوب المحاضرات- 1
الدور األساسي يف ذلك دون نقاش، شلا يؤخذ عليها اطلفاض مشاركة األفراد يف برنامج للتعلم،فاحملاضرة إذاً تدخل 

 2.يف رلال الطرق اليت تعتمد أساسا على على احلديث والعرض

                                                           
.109 / 108 – مرجع سبق ذكره –محمد فالح صالح - 

1
  

2
-Alain Meignant. Manager la formation. 6ème édition. Ed Liaison. Paris. 2003. p 215. 
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ويف ىذه الطريقة يتم اإلعتماد على ادلدرب الذي يسمح دبناقشة ادلتدربُت ويشجعهم علي : أسلوب النقاش- 2
 1.طرح األسئلة

حيث يقوم ادلدرب بعرض ادلشكلة واخللفية العلمية ذلا  مبادئها، مث يعطي ادلدرب جملموعة : تمثيل األدوار- 3
ادلتدربُت مثاال عمليا علي أن يقوموا ىم بتنفيذه، وىذه الطريقة ما ىي إال زلاولة لتقليد الواقع، وذلك بأخذ 
مشكلة من ىذا الواقع وتدريب الدارسُت علي مواجهتها وتناسب ىذه الطريقة حاالت معينة مثل تدريب 

الدارسُت كيفية مواجهة العمبلء وادلوظفُت ومن أشهر ظلاذج سبثيل األدوار ىي التدريب علي إدارة ادلقاببلت 
 .الشخصية، والتدريب علي البيع، والتدريب على حل مشاكل اجلماىَت والعبلقات العامة

يف زلاولة إلبراز الواقع يف عملية التدريب، يتم تعريض الدارسُت حلاالت من واقع العمل    : دراسة الحالة- 4
 .حيث يقوم الدارسون بدورىم بتناول أبعادىا من حيث ادلشاكل، وأسباهبا، وحلوذلا البديلة وتقييم البدائل ادلختلفة

 يف زلاولة أخري إلبراز الواقع، وللحكم بصورة واقعية علي ادلتدرب يتم إعطاؤه ملف بو :البريد الوارد- 5
رلموعة من اخلطابات وادلذكرات الداخلية اليت تشابو تللك اليت ترد يف الربيد اليومي، وعلى الدارس الذي يكون يف 

 .الغالب من الطبقة اإلدارية أن ػلدد أنسب تصرف يراه يف كل بند من بنود الربيد الوارد

ويبلحظ أن ىناك حدودا لفعالية ىذا األسلوب ومنها أن األشخاص وادلنظمات ادلذكورة يف التمرين ىي وعلية، 
 .كما أن العبلقات بينهم غَت حقيقية شلا غلعل احلكم علي بنود الربيد الوارد عملية صعبة

يشابو ىذا األسلوب أسلوب دراسة احلاالت، إال أن ادلبارة ما ىي إال حالة كبَتة احلجم :المباريات اإلدارية- 6
تشتمل علي أبعاد متكاملة للمشكلة، ويطلب من الدارسُت أن يقوموا بأدوار معينة يف ادلباراة ويتصرفوا ويتخذوا 

قرارات يف ضؤ ما ىو متاح ذلم من معلومات، فقد تؤخذ حالة إحدي الشركات من زاوية التعريف باذليئة اإلدارية، 
وادلشاكل التسويقية من تسعَت ومنافذ بيع ومنتجات وبرامج ترويج وإعبلن، واجلوانب اإلنتاجية من جداول إنتاج 

وخطوط إنتاج وتدفق وتدريب وأجور وحوافز، واجلوانب ادلالية مثل ادليزانيات وتقديرات التكاليف ومصادر التمويل 
وغَتىا، وبالتارل فإن ادلباريات اإلدارية تساعد علي إكساب ادلدرين مهارة النظر إرل األمور بصورة مشولية، وميكن 

 .يف كثَت من األحيان تصميم وتفصيل مباريات إدارية تناسب ظروف إحدى الشركات

                                                           
.54 ص – مرجع سبق ذكره – محمد الباشا و أخرون –نظمي شحادة - 

1
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هتدف ىذه الوسيلة إرل تنمية روح اإلعتماد علي الذات، وطريقة حل ادلشاكل الذاتية : تدريب الحساسية- 7
 فرداً، علي أال يكون ىناك قائد زلدد،     20 إرل 10داخل اجلماعة، وتبدأ بتكوين مجاعة تدريب من حوارل 

وال مشكلة زلددة بصورة سالفة، ويؤدي تدريب احلساسية إرل التقارب بُت أفراد اجلماعة و فهام مشاعرىم 
ومشاكلهم والطرق البديلة للحل، وزلاولة توفيق ىذه احللول لطبيعة اجلماعة، أو تغيَت ظبيعة  وسلوك اجلماعة 
حيت ميكن تبٍت حلول تساعد يف النهوض باجلماعة، ويساعد ىذا األسلوب عند رغبة ادلشروع يف إشاعة روح 

 .التعاون و التمهيد لعمليات التغيَت يف األنظمة و التنظيم ككل

وىذا األسلوب يعتمد علي نظرية التعلم بادلبلحظة و التقليد، ومير التدريب ىنا بتعريض : نمذجة السلوك- 8
الدارسُت لصورة ظلوذجية ألداء وتنفيذ عملية معينة يقوم هبا ىؤالء ادلتدربون يف الواقع مع توضيح اخلطوات ادلتتابعة 
ذلا بصورة منطقية، فيقوم باألداء الفعلي وبدور الفرد النموذجي ادلشرف ادلباشر للمتدربُت أو مشرف ذو نفوذ وثقة 

عالية، ويطلب من ادلتدربُت أن يقوموا بتقليد األداء النموذجي ويقدم ادلشرف ادلباشر رلموعة من اإلرشادات 
والتوجيهات واحملفزات حيت يضمن قيام الدرس بنفس األداء النموذجي، ويصاحب ىذا األسلوب إستخدام 

األفبلم أو أشرطة الفيديو يف عرض األداء النموذجي للمشرف ويف عرض وشرح خطوات األداء ومع تكرار عرض 
الفلم، وطلب ادلشرف من ادلتدرب أن يتذكر زلتويات الفلم، وأن يقوم بتقليد األداء ىنا ميكن إكتساب ادلتدرب 

 1.ادلهارات اجلديدة مث تثبيتها وأيضا نقلها للممارسة الفعلية

  

                                                           
.478/480 ص –مرجع سبق ذكره - أحمد ماهر. د- 

 1
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 .احتياجات و لوازم العملية التدريبية: المبحث الثاني

ال شك يف أن العملية التدريبية القدمية كانت روتينية وآلية وال ربضي باإلىتمام ادلطلوب كما ىو األن، حيث 
 :أصبحت سبر بأربع مراحل أساسية ال تستغٍت الواحدة عن األخري، وىي على النحو التارل

 .تقدير االحتياجات التدريبية- 1

 .تصميم و ذبهيز التدريب- 2

 .تنفيذ التدريب- 3

 1.متابعة و تقييم التدريب- 4

 
 :  التارل تلك ادلراحل األربع:(4)الشكل و يوضح 

 

 

 

 : المصدر

 

 

 

 

 13.2  ص – مرجع سبق ذكره –زلمود عبد الفتاح رضوان : المصدر

 

                                                           
. 12ص - 2013سنة -األولي. ط- المجموعة العربية للتدريب و النشر–"تصميم و تنفيذ و تقييم برامج التدريب" –محمود عبد الفتاح رضوان- 

1
  

.13  ص – مرجع سبق ذكره –زلمود عبد الفتاح رضوان  - 2
  

تقدير االحتياجات 

 التدريبية

 

 متابعة و تقييم 

 التدريب
 تنفيذ

  التدريب

 

 تحديد

 األهداف

 بناء

 المنهج

إختيار أساليب 

 التدريب



 الفصل الثاني                                                                           عموميات حول التدريب                                                                                 

31 
 

 :االحتياج التدريبي: المطلب األول

ىو رلموعة من ادلهارات وادلعارف واالذباىات احملددة اليت ػلتاجها فرد يف ادلؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام 
بأداء مهام معينة بشكل اكثر كفاءة وفاعلية، ػلدث االحتياج التدرييب عندما تكون ىناك فجوة بُت األداء الفعلي 

للفرد أو ادلؤسسة، واالذباىات احملددة اليت ػلتاجها فرد يف مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام 
 .معينة بشكل أكثر كفاءة و فاعلية

 :فوائد و أهمية تقدير االحتياجات التدريبية لألفراد و الؤسسات

 .يوفر معلومات أساسية يتم بناء عليها وضع ادلخطط- 

 . يقود إرل التحديد الدقيق ألىداف التدريب- 

 .يساعد علي تصميم برامج تدريب موجهة للنتائج- 

 .يؤدي إرل ربسُت فعالية وكفاءة التدريب من خبلل االستهداف األفضل- 

 .ػلدد ادلستهدفُت من التدريب- 

 .ػلدد نوعية التدريب- 

يوفر ادلعلومات عن العاملُت من حيث العدد، العمر، االىتمامات، اخللفيات األكادميية والعلمية، الوظائف، - 
 .ادلسئوليات واالذباىات فيما يتعلق بالتدريب

 .ػلدد الصعوبات ومشاكل األداء اليت يعانيها العاملون يادلؤسسة- 

 .يوفر وثائق ومواد التدريب- 

 .يزيد من مشاركة العاملُت يف مناقشة األمور ادلتعلقة بالعمل- 

 .يساعد ادلدربُت علي تصميم برامج تليب احتياجات ادلتدرب بدقة- 

يساعد علي ذبنب األخطاء الشائعة يف التدريب وىي إضاعة الكثَت من الوقت يف تناول بعض ادلوضوعات - 
 .ادلعقدة غَت اذلامة نسبيا بدال عن ادلوضوعات كبَتة األعلية والغَت معقدة
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 :المعلومات الهامة التي يوفرها تقدير االحتياجات التدريبية   

 .ربديد نوع التدريب ادلطلوب ومكان إجراء التدريب- 

 .اجلدول الزمٍت لؤلنشطة التدريبية- 

 .(إخل...موارد بشرية، مالية،)ادلوارد ادلطلوبة للتدريب - 

 .اختيار و تصميم مواد وأساليب التدريب ادلناسبة- 

 .ييسر االتصال بُت ادلؤسسة واجلهات التدريبية- 

 .الًتويج للمجاالت اجلديدة يف التدريب- 

 :وسائل جمع المعلومات حول االحتياجات التدريبيةللمؤسسة

إحصائيات العاملُت، تقارير التدريب، تقارير األداء لؤلفراد، القرارت : ربليل السجبلت اخلاصة بادلؤسسة- 
 .إخل...اخلاصة بالقوي العاملة

 .ادلقاببلت الرمسية وغَت الرمسية مع ادلسؤولُت الرئيسُت - 

 .ادلبلحظات ادلباشرة- 

 .دلعرفة شعور واذباىات العاملُت ضلو األعمال اليت يقومون هبا: مسح ادلناخ العام- 

للحصول علي وجهات نظر العاملُت يف ادلؤسسة عن االحتياجات التدريبية عن طريق : العصف الذىٍت -
 .االستبيان ادلناسب للوظيفة اليت يشغلها ادلوظف

 :مستوي تحديد االحتياجات الوظيفية

 .علي ادلستوي الوظيفي/- أ

 .علي مستوي الفرد/- ب
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 :االحتياجات التدريبية علي المستوي الوظيفي- أ

االحتياج علي ادلستو الوظيفي يوجو لتحديد ادلعارف، ادلهارات واالذباىات احملددة ادلطلوبة لؤلداء ادلناسب لوظيفة 
 :ما، و إلجراء ذلك فمن الضروري القيام دبا يلي

الوظيفة اليت تشمل : (ربليل الوظيفة) ربديد طبيعة وزلور ادلهام والعمليات اليت تغطيها الوظيفة احملددة – (1)
 :العديد من ادلهام اليت يتطلب أن يقوم هبا شاغل الوظيفة والغرض من ربليل الوظيفة يكمن يف

 .ربديد ادلهام ادلدرجة ربت عنوان الوظيفة ادلعنية- 

 .مساعدة ادلوظف على ربديد أىم ىذه ادلهام- 

 وينتج عن ىذه العملية قائمة من ادلهام اليت من ادلطلوب أن يقوم هبا شاغل الوظيفة بعد ذلك يتم ربديد مستوى 
 .أداء لكل واحدة من ىذه ادلهام اليت يتسٌت وضع إطار الربنامج التدرييب ادلناسب

ويعتمد تقدير االحتياج التدرييب ذلذه ادلهام على ثبلثة : ربديد ادلهام اليت تعطي األولوية يف الربنامج التدرييب- (2)
 :اعتبارات

 .األعلية النسبية لكل مهمة- 

 .معدل تكرار القيام بادلهمة- 

 .مدي صعوبة أو سهولة تعلم ادلهمة -

ولذلك تتمثل أعلية ربليل الوظيفة يف أهنا تفيد ادلدرب يف استبعاد بعض ادلاىم غَت اذلامة نسبيا والًتكيز على 
 .األكثر أعلية واألكثر تكرارا واليت ميكن تعلمها

 : االحتياجات التدريبية علي مستوي الفرد- ب

تقدير االحتياجات التدريبية علي مستوي الفرد ىو تعريف االحتياج كفجوة قدرات بُت مستوي ادلعارف وادلهارات 
واالذباىات ادلوجودة حاليا وادلستوى ادلأمول للشخص ادلعٍت دبهام وظيفتو ودبا أن اذلدف النهائي للتدريب ىو 

تزويد األفراد ادلتدربُت بادلستوي ادلطلوب من الكفاءة للقيام بوظائفهم فإن ىذا ادلستوي من تقدير االحتياجات 
 :ميثل القاسم ادلشًتك بُت كل مستويات تقدير االحتياجات اليت ذكرت يف السابق
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 :وتتمثل أعلية تقدير االحتياجات علي مستوي الفرد يف أهنا تساعد ادلدرب علي ربديد

 من ػلتاج إرل التدريبد؟ - 

 ما الذي ػلتاج إليو من تدريب؟- 

 كيف ميكن ربقيق ذلك بالشكل األفضل؟- 

 :تصميم و تجهيز المحتوي التدريبي: المطلب الثاني

الربنامج التدرييب، ومن خبلل ربديد   األىداف ىي الغايات اليت يرجي ربقيقها من:تحديد األهداف - أ
 .األىداف يتحدد السلوك ادلرغوب فيو

 :صياغة أهداف المحتوي- 1

يتم صياغة أىداف احملتوي بالشكل الذي يوضح األشياء اليت سيكون ادلتدرب قادرا علي أدائها بانتهاء الدورة 
 :التدريبية، وعند ترمجة االحتياجات التدريبية إذل أىداف ىناك ثبلثة رلاالت غلب الًتكيز عليها

 :المعارف (أ)

على الرغم من أن ادلعارف وحدىا ال تؤدي إرل تغيَت يف األداء، إال أن معظم عمليات التعلم تتضمن نوعا من 
ادلعارف، واحدة من الصعوبات احملتملة يف صياغة األىداف ادلتعلقة بادلعارف ىو التمييز بُت ادلوضوعات اليت تؤثر 

 .بشكل مباشر علي أداء ادلتدربُت وتلك اليت ترفع من درجة الوعي والفهم العام لديهم

 :   المهارات (ب)

من السهولة كتابة أىداف التعلم بالنسبة للمهام ادلتعلقة بادلهارات، حيث أنو من السهولة مبلحظة وربديد 
 .ادلهارات، لذلك فإنو ميكن صياغتها كأىداف بصورة زلددة أكثر منها يف اجملموعتُت األخريُت

 :االتجاهات  (ج)

ىذا ىو أكثر اجملاالت إثارة للجدل يف التعلم وأقلها قابلية للقياس، لكن من األعلية دبكان وضع أىداف متعلقة 
 .باالذباىات عند صياغة أىداف التدريب



 الفصل الثاني                                                                           عموميات حول التدريب                                                                                 

35 
 

 : تصميم المحتوي التدريبي- ب

بعد أن يتم ربديد وتوضيح أىداف التدريب، فإنو من ادلضروري ربديد اجملاالت اليت سَتكز عليو احملتوي التدرييب  
 .وىي خطوة ىامة جدا يف ترمجة أىداف التدريب إرل برنامج تعلم فعلي

اليت يتطلب تعلمها، إذ أنو يشمل  (ادلواضيع )بشكل عام فإن احملتوي التدرييب ىو عبارة عن حصر لكل احملتويات 
 .ادلوضوعات الرئيسية والفرعية وقد ميتد إذل مرحلة ربديد مستويات متعددة من التفاصيل

 :خطوات تصميم المحتوي التدريبي

 :تحديد محتوي الدورة التدريبية/- أ

زلتوى أي دورة تدريبية يرتبط بشكل عام باألىداف احملددة لتلك الدورة التدريبية، وعليو فإنو عند ربديد احملتوي 
 :غلب أن نضع األشياء التالية يف االعتبار

 ىل يغطي احملتوي أىداف الدورة التدريبية؟- 

 ىل يليب احملتوي ادلقًتح االحتياجات التدريبيةللمتدرب؟- 

 ىل يؤدي احملتوي ادلقًتح إرل مستوي االداء ادلطلوب؟- 

 ماىو رأي ادلدربُت اآلخريُت الذين يدربون يف نفس اجملال يف احملتوي ادلقًتح؟

 :تصنيف المحتوي التدريبي/- ب

يف ىذه اخلطوط يتم ربديد األعلية النسبية لكل موضوع، حيث أن ذلك ميثل أعلية كبَتة يف  االعتبارات التنظيمية 
 .(زبصيص الوقت البلزم دلختلف ادلوضوعات)

 .ولذلك يتم تقسيم احملتوي إرل موضوعات غاية يف األعلية، مهمة، إضافية أو اختيارية

بعد ربديد األعلية النسبية لكل موضوع يتم ربديد الًتتيب الذي يتم بو عرض :ترتيب المحتوي التدريبي/- ج
 .ادلموضوعات ادلختلفة يف احملتوي التدرييب، ويكون ذلك إرل حد ما وفقاً للًتتيب ادلنطقي من وجهة نظر ادلتدرب

 :ويف معظم األحيان يكون التدريب وفقا لآليت
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 .نظرية التدريب اليت تتبناىا الدورة التدريبية- ،(اخللفية واإلدلام بادلوضوع، الزمن ادلتاح)ظروف ادلتدرب - 

 .من ادلختصر إرل التفصيلي، من ادلعلوم إرل اجملهول، من النظري إرل العملي- من العام إرل احملدد، - 

 وذلك لتدعيم كل جزء من أجزاء احملتوي التدرييب يتم اختبار األسلوب :إختيار األسلوب المناسب/- د
إخل،      ...التدرييب الذي يتناسب مع طبيعة كل موضوع تدرييب وعدد ادلتدربُت ومستواىم ووقت التدريب

 .واحملتوى التدرييب الفعال ىو الذي يتميز باحتوائو علي رلموعة متنوعة من أساليب التدريب لتحقيق اذلدف

 . ربديد الزمن البلزم لتقدمي ة ربقيق كل جزء من أجزاء احملتوي التدرييب إلعداد احلقائب التدريبية/-ه

رلاالت سلتلفة يتم استخدامو بواسطة مدرب / ىي عبارة عن زلتوي تدرييب يف رلال: مفهوم الحقيبة التدريبية
لتحقيق أىداف زلددة، وتشتمل احلقيبة التدريبية علي أدبيات ورسومات توضيحية وأساليب تدريبية خطط 

 1.جلسات تدريبية ومبلحق  مت ذبميعها من مصادر أو من خبلل واقع التجارب واخلربات العملية ادليدانية

 .تنفيذ البرامج التدريبية: المطلب الثالث

بعد مجع وربديد االحتياجات التدريبية وتصميم الربنامج التدرييب تأيت مرحلة مهمة، إذ يتم فيها التأكد من صلاح 
أو فشل ادلراحل السابقة، ويف ىذه ادلرحلة يتم إخراج الربنامج التدرييب إذل حيز الواقع، وىي مرحلة تنفيذ الربامج 

التدريبية، ويتضمن تنفيذ برنامج التدريب أنشطة ىامة وىي وضع اجلدول الزمٍت لتنفيذ الربنامج،      وترتيب 
 2.مكان قاعات التدريب، وادلتابعة اليومية لسَت الربنامج

 : التدرييب كما يليجوتتم مرحلة تنفيذ الربنام

 :وضع الجدول الزمني و إعداد تجهيزات التدريب و تجهيز المطبوعات-  (أ

 :  ويتضمن ما يلي:وضع الجدول الزمني- 1

 .موعد بدء الربنامج التدرييب وموعد انتهائو  - 

 .توزيع العمل التدرييب خبلل فًتة الربنامج - 

                                                           
.31 / 13 ص – مرجع سبق ذكره –محمود عبد الفتاح رضوان - 

1
  

.240ص -  مرجع سبق ذكره - احمد ماهر - 
2
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 .تنسيق التتابع الزمٍت للموضوعات التدريبية ادلختلفة - 

 : غلب إعداد مايلي:التجهيزات التدريبية- 2 

 .اختبار ادلكان وفقا دلستلزمات الربنامج - 

 .تصميم طريقة جلوس ادلتدربُت - 

 . أدوات ومعدات يف كل الربنامجنربديد ادلستلزمات الضرورية م - 

 : وتتضمن مايلي:تجهيزات المطبوعات- 3 

 .استبلم ادلطبوعات من ادلكلفُت بإعدادىا علميا - 

 .إجراءات الطباعة والتجليد - 

 .إجراءات توزيع ادلطبوعات على ادلتدربُت - 

 :متابعة المتدربين والمدربين (ب

 : وتكون كما يلي:متابعة المتدربين- 1 

 .التأكد من وصول الدعوات إذل األفراد ادلعنيُت بالتدريب يف الوقت ادلناسب - 

 .التأكد من موافقة ادلسؤولُت عن التدريب على مشاركة ادلتدربُت ادلعنيُت يف الربنامج التدرييب- 

 .إعداد القوائم اخلاصة بادلتدربُت وتتضمن أمساءىم، مؤىبلهتم، ووظائفهم وعناوينهم - 

 . ادلتابعة اليومية للمتدربُت وذلك من خبلل مراقبتهم واحلرص على احًتام ادلواقيت من طرف ادلتدربُت - 

 : وتكون ادلتابعة كالتارل:متابعة المدربين- 2

 .تذكَت ادلدربُت بالربنامج وادلواعيد ادلوافقة لو من خبلل االتصال هبم يف الوقت ادلناسب - 

 .توفَت ادلستلزمات اليت يطلبها ادلدرب من مواد تدريبية وتقنيات مسعية بصرية- 
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 .تقدمي ادلدرب للمتدربُت - 

 .متابعة سَت احملاضرات ودور ادلدرب يف الوقت ادلناسب - 

 .دفع سلصصات ادلدرب يف الوقت ادلناسب -

 :إفتتاح البرنامج و إرشادات متعلقة بسير البرنامج (ج

 : ويتضمن مايلي:افتتاح البرنامج- 1

 .افتتاح الربنامج يف الوقت ادلناسب- 

 .شرح أىداف الربنامج ومتطلبات ادلتدربُت- 

 .التعرف على توقعات ادلتدربُت واألخذ بالتوقعات ادلقبولة منها- 

 .فسح اجملال للتعارف على بعضهم البعض - 

 : وتكون كما يلي:اإلرشادات المتعلقة بسير البرنامج- 2

 .احلرص على فهم أىداف الربنامج والعمل على ربقيقها - 

العمل على حل مشاكل ادلتدربُت وذلك من خبلل احًتام قدراهتم وإدماجهم يف األنشطة التدريبية والتعرف  - 
 .عليهم بشكل جيد

 .زلاولة التعرف على وجهات نظر ادلدربُت وادلتدربُت يف سَت الربنامج التدرييب واحلصول على التغذية العكسية- 

 .احلرص على جعل الربنامج التدرييب ذو طابع عملي وذو معٌت للمتدربُت - 

 .احملافظة على احًتام ادلواعيد واجلدول الزمٍت - 

 .مراعات الفروق الفردية بُت ادلتدربُت - 

 .توزيع شهادات على ادلتدربُت الذين انتهوا من التدريب - 
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 1 .متابعة تنفيذ الربنامج خطوة خبطوة - 

 .تقييم التدريب:  المطلب الرابع

 ىو معرفة مدي ربقيق الربنامج التدرييب ألىدافو احملددة وإبراز نواحي القدرة لتدعيمها :مفهوم تقييم التدريب- 1
ونواحي الضعف للتغلب عليها أو العمل علي تفاديها يف الربامج ادلقبلة حيت ميكن تطوير التدريب وزيادة فاعليتو 

 .بصورة مستمرة

 :أهداف متابعة و تقييم التدريب- 2

 .التأكد من صلاح الربامج التدريبية يف ربقيق أىدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ- 

معرفة مدي ربقيق الربنامج ألىدافو بالنسبة للمتدربُت ويتطلب ذلك التحقق من سبلمة ربديد الشروط اخلاصة - 
 .بادلتدربُت ومبلءمتها للهدف من التدريب

 .التأكد باستمرار من أن ادلتدربُت مازالوا متحمسُت لتطبيق ما تدربوا عليو- 

التأكد من كفاءة ادلدربُت من حيث زبصصهم وخربهتم وقدراهتم علي التدريب، واىتمامهم بتنمية معلوماهتم - 
 .وقدراهتم الذاتية

 .متابعة التطور العلمي والعملي يف اجملال الذي يعملون بو- 

 :مراحل متابعة و تقييم التدريب - 3

 :    تتم متابعة و تقييم ادلتدربُت علي مراحل و ىي

 :تقييم المتدربين قبل تنفيذ البرنامج التدريبي (أ)

الغرض من تقييم ادلتدربُت قبل تنفيذ الربنامج ىو التأكد من أن الربنامج سيقدم إرل ادلتدربُت احملتاجُت إليو،       
 .وأهنم فعبلً تتوافر فيهم الشروط والعناصر ادلطلوبة يف تصميم الربنامج

 :متابعة وتقييم المتدربين أثناء البرنامج التدريبي (ب)

                                                           
.250/ 249 ص – 1996 سنة – الطبعة األولي – دار النصر للنشر و التوزيع – "إدارة األفراد" –مصطفي نجيب شاوش - 

1
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مبلحظة ادلتدربُت وسلوكهم، دبعرفة مدي اجلهد ادلبذول منهم تتبع ادلواد التدريبية، ومدى إشراكهم يف - 
 .ادلناقشات وإبداء األراء

مبلحظة تقدم ادلتدربُت وادلعلومات واخلربات اليت اكتسبوىا، والتحسن يف مستواىم والتغيَت الذي طرأ علىى - 
 .سلوكهم

 : وذلك من خالل: متابعة المتدربين بعد التدرب (ج)

 .معرفة مدى التطبيق العملي دلا تلقوه من تدريب سابق- 

 .معرفة ادلعارف وادلهارات واالذباىات اليت اكتسبوىا من خبلل التدريب- 

 .معرفة االحتياجات ادلستقبلية- 

 :طرق تقييم التدريب- 4

 .االمتحانات- 

 .نسبة احلضور كمقياس لنجاح الربنامج التدرييب- 

 .استبيان اآلراء بواسطة رؤساء عمل ادلتدرب- 

 .تقارير تقييم األداء- 

 1.التجربة- 

 

 

 

 

                                                           
.45/ 43 ص – مرجع سبق ذكره –محمود عبد الفتاح رضوان - 

1
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 خالصة الفصل 

 ىي عملية مستمرة يف حياة التدريبعملية  من خبلل دراستنا ذلذا الفصل سبكن من الوصول غلي أن    
حيث لرئيسية يف تسَت ادلوارد البشرية،  على تطور ىذه الوظيفة ا أو األفراد وادلؤسسة ويتوقف تطور األفرادالفرد
 إمكانياهتم والطاقات الكامنة فيهم، ويعد التدريب كذلك من بُت أىم النشاطات اخلاصة  من استغبللمسبكنو

بادلوارد البشرية يف مساعلتو اربقيق ادليزة التنافسية للمنظمات ادلعا صرة، إن تكنولوجيا اإلنتاج واخلدمات تتطلب 
 قد مستويات علمية متنوعة وكذا مهارات وقابليات واإلستعداد للتوافق معها ورفع الكفاءة اإلنتاجية، لذلك

أدركت ادلؤسسات يف الوقت احلارل ومع التحوالت االقتصادية السريعة أن أفضل رلاالت االستثمار، ىو تنمية 
 ألن العائد من ىذا االستثمار يصل ببل شكالتدريب ادلستمرة، الكفاءات ادلتوفرة لديها عن طريق عملية 

 .  إذل أعلى ادلستوياتبادلؤسسة
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 تمهيد

بعد تطرقنا إرل اجلانب النظري الذي تناولنا فيو تطور إدارة ادلوارد البشرية، وكذا عموميات حول التدريب 

ودوره، إرتأينا أنو من الضروري تدعيم اجلانب النظري جبانب تطبيقي لتجسيد ما مت التطرق إليو يف ميدان العمل، 

حبيث وقع اختياري علي بنك التنمية احمللية، باعتباره  ذو أمهية كبرية للدور الذي يلعبو يف االقتصاد الوطين وذلك 

 .لعصرنتو  ومواكبتو لكل ما ىو جديد وكل ما يتعلق بالبنوك

      من أىم وأبرز البنوك الوطنية من خالل إستثماره يف ادلوارد البشرية ادلتاحة لديوBDLيعد بنك التنمية احمللية  

وتوفريه جلو مالئم ومناسب للعمال حىت ديكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجو، وبكفاءة ومهارة عالية كل 

ىدا حتقق بفضل قيامو كل مرة بدورات تدريبية للعمال، حبيث يلي أمهية كبرية للتدريب وخيصص لو ميزانية جد 

 .معتربة

 . ويف ىذا الصدد قمت بتقسيم اجلانب التطبيقي إذل مبحثني

 .BDL من خالل نشأة وتعريف BDLتقدمي نظرة عامة حول : فقد تناولت يف ادلبحث األول

فتناولت دراسة حالة، باإلعتماد علي طريقة االستبيان من خالل محع ادلعلومات مث عرضها : أما يف ادلبحث الثاين

 .وحتليلها و كذا تفسري النتائج
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 :نظرة عامة حول بنك التنمية المحلية: المبحث األول

    BDLالمطلب األول نشأة بنك التنمية المحلية 

بنك التنمية احمللية ىو أحدث البنوك يف اجلزائر، وانبثق من القرض الشعيب اجلزائري وقد تأسس مبوجب ادلرسوم رقم 

 برأس مال قدره سبعة ماليني دينار جزائري مقره الرئيسي سطاوارل والية 30/04/1985 ادلؤرخ يف 85/185

 .تيبازة

ىو بنك ملك للدولة خاضع للقانون التجاري ويتوذل العمليات ادلألوفة و يعترب بنك الودائع، يقوم بكل العمليات 

متوسطة وطويلة - يقوم بتقدمي قروض قصرية - وخدمات متفرقة - صفقات - قروض - توفري - حلسابات جارية 

األجل لكل القطاعات االقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص ذلذا القطاع وىو بنك الفالحة 

 :والتنمية الريفية و ختتصر أعمالو فيما يلي

 .القيام بالعمليات ادلألوفة- 1

 .دتويل االستثمار اإلنتاجي ادلخططة يف طرق اجلماعات احمللية- 2

 .دتويل عمليات الرىن- 3

 .دتويل عمليات االسترياد والتصدير- 4

 .دتويل القروض العقارية- 5

 15 وكالة موزعة على 148يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 

 . شخصا9603مديرية جهوية و يشغل أكثر من 
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 1. د ج شلا ديكنو من القيام بالعمليات ادلذكورة أعاله15.800.000.000يبلغ رأس ادلال االجتماعي للبنك 

 عرض اذليكل التنظيمي للبنك  (:6)الشكل:  BDLعرض الهيكل التنظيمي الوطني للبنك : المطلب الثاني

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . معلىمات متحصل عليها مه طرف مدير البىك و مقدمة مه طرف المتربص 

 رئٌس مدٌر عام 

PDG 

مدٌرٌة الشؤون 

القانونٌة           

 والمنازعات

 المتفشٌة العامة
ملحق بالمدٌرٌة 

 العامة
رمستشا  

 المتفشٌة الجهوٌة

مدٌرٌة العالقات 

الخارجٌة           

 والتجارة الخارجٌة

مدٌرٌة القروض 

الموجهة           

والصناعة 

 والخدمات

مدٌر تموٌل 

 القروض والسكن

قسم التعهدات     

و العالقات 

 الخارجٌة

مشروع تابع 

 رئٌس مدٌر عام

 المراقبة

اسكرٌتا ري  

قسم تسٌٌر 

الوسائل والموارد 

 البشرٌة

مدٌرٌة الوسائل    

 والعتاد

مدٌرٌة الموارد 

 البشرٌة

مدٌرٌة مراقبة  مدٌرٌة التكوٌن

التعهدات وتسدٌد 

 الدٌون

مدٌرٌة األسواق   

  ورؤوس األموال

مدٌرٌة شبكة 

 االستغالل

قسم االستغالل     

 والتنشٌط التجاري

مدٌرٌة التنظٌم    

 والمراقب والتسٌٌر

 مدٌر اإلعالم اآللً

قسم التنظٌم        

 واألنظمة اإلعالمٌة

مدٌرٌة حماٌة 

التراث وتسٌٌر 

 األرشٌف
مدٌرٌة مجمع 

 االستغالل

مدٌرٌة تطور 

اإلعالم االَلً       

 والنقد

 وكاالت

مدٌرٌة المحاسبة 

 العامة
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 :تعريف مديرية مجمع االستغالل لوالية مستغانم -  2

 :تعريف بنك التنمية المحلية لوالية مستغانم- أ

، حيث كان يشتمل اَناذاك علي وكالة رمسية 01/07/1985نشأ بنك التنمية احمللية لوالية مستغازل يف  أ
 . باإلضافة إرل وكالة سيدي علي– مازونة – وادي رىيو – تيارت –، وأيضا وكالة غيليزان "بن سليمان"مبستغازل 

 مراكز جديدة لفوج االستغالل مبستغازل وكالة الدىرة 12/11/1998برز ىذا التقدم يف الشبكة بفتح يف سنة 
 وكالة مقسمة علي 11 وزمورة و ما ديثل – قصر الشاللة –و عدة وكاالت أخري علي غرار وكالة عني تادلس 

 . 2003 واليات إرل هناية سنة 3

سلطط رلمع مديرية اإلستغالل لوالية (: 7)الشكل  1:مخطط مديرية مجمع االستغالل لوالية مستغانم: ب
 مستغازل

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 BDLالمديرية الرئيسية لالستغالل ببنك : المصدر

 
                                                           

  .) BDL مدير مجمع االستغالل ببىك) الرئيسية لالستغالل    1 - المديرية 

 مدٌر مجمع االستغالل

  المدٌراسكرٌتا ري

قسم المراقبة من 

 الدرجة األولى

قسم الشؤون اإلدارٌة 

المٌزانٌة- القانونٌة   

قسم القروض           

 و التنشٌط التجاري

مصلحة المراقبة 

 و المحاسبة

خلٌة المراقبة 

ومن الدرجة 

 األولى

مصلحة الشؤون 

 القانونٌة

مصلحة تسٌٌر 

 الموارد البشرٌة

مصلحة اإلدارة     

 و الوسائل

مصلحة دراسة 

 القرض

مصلحة التنشٌط 

 التجاري

مصلحة األمانة     

 و التعهدات
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 :BDLالمصالح و األقسام المتوفرة ضمن : المطلب الثالث

 :قسم القرض و التنشيط التجاري-1

 :ىذا الفرع خيتص يف جتميع ادلوارد وادلراحل التجارية اخلاصة بالوكاالت و مراقبة ادلشاريع حىت حتقيقها

 .متابعة ملف زبائن الوكاالت يوميا ويف رلال القانون- 

 .هتيئة ادلشروع السنوي اخلاص بوظائف وكاالت رلموعة االستغالل ومتابعة حتقيقها- 

 .ضمان مراقبة احًتام كل ما يتعلق بالقواعد الداخلية واخلارجية فيما خيص قواعد األمان من طرف الوكاالت- 

هتيئة الدراسات االقتصادية واالجتماعية لبناء وكاالت جديدة مبا أنو مسؤول عن اجلانب التجاري ألجل - 

 .الطرف ادلسؤول عن العالقات التفتيشية اخلاصة و إعطاء تقرير دلدير االستغالل العام عن نتائج نشاطو

 .كما يعمل ضمان انتشار ادلعلومة- 

 .التأكد من التسيري اإلداري اخلاص بالقروض- 

 .إرسال يوميا تقارير خاصة بكل النشاطات إذل رلموعة االستغالل - 

 .ضمان التسيري ادلارل ادلرتبط مبجموعة االستغالل- 

 .تامني ادلهمات اخلاصة بادلركز- 

 .إرسال احلاالت ادلطلوبة من طرف ادلديرية الرئيسية للقروض وإعطائهم تقارير يوميا وعلى طلباهتم- 
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  : مصلحة دراسة القروض1-1

دورىا دراسة ومراقبة ملفات الضرائب والتأمني ومدى مسامهة القرض يف تنمية وتطوير ادلشروع أو جتديده     

 .ودراستو من الناحية احملاسبية و ادليدانية

 :ىذا ادلكتب مكلف مبا يلي:  مصلحة األمانة و التعهدات1-2

مراقبة مصداقية التصاريح ادلتعلقة بالقروض يف رلال ادلفاوضات مع اختاذ احلذر و مراقبة مصداقية استعمال - 

 .القرض مع احًتام شكلو و مضمونو و ضماناتو 

تسيري ملفات الوافدين على طلب القروض و الوكاالت و إبالغ مديرية رلموعة االستغالل عن كل جتاوز يف - 

 .رلال توزيع القروض 

 .ختزين و تسيري زلفظة فعاليات األوراق اليت دل يتم احملاسبة عليها من طرف الوكاالت - 

 .من خالل التحاليل اليومية اخلاصة باختاذ قواعد احلذر عند مالحظة أي نقص جيب إبالغ ادلصلحة القانونية- 

 .مسك ملف الذين دل يتم الدفع ذلم بالتعاون مع ادلصلحة الرئيسية للمخاطرة مبديرية مراقبة التعاقد- 

مديرية شبكة رلموعة )تأسيس ونقل تقرير النشاطات فصليا ادلًتكزة على تعاقدات رلموعة االستغالل - 

 .ومديرية رلموعة االستغالل باإلضافة إذل مديريات القرض (االستغالل 

 :و ىذه ادلصلحة مكلفة مبا يلي:  مصلحة التنشيط التجاري1-3

 .مساعدة الوكاالت لتحقيق أىداف االستغالل يف رلال البنوك و جتميع ادلوارد و توثيق القروض- 

 .حتقيق مشروع ادلعامالت التجارية اخلاصة مبديرية رلمع االستغالل و مساعدة الوكاالت لتحقيقو- 
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 .تسيري ملف زبائن الوكاالت و توطيد العالقات بني الوكاالت- 

 :قسم إدارة الميزانية و األعمال القضائية- 2

تقوم ىذه ادلصلحة بدراسة ادليزانية بشكل دقيق و متابعة القروض من الناحية القانونية و القضائية يف حالة بعض 

 :ادلشاكل و تضم ادلصاحل التالية

 : مصلحة الشؤون القانونية2-1

تتمثل مهامها يف حل النزاعات واسًتجاع الديون يف حالة وجود أسباب أو ظروف لدى ادلقًتض وبالتارل يكون - 

ىناك حصر للمقًتض يف وضع قانوين و متابعتو من ضمان تسديد الديون عن طريق االتصال بادلقًتض لإلقراض 

 .وىذا عن طريق تنبيو بإرسال شعار كتنبيو أول (تسديد القرض وقت استحقاقو  )

مساعدة الوكاالت يف اإلطار القانوين حلل ادلشاكل االجتماعية كانتهاك بعض احلقوق و مشاكل مالية للدفاع - 

 .عن حقوق البنك يف حالة وجودىا

وىذا يف حالة القيام ببيع الضمانات الرمسية بادلزاد العلين ...باإلضافة إذل ادلتابعة بالعالقات مع احملامني، ادلوثق- 

 .وتوزيع األموال ادلوجودة بالبنك على ادلورثني

 : مصلحة اإلدارة و الوسائل2-2

هتتم ىذه ادلصلحة بتقدمي اخلدمات اإلدارية والوسائل الضرورية فهي تقوم بدراسة ادليزانية و كل ما يتعلق هبا 

 .وبدراسة اليومية وتوفري مجيع الوسائل الضرورية

هتتم ىذه ادلصلحة بكل ما ىو شخص فهي تعول على القيام بالتسيري :  مصلحة تسيير الموارد البشرية2-3

األحسن واجليد وىذا كل ما خيص العمال وتوفري اجلو ادلالئم واحلسن ألداء العمل علي أكمل وجو وىذا من 
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الشخصية الذاتية للعمال و مسعتهم األخالقية يف إطار مشوارىم : يخالل قيامها بدراسات متعددة تتمثل فيما يل

 .إخل... ادلهين كما هتتم أيضا بادلراقبة و منح التقاعد ، التكوين  و التدريب اجليد لإلطارات

 : قسم المراقبة من الدرجة األولى3

 :يف إطار مهامو ىو مكلف مبا يلي

 .حتقيق ادلراقبة و احملاسبة يف مديرية االستغالل ووكاالهتا- 

مراقبة ومتابعة متوسط أيام احملاسبة اآلتية من الوكاالت واحلاالت اليومية من مديرية احملاسبة العامة - 

 .ومصداقية الكتابات و الوجو احلسن لكل وكالة (احلاالت/األرقام/ادليزانية)

 .نقل كل حاالت التواصل و حاالت الوكاالت إذل مديرية احملاسبة العامة- 

 .مراقبة فًتات التعهدات مبختلف طبيعتها- 

 .التأكد بطريقة ىامة من احًتام تطبيق التعليمات و القواعد الداخلية واخلارجية للمعاملة البنكية- 

  : مصلحة المراقبة العامة3-1

 :ىي مكلفة مبا يلي

 .ضمان ادلراقبة احملاسبية للوكاالت التابعة ذلا- 

 .التأكد من أن الوكاالت ادلرتبطة هبا تقوم بتنقية ملفات التجارة اخلارجية تبعا لتواريخ زلددة لقاعدة التبادالت- 

 .اإلشعار بكل خلل داخل السلم اذلرمي- 

 .تؤمن زيارات ادلراسل احمللي دلديرية فرع االستغالل حيث يقدم ذلا تقرير متواصل- 
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 .القيام مبهام ادلراقبة و التفتيش ادلربمج من خالل جدول من طرف مديرية فرع االستغالل- 

 : خلية المراقبة من الدرجة األولى3-2

 :مكلفة مبا يلي

 .حترير ادلهمات وتقدديها إذل ادلعنيني هبا- 

 1.متابعة تطبيق إرشادات السلم اذلرمي ادلتخصص يف ىذه ادلادة- 

 : التعريف مبنهجية البحث ادليداين:المبحث الثاني

 :جمع البيانات: المطلب األول

، قد قمنا جبمع بيانات (BDLبنك التنمية احمللية )خالل زيارتنا ادليدانية دلديرية رلمع االستغالل بوالية مستغازل 
حبثنا ىذا عن عن طريق االستبيان والذي ىو عبارة عن طرح رلموعة من األسئلة حول موضوع معني مثل 

موضوعنا ىذا، حيث يتم وضعها يف استمارة قصد احلصول علي أجوبة لألسئلة الواردة فيها، ولقد وقع اختيارنا 
 :علي ىذه الطريقة الفريدة من نوعها لألسباب التالية

 . طبيعة ادلوضوع- 

 .طريقة احلصول علي ادلعلومات والبيانات - 

 . عامال20عدد األفراد ادلستجوبني، كان عددىم - 

 .خصائص العينة اليت حتتوي علي السن عدم أخذ اجلنس بعني اإلعتبار يف ىذه العينة - 

 

 

                                                           
1
 (. BDL مدير رلمع االستغالل ببنك )ادلديرية الرئيسية لالستغالل -   
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 .عرض البيانات و تحليلها: المطلب الثاني

بعد احلصول علي إجابة كل ادلستجوبني علي اإلستمارات، قمنا بالتحليل اإلحصائي ذلذه البيانات حيث قمنا 
بنقلها من اإلستمارات و وضعها يف جداول وقد قمنا بتقسيم ىذه اجلداول إرل إرل ثالثة خانات، حبيث حتتوي 

اخلانة األورل علي الرد علي اإلستبيان أو األجوبة ادلقًتحة أما اخلانة الثانية فتحتوي علي العدد وصلد يف اخلانة 
 .الثالثة النسبة ادلئوية ادلتحصل عليها

ىذه األخرية أي النسبة ادلئوية ساعدتنا يف التعليق علي النتائج و من مت وضع استنتاجات و تفسريات لتلك 
 .النتائج

 : تحليل أسئلة االستمارة الموزعة علي العمال- 

 :األسئلة الخاصة بالعمال شخصيا- أ

  كم ىو عدد سنوات عملكم يف ىذه ادلؤسسة؟:السؤال األول

 :اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل: (01)الجدول 

 

 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

  سنوات05أقل من 

  سنوات 05أكثر من 

  سنوات10أكثر من 

06 

06 

08 

30% 

30 % 

40 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق
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 أفراد أجابوا أن عدد 08 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %40نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
أجابوا أن عدد   أفراد06و اليت دتثل  %30 سنوات، يف حني أن نسبة 10سنوات عملهم يف ادلؤسسة أكثر من 
 أفراد أجابوا أن عدد 06ادلتبقية اليت دتثل  %30 سنوات، ونسبة 05سنوات عملهم يف ادلؤسسة أقل من 

 .  سنوات05سنوات عملهم يف ادلؤسسة أكثر من 

 :اإلستنتاج

من خالل ادلعلومات ادلتحصل عليها نستنتج بأن عدد العمال الذين ذلم أقدمية مهنية يف ادلؤسسة و الذين ديثلون 
و اإلنظباط ادلهين داخلها شلا جعل ادلؤسسة ال تزال  ىذا ما يدل علي اخلربة ادلهنية ادلوجودة يف ادلؤسسة ، 40%

 1.قائمة إرل يومنا ىذا

 يف أي فئة يقع سنكم؟  :السؤال الثاني

 :اإلجابة علي السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 02)الجدول

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

  سنة25أقل من 

  سنة                25أكثر من 

  سنة50أقل من 

05 

08 

07 

25 % 

40 % 

35 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 أفراد أجابوا أن الفئة اليت 08 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %40نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
أجابوا أن الفئة اليت   أفراد07و اليت دتثل  %35 سنة، يف حني أن نسبة 25يقع ضمنها سنهم  ىي أكثر من 

 أفراد أجابوا أن الفئة اليت يقع 05ادلتبقية اليت دتثل  %25 سنة، ونسبة 50يقع ضمنها سنهم ىي أقل من 
 .  سنة25ضمنو سنهم ىي  أقل  من 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 :اإلستنتاج

 سنة ىذا ما 25 سنة و أقل من 25نستنتج علي العموم بأن عمال ادلؤسسة يقع سنهم ضمن رلال أكثر من 
يدل علي أن العمال أو باألحري ادلوارد البشرية ادلوجودة يف ادلؤسسة ىي عبارة عن طاقات شبانية قابلة للتدريب 

 1.و التكوين و أيضا قادرة علي أن تعطي قيمة مضافة للمؤسسة خاصة و االقتصاد احمللي عامة

 : األسئلة الخاصة بالتدريب– 2

 خالل عملكم بادلؤسسة ىل تلقيتم تدريب أم ال؟:السؤال األول

 :اإلجابة علي السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 01)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم 

 ال

20 

00 

100 % 

00 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد قد أجابوا كلهم بأهنم تلقوا 20 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %100نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
 . تدريبا

 :اإلستنتاج

عند ىذه النقطة نستنتج بأن مجيع العمال الذين يعملون هبذه ادلؤسسة قد تلقوا تدريبا ىذا ما قالو لنا مدير 
ادلؤسسة، بأن العامل حيت يعمل لديهم أوالً يقمون بتدريبو نظرياً مث يأيت الدور التطبيقي كما جيب عليو أن يعمل 

 2يف مجيع ادلناصب حيت تكون لو نظرة شاملة عن العمل داخل ادلرسسة، و من مت يقمون بتدريب العمال 

 .كل مرة  ىذا ما يعين بأن التدريب يعد من األولويات يف ىذه ادلؤسسة
                                                           

.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 
1
  

.وفس المرجع السابق- 
2
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  إذا كانت اإلجابة بنعم، ما ىو عدد ادلرات اليت تلقيتم فيها التدريب؟:السؤال الثاني

 :اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل: (02)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 مرة واحدة

 مرتني

 أكثر من ثالثة مرات

03 

07 

10 

15 % 

35 % 

50 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 أفراد، أن عدد ادلرات اليت تلقوا 10 من العينة ادلستجوبة واليت دتثل %50نالحظ من خالل اجلدول بأن نسبة 
 أفراد أجابوا بأن عدد ادلرات اليت تلقوا 07  و اليت دتثل %35فيها التدريب أكثر من ثالثة مرات، و أن نسبة 

 أفراد قد أجابوا بأن عدد ادلرات اليت تلقوا فيها 03 واليت دتثل %15فيو التدريب كانت مرتني، أما نسبة  
 .   التدريب كانت مرة واحدة

 :اإلستنتاج

نستنتج ىنا بأن ادلؤسسة تورل إىتماما كبريا مبواردىا البشرية، حيث قامت بالعديد من الدورات التدريبية لعماذلا 
ىذا ما ساعدىا علي تقدمي خدمات شليزة للزبائن وكسب ثقتهم ىذا من جهة، ومن جهة أخري حتقيق األرباح 

 1.من سنة ألخري علي حسب رد العمال بادلؤسسة

 

 

 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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  كم دامت ادلدة اليت تلقيتم فيها التدريب؟:السؤال الثالث

 :اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 03)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 أقل من شهرين 

 أكثر من شهرين

 أكثر ثالثة أشهر

05 

07 

08 

25 % 

35 % 

40 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 أفراد، أجابوا بأن ادلدة اليت تلقوا 08 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %40نالحظ من خالل اجلدول بأن نسبة 
 أفراد أجابوا بأن ادلدة اليت تلقوا فيها 07  واليت دتثل %35فيها التدريب كانت أكثر من ثالثة أشهر، أما نسبة 

 أفراد قد أجابوا ادلدة اليت تلقوا فيها التدريب 05 واليت دتثل %25التدريب كانت أكثر من شهرين، و أن نسبة  
 .   كانت أقل من شهرين

 :اإلستنتاج

نستنتج ىنا بأن أغلبية العمال يف ادلؤسسة قد تلقوا تدريبا معتربا وىذا نظرا لطول مدة التدريب واليت قد تدوم 
ألكثر من ثالثة أشهر وىذا ما يساعد العمال علي تلقي قدر ىائل من ادلعلومات وادلعارف لتوظيفها مستقبال يف 

 1.أداء مهامهم

 

 

 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 منذ ميت تلقيتم أخر تدريب؟: السؤال الرابع

 : اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:04)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 ثالثة سنوات

 أكثر من ثالثة سنوات 

 ال أتذكر

08 

10 

02 

40 % 

50 % 

10 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 أفراد، كانت إجابتهم بأن مدة 10 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %50نالحظ من خالل اجلدول بأن نسبة 
 أفراد كانت إجابتهم بأن أخر مدة 08  و اليت دتثل %40أخر تدريب تلقوه كانت منذ ثالثة سنوات، أما نسبة 

 فرد ال يتذكرون  آخر 02 و اليت دتثل %10قد تلقوا فيها التدريب كانت أكثر من ثالثة سنوات، وأن نسبة  
 .   مدة اليت تلقوا فيها التدريب

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن أغلبية العمال قد تلقو أخر تدريب منذ ثالثة سنوات و ىي ادلدة اليت يفضلها أغلبية 
 1.العمال كما ألهنا متوسطة علي العموم و ىي تكون بصفة دورية خاصة بالنسبة للعمال اجلدد

 

 

 

 
                                                           

.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 
1
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بعد تلقيكم ذلذه الدوارات التدريبية ىل ترون أن ادائكم لوظائفكم و مهامكم سيكون بسهولة : السؤال الخامس
 أكثر شلا كان عليو يف السابق؟

 : اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:05)الجدول

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم 

 ال 

 ال أملك إجابة زلددة

12 

05 

03 

60 % 

25 % 

15 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فراد، أجابوا بأن أدائهم  12 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %60نالحظ من خالل اجلدول بأن نسبة 
 أفراد أجابوا بأن 05  واليت دتثل %25لوظائفهم أصبح سهال بعد تلقيهم لدورات تدريبية، يف حني أن نسبة 

 أفراد ال ديلكون إجابة 03 واليت دتثل %15أدائهم دل يصبح سهال بعد تلقيهم لدورات تدريبية، أما نسبة  
 .زلددة

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن أغلبية عمال ادلؤسسة الذين تلقوا دورات تدريبية قد أصبح أدائهم لوظائفهم سهال       
  1.و بطريقة فعالة شلا يوحي أو يدل بأن التدريب كان لو األثر اإلجايب يف حتسني أداء العمال يف ادلؤسسة

 بعد تلقيكم ذلذه الدوارات التدريبية ىل ترون أن أداءكم لوظائفكم سيكون بوقت أقل شلا كان :السؤال السادس
 عليو يف السابق؟

 : اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:06)الجدول  

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم 

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

12 

04 

04 

60 % 

20 % 

20 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فراد قد أجابوا بأهنم بعد 12 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %60نالحظ من خالل اجلدول أعاله بأن نسبة 
  واليت دتثل %20تلقيهم لدورات تدريبية أصبحوا يقمون بوظائفهم يف وقت أقل من السابق، يف حني أن نسبة 

 أفراد قد أجابوا أهنم بعد تلقيهم لدورات تدريبية أصبحوا يقمون بوظائفهم بنفس الوقت السابق، أما نسبة  04
 . أفراد فإهنم ال ديلكون إجابة زلددة04  ادلتبقية و اليت دتثل 20%

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن أغلبية عمال ادلؤسسة الذين تلقوا دورات تدريبية أصبحوا بوظائفهم يف وقت أقل شلا كانوا 
 1.عليو يف السابق،  ىذا ما يدل أو يربز أثر التدريب علي أداء األنشطة والوظائف

 

 

 

  ىل ترون وجود حتسن يف مستوي أدائكم بعد القيام بالعملية التدريبية؟:السؤال السابع

 : اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:07)الجدول 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

16 

04 

00 

80 % 

20 % 

00 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأن مستوي 16 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل % 80نالحظ من اجلدول أن نسبة  
 أفراد  كانت إجابتهم بأن 04 واليت دتثل % 20أدائهم قد حتسن بشكل كبري شلا كان عليو يف السابق، أما نسبة 

 .مستوي أدائهم دل يتحسن بعد رغم أهنم تلقوا دورات تدريبية

 :اإلستنتاج

نستنتج ىنا أن أغلبية العمال يف ادلؤسسة قد حتسن مستوي أدائهم بعد تلقيهم للتدريب ىذا ما يبني الدور البارز 
 1.الذي يلعبو التدريب يف احلياة ادلهنية

 

 

 

 

  ىل لديكم الرغبة يف حتسني مستواكم بصفة مستمرة؟:السؤال الثامن

 :اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 08)الجدول 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

18 

02 

00 

90 % 

10 % 

00 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأن ذلم رغبة 18 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %90نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
 فرد قد أجابوا بأهنم ليس 02 و اليت دتثل %10كبرية يف زيادة حتسني مستوي أدائهم بصفة مستمرة، و أن نسبة 

 لديهم رغبة يف حتسني مستوي أدائهم، 

 :اإلستنتاج

نستنتج ىنا أيضا بأن  نسبة كبرية من عمال ادلؤسسة لديهم الرغبة يف حتسني مستوي أدائهم ىذا ما يظهر اثر 
 1.التدريب علي ادلوارد البشرية ادلتاحة إن كان يف الوقت ادلناسب

 

 

 

 

إذا إستعملت مؤسستكم ىذه أجهزة و تقنيات جديدة و متطورة و قررت يف ىذه احلالة القيام : السؤال التاسع
 :بدورات تدريبية ىل ترون أنو 

 :اإلجابة علي السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 09)الجدول 
                                                           

.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 
1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 من الضروري

 ال حاجة لذلك

 االستعانة بدليل االستعمال

15 

05 

00 

75  % 

25 % 

00 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأنو يف حال قيام 15 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %75نالحظ من اجلدول أن نسبة 
ادلؤسسة جبلب جتهيزات جديدة جيب عليهم أن يقموا بدورات تدريبية عليها حيت يتمكنوا من العمل عليها، أما 

 أفراد  كانت إجابتهم بأنو يف حال قيام ادلؤسسة جبلب جتهيزات جديدة فهم ليسوا 05 و اليت دتثل %25نسبة 
 .حباجة إرل القيام بدورات تدريبية لكي يستعملون ىذه التجهيزات

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن أغلبية العمال يف ادلؤسسة قد أجابوا بأن التدريب مهم و لبد منو يف حال إقتناء 
 1.مؤسستهم لتجهيزات جديدة، ىذا ما يبني ضرورة مواكبة التدريب للتطورات التكنولوجية بغرض حتسني األداء 

 

  

 

 يف رأيكم ما ىي الفًتة اليت تروهنا مناسبة للقيام بدورات تدريبية؟: السؤال العاشر

 : اإلجابة علي السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:10)الجدول

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 كل سنتني

 كل ثالثة سنوات

 كل أربع سنوات

10 

08 

02 

50 % 

40 % 

10 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 أفراد كانت إجابتهم بأن 10 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل % 50نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 أفراد كانت 08 و اليت دتثل %40الفًتة اليت يروهنا مناسبة للقيام بدورات تدريبية تكون كل سنتني، أما نسبة 

  و اليت دتثل %10إجابتهم أن الفًتة اليت يروهنا مناسبة للقيام بدورات تدريبية تكون كل ثالثة سنوات، أما نسبة 
 .   سنوات 04 فرد كانت إجابتهم بأن الفًتة اليت يروهنا مناسبة للقيام بدورات تدريبية تكون كل 02

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن الفًتة اليت يراىا أغلبية عمال ادلؤسسة لقيامهم بدورات تدريبية تكون كل سنتني شلا يربز  
 1.و يبني رغبة العمال يف التحسني من مستواىم و إبراز قدراهتم وفقا للتغريات و التطورات احلالية يف العادل

 

 

 

 

 ىل أنت مستعد بأن يتم خصم جزء من مرتبك ليصرف علي التدريب؟: السؤال الحادي عشر

 :اإلجابة علي ىذا مدرجة يف اجلدول التارل(: 11)الجدول 
                                                           

.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 
1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

05 

13 

02 

25 % 

65 % 

10 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد قد كانت إجابتهم 13 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %65نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 أفراد 05 و اليت دتثل %25بأهنم غري مستعدين بأن يتم خصم جزء من مرتبهم ليصرف علي التدريب، أما نسبة 

 و اليت %10كانت إجابتهم بأهنم مستعدون بأن يتم خصم جزء من مرتبهم ليصرف علي التدريب، أما نسبة 
 .  فرد فإهنم ال ديلكون إجابة زلددة02دتثل 

 :اإلسنتناج

نستنتج من اجلدول بأن أغلبية عمال ادلؤسسة غري مستعدين بأن يتم خصم جزء من مرتبهم الشهري ليصرف 
علي التدريب، شلا يدل علي أن التدريب يعترب يف نظر العمال تكلفة إضافية إذا كان علي حساهبم، و عائد 

 1.معنوي إذا كان علي حساب ادلؤسسة، وعلى العموم بإنو توجد قابلية للتدريب وحتسني األداء

 

 

 

  ىل تري بأن التدريب أمر روتيين ال ديكن أن يزيد يف مهارتك و قدراتك شئ؟:السؤال الثاني عشر

 : اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:12)الجدول 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

03 

14 

03 

15 % 

70 % 

15 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأن 14 من العينة ادلستجوبة واليت دتثل %70نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 أفراد 03 و اليت دتثل %15التدريب ليس أمر روتيين و ديكنو أن يويد يف مهارة العامل عدة أشياء، أما نسبة 

 ادلتبقية و اليت دتثل % 15كانت إجابتهم بأن التدريب أمر روتيين و ال ديكن أن يزيد من مهارة العامل، ونسبة 
 .   أفراد فإهنم ال ديلكون إجابة زلددة03

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول أيضا أن أغلبية العمال يعتربون بأن التدريب  ليس بأمر روتيين و ديكنو أن يزيد يف مهارهتم   
 1.وقدراهتم ألنو لو األثر الواضح يف ىذا اجلانب

 

 

 

 

 ىل التدريب  الذي قمتم بو أنتم كعمال فعال كان لو أثر إجيايب و رفع من مستوي :السؤال الثالث عشر
 كفاءتكم و مهارتكم؟

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 :اإلجابة علي ىذا السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(: 13)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

16 

04 

00 

80 % 

20 % 

00 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأن 16 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %80نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 أفراد كانت 04 و اليت دتثل %20التدريب الذي تلقوه قد رفع من مستوي كفاءهتم ومهارهتم فعال، أما نسبة 

 .إجابتهم بأن التدريب الذي تلقوه دل يرفع من مستوي كفاءهتم و مهارهتم

 :اإلستنتاج

نستنتج بأن غاليبة العمال عند تلقيهم للتدريب إرتفع مستوي الكفاءة و ادلهارة و اخلربة لديهم ىذا ما دلسنو عند 
 1.اإللتقاء هبم و من خالل اإلجابة علي ىذا السؤال

 

 

 

 

 بعد تلقيكم لتدريب مكثف و بعد مدة من العمل يف ادلؤسسة، ىل ترون حتسن ملحوظ :السؤال الرابع عشر
 علي مستوي مؤسستكم ككل؟

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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 : اإلجابة علي السؤال مدرجة يف اجلدول التارل(:14)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الرد علي االستبيان

 نعم

 ال

 ال أملك إجابة زلددة

15 

02 

03 

75 % 

10 % 

15 % 

 %100 20 المجموع

 :التعليق

 فرد كانت إجابتهم بأن 15 من العينة ادلستجوبة و اليت دتثل %75نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
 02 واليت دتثل %10حتسن ملحوظ علي مستوي ادلؤسسة و ذلك بعد تلقيهم لدورات تدريبية مكثفة، أما نسبة 

فرد كانت إجابتهم بأن ليس ىناك حتسن على مستوي ادلؤسسة و ذلك بعد تلقيهم لدورات تدريبية، أما نسبة 
 .  فإهنم ال ديلكون إجابة زلددة15%

 :اإلستنتاج

نستنتج من اجلدول بأن الدورات التدريبية اليت قام هبا عمال ادلؤسسة أدت إرل حتسن كبري علي مستوي ادلؤسسة 
ىذا ما يدل علي الدور اذلام للتدريب على أداء ادلوارد البشرية و أداء ادلؤسسة ككل فهنا نالحظ بأن ادلؤسسة 

 مليار 15 مليون دج، أما األن فهو يقدر ب 500موضوع الدراسة عندما أنشأت كان يقدر رأس ماذلا ب 
 مليون دج وىذا كلو من جراء األرباح اليت حتققها من سنة ألخري و بفضل العمل اجلبار الذي تقوم بو يف 800و

خدمة الزبون واالقتصاد احمللي فلوال العمل اجلبار الذي تقوم بو ال أفلست منذ مدة كوهنا ختضع للقانون التجاري 
 1.رغم أهنا مؤسسة عمومية

 خالصة الفصل 

                                                           
.مه إعداد الطالب باالعتماد علي االستبيان- 

1
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من خالل ادتامي للدراسة التطبيقية يف بنك التنمية احمللية وجدت أنو يركز كثريا  غهتمامو بتنمية االقتصاد 
احمللي، من خالل االستثمار يف ادلورد البشري ادلتاح خاصة من ناحية التدريب وفقا دلتطلبات العصر، ونتيجة 

للعودلة والتطورات احلديثة وادلتسارعة يف اجملال التكنولوجي، شلا يتطلب علي البنك أن يساير ىذه األحداث ويقتين 
أجهزة وأساليب جديدة ونوعية والقيام بدوارات تدريبية حسب نوع االحتياج، إضافة إرل ىذا كلو فإن ما أثار 
إعجابنا هبذا البنك ىو احلكمة وحسن التعامل مع الزبائن وطريقة تقدمي اخلدمات شلا ال شك فيو بأنو يسمح 
بإستقطاب الزبائن الذين ذلم دور كبري يف زيادة رصيده من األموال لضمان أقصي األرباح وأقل اخلسائر وعلى 

 .مستوى كبري من الدقة والثقة

ويف األخري نتمين ذلذا البنك أن يواصل مسريتو ضلو البقاء والنمو، بفضل عصرنتو و األساليب اجلد متطورة اليت 
يستعملها يف القيام بأعمالو، شلا يزيد دون أدين شك يف تنمية االقتصاد الوطين والنهوض بو وتطويره ودلا ال منافسة 

 .البنوك األجنبية



 الفهرس
 دعاء و إهداء

 كلمة شكر وتقدير

 امللخص
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 :المقدمة العامة 

من املسلم بو اليوم أن عصرنا عصر التحديات تتالحق فيو األحداث و تتعاقب فيو األجيال مما أدي إىل 
تغيري للحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجيا وىذا مافرض ضرورة التفتح علي أفاق جديدة       

 .والبحث عن الفرص املنجية لضمان البقاء واالستمرار

وىذا الكالم أصبح ينطبق على مجيع من يسعي للحفاض على مكانتو والسيما املؤسسات كبرية كانت أو صغرية، 
 العنصر – العناصر الطبيعية –رأس املال :- وبإعتبار أن املؤسسة تعتمد يف بناء ذاهتا علي ثالثة عوامل ضرورية

البشري، ىكذا كان الرتتيب قدميا لكن املستجدات أدت إيل إعادة النظر يف ىذا الرتتيب وإعطاء األولوية للعنصر 
البشري بإعتباره حجر األساس الذي تعتمد عليو املؤسسة يف حتركاهتا، ألن عصر التكنولوجيا ال يعين بقدر ما 

تعنيو الكفاءة واملهارة، وىذا ما يدخل ضمن مبادئ إدارة املوارد البشرية، حيث أصبحت مطلب الساعة 
وبإعتبارىا مستودع للجهود الكامنة واليت من املمكن تطويرىا وإستثمارىا كسالح تنافسي تستطيع املؤسسة من 

خاللو احملافظة علي منصبها ومكناهتا يف السوق وىذا ما جعل املؤسسة تويل أمهية وعناية بالغة للتدريب، كما تركز 
علي التدريب الكفئ للطاقة البشرية الكامنة ملواكبة كل ما ىو جدبد وحديث يف جمال عملهم لتدعيم كفاءهتم 

 .وإكساهبم املهارات والقدرات وتوسيع معارفهم وجتديد معلوماهتم ألداء العمل بأفضل صورة ممكنة

ويعترب التدريب حق من احلقوق اليت أصبح يطالب هبا العمال إىل أن أصبحت خمتلف القوانني تعرتف بو كحق 
من حقوق العامل مثلو مثل الرتقية املهنية والتطور التكنولوجي لوسائل العمل احلديثة وأصبحت أغلبية التشريعات 

تعتربه أحد عوامل الرتقية االجتماعية واملهنية للموارد البشرية وضمان التنمية االقتصادية للبالد ومن خالل ما 
 :تقدمنا بو نقوم بطرح التساؤول التايل

 كيف يساىم التدريب يف حتسني كفاءة املوارد البشرية يف البنوك ؟- 

 



:الملخص  

تبعا للدور الكبري واألساسي الذي تلعبو إدارة املوارد البشرية داخل املؤسسة، حيظى التدريب بأمهية بالغة، فهنا 
يتعلق األمر بأداة تدريب وتثمني رأس املال البشري من جهة، ومن جهة آخري يساعد املؤسسة على حتسني 

أدائها الكلي وبالتايل حتقيق أىدافها املسطرة سابقاً، فمن ىذه الناحية ميكننا القول بأن التدريب يسمح للمؤسسة 
. مبواجهة التغريات اليت حتدث سوءاً كانت اقتصادية وتكنولوجية، تنظيمية أو اجتماعية، ثقافية  

وحين حتقق املؤسسة أىدافها ومكاسبها ىذه لبد هلا من االىتمام باملورد البشري املتاح لديها، من عدة نواحي 
كالتدريب، حتسني مناخ العمل وذللك جلعلو أداة فعالة إلدارة شؤون املؤسسة، ومن ىنا نالحظ ضرورة العمل 

على ضمان التوافق بني األىداف ووظيفة التدريب وكذا األىداف العامة للمؤسسة، باإلضافة إىل ىذا كلو جيب 
. التأكد من مدي فاعلية الربامج التدريبية وفق عدة طرق ومعايري  

Résumé: 

Suite ou rôle majeur et la base jouée par la gestion des rousseurs humanes au 

sein de l’institution, la formation bénéficie d’une importance capitale ceci 

s’opéré par l’outil de formation et la valorisation du capital humain d’une part 

et de l’organisation sur l’amélioration d’autre part ce qui va aider les 

performances globales et atteindre les objectifs cités ci-dessus. Nous pouvons 

dire que la formation permet à l’institution de faire face aux changements qui 

se produisent, qu’elles soient d’ordre économique, technologique, 

organisationnel, social et culturelle. 

Pour que l’organisation puisse atteindre ses objectifs, il faut qu’elle s’intéresse 

aux rousseurs humanes, tant du point de vue la formation, l’amélioration du 

climat d’affaire et qu’elle en fait un outil efficace pour la gestion des affaires de 

l’institution. De la nous notons la nécessité d’assurer la comptabilité entre les 

objectifs et la formation professionnelle ceci à travers l’amélioration de 

l’efficacité des programmes de formation.             
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 :أهداف الموضوع
 :         نطمح من خالل حبثنا ىذا إيل

توضيح أمهية التدريب والدور الفعال الذي يلعبو يف التنمية وتطوير املوارد البشرية باملؤسسة وبالتايل - 
 .املؤسسة ككل 

 .التطرق إىل أساليب و طرق التدريب الفعال ومدى قدرتو على حتسني األداء الكلي للمؤسسة- 

اضهار مدى مطابقة وممارسة التدريب يف املؤسسات اجلزائرية وذلك من خالل دراسة حالة ببنك - 
 .التنمية احمللية لوالية مستغاًل

 :الفرضيات
كأداة من أدوات إدارة املوارد البشرية، يركز التدريب بشكل أساسي علي األىداف البيداغوجية - 
 .، وذلك من خالل حتسني املعارف واملهارات وتعديل اإلجتاىات(التعليمية)

 (فرق العمل)تركز برامج تدريب املوارد البشرية علي حتسني األداء على مستوي األفراد ومجاعات العمل - 
 .ووحدات املؤسسة وذلك من خالل التأثري على السلوك البشري وبناء الكفاءات

 .التدريب من أبرز عوامل جناح املؤسسات املعاصرة والرائدة- 
 :أهمية الموضوع

تستمد ىذه الدراسة أمهيتها من خالل النظرة املتزايدة للموارد البشرية من جهة ودور التدريب داخل 
 :املؤسسة من جهة ثانية و بصفة عامة فإن أمهية حبثنا تظهر يف العناصر التالية

األمهية اليت يكتسبها ىذا املوضوع نظرا للوضع الراىن الذي متر بو املؤسسات اجلزائرية واليت تستدعي - 
 .اإلىتمام باملوارد البشرية كمحدد أساسي لنجاح أو فشل املؤسسات وال سيما يف ضل العوملة

 .أمهية التدريب وتأثريه علي إقتصاديات املؤسسة يف حتسني الرحبية وتنمية القدرة التنافسية- 
 :أسباب إختيار الموضوع

نظرا ألمهية العنصر البشري يف املؤسسة و الذي يعترب حجر األساس الذي تتوقف عليو الكفاءة و فعالية 
املؤسسة و بالتايل إستمرارىا وبقائها، و كذلك يف ظل التحوالت والتطورات اليت يعرفها العامل يف األونة 
األخرية إرتأينا أنو من بني أسباب تأخر املؤسسات اجلزائرية ىو عدم مواكبة ىذه التطورات وكذا إمهال 

 جانب التدريب الذي يعد العنصر الرئيسي يف حتسني أداء املوارد البشرية و بالتايل أداء املؤسسة ككل    
 .ومن مت التنمية االقتصادية احمللية
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 :منهج الدراسة
إلثبات صحة التساؤل واإلجابة عليو فضلت أن يكون أسلوب دراسيت ىذه حتليلي وصفي ليكون كفيال 

 .بفعل إدراك طبيعية وحقيقة البحث املدروس
 :فجاء حبثي يف ثالثة فصول

 .جانب نظري استعرضت من خاللو مفاىيم و مبادئ أساسية إلدارة املوارد البشرية: الفصل األول
تطرقت فيو إيل التدريب الذي يعترب لب املوضوع حيث تكلمت من خاللو علي مجلة : الفصل الثاني

 .من املفاىيم اخلاصة بالتدريب و إيل أىم املراحل التبعة يف إجنازه
 .جاء ليبني العالقة املوجودة بني التدريب وإدارة املوارد البشرية : الفصل الثالث

جاء ىذا العمل ليكمل ما قمت بو يف اجلانب النظري، بشكل تطبيقي حبيث قمت :الرابع  الفصل
 .بدراسة حالة لدي بنك التنمية احمللية لوالية مستغاًل

 



 

 كلمة شكر وتقدير
 الشكر هلل الذي خلق الكون فنظمو و خلق اإلنسان فكرمو، سبحان ما أعلي مكانو و أعضمو

 و صلي اهلل علي سيدنا محمد و أكرمو

"الحمد هلل الذي يسر لنا ونحن بفضلو شاكرون"  

بعد كل السنوات التي مضت والجهود التي بذلت ىا أنا ذا أقدم ىذا العمل المتواضع الذي تم  
 .بعون اهلل عز وجل

 :وبعد حمد اهلل وشكره على فضلو وتوفيقو أتقدم بكلمة شكر وتقدير إلى

 الذي كان قدوة إرشادي (الدكتور بابا عبد القادر)األستاذ المشرف 

 . حفظو اهلل و وفقو في عملو–في إتمام مذكرتي 

 الذي أشرف علي تربصي في بنك التنمية المحلية   (بطاىر عبد القادر )و إلي السيد 

 و الذي ساعدني كثيرا خاصة في الحصول علي المعلومات، بالرغم من بعض الصعوبات

 .جزاه اهلل خيرا و وفقو في عملو

 و ال يسعني إال أن اشكر كل من ساعد من قريب أو من بعيد في إكمال ىذا العمل المتواضع  

 وإلى كل أساتذتي بقسم علوم التسيير و العلوم االقتصادية و التجارية

 .و كذلك الزمالء بالجامعة دون أن أنسي األىل الكرام و االصحاب األوفياء

 و في الختام أتمني من اهلل عزوجل أن يوفقني في الحياة بمزيد

 . من التقدم و النجاح و في الدكتورة إن شاء اهلل



:قائمة األشكال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة الجداول/- 2

رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 :األسئلة خاصة بالعمال شخصيا الصفحة

 61 كم ىو عدد سنوات عملكم يف ىذه املؤسسة؟ 1

 62 يف أي فئة يقع سنكم؟ 2

 :األسئلة خاصة بالتدريب

 63 خالل عملكم باملؤسسة ىل تلقيتم تدريب أم ال؟ 1

 رقم الشكل عنوان الشكل   رقم الصفحة

 1 منوذج لتنظيم إدارة املوارد البشرية يف املنظمات الكبرية 6

 2 التنظيم الالمركزي إلدارة املوارد البشرية 7

 3 حتديد أىداف التدريب 22

 4 يبني مراحل األربعة إلحتياجات ولوازم العمليةالتدريبية 29

تقنيات و إجراءات التدريب و التطوير و العالقات املوجودة  49
.بينها  

5 

54 BDL  6  عرض للهيكل التنظيمي الوطين لبنك التنمية احمللية 

 

 7 خمطط جممع مديرية اإلستغالل لوالية مستغامن 55



 64 إذا كانت اإلجابة بنعم، ما ىو عدد املرات اليت تلقيتم فيها التدريب؟ 2

 65 كم دامت املدة اليت تلقيتم فيها التدريب؟ 3

 66 منذ ميت تلقيتم أخر تدريب؟ 4

بعد تلقيكم هلذه الدوارات التدريبية ىل ترون أن ادائكم لوظائفكم و  5
 مهامكم سيكون بسهولة أكثر مما كان عليو يف السابق؟

67 

بعد تلقيكم هلذه الدوارات التدريبية ىل ترون أن أداءكم لوظائفكم سيكون  6
 بوقت أقل مما كان عليو يف السابق؟

68 

 69 ىل ترون وجود حتسن يف مستوي أدائكم بعد القيام بالعملية التدريبية؟ 7

 70 ىل لديكم الرغبة يف حتسني مستواكم بصفة مستمرة؟ 8

إذا إستعملت مؤسستكم ىذه أجهزة و تقنيات جديدة و متطورة   و قررت  9
 :يف ىذه احلالة القيام بدورات تدريبية ىل ترون أنو

71 

 72 يف رأيكم ما ىي الفرتة اليت تروهنا مناسبة للقيام بدورات تدريبية؟ 10

 73 ىل أنت مستعد بأن يتم خصم جزء من مرتبك ليصرف علي التدريب؟ 11

ىل تري بأن التدريب أمر روتيين ال ميكن أن يزيد يف مهارتك و قدراتك  12
 شئ؟

74 

ىل التدريب  الذي قمتم بو أنتم كعمال فعال كان لو أثر إجيايب و رفع من  13
 مستوي كفاءتكم و مهارتكم؟

75 

بعد تلقيكم لتدريب مكثف و بعد مدة من العمل يف املؤسسة، ىل ترون  14
 حتسن ملحوظ علي مستوي مؤسستكم ككل؟

76 
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