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 مقدمــــة
كل المؤسسات بالّتغيرات التي تحدث من حوليا، وذلك لكونيا نظام مفتوح تؤثر في البيئة  تتأثر     

أنتجتو  العديد من القوى التي تجعل ىذا الّتغيير حتميًا لعّل أبرزىا ما المحيطة وتتأثر بيا، ىذا وتوجد
 العولمة، التكنولوجيا وثورة المعمومات.

الّتغيرات، وتحقيقًا لمبدأي االستمرارية والتنافسية، تسعى المؤسسات لتكييف أحدث أساليب وفي ظّل ىذه 
ي تحقيق التسيير والتنظيم لتحسين األداء والذي يعّد من أولى المفاىيم اإلدارية التي ُعنيت بالبحث ف

 فعالية.أىداف المؤسسات بكفاءة و 
العالقات اإلنسانية و  العوامل االجتماعية العشرين، تأثيرومنذ أن أّكدت دراسات "التون مايو"، مطمع القرن 

عمى اإلنتاجية لدى العمال، توالت المؤسسات عمى االىتمام بالمورد البشري بعد أن كان االىتمام التقميدي 
دراسات عمم اإلدارة أّن رأس المال  سابق التكنولوجيا، حيث أثبتتعمى المورد المالي)رأس المال( و ينصّب 
تقميد التكنولوجيا، في حين يصعب  كما يمكن شراء أولحصول عميو من مصادر التمويل المختمفة، ُيمكن ا

 .المتعمق بمنظومة الموارد البشريةتحقيق الّنجاح 
ومن منطمق أىّمية المورد البشري في أدبيات التنظيم، تُعنى إدارة الموارد البشرية بتخطيط االستثمار الجّيد 

السموك( إلى تحسين أداء العاممين وبالتالي رفع  المعارف، ،لتدريب)المياراتثر الألفراد من خالل نقل أ
أداء المؤسسة لما يحقق توقعات أصحاب المصالح من المستثمرين، العمالء، الموردين، الحكومة 

 والمجتمع بأكممو.

 إشكالية الدراســـة .1
 الرئيسي التالي:الّتي تتمحور في التساؤل إشكاليتنا و  ومّما سبق، تظير بوادر
 في الموارد البشرية في تحسين أداء المؤسسات" "إلى أي مدى يسيم االستثمار

 وينبثق عن ىذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية وىي:
 ؟االستثمار في الموارد البشريةما ىو مفيوم الموارد البشرية؟ وكيف يتّم   -
 تحسينو؟المساىمة في  األساليبىي  ما ىو األداء؟ وما  -
 ما ىي مجرياتو؟     و ما ىو مفيوم التدريب؟ ؟   -
 ىل يوجد تأثير لتدريب العاممين عمى األداء في المؤسسات؟  -
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 فرضيات الدراســـة  .2
 تتطّمب اإلجابة عن إشكالية الدراسة وضع فرضيات أولية وىي:   
 ؛بتوّفر عنصر بشري فعال لتكون المؤسسات فعالة وذات أداء عا  -
 التدريب المستمر يحّسن من أداء العاممين؛ -
 التدريب المستمر يحّسن من أداء المؤسسات؛  -
 ينتقل أثر التدريب من تحسين األداءالوظيفي إلى األداء المؤسسي؛  -
 أهمية الدراســــة .3

 في: الدراسةىذه  ةيتكمن أىم   
 لمموارد البشرية في عمم التسيير؛ تبيان اإلسيام البّناء -
ضرورة التدريب كاستثمار في الموارد البشرية ولتحسين أداء المؤسسات بما يكسبيا  -

 المرونة الالزمة لمواجية التغيرات المتسارعة؛
طالع القارئين بالّدور الذي تساىم بو الموارد البشرية في إصالح التسيير  - إثراء المكتبة وا 

 في المؤسسات.

 أهداف الدراســــة .4

 :لى اإلجابة عن إشكالية البحث إلىضافة إتيدف الدراسة باإل   
 الكشف عن طبيعة العالقة بين الموارد البشرية واألداء، -
 التعّرف عمى أثر التدريب في تنمية الموارد البشرية، -
 توعية المؤسسات بضرورة التسيير الفعال لمموارد البشرية لتحقيق أداء أفضل. -

 منهج الدراســــة   .5
وصف عمى نظرا لطبيعة الموضوع، وجدنا ضرورة العتماد المنيج الوصفي التحميمي، والذي يعتمد    

لمعناصر المكّونة لمموضوع، وتحميل ألىّم المفاىيم الواردة فيو. إضافة إلى اعتماد منيج دراسة حالة 
   .واستخالص النتائجلمعالجة 

حوث الموجودة في الكتب، مذكرات الدكتوراه وسنستند في ذلك إلى جممة من الدراسات السابقة والب
 ممتقيات، ومقاالت مختمفة في مواقع االنترنيت.مجالت و والماجستير، 
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 ة لدراســـخطة ا .6
األداء(   لمتغيرات البحث)الموارد البشرية، ةُقّسم البحث إلى ثالث فصول نظرية تعرض األطر النظري   

من خالل و  " نعرض فيو االستثمار في الموارد البشرية " عنوانالفصل األّول  يحمل وفصل تطبيقي.
" مفيوم الموارد البشرية، ونبرز األىمية التي يكتسييا ىذا  الموارد البشرية عموميات حول المبحث األول "

 يف و، التنظيمي إلدارة الموارد البشريةالمورد من بين باقي موارد المؤسسة، إضافة إلى تبيان الوضع 
، لنخص المبحث البشرية الموارد إدارة الموارد البشرية النظريات المفسرة لتطّور نعرضالمبحث الثاني 

 تحسين األداء في المؤسسات"  الفصل الثانيالثالث لعرض ماىية االستثمار في رأس المال البشري. أما 
الثاني نعرض  ثم في المبحث ،مستوياتو وعممية تقييموتعريف األداء و " نعرض فيو وفي المبحث األول 

الوظيفي  األداءص المبحث الثالث لمحديث عن لنخصّ  ،األساليب التي يتم بيا تطوير وتحسين األداء
عنوان " أثر تدريب الموارد البشرية في تحسين أداء  ومنطمق التحسين. أما الفصل الثالث الذي يحمل

ثم في المبحث الثاني يتم ، عموميات حول التدريب "، نعرض فيو من خالل المبحث األول المؤسسات
 إسيام سنتحدث في المبحث الثالث عن ، وفي آخر الفصلالتدريب في المؤسسات مجرياتالتطرق إلى 

الصندوق التدريب في  دراسة حالة. ليخصص الفصل الرابع لأداء المؤسسات في الّرفع منتدريب ال
 . -قيالبوا أموكالة  - األجراءلمعّمال  االجتماعيةالوطني لمتأمينات 
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ن توفيق، تقييم الت دريب )المردود والعائد من اإلستعمار البشري(؛مركز الخبرات المهنية عبد الر حم .16
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Résumé  

  Les ressources humaines sont parmi les ressources les plus importantes 

utilisées par l'entreprise de réaliser  sa mission et atteindre ses objectifs, ainsi 

que d'autres ressources matérielles , financières et techniques  ne fonctionne pas 

sans l'intervention de l'élément humain. 

   Et en déplaçant la plupart des entreprises de la réussite du système des 

ressources humaines où, pour ce qui est connu dans la pensée administrative 

moderne « l’investissement du capital humain », ce qui signifie que la valeur des 

ressources humaines disponibles à l'entreprise calculé autant été dépensés de 

l'éducation, de la réadaptation et la formation, tout développement à travers 

donner au personnel les connaissances et l'expérience nécessaires pour 

accomplir leurs tâches avec de hauts degrés d'efficacité et d'efficience. 

   La formation contribue également à la levée des niveaux de performance 

institutionnelle des niveaux élevés de fonctionnalité, et conformément à la 

relation entre la performance de l'entreprise et de la performance de l'ensemble 

des constituants des ressources humaines. 

   Finalement,  les ressources humaines est l'un des actifs de l'entreprise qui doit 

être investi de manière efficace par le développement qui  y compris les intérêts 

avantageux et la valeur ajoutée. 

Les mots clés :  les ressources humaines, l’investissement de capital humain, la 

performance, la formation.  
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