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  تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية

  

 *بارك نعيمة/ أ

 اجلزائر-الشلفجامعة 

 
Abstract: 
 

There is no doubt human resource is one of the most 
important elements of production in any institution, including 
the secret of the continuity and development of the institution, 
because of its vitality and ability to work between the budgets 
of various other factors of production. As well as the 
complexity and the difficulty of measuring behavior worthy of 
being at this important resource.  

According to the great importance of this resource we 
find that large institutions have allocated special departments. 
Hence, the need has grown to care and related human 
resources, starting with the planning and even a reward after-
service, and we find the secret of the success of major global 
institutions because of other factors in addition to the interest 
of individuals and respect them, as we find in all the 
definitions The achievement of the results of management or 
the goals of any institution is due mostly to the use of 
available resources efficiently through human effort, so it was 
imperative for the institution to assess its performance in order 
to keep competitive. 

 
 :مقدمة

يعترب حتسني اإلنتاجية التحدي الذي يواجه املنظمات على اختالف أنشطتها سلعية أو        
املنظمات خدمية وأسواقها حملية أو عاملية يف سعيها لكسب ميزة تنافسية على غريها من 

فمن احلقائق املسلم ا أن ارتفاع تكلفة اإلنتاج يؤدي إىل عدم ، العاملة يف نفس النشاط
 .رة املؤسسة قد
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هذا ما جعل املؤسسات  ق،على املنافسة خاصة يف ظل تزايد االجتاه حنو العوملة وحترر األسوا
  . تعتمد يف الوقت احلايل على التدريب وتنمية املوارد البشرية يف حتسني إنتاجياا

تدل كافة املؤشرات على تزايد االهتمام بالتدريب نظرا الرتباطه مبستوى أداء هذا و     
المة واضحة الفرد للوظيفة اليت يشغلها والكفاءة اإلنتاجية، فاخنفاض أداء الفرد يعترب ع

للتدخل املباشر من قبل إدارة املوارد البشرية الختاذ كافة اإلجراءات ملواجهة هذا االخنفاض 
حبيث ينتج عن هذا التدخل رفع مستوى أداء الفرد إىل املستوى املطلوب ورفع اإلنتاجية إىل 

  .مستوى املقاييس املطلوبة

  :وتنمية املوارد البشرية التدريب مفهوم- أوال

كل  هناك عدة مفاهيم للتدريب وتنمية املوارد البشرية وسنحاول فيما يلي التطرق إىل      
  : من التدريب وتنمية املوارد البشرية

التدريب تتعدد املفاهيم املستخدمة للتعبري عن التدريب كعملية ،ف :مفهوم التدريب/ 1
 جناحها ملا هدفت بعكس التعليم  حمددة وواضحة ومربجمة وجيب أن ختضع للقياس السريع يف

إليه بعكس عملية التعلم اليت تأخذ وقتا أطول حىت تتبلور نتائجها ، فاملقصود من التدريب هو 
املعرفة احملددة يف جماالت معينة، وكذلك زيادة وعي املتدربني بأهداف وزيادة املهارات 

  (1).املؤسسة اليت يعملون ا و برسالتها
احلايل واملستقبلي للعاملني عن طريق زيادة قدرام  سني األداءفهناك من يعده حماولة لتح      

  (2).على االجناز
كما يعرف التدريب على أنه عملية تعديل إجيايب ذو اجتاهات خاصة تتناول سلوك الفرد      

من الناحية املهنية أو الوظيفية وذلك الكتساب املعارف واخلربات اليت حيتاج هلا اإلنسان 
ولإلدارة واألمناط السلوكية  صه، واالجتاهات الصاحلة للعملمات اليت تنقوحتصيل املعلو

املهارات املالئمة، والعادات الالزمة من أجل رفع مستوى كفاءته يف األداء وزيادة إنتاجيته  و
حبيث تتحقق فيه الشروط املطلوبة إلتقان العمل وظهور فعاليته مع السرعة واالقتصاد يف 

  (3).اجلهود املبذولة ، ويف الوقت املستغرقالتكلفة ، وكذلك يف 
له لتزويد املوارد البشرية يف  طوميكن تعريف التدريب على أنه اجلهد املنظم واملخط      

املنظمة مبعارف معينة،وحتسني وتطوير مهاراا وقدراا وتغيري سلوكها واجتاهاا بشكل 
  (4).نظمةاجيايب بناء مما قد ينعكس على حتسني األداء يف امل

  :   سباب التالية األتظهر أمهية التدريب لألفراد يف من هنا و
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تدريبية من نوع خاص للقيام  دوراتأن األفراد فور التحاقهم بالعمل حيتاجون إىل  •
  .سيشغلوااليت اجلديدة لوظائف اب
كما أن األفراد قد ال يقومون بعمل واحد فقط بل  للتغيري،عرضة مأن الوظائف نفسها  •

تولون قلون بني عدة وظائف وفقا ملسارهم الوظيفي مما يستوجب إعادة تدريبهم عندما يينت
      (5).وظائف غري وظائفهم احلالية

إن التطور التكنولوجي وما يترتب عليه من إدخال تكنولوجيا جديدة مستحدثة لإلنتاج  •
لتكنولوجيا قد يتطلب إلغاء بعض الوظائف احلالية و إنشاء وظائف جديدة تتناسب مع ا

 .اجلديدة
إن إنشاء صناعات جديدة مل تكن موجودة من قبل قد يتطلب توفر مهارات معينة ال  •

ميكن احلصول عليها عن طريق استخدام األفراد احلاليني حىت ولو كانوا من األفراد املهرة إال 
مدته إذا أعطوا تدريبا خاصا على تلك األعمال الفنية اجلديدة وطبيعي أن نوع التدريب و

يتوقفان على درجة املهارة املطلوبة يف تلك األعمال وعلى استعداد األفراد الذين يتقرر 
 .تدريبهم لشغلها

وترتبط فاعلية التدريب يف املؤسسة ارتباطا وثيقا بعدد من العمال وخاصة بسياسات        
  . األفراد عموما، وبالتحديد على كفاءة سياسة االختيار املتبعة

اك فروقات بني األفراد من حيث امليول و االجتاهات وعالقة ذلك باملهارات اخلاصة فهن       
بالتدريب واكتساب املعارف ، والشك أن سوء اختيار قد يؤدي إىل زيادة تكاليف التدريب  
فالتدريب يكمل االختيار، وإذا استطاعت املؤسسة اختيار أشخاص لديهم املؤهالت املطلوبة 

تدريب، أما إذا اختري أشخاص مؤهالم حمدودة أو أقل من املستوى قلت احلاجة إىل ال
املطلوب، فإن العبء يقع على التدريب لتعويض هذا النقص، ومع ذلك فإن التدريب قد 
يكون بدون جدوى ألن بعض املعينني قد يكونوا يف وضع حبيث ال تصلح معهم عملية 

     (6).التدريب

إعداد العنصر البشري " :بأاتعرف تنمية املوارد البشرية  :تنمية املوارد البشريةمفهوم / 2
إعداد صحيحا مبا يتفق واحتياجات اتمع، على أساس أنه بزيادة معرفة وقدرة اإلنسان يزداد 

 (7) "ويتطور استغالله للموارد الطبيعية، فضال عن زيادة طاقاته وجهوده 

املعرفة والقدرات واملهارات للقوى العاملة يقصد بتنمية املوارد البشرية زيادة عملية       
جيري من  القادرة على العمل يف مجيع ااالت واليت يتم انتقاؤها واختيارها يف ضوء ما

  (8).اختبارات خمتلفة
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مرحلة تأيت بعد احلصول على األفراد املالئمني ألداء " وتعرف تنمية املوارد البشرية بأا      
مستوى مهارام و خربام وذلك عن طريق التدريب املالئم لطبيعة العمل، و يقصد ا رفع 

 (9). "العمل املطلوب إجنازه 
أن التنمية   1990وقد أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة سنة       

ة أمام األفراد وذلك بزيادة فرصـهم فـي التعليم والرعاي االختيارالبشرية تعىن بتوسيع نطاق 
 (10).الصحية والدخل والعمالة

متثل أحد املقومات األساسية يف " عرف الدكتور أمحد منصور تنمية املوارد البشرية بأا       
حتريك وصقل وصيانة وتنمية القدرات والكفاءات البشرية، يف جوانبها العلمية والعملية 

عارف أو معلومات أو نظريات، والفنية والسلوكية ومن مث فهي وسيلة تعليمية متد اإلنسان مب
أو مبادئ أو قيم أو فلسفات، تزيد من طاقته على العمل واإلنتاج، وهي أيضا وسيلة تدريبية 
تعطية الطرق العلمية احلديثة واألساليب الفنية املتطورة واملسالك املتباينة يف األداء األمثل يف 

ت إضافية و مهارات ذاتية تعيد العمل واإلنتاج وهي كذلك وسيلة فنية متنح اإلنسان خربا
ومهاراته العقلية أو اليدوية وهي أخر وسيلة سلوكية، تعيد تشكيل  صقل قدراته

تصرفاته املادية واألدبية، ومتنحه الفرصة إلعادة النظر يف مسلكه يف العمل وتصرفاته و  سلوكه
  . (11)" يف الوظيفة، و عالقته مع زمالئه و رؤسائه ومرؤوسيه 

ر الدكتور أمحد منصور عملية تنمية املوارد البشرية يف نشاط واحد أال وهو وحيص      
التكوين أو التدريب وشرح عملية التنمية بأا عملية لتنمية القدرات والكفاءات البشرية يف 

  .جوانبها والفنية والسلوكية 
 التدريب،تنمية املوارد البشرية ترتكز على نشاط واحد أال وهو  وهناك من يرى أن      

وبسبب الدعوة إىل  ةانتشار اآللية و األمتتويرى بأن التدريب أمر جوهري بسبب مقتضيات 
  .ترشيد طرق وأساليب أداء األعمال

يعرفان تنمية املوارد ELVISS STEPHENS و J.D.AUNN دون وستيفي: أما الكاتبان
ن توصف بأا تراكم رأس ، تنمية املوارد البشرية ميكن أاقتصاديبتعبري :" يلي البشرية كما

 االجتماعيةومن وجهات النظر  …االقتصاديةاملال البشري وأا إسنثمار فعال للتنمية 
  .الثقافية تساعد اإلنسان على أن يقدم على حياة غنية بدون التقيد بالتقاليد و

عملية  فعال لرأمسال البشري وأن استثمارلقد بني الكاتبان أن تنمية املوارد البشرية        
ترتبط بتنمية املوارد البشرية كما أا متكن الفرد من احلصول على حياة  االقتصاديةالتنمية 
  . تستند إليها عملية تنمية املوارد البشرية اليتإال أما مل يذكرا النشاطات  غنية،وكرمية 
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ها وضرورا يبدأ حبثه ليذكر بأن عملية التدريب، رغم أمهيت السلميأما الدكتور على        
إىل أا ال متثل عملية التنمية ، وإا ال يعد أن يكون مرحلة واحدة أو نشاط واحد ألنشطة 

بالنسبة إىل تنمية املوارد ف.(12) خمتلفة  متثل مدخال متكامال لعملية تنمية املوارد البشرية
رابطة البشرية هي نشاط مستمر، ومنتظم ينطوي على أربعة أنشطة أساسية متكاملة ومت

اختيار األفراد احلاصلني على التأهيل، واإلعداد العلمي األساسي للذين تتوفر فيهم  :هيو
القدرات الشخصية والنفسية، الالزمة للنجاح يف العمل والتدريب العلمي والصالحيات 
 باملقارنة مع التعاريف السابقة الذكر فإن الدكتور علي.التثقيف املستمر املنظموهلؤالء األفراد 

السلمي بني أن عملية تنمية املوارد البشرية ال تقتصر على عملية التدريب وحدها، وإمنا 
تستمر إىل النشاطات املذكورة أعاله، إىل أنه مل يذكر عملييت االتصاالت والترقية واللتان 

و عليه فإنه ميكن تعريف تنمية املوارد .تسمحان بتنمية املوارد البشرية والكفاءات البشرية
شرية أا العملية اليت تعمل على زيادة معارف و مهارات وقدرات وكفاءات املوارد الب

  (13):البشرية اليت تتمتع ا املؤسسة وذلك عرب النشاطات التالية 
إن هذه  .العالقات اإلنسانية .االتصال .الترقية، التكوين املستمر ،تقييم األداء       

ومواهب املوارد البشرية اليت تتمتع ا املؤسسة،  النشاطات تسمع بتنمية قدرات ومهارات
  وختلق لديها احلافز القوي على حتقيق أهدافها الشخصية إىل جانب أهداف املؤسسة

يقصد بتنمية املوارد البشرية زيادة عملية املعرفة واملهارات والقدرات للقوى العاملة       
نتقاؤها واختيارها يف ضوء ما أُجري من القادرة على العمل يف مجيع ااالت، واليت يتم ا

  .اختبارات خمتلفة بغية رفع مستوى كفاءم اإلنتاجية ألقصى حد ممكن

  :أمهية ربط التدريب بفلسفة تنمية املوارد  البشرية- ثانيا

تنمية املوارد البشرية يف املنظمات ،ومن املداخل األخرى التعليم  لإن التدريب هو أحد مداخ
أن التدريب جيب  إنهيل قبل اخلدمة والتطوير التنظيمي واالستشارات اإلدارية،واإلعداد والتأ

يعطي مفهوما  (01)الشكلوالشكل  (14) بفلسفة عامة تضم كل هذه املداخل، يرتبط
   :املوارد البشرية ويلخص ما قلناه سابقا ةحديثا للتدريب وتنمي
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 البيئة يف ودالالا النظرية األسس املنظمات يف البشري األداء دزة،تكنولوجيا إبراهيم ريالبا عبد: ملصدرا
  105ص.سابق اإلدارية،مرجع للتنمية العربية العربية،املنظمة

هو اجلهد املـنظم واملخطـط   

لتزويـد املـوارد البشـرية يف    

املنظمة مبعارف معينة وحتسـني  

وتطوير مهاراا وقدراا وتغيري 

ل اجيايب بشك اسلوكها واجتاها

حتسني  بناء مما قد ينعكس على
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  جهد منظم يقوم على  •
  التخطيط •
يتناول كفايات املوارد  •

  التنظيم البشرية يف
تتم  تنمية وتطوير الكفايات  •

  من خالل التعلم املنظم
ذو توجه عملي ألنه يركز  •

  على األداء 
يعود بالفائدة على األفراد  •

واجلماعات والتنظيمات 
 .واتمع

 تضافر جهود حباجة إىل •
التخصصات الفرعية يف 

حقل القوى البشرية لتحقيق 
 كل ذلك
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دعم امليزة أمهية التدريب وتنمية املوارد البشرية يف حتسني إنتاجية املواد البشرية و - ثالثا

 :التنافسية 

بعضها خارج من سيطرة املنظمة  اإلنتاجيةن العوامل اليت تتحكم يف حتسني وهناك العديد م
ومن املداخل اليت ميكن للمنظمات استخدامها ،داخلي ميكن التعامل معه  اآلخروالبعض 
 إعادة أومثل تقليل حجم العمالة ،ما يكون على مستوى التنظيم ككل  اإلنتاجيةلتحسني 

حيث يكون االهتمام زيادة قدرة  األفرادى مستوى هندسة العمليات ومنها ما يكون عل
وحتسني اإلنتاجية ومداخل  اإلنتاجيةورغبتهم على العمل وهنا ال بد من التعرف على  األفراد

   (15).حتسني اإلنتاجية
املدخالت  إىلنسبة املخرجات  إىلبصفة عامة  اإلنتاجيةيشري مصطلح :  اإلنتاجيةمفهوم / 1
واملعدات  اآلالتوتكاليف  اإلنتاجتكلفتها وتكاليف  أوالعمل  وتشمل املدخالت ساعات،

مفهوم  أناحلصة السوقية وعلى الرغم من ،الدخل  ،بينما تشتمل املخرجات على املبيعات 
كمية  أوانه يظل دائما على عالقة بني قيمة  إال ،قد خيتلف باختالف نوعية النشاط اإلنتاجية

باملعادلة  اإلنتاجيةما يتم التعبري عن  وغالبااخلدمات  أولسلع تلك ا إنتاجاملوارد املستخدمة يف 
   (16):التالية 

االنتاجية
املدخالت

املخرجات
=  

املرتفعة حتقيق قدر اكرب من املخرجات بنفس القدر من املوارد وهناك عدد  اإلنتاجيةوتعين 
تني مها العوامل ميكن تصنيفها اىل جمموعتني رئيسي اإلنتاجيةمن العوامل اليت تتحكم يف حتسني 

اخلارجية والعوامل الداخلية والعوامل اخلارجية هي اليت تقع خارج سيطرة منظمة مبفردها 
  ......والعوامل الداخلية هي تلك اليت تقع داخل سيطرة 

  
  
  
  
  
  
  



  بارك نعيمة /أ            حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسية           تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف

280 السابع العدد -جملة اقتصاديات مشال إفريقيا

  :ةألية مؤسس اإلنتاجيةيوضح العوامل اليت تتحكم يف حتديد  (02)والشكل 
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وتتضمن ،عوامل يصعب تغيريها  إىلويالحظ من الشكل انه مت تقسيم العوامل الداخلية 
املنتجات والتكنولوجيا واملعدات و املواد اخلام واملوقع وعوامل يسهل تغيريها نسبيا وهي 

ويفيد هذا التقسيم يف حتديد  ،نظم السائدة وطرق العمل واألساليب اإلداريةتضم األفراد وال
وحتديد العوامل اليت يسهل التعامل معها وتلك اليت ،أولويات التغيري من اجل حتسني اإلنتاجية 

  (17). اإلدارةمن جانب  أقوىتتطلب دعم 

للنمو االقتصادي احلقيقي  ارئيسيا وحاكممتغريا  اإلنتاجيةتعترب  :اإلنتاجيةحتسني  أمهية/ 2
أي  إىلحد بعيد  إىل اإلنتاجيةدولة وحتدد  أليوحتسني مستوى املعيشة ،وللتقدم االجتماعي 

الدويل فاخنفاض  أومدى تتمتع منتجات الدولة بالقدرة التنافسية سواء على املستوى احمللي 
هذه الدولة  أنلعة ذاا يعين اليت تنتج الس،غريها من الدول  إلنتاجيةدولة ما بالنسبة  إنتاجية

تلك الدولة  أنجند  اإلنتاجتنتج تلت السلعة بتكاليف عالية ومع استمرار االرتفاع يف تكلفة 
البائعني اقل تكلفة وحتاول بعض الدول اليت ال تتمكن  إىلتفقد مبيعاا حبيث يتحول العمالء 

هذا  أن إالقيمة عمالا  بالنسبة ملنافسها ختفيض اإلنتاجيةمن حتقيق مستوى مرض من 
ارتفاع تكلفة السلع املستوردة ويزيد  إىليقلل من الدخل احلقيقي هلذه الدول ويؤدي  اإلجراء

تدهور معدالت النمو  إىل باإلضافةمن مستوى التضخم واخللل يف موازين املدفوعات 
  (18).وارتفاع مستويات البطالة بتلك الدول

حتسني إنتاجيتها بفضل كل التدريب وتنمية املوارد البشرية كما أنه تستطيع املؤسسة        
  (19):خاللمن 

  .زيادة الفعالية مبستوى أحسن من اإلتقان ومستوى أعلى من االحتفاظ بالتعلم •
  .زيادة الفعالية بتنمية االجتاهات االجيابية لدى املتدربني •
  .رفع الكفاءة بإنقاص الوقت الالزم للتدريب •
 .بتقليل الكلفة اإلمنائية بواسطة زيادة عدد مرات إعادة الربنامج ةتعظيم الكفاء •
 .تعظيم الكفاءة بتدريب عدد أكرب عدد من املتدربني يف كل مرة يعاد فيها الربنامج •
تعظيم الكفاءة بتقليل نفقات املوارد البشرية عند كل مرة نقوم فيها بإعادة الربنامج  •

 .التدرييب
 وإعادة أساسيالتفكري بشكل  إعادة بأااهلندسة  إعادةيف ميكن تعر:اهلندسة  إعادة/ أ

العامة واملعاصرة  األداءالتصميم اجلذري لعمليات املنظمة لتحقيق حتسينات هائلة يف مقاييس 
اهلندسة ضمان تدفق عمليات  إعادةوتستهدف  ،مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة

 وإعادةالتفكري  إعادةلب تطبيق ذلك املدخل يتطالتكيف مع واقع السوق احلايل ،واملنظمة و
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 أداءاختراع عمليات جديدة لتحقيق  وإعادةاملستخدمة  األدواتالنظر يف  وإعادةالتصميم 
 وإدارة اإلمداد,التوزيع ,احلالية وتتضمن العمليات الداخلية مثل احملاسبة  األوضاعمن  أفضل

  سة اهلند إلعادةاهداف مخسة املوارد وغريها وهناك 
   .بتكاريةنتاجية من خالل العمليات االادة اإلزي- •
  .وغريهم  األسهمتعظيم القيمة وذلك للعاملني والعمالء وحاملي - •
   .وختفيض املخزون والتكاليف غري املباشرة اإلنتاجيةحتقيق نتائج كمية ملموسة يف - •
  .مرونة  أكثرتعزيز الوظائف احلالية وخلق تنظيم - •
  .للمنظمةاليت ال تضيف قيمة  واألنشطةغري الضرورية  مالواألعحذف املستويات - •

اهلندسة فان املديرين يقودون فرق العمل عرب  إعادةوعندما تطبق املنظمة مدخل         
وحتديد طرق التطوير وغالبا ما يتم استخدام الطرق  ،الوظائف لفحص ومراجعة العمليات

بعض التغيريات اليت  إجراءورمبا يتم ، بااوأساملشكالت املوجودة  أنواعلتحديد  اإلحصائية
   (20).على العمليات مث يتم متابعة العمليات والتعديل فيها بغرض التحسني تأثرياحتدث 
هذا املدخل بادراك املشكلة وحتديد  يبدأحيث  6R'sاهلندسة  إعادةوميكن فهم مدخل        

التفكري يف املمارسات احلالية  وإعادةالء للعم أوسواء للمنظمة ،املتطلبات الداخلية واخلارجية 
جديدة  وأدواتوتطبيق تكنولوجيات  األدواتالنظر يف  وإعادةتصميم العمليات  وإعادة
اهلندسة جتميع الوظائف شديدة  إعادةومن نتائج العملية  بأكملها،تقييم العملية  إعادة وأخريا

ختفيض عدد  إىلذلك  ثراء كما قد يؤدي أكثروجعلها  أخرى،التخصص حنو وظائف 
 إعادةوالسماح للعاملني باملزيد من السلطة الختاذ القرارات ويواجه مدخل  اإلداريةاملستويات 

تسببه يف االستغناء عن العاملني خاصة املديرين يف  أمههااهلندسة العديد من االنتقادات من 
صطالح يستخدم لتسريح اهلندسة ا إعادةاعتبار  إىلالبعض  دعىمما  األوسط اإلدارياملستوى 
املناسب وانه ليس سوى  العمالةحجم  إىلالوصول  أوتقليل حجم القوى العاملة  أوالعاملني 

 أخذهاظاهري للتحسني هذا وهناك عدة اعتبارات جيب  إطارللتخلص من العاملني يف  آلية
  :يف احلسبان عند حتديد احلجم املناسب للعمالة منها 

كان من الضروري  وإذاتكلفة بدال من ختفيض حجم العمالة لتخفيض ال أخرىطرح بدائل  •
  ختفيض حجم العاملني فال بد من مد يد املساعدة للعاملني الذين سوف يتم االستغناء عنهم 

 وإظهارتدعيم العالقات مع العاملني من خالل املصارحة واملكاشفة الكاملة واالتصال م  •
اليت سوف تنفذها املنظمة لتقليل  إلجراءاتاعن  اإلعالناهتمام املنظمة م من خالل 

  (21).حجم العاملني املعرضني للتسريح وبيان شكل املساعدات
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  يوضح مراحل إعادة اهلندسة (3)الشكل
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من أجل  على مستوى املنظمة اإلنتاجيةاملوارد البشرية يف جمال حتسني  إدارةدور  /ب
القضايا اليت تواجه املنظمات  أهممن  املوارد البشرية وتنمية  إدارةتعد  : حتقيق ميزة تنافسية

وبرامج التدريب بشكل عام ،اصة باجلودة اخلبرامج تدريب  إعداد املعاصرة ويتضمن ذلك
 الرأيواستقصاء  األداءتحسني ونظم االتصاالت ونظم االقتراحات ونظم تقييم وبرامج ال

للتعامل مع تلك القضايا ال م يعرفون جيدا  املوارد البشريةمن خرباء  أفضلوليس هناك ،
 إىل باإلضافةاملنظمة  أهدافرسالة املنظمة وميكنهم حتسني برامج التطوير اليت تتالءم مع 

الربامج اجلديدة مصممة  أنمن  التأكدوميكنهم بذلك ارد البشرية، املوخربم يف جمال 
 أنجيب املوارد البشرية  إدارة أنوعلى الرغم من ،النظم املوجودة  يالءمبالشكل الذي 

فان ذلك غالبا ال حيدث ويف احلقيقة ، اإلنتاجيةتشارك بفعالية يف اجلهود التنظيمية لتحسني 
جلهود تقليل حجم العاملني وحىت يف  أهدافاا ما يكونون فان خرباء املوارد البشرية كثري

النريان  بإطفاءغالبا ما يكونون مشغولني املوارد البشرية املنظمات الكبرية واملتقدمة فان خرباء 
ولذلك ل جيدون الوقت الكايف لتقدمي الربامج اجلديدة وهناك العديد من املواقف اليت ميكن 

تصميم وتطبيق وتقييم التدخالت من اجل  أمههااركة فيها ومن املشاملوارد البشرية  إلدارة
   .على مستوى املنظمة اإلنتاجيةحتسني 

تصميم الربامج اخلاصة  إعداد بفعالية يفيشارك خرباء املوارد البشرية   أنجيب لذا        
فريق يتضمن دريب وتنمية من خالل ت على مستوى املنظمة وقد يتم ذلك اإلنتاجيةبتحسني 

من  للتأكدضروري  األجراءلتحديد املشكالت وعرض املقترحات وبعد ذلك  إدارةممثلني من 
 أمهيةاملنظمة وتربز  أعضاءالربامج النهائية سوف تكون مقبولة ومطبقة من جانب كل  أن

قوي على ردود  تأثريومقترحات املديرين واملشرفني ملا لذلك املستوى من  أفكارالتعرف على 
املنظمة من خالل  أعضاء آراءوحنو التدخالت اجلديدة وميكن التعرف على  داإلفرا أفعال

خرباء  يبدأوبعد تقدير احلاجات ،اقل رمسية  أخرىأي طرق  أو الرأياستقصاء  أواملقابالت 
بدء التطوير التنظيمي ومناقشتها مع ممثلي التنظيم وجيب  أولوياتاملوارد البشرية يف وضع 

كما  لإلدارةين لتعديل تصميم الربامج لتتالءم مع الفلسفات اجلديدة يكونوا مستعد أنعليهم 
  (22) .التعويض أواجلديدة مع نظم احلفر  التدريبية من توافق الربامج التأكدجيب 
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  :التوصيات والنتائج: اخلامتة 

  : ورقتنا نستخلص النتائج التاليةمن خالل ما قدماه يف        
ملا له من موضوعا أساسيا من موضوعات اإلدارة نظرا  يلاحلارب التدريب يف عصرنا يعت •

  .اإلنتاجية وتنمية املوارد البشريةارتباط مباشر ب
أصبح التدريب حيتل مكانة الصدارة يف أولويات عدد كبري من دول العامل، املتقدمة منا  •

لتحمل أعباء  أحد السبل املهمة لتكوين جهاز إداري كفؤ يعترب هكونوالنامية على السواء، 
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول

باملعلومات واملهارات واألساليب  ورد البشريإىل تزويد املاملوارد البشرية تدريب يهدف  •
املختلفة املتجددة عن طبيعة أعماهلم املوكولة هلم وحتسني وتطوير مهارام وقدرام، وحماولة 

  .اإلنتاجيةإجيايب، وبالتايل رفع مستوي األداء والكفاءة تغيري سلوكهم واجتاههم بشكل 
ومن أجل أن يساهم كل من التدريب وتنمية املوارد البشرية يف حتسني اإلنتاجية        

تقدمي مجلة من التوصيات لكل من الدارس واملمارس ألنشطة  ارتأينا وحتقيق ميزة تنافسية
  :وهي كاآليت التدريب

األسلوب التدرييب للمادة التدريبية ولألفراد  مالئمة ر مدىالبد أن يؤخذ باالعتبا •
  .املتدربني

  .طبيعة املتدربني واجتاهام ومستويام العلمية والتنظيميةاألخذ بعني االعتبار  •
توافر التسهيالت املادية للتدريب، مثل القاعات واألجهزة واملعدات الالزمة  البد من •

  .إلجناز العملية التدريبية
  .ة التدريبينيزامع منفقات استخدام كل وسيلة تدريبية تتالءم  جيب أن •
  .الوقت واملكان املتاح لكل وسيلة تدريبية جيب أن يتالءم •
 .درجة إملام املدرب نفسه باألسلوب التدرييب •
قليالً كلما  األفرادفكلما كان عدد  جيب دراسة وحتديد عدد األفراد املراد تدريبهم، •

 .خطوات التدريب.القائمة على املناقشةأمكن استخدام األساليب 
 .ضرورة إعداد وحدة متخصصة للتدريب والتنمية •
 .ةجيب أن يكون تصميم الربنامج التدرييب على درجة عالية من الدقة والفعالي •
جيب دراسة احتياجات التدريب كعملية منظمة على أن ختصص ميزانية حمددة للتدريب  •

 .طرةباملنظمة وفقا للخطط والربامج املس
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