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 مفهوم التدريب 

والتدريب يعني   ،  ويؤدي الى التحسين في االنتاج  من المعروف بأن التدريب يزيد في المهارات والمعلومات 

المنظمة   ،بالغة االدارية  الجهود   : يعني  االشمل  مفهومة  ،وفي  ومرنة  عودة  اي  الى   التي  دربة  تهدف 

يعمل  التي  المنظمة  القيام بدور محدد في  او  اداء عمل معين  او هو   بها ،   تحسين قدرة االنسان على 

دائما امكانية   االعتبار الى تحسين المعارف والقدرات المهنية مع االخذ بعينمجموعة االنشطة التي تهدف  

 تطبيقها في العمل. 

 

اذن التدريب نشاط مستمر لتزويد الفرد في المهارات واالتجاهات والمعارف والخبرات ، واستطيع القول بأن  

 فعلة في الوقت الحالي(. التدريب في مفهومة البسيط هو )جعل الناس قادرة على فعل ما ال تقدر على 

معينة،وتحسين   بمهارات  المنظمة  في  البشرية  الموارد  لتزويد  له  والمخطط  المنظم  "الجهد  هو  والتدريب 

وتطوير مهاراتهم وقدراتها،وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل ايجابي بناء ،مما ينعكس على تحسين االداء 

 (1. ) في المنظمة"

دريب ان يكون هناك نتيجة ايجابية من عملية التدريب بحيث تكون النتيجة  يتم التركيز في كتابة خطة الت 

 :   ملموسة اوموجهه نحو 

 وهو التغير االيجابي في المهارات والمعارف واالتجاهات الموجودة عند الفرد.: التحسين   .1

 وهو خلق مهارات ومعارف واتجاهات جديدة عند الفرد. : التطوير  .2

 
م ، ص  1995، القاهرة ، دار العربي للنشر والتوزيع ،  تخطيط االحتياجات التدريبية(. مساعد ، محمد ،  1

 :116 . 
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 الفرد الشخصية في المنظمة بحيث يصل الى منصب ومركز اعلى. النمو : وهي تحقيق اهداف  .3

 مجاالت التدريب : 

 وهي التعلم والفهم وتذكر الحقائق والمعلومات والمباديء.  المعرفه :

 وهي اي تصرف او عمل مادي يقوم بة الشخص المتدرب )تشغيل الحاسوب مثال(  المهارات :

 ي موقف ما بمعنى هي طريقة التفكير والسلوك.وهي التطبيق للمعرفة والمهارات ف االساليب :

والمواقف واالفراد   وهي الميل المستقر الى حد كبير لالستجابة بطريقة متسقة لبعض االشياء  االتجاهات:

 ،وهنا في التدريب نلجأ الى االتجاهات التى يمكن تعديلها او تغيرها وتقويمها. 

: فترة    الخبرة  مختلفة خالل  مواقف  عدة  في  واالسلوب  والمهارة  للمعرفة  العملي  والتطبيق  الممارسة  وهي 

 ( 2  )طويلة من الزمن .

 اهداف التدريب  

 

    يبالتدر  بعد المتدربون  به يقوم أن تريد التي األداء وصف هو :الهدف

 ع قالموا وتفسير األسباب تحديد  على والمقدرة الحقائق معرفة : معلومات  •

 .  ددمح  بعمل للقيام المعلومات استخدام : مهارات  •

 .د األفرا يكتسبه أن نود الذي " الشعور  :" االتجاهات  •

 

 ( 3)   :فهو  بذاتها التدريب  عملية وليست  التدريب من  المرجوة النتيجة هو   :الهدف
 

، األردن ، دار وائل للنشر والتوزيع ،    الخيار األستراتيجي في ادارة الموارد البشرية(. يحيى ، بسام ،    2

 . 120م ، ص 2005
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 . التدريب اتجاه يحدد  •

 . والموارد الوقت استخدام حسن إلى يرشد  •

 ية  التدريب  الدورة برنامج لوضع ضروري   •

 يب  التدر  من والمتدرب المدرب  توقعات يوّحد  •

  ةالمناسب  واألساليب المحتوى  اختيار على المدرب يساعد  •

 يب. التدر  نتيجة تقييم عملية يسهل •

 
 . :  من خالل مفاهيم التدريب ،نجد اهداف التدريب تتمثل في

 المدراء نحو التغيير وتنمية درجة استعدادهم لقيادة التطوير عن اقتناع كامل. زيادة الرغبة لدى  •
زيادة خبرة المديرين والمشرفين واالفراد وصقلها،واتاحة الفرصة لهم لرفع مستواهم وتأهيلهم لوظائف  •

 اكثر مسئولية لمقابلة االحتياجات المتزايدة والمتطوره.
 المباديء واالساليب االدارية والفنية لكافة الوظائف. تزويد االفراد بالمعرفة عن  •
 زيادة االنتاج ،وتحسين النوعية من خالل التدريب.  •
 االقتصاد في النفقات ،وذلك برفع كفاءة العاملين االنتاجية،واالقتصاد في الوقت.  •
قتة في تطويرهم وتمتين عال  (المؤسسةالجهاز )رفع معنويات العاملين،حيث يشعر العاملين برغبة   •

 بمهنتة. 
 . (المنظمة )المنشأه(الجهاز )توفير القوه االحتياطية في  •
 التقليل في االسراف.  •
 القلة في حوادث العمل   •
 واكتشاف الخبرات والطاقات وصقلها. ة(المؤسسالجهاز ) التعرف على نواحي القوة والضعف لدى  •
 العمل على تعديل سلوك االفراد والجماعات واالتجاهات.  •
 . ( المؤسسةالجهاز )ق اتجاهات العاملين لتحقيق اهداف  توحيد وتنسي  •

 
 .   264م ، ص : 2000، مصر ، الدار الجمعية للطباعة والنشر ،  ادارة الموارد البشرية(. عبد الباقي ، صالح الدين ،  3
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 التدريب والتعليم  

 
 التدريب والتعليم : 

اكاديمي،اما   طابع  ذات  ومعلومات  معارف  بصيغة  لالفراد  والتاهيل  التدريب  مضمون  في  التعليم  يدخل 
  4. التدريب فهو مواصلة للتعليم  

 ،لذا نجد التدريب حالة مكملة للتعليم. بأساليب عملية جديدة  
،ومقرنين معا في مراحل  والتدريب والتعليم غير مفصولين عن بعضهما بل متداخلين معا في االهداف  

الدراسية  المقررات  التدريب كجزء من  تم اعتماد  المتعددة.مثال في فرنسا  التدريب  باساليب وانماط  معينة 
ساعات اسبوعيا ،وهناك دول تلجأ الى التدريب بعد التعليم للطلبة وقبل دخولهم سوق العمل    8وبمعدل  

 مما يجعل التدريب جزءا  من التعليم. 
عليم اكتساب المعارف والمعلومات التخصصية النظرية ،وان التدريب عملية اكتساب المهارات وبما ان الت 

انه ال جدوى من   احيانا  المتعلم  التعليم والتدريب،حيث يجد  بين  العملية ،نجد ان هناك عالقة  والقدرات 
 كثير مما تعلموه دون ان يكون هناك تدريب ويكون عادة في بداية عملهم. 

يوصل الى التدريب بالقدر نفسة الذي اصبح فية التدريب على االساليب الحدجيثة يستلزم قدرا  اذن التعليم  
 مناسبا من التعليم. 

ويجب ان يكون هناك توازن بين التدريب والتعليم في المؤسسات التعليمية والمعاهد التدريبية ،بحيث تكون  
لتعليم ،ويجب خلق عالقة عضوية بين التعليم  الساعات التدريبية تتناسب والتعليم وتجعل التدريب مكمال ل

والتدريب ، وهذا يزيد من فاعلية وكفاءة التعليم والتدريب في العالقة بين المنهاج والمعارف النظرية من  
 جهه والخبرات والمهارات المهنية والعملية من جهه اخرى. 

ل رديفا  ويكون  التعليم  من  يتجزأ  ال  جزءا  التدريب  يكون  عندما  امكانيات  واخيرا  توظيف  يحقق  سوف  ه 
التعليم   بين  العضوية  العالقة  وفرض  والخدمية،  االنتاجية  المؤسسات  خدمة  في  التعليمية  المؤسسة 
والتدريب كوسيلة في تدعيم النظرة الشاملة والمتكاملة لالنسان في عقلة وهو ما يهتم بة التعليم ،وفي بدنة  

 وهو ما يهتم به التدريب. 
 

 
 .  117-116( محمد مساعده ، مرجع سبق ذكره ، ص ص :  4
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 ن الفرق بين التدريب والتعليم الجدول التالي يبي
 

 التدريب التعليم  البيان 
اهداف سلوكية محددة تجعل  تتالئم مع حاجة الفرد  االهداف

العاملين والمجتمع بصفة عامة 
 اكثر كفاءة وفاغلية في وظائفهم 

 محدد تبعا لحاجة العمل الفعلية  محتوى عام  المحتوى العلمي 
 قصيرة  طويلة  المدة 

 اسلوب االداء والمشاركة اسلوب لتلقي المعارف الجديدة االسلوب 
 معلومات ومهارات  معارف ومعلومات المكاسب 

 
 العوامل املؤثرة في التدريب 

 العوامل المؤثرة في التدريب 

تنفيذ    ولحين  للتدريب  التخطيط  من  بدءا  صحيج  بشكل  التدريب  تنفذ  ال  التي  والمنظمات  المؤسسات 

االخذ   من  بد  ال  لذا  الموارد،  في  وهدر  ومصروف  المنظمة  على  عبئا  التدريب  حينها  يصبح  التدريب 

مل تحدي او تهديد  بالعوامل المؤثره في العملية التدريبية والسعي الى تجويد هذه العوامل وتحويلها من عوا

 الى عوامل فرص وقوه ،ومن اهم هذه العوامل : 

 وتشمل :  العوامل المادية -أ

 مناهج ومعلومات التدريب.  -1

 مركز التدريب )بيئة التدريب(،تجهيزات التدريب )االثاث،الوسائل التدريبية(  -2

 االهداف واالحتياجات التدريبية.  -3

 . البرامج التدريبية  -4
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 عوامل بشرية وتشمل :  .ب

 المتدربون .  -1

 المدربون.  -2

اعضاء جهاز التدريب القائمين على تخطيط وتنفيذ وتقييم التدريب من االختصاصين والمستشارين  -3

 حيث ان تأهيل اعضاء جهاز التدريب يحسن كفاءة عملية التدريب. 

 وتشمل :  عوامل مالية  -ج

 المخصصات المالية لتموي البرامج. -1

 صرف الحوافز التدريبية.  -2

 وتشمل :   عوامل عملية التدريب -د

 طرق التدريب ،مشاركة المتدرب ،التغير في السلوكيات واالتجاهات....  -1

ادارة البرامج التدريبية ،تشغيل البرامج واالشراف عليها من تهيئة مواد تدريبية واالدوات والتجهيزات  -2

 واالنتظام في اوقات المحاضرات .

 عناصر مهمة في انجاح العملية التدريبة  

قادرا على    تحديد اهداف التدريب ،يتم صياغة االهداف بشكل يوضح االشياء التي سيكون المتدرب  -  
 ادائها بانتهاء الدورة و وتكون متناسبة مع احتياجات العاملين ومحققة رغباتهم. 

اسية الواجب مراعاتها في تحديد الوقت تحديد التوقيت الزمني للتدريب : تؤخذ االعتبارات االس -
للتدريب من االوقات غير المزعجة والمؤثرة على غياب الموظف عن عمله ويؤخذ من وجهة  
التدريبية ،مع االلتزام   المدربين والقاعات  التدريب، كذلك يؤخذ مدى توفر  المدرب وقت  نظر 

 بأوقات االعتمادات المالية للتدريب. 
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،وهو  - التدريب  موقع  وحساب    تحديد  للمنظمة  بالنسبه  ومهم  للمتدرب  بالنسبة  مهم   عنصر 
 التكاليف:  

 التدريب الداخلي البعيد عن العمل.  -أ
 التدريب الداخلي اثناء العمل . -ب 

 التدريب الخارجي   -ج
 

 تحديد الفئة المستهدفة من التدريب ،حيث يحدد طبيعة عمل وشروط  -
 .تحديد نوع التدريب المطلوب إعطاؤه -
التأسيسي     للتدريب  ستعطى  االولوية  كانت  اذا  فيما  التدريبية  االحتياجات  تحديد  يظهر   سوف 
 .التدريب المتخصص المتقدم أو تدريب إنعاشي أو إعادة التدريب ….الخ أو 
 . تحديد مدة التدريب    -
 . تصميم البرامج والدورات   -
  .االهتمام بالوسائل التعليمية   -
 . تكلفة التدريب   -

 

 

 
 
 

 معيقات التدريب وخططة : 
 

 المعيقات :  -1
 محدودية المخصصات المالية والموارد المتاحه.  .أ

طبيعة العمل لبعض الموظفين قد تكل عائق للمشاركة ،بعض الموظفين يصعب حضورهم    ب .

 الدورات التدريبية على الرغم بأنهم معنيين بهذه الدورات.
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 حلول المعيقات :   .ب

 الداخلي ، حيث  يكون غير مكلف ماديا. التركيز على التدريب   -أ

 االستفادة من التدريب الذي تؤمنة بعض الجهات الدولية او الهيئات.  -ب

خارج   -ت دورات  عقد  يمكن  عملة  بمكان  للتواجد  الموظف  حاجة  مشكلة  على  للتغلب 

 اوقات الدوام الرسمي في مكان العمل. 

 بشكل عام فأن مقومات العملية التدريبية  هي : 
المادة العلمية المكتوبة   -4         المادة العلمية الشفوية       -3المدرب         -2   المتدرب    -1

 المكان  -7       الوسائل المساعدة والمعينة   -6االساليب التدريبية المستخدمة   -5
     الحوافز  -9الزمان          -8                  

 

 
 . لتدريبية والتي تعتبر بشكل عام عوامل مؤثره بالتدريب حيث تعتبر هذه المقومات هي عناصر العملية ا

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية التدريب 

 أهمية التدريب: 

 : اهمية التدريب بالنسبة لالفراد )العاملين( -أ
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اداء واجباتة  يتم بناًء عليها  ومهارات وخبرات ضرورية للموظف الجديد    يوفر معلومات أساسية   -1

 بكفاءة وفاعلية. 

 الضرورية للموظفين القديمين وذوي الخبرات السابقة.استكمال القدرات  -2

 تكييف وتوجية الموظف للظروف واالوضاع القائمة بالمنظمة.  -3

 المسانده والدعم لقدرات الموظف.  -4

التطوير المستمر للعلوم والمعارف والتي تهم الموظفين والذي ينعكس على نظم اساليب العمل   -5

 في المنظمة. 

 ن لتولي وظائف او مناصب ذات مستويات عليا.تنمية وتطوير قدرات العاملي  -6

 تطوير وتحسين سلوكيات العاملين في العمل .  -7

 ترشيد االنماط والعادات السلوكية،وتطوير القيم واالتجاهات النفسية للعاملين.  -8

 (5) اكتساب العاملين ميزات مادية ومعنوية.  -9

 : اهمية التدريب بالنسبة للمؤسسة  -ب
 تحسين وتطوير وزيادة انتاجية المؤسسة والموظف .   -1

 تطوير العالقات البشرية داخل بيئة العمل في المؤسسة. -2

زيادة قدرات ومعارف المستويات االدارية )التنفيذية ،االشرافية( في المؤسسة والذي ينعكس على   -3

 ادارة وقرارات المؤسسة.

 
، مكتبة العبيكان ، الرياض ،   ادارة الموارد البشرية ) األسس النظرية والتطبيقات العملية ((.رشيد ، مازن فارس ،    5

 . 688م ، ص : 2001
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مختلف   -4 على  والمدراء  القيادات  قدرات  يرفع  تحديد  التدريب  في  والقيادية  االدارية  مستوياتهم 

اتخاذ   في  العلمية  االساليب  واتباع  المشاكل  وتحليل  واالستراتيجيات  السياسات  ورسم  االهداف 

 القرارات في المؤسسة.

 زيادة قوة المؤسسة التنافسية.  -5

 ازدياد قوة المؤسسة بامتالكها راس المال الفكري من العاملين المهره والمدربين.  -6

 يفيد في التشخيص والتخطيط لحل مشاكل المؤسسة .  التدريب -7

تخغيض النفقات وتقليل الهدر من خالل رفع الكفاءات وتحقيق االهداف والحصول على مستوى   -8

 اعلى من انتاجية العمل التي يتم تحقيقها من خالل التدريب. 

 6االستخدام االمثل للموارد المادية.  -9

 انواع التدريب 

 التدريبية التي يشملها التدريب : البرامج 
 مجموعة الوصفات الوظيفية المتشابهه ) خدمة عمالء.....(.   -1
 مجموعة القدرات الفردية الذهنية )مهارات اتصال ، ....(.  -2
 مجموعة الفرق )المهمات( المتخصصه )تقييم االداء، اعداد نظم ......(.  -3
 ي ......(. مجموعة تدريب القاده )تفكير استراتيجي، تفكير ابداع -4
 مجموعة المهارات الحرفية )المهنية( )ادخال بيانات حاسوب ،اعداد موازنات ......(  -5

 :    انواع التدريب

 
6    ، حسين   ، عبدالقادر  البشرية(.  الموارد  تدريب  ،    اساسيات  والنشر  للطباعة  العربي  دار   ، دمشق   ،

 . 200م ، ص 2002
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باعتبار التدريب وسيلة لتحقيق اهداف المؤسسة،وذلك من خالل تنمية االفراد واالرتقاء بمستويات ادائهم،  
الهدف،وطبيعة العمل،والمستوى الوظيفي،ويختلف من مؤسسة الى اخرى  لذا فأن التدريب يختلف باختالف  

 حسب طبيعة العملية االنتاجية نفسها،وحسب مقدرتها المالية وامكانياتها وعدد العاملين. 
بعض منها   الى  التعرض  يتم  للتدريب ،وسوف  تقسيمات عديدة  بأن هناك  القول  يمكن  ذلك  وبناءا على 
: (7 ) 

 
 حسب مرحلة التوظيف: -1

 التدريب في المراحل االولى من التوظيف،اي العاملين الجدد.  -أ
 التدريب في مراحل متقدمة من التوظيف،تدريب العاملين القدامى.  -ب

 
 حسب المستوى الوظيفي : -2

 التدريب المهني ،التدريب في مجال الحرف.  -أ
 التدريب التخصصي ،ويشمل الوظائف االعلى من الوظيفة الفنية والمهنية.  -ب
 التدريب االداري،تدريب االدارة العليا الو االشرافية او الوسطى .  -ت
 . تدريب المدربين -ث

 

 التدريب حسب المكان : -3
 تدريب داخل المؤسسة .  -ج
 تدريب خارج الموسسة.  -ح

 التدريب حسب الغاية : -4
 برامج التوجية والتدريب .  -خ

 
، المعهد العربي للتخطيط في الكويت    التدريب اثناء الخدمة ) المفهوم واألهمية ((. محمد ، يعقوب ،    7

 . 105م ، ص 2002،الكويت ،  
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 التدريب العالجي .  -د
العامل   -ذ سالمة  على  ،للحفاظ  االمن  على  ممتلكات  التدريب  على  والمحافظة  العمل  وسالمة 

 المؤسسة.
 التدريب بغرض الترقية.  -ر

 

 حسب مستوى التدريب : -5
 تدريب تنويري ،المهام العامة للوظيفة.  -أ

 تدريب تشغيلي ،على االمور الفنية للوظيفة.  -ب
 (8) تدريب تطبيقي ، تخصصي وعملي وميداني.  -ت

 

 تحديد االحتياجات التدريبية 

يتم   التي  العملية  اهي  القرارات ووضع  واتخاذ  التدريبية  تحديد وترتيب االحتياجات  تلبية  بها  بشأن  لخطط 
 هذه االحتياجات  

 تحديد الفئة المستهدفة بالتدريب .  -

 تعريف وتحديد االحتياجات .   -

 قياس مستوى القصور ومعوقات األداء .  -

 ترتيب االحتياجات حسب األولوية .  -

 . نتائج تحديد االحتياجات تحديد أهداف التدريب بناء على  -

 ؟  نوع ومستوى التدريب المطلوب   ما هو 

 
8    ، ليث   ، عبدالرحمن  الحكومية(.  المؤسسات  في  التدريبية  االحتياجات  االدارة   تخطيط  كلية  مجلة   ،

 . 170، ص : 321واالقتصاد  ، جامعة بغداد ، العدد 
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 ؟  األفراد الذين يحتاجون الى تدريب من هم 

 :  االحتياجات التدريبية

فنية او سلوكية يراد تنميتها او تغييرها او تعديلها اما بسبب    –معلومات او اتجاهات او قدرات معنية  هي  
 تغيرات تنظيمية او انسانية ، او بسبب ترقيات او تنقالت او حل مشكالت متوقعة .  

تجاهاتهم  نواحي ضعف او نقص فنية او انسانية واقعية او محتملة في قدرات العاملين او معلوماتهم او ا
 ( 9) او مشكالت محدد يراد حلها . 

 فوائد وأهمية تحديد االحتياجات التدريبية لالفراد واملؤسسات 

 يوفر معلومات أساسية يتم بناء عليها وضع المخطط .  -

 يقود الى التحديد الدقيق ألهداف التدريب .  -

 يساعد على تصميم برامج تدريب موجهه للنتائج .  -

 فعالية وكفاءة التدريب . يؤدي الى تحسين  -

 يحدد المستهدفين من التدريب .  -

 يحدد نوعية التدريب .  -

 الخ(  000يوفر معلومات عن العاملين )من حيث العدد ، العمر، المؤهل، الوظائف   -

 يحدد الصعوبات ومشاكل األداء التي يعانيها العاملون .  -

 يوفر وثائق ومواد تدريب .  -

 
م ، 2006، عمان ، دار الفارابي للنشر والتوزيع ،    اسس تحديد االحتياجات التدريبية(. حسين ، رائد ،    9

 .  65ص : 
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 ة االمور المتعلقة بالعمل . يزيد من مشاركة العاملين في مناقش -

 ( 10. ) يساعد المدربين على تصميم برامج تلبي احتياجات المتدرب بدقه   -

 

 تحديد االحتياجات التدريبية  خطوات 

 

 

 تحليل التدريب؟  

 

 

 

 نوع التدريب المطلوب ؟   

 

 

 يحتاجون التدريب؟ الذين   

 

 

 تحليل التنظيم والعمل والفرد

 

 

 

 

 
10    ، حسين  خالد   ، عبدالرحمن  البشرية(.  الموارد  ادارة  في  واثرها  التمكين  تنمية    استراتيجية  مجلة   ،

 . 168، ص 1998الرافدين ، العدد الثامن عشر ، السنة السادسة ، 

 تحليل التنظيم 

 تحليل العمل 

 تحليل الفرد 

 اين 

 ما

 من
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 (11)  طرق تحديد االحتياجات التدريبية

 تحليل التنظيم 

 
 تحليل العمل 

 
 تحليل الفرد 

 
 الفهم الواضح ألهداف المنظمة 

 
الوظيفة  عن  المتوافرة  البيانات  مراجعة 

 )الوصف الوظيفي(  
 

، الوظيفيففففففة )المففففففؤهالت المواصفففففففات
وتخصصفففات الخبفففرات ، الوظفففا ف التفففي 
يشغلونها واالعباء التففي يؤدونهففا واالدارات 

 واألقسام التي يتبعونها(  
 

تحليل الهيكل التنظيمي للمنظمة )االدارات ، 
السلطة   توزيع   ، االفراد   ، االقسام 

 والمسؤولية ، التفويض ....الخ(  
 

السن،   االداء الفعلي للوظيفة   ، )الجنس  الشخصية  الخصا ص 
للعمل  حب   ، للتعلم  االستعداد   ، القدرات 

 ورغبته في اتقانه ، تقييم االداء( .
 

 ولوا حها  تحليل سياسات المنظمة
 

  لمشاهدةا
 
 

تقييم    ، الداء  )معدالت  السلوكية  الجوانب 
من  عالقاته   ، االخرين  مع  تفاعله   ، الداء 
الدوافع   ، والمرؤوسين  الزمالء   ، الرؤساء 

. ) 
 

)العدد  للمنظمة  العاملة  القوة  تركيب  دراسة 
، نوع  الخبرة   ، التعليم   ، العمر   ، الجنس   ،

 الوظا ف ... الخ( 
 

 الستقصاءاتا

 تحليل المناخ التنظيمي
 

 قوا م االحتياجات  
 

نشاط  في  والتغييرات  التطورات  دراسة 
 المنظمة وحجم العمل  

 

 راء الخبراءا

 تحليل الدوريات والبحوث العلمية والميدانية   

 

 تحديد االحتياجات التدريبية اخطاء 

 ال يتم تحديد االحتياجات التدريبية بالشكل العلمي ويكون ذلك لألسباب التالية: أواًل :

 بأهمية تحديد االحتياجات التدريبية. عدم وعي اإلدارة  .1
 تعجل تنفيذ البرامج التدريبية فال يسمح الوقت باالنتظار لتحديد االحتياجات الفعلية.  .2
 االهتمام بالكم وليس بالكيف و أعداد المدربين ليس بمهارتهم أو سلوكهم الذي اكتسبوه.  .3
 إسناد التدريب إلى غير مدربين وغير مهتمين.  .4

 
11    ، فائق   ، جميل  تدري(.  في  األستراتيجي  البشريةالتحليل  الموارد  البحوث    ب  مجلة   ، القاهرة   ،

 .  185م ، ص 2002، السنة الرابعة ، 16االقتصادية العربية ، العدد 
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فعند التقويم نجد أن التدريب لم يف باالحتياجات    بلة التدريب لالحتياجات التدريبية الفعليةثانيًا : عدم مقا
بزمن وكم, وتصميم   تدريبية محددة  لم توضع على شكل أهداف  تم تحديدها  التي  وذلك ألن االحتياجات 

 برنامج محدد ومدربين وتنفيذ وتمويل وتقويم ناجح. 

فتكرار االحتياجات التدريبية بنفس الخطط    ية بأكثر من الخطط التدريبيةثالثًا :تكرار نفس البرامج التدريب
يناقض أساس التنوع والتغير في الظروف وطرق األعمال وإدخال تعديالت تنظيمية وفنية وقدوم أشخاص 

 جدد وترفيع آخرين وتزايد أعداد ذوي المؤهالت العالية. 

يستند   التي  البيانات  في  واضح  قصور  :هنالك  المؤسسات رابعًا  بعض  في  التدريب  ذلك    إليها  ويكون 
ونقص وعي   ومعالجتها  المعلومات  جمع  الحديثة في  باألساليب  األخذ  لعدم  المعلومات  نظم  في  القصور 

 المدير المختص أو مسؤول التدريب بأهمية المعلومات لنجاح التدريب. 

التدريبية االحتياجات  تحديد  في  أخطاء  :حدوث  ال  خامسًا  االحتياج  في  وأن  ماهو موجود  يخالف  تدريبي 
فالمشكالت   األخرى  والمشكالت  التدريبية  المشكلة  بين  فصل  على  القدرة  عدم  على  ذلك  ويكون  الواقع, 
ينفعها.فماذا   التدريب أكثر مما  التدريب وهنا قد يضرها  بالتدريب وهناك مشاكل تحل بغير  التدريبية تحل 

وتخص مؤهالته  تتناسب  ال  موظف  في  التدريب  السبب ضعف  يجدي  يكون  وقد  ودوافعه؟  وطموحه  صه 
 نظام الحوافز. 

معلومات إضافة  يكون  بحيث  األثر  انتقال  وأداء   سادسًا :ضعف  وسلوك  ومهارات  قدرات  تنمية  ليس  و 
إلى إحداث  التدريب يهدف  له مدخالت وعمليات ومخرجات وأن  التدريب  بأن  نظرًا  الموظف, وعلى ذلك 

واتجاهاته لمقابلة االحتياجات فهنا يكون السبب عائدًا إلحدى المدخالت    تغييرات في سلوك الفرد وذهنيته
 من مدربين أو األسلوب أو محتوى البرنامج وغيرها .

الموظفين قدرات  وتنمية  هو صقل  هدفها  أن  رغم  التدريبية  بالبرامج  األفراد  اهتمام  :عدم  وإثراء   سابعًا 
ين في تحديد األهداف واالتفاق عليها , ولم يتناقشوا في معلوماتهم ,ويكون ذلك ربما لعدم مشاركة المتدرب 
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تساعد   التي  المهارت والمعلومات والطرق  لمقترحاتهم و آرائهم عن  يسمع  ولم  التدريبية  احتياجاتهم  تحديد 
 على األداء األفضل في وظائفهم . 

 التخطيط للتدريب 

المتعلقة بأعمالهم وأساليب األداء األمثل فيها ، وصقل  يقصد بالتدريب إكساب اإلفراد المعلومات والمعارف  
تجد   ولم  يختزنونها  التي  الطاقات  استثمار  وتمكينهم من  وتطويرها  بها   يتمتعون  التي  والقدرات  المهارات 
طريقها لالستخدام الفعلي بعد، باإلضافة إلى تعديل السلوك وتطوير أساليب األداء التي تصدر عن اإلفراد  

اجل من  أهداف   وذلك  إلى  الوصول  وتأمين  العمل  في  والتطوير  التحسين  من  والمزيد  الفرص  إتاحة 
 .اإلنتاجية المتصاعدة

الحالية   أعمالهم  في  والكفاءة  الفاعلية  اكتساب  على  الموظفين  يساعد  المفهوم  بهذا  التدريب  أن  نجد  لذا 
ع فضال   ، تطوير    لىوالمستقبلية  مجال  في  الزاوية  حجر  يعتبر  التدريب  شتى  أن  في  العاملين  كفاءة 

 . المجاالت المختلفة وفي كافة المنشآت على اختالف أنواعها

التطور المنطقي المستمر للمعلومات والخبرات والمهارات والتصرفات، و أي   بأنه  التدريب  يوصف •
 . جهد منظم لتزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات

وتغيير(  هي  التدريب  طبيعة • وتحويل  )وتحريك  نقل  إلى  :  المدرب  من  والعلم  والمهارة  المعرفة 
 . المتدرب

كونه: التدريب  فلسفة  أما • الفرد منذ  نشاطا   فهي  والتغيير، ويعمل على تطوير  باالستمرارية  يمتاز 
عمليا  تطبيقا  نظري،  علم  الدراسية من  حياته  في  تعلمه  ما  تطبيق  من  بتمكينه  بالوظيفة،  التحاقه 
وتزويده بما يطرأ من تطورات في مجال وظيفته وتخصصه بشكل  ايجابي وإكسابه  سلوك جديد أو  

 تعديل سلوكه السابق.  
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 ما هو التدريب 

للمعرفة و المهارات و االتجاهات التي يحتاج إليها الفرد حتى يتمكن   التدريب هو عملية تطوير منظمة 
 بكفاءة وفاعلية وإبداع.   من القيام بأداء واجباته األسرية والمهنية 

مية البشرية  ونحن كمجتمع عربي شرقا وغربا انتشرت عندنا مصطلحات الدورات التدريبية أو دورات التن  
يعرف   بالنصاب، وحتى  والمحترف  بالطالح  الصالح  واختلط  أشخاص غير مختصين  تدار من  وأصبحت 

 . الفرد في أي دورة يشترك وأي مدرب يجالس عليه أن يتحرى الموضوع بدقة

سليمة التدريبية للعملية  التخطيط يتم سياسة  وضع  خالل  شكل    يتم للتدريب من  في  ترجمتها 
أهداف تدريبية برامج حدود التدريب تحقق  بالعملية   في  القيام  خالل  ومن     وعملية التدريبية المتاحة، 

 تستهدف تحقيق النتائج  المرجوة.  تخطيط

 في البرنامج التدريبي  أوجه القصور 

              

واشتراكهم فيها أو زيادة  إن نجاح التدريب للعاملين في المنظمة ال يكون بمجرد عقد العديد من  الدورات  
أعداد المشاركين بها  أو  طول الفترة الزمنية للدورة وإنما يكون بتنمية المهارات وصقلها وتطويرها وانعكاس  

 ذلك على اإلنتاجية في العمل والحياة الشخصية . 

منها   المبتغاة  األهداف  تحقيق  أوعدم  الدورات  فشل  في  تتسبب  التي  األسباب  من  الكثير  ونذكر  وهنالك 
 أهمها:   

لمجرد  .1 فقط  تعقد  الدورات  فكثير من هذه  المتدرب  بعمل  التدريبية  للدورة  وثيقة  عدم وجود عالقة  
بغض   استهالك   الدورات  هذه   وتنفذ   بعملها  تقوم  التدريب  إدارة   أن   إلثبات  التدريب  ميزانية  

الحقيقية   الدراسة  ومتجاهلين  المردود   عن   ودراسة     واالختيارالنظر  الدورات   لتلك  األنسب 
 . االحتياجات التدريبية 
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العملية  الكافية لتغذية تركيز الدورة التدريبية على الجانب النظري فقط فال يكون للمدرب الخبرة    .2
الجانب النظري مع  التطبيقي وبالتالي يفشل في تنمية  مهارات وتطوير أداء المتدربين للوصول  

 للغاية المطلوبة. 
الموظف  .3 إرسال  يتم  بحيث ال  العمل  لمصلحة  الحقيقية  الحاجة  المتدربين حسب  اختيار  يكون  ال 

بالمدي  لهم عالقة  إرسال من  فيتم  للدورة  الدورة المناسب  وتعتبر  معه   لوجود عالقة خصوصية  ر 
نوعا من المكافأة والتنفيعات وبالتالي يحرم الموظف المختص والمستحق من حضور هذه الدورات 

 . ويحرم من التطوير والذي سينعكس على الفائدة للمنظمة 
ك الدورات فالبد من وجود رغبة وقدرة لدى المتدرب لالستفادة من تل  :عدم وجود  الرغبة  للمتدرب   .4

 . فأي عمل مهما كان إذا لم يقترن برغبة فإنه حتما سيفشل
العلمي  .5 المحتوى  بتطوير  المدربون  الكثير من  يقوم  فيكون سيئا فال  التدريبي  والمحتوى  المادة  قدم 

 للمادة فالمدرب يحاول فقط استغالل المادة التدريبية التي يمتلكها
 . علمية بطريقة سلسة إلى المتدربين عدم قدرة المدرب على عرض وتوصيل المادة ال .6
والنقاش   .7 األسئلة  طرح  فرصة  وإعطائهم  المتدربين  إلى  المدرب  قبل  من  كاف  اهتمام  وجود  عدم 

 والتأكد بأنهم حصلوا على المعلومات والمهارات التي يحتاجونها. 
التهوي  .8 مثل  التدريب  قاعة  في  الضروريات  توفر  حيث  من  للتدريب  المناسبة  البيئة  توفر  ة  عدم 

 . اإلنارة المناسبة والمساعدات التدريبية بشكل عام, وسائل التدفئة والتكييف, المناسبة
وجود بيئة عمل غير مناسبة ال تساعد المتدربين على تطبيق ما تعلموه وتمكينهم من نقل المهارات  .9

قاومة التي اكتسبوها من تلك الدورات ألجل تطوير العمل وزيادة اإلنتاجية في مكان عمله بسب الم
 التي يجدها من مسئوله فيرفض سماعه واالستفادة مما اكتسبه من هذه الدورة.
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 كيفية اختيار األسلوب التدريبي 

أساليب التدريب هي مجموعة الطرق، والوسائل، واألدوات المتبعة في توصيل وتعريف المتدّربين بطبيعة  
 :الزمنية لتدريبهم،ومن أساليب التدريبالعمل الذي يجب أن يقوموا به، بعد انتهاء المدة 

وسيلة تدريبية ،يقوم فيها المدّرب بطرح المعلومات واألفكار الخاصة بالمادة وهي  : المحاضرات  .1
الستيعاب   والمتدربين  المدرب  بين  الحوار  إلى  المحاضرة  تخضع  أن  المهم  ومن  التدريبية، 

المحاضرة المحاضرات  .  تفاصيل  هذه  المدرب وتتمّيز  بين  مسبق  لترتيب  وفقا  عقدها  بإمكانية 
والمتدربين دون الحاجة إلى وجود مكان ثابت لحضور المحاضرة كما أّنه من الممكن االستعانة  
بوسائل تدريبية مساعدة، ولكن في المقابل تقع مسؤولية المحاضرة على المدّرب وحده، كما أن  

 . على سير المحاضرة بشكل جيد دور المتدربين قد ال يكون تفاعليًا، مما يؤثر
 : ومن ممّيزات التدريب عن طريق المحاضرات •
 . أنها مكتوبة، ويتم تلخيص النقاط التي تحتاج إلى تدوين  -
 .  يتم شرح مفصل للمادة النظرية  -
 .  هنالك برنامج خاص بمراجعة المادة التدريبية -
 . هنالك قدرة على استيعاب اكبر عدد من المتدربين -

 االمناقشات :  .2
األسئلة   من  مجموعٍة  طريق طرح  عن  رئيسي،  بشكل  الحوار  على  يعتمد  تدريبي  أسلوب  هي 
المعلومات   على  المبنّية  الشخصية  لتخميناتهم  وفقا  عليها  اإلجابة  وعليهم  المتدربين،  على 

الدقيقة من خالل   باإلجابة  االستعانة  ثم  ومن  التدريبية،  المادة  من  وتساعد  المكتسبة  المدرب، 
أسلوب  ومختلف عن  ما،  نوعًا  بأسلوٍب جديد  للمتدربين  المعلومات  توصيل  الطريقة على  هذه 

 .التلقين المّتبع غالبًا في المحاضرات
 

 : الندوات .3
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وجود   على  رئيسي  بشكل  وتعتمد  المحاضرات،  من  أطول  زمنية  مّدة  ذات  تدريبية  وسيلة  هي 
كم فيها،  المشاركين  األطراف  بين  تزويدهم  نقاش  طريق  عن  مسبقًا  المتدّربين  إعداد  يتم  أّنه  ا 

بالنقاط الرئيسية التي ستطرح في الندوة، وتساهم الندوات في مساعدة المتدربين على طرح أسئلة  
جديدة للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتعني الندوة أيضا بأنها هي مجموعة من األفراد يجتمعون  

في   الحوار  باب  وفتح  واحد  مكان  نقولفي  وعندما  األمور  فإنها   بعض  الجماعة  تعني  ندوة 
تجمعهم وتنقسم أنواع الندوة إلى ثقافية ودولية وصحفية وعلمية ويمكن تعريفها أيضا بأنها هي  
االجتماع أو اللقاء الذي يتم تنظيمه مسبقا والذي يتم تجميع األفراد فيه من أحد المجاالت ويتم 

   .بعض الموضوعات األكاديمية  مناقشة
 

 المؤتمرات:  .4

المحاضرات،  في  الموجودة  الخصائص  كافة  تجمع  وحوارية  تدريبية  ووسيلة  طريقة  هي 
والمناقشات، والندوات، وَتهدف إلى تعريف المتدربين بشكل كامل، ومفصل عن المادة في تنويع  

 األفكار المطروحة، والمساعدة في تحفيز المتدربين على المشاركة الدائمة
 العمل: تطبيق  .5

جعل   في  الطريقة  هذه  وتساهم  بالتدريب،  المرتبط  العمل  لنوع  التدريبي  الميداني  التطبيق  هو 
العمل   بتطبيق  المدّرب  فيقوم  التدريبية،  المادة  من  العملي  الجانب  فهم  على  قادرين  المتدربين 

إتق يتّم  حتى  وهكذا  بها،  قام  التي  الخطوات  ُيكّرروا  أن  منهم  يطلب  ثّم  ومن  كافة  أمامهم،  ان 
 . المهارات التدريبية المطلوبة للبدء بتطبيق العمل فعلياً 

 الواجبات :  .6
هي وسيلة لتحفيز المتدربين على البحث، وتقديم تقارير مفصلة حول موضوع المادة التدريبية،  
للمادة   استيعابهم  مدى  ومعرفة  المتدربين،  أداء  تقييم  على  التدريبي  األسلوب  هذا  ويساعد 

 . تهم على تطبيق النقاط األساسية التي تعتمد عليهاالتدريبية، وقدر 
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 معايير التدريب الفعال

 هذه المعايير تنقسم إلى ثالثة أنواع: 

تتعلق تتعلق بالمدرب معايير  التدريبية ومعايير  المعيار، بالحقيبة  مفهوم  متصور     واألخيرة  نموذج  وهو 
نقول   والتَّقييم، وعندما  للحكم  به غيُره  الدورات ُيقاُس  جميع  يقاس عليها  التي  األمور  أي  التدريب  معايير 

وحتى يكون للتدريب قيمة ومكانة سامية تخدم المجتمع  .  الموجودة على الساحة لمعرفة الصالح من الفاسد
 المحلي وتساهم في العملية التنموية وتبعده عن التجارة. 

 والسمسرة ويمكن في هذا المجال تقديم المعايير التالية: 

 معايير المدرب الفعال:  -أوال

المدرب  :المدرب   فأن  وبالتالي  واالتجاهات،  والمهارات  للمعرفة  التطوير  عملية  عن  األول  المسؤول  هو 
والخبرة في مجال معين ليطور  يحتاج للتأهيل األكاديمي المستمر الذي يطور المعرفة لديه، وأيضا الكفاءة  

المهارات. أما االتجاهات والقناعات فهي كتحصيل حاصل من تطوير للمعرفة والمهارات . فعند مطالعة  
 أي إعالن للدورة أو محاضرة للمدرب الفالني البد أن نجيب على األسئلة التالية:

 ؟هو المستوى و التخصص األكاديمي للمدرب ؟ وما عالقته بالدورةما هو 

 ما النجاح العملي الذي قدمه المدرب في عمله و بيئته؟ 

 ؟ هل للمدرب انتماء و انحيازا لجهة أو تيار معين 

في  دورة  حضور  نريد  المثال.  سبيل  فعلى  التدريبية،  الدورة  تحتاجه  لما  مؤدية  تكون  أن  يجب  واألجوبة 
 هو التدريس اإلبداعي فالمعايير التي من المفترض أن تكون في المدرب
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التربية    علوم  في  علمي  بحث  أو  تخصص  له  يكون  االنتماء    أن  وأيضا  التدريس،  في  للخبرة  إضافة 
تعليمية   معتمدة   لمؤسسة  جهة  أو  وزارة  التجربة    يكون أو  عن  ناهيك  التدريس،  مجال  في  لها  مشهود 

  المشرفة في مجال التدريب.

  معايير الحقيبة التدريبية – ثانيا     

  :التدريبية تتكون من ثالثة أشياء رئيسةالحقيبة 

دليل المدرب والمادة التدريبية، وحسب األدبيات في هذا المجال تقسم معايير جودة المادة  –  دليل المتدرب 
 :التدريبية إلى التالي

 المالئمة: هي تلبية الحاجة التدريبية للمتدربين.  -
التدريبية   - الحقيبة  بناء  التزام  مدى  هي   : المؤسسية االنتظامية  واإلجراءات  المعايير  ضوء  في 

 .المطلوبة
 المرونة: وتعني مدى قابلية المادة التدريبية للتطبيق وفًقا للظروف واإلمكانات المتاحة  -
 وتعني مدى اتصاف الحقيبة التدريبية بالوضوح وحسن تنظيم المحاور وتسلسلها.  الدقة: -
الحقيبة   الصدق - محتوى  مصداقية  مدى  وتعني  من :  وخلوها  والبيانات  المعلومات  في  التدريبية 

 . سياسة المنطق المقلوب
 الشمول: مدى شمول الحقيبة التدريبية للغايات واألهداف.  -
 القابلية للتطوير: مدى إمكانية تطوير الحقيبة التدريبية مستقبال وفقا للمتغيرات. -
 ات المتطورة. المواكبة: وتعني مدى توافق الحقيبة التدريبية مع خصائص المتغير  -
 : وتعني مدى وفاء الحقيبة التدريبية بطموحات المستفيدين .  الوفاء -
 : وتعني مدى التزام الحقيبة التدريبية بتوافق محتواها وترابطه .  التوافق -
 . : وتعني مدى التزام الحقيبة التدريبية بتكامل الخبرات التعليمية ضمن محتواها التكامل -
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 التدريب: معايير مؤسسة 

،  معتبر الكثير من المؤسسات التدريبية الموجودة في الساحة التدريبية العربية بال مقر وال نظام إداري  إن  
وإنما عبارة عن شخصين أو ثالثة ينظمون نشاط تدريبي معين  و يحررون شواهد رخيصة ليوزعوها في 

ت بين اإللكترونية الوهمية و المعتمدة  بتأجير مؤقت لمكان التدريب. وباقي المؤسساويقومون    آخر الدورة  
قلة   و  أساس.  أي  لها  ليس  جامعات  واعتماد    من  لها مقر  المؤسسات من  من  األصابع  تعد على  قليلة 

 ورخصة تجعلها تليق بمستوى تقديم خدمة التدريب. 

وهنا نقدم    لكن ما يهم المتدرب من المؤسسة هو اعتمادية الشهادة المقدمة في آخر التدريب ومدى فعاليتها.
البحث   محركات  في  الجهة  اسم  كتابة  وهي  معينة،  جهة  اعتماد  من  التحقق  لكيفية  بسيطة  خطوة  للناس 
المعروفة، واالطالع على التصنيف العالمي لها و تاريخها وأهم ما قدمته. وحتى ال يختلط الحابل بالنابل  

ال  تحقيق  هو  وإنما  باألساس  الشهادة  هو  ليس  التدريب  من  إلى  فالغاية  يؤدي  بحيث  األداء   في  تطوير 
العمل وتطوره ورفع كفاءته اإلنتاجية وتحريك قدراته ومهاراته في اإلبداع والمواكبة لكل   أدائه في  تحسين 

 . حداثة تطرأ على العمل 

 تنفيذ برنامج التدريب 

وأخصائي  إن   المدير  فعلى  خارجها،  أو  الشركة  داخل  البرنامج  هذا  كان  وسواء  البرنامج  التدريب تنفيذ 
اإلشراف على التنفيذ، والتأكد من أن التصميم الذي وضع قد أمكن تنفيذه. ويتضمن تنفيذ برنامج التدريب 
أنشطة مهمة هي وضع الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج، وترتيب مكان وقاعات التدريب، والمتابعة اليومية  

 . لسير البرنامج
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 الجدول الزمني للبرنامج

 أيام 4البرنامج: عدد أيام  •

 تبدأ السبت ....../ ....../ ......  •

 وتنتهي األربعاء ....../ ....../ ......  •

 وقت االنعقاد: يوميًا من الساعة ص وحتى بعد الظهر  •

 جدول الجلسات:

 ص.   10:30ص وحتى   9الجلسة األولى: من • 

 ص.  11ص وحتى   10:30• راحة: من 

 ص.   12:30ص وحتى  11• الجلسة الثانية: من 

 بعد الظهر.  1ص وحتى   12:30• استراحة :من 

 بعد الظهر.   2بعد الظهر وحتى   1• الجلسة الثالثة: من 

 :أحداث مهمة 

 ( التسجيل للبرنامج: 1)

 يتم يوم السبت الموافق ....../ ....../ ......  •

 ص  8:30ص وحتى  8من الساعة  •

 ( اختبار نهائي: 2)

 ....../ ....../ ...... يتم يوم األربعاء الموافق  •
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 بعد الظهر02.00ظهرًا وحتى   12:30من الساعة  •

 حفل الختام:     

 يتم يوم األربعاء الموافق ....../ ....../ ......  •
 بعد الظهر.  2ظهرًا وحتى   1:30من الساعة  •
ويتضح من هذا الجدول أنه يتضمن عدد أيام البرنامج، وعدد الجلسات في كل يوم، وزمن بداية   •

 اية كل جلسة، وموعد االستراحة، والتسجيل، واالختبارات، وحفل الختام. ونه
 :قاعات التدريب •

ويؤثر الترتيب الداخلي لحجرة التدريب على فاعلية هذا التدريب، فالطريقة التي تنتظم بها المقاعد 
مكانية  والمنافذ ووسائل  التكييف ومكان المدرب كلها ذات تأثير على إمكانية توصيل المعلومات وإ 

 . مشاركة واستجابة الدارسين في المناقشة
 

اقبة التدريب  اقبة وأنواع مر  مر

 هنالك العديد من أنواع المراقبة على التدريب   •

فالرقابة تعني التأكد من سالمة األداء بالتعرف على االنحرافات التي تحدث عما خطط له أي عن االتجاه  
الخطوات   واتخاذ  المستهدف  وعن  المنهج  الصحيح  في  المتاحة  الوسائل  باستخدام  لتصحيحه  الالزمة 

 .  التدريبي

 : وضع معايير أو مقاييس الرقابة         

ثم الرقابة على األداء من خالل    -ويكون ذلك بمعرفة االحتياجات ثم وضع الخطط الالزمة لتحقيقها  -
 وضع معايير لقياس مدى تحقق األهداف واإلنجاز

 ضوء المستويات المقررة . تقييم األداء في  -
 تصحيح االنحرافات. -
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 :   خصائص الرقابة على التدريب

 ليست سلطة مثقلة ولكنها أحد عناصر العملية اإلدارية في التدريب  -
 تبدأ مع وضع الخطة حتى النهاية  -
 الرقابة على كل المستويات المتصلة باألداء التدريبي  -
عن التنفيذ لتكون لديه الحرية والحيادية في استخدام    يجب أن يظل المسئول عن الرقابة بعيد -

 . األدوات والمعايير

 كيف تتم عملية الرقابة على التدريب ؟ 

 التأكد من صحة وسالمة تطبيق اللوائح والنظم والقواعد المحددة للنشاط التدريبي  -
 دفاتر....(  –وثائق  –إتباع اإلجراءات والخطوات الالزمة ) مستندات  -
 .... (  -ساعة  –استخدام األدوات المساعدة ) كمبيوتر  -

 متطلبات الرقابة السليمة على النشاط التدريبي

 . سرعة كشف األخطاء واالنحرافات -
 . معرفة أفضل المعايير التي تحقق أهداف التدريب -
 . معرفة المعايير التي يمكن أن تقيس االنحرافات غير العادية -
 . معايير التي يمكن استخدامها بأقل تكلفة ممكنةمعرفة ال -
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 فوائد العملية التدريبية

العمل،    - في  بالمرونة  العالقة  ذات  اإلدارّية  السلوكيات  آفاق  وتوسيع  وتطوير  تنمية  على  التدريب  يعمل 
معها،   والتعامل  المختلفة  المشكالت  حّل  على  والقدرة  والتعامل  المنّظم  مع  والتفكير  التأقلم  على  والقدرة 

واالبتكار   االستماع  مهارات  وتنمية  اآلخرين،  غضب  وامتصاص  الجديدة،  العمل  وظروف  التغّيرات 
واالّتصال والتواصل والعالقات واإلشراف، وتحفيز الموظفين واستثمار قدراتهم بما يعود بالنفع على جميع  

 أطراف المصلحة.

الت   - البشرية  الكفاءات  التدريب  أفضل  يقّدم  تأهيلهم  على  ويعمل  أهدافها،  لتحقيق  منظمة  أّي  تحتاجها  ي 
تأهيل بما يتناسب مع متطلبات العمل الحديث، كما ويحقق االستقرار المطلوب في اإلنتاج، حيث أن وجود  

 (12) مجموعة مدربة تدريبًا أمثل في المنظمة يضمن استمرار العملية التشغيلية بالصورة المطلوبة.

من أهم األمور التي يمكن للشركة الحصول عليها فعندما يتم تدريب العاملين فيها فإن   :اءتقليل األخط  -
والقدرات  المهارات  إلى  يفتقر  الموظف  كان  إذا  كبير  بشكل  تحدث  فاألخطاء  أقل؛  أخطاء  يعني  هذا 

ب فستكون  المطلوبة للقيام بالعمل الموَكل إليه، أما إذا كان الموظف حاصاًل على التدريب الكافي والمطلو 
نسبة اقترافه لألخطاء أقل، كما يمكن له أن ُيصبح أكثر مهارة وكفاءة في عمله، كما يصبح مؤهاًل أكثر  

 من غيره للحصول على ترقيه. 

حيث    - للموظف،  الكفاءة  وتحسين مستوى  اإلنتاجية،  زيادة  في  كبيرة  أهمية  للتدريب    : اإلنتاجية  زيادة 
ل جيد أن ُيحّسن من مستوى األداء من حيث كمية المنتج وجودته،  يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشك

باإلضافة إلى اكتسابه مهارة ُحسن استثمار الوقت، واألموال، والموارد، وذلك يتحقق فقط في حال تم تدريب  
  الموظف بالشكل المطلوب والصحيح. 

 

 
م  2008، األردن ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  ادارة هندسة الموارد البشرية    (. علي ، محمد ياسر ،  12

 .  125، ص : 
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التي قد تؤدي إلى انسحاب الموظفين م  - ن عملهم هو كره الموظفين  االحتفاظ بالموظفين من األسباب 
للمدير، أو شعورهم بالخوف من قلة التطوير الوظيفي والتوجيه السليم، أو عدم تدريبهم بشكل صحيح، أو  
عدم حصولهم على معرفة إضافية أو اكتسابهم لمهارات إضافية في مجال عملهم، لذلك يساعد التدريب  

بالموظفين   واالحتفاظ  القضايا،  هذه  كافة  معالجة  تدريب  على  فعند  لها؛  مغادرتهم  وعدم  الشركة،  في 
من   وغيرها  المقابالت،  إجراء  وطريقة  التمويل،  مثل  العمل  تخص  التي  المجاالت  بعض  في  الموظف 

 األمور، فإنه ذلك سيؤدي إلى رفع معنوياته، وتعزيز كفاءة الشركة التي يعمل بها. 

 فوائد أخرى لتدريب الموظف:  

 ل. حماسه على العم رفع مهارات الموظف، وزيادة   -
 تجديد مهارات الموظف ومعلوماته وتعزيز قدرته على منافسة اآلخرين.   -
القدرة على مواكبة التغيرات التي تحصل في التكنولوجيا والصناعة بشكل دائم، وذلك عند الحرص    -

 على تدريب الموظف بشكل مستمر.  

 ق.  حصول الموظف على ترقية في العمل، وأجر أكبر من الساب    -    

 . منحه حافزًا للتعّلم، واستخدام مهاراته في العمل -    

 مراحل العملية التدريبية

التدريب • قبل  ما  وتصميم   : مرحلة   ، التدريبية  االحتياجات  تحديد  تقييم  في  المرحلة  هذه  وتتمثل 
تحليل للتأكد البرنامج التدريبي. وهنا تقوم دائرة للتدريب بإخضاع تحديد  االحتياجات التدريبية إلى  

الشركة  وسياسات  بأهداف  التدريبية  االحتياجات  ارتباط  من  والتأكد  للتدريب  الفعلية  الحاجة  من 
المرحلة  هذه  خالل  يتم  كذلك   ، والموظف  والوظيفة  الشركة  على  التدريب  بعوائد  التنبؤ  ومحاولة 

 .ت الشركة التدريبية اختيار البرنامج المناسب أو تصميم البرنامج أو البرامج المناسبة الحتياجا 
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 :   مرحلة أثناء التدريب •
الوقت  -  ، التدريب  في  المستخدمة  الوسائل  تقييم  ويشمل  التدريبي  البرنامج  تنفيذ  خطوات  تقييم 

المخصص للتدريب وتوزيعه ، الطرق والتقنيات المستخدمة في التدريب وغير ذلك للتأكد من توافق  
له الموضوعة  الخطة  مع  البرنامج  تنفيذ  فان   عملية  الخطة  تنفيذ  في  خلل  أي  وجود  حال  وفي   ،

 .التقييم يساعد على تصحيح مسار البرنامج
المتدربين  - وأداء  تحصيل  قياس  هذا  ويشمل   ، البرنامج  تنفيذ  خالل  والمتدرب  المدرب  أداء  تقييم 

في   والواجبات  بالمهام  ارتباطها  ومدى  يقدمها  التي  والمهارات  المعارف  مع  تجاوبهم  مدى  ومعرفة 
 دان العمل . وهنا يأتي دور التقييم لتصحيح مي 

مسار البرنامج لما يتالءم مع متطلبات وقدرات المتدربين كما يتم في هذه المرحلة تقييم أداء وقدرات  -
ذلك أن المدرب الذي هو دون المستوى المطلوب وال تتوفر لديه المهارات المطلوبة لتنفيذ  .    المدرب

فشل   إلى  ذلك  سيؤدي  مع البرنامج  حتى  المطلوبة  العمل  بمهارات  المتدربين  تزويد  في  البرنامج 
التدريب وأجهزة  والوسائل  واإلمكانيات  الخطط  أفضل  وضع .  وجود  المدرب  تقييم  فوائد  من  ولعل 

إنقاذ  وهي  مهمة  فائدة  إلى  إضافة  اختيارهم،  معايير  ووضع  مستقبال  المدربين  الختيار  معايير 
 رب بآخر أكثر قدرة.البرنامج من الفشل واستبدال مد

 
 : مرحلة ما بعد التدريب •

 :  وتركز هذه المرحلة على نوعين من التقييم هما

هنا يقوم المتدربون بتقييم البرنامج التدريبي ويشمل هذا : وتقييم المتدربين بعد نهاية البرنامج -
التدريب، وقت  في  المستخدمة  الطرق  التدريب،  التدريب، وسائل  مواضيع  البرنامج،  أهداف  التقييم 

 البرنامج، مدة البرنامج، قاعات التدريب،قدرات المدربون وغيرها.  
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ات التدريب   واتخاذ قرارات التغيير،  ويعتبر هذا العامل عامل رئيسي في وضع تصورات واستراتيجي  -
من  تعتبر  مالحظاته   فان  وبالتالي  التدريبية  العملية  من  األول  المستهدف  هو  المتدرب  أن  ذلك 

 المدخالت الضرورية في تقييم البرنامج التدربيى، هذا مع مالحظة موضوعية تقييم المتدربين. 
د التدريب الهدف النهائي لعملية التقييم، حيث يعتبر هذا الجزء من تقييم ما بع  :تقييم أثر التدريب  -

 إن هدف التدريب رفع كفاءة العاملين وبالتالي زيادة وتطوير مخرجات الشركة. 
 

 وجود اإلدارة القادرة على إدارة العملية التدريبية:  •
 

فاقد الشيء ال يعطيه فلن يكون هناك تدريب وال قياس عائد عليه إال بوجود إدارة متخصصة ذات 
وتنفيذها  الدورات  تخطيط  حتى  أو  التدريب  على  العائد  قياس  جًدا  الصعب  من  ذلك  وبدون  خبرة 

 بالشكل الصحيح. 

 

 وجود اللوائح واألنظمة التي تحكم التدريب وتنظمه:  •

وتنظيم   الدورات  ترشيح  حيث  التدريب من  إلدارة  شامل  نظام  وجود  بد من  ال  التدريب  في  البدء  قبل 
 العمل. 

 ات التدريبية وفق األسس العلمية الصحيحة: تحديد االحتياج •

تناسبه   التي  الدورة  على  موظف  كل  يحصل  أن  هي  التدريبية  االحتياجات  تحديد  معروف  هو  كما 
وإال   بشكل علمي صحيح  التدريبية  االحتياجات  تحديد  إال من خالل  ذلك  يتم  ولن  وتحسن من عمله 

 سيكون التدريب هدًرا مالًيا.
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   تدريبية تنفيذية لجميع االحتياجات التدريبية:وجود خطة  •

من الصعب أن يكون هناك متابعة صحيحة للعملية التدريبية إال بوجود خطة تحتوي جميع الدورات التي 
دقيقة متابعة  هناك  سيكون  الخطة  هذه  خالل  ومن  كاملة  سنة  على  مثاًل  وتكون  تنفيذها  للدورات    سيتم 

التدريب المنفذة والدورات   نقيس نجاح  الخطة سيكون هناك مؤشرات من خاللها  المؤجلة ومن خالل هذه 
 . والعائد على التدريب

 

 توافق الحقائب التدريبية مع االحتياجات التدريبية حسب الخطة:  •

عند تنفيذ الدورات التدريبية ال بد من توافق الحقائب التدريبية مع االحتياجات التي تم وضعها فمثاًل هناك  
حتياج تدريبي في استخدام الحاسب في التقارير المالية فال بد أن تحتوي الحقيبة على نماذج وأن تكون  ا

 . الحقيبة تغطي الوقت المطلوب للدورة وال تكون أكثر من الوقت أو أقل منه وأن تغطي األهداف المرسومة

   اختيار مدربين ذوي خبرة وكفاءة عالية: •

العملية التدريبية األساسية ولن يكون هناك تدريب حقيقي إال بوجود مدرب يعتبر المدرب من عناصر 
مميز ذا خبرة في مجاله لديه قدرة على إيصال المعلومات ومن الممكن التعرف على ذلك من خالل  
االستفسار عمن سبق أن قدم لهم دورات أيًضا من خالل السيرة الذاتية الخاصة بالمدرب وأيًضا من 

 .  قاطع فيديو سابقة للمدربخالل مشاهدة م
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 توافر المكان المناسب المجهز بجميع األدوات والمواد المساندة للتدريب  •

يعتبر مكان التدريب من عناصر العملية التدريبية األساسية وال بد من توفر مكان مجهز من حيث الكراسي 
 ة والتكييف واإلضاءة وتوفر جميع المستلزمات الخاصة بالقاع

 الرضا الوظيفي لدى الموظفين:  -

الرضا الوظيفي من العوامل المهمة في قياس العائد من التدريب فعدم وجود الرضا الوظيفي سيؤدي إلى 
فرص   عن  يبحث  حتى  الدورات  على  يحصل  فالموظف  لالستقاالت  مساعًدا  عاماًل  سيكون  التدريب  أن 

 ستمارة مخصصة لذلك.أفضل خارج المؤسسة والرضا الوظيفي يتم قياسه من خالل ا

 توافر دليل كامل وحديث لألوصاف الوظيفية:  -

الوصف الوظيفي من الشروط المهمة لعملية تحديد االحتياجات التدريبية وبدون وجوده لن نستطيع تحديد  
 . االحتياجات التدريبية بشكل صحيح ألنه من الطرق المهمة في تحديد االحتياجات

 األداء:توافر نظام كامل لتقويم   -

نظام تقويم األداء مهم جًدا لقياس أداء الموظفين ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديهم ومن خالله يتم تحديد  
 االحتياجات التدريبية وبدون وجوده سيكون هناك خلل وضعف في عملية تحديد االحتياجات التدريبية. 

 وجود نظام صارم ومحدد ومحدث للجودة: -

عملة واحدة ولن يكون هناك تدريب ذو عائد إال بوجود نظام جودة لذا قبل البدء  التدريب والجودة وجهان ل
األيزو   نظام  تطبيقها  الممكن  من  التي  األنظمة  ومن  الجودة،  نظام  توفر  من  بد  ال  وقياسه  التدريب  في 

 والجودة الشاملة. 
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 مفهوم الحقيبة التدريبية

تدريبي في مجال / مجاالت   لتحقيق أهداف  هي عبارة عن محتوى  استخدامه بواسطة مدرب  يتم  مختلفة 
خطط   تدريبية  وأساليب  ومعينات  توضيحية  ورسومات  أدبيات  على  التدريبية  الحقيبة  وتشتمل  محددة. 
جلسات تدريبية ومالحق تّم تجميعها من مصادر أو من خالل واقع التجارب والخبرات العملية الميدانية.  

 بر سلسلة من الخطوات والعمليات. ويتم إعداد الحقائب التدريبية ع

أهداف  :هي   تحقيق  على  تساعد  التي  والوسائل  واألدوات  الخبرات  من  مجموعة  يتضمن  للتدريب  دليل 
  .التدريب

أو هي : مجموعة من الخبرات المصممة بطريقة منهجية ومنظمة الستخدمها من قبل المدرب والمتدرب  
  أداة للتدريب

تتضم للتدريب  وثيقة   : هي  والمتدرب أو  المدرب  قبل  من  تستخدم  التدريب  إلجراءات  تفصيليًا  شرًحا  ن 
 . لتحقيق أهداف التدريب 

التدريب ، ودليل مرشد إلجراءاته ،   أدوات  أداة من  التدريبية ،  الحقيبة  السابقة يتضح أن  التعريفات  ومن 
 . يمكن استخدامها من قبل المدرب والمتدرب لتحقيق أهداف التدريب
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 األدوات التدريبية 

 : األدوات التدريبية

 وهي جميع األدوات والوسائل التي يستخدمها المدرب، قد يتم توزيعها أو ال يتم توزيعها. 

 

 أنواع الحقائب التدريبية

 اقسام من حيث  اربعةانواع الحقائب تنقسم الى 

 

 

 من حيث المحتوى                        من حيث االنشطه التدريبية                    من حيث التصميم      يث االستخدام             من ح

 

 

 

 

  

 

 االدوات التدريب ووسائله

 شرائح عرض )باور بوينت (  -
 جهاز حاسوب ، " وجهاز عرض " بروجكتر   -
 شاشة عرض " عادية ، االلكترونية " -
 أدوات مكتبية للتدريب.  -

 حقيبة المدرب -

 

 حقيبة المتدرب 

 

 حقيبة شاملة 

 حقيبة  تكاملية  

 حقيبة ذاتية  

 حقيبة االلكترونية  

 حقيبة مبرمجه  

 )متعددة البدائل ( 

حقيبة تدريبية  

 أحادية  

 

حقيبة تدريبية  

 متعددة الوحدات  

حقيبة تدريبية  

 خاصة  

 

حقيبة تدريبية  

 متنوعة
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 تقييم التدريب أهمية 

بكفاءة، باإلضافة إلى الحد  .1 المنظمة والمؤسسة الحكومية  إدارة المعدات واآلالت المستخدمة داخل 
 من تكلفة إصالحها وصيانتها. 

 تنمية المسار الوظيفي للموظفين وتحقيق ذاتهم تحديدًا ذوي الطموح.  .2
ضافة إلى اختصار الوقت تحقيق احتياجات المؤسسة والمنظمة من المصادر والقوى البشرية، باإل  .3

 المطلوب ألداء النشاط أو العمل بفاعلية. 
 ترقية وتحفيز المتدربين في المؤسسة.  .4
 تحقيق التكيف مع التغيرات التقنية الموجودة في مجال اإلدارة.  .5
إحداث تطورات وتغيرات إيجابية في اتجاهات المتدربين وسلوكاتهم، وإكسابهم معرفة جديدة، وتنمية   .6

وصق يستخدمونها قدراتهم  التي  والعادات  األساليب  تطوير  في  إسهامه  إلى  باإلضافة  مهاراتهم،  ل 
 للتفوق والنجاح في العمل. 

 

 مراحل تقييم التدريب

 التقييم قبل التدريب: 

استقصاء  إلى  إضافة  سابقًا،  تنفيذها  تم  التي  البرامج  بتقييم  الخاصة  النتائج  اعتماد  طريق  عادًة عن  يتم 
المتدربين والمدربين مسبقًا وإدارتهم، هذا عدا عن اختيار االتجاهات والمهارات لألشخاص الذين تم تدريبهم  

النهج اختيار  تستهدف  العملية  هذه  إّن  القول  من  بد  وال  واألفضل    سابقًا،  المناسب  التدريبي  واألسلوب 
 لتحقيق أفضل النتائج.  
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 التقييم أثناء التدريب: 

الموضوعة،   لألهداف  تبعًا  البرنامج  وأهداف  التدريب  عملية  سير  بتقييم  القيام  المرحلة  هذه  خالل  يمكن 
التصميم   توافق  ومدى  والزمان،  المكان  توافق  ومدى  األهداف،  لتحقيق  المناسبة  واألساليب  والوسائل 

نهائية التي تحققها المفاهيم  الموضوع مع البرنامج، وتدرج الموضوعات وتكامل مكّوناتها، وتقييم النتائج ال
والبرنامج واالتجاهات والمعلومات التي تمكن البرنامج أن يطور ويزود المتدربين بها عن طريق الجلسات 

 التدريبية المتواصلة.  

 

 التقييم بعد انتهاء التدريب: 

هداف المنشودة له، بعد انتهاء التدرب يتم السؤال عادًة عن النتائج التي حققها البرنامج، ومدى تحقيقة لأل
 ويتم قياس مقدار التعلم ورد الفعل بوساطة قائمة استقصاء يتم توزيعها على المتدربين.  

 

 متابعة نتائج التدريب: 

يعاد في هذه المرحلة تقييم أداء المتدرب وسلوكه في وظيفته، ويكون ذلك بعد انتهاء التدريب مباشرة ليتم  
والتدريب مع مرور الزمن، وباإلمكان قياس نتائج التنمية والتدريب من  التعرف على استمرارية تأثير التنمية  

 خالل عنصرين، وهما: أداء المتدرب وسلوكه.  
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 استراتيجية التدريب 

 مفهوم استراتيجية التدريب: 

المنظمة   بيئة  في  والتهديدات  للفرص  تحليل  إجراء  على  يقوم  التدريب  إلدارة  االستراتيجي  المدخل  إن 
الخارجية وعواملها المختلفة والمتغيرة سواء االقتصادية أو السياسية أو التكنولوجية أو االجتماعية، وكذلك  

 تحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية أو المادية أو المعلوماتية. 

تقوم بشك المستمر  العولمة والتغير  الناجحة في ظل  المنظمات  الحالية إن  استراتيجياتها  بتعديل  ل مستمر 
على   يؤثر  التغير  وهذا  التنافسية  ميزاتها  على  المحافظة  أجل  من  وذلك  جديدة  استراتيجيات  وتتبنى 

 االستراتيجيات الوظيفية لكل وظيفة أو نشاط ومنها نشاط التدريب. 

ها أقل قدرة على المنافسة،  وفي السنوات األخيرة وفي ظل العولمة االقتصادية وجدت منظمات األعمال نفس
مما اضطر بعضها إلى الخروج من السوق أو السيطرة عليها من قبل منظمات أخرى. وفي أغلب األحيان  
اضطرت إلى تخفيض قوة العمل لديها. وهذا التغير في البيئة الخارجية شّكل تهديدًا للمنظمات التي تعمل  

ًا محتملة. األمر الذي قاد المديرين في المستويات  في األسواق الدولية، وهو في نفس الوقت يشكل فرص
العليا في هذه المنظمات إلى النظر إلى إدارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي اعتمادًا على أهداف 

التي تنشأ مع استمرارها. وفي    (Mission)المنظمة ورسالتها   بحيث تكون قادرة على مواجهة المشكالت 
المحافظة   ذاته  الدراسات وجود عالقة الوقت  إحدى  بينت  وكما  والفعالية.  والجودة  التنافسية  على مكانتها 

بين استراتيجية الموارد البشرية والمكانة العالمية للمنظمات، وأن المنظمات التي تستخدم استراتيجية موارد 
أداء أفرادها بشرية متكاملة يكون أداؤها أفضل في مجال تحقيق مستويات جودة عالية، وتحسين وتطوير  

 . (13) العاملين

 

    )13( Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & 

the Impact on World Class Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000, 

pp.554-561. 
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النظرية   والطروحات  األدبيات  في  التدريب  استراتيجيات  لمفهوم  حاليًا  الممنوحة  المتزايدة  األهمية  وتتضح 
العديدة، وفي الممارسات المختلفة نتيجة أسباب كثيرة كان أهمها األثر المتزايد لممارسات وسياسات وظيفة  

 . (14) العاملينالتدريب على أداء األفراد 

اتخاذ  إلى  تهدف  عملية  "بأنها  التدريب  التالي الستراتيجية  التعريف  استخالص  للباحث  يمكن  سبق  ومما 
القرارات االستراتيجية المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملين في المنظمة ومدى  

للمهارات والمعارف والكفاءات والقدرات وا التدريب هي االستراتيجية  امتالكهم  الرئيسي الستراتيجية  لمدخل 
 العامة للمنظمة والتي تحدد الرؤى المستقبلية للمنظمة واألهداف التي يجب تحقيقها". 

أصول   من  هام  استثماري  أصل  هو  الفرد  أن  اعتبار  على  البشرية  للموارد  االستراتيجي  المدخل  ويركز 
حقيقي وهام في التخطيط االستراتيجي الشامل وأن عملها لم يعد    المنظمة وإدارة الموارد البشرية هي شريك 

محصورًا فقط في إدارة األعمال اليومية لألفراد من استقطاب وتوظيف وتدريب وتقييم…الخ، وإنما يجب أن  
يكون لها رسالة واضحة مشتقة من رسالة المنظمة ويجب أن يفهم الجميع هذه الرسالة ويعمل بمقتضاها، 

يجب   تحديد  وكذلك  يتم  بحيث  المنظمة  في  البشرية  الموارد  إلدارة  واضحة  استراتيجية  هناك  يكون  أن 
األهداف األساسية طويلة المدى للمنظمة في مجاالت إدارة الموارد البشرية والتي تتجسد في مجاالت العمل  

 والممارسات التنفيذية اليومية. 

 

 

 

 

 

 

(14  )   Denis Leonard, Rodney McAdam, The Strategic Impact and Application of the 

Business Excellence Model: Implications for Quality Training and Development, Journal of 

European Industrial Training, Vol. 26, Issue 1, 2001, pp.4-13. 
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 البشرية كما يلي: ويمكن أن نحدد بعض استراتيجيات الموارد 

مركزية قرارات االختيار والتعيين وذلك من أجل ثبات سياسة االختيار واالستفادة من وجود الخبرات  -أ
 المتخصصة في مركز واحد. 

 التخلص من كل العوامل المحبطة لجهود العاملين أو المثبطة لروحهم المعنوية.  -ب

 للكفاءات الرفيعة. اعتماد سياسة اإلغراءات المالية  -ج

اعتماد سياسة التقليل من معدالت دوران العمل من خالل أسلوب جيد وفعال في االختيار والتدريب   -د
 والتحفيز. 

 اعتماد العدالة في التعامل مع جميع العاملين في مجاالت تقويم األداء ونظام الحوافز والتدريب.  -هـ 

تويات اإلدارية وبما يضمن رفع مهارات العاملين لمقابلة اعتماد برامج التطوير والتدريب لجميع المس -و 
اتباعها  يتم  التي  التدريب  استراتيجية  تكون  بحيث  بالمنظمة  المختلفة  الوظائف  وواجبات  مسؤوليات 

 منبثقة من االستراتيجية الوظيفية إلدارة الموارد البشرية وتحقق أهدافها.

 :سة ركائز أساسية وهيويتضمن المدخل االستراتيجي لوظيفة التدريب خم 

االعتراف بأهميــة تــأثير البيئــة الخارجيــة: حيــث تقــدم البيئــة الخارجيــة مجموعــة مــن الفــرص والتهديــدات،      
ــتراتيجية  ــد الســ ــة، وال بــ ــية والتكنولوجيــ ــادية والسياســ ــالقوانين والظــــروف االقتصــ ــذه األمــــور بــ ــد هــ وتتجســ

 ار الفرص والتقليل من التهديدات.التدريب من االعتراف بهذه التأثيرات ومحاولة استثم

االعتراف بأهمية المنافسة والطبيعة الحركية لســوق المــوارد البشــرية: تتنــافس المنظمــات علــى الحصــول  -2
علــى األفــراد العــاملين الكفــؤين، حيــث أن للقــوى التنافســية فــي إغــراء العــاملين مــن خــالل تنميــة وتطــوير 

 هم ووالئهم للمنظمة.مهاراتهم أثر مباشر على استقطابهم وبقائ 
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التركيــز علــى تحقيــق رســالة المنظمــة فــي األمــد الطويــل: أي ال بــد أن تســاهم اســتراتيجية التــدريب فــي  -3
ــائص  ــا الخصـ ــالة المنظمـــة علـــى أنهـ ــتقباًل. وتعـــّرف رسـ ــا تتمنـــى المنظمـــة أن تكـــون عليـــه مسـ تحقيـــق مـ

 رى.الفريدة التي تميز المنظمة عن غيرها من المنظمات المنافسة األخ 

الوسيطة   -4 الوسائل  األهداف  وتمثل  بتحقيقها:  الكفيلة  القرارات  وصناعة  األهداف  على وضع  التركيز 
التي تحتاجها المنظمة لكي تترجم رسالتها وغاياتها إلى إجراءات عمل محددة وملموسة يمكن قياسها،  

في   االستراتيجية  الخيارات  من  العديد  المنظمة  إدارة  تواجه  اإلطار  هذا  العاملين وفي  تطوير  مجال 
 يستلزم اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، منها مثاًل: 

 * هل ندرب األفراد من أجل تحقيق أهداف المنظمة فقط أم أهداف األفراد أيضًا؟ 

 * ما هي المعايير المعتمدة في تقييم فاعلية البرامج التدريبية؟ 

 * من المسؤول عن التدريب في المنظمة؟ 

مـــع االســـتراتيجية العامـــة للمنظمـــة وبقيـــة االســـتراتيجيات الوظيفيـــة: مـــن أجـــل أن تكـــون تحقيـــق التكامـــل  -5
ــتراتيجيات األخـــرى إلدارة  ــل مـــع االسـ ــد أن تتكامـ ــدة ال بـ ــة جيـ ــتراتيجية التـــدريب والتطـــوير ذات فاعليـ اسـ
، الموارد البشرية في المنظمة، فإذا انصبت استراتيجية المنظمة علــى النمــو والســيطرة علــى ســوق معــين

فال بد الستراتيجية التدريب أن تركز على إكساب األفراد العاملين مزيدًا من القدرات والمهارات الالزمــة 
لهذا التحول، أما إذا ركزت استراتيجية المنظمة على تقليص نشاطاتها، فال بد الستراتيجية التــدريب أن 

 .(15)تقلص برامجها المقدمة لألفراد العاملين في مجال هذه األنشطة

  

 

 

عمليعة العربط والتكامعل معا بعين اسعتراتيجية المنظمعة واسعتراتيجية إدارة المعوارد واقعع  جمال أبودولة، ورياض طهماز،    (  15) 
 .197، ص م2004،  4، العدد 20، أبحاث اليرموك، مجلد البشرية
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ويـــرى الباحـــث بضـــرورة اهتمـــام الشـــركات األردنيـــة وخصوصـــًا الصـــناعية بـــالتخطيط االســـتراتيجي وبضـــرورة 
وجود اســتراتيجية واضــحة للمــوارد البشــرية تنبثــق عنهــا اســتراتيجيات واضــحة لألنشــطة المختلفــة ومنهــا نشــاط 

فالعوامل البيئية الداخلية سواء كانت بشــرية التدريب حيث أن البيئة التي تعمل فيها المنظمات سريعة التغير 
أو مادية أو معلوماتية وكذلك العوامل البيئية الخارجيــة ســواء كانــت اقتصــادية أو اجتماعيــة أو تكنولوجيــة أو 
سياسية فهي في تغير متواصل وهذا األمر بالتالي يفرض على منظماتنا ضرورة تبني اســتراتيجيات واضــحة 

زاتهــا التنافســية، ولقــد بينــت الكثيــر مــن الدراســات وجــود عالقــة بــين اســتراتيجية مــن أجــل المحافظــة علــى مي 
المــوارد البشــرية والمكانــة العالميــة للمنظمــات وأن المنظمــات التــي تســتخدم اســتراتيجية مــوارد بشــرية متكاملــة 
 تــــؤدي أعمالهــــا وتطورهــــا بشــــكل أفضــــل وتحقــــق مســــتويات جــــودة عاليــــة، لــــذلك ال بــــد مــــن اهتمــــام شــــركاتنا
الصناعية بالدرجة األولى بالموارد البشرية وتطويرها وتدريبها واتباع االستراتيجيات الوظيفية األمثــل وتطبيــق 
األســاليب الفضـــلى فــي هـــذا المجـــال لكــي تكـــون قـــادرة علــى مواجهـــة التحـــديات والتغيــرات الســـريعة والتطـــور 

 التكنولوجي في ظل العولمة.

ثين الــذين تنــاولوا المــدخل االســتراتيجي للمــوارد البشــرية بــأنهم ونســتنتج ممــا ســبق أن الكثيــر مــن البــاح  
ركزوا على الشراكة مع هــذا المــورد فــي عمليــة التخطــيط االســتراتيجي، حيــث أن المــدخل التقليــدي المنحصــر 
فــي أداء األعمـــال اليوميــة الروتينيـــة بــدأ ينقـــرض ويتالشــى، وأصـــبح التركيــز فـــي الوقــت الحـــالي للكثيــر مـــن 

ي تطبــق الممارســات العالميــة بهــذا المجــال تتجــه نحــو وجــود خطــة اســتراتيجية واضــحة للمــوارد الشــركات التــ 
البشــرية ووجــود الخطــط الفرعيــة ومنهــا نشــاط ووظيفــة التــدريب وذلــك بمــا يضــمن رفــع مهــارات العــاملين مــن 

 أجل القيام بالوظائف المختلفة بالمنظمة بكفاءة.
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 التدريبخطوات إعداد استراتيجية  •

 إن عملية إعداد استراتيجية التدريب تمر بالمراحل التالية: 

 تحليل استراتيجية المنظمة وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج. -1

تحليـــــل ودراســـــة البيئـــــة الخارجيـــــة للمنظمـــــة مـــــن حيـــــث الظـــــروف واالتجاهـــــات االقتصـــــادية، والتطـــــور  -2
 ألنظمة الحكومية والمنافسة.التكنولوجي، والعوامل الديمغرافية، وا

ــة، ومعـــدل دوران العمـــل،  -3 ــع الحـــالي للمنظمـ ــة مـــن حيـــث: الوضـ ــة الداخليـــة للمنظمـ تحليـــل ودراســـة البيئـ
 وكفاءة القوى العاملة.

ــهم فـــي  -4 ــمنه مـــن سياســـات وبـــرامج وموازنـــات بشـــكل يسـ ــا تتضـ ــتراتيجية التـــدريب ومـ ــياغة اسـ إعـــداد وصـ
 التكامل مع استراتيجية المنظمة.

 مراجعة الخطة االستراتيجية للتدريب عند حدوث تغيرات في البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة. -5

وتســـهم اســــتراتيجية التـــدريب فــــي صـــقل مهــــارة األفـــراد مــــن ذوي القـــدرات اإلبداعيــــة العاليـــة، وكــــذلك  
ى مســتوى مقبــول المساعدة في نفس الوقت علــى رفــع مســتوى األفــراد مــن ذوي القــدرات اإلبداعيــة المعتدلــة إلــ 

، حيث تلعــب اســتراتيجية التــدريب (16)من اإلبداع، وخصوصًا في حالة مواكبة المعطيات التكنولوجية الحديثة
دورًا هامًا في تحديد احتياجات المنظمة من المهارات والسلوكيات والمعارف المطلوبة مــن حيــث العــدد والكــم 

 وبشكل يتناسب مع التطلعات االستراتيجية للمنظمة.

 

 

 
 

    )16( Kasia Zdunczyk, John Blenkinsopp, Do Organizational Factors Support Creativity and Innovation 

in Polish Firms? European Journal of Innovation Management, Vol. 10, Issue 1, 2007, pp.25-40. 
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 معوقات تطبيق استراتيجية التدريب في المنظمات •

هناك مجموعة من المعوقات والتي يمكن أن تؤثر في عدم وجود رؤية واضحة وبعيــدة المــدى ألهميــة الــدور 
ــذه  ــم هـ ــتراتيجية، وأهـ ــذه االسـ ــد مـــن تطبيـــق هـ ــالي تعيـــق وتحـ ــذه المنظمـــات وبالتـ ــتراتيجي للتـــدريب فـــي هـ االسـ

 المعوقات:

 االستراتيجية العامة للمنظمة وبالتالي عدم وضوح أهدافها التي تسعى لتحقيقها.عدم وضوح   -1

عــدم وجــود الــدعم الكــافي مــن قبــل اإلدارة العليــا وعــدم اهتمامهــا بصــياغة االســتراتيجية العامــة للمنظمــة  -2
 واالستراتيجيات الوظيفية األخرى.

 جمود القوانين والتشريعات. -3

 يمية الداعمة للتدريب.عدم توفر الثقافة التنظ -4

 عدم توفر النظم التكنولوجية الحديثة الداعمة للتدريب. -5

 ضعف إيمان اإلدارة العليا بالدور االستراتيجي للتدريب. -6

 ضعف نشاط تحليل الوظائف في المنظمة. -7

 ضعف اإلمكانيات المالية المتاحة للتدريب. -8

ســـليم وحســب األســـس العلميــة الواضـــحة ووجــود رؤيـــة الاتبــاع التخطـــيط االســتراتيجي وبالتــالي يجـــب  
ــة للمنظمــة وهــذا يــنعكس  واضــحة المعــالم وبعيــدة المــدى تــؤدي بالتــالي إلــى تطبيــق اســتراتيجية ناجحــة وفعال
بالتالي على االستراتيجيات الوظيفية ومنها استراتيجية الموارد البشرية ونشــاطاتها المختلفــة ومنهــا اســتراتيجية 

ب أن تـــؤمن الشـــركات الصـــناعية األردنيـــة بأهميـــة اتبـــاع اإلدارة االســـتراتيجية واألســـاليب التـــدريب، لـــذلك يجـــ 
العلميــة الحديثــة فــي اإلدارة وبضــرورة فصــل الملكيــة عــن اإلدارة بحيــث يــتم تعيــين الكفــاءات اإلداريــة القــادرة 

الــدور االســتراتيجي  علــى التخطــيط االســتراتيجي وتــؤمن بأهميــة الــدور االســتراتيجي للمــوارد البشــرية وأهميــة
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لوظيفـــة التـــدريب والتـــي تحـــاول وبشـــكل دائـــم تـــوفير الوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة التـــي تـــدعم هـــذه الوظيفـــة 
 وتحاول إيجاد ثقافة تنظيمية توضح أهمية التدريب للمنظمة بشكل عام.

 مفهوم الحقائب التدريبية؟  ما هو 

 

    غيرات في الفرد والجماعةإلى إحداث مجموعة من الت يعد التدريب نشاطا منظما ويهدف هذا النشاط    •
استهدافها من خالل التدريب، ولكي يكون التدريب مبنيا بشكل ناجح يجب أن يتم استيفاء يتم    التي  

 ومن أهم هذه األدوات الحقائب التدريبية. األدوات الضرورة لنجاح التدريب، كافة عناصره، وتوفير كافة
عة من المفاهيم والتي تعبر عن هذه الحقائب وعن مضمون هذه الحقائب،  مجمو   وللحقائب التدريبية •

 وفيما يلي سوف نتعرف على مفهوم الحقائب التدريبية. 
وهي مجموعة من األدوات واآلالت والمعلومات والرسائل التي تساعد الطالب أو    الحقائب التدريبية: •

الفئة المستهدفة على فهم المادة التدريبية واكتساب مجموعة من المعارف والمهارات وذلك من خالل  
 التعامل المباشر مع مكونات الحقيبة التدريبية. 

التدريبية:  • قبل    الحقائب  من  وإعدادها  تصاميمها  يتم  والتي  التدريبية  الخبرات  من  مجموعة  وهو 
للتدريب   وتستخدم كوسيط  بطريقة منهجية، منظمة، ومنسقة،  المختصين وذلك  الخبراء  مجموعة من 

 من قبل المدرب. 
التدريبية  • أجل  الحقائب  من  وذلك  التدريب  إلجراءات  تفصيليا  بيانا  تتضمن  وثيقة  عن  عبارة  وهي   :

البرنامج  اس المرجوة من  أكثر من مدرب وذلك من أجل تحقيق األهداف  أو  تخدامها من قبل مدرب 
 التدريسي. 

وهي الخطة التنفيذية لعملية التدريب الفعلي وذلك من خالل إعداد المادة العلمية    الحقائب التدريبية:  •
 ة. واألنشطة والخطوات اإلجرائية الالزمة للتنفيذ على أساس األهداف التدريبي 

والمواد  • واألدوات  التجهيزات  كافة  يضم  وجعله  التدريبية  الحقائب  مفهوم  بتوسيع  البعض  قام  كما 
وسلوك  ومهارات  معارف  على  التأثير  أجل  من  وذلك  بتكامل  المصممة  والتكتيكات  واالستراتيجيات 

 المتدرب، وذلك لتحقيق األهداف التي من الواجب أن يتعلمها. 
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 للحقائب التدريبية؟ ما هي األغراض األساسية 

هذه   أهم  ومن  لتحقيقها،  التدريبية  الحقائب  تسعى  التي  األساسية  األغراض  من  مجموعة  هناك  يوجد 
 األغراض:

يستهدفها هذا  • التي سوف  والوظائف  البرنامج وأهدافه وشروطه ومدته،  توضيح محتويات  العمل على 
 البرنامج. 

 فها وموضوعاتها. توضيح الوحدات التدريبية لكل مادة وزمنها وأهدا •
 العمل على توضيح األدوار المشاركة في التدريب، حيث يجب أن يتم توضيح دور المدرب والمتدرب. •
 كما أن الحقائب التدريبية تستخدم كمرشد عام إلدارة الجلسات التدريبية.  •
واألدوات   • األساسية  العلمية  المادة  توفر  التدريبية  الحقائب  فإن  ذلك  إلى  للتطبيق  باإلضافة  الضرورية 

 العلمي. 
 .كما أن الحقائب التدريبة توفر أدوات قياس اكتساب المهارات والمعارف •

 االدوات التدريبية 

 الوسائل التقديمية : 

 وسمع بصرية ووسائل جماهيرية ووسائل فردية . وسائل سمعية وبصرية ، 

 العرض :      

( التقدمية  اضافة  power pointالعرض  المقدم(  على  )يقوم  البداية  من  تقديمي  عرض  عمل   )
التقديمي (اضافة تحرير   العرض  التي توزع مع  التقديمي )النشرات  العرض  الخاصة ، طبع  المؤثرات 

)االلوان   الخلفيات  تغير   ، التقديمي  العرض  في  النصوص  اللوحات  وصياغة  استخدام   ) التصميم   ،
 المعدة مسبقا وبرامج المساعده.
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