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هيم التدريب مع إشارةبعض مفا  

  للمعالجة النظرية االقتصادية
 

 أحمد الكواز
 

  ملخصملخصملخصملخصملخصملخصملخصملخص
 

تتـناول هـذه الورقـة بعـض األفكـار عن التدريب، باعتباره أحد أهم الشروط الضرورية لرفع اإل�تاجية اليت تتصف باالخنفاض يف              
 وأهدافه، ودورته، وأساليبه، ومسؤولياته، واملواد التدريبية، حيث هتتم بتعريف التدريب،.  أغـلب البـلدان النامية ومجيع البلدان األقل منواً     

 .  باإلضافة إىل مدخل مبسط للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب من وجهة �ظر التكاليف والعوائد. واختيار املتدربني
  
  
  
  

Some Training Concepts, With  
Reference to Economic Theory  

  
Abstract 

 
Since training becomes one of the prerequisite to enhance low productivity in some 

developing countries and all less developed countries, this paper aims at shading some lights 
on the concept of training, and other related issues.  These include training objectives, 
techniques, training materials, responsibilities, and trainees selection.  Besides, a simple 
theoretical introduction to the concept of training as far as cost and benefits flows are 
concerned.  
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  ما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافهما هو التدريب، وأهم أهدافه        ........11
 

ميكـن الـنظر إىل الـتدريب عـلى أ�ـه العملية اليت من شأهنا أن تؤهل، أو تُعيد تأهيل قوة العمل، أو جزء           
وقد تتخذ هذه العملية عدة أشكال، أمهها .  مـنها، لتتمشـى مع طلب أو عرض فعلي أو حمتمل يف سوق العمل         

ع هـو االلتصـاق خبصوصـيات العمـل ومشـاكله اليوميـة وعدم احلاجة        وميـزة هـذا الـنو   )1(الـتدريب يف موقـع العمـل     
كمـا أن املسـؤولني عـن الـتدريب هم يف العادة املسؤولني عن             .  إلجيـاد منـاذج حماكـاة تقـرب طـبيعة العمـل الفعـلي             

تخذ كما قد ت.  األعمـال الفعـلية، ممـا يسـاعد يف تشـكيل املـتدرب مبا يتالءم مع أهداف الرب�امج التدرييب عملياً             
العمـلية التدريبية شكل املعاهد واملؤسسات احمللية، واإلقليمية، والدولية املهتمة بإعداد الربامج التدريبية خلدمة     
أهـداف معيـنة حسب طلب اجلهة املستفيدة، أو ما يعتقد بأ�ه حمل اهتمام هذه اجلهات، وميزة هذا الشكل هو           

 باسـتطاعة برامج التدريب يف موقع العمل توفريها، إال أ�ه         حماولـة توظيفـه خلـربات تدريـبية مـتعددة، قـد ال يكـون              
يعتـرب، مـن �احيـة أخـرى، مكـلفاً إىل حـدٍّ مـا، خاصة إذا ما اتسمت الصبغة التجارية يف إعداد وتنفيذ الربامج             

 . التدريبية
 

وخيتــلف االســتثمار يف الــتدريب يف البشــر عــن االســتثمار العيــين يف العــدد واآلالت مــن حيــث طــبيعة   
أما .  ومـدى اسـرتداد العـائد الـذي يتصف بالقابلية األكثر دقة يف التحديد وقصر فرتة االسرتداد يف النوع العيين        

يف الــتدريب فيتســم بــالرتاكم الــتدرجيي عــلى مــدى زمــين أطــول، وخيضــع لقيــود غــري منضــبطة أكــثر تعقيــداً مــن   
 . (Judith, 1993)االستثمار العيين 

 
إىل أهم ما جيب أن هتدف إليه برامج التدريب من أهداف حمددة، وذلك وميكـن بشكل عام، اإلشارة   

لالبـتعاد قـدر اإلمكـان عـن عقـد بـرامج تدريـبية لذاهتا، أو كمؤشر عددي إلجناز إداري معني، دومنا أي اهتمام             
وربـط واضـح بسـوق العمل واحتياجاته، ومن خالل مسح أو اتصال مباشر بأهم قوى العرض والطلب يف سوق           

 :ل املعني، وهذه األهداف هيالعم
 

ومـا يقتضـيه ذلـك ضـمن شـروط أخرى، من      .  زيـادة كفـاءة العامـلني مـن خـالل زيـادة إ�تاجيـتهم            .1
إعـادة هيكـلة اجلهـة املعنية، وإعادة النظر يف طرق العمل، وتنمية القدرة على اختاذ القرار وحتمل     

 . اخل...مسؤوليتها،

 أو بعبارة أخرى تلك )2(ة اليت تعود ألسباب هيكليةاملسـامهة يف احلـد مـن ظاهـرة البطالة، خاص          .2
املرتبطة بتغري هيكل الطلب على السلعة أو اخلدمة املعينة، وما يقتضيه ذلك من إعادة تركيب أو 
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بـناء الصـناعة ذات العالقة للتماشى مع التطورات احلديثة سواء كان منشئها العتبارات الدورات       
 . جيةاالقتصادية، أو للتغريات التكنولو

ملعاجلــة �ــدرة العمالــة املاهــرة، والــيت بــدأت تعتــرب قيــد تتناســب زيــادة حدتــه طــردياً مــع الــتغريات   .3
التكــنولوجية الســريعة، وهــو األمــر الــذي يســتلزم ضــرورة حتديــد هــذه الــتغريات قطاعيــاً، وعــلى   

 ومن مستوى املصا�ع كمرحلة الحقة، ودمج هذا التحديد يف اإلطار االقتصادي الكلي فيما بعد،       
ثـم تسـمية الـربامج التدريـبية املالئمـة، وإطارهـا املؤسسي، وآثارها الزمنية، واحتياجاهتا الفنية،              

 .  والبشرية، واملالية، وغريها من االحتياجات
 

ويف هـذا الصـدد يـبدو أ�ـه مـن املناسـب الـتأكيد عـلى أحـد خصوصـيات مفهوم التدريب، وهي كو�ه                   
رغم أمهيته يف اآلجال ( ميكن استخدامها، يف األجل القصري بشكل خاص       الـيت  )3(أحـد األدوات السـهلة الـتطويع      

.  إلعـادة الـتأهيل السـريع وبالشـكل الـذي خيـدم الـتغريات االقتصـادية الدولية وا�عكاساهتا احمللية                 ) الطويـلة أيضـاً   
ستلزمها حتول وأن أحـد مقـاييس جنـاح التدريب يف هذه احلالة، هو مدى توفريه لفئة عمل معينة، يف أقصر أجل ي               

 . اقتصادي معني
 
   دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب دورة التدريب........22
 

وهو األمر الذي يستدعي التعرف على عناصر  )4(وردت اإلشارة أعاله بأن التدريب عبارة عن عملية
وميكن التعرف على هذه العناصر من خالل الشكل أد�اه، والذي جيب أن ال توصف .  هـذه العمـلية ومكو�اهتا   

 إال أن كل عنصر )6(أن دورة الـتدريب تـبدأ بتشـخيص املشكلة من خالل البحث    ورغـم   )5(مكو�اتـه باالسـتقالل   
 مستمد )7(فعنصر أهداف التدريب.  مـن عناصـر الـدورة يعـتمد عـلى العناصر األخرى سواء أمامياً أو خلفياً         

 . وهكذا... )8(أساساً من عنصر حاجات التدريب وأن كال العنصرين متأثرين الحقاً بعنصر التقويم
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 .Stanley, L.A. (1987): املصدر

وكمـا هـو واضـح مـن دورة الـتدريب، والـيت قـد تعرض بأشكال أخرى إال أهنا واحدة يف اجلوهر، فإن           
أي عمــل بغــض الــنظر عــن طبيعــته املؤسســية أو القطاعيــة البــد وأن ينشــأ عــنه بعــض أوجــه القصــور يف األداء   

أو لسوء اهليكل اإلداري وتعقد إجراءاته، أو لعوامل فنية حبتة، أو لغريها من األسباب، بسبب احلاجة للمعرفة، 
النهائي جلهة العمل املعنية ومن خالل تشخيص املشكلة اليت تسبب ضعف هذا  )9(األمر الذي ينعكس يف األداء

، والـيت تعترب أحد  األداء مـن خـالل عنصـر دورة الـتدريب األول، أي الـبحث، يـتم حتديـد احـتياجات الـتدريب             
فعلى .  العناصـر الضـرورية الـيت تسـاهم يف الـتعرف عـلى طـبيعة احلـلول املقرتحـة، وهـل تقتضـي التدريب أم ال                   

سـبيل املـثال يقتضـي األمـر عـند مـثل هـذا الـتحديد الـتمييز ما بني العوامل املؤثرة على ضعف األداء واليت تعود              
ويف حالـة سـيطرة العوامـل األخرية فإ�ه من احلكمة مبكان    .  جيـة لـنقص يف مهـارات العامـلني، أو إىل عوامـل خار     

وبعد اال�تهاء من . حماولـة الـتأثري عـلى هـذه العوامل بدون احلاجة لالتفاق على التدريب، وبالتايل ا�تفاء حاجته               
جسد أساساً واليت تت )10(اختـاذ قرار احلاجة للتدريب يتم اال�تقال إىل العنصر اآلخر للدورة واملتمثل يف األهداف        

.  يف رفع كفاءة العاملني بشكل عام آخذاً بنظر االعتبار القيود املؤسسية واإلدارية والفنية، والداخلية واخلارجية
 والـيت تتضـمن، مـن ضمن بنود أخرى، املواعيد         )11(أمـا العنصـر اآلخـر لـلدورة التدريـبية فيعـنى خبطـة الـتدريب               

بعد ذلك يبدأ العمل الفعلي     .  ية وتكـاليف التدريب وموقعه وأساليبه     املالئمـة للـتدريب واملدربـني املـواد التدريـب         
 وبالشـكل الـذي خيـدم العناصـر األخرى، واملشار إليها       )12(للـرب�امج الـتدرييب واملتجسـد يف تـنفيذ هـذا الـرب�امج            

بني مفهوم وبعـد التـنفيذ يـأتي العنصـر األخـري مـن دورة الـتدريب وهـو الـتقويم وهنا البد من التمييز ما                    .  سـابقاً 
 لقيمة �ظام التدريب خاصة على أساس املواد التدريبية،        )14( ويعرف املفهوم األول بأ�ه تقييم     )13(التقويم والفاعلية 

 تشخيص المشكلة

تحديد االحتياجات 
 التدريبية

 التقييم

 التنفيذ

 خطة التدريب

 أهداف التدريب
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أما املفهوم الثا�ي فهو أعم وأمشل حيث يهتم، أثناء عملية التقويم، باجلوا�ب اخلاصة بتكاليف  .  واجلوا�ـب املاليـة   
 . دة يف أهدافه احملددة سابقاًومنافع الرب�امج حتى تلك الغري وار

   أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب أساليب التدريب..33
 

رغــم تعــدد وتطــور األســاليب املســتخدمة يف الــتدريب، والــيت تشــمل املطــبوعات واألفــالم والشــرائط    
الضـوئية والـراديو والتسـجيالت الصـوتية وتسـجيالت الفيديـو واحلاسـبات اآللية إال أهنا الزالت تعتمد على حمور                

 للمعلومات، )16(ويعرف االتصال بأ�ه عملية مشاركة وتبادل.  ما بني املدرب واملتدرب )15(رئيسي وهو االتصال
وميكن عرض عملية االتصال وما يرتبط هبا من  )19( وقبول)18( للمعا�ي ومن فهم)17(وما يرتتب على ذلك من �قل

 : مستلزمات كاآلتي
 
 ، وهو الذي يطور املدرب -

  وينقلها إىل، ويستخدم رموز معينة،املعلومة -

 ، والذي يقوم بتفسريها من خالل تفكيك أو حتليل الرموز ليحصل علىاملتدرب -

 ، وحيدد الفهم الكامل للمعلومة مستوىالفهم -

  املتدرب هلا، وهو األمر الذي يؤثر على �وعيةقبول -

  اليت يستلمها املدربالتغذية اخللفية -

ق يف تسلسل املعلومة رغم أمهيته، إال أ�ه حمدود األثر إذ مل    والبـد هـنا مـن الـتأكيد عـلى أن هـذا املنط             
يـرافقه العـامل النفسـي املـبين عـلى تشـخيص األمناط السلوكية للمتدربني أوالً، وتكوين طريقة للتعامل قد ختتلف                      

ل مـن مـتدرب إىل آخـر، يف حماولـة لدمـج أغـلب إن مل يكـن مجيـع املشـاركني يف فهـم املعـلومات وتبادل اآلراء حو                 
 . توضيحها من خالل التغذية اخللفية

 
ويعتـرب إجيـاد االعتبارات النفسية املالئمة شرطاً ضرورياً إال أ�ه ليس كافياً، ما مل يدمج ببعض عناصر              
دورة الــتدريب، والــيت مــن أمههــا االلتصــاق قــدر اإلمكــان بــاهلدف احملــدد للــرب�امج الــتدرييب، وعــدم االســتغالل   
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يف جمــال تأســيس الــروابط الســلوكية، وألغــراض املناقشــات العامــة والــيت يصــعب ربطهــا  األكــادميي ملــا مت إجنــازه 
 . باألهداف احملددة هلذا الرب�امج

 
   املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية املواد التدريبية..44
 

يعترب اختيار هذه املواد، وااللتزام باستخدامها عملياً، أحد أهم عوامل جناح الربامج التدريبية، ويرتبط 
ديـد االحـتياجات التدريـبية، وأهـداف الرب�امج، واختيار املشاركني ودرجة     هـذا االخـتيار بشـدة يف مـراحل حت        

الـربامج التدريــبية  ) بعـدد (وال خيفـى بـأن الصـبغة الـتجارية واالهـتمام      . جتا�سـهم، وأسـلوب الـتدريب املسـتخدم    
طلوب املـنفذة يف بعـض جهـات الـتدريب قـد سـاهم، بشـكل مـلحوظ يف إفـراغ الـربامج التدريـبية مـن االهتمام امل                  

 . بإعداد املواد التدريبية إعداداً جيداً
 

فعلى سبيل املثال ال  احلصر، إذا كان خيدم قطاع     .  وختتـلف املـواد التدريـبية حسـب طـبيعة الـربامج           
معـني ويهـدف توصـيل أسـلوب موحـد وميـثل وجهـة �ظـر معيـنة كـأن تكون وزارة أو هيئة أو مؤسسة فإ�ه يفضل                  

حمتويات هذه املواد، خاصة إذا كان الغرض من التدريب أو لتأهيل العاملني اجلدد، االتفاق مع اجلهة املعينة على      
أمـا إذا كـا�ت طـبيعة املسـتفيدين، املشـاركون بالـتحديد، ممـن أمضـوا فـرتة ليسـت بالقليـلة يف التعامل مع جمريات               

د املواد التدريبية، العمـل الفـين ومشـاكله فيستحسـن واحلـال هـذه االسـتئناس بـآراء هـؤالء املشـاركني قـبل حتدي                    
 . للتأكد من مدى سالمتها النظرية والعملية

 
أما إذا كان الغرض من التدريب هو خلدمة غرض حمدد جداً كأن يكون صيا�ة أجهزة معينة، أو حتليل              

أو غريها من األغراض ...) تسويقية، فنية، مالية، اقتصادية، بينية، اجتماعية، (مشروع من وجهة �ظر معينة 
للتعرف على طبيعة   ) شخصـياً، هاتفيـاً، بـرقياً     (ة، فيـبدو أ�ـه مـن املناسـب االتصـال املباشـر باملشـاركني                احملـدد 

احلاجة التدريبية بشكل حمدد، وظروف العمل للمساعدة يف اختيار املادة التدريبية اليت تبتعد قدر اإلمكان عن         
 . عموميات الربامج القطاعية أو اإلمجالية

 
   مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب مسؤولية التدريب..55
 

رغـم أن مسـؤولية الـتحقق واإلشـراف والتـنفيذ لكافـة عناصـر دورة الـتدريب تقع على كاهل األقسام                 
التدريـبية ومسـؤوليتها، بشـكل أساسـي، إال أن الـنظرة هلـذه املسـؤولية، وتوفري ما حتتاجه مستلزمات موضوعية         

 . الزالت بعيدة عن الواقع العمل يف كثري من األحيان) وليست شخصية(
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أمهيــة الــتدريب ومســؤولياته مــن الــنظرية للــتدريب باعتــباره أحــد القيــود الصــعبة الــيت يواجههــا    وتــربز 
ففي ظل التغريات االقتصادية الدولية، سواء الذي يعزى منه للدورات التجارية أو لتطورات .  ختطيط قوة العمل  

السلع واخلدمات حملياً هيكـلية، البـد مـن إعـادة هيكـلة سـوق العمـل ليقـابل، وبأسـرع وقـت، احـتياجات سوق                
وال ميكن أن تتم مثل هذه اإلعادة إال من خالل التدريب، وهو األمر الذي يستلزم كم أكرب من    .  وإقلـيمياً ودولياً  

ومن هنا ميكن اإلشارة إىل عينة من االعتبارات الواجب . القـدرات غـري الوصـفية والسـطحية للـنظرة للـتدريب           
 : توفرها يف مسؤويل التدريب

 
اطـة بالـتغريات االقتصـادية احملـلية واإلقليمية والدولية من حيث أداء االقتصاد الكلي ومدى          اإلح .1

تأثـره هبـذه الـتغريات، والقـدرة عـلى توصـيف مواطـن عمـل االقتصـاد القومـي، وحتديـد األسباب                     
 . املمكن معاجلتها من خالل التدريب

 
حيث أن مهمة مسؤويل    .  بالقـدرة عـلى الـتعامل مـع جوا�ـب العـرض مـن، والطلب على التدري                 .2

الـتدريب ذات شـقني، يرتـبط األول مبهمة عرض اخلدمات التدريبية، دومنا اال�تظار لتحقق جا�ب            
الطلب، ويستدعي هذا الشق مسح السوق احمللي أوالً، واإلقليمي، ثا�ياً، والدويل إذا استدعت             

لفــرق مــا بــني الطــلب عــلى  أي ا)20(احلاجــة لإلحاطــة مبــا ميكــن أن يطــلق عــليه بــالفجوة التدريــبية
اخلدمـة التدريـبية واملعـروض مـنها وذلـك لـتقدير مـدى إمكا�يـة مسـامهة جهـة التدريب املعنية يف            

أمـا الشـق الثا�ي، الطلب، فيستلزم التعرف        .  سـد هـذه الفجـوة، واملـوارد واإلمكا�يـات املطـلوبة           
 . معلى مصادر الطلب وتنميتها، واإلحاطة بآليات عمل املنافسني وختصصاهت

 
حماولة تقليل تكاليف التدريب من خالل الرتكيز على منوذج متطلبات موارد التدريب أو من خالل  .3

وينطـلق الـنموذج األول مـن حتديـد عناصـر الدورة التدريبية،             .  منـوذج دورة عمـر �ظـام الـتدريب        
 املشــار إليهــا ســابقاً، ثــم حيــاول أن خيصــص الــتكاليف الالزمــة لكــل عنصــر مــن هــذه العناصــر،   

 :)21(وكاآلتي
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  أفراد معدات تسهيالت مواد

 التشخيص بواسطة البحث    

 حتديد االحتياجات التدريبية    

 أهداف التدريب    

 خطة التدريب    

 تنفيذ الربامج    

 التقويم    

 
وكمـا يوضـح الشـكل فـإن كـل عنصـر مـن عناصر دورة التدريب يستلزم أفراد، ومعدات، وتسهيالت،          

، األمـر الـذي يدعـو إىل تقـليل تكـاليف كـل هـذه املسـتلزمات إىل أقل قدر ممكن وذلك من خالل االعتماد            ومـواد 
وغريها من ... عـلى الـتعاون مـع جهـات أخـرى، والرتكيـز عـلى مدخـالت الـتكاليف العيـنية بدالً من املالية،                     

 . الوسائل
 

على تقدير تكاليف التدريب عند إال أ�ـه يؤخـذ عـلى منـوذج متطلـبات مـوارد الـتدريب يف أ�ـه يسـاعد            
�قطة زمنية حمددة، وبالتايل ال ميكن إجراء تغيريات يف هذه التكاليف خالل فرتة بقاء الرب�امج أو النظام التدرييب        
قيـد االسـتخدام، لـذا فقـد يسـتعاض عـن هـذا الـنموذج بآخـر يهـتم بدورة عمر �ظام التدريب، وكما هو موضح                     

 : بالشكل التايل
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  البحث           البدء                        فترة التشغيل                         الفترة االنتقالية               

 
 
 

ــتكاليف           ــر الـ ــن وجهـــة �ظـ ــيب مـ ــية لـــرب�امج تدريـ ــراحل الرئيسـ ــذا الشـــكل املـ ــبين هـ وتوضـــح .  ويـ
 يـــتم اختـــاذ القـــرار املتعـــلق بتـــنفيذ  (B)رب�امج، وعـــند الـــنقطة  مرحـــلة الـــبحث اخلاصـــة بالـــ (B-A)املســـافة 

ــنه   ــلي عـ ــرب�امج أو التخـ ــنى  .  الـ ــا املنحـ ــتجه      (C–B)أمـ ــيت تـ ــرب�امج، والـ ــل بالـ ــدء العمـ ــاليف بـ ــح تكـ  فيوضـ
ــواد      ــدات والتســهيالت، وامل ــراد، واملع ــاع بســبب احلاجــة لألف ــرب�امج      .  لالرتف ــا ال ــيت يصــل هب ــنقطة ال ــند ال وع

ــام  ــنفيذ الكــ ــادة أو �قصــــان         إىل التــ ــيب مــــع زيــ ــتكاليف باالســــتقرار النســ ــغيل، تــــبدأ الــ ل، أو مرحــــلة التشــ
 )22( والـــيت تعتـــرب أحـــد مـــراحل فـــرتة التشـــغيل، عـــن حالـــة االســـتقرار  (E–D)وتعـــبر الفـــرتة مـــن .  تدرجيـــي

كـــأن ( يـــتم إدخـــال مرحـــلة جديـــدة مـــن مـــراحل الـــرب�امج (F)وعـــند الـــنقطة . يف تكـــاليف الـــرب�امج الـــتدرييب
ــون ا ــثال يكــ ــتقييم مــ ــتقالية  ).  لــ ــرتة اال�ــ ــثّل الفــ ــتني    (G–F)ومتــ ــال املرحلــ ــدة، أو كــ ــلة اجلديــ ــاليف املرحــ  تكــ

 . السابقة واحلالية

يب
در
الت

ف 
الي
تك

 

 الزمن بالسنوات
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   اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني اختيار املتدربني........66
 

ــة لــنجاح بــر�امج تدريــيب هــي االخــتيار الســليم للمســتفيدين أو            ــن العناصــر املهمــة األخــرى الالزم م
ضـرورة توظيـف كـل أسـاليب االخـتيار لـلحد مـن عـدم جتا�س                 و )23(وهـنا تـربز مشـكلة الـتجا�س       .  املـتدربني 

ومـن أهـم املشاكل   .  ، أو أي أسـلوب آخـر      )وهـو املفضـل   (املـتدربني، سـواء كـان أسـلوب املقـابالت الشخصـية             
 : املرتتبة على عدم التأكد من توفر عنصر التجا�س ما يلي

 
فعلى .  فة يف آن واحدصـعوبة صـياغة بـر�امج تدريـيب خيـدم إشباع مستويات، واحتياجات خمتل           .1

سـبيل املـثال قـد يكـون هـدف الـرب�امج املعـين هـو تـأهيل جمموعـة مـن االقتصـاديني إلعداد خطة               
اقتصـادية، وقـد سـبق أن حـددت أهـداف الـرب�امج بـتوفري أدوات حتليل يتعامل معها املتدرب يف                 

ن عند بدء الرب�امج إال أ�ه تبي.  مـراحل إعـداد اخلطة إمجالياً، وقطاعياً، وعلى مستوى املشروع       
أن أغلـبية املشـاركني غـري اقتصـاديني، وأن اخلـلفية الـنظرية االقتصادية لالقتصاديني منهم ضعيفة،                   
ــتدربني اإلحاطــة باالقتصــاد اجلــزئي، والكــلي،         ــرها بامل ــا�ت أحــد املؤهــالت املطــلوب توف ــا ك ومل

خــر، فقــد يقتضــي األمــر واحلســابات القوميــة، فإ�ــه ملعاجلــة ســوء اخــتيار املــتدربني، لســبب أو آل 
إضـافة مواد تدريبية لتوفري األسس االقتصادية املشار إليها أعاله، واليت قد تعترب حتصيل حاصل                

أو عـدم توفـري مـثل هذه األسس، وحرمان        .  للمـتدربني الذيـن مت اخـتيارهم عـلى أسـس سـليمة            
إضافة إىل ما   .  مجاملـتدربني الذيـن مت اخـتيارهم عـلى أسـس غـري سـليمة مـن مـتابعة مواد الرب�ا                    

ميـثله عـدم الـتجا�س مـن التضـحية بأهم مقومات التعامل مع املتدربني وهي اللغة الفنية املشرتكة،                  
وعـدم احلاجـة املـتكررة السـياق العـام لشـرح األسـلوب الـنظري أو احلالـة الدراسية وحماولة شرح                       

 . بعض املبادئ الالزمة والضرورية هلذا األسلوب أو تلك احلالة
 

ل فكـرة التخصـص بالـربامج التدريـبية، والرتكيـز بـدالً مـن ذلـك عـلى قبول ختصصات خمتلفة                      إمهـا  .2
ا�طالقـاً مـن فكـرة سطحية مؤداها أن التفكري مشويل بطبيعته، وبالتايل فإن التخصصات املختلفة               

إن مـثل هذا املنهج قد يكون صحيح إذا تغري إسم الرب�امج            .  مطـلوبة لتوعيـتها بالـنظرة الشـمولية       
تدرييب آخـر تثقيفي أو متخصص بنشر الوعي العام، وليس لرب�امج يهدف أساساً إلجياد وتعزيز                الـ 

 . القدرة على التعامل مع مشاكل العمل الفنية اليومية وما تقتضيه من أساليب
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 فـإن عوائـد الـتدريب وعـلى شكل حتسن يف األجر، هي     (Sousounis, 2009)وكمـا أشـارت �ـتائج    
وذلـك اعـتماداً عـلى �تائج بيا�ات مسوحات         .  يب املتخصـص مـنه يف حالـة الـتدريب العـام           أكـرب يف حالـة الـتدر      

 .(1998-2005)األسرة الربيطا�ية لألعوام 
 
   مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب مدخل للمعاجلة النظرية االقتصادية للتدريب........77
 

يف ظـل تـزايد اهـتمام أغـلب البـلدان الـنامية، السـيما العـربية منها، يف تشجيع وتعزيز دور التدريب يف                   
أهيل، وإعادة تأهيل الداخلني اجلدد لسوق العمل، أو العاملني يف هذا السوق، بدأ االجتاه يبدو واضحاً، وعلى             ت

وهتـدف هذه الورقة اإلحاطة     .  الصـعيد الـرمسي، يف الـبحث عـن أمهيـة، وآليـات وشـروط، و�ـتائج، الـتدريب                  
جهة العمل، سواء كا�ت مشروع زراعي املبسـطة بالنظرة للتدريب من وجهة النظرية االقتصادية، وعلى مستوى    

أو صـناعي، أو خدمــي، أو ذات إطـار مؤسســي خـاص أو عــام، مــع ضـرورة اإلشــارة بـأن التحــليل املســتخدم      
حيـابي يف شـروطه آليـات عمـل القطاع اخلاص، وطبيعة التفكري االقتصادي اليت حتكم عملية اختاذ القرار اخلاص              

 الـنظرة االسـتثمارية البحـتة للتكاليف واملنافع املرتتبة على برامج            وذلـك مـن خـالل     .  بالـتدريب يف هـذا القطـاع      
 . التدريب، وضرورة توفر احلد األد�ى من املربرات االقتصادية هلا

 
وعـليه، ميكـن الـنظر إىل الـتدريب كـأي مـتغري آخـر حيمـل مـن بـنود الـتكاليف ما حيمله من بنود املنافع                

إال أن ما مييز اإل�فاق االستثماري يف التدريب هو االرتباط     .  ختلفةأيضـاً، شـأ�ه شـأن األشـكال االستثمارية امل         
وبـناء عـلى ذلـك فـإن قـرار االسـتثمار بالـتدريب، أو اإل�فاق عليه يرتبط بالتكاليف          .  الوثيـق بالعنصـر البشـري     

 منافعه بالتجسد أو املرتتـبة عـلى هـذا القرار، واملنافع املتوقعة طيلة فرتة التدريب والفرتة الالحقة اليت تبدأ معها       
 . الظهور

 
ــرب  ــنظرية         G.S. Beckerويعت ــة ال ــن الوجه ــتدريب م ــن حــاول أن حيــلل اقتصــاديات ال ــل م ــن أوائ   م

وقد اهتمت الصياغة األوىل لنموذجه، وتعديالته الالحقة، بشكل أساسي بكيفية متويل التدريب،  .  االقتصادية
 .ريبوبشكل أقل بالسبب الذي يدفع املؤسسات لتوفري التد

 
وكــأي مشــروع، فــإن املســتثمر، ســواء كــا�ت جهــة خاصــة أم عامــة، ســوف يقــارن مــا بــني الــتكاليف   

، املرتبطة )25(، التكاليف املخصومة)24(وأن قـرار االسـتثمار سيتخذ عندما تفوق العوائد املخصومة     .  والعوائـد 
يب، أو يف رأس املـــال وعـــند إســـقاط هـــذه الـــنظرية املبســـطة، عـــلى االســـتثمار يف الـــتدر.  هبـــذا االســـتثمار

 تربز املشكلة اخلاصة مبدى سالمة النظرة إىل إمكا�ية تدفق املنافع من جراء التدريب، وذلك يف  )26(البشري
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واال�تقال إىل جهة أخرى، بعد ا�تهاء ) مؤسسة، أو شركة، أو حكومة(حالـة قـرار املـتدرب ترك العمل       
 ومسامهة يف )27(اليت حتدد درجة التنقل ما بعد التدريب   وهنا يطرح السؤال اخلاص مباهية الشروط       .  التدريب

 واآلخــر هــو الــتدريب )28(األول، الــتدريب احملــدد الغــرض: اإلجابــة، ميكــن الــتمييز مــا بــني �وعــني مــن الــتدريب  
ويعـرف النوع األول بأ�ه يرفع إ�تاجية املتدرب بشكل ملحوظ، إال أن هذا االرتفاع مرتبط بطبيعة العمل   )29(العـام 
هـة املسـؤولة عـن الـتدريب فقـط، مـع عـدم إمكا�ية احلصول على هذه اإل�تاجية املرتفعة عند تغيري العمل،                   يف اجل 

يف حـني ميكـن أن ترتفع إ�تاجية املتدرب، حتى عند ممارسته لعمل خارج جهة           .  وذلـك يف ظـل املنافسـة الـتامة        
 .)30(التدريب، وفقاً للنوع الثا�ي

 
 مـن املناسـب أن تـتم مـتابعة أثـر الـتدريب عـلى تـوازن مؤسسة                بعـد هـذا املدخـل املبسـط، يـبدو أ�ـه           

فإذا ما بدأ�ا مبؤسسة معينة تعمل يف . معيـنة، وذلـك هبـدف املسـاعدة يف التعرف على قرار التدريب أو عدمه             
 : ظل منافسة تامة، فيمكن متثيل الشرط التقليدي للتوازن باملعادلة التالية

(1)        KKKtt WMP = 
 

 : حيث

tMP = اإل�تاجية احلدية للعمل 

tW =   األجر 

t =     الزمن 
 

 فإن شرط التوازن سيخضع للتعديل، طاملا أن    (1)باملعادلـة رقم    ) بكافـة أشـكاله   (وبإدخـال الـتدريب     
 )31( اجلديـد للـتوازن بضـرورة كـون القيمة احلالية       ويتجسـد الشـرط   .  الـتدريب يسـتلزم قـدر معـني مـن الـتكاليف           

 واليت )33( خـالل فـرتة الـتدريب ومـا بعدهـا، مسـاوية للقيمة احلالية للنفقات املستقبلية            )32(للـنواتج احلديـة الفعـلية     
 : (2)وميكن توضيح ذلك باملعادلة .  تتكون من األجور واإل�فاقات األخرى على التدريب

 

( ) ( )
(2) 

111 1

KKK    
i

WKW
i

MPMP
n

t

n

t
t

t
OOt

t
O ∑ ∑

= = +
++=

+
+ 

 
 فقط، إال أن O)(  �فقـات التدريب املباشرة، واليت افرتض للسهولة إ�فاقها يف السنة  OKحيـث متـثل    

 إىل i)( فرتمز إىل فرتة ما بعد التدريب، وترمز n)(أمـا  .  الواقـع يشـري إىل إ�فاقهـا خـالل سـنوات أخـرى أيضـاً         
 . معدل اخلصم املستخدم للحصول على القيمة احلالية لقيم املتغريات
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 لعوائد ما بعد التدريب  )34( والـذي يسـاوي القيمة احلالية الصافية       G)(وبإدخـال عنصـر جديـد وهـو         
 : �اقصاً األجور املدفوعة، أي

( ) ( )
(3) 

111 1

KKK    
i

W
i

MPG
n

t

n

t
t

t
t

t∑ ∑
= = +

−
+

= 
 

 :  كاآلتي(2)ة كتابة املعادلة ميكننا اآلن إعاد
(4) KKK    KWGMP OOO +=+ 

 
وتوضـح املعادلـة األخـرية أن الـناتج احلدي الفعلي للمتدرب خالل فرتة التدريب زائداً أية مكاسب من                

 .  زائداً �فقات التدريبO)(جراء التدريب، يساوي األجور املدفوعة يف الفرتة 
 

ــول، يف  ــتدريب ســيقل عــن �ظــريه املمكــن         وميكــن الق ــرتة ال ــناتج احلــدي خــالل ف ــلية، أن ال ــاة العم  احلي
*)(MP    يف حالـة غيـاب الـتدريب، وذلك ألن التدريب يستلزم تكلفة فرصة بديلة )( OC)35(  إل�تاج أقل خالل

.  واحلاجـة إلشـراف إضـايف، وغريها من االعتبارات   فـرتة الـتدريب، العتـبارات تـباطؤ اإل�ـتاج، وزيـادة الفـاقد،             
)( بأهنــا متــثل جممــوع تكــاليف الفــرص البديــلة للــتدريب   C)(وبــتعريف  OC و�فقــات الــتدريب )( OK ميكــن ،

 : (4) واملستمدة بدورها من املعادلة رقم (5)احلصول على املعادلة رقم 
(5) * KKKC    WGMP OO +=+ 

 
، الــذي ميــثل زيــادة العوائــد عــن الــنفقات املســتقبلية، إمجــايل العوائــد مــن جــراء   G)(ويقيــس العنصــر 

 .C)(التدريب عند تكلفة قدرها 
 

 تكاليف التدريب، فال يبدو ويف احلالة اليت تستطيع هبا اجلهة املُدرِبة من احلصول على أي عائد لتعوض
ويف هــذه احلالــة فــإن مــثل هـذه الــتكاليف قــد حتــول إىل املــتدربني  .  أن هـناك حافــة لــتمويل مــثل هــذا الـتدريب  

، G)( وبقيمة صفرية لــ (5)وعـلى أسـاس املعادلة رقم   .   أ�فسـهم مـن خـالل أجـور أقـل خـالل فـرتة الـتدريب           
 : حنصل على

(6) * KKKC    MPW OO −= 
 

 مـن فرصـة التكلفة البديلة للناتج   C)(أي أن املـتدرب يسـتلم أجـر أقـل، خـالل فـرتة تدريـبية، مبقـدار                
 .  متثل، كما هو موضح سابقاً، جمموع تكاليف التدريبC)(حيث أن .  احلدي
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 :  على(4) احلدية الفعلية، حيث حنصل من املعادلة و�فس املنطق ميكن تطبيقه على أساس النواتج
(7) KKK    KMPW OOO −= 

 
ورغـم ذلـك فـإن العاملني    .  أي أن األجـر املسـتلم خـالل فـرتة الـتدريب أقـل مـن الـناتج احلـدي الفعـلي            

املستقبلية يف تدريـب أ�فسـهم مـرحباً، طاملـا أن القـيمة احلالية للعوائد أو املنافع       )36(سـيجدون االسـتثمار الذاتـي   
ــرتة           ــد خــالل ف ــاض احلاصــل يف العوائ ــتدريب مقاســاً باالخنف ــل، تكــاليف هــذا ال اإلضــافية تســاوي، عــلى األق

 : (8)وميكن التعبري عن هذه احلالة باملعادلة رقم .  التدريب

( )
( )

(8) 
11

*
*

KKK    CWMP
i
MPMPn

t
OOt

tt∑
=

=−≥
+
− 

 
ب فيكون هذا التدريب من أمـا احلالة اليت جتد جهات العمل أ�ه من املربح هلا دفع كافة تكاليف التدري   

أي أ�ـه، وكمـا أشـري سـابقاً، سـوف لـن يكون للمتدرب أي فرصة أخرى          .   بالكـامل  )37(الـنوع اخلـاص أو احملـدد      
، وبالـتايل فــإن إمكا�يــة أو احــتمال رفــع األجــور بفعــل  )38(لالسـتفادة مــن خمــرجات فــرتة الــتدريب يف مكــان آخــر 
فـإن احملافظـة عـلى األجـر السـائد، يف جهـة العمل املعنية،       املنافسـة سـوف تكـون غـري واردة، واألهـم مـن ذلـك             

وينــتج عــن ذلــك أن .  ســوف لــن يتســبب يف زيــادة ظاهــرة التســرب مــن هــذه اجلهــة إىل جهــات العمــل األخــرى  
املـتدرب قـد ال يتمـتع بأي مزايا مالية بفعل التدريب، كما أ�ه لن جيرب على املسامهة يف دفع بعض أو كل تكاليف          

ك بسـبب اخلصوصـية املشـار إليهـا أعـاله ومـا يرتتـب عـليها مـن ضـيق أو ا�عـدام فرص املنافسة               الـتدريب، وذلـ   
 . خارج اجلهة املعنية

 
فإن يفرتض أن يعادل تكلفة الفرصة البديلة     ) اخلاص(أمـا األجـر املستلم يف ظل هذا النوع من التدريب            

)(خـارج جهـة العمـل املعـنية          *
OMP     (، خالل فرتة التدريب، مبقدار   )39(إل�تاجية الفعلية ، والـيت تفـوق ا(C ومن 

 : ، ميكن احلصول على املعادلة التاليةC)( تساوي اآلن G)(، وطاملا أن (5)املعادلة رقم 
(9) * KKK    MPW OO = 

 
ختالف ما بني التدريب اخلاص، والعام من خالل الشكل البيا�ي وعـلى وجه العموم ميكن بيان أوجه اال  

ولغــرض الســهولة يفــرتض ثــبات اإل�ــتاجية احلقيقيــة يف فــرتات مــا بعــد الــتدريب ســواء للمــتدربني أو لغــري    . أد�ــاه
)(املــتدربني، وبــافرتاض أن اخلاضــعني للــتدريب يســتلموا أجــر وقــدره  aO،وهــو أقــل مــن  خــالل فــرتة الــتدريب 

ــلة   ــة الفعــلية والبدي ــتاجية احلدي ــناتج احلــدي       .  اإل� ــإن هــذا األجــر ســريتفع ليعــادل ال ــتدريب ف ــرتة ال ــا بعــد ف أم
)( tMP  . أما أجر املتدربني من النوع اخلاص فيبقى ثابت ومساوي لإل�تاجية احلدية املمكن حتقيقها يف بقية 
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)جهـات العمـل      )**  , tO MPMP            واملهم هنا  .  ، أي أن األجـور تقـع حتت هذا الناتج يف الفرتات الالحقة
وعلى النقيض من ذلك فإن أحد �تائج التدريب .  أن منـط أجـر املـتدرب اخلـاص بـتطابق مـع �ظـريه غـري املاهـر                 

 حيث يستلم ،a b d eعلى املسار الزمين للعوائد، واملوضحة باملنحنى  )40(العام هو فرض �وع من الشكل املقعر
املـتدربني أجـور أقـل خـالل اسـتثمارهم بالـتدريب، إال أهنـم حيصـلوا عـلى عوائـد يف الفرتات الالحقة أي ما بعد                      

 . التدريب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بـأن إمكا�يـة الـتمييز العمـلي مـا بني النوع اخلاص،      وميكـن القـول، اعـتماداً عـلى العـرض الـنظري أعـاله،          

لعـام للـتدريب، هـي إمكا�يـة حتكـيمه يف كـثري مـن األحيـان، إال أ�ـه البـد مـن مـراعاهتا من قبل متخذي القرار                     وا
وذلـك هبـدف ترشـيد اإل�فـاق عـلى التدريب، والتأكد من مدى سالمة تقدير عوائده يف الفرتات املنظورة خشية        

 . املرتبطة بالتدريب العامترسب منافع هذا اإل�فاق إىل املنافسني من خالل الوفورات اخلارجية 
 

دي
لح
ج ا
نات
 ال
مة
قي

 

فترات ما بعد التدريب فترة التدريب

tMP

*
tMP

*
OMP

OMP

a

O

b

d

c

k
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   اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة........88
 

 يعود أساساً، وذلك. أصبح التدريب يكتسب أمهية خاصة يف مجيع البلدان سواء املتقدمة أم النامية         
ضمن أسباب أخرى، إىل تصور �ظم التعليم غري املتضمنة للنواحي التطبيقية، وإىل التحوالت اهليكلية املتسارعة 

وما يرتتب .  طة االقتصـادية، ومـا يتضـمنه ذلـك مـن احلاجـة إلعادة تأهيل قوة العمل           يف �ظـم إ�ـتاج أغـلب األ�شـ        
 .  على ذلك من �تائج للتعامل مع مشاكل البطالة

 
لـذا فإ�ـه مـن األمهيـة مبكـان أن ال يـنظر للتدريب على أ�ه عملية آلية وروتينية ختدم أهدافاً قلّما ختدم                    

لــذا يــتوجب االهــتمام بكــل .  ا إىل رفــع إ�ــتاجية املــتدرب الحقــاًومــدى مســامهته�وعيــة املخــرجات التدريــبية، 
تشـخيص املشـكلة، وحتديـد االحـتياجات، واألهـداف، وخطـة التدريب،             : مرحـلة مـن مـراحل دورة الـتدريب        

 . والتنفيذ، والتقييم
 

كمــا يســتدعي االهــتمام بالــتدريب الرتكيــز عــلى األســاليب املســتخدمة بالشــكل الــذي يعظــم مــن أداء  
ويتضمن االهتمام بالتدريب، أيضاً ضرورة .  ل الـتدريب يف �قل املعلومة، وضمان قبوهلا وفهمها، وتطبيقها         وسـائ 

املـتابعة والفهـم ملـا جيـري يف بيـئة الـتطورات االقتصـادية واالجـتماعية، وحتديـد مـا تسـتلزمه مـن جهـود تدريبية،               
بأفضــل طــرق وأســاليب الــتدريب، والــتقدير والقــدرة عــلى كيفيــة حتديــد الفجــوة التدريــبية، وســد هــذه الفجــوة 

 . الكفوء لتكاليف التدريب
 

ومتــثّل مشــكلة اخــتيار املــتدربني واحــدة مــن أهــم مشــاكل الــتدريب وذلــك الرتــباطها بقــناعات اجلهــة   
املُدربة، واجلهة املستفيدة، و�ظم القيم السائدة يف كال اجلهتني من حيث مدى القدرة على حتييد االعتبارات غري 

.  وضـوعية يف اخـتيار املـتدربني مـن كـال اجلهـتني، واسـتمرارية مـتابعة املـتدربني والبناء على قدراهتم املرتاكمة                    امل
كمـا أن إمهـال اعتـبار التخصص يف التدريب من شأ�ه أي يساهم يف هدر الكثري من املوارد وذلك على مستوى              

 . توى القياديني غري الفنينيمع حصر التوعية بالتطورات العامة على مس.  العاملني الفنيني
 

ق الـنظرة للـتدريب يف الـدول املـتقدمة عـلى اعتباره مصدراً رئيسياً لزيادة اإل�تاجية، إال أن                  ورغـم تعمـ
حيـث ترتـبط بـالدول األخرية بالنظرة        .  هـذه الـنظرة الزالـت قاصـرة يف العديـد مـن البـلدان الـنامية واألقـل منـواً                    

ياحة أو التفرغ من العمل، أو جماالً لنقاشات عامة، غري حمددة قلّما تساهم يف     للـتدريب عـلى اعتـباره جمـاالً للسـ         
 . حتسني إ�تاجية املتدرب
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 اهلوامشاهلوامشاهلوامشاهلوامش
 

 (1) On-the-job-training. 
 (2) Structural Unemployment. 
 (3) Manageable Tool. 

)(4 Process. 
)(5 Independent. 
)(6 Research Diagnosis. 
)(7 Training Objectives. 
)(8 Evaluation. 
)(9 Performance. 
)(10 Objectives. 
)(11 Training Plan. 
)(12 Implementation. 
)(13 Validation. 
)(14 Assessment. 
)(15 Communication. 
)(16 Sharing & Exchange. 
)(17 Transmitting. 
)(18 Understanding. 
)(19 Acceptance. 
)(20 Training Gap. 

 .عد إعادة تسمية عناصر دورة التدريب واملكتوبة بالشكل أفقياب (1987)الشكل مستمد من كريسلي، جريغ،  21)(

)(22 Stabilization. 
)(23 Homogeneity. 
)(24 Discounted Benefits. 
)(25 Discounted Costs. 
)(26 Human Capital. 
)(27 Post-training Mobility. 
)(28 Specific Training. 
)(29 General Training. 
عند متييزه ما بني القدرات اخلاصة، والعامة  A. Marshallيعـتقد بـأن هـذا التمييز ما بني النوعني من التدريب مستمد من إسهامات     30)(

 .Specialized and General Abilities للعاملني يف الصناعة
)(31 Present Value. 
)(32 Actual Marginal Products. 
)(33 Future Expenditure. 
)(34 Net Present Value. 
)(35 Opportunity Cost. 
)(36 Self-investment. 
)(37 Specific. 
 اإلمكان هـناك الكثري من متخذي القرار ممن حيرصوا على ضمان خصوصية التدريب من خالل توجهات غري معلنة مفادها احلد قدر     38)(

مـن إخضـاع العامـلني خلـربات عمـلية خـارج اجلهة املعنية، وهو األمر الذي قد يؤثر مستقبال يف حتويل صفة التدريب من اخلاص إىل العام، وما           
خلارجية قـد يرتتـب عـلى ذلـك يف املسـتقبل من زيادة عدد املتسربني من اجلهة املعنية إىل اجلهات األخرى، وبالتايل حصول �وع من الوفورات ا               

External Economiesوعدم االستفادة املثلى من جهود وتكاليف التدريب يف األجل املنظور، لتسرهبا إىل بقية سوق العمل  . 
)(39 Actual Productivity. 
)(40 Concavity. 
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Becker, G.S. (1980), Human Capital, Second Edition, The University of Chicago 
Press, pp. 16-44. 

Judith, M. (1993), Training Policy and Economic Theory: A Policy Maker's 
Perspective, International Journal of Manpower, Bradford, Vol. 14, No. 2-3.  

Marshall, A. (1964), Principles of Economics, Macmillan, Eighth edition, p. 172.  

Souisounis, P. (2009), The Impact of Work-Related Training on Employee Earnings: 
Evidence from Great Britain, Munich Personal REPEC Archive (MPRA), Germany. 

Stanley, L.A. (1987), Evaluation of Training, ICPE, p. 15. 

Stanley, L.A. (1987), Training Curriculum Development, International Center for 
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