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 في تنمية رأس المال البشرياالستراتيجي التدريب  دور

 كأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

   وباحث في مجال التعليم والتدريب أ : عبد الرزاق علي دمحم فضل مدرب 

  (fadeltripoli1234@gmail.com(   

 الملخص : ـ 

يعتبر رأس المال البشري أو الموارد البشرية أهم ثروة مجتمعية تمتلكها الدول التى يتوقف تقدمها       

ورقيها على مدى استثمارها لتلك الثروة من عدمه  فال توجد دولة ال تمتلك ثروة بشرية أياً كان حجمها. لذلك 

ياً لتنمية األداء وتطويره وأداة من أدوات يجب أن نؤكد  على أهمية التدريب بوصفه استثماراً بشرياً ضرور

التنمية االجتماعية واالقتصادية وهذا ما يؤكد أهمية التدريب االستراتيجي المرتبط باستراتيجية الدول 

وتطلعاتها المستقبلية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية مع األخذ في االعتبار احتياجات الموارد 

لية والعمل على إشباعها من خالل نظام تدريب مرن قابل للتعديل والتطوير تبعاً للمستجدات البشرية المستقب

والتطورات المتالحقة، ولن يتحقق ذلك إال من خالل الربط الصحيح والدقيق بين المسار الوظيفي و المسار 

ظمة طبقاً هداف المنالتدريبي والذي يتطلب تعاون األفراد مع المنظمة التى يعملون بها ، بهدف تحقيق أ

 .لخطتها االستراتيجية 

فمهما اهتمت الدول والمنظمات بتحديث إمكانياتها وحددت أهدافاً طموحة للتميز على المنافسين فإن كل       

هذا لن يتسنى تحقيقه دون بشر قادرين محفزين. فمن هنا تنبع أهمية التدريب االستراتيجي في حياة المجتمع 

ية لرفع اإلنتاجية، وكعنصر حيوي بالغ األهمية في تحسين العنصر البشرى ليصبح أكثر كأحد الطرق الرئيس

 .معرفة واستعداداً وقدرة على أداء المهام المطلوبة منه، بالشكل المطلوب متسماً باإلبداع واالبتكار

 ــ المقدمة : ــ  1

يشهد العالم منذ بداية القرن الحادي والعشرين تطورات سريعة ومتالحقة تتمثل في االنفجار المعرفي       

وثورة المعلومات واالتصاالت والتقدم التكنولوجي في جميع مناحي الحياة وذلك أصبح إعداد وتدريب 

ية حاجة العامل في مواصلة العاملين قبل وأثناء الخدمة غير كاف لتأدية أعمالهم بفاعلية ومن هنا تأتي أهم

تعلمه وتدريبه واستمرارية نموه المهني من عدة اعتبارات مجتمعية وتعليمية فهو المحرك الرئيسي ألى 

نشاط داخل مؤسسته وإذا  لم يكن مسار نموه المهني غنيا بالخبرات فإنه ال يستطيع تغيير مسار نمو هذه 

 طيه . المهنة بالصورة المطلوبة ألن فاقد الشي ال يع

 

ومن ذلك ينبغي تزويد العامل بكل ما هو جديد وحديث في مجال تخصصه من الناحية األكاديمية       

والمهنية ومن تم تأتي ضرورة التنمية المستمرة للعامل وبمختلف الوسائل واألساليب لكي يصبح جديرا 

 ه . عوانشود  وزيادة اإلنتاج بمختلف أبالمساهمة باإلصالح المن
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من العمل إطار مة لتحقيق أهداف محددة وفي وفق خطة مدروسة ومنظأن تسير التنمية المهنية ويجب       

 الجماعي المنظم ومن أجل أن يحقق العاملون المزيد من فرص النجاح . 

ويعد التدريب أثناء الخدمة من أهم أساليب التنمية المهنية في عالمنا اليوم يحث يستهدف تحقيق التنمية       

لمهنية للعاملين في كافة المستويات وبما يساعد علي تحقيق مبدأ االستقرار والرضا المتبادل بين المؤسسة ا

 والعاملين . 

األداء وإعداد العاملين  ستوىارة الحديثة في تحسين ورفع مدبع أهمية التدريب بأنه وسيلة اإلوهنا تن      

 للقيام بأعمالهم بأكمل وجه .

 : ــ  الورقة البحثية ــ مصطلحات  2

هو عملية مخططه ومستمرة تهدف إلى إحداث تطور في القدرة اإلنتاجية عن طريق ــ التدريب : ــ   1ــ  2

تدريب  األفراد ورفع قدراتهم المعرفية وتنمية مهاراتهم وتغيير سلوكهم والتي تساعدهم للوصول لتنفيذ 

 الخطة االستراتيجية للمؤسسة .

 . ف بغض النظر عن انتمائه إلى أحد أقسام المؤسسة و الموظوهو العامل أــ رأس المال البشري : ــ   2ــ  2

التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تتعرض للخطر وقدرة هي ــ التنمية المستدامة : ــ  3ــ  2

 األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

 : ــ  الورقة البحثيةــ أهداف  3

العالم تغيرات سريعة ومتالحقة تتمثل في ثوره المعلومات واالتصاالت والتقدم التكنولوجي  هيشهدنظرا لما ــ 

 .  في جميع مناحي الحياة لذلك أصبح إعداد وتدريب العاملين غير كاف لتأدية أعمالهم بفاعليه

في مجال تخصصه ومن ثم تأتي   ونظرا  لدور العامل داخل مؤسسته ينبغي تزويده بكل ما هو جديدــ 

 .  ضرورة التنمية المستمرة له أثناء الخدمة

و التدريب أثناء الخدمة يهدف  إلى تحقيق التنمية المهنية للعاملين لرفع مستوى األداء لديهم وبما يحقق ــ 

 .  رضاهم المهني تجاه عملهم وإخالصهم في أدائه

ارة الحديثة في تحسين ورفع مستوى األداء وإعداد األفراد العاملين ومن هنا نعلم أن التدريب هو وسيلة اإلدــ 

  . للقيام بأعمالهم على أكمل وجه وتحقيق التنمية المستدامة

 ى ما يلي : ــ ف من تقديم هذه الورقة البحثية إلنهدفمن ذلك المنطلق فإننا 

 عناصره ومراحل تنفيذه . والتعريف بالتدريب االستراتيجي ــ  1

 التعريف بالعنصر البشري ودوره الرئيسي في بناء المؤسسات . ــ  2

 بيان األهداف العامة لبرنامج التنمية المستدامة  ..ــ  3

تحديد العالقة بين التدريب االستراتيجي وبيان دوره في تنمية  المورد البشري لتحقيق أهداف التنمية ــ  4

 المستدامة . 
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 ــ منهجية البحث : ــ  4

 تقوم الدراسة علي مراحل أساسية يتم فيها استخدام المناهج اآلتية : ــ 

ويتضمن التعرف على مجموعة المفاهيم األساسية للتدريب ورأس المال  ــ المنهج الوصفي : ــ 1ــ4

 البشري والتنمية المستدامة وكذلك العالقة بين هذه المفاهيم .

اسة كيفية الوصول إلي الطريقة المثلى لتدريب رأس المال در: ــ ويتضمن   ــ المنهج التحليلي 2ــ4 

 البشري باعتباره أساس التنمية المستدامة باالعتماد على التدريب االستراتيجي في تطوير العامل .  

 محاور البحث : ــ ــ  5

بتدريب المورد البشري من أجل تحقيق أهداف  القيام يتوجب فإنه إلى العنوان الرئيسي للبحث بالنظر       

 على النحو التالي : رئيسية ومحاور  أربعة البحث إلى  من الواجب تقسيم التنمية المستدامة ومن هذا المنطلق 

 . .  االستراتيجي التدريب المحور األول  :

 رأس المال البشري .المحور الثاني :. 

 .  وأهدافهاالتنمية المستدامة  : الثالث المحور 

 ورأس المال البشري والتنمية المستدامة .   االستراتيجي العالقة بين التدريب المحور الرابع : 

 .  االستراتيجي التدريب :  األول  المحورــ  1ــ  5

لبشري فإنه سيكون موضوع عن طريقها تنمية رأس المال ايتم أن التدريب هو أحد األركان التي  باعتبار     

 االستراتيجي .وهنا يتوجب علينا ان نقوم بتعريف التدريب  ثالبحهذا 

عملية مخططه ومستمرة تهدف إلى إحداث تطور في القدرة اإلنتاجية عن هو  : ــ  االستراتيجي التدريب  

التي تساعدهم للوصول وطريق تدريب  األفراد ورفع قدراتهم المعرفية وتنمية مهاراتهم وتغيير سلوكهم 

 للمؤسسة .  االستراتيجيةالخطة لتنفيذ 

 ومن خالل التعريف نستنتج ما يلي : ــ 

 يجب أن يكون وفق خطة مدروسة .  االستراتيجيـ ان التدريب  1

 ملية مستمرة باقية مع بفاء الموظف والمؤسسة . ع االستراتيجي ــ أن التدريب  2

ــ أن  4 . علي  الموظف بمنحه المعارف والمهارات وتعديل سلوكه   يؤثر االستراتيجيــ أن التدريب  3

ساعد وبالتالي ييساعد علي تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة لفترة من الزمن  االستراتيجيالتدريب 

 .  االستراتيجيةعلي تحقيق خطتها  

 النشاط التدريبي : ــ ــ  2ــ  5

 مؤسسة علي عدد من األسس وهي : ــويقوم النشاط التدريبي الناجح ألي 

 ــ اعتبار التدريب وسيلة  وليس غاية .  1

 ــ يقوم التدريب علي أساس التخطيط الجيد . 2
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 ــ تختلف  طبيعة التدريب من منظمة إلي أخرى  . 3

 ــ التدريب نشاط مستمر ما دامت المنظمة تعمل وتنتج  . 4

 جميع التخصصات بالمؤسسة  .ــ اعتبار التدريب نظام متكامل يشمل  5

 ــ ضرورة تقبل األخطاء أثناء العملية التدريبية . 6

 ــ ضرورة تشجيع المتدربين ورفع روحهم المعنوية . 7

كس آثارها علي لبرامج التدريبية الناجحة التي تنعبجب علي المؤسسة أن تنفذ ا وبالنظر لهذه األسس      

لكي يكون التدريب ناجحا وليحقق أهدافه في تنمية ولتنمية المستدامة . تنمية المورد البشري الذي هو أساس ا

  العديد من المتطلبات .  وجودبد من  رأس المال البشري ومن تم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال

 متطلبات تحقيق البرنامج التدريبي : ــ  3ــ  5

 تتولي اإلشراف علي تنفيذ البرنامج التدريبي للمؤسسة بكامل مراحله . ــ إدارة تدريب ناجحة : ــ  1 

 . التخصصات بالمؤسسة .  الموارد البشرية وتخدم جميعمطابقة الحتياجات  : ــ ــ احتياجات تدريبية  2

 للمؤسسة .  االستراتيجيالتدريبية وتخدم المستقبل  االحتياجاتتبني علي  : ــ  ــ خطة تدريبية 3

 المعرفي والمهارى والسلوكي للمتدرب . تحاكي الجانب  : ــ ــ حقيبة تدريبية  4

 تساعد علي تنفيذبكامل مرافقها وملحقاتها من فصول ومعامل ووسائل إيضاح  : ــ ــ بيئة تدريبية  5

 . البرنامج التدريبي

 . وتحقق نجاحها  تعمل علي ضبط تنفيذ العملية التدريبية  : ــ  ــ قوانين ولوائح 6

 تساعد علي إيصال المعلومة للمتدرب بكل سالسة . : ــ  التدريب واساليب  طرق ــ 7

 للمتدرب بأيسر وأسهل الطرق .  الذي يستطيع إيصال المعلومة  : ــ  ــ المدرب 8

المحتاج للتدريب والقادر على االستفادة من البرنامج التدريبي وتطبيق كل ما تعلمه لصالح  : ــ ــ المتدرب 9

 المؤسسة التي يعمل فيها . 

 ( 1شكل رقم ) . ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي  للمؤسسة علي عدة مراحل ــ  4ــ  5

 

 والمادية والمالية .تحديد االحتياجات التدريبية  ــ تحليل العملية التدريبية : ــ  1

 وضع الخطة التدريبية وفقا لالحتياج التدريبي . ــ وضع خطة التدريب : ــ  2

 التجهيز التنظيمي واإلداري لتنفيذ البرنامج التدريبي . ــ تنظيم تنفيذ التدريب : ــ  3

 التنفيذ الفعلي لموضوعات الخطة التدريبية .ــ تنفيذ العملية التدريبية : ــ  4

 ويشمل التقييم قيل وأثناء وبعد التدريب .العملية التدريبية : ــ  وتقويم تقييم ــ 5
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 مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي ( 1شكل رقم ) 

 قياس العائد من التدريب : ــ ــ  5ــ  5

هو التعرف على مدى التأثير الذي أحدثه التدريب على المشاركين في البرنامج التدريبي من خالل       

عملية قياس موضوعية لهذا األثر لمجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات وتأثير ذلك على العمل وكذلك 

 .  المؤسسة تحقيق أهداف  ىالمشاركين وللوصول إل التطوير الذي أحدثه هذا التدريب على أداء

 مراحل تقييم  العملية التدريبية : ــ ــ  6ــ  5

 مستلزماته . التدريبي و تقييم تصميم البرنامج ــ التقييم قبل التدريب :  1

 امج التدريبي و تقنياته و كفاءة المدربين  . تقييم محتوى البرنــ التقييم أثناء التدريب .  2

 ار التدريب والتنمية في الموقف الوظيفي للمتدربين . تقييم آثــ التقييم بعد التدريب .  3

 المحور الثاني :.  رأس المال البشري : ــ ــ  6

باعتبار ان العنصر البشري هو أساس التنمية المستدامة فال بد من التركز علي تدريبه تدريبا ناجحا       

 . يساهم في الوصول إلي المبتغى وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

 . طيات التي تحتم علينا االهتمام برأس المال البشري وهناك العديد من المع

 .  المعطيات التي تحتم علينا االهتمام برأس المال البشريــ  1ــ  6

 صر البشري هو القوة العملية  ألية منظمة . نــ أن الع 1

 ــ هو مجموعة من القدرات والمهارات المتباينة في المنظمة .  2

 تحليل

 وتقويم  تقييم

 تنظيم تخطيط

 تنفيذ
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بهدف رفع كفاءته في  الذي ال يقدر بثمن في حال تدريبه واستثماره الفكري والمعرفي ــ هو راس المال  3

 . الحاضر والمستقبل 

 .وهو أغلى من رأس المال المادي ــ يتميز باإلبداع وسرعة رد الفعل في األزمات  4

 واحترافية . ــ يتأقلم مع التدريب على أساليب التقنية الحديثة بنتائج باهرة  5

 ــ يتطلب وقت طويل لالستثمار فيه مقارنة برأس المال المادي وهو ما يوازي أهداف التنمية المستدامة . 6

 بالعديد من الطرق . ويتم تنمية رأس المال البشري 

 ــ طرق تنمية رأس المال البشري : ــ  2ــ  6 

 ــ اإلحتيار والتعيين  . 1

 ــ التعليم .  2

 ــ التمكين والدعم . 3

 ــ المكافأة والتحفيز .   4

 .الفعال ــ اإلشراف  5

 ــ الرعاية االجتماعية . 6

 ــ التدريب . 7

 المحور الثالث : ــ التنمية المستدامة وأهدافها.  ــ  7

وقدرة عرفت التنمية المستدامة بأنها  التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تتعرض للخطر       

 . األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها

وقد ظهر مصطلح التنمية المستدامة ألول مرة في منشور أصدره االتحاد الدولي من أجل حماية البيئة       

م  لكن تداوله على نطاق واسع لم يحصل إال بعد أن أعيد استخدامه في تقرير ) مستقبلنا  1891سنة  

لبيئة والتنمية التابعة عن اللجنة العالمية ل 1897المشترك ( المعروف بتقرير برونتالد  والذي صدر سنة 

 لمنظمة األمم المتحدة . 

 .  المستدامةوقد تم تحديد األهداف السامية للتنمية ـ  1ــ  7.

  القضاء علي الجوع . ــ  2    ــ القضاء علي الفقر .  1

  ــ التعليم الجيد .  4   ــ الصحة الجيدة والرفاه 3

 ــ مياه الشرب النقية .  6   ــ المساواة بين الجنسين  .  5

   ــ عمل الئق .  9    ــ طاقة نظيفة .  7

  .بين الجنسين ساواة ــ الم 11    ــ الصناعة واالبتكار .  8

 .  المستدامين  ــ االستهالك واإلنتاج 12    ــ مدن مستدامة .  11 

  ــ الحياة تحت الماء .  14     ــ العمل المناخي . 13
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        ــ السالم والعمل والقانون .                16    في البر . ــ الحياة 15

 ــ الشراكات وتحقيق األهداف    17                                

 من ذلك تستنتج أن التنمية المستدامة : ــ 

 .ــ هي عمل للحاضر من أجل المستقبل  1

 .ــ غايتها الرفع من مستوى الرفاهية في جميع المجاالت  2

 .ــ تعمل علي تحقيق العديد من األهداف  3

 . ــ العنصر البشري هو صميم ومركز عملها 4

  .ة .ــ هي تنمية اقتصادية واجتماعية  و بيئي 5

 . ــ المحور الرابع : العالقة بين التدريب ورأس المال البشري والتنمية المستدامة 8

باعتبار ان المورد البشري هو أساس المنظمات والمؤسسات فالتدريب يجب أن يبدأ بالفرد ليصل إلى       

 . االستراتيجيةالمؤسسة . فالفرد هو أساس التنمية المستدامة لكل المؤسسات التي تسعي إلى تحقيق خطتها 

 .  ويقوم التدريب بدوره الكبير في تنمية رأس المال البشري

 ــ دور التدريب في تنمية رأس المال البشري : ــ  1ــ  9

 ــ تأهيل  العاملين وتمكينهم من اإلسهام في الرفع من القدرة اإلنتاجيَّة . 1

 ت عملهم . ــ تدريب للموظفين لإللمام  بالتطورات التي تطرأ  في مجاال 2

 ــ تطوير كفاءات شاغلي الوظائف  اإلشراقية وإعداد مدراء الصف الثاني . 3

 ــ تأهيل الموظفين حديثي االلتحاق . 4

 ــ التقليل من األخطاء الناتجة عن ضعف مستوى العاملين فنيا وإداريا . 5

 ــ التدريب علي موضوعات السالمة المهنية والتقليل من اصابات العمل . 6

 ــ تحسين جودة اآلداء فنيا وإداريا والتقليل من التكلفة. 7

 ــ رفع الروح المعنوية للعاملين  والحد من البطالة  .  9

 ــ إكساب األفراد الخبرات اللزمة لشغل الوظائف . 8

ومن ذلك فإن  التدريب يهدف إلمداد العنصر البشري  بالمهارات  في مجال عمله والذي يؤثر في تدريبه 

 العالقة  كذلك فإن للتدريب دور مهم جدا في الريط تخصصي وسلوكه ولفترة محددة  يعتمد عليها في المستقبل.ال

 ( .  2شكل )  . رأس المال البشري والتنمية المستدامة بين 
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 العالقة بين التدريب ورأس المال البشري  والتنمية المستدامة(  2شكل رقم ) 

  : ــ  الخالصة ــ  9

 : ــ العالقة بين التدريب ورأس المال البشري ــ  1ــ  9

 .  المؤسسات ــ يضطلع التدريب بتأهيل وتكوين رأس المال البشري في  1

 .  المؤسسة ــ يعد اإلنسان أهم عنصر مكون لرأس المال الفكري في  2

 ويتم تحقيق ذلك باإلجابة علي السؤالين التاليين : ــ 

 ــ كيف يمكن تصميم منظومة متكاملة للتدريب المستدام ؟ 1

 سة  . الناجحة التى نشرف علي تنفيذ التدريب بالمؤس ) إدارة التدريب (وهو ما يقصد به ضرورة وجود 

 ــ كيف يمكن تحديد الخطة االستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة  ؟ 2 

 . التي سيبني عليها البرنامج التدريبي بالمؤسسة  طة التدريب (خ) وهو ما يقصد به ضرورة وجود 

 إدارة التدريب : ــ ــ  2ــ  9

أهيل وتطوير شاغلي الوظائف بشكل هي إحدى إدارات المؤسسة وتتولى اإلشراف على تدريب وت      

 . إدارة التدريب في متطلبات ومن الويجب ان تتوفر العديد وبتوقيت مناسب. 

 : ــ متطلبات في إدارة التدريب ــ  3ــ  9

 ــ ارتباطها باإلدارة العليا وكافة إدارات المؤسسة . 1

 ــ وجود قيادة محفزة ومتخصصة  . 2

البعد 

 اإلجتماعي

بعد ال

 البيئيالبعد  اإلقتصادي

 التدريب

 ينمي رأس المال البشري

 تتحقق التنمية المستدامة
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 ــ وجود فريق عمل متكامل ومتناسق .  3

 ،، االستفادة من ذوى الخبرة في تصميم الخطط التدريبية .  4

 متطلبات الخطة التدريبية : ــ ــ  4ــ  9

 ــ اعتماد الخطة التدريبية على رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة .  1

 ــ أن تكون الخطة التدريبية منسقة على طول العام التدريبي . 2

 ــ أن تكون الخطة التدريبية شاملة لجميع التخصصات بالمؤسسة . 3

 ــ أن يتم مراجعتها وتطويرها بين الحين واآلخر .  4

 ــ أن تخضع عملية التخطيط للمتابعة المستمرة . 5

 ــ أن ترتكز على احتياجات تدريبية تخدم واقع المؤسسة ومستقبلها . 6

 بية أفراد من جميع التخصصات .ــ أن يشارك في وضع الخطة التدري 7

 وهللا ولي التوفيق الورقة البحثية انتهت 

 ــ المراجع :ـ  11

دار البازوري .  التدريب االستراتيجي ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة   أحمد جابر:  أ: حسين[ 1]

 م 2116/   القاهرة العلمية . 

 م 2114/ الرياضدار األندلس . .  . مهارات التدريب حمدي شاكر د :  محمود[ 2]

 .م 2121/ دمشق الجامعة االفتراضية السورية . التدريب والتطوير . د : عصام : [حيدر 3] 

 :  مقدم الورقة ــ  11

 مدرب معتمد في التنمية والتطوير اإلداري . بكالوريوس في إدارة التدريب . ــ عبد الرزاق علي دمحم فضل .

 ( سنة في مجال التدريب وإدارة التدريب والعمل بالمؤسسات التعليمية  35ــ خبرة )

التدريبي والخطط التدريبية للمؤسسات  االحتياجاتمدرب مدراء وإخصائي التدريب ومتخصص في إعداد ــ 

 العامة والخاصة ومراكز التدريب . 

مهرجانات برعاية العديد من المؤسسات العامة ــ مشاركة بالتدريب  في العديد من الدورات التدريبية وال

 والخاصة ومراكز التدريب . 


