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 :مقدمة 
فالتدريب وهو العملية التي تقوم على تزويد األفراد بالمعلومات , وثيقة  ةبعالق البشري المورد بتنمية التدريب يرتبط

ويرى أن التدريب سيحقق عدة مزايا للمنشأة منها زيادة اإلنتاجية . والخبرات والمهارات الالزمة ألداء أعمالهم بفعالية
الفعال  في  نرى أهمية التدريبورفع معنويات األفراد وتقليل الحاجة لإلشراف عن قرب وتخفيض حوادث العملمن هنا 

المنشأت ,ونركز في هذا البرنامج التدريبي على وظيفة هامة من وظائف إدارة التدريب وهي أخصائي التدريب نظرا 
 التوظيف مثل أشياء مع عادة تتعامل البشرية الموارد مديري أن حين ألهميتها الواضحة في إدارة الموارد البشرية , في

دارة الموظفين, وقضايا  ذلك من أكثر التدريب أخصائي فإن وظيفة العاملين, وفصل وتوظيف الشاملة, الجودة وا 
ويتابع تنمية  المحددة, العمل منطقة في التدريب يقدم الذي الشخص هو التدريب أخصائي. هذاالمجال في بكثير

 من تقديم المختصين دريبالالزمة وت العاملين في المنشأة من تحليل المعارف والمهارات وتجهيز اإلجراءات
دارة المباشر, المنظم الخاصة بالتعليم والخبرات المعلومات المجموعة , وايضا هو  وخدمات الجماعية المناقشات وا 

نشاء والتطوير المسئول عن التدريب دارة وا  وتقييمها ومتابعة تحسينها  شركاتوال للشركات التدريب برامج وتقديم وا 
 لتحقيق أهداف المنظمة 

عدد األشكال التى يتخذها  أخصائى التدريب , وهذه األشكال غالبًا ما تكون دور المراجعة للتأكد من صحة تت
, دور التنفيذ إلدارة البرنامج التدريبى , دور التسهيل .توصيف الوظائف قبل البدء بتحديد االحتياجات التدريبية 
دور االستشارة لتقديم النصيحة للمديرين .اصة بكل منهم لمساعدة المتدربين لتحديد احتياجات التعلم واألهداف الخ

التنفيذيين عن إمكانية مساعدة التدريب فى رفع مستوى أداء العاملين وأيضا دور الخدمة إلمداد اإلدارة بتقارير دورية 
 .عن األنشطة التدريبية التى تمت فى المنظمة 

 خالل من الموظفين ن بناء على معايير محددة ,وتوجيهمن مهامه تحديد المدربي أيضا والتنمية التدريب أخصائي
التدريبية ألهمية تنمية المعارف والمهارات لتتناسب مع االهداف العامة للمنظمة الى أن يصلوا الى المستوى  البرامج

 .المطلوب لتحقيق أهداف المنظمة 

 :أهداف البرنامج التدريبي 

لدرجه بابوظيفة أخصائي  –إدارة التدريب  –لين في إدارة الموارد البشرية يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تمكين العام
من أداء عملهم الوظيفي على أكمل وجه مراعاة لمستوى الجدارات التي ترغب بها الشركة من أجل تحقيق  الثانية

 .االهداف المرجوة 

 : في نهاية الدورة التدريبية سيكون المتدرب قادر على 

 ييم الحديثة الشاملة لعناصر العملية التدريبية معرفة أساليب التق .1
 تصميم نماذج تقييم في مراحل التقييم الثالثة  .2
 تحليل نماذج التقييم ووضع نتائج التدريب النهائية .3
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 :مفهوم إدارة الموارد البشرية 

بإستغالل المنظومة داخل إن إدارة الموارد البشرية هي إتجاه إستراتيجي في المنظمة إلدارة القوى العاملة وعالقاتهم 
ستراتيجية  , كافة القدرات وتوفير الموارد واالمكانيات من خالل سياسات واضحة تتناسب وخطة المنظمة وأهدافها اال

 . لزيادة االنتاجية وتحقيق االهداف  وبرامج تطويراالداء

ع بوظائف ومهام تعزز مكانتها في الهيكل لذا تعتبر الموارد البشرية  بمثابة القلب النابض لإلدارة الحديثة ألنها تضطل
 التنظيمي وتجعلها وسيلة البقاء في النشاط والنجاح , لذا ال توجد منظمة ناجحة بدون إدارة موارد بشرية 

 :وظائف إدارة الموارد البشرية 

ت السبع التالية , حيث يمكن تصنيف المهام الرئيسية التي تمارسها اليوم االدارة الحديثة للموارد البشرية الى المجموعا
 :ينضوي تحت كل مجموعة عدد من المهام الفرعية المتعلقة بها 

  :تخطيط القوى العاملة .1

تعني تحديد احتياجات المنظمة من أعداد العاملين ومواصفاتهم , مع تحديد الوظائف التي يشغلونها , والمؤهالت 
و لتحديد صافي مقررات العمالة من العاملين وتحديد  ركةشالمطلوب توافرها فيمن يشغها , ويتطلب هذا تحديد طلب ال

وتعتبر مرحلة جمع البيانات .وتحديد االحتياجات المستقبلية من العمالة  شركةالعجز والزيادة في القوى العاملة لل
ت , حيث والمعلومات هي المرحلة االولى في عملية تخطيط الموارد البشرية وهذا يتطلب نوعين من المعلومات والبيانا

معلومات إقتصادي , التكنولوجيا , المنافسة ,اسواق العمل , التاثيرات ) يتم جمع النوع االول من البيئة الخارجية 
 –االستراتيجية ) والنوع الثاني هو جمع المعلومات من البيئة الداخلية ( . االجتماعية , القوانين والتشؤيعات الحكومية 

 ( ة الحالية معدالت االحالل واالنتقال للعمالة الموارد البشري –خطط االعمال 
وبعد حصول القائمين على العملية التخطيطية على المعلومات الخارجية والداخلية المطلوبة عن العمالة وما يتعلق بها 

الثالثة يتنبأ  , فإنه من الممكن أن تبدأ المرحلة الثانية والتي تهتم بالتنبؤ بالطلب المستقبلي على العمالة , وفي المرحلة
 .القائمين بعملية التخطيط بعرض العمالة سواء العرض الداخلي أو الخارجي 

أما المرحلة الرابعة فتهتم بوضع خطط وبرامج االحتياجات من القوى العاملة لضمان إحداث التوافق بين العرض 
لم واالستفادة من الجهود التخطيطية والطلب المستقبلي , وفي النهاية توجد عملية التغذية المرتدة بما يسمح بالتع

 .  السابقة 
وتعتبر إدارة الموارد البشرية هي المحور االساسي في عملية إنشاء أو تعديل الهياكل التنظيمية بالتعاون مع االدارة 

ى فمخطط الهيكل التنظيمي يعتبر الشغل الشاغل إلدارة الموارد البشرية منذ دخول الموظف الى الشركة حت.العليا 
 .نهاية خدمته منها 
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 الهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات التابعة
 

 
 

 :تحليل الوظيفة  .2

تحليل الوظائف هو عملية دراسة الوظائف الحالية في المنظمة وتحليلها لحصر المهام التي يقوم بها كل شاغل وظيفة 
 ...ومؤهالته ومسؤولياته

فنية معقدة, اال انها ضرورية العداد قائمة الوظائف و الوصف الوظيفي بشكل علمي  تحليل الوظائف هو عملية
حيث تحتاج المنظمة الي وصف لكل وظيفة ويتضمن علي االقل المهام التي تتضمنها الوظيفة, ثم المؤهالت التي 

فة , فعلى أساس هذا يجب ان تتمتع بها شاغل الوظيفة باالضافة الى المهارات التي يجب أن يتقنها شاغل الوظي
 :تحصل المنشأة على النتائج التالية   –المرتبط إرتباطا وثيقا برؤية ورسالة وأهداف المنشاة -التحليل 
 إعداد قائمة الوظائف -
 وضع بطاقات الوصف الوظيفي لكل مهنة -
 تحديد المعارف والمهارات المطلوبه من شاغل هذه الوظيفة -
 ي شاغل هذه الوظيفة تحديد السلوكيات المطلوب توافرها ف -
 تحديد الجدارات لشاغلي الوظائف  -
 خطة تدريبية متناسبه مع أهداف المنشأة  -

  

قطاع الموارد 
 البشرية

االدارة العامة 
 للتدريب

االدارة العامة 
الدارة الموارد 

 البشرية

مدير ادارة 
تخطيط الموارد 

 البشرية

مدير ادارة 
 شئون الخدمة

مدير ادارة 
االجور 

 واالستحقاقات

مدير ادارة 
التأمينات 
 والمعاشات
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 :االختيار والتعيين .3

وتهتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم من خالل طلبات التوظيف واالختيار والمقابالت 
لمناسب, وتهدف الى تحقيق أكبر قدر من التوافق بين خصائص الشخصية وذلك لوضع الفرد المناسب في المكان  ا

 .الفرد ومتطلبات الوظيفة 
 :ومن أهم العوامل المحددة للإلختيار 

 التحديد الدقيق لمتطلبات الوظيفة 
 التحديد الدقيق لخصائص الفرد 
 التحديد الدقيق للوظائف الشاغرة 
 تحديد الوقت الالزم إلنهاء عملية التوظيف 

 :ة االختيار خطوات عملي

 المقابلة المبدئية لفرز المتقدمين .1
 تعبئة طلب التوظيف .2
 إختبارات التوظيف .3
 االتصال بالشخصيات المرجعية  .4
 إتخاذ قرار التعيين  .5

 :تصميم هيكل األجور والتعويضات  .4

لوظائف كما وتهتم هذه الوظيفة بتحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة وتحديد أجرها وتحديد الدرجات األجرية ل
الهيئات المختلفة للوظائف مداي مناسب مقارنة بمقابل وجود تهتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظام األجور حتى يتم ضمان 

 : المختلفة, ويمر وضع االجور بأربعة خطوات أساسية تتمثل فيما يلي
 إجراء مسح ميداني لألجور : الخطوة األول 
 بية لكل وظيفةتحديد االهمية النس: الخطوة الثانية 
 تجميع الوظائف المتشابهة في فئات أجرية  : الخطوة الثالثة 
 .تسعير كل فئة أجرية بإستخدام منحنيات االجور : الخطوة الرابعة 

 تسعير الوظائف االدارية والمهنية : الخطوة الخامسة 
فعندما تحقق المنظمة النجاح في مستوى ونوع التعويضات غير المباشرة التي تقدمها للعاملين ,  شركاتتبدع ال

شباع رغباتهم لن يكون بثقل على كاهل  شركاتوالتنافس الكبير مقارنة بغيرها من ال سنادهم وا  فإن العناية بالعاملين وا 
المنظمة بل أنه سيدفع عجلة التقدم والتميز أكثر الى أمام بواسطة هؤالء العاملين وجهودهم , ومن ذلك تتنوع 

 :شرة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين وتقسم هذه التعويضات الى نوعين رئيسيين التعويضات غير المبا

 :وتتضمن عدة أشكال : برامج خدمات بواسطة تعويضات مالية مباشرة  -أ 
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تعويضات مالية تدفع لقضاء اإلجازات والعطالت وتشمل اإلجازات المرضية والوالدة واألمومة والدينية  −
 .زات الشهرية للعاملينوالعطالت التي تمثل اإلجا

 .وتكون بشكل شهري : الراتب التقاعدي  −
 .ويكون بعدة أنواع مثل الصحي واألجتماعي والتأمين ضد الحوادث وغيرها: برامج التأمين  −
 .ركتهم بها لتحسن األداء واألنتاجللعاملين عند مشا شركاتوتقدمها بعض ال: مكافئات المقترحات البناءة  −

وتشمل العديد من الخدمات والميزات التي تقدم بشكل غير مباشر وتساعد : ماعية برامج الخدمات األجت -ب 
 :على رفع الروح المعنوية للعاملين وأرتباطهم بمنظمتهم , ومن أبرز هذه الخدمات

 .النوادي األجتماعية  −
 .مشاريع اإلسكان المجاني أو المدعوم  −
 .خدمات المواصالت للمنظمة  −
 .الخدمات الصحية المختلفة −
 . خدمات دور الحضانة ألطفال العاملين  −

 :تصميم أنظمة الحوافز- .5

وتعني منح مقابل عادل لألداء المتميز ويمكن تحفيز العاملين على أدائهم الجماعي فتظهر الحوافز الفردية والحوافز 
 .الجماعية وأيضا هناك حوافز على  آداء المنظمة ككل

 :أنواع الحوافز -أ 

تي يمنح بمقتضاها الفرد دخل يزيد عن راتبه االساسى نتيجة لوفائه بمعايير وال: برامج التحفيز الفردية −
 .األداء الموضوعة

وتختلف عن برامج التحفيز الفردية في أن الحوافز تمنح لكافة العاملين : برامج التحفيز الجماعية −
 .بالمنظمة

يمنح العاملين نسبة من  وتعد من أكثر برامج التحفيز شيوعا, والتي بمقتضاها: المشاركة في األرباح −
األرباح المحققة خالل فترة زمنية معينة وتعتمد بدرجة أساسية على األخذ باالعتبار ما يقدمه الموظفون 

 .من مقترحات بشان تحسين اإلنتاج أو خفض مستويات التكلفة
خطط التحفيز كما انه يعد من , ويربط دائما مكافأة الفرد بما تحققه المنظمة من نتائج: األجر المتغير −

 .الجماعية مثله في ذلك مثل خطة المشاركة في أرباح المنظمة
 :ومن الممكن تقسيم الحوافز بشكل عام الى 

  مكافأة مادية , ترقيات وظيفية , الخ: حوافز مادية.... 
  شهادات تقديرية , ميدالية , العامل المثالي ,الخ : حوافز معنوية ... 
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حفيز العاملين للوصول لالهداف المطلوبه , لذا ستكون مسئولية كل من المدير لقد تعددت النظريات الخاصة بت
المسئول بالتعاون مع مدير الموارد البشرية القيام بدراسة الحاجات االنسابية لالفراد بحيث تتناسب الحوافز مع حاجات 

 . االفراد لكي تحقق االهداف , اهداف نظام التحفيز وأهداف المنظمة 
 : ول بأن العوامل المؤثرة في فعالية نظام الحوافز هي ونستطيع الق

 أن يكون التحفيز تاليا مباشرًا للعمل:  التبعية  -أ 
 .أن يكون  هناك تناسب بين حجم الحافز  وحجم العمل :  الحجم والنوع  -ب 
 .فز وهو أن يدرك المحفز لما ح  : إدراك سبب التحفيز  -ج 
 .يحفز اآلخر في المجال نفسه فالحافز غير ثابت إذا حفز أحد العاملين في مجال ولم : الثبات  -د 
 . ال يصح أن يطالب العامل إال بما هو قادر عليه: التحكم  -ه 
 :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين .6

بتقسيم  شركاتبمنح عامليها مزايا معينة مثل المعاشات والتأمينات الخاصة بالمرض والبطالة كما تهتم ال شركةتهتم ال
 .ن في شكل خدمات مالية واجتماعية ,رياضية وقانونية وقد تمتد إلى اإلسكان والمواصالت وغيرهاخدمات للعاملي

 :تقييم األداء .7

نظام رسمي تصممه إدارة الموارد البشرية في المنظمة , ويشتمل على مجموعة من االسس والقواعد العلمية 
شرية في المنظمة , سواء كانوا رؤساء أو مرؤسين أو فرق واالجراءات , التي وفقا لها تتم عملية تقييم أداء الموارد الب

عمل بحيث يقوم كل مستوى إداري أعلى بتقييم أداء المستوى االدنى , بدء من قمةالهرم التنظيمي مرورا بمستوياته 
 االدارية وصوال لقاعدته 

ما تقوم باالستعانهبالرؤساء  تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب معينة وغالبا شركةتهتم كل 
المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وبغرض التعرف على أوجه التطور في األداء أو مدى القصور 
في اآلداء وتحديد مسببات هذا القصور ثم وضع خطط لعالج هذا القصور للوصول للمستوى المطلوب لتحقيق 

 .أهداف المنشأة 
اء وسيلة لتحسين جودة الشركة أو االدارة , يتعامل تقييم االداء مع مالحظة وتقييم  العاملين , إن يعتبر تقييم االد

 :تقييماالداء المثالي يشتمل على النقاط االتية 
 الكفاءة المهنية  -
 ( االنتاج ) المخرجات  -
 طريقة العمل  -
 الدافعية  -
 نقاط القوة والضعف -
 السلوك تجاه المديرين  -
 مالءالسلوك تجاه الع -
 السلوك تجاه الزمالء -
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إن التقييم الموضوعي المنتظم لآلداء , هو الذي يتم في شكل مقابلة تقييم مفتوحة , ويتم االعداد لها مسبقا من كال 
الطرفين بصورة سنوية أو نصف سنوية لقياس مدى التقدم أو النجاح الذي تحقق او عدمه , ومن خالل تبادل الحوار 

 .بحث عن المزيد من التحسينات الملموسة والتي قد تجعلنا نفكر في أن تكون أهداف لنا مع العاملين , يمكن ال

كما أن التغييرات التي يراها المديرون تجاه العاملين من الممكن أن تدون في االتفاق الذي يتم معهم , ومن هنا فإن 
 .يز وتطور أداء العاملين ة التحفمقابالت التقييم المعلنه والعادلة والمنفذه بهذه الطريقة تساهم في زياد

 :التدريب .8

الماضي فالنظرة إلى التدريب اآلن ريب اآلن اختلفت كثيرًا عنها في الكبرى والعلم الحديث للتد شركاتإن نظرة  ال
تلتصق جميعها بالمورد البشري داخل المنظمة منذ .. تعلٌم,تدريٌب, تنميةٌ : تتكون من ثالثة عناصر مستدامة وهي

 .إلى لحظة تقاعده أو تركه للعمل في المنظمة –وفي بعض الحاالت قبل التعيين الرسمي  –ينه لحظة تعي
فعملية  التعلم والتدريب والتنمية المستدامة والمستمرة تعد اليوم من أهم الوسائل الفاعلة لتأهيل وتكييف المورد أو    

اءة األفراد ومعارفهم ومهاراتهم وتوجيه جهودهم أنشطة التدريب لرفع كف شركةالعنصر البشري في العمل وتمارس ال
نحو أهداف  المنظمة  بعد أن تحدد احتياجات المنظمة والمرؤوسين وتضع الخطة العامة لتغطية هذه االحتياجات 

 .بإستخدام األساليب والطرق الحديثة ومن ثم  تقيم مردود التدريب على المنظمة بدراسة مدى تحقيقة لألهداف 

 :ر الوظيفيتخطيط المسا .9

هو مجموعة المراكز الوظيفية التي يتدرج خاللها الفرد خالل حياته الوظيفية وتهتم هذه الوظيفة بالتخطيط للحركات 
وعلى األخص فيما يخص النقل والترقية والتدريب , وتتعدد المراحل التي يمر  شركةالوظيفية المختلفة للعاملين في ال
 :ي وهي من خاللها االفراد بمسارهم الوظيف

 .المختلفة مرحلة االستطالع واالستكشاف  -
  .مرحلة التأسيس والبناء -
 مرحلة النضوج واالستقرار  -
 مرحلةاالنسحاب والتقاعد  -

 :الفوائد التي تعود على المديرين والمشرفين 
 زيادة مهاراتهم في إدارة مسارهم الوظيفي -
 تحسين عملية االتصال بين المديرين ومرؤسيهم -
 التخطيطية لدى المديرين تنمية القدرات -
 القدرة على تحقيق التوازن والمواءمة بين االهداف التنظيمية واالهداف الفردية  -

 :فوائد تعود على العاملين 
هتماماتهم ,  - القدرة على بناء وتنمية مسارهم الوظيفي من خالل زيادة إدراك االفراد ووعيهم بتخصصاتهم وا 

 .وقيمهم , ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم 
 زيادة مستوى الرضا الوظيفي -
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 تحسين عملية االتصال فيما بينهم ومديرهم -
 تنمية االحساس بالمسئولية الشخصية عن تخطيط المسار الوظيفي -

 ( :صيانه القوى العاملة ) العناية بأمن وصحة العاملين  .11

 برامج االمن والسالمة  -
 الرعاية الصحية , الطبية والنفسية  -
 خدمات العاملين  -
 ات المهنية االستشار  -
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 وظائف إدارة الموارد البشرية الرئيسية

 

 :مفهوم التدريب

هو العملية المنظمة التي يتم من خاللها تغيير السلوكيات والمعارف والدافعية للموظفين العاملين من أجل تحسين 
 عملية التوافق بين خصائص الموظف وبين متطلبات الوظيفة 

خططة التي يتم تصميمها بواسطة المنظمة لتيسير عملية  تعلم المعارف والمهارات العملية التدريبية هي الجهود الم
 المتعلقة بالوظائف التي يمارسها االفراد بهدف تنمية وتطوير االداء على المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية 

فاءة األداء التنظيمي تتطلب عملية هو ذلك النشاط الذي يهتم بإدارة البرامج التدريبية وتصميمها بهدف رفع مستوى ك
 شركاتتحسين االداء إجراء تغيرات محددة في المعارف والمهارات واالتجاهات والسلوك االجتماعي داخل ال

 : فوائد التدريب ومزاياه

اد, يعد نشاط التدريب من أنشطة إدارة الموارد البشرية الهامة, وتبرز أهميته من خالل دوره فى تنمية معلومات األفر 
وصقل مهاراتهم, وتطوير قدراتهم وتنويعها وتغير اتجاهاتهم وتعديل سلوكهم, ويمتد هذا الدور فيحقق على المدى 

أيا كان نوعها أو مجال عملها حيث يسهم التدريب فى  شركاتالبعيد تنمية شاملة متوازنة للقوى العاملة التي توظفها ال
منظمة والعاملين باالضافة إلى تحقيق العالقات االنسانية, ويتضح ذلك فيما تحقيق الفوائد والمزايا المتعددة لكل من ال

 : يلي

  

الموارد 
 البشرية 

 التخطيط

 االستقطاب

االختيار 
 والتعيين 

االجور 
 والتعويضات

التدريب 
 والتنمية 

قياس 
 االداء 

خدمات 
العاملين 
 الصحية 

عالقات 
 النقابات 
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  للشركاتفوائد التدريب : أوال

 : من بينها للشركاتيعمل التدريب على تحقيق العديد من الفوائد والمزايا 

 . البقاءيقود التدريب لزيادة األرباح وتنمية االتجاهات االيجابية حول أهمية تحقيقها للنمو و  -1

 . زيادة المعلومات والمعارف عن الوظيفة الى جانب تدعيم المهارات فى كل المستويات التنظيمية -2

 . دعم اخالقيات التعامل لدى قوة العمل بالمنظمة -3

 . مساعدة األفراد للتعرف على األغراض واألهداف التنظيمية -4

 . المنظمةالمساهمة فى التوصل إلى تكوين صورة ذهنية وانطباع إيجابي عن  -5

 . تكوين عناصر الثقة واالصالة التنظيمية لدى العاملين -6

 . تنمية وتعميق الروابط االنسانية بين الرؤساء والمرؤوسين -7

 . المساهمة فى تحقيق التنمية والتطوير التنظيمي -8

 . المساعدة فى االلمام برؤية ورسالة المنظمة وغاياتها التنظيمية -9

 . ات التدريبية المستقبلية فى شتي مجاالت المنظمةاالمداد بالمعلومات عن االحتياج -11

 . تمتع المنظمة بقدرة أكبر على حل المشكالت واتخاذ القرارات -11

 . المساهمة فى تحقيق التنمية لتحقيق الترقية والتطوير من خاللها -12

تؤدي لنجاح التأكيد على مهارات القيادة والدافعية واالتجاهات االيجابية الوالء وغيرها من الخصائص التي  -13
 . وتفاعل المديرين والعاملين مع المنظمة

 . تدعيم معايير زيادة االنتاجية والجودة فى العمل -14

الحرص على تدنية التكاليف فى مجاالتها المختلفة مثل مجاالت االنتاج والعمليات والمجاالت التسويقية  -15
 . والبيعية ومجاالت الموارد البشرية وغيرها

 . لية تجاه المنظمة والحفاظ على مكانتهاتنمية االحساس بالمسئو  -16

 . تدعيم عالقات العمل وتوثيقها بين األفراد وبناء االلتزام التنظيمي -17

 . تخفيض االعتماد على االستشارات والخبرات الخارجية وتنمية االعتماد على االستشارات الداخلية -18

 .زيادة فعالية االتصاالت التنظيمية  -19

 .عمليات التغييرمساعدة العاملين لالقتناع ب -21
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 فوائد التدريب لألفراد العاملين: ثانيا

 . مساعدة األفراد التخاذ القرارات بصورة أفضل واتباع الطرق العملية لحل المشكالت والتغلب على المعوقات -1

 . تسهم عملية التدريب والتنمية فى تنمية الدافع لالنجاز والشعور بالمسئولية لدى العاملين بالمنظمة -2

 . دة فى تحقيق التنمية الذاتية والثقة بالنفس لدى األفرادالمساع -3

 . مساعدة األفراد لدراسة وتحليل موضوعات حساسه كالصراع والضغوط والتوتر واالحباط -4

 . امداد األفراد بالمعلومات لتدعيم وزيادة معارفهم عن القيادة ومهارات االتصال بكافة األطراف -5

 . عور بالتقدير لدى األفرادزيادة مستويات الرضا الوظيفى والش -6

 . اشباع حاجات األفراد التدريبية والتعليمية -7

 . تنمية المدربين وتحقيق ذاتهم واثبات قدراتهم وتوجهاتهم المستقبلية -8

 . تنمية االحساس بالتعلم المستمر مما يشجع على االستقرار الشخصى واالحساس باألمان المعرفى -9

دث واالنصات الفعال باالضافة إلى تنمية مهارات الكتابة الجيدة والقراءات مساعدة األفراد لتنمية مهارات التح -11
 . السريعة فى مختلف مجاالت أنشطة المنظمة

 مية االستعداد لتقبل مهام ومسئوليات جديدةنت -11

 : إدارة النشاط التدريبي

هداف التدريب والتنمية, تقوم ادارة التدريب ببعض األنشطة مثل تحديد االحتياجات التدريبية, وصياغة وتطوير أ
وتصميم البرامج التدريبية مقرونة بغايات وأهداف التعلم المنشودة وبيان كيفية تنفيذ البرامج ثم العمل على تقييم النشاط 
التدريبي واالستفادة من بيانات التغذية المرتدة, وفيما يلي الخطوات المنهجية العداد برامج التدريب والتنمية, ومن ثم 

 : القول أن مراحل ادارة النشاط التدريبي تتمثل فيما يلييمكننا 

 . تخطيط االحتياجات التدريبية -1

 . تطوير أهداف التدريب والتنمية -2

 . تصميم البرامج التدريبية -3

 . تنفيذ النشاط التدريبي -4

 . تقييم النشاط التدريبي -5
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 خطوات العملية التدريبية 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

عملية التدريبية ومدى إرتباطها وأثر هذه العملية على التحسين المستمر في االداء إن النموذج اعاله يوضح خطوات ال
 والسلوك وبالتالي التأثير إيجابيا على النتائج المرجوة ومدى تحقيق االهداف

 تحديد الحتياجات التدريبية
 :مفهوم االحتياجات التدريبية 

لومات ومهارات واتجاهات العاملين لتحقيق أهداف الهيئة هى مجموعة المتغيرات والتطورات المطلوب إحداثها فى مع
وتعرف  أيضًا بأنها مجموعة المؤشرات التي تكشف .. المحددة والتغلب على الصعوبات التى تعترض سير العمل 

 .عن وجود فرق بين األداء الحالي واألداء المرغوب فيه لألفراد العاملين 

 :خطوات تحديد االحتياجات التدريبية 

د استعرضنا سابقا االساليب والمناهج المتعددة لتحديد االحتياجات التدريبية ونستطيع إختصارها في خطوات علمية لق
 محددة للوصول الى االحتياجات التدريبية المطلوبه لتحقيق أهداف المنظمة

 
  

تحليل المنظمة 
 والوظيفة

تصميم االهداف 
التدريبية وتخطيط 

خطوات حصر 
د ااحتياجات  األفر

 التدريبية

تجميع المعلومات 
 والنماذج 

 وتحليل النتائج

(تحديد الفجوة )   

وضع الخطة 
العامة لتغطية 

 الفجوة

مرحلة تقدير 
الحتياجات 

 التدريبية

مرحلة تطوير 
أهداف التدريب 

 والتنمية

مرحلة تصميم 
 البرامج 
 التدريبية

 مرحلة 
 التنفيذ

مرحلة تقييم 
 التدريب

تحديد مداخل وطرق 
 التدريب

 تطوير
 المعايير

 التغذية المرتدة
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 :تحليل االحتياج التدريبي على مستوى المنظمة والوظيفة  :الخطوة االولى 

االحتياج التنظيمي بدراسة إستراتيجية المنظمة وأهدافها , االجراءات والسياسات التي تنظم المنشأة , يبدأ تحليل 
ويعني تحليل المنظمة بدراسة شاملة لكافة الجوانب التنظيمية نستطيع أن نسأل مالذي تسعى المنظمة لتحقيقه ؟ , 

هداف المنظمة, وعملياتها, ومواردها وسياساتها وبيئتها واإلدارية الحالية والمستقبلية بشكل عام ويتم من خالله فحص أ
إذا كانت هناك حاجة )للتعرف على المشكالت التنظيمية واإلدارية فيها, ومن ثم تحديد أين تكمن الحاجة إلى التدريب 

 ( .هل تتوافر الموارد المادية, والبشرية, والتقنية لجعله ناجحا؟)وهل يمكن إجراؤه؟ ( إليه

  S.W.O.Tاليب تحديد االحتياجات التدريبية للمنظمة نموذج التحليل الرباعي المعروف بتحليل إن أشهر أس

 

  

 نقاط القوة نقاط الضعف

 الفرص التهديدات

 البيئيالتحليل 
 داخليه بيئة

 خارجيه بيئة
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 مستوى االداء المطلوب الجدول التالي يوضح كيفية تحديد االحتياج التدريبي على مستوى المنظمة

 هقدرات العاملين المطلوب المعارف المطلوبه االهداف التنظيمية والتغيرات التنظيمية

 جهاز كمبيوتر على جميع المكاتب 

 فتح فروع للشركة في الخارج

 إدخال الميكنه في خط االنتاج

 تعلم كيفية العمل على الكمبيوتر

 تعلم لغات أجنبية جديدة

 تعلم طرق التصنيع الحديثة

 إتقان مهارة التعامل مع الكمبيوتر

 مهارة المتابة والحديث بلغة أخرى 

ط االنتاج مهارات انجاز العمل في خ
 الحديث

 :تحليل الوظيفة 

تحليل الوظيفة هو تحليل المعلومات والمهارات والمتطلبات االساسية ألداء العمل , لتحديد مهام العمل التفصيلية 
 والمهارات المطلوبة لشاغل هذه الوظيفة ,

لومات عنها لمعرفة هي عملية لتحقيق وفحص ودراسة دقيقة متأنية منتظمة للوظائف و ذلك عن طريق جمع المع
 :طبيعتها و خصائصها و تحديد وصف لها ووضع مواصفات لها ومتطلباتها و ذلك باالجابة على األسئلة التالية 

 ماهي األعمال التي يقوم بها الفرد ؟ 
 كيف يقوم بأدائها ؟ 
 ماهي األدوات و الوسائل المستخدمة ألدائها ؟ 
 ما هي النتائج المتوقعة ؟ 
  لقدرات المطلوبة للقيام بتلك األعمال بفعالية ؟ما هي المؤهالت و 

 :نموذج أخر لتحليل الوظيفة لتحديد االحتياجات التدريبية 

 ......................االدارة :...............المسمى الوظيفي 

 :.........................الموقع في الهيكل التنظيمي 

 ..............:.........قنوات االتصال الخاصة بالوظيفة 
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 الواجبات والمهام) 
 (من بطاقة الوصف الوظيفي 

المعارف المطلوبه لشغل 
 الوظيفة

 المهارات المطلوبه لشغل الوظيفة

 مهارة السرعة في الكتابه التقارير/كيفية كتابة الرسائل  تقارير فنية /كتابة رسائل 
 الدقة في كتابة التقارير 

 فونمتابعة شكاوي العمالء بالتلي
 

معرفة االساليب العلمية  
الحديثة في  التعامل مع العمالء 

 بانماطهم المحتلفة

 مهارات التواصل 
 مهارات االنصات الفعال

بعد أن تم تحديد االحتياج التدريبي للمنظمة والوظيفة وبالتالي تم تحديد مستوى االداء المطلوب الوصول اليه , نبدأ 
داف التدريبية التي على اساسها سيتم تقييم اداء االفراد الفعلي للتعرف على الفجوة في بالخطوة الثانية وهي تحديد االه

 .االداءالتي على اساسها سيتم وضع برامج تدريبية لتغطية هذه الفجوة للوصول الى مستوى االداء المطلوب 

 (تصميم أالهداف التدريبية العامة)الجزء االول :الخطوة الثانية 

ي هو عبارة عن تعبير يستخدم لوصف الكفاءة في القدرات التي ست كَتسب من خالل التدريب, وتوجد إن الهدف التدريب
  :ثالث خصائص أساسية لضمان الحصول على بيانات واضحة

 :السلوك

إن اختيار الفعل هنا . أواًل يجب على الهدف التدريبي أن يصف الكفاءة التي سيتم تعلمها مستخدمًا مصطلحات األداء
البد . يعرف, يفهم, يفهم المعنى, ي قّيم, ال تلبي المتطلبات: إن مثل هذه المصطلحات المستعملة باستمرار كـ: جداً مهم 

ويجب أيضًا . الفعل المستخدم في الهدف بتحديد سلوك المتدرب الظاهر, لكي يتم تأسيس عبارة واضحة أن يقوم
 . تحديد نوع أو مستوى المعرفة

 (:مواصفات)المعيار 

بشكل  يًا ينبغي أن يقوم هدف التدريب بتوضيح األداء الجيد والمستوى المتوقع من المتدرب, وذلك ليتم الحكم عليهثان
يمكن إجراء هذا بسهولة بواسطة كتابة عبارة تشير لدرجة الصحة أو إلى كمية ما أو إلى ردود األفعال . مالئم

 .الصحيحة أو ما شابه

  (:الظروف)الشروط 

على الهدف شرح الشروط التي سيؤدي بموجبها المتدرب في مرحلة التقييم, فينبغي توضيح ما هي ثالثًا ينبغي 
 .األدوات, المصادر, الوسائل األخرى التي سيتم تزويده بها أو التي سيتم إبعادها

يسعى التدريب الى تحقيق مجموعة متنوعة من االهداف , يمكن وضعها في ثالث مجموعات رئيسية على 
 :لتالي النحو ا

فالتدريب في االصل يهتم بتقديم بعض المعارف والمعلومات لألفراد : زيادة معارف االفراد ومعلوماتهم : أوال 
 .في مجال معين , فقد يتمثل الهدف في تنشيط معارف االفراد أو تحديث مالديهم من معلومات 
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ف والمعلومات , فالمعارف وحدها ال تكفي وتشير المهارة الى فن تطبيق المعار : تنمية مهارات االفراد: ثانيا 
 .إلنجاز العمل  بل يحتاج العمال الى قدر من المهارة بما يمكنهم من تحويل معارفهم الى تطبيق 

تنبع االتجاهات لدى البشر من معتقداتهم وقيمهم ويعتبر هذا الهدف من :تعديل وتطوير االتجاهات : ثالثا 
 .ير على مكونات الشخصية وليس سلوكها فقط أصعب االهداف ألنه يعمد الى التأث

عداد اساليب جمع المعلومات ) الجزء الثاني :الخطوة الثانية   (تصميم االستمارة وا 

الخطوة التالية هي اعداد االستمارات التي ستستخدم وقوائم االسئلة التي ستوجه للفئات المختلفة من العاملين وكذلك 
 .ئجاعداد جدول يوضح كيف ستحلل النتا

 .ويجب اعداد جدول تفريغ لكل وظيفة, بحيث تفرغ اجابات كل شاغلي الوظيفة فيها

 : طرق وأساليب التحليل

متعددة يمكن استخدامها, مما يتطلب االختيار من بينها طبقا لالهداف التدريبية التي تم وضعها سابقا  هناك طرق
 :معرفية , سلوكيه , أو مهارات مختلفة 

 االستقصاء -أ 

 كن تعريف االستقصاء على أنه الئحة تحتوي على عدد من األسئلة تهدف للتعرف على االحتياجات التدريبيةمن المم

 المقابلة  -ب 

 تعرف بأنها مواجهة شخصية بين مسئول التدريب وبين المتدرب بهدف التعرف على االحتياج التدريبية ,

 استقصاء معزز بمقابلة  -ج 

 ابلةهذا االسلوب يجمع بين االستقصاء و المق

 :المباشرة المالحظة -د 

 وتقوم على مالحظة سلوك الموظف والمواقف المرافقة له وتسجيلهاالمالحظة 

 مقابالت مع العاملين في المنشأة  -ه 
 اللجان االستشارية -و 
 مفكرة العمل اليومية -ز 

 حصر وتجميع المعلومات: الخطوة الثالثة 

 أساسيات تصميم واعداد خطة التدريب: الخطوة الرابعة 

المرحلة االخيرة فبل البدء في تصميم البرامج وتنفيذها على ارض  التجهيز إلعداد خطة التدريب العامة هييعتبر 
 الزمني الجدول على االتفاق ثم. بعضها أمام المشاركين وعدد الدورات من قائمة مع األمر بك ينتهي الواقع بحيث

 .عدم إغفال ميزانية التدريب  مع والموظفين المشرفين/ المديرين  مع بحيث تتناسب للتنفيذ



 

  الثانية درجةال –التقييم   اخصائي تدريبالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

 09 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

 تقييم التدريب : الخطوة الخامسة 

) يعرف التقييم بأنه مجموعة من اإلجراءات التي تقاس بها كفاءة البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق األهداف 
 (.قياس التطور في مهارات ومعارف المتدربين 
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 :مقدمة

البرنامج التدريبي , الوسائل , البيئة التدريبية , إن العناصر الرئيسية المكونة لعملية التدريب هي المدرب , المتدرب 
 .واألدوات التدريبية 

ولضمان فاعلية عملية التدريب يتطلب ذلك متابعة ورصد التغيرات في هذه العناصر الخمسة , ويتم ذلك من خالل 
عة والتقييم المناسبة والمستمرة والتى تهدف تحديدا إلى اكتشاف األخطاء واالنحراف عن تحقيق استخدام أساليب المتاب

عادة تعديل االستراتيجيات وتخطيط  األهداف مبكرا والتدخل في الوقت المناسب لتوفير الوقت واألموال المختلفة وا 
ة سير العملية التدريبية في اتجاه تحقيق النشاط وكذلك اتخاذ القرارات اإلستراتيجية الفعالة من أجل ضمان سالم

 .األهداف المرجوة

 :المسميات المستخدمة خالل عملية تقييم البرنامج التدريبي 

 التوجيه والرقابة على نشاط التدريب : اواًل 
 : معنى الرقابة

واتخاذ الخطوات  الرقابة تعني التأكد من سالمة األداء بالتعرف على االنحراف عن االتجاه الصحيح عن المستهدف
 .  الالزمة لتصحيحه باستخدام الوسائل المتاحة في المنهج التدريبي , وتتداخل وظيفة الرقابة مع وظيفة التوجيه 

  -:أساسيات عملية الرقابة على التدريب  .1
ثم  -ثم وضع الخطط الالزمة لتحقيقها   –ويكون ذلك بمعرفة االحتياجات  :وضع معايير أو مقاييس الرقابة  -

 الرقابة على األداء  من خالل وضع معايير لقياس مدى تحقق األهداف واإلنجاز 
 .تقييم األداء في ضوء المستويات المقررة  -
 .تصحيح االنحرافات -

 .خصائص الرقابة على التدريب  .2
 ليست سلطة مثقلة ولكنها أحد عناصر العملية اإلدارية في التدريب -
 تبدأ مع وضع الخطة حتى النهاية  -
 ة على كل المستويات المتصلة باألداء التدريبي الرقاب -
يجب أن يظل المسئول عن الرقابة بعيد عن التنفيذ لتكون لديه الحرية والحيادية في استخدام األدوات  -

 .والمعايير 
 كيف تتم عملية الرقابة على التدريب ؟ .3

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

 متطلبات الرقابة السليمة على النشاط التدريبي  .4
 سرعة كشف األخطاء واالنحرافات  -
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 معرفة أفضل المعايير التي تحقق أهداف التدريب  -
 ايير التي يمكن أن تقيس االنحرافات غير العاديةمعرفة المع -
 معرفة المعايير التي يمكن استخدامها بأقل تكلفة ممكنة  -

 متابعة وتقييم التدريب : ثانيا

هدف خطة التدريب هو استثمار اإلمكانات المتاحة بالمنظمة لتحقيق انجازات وهذا يحتاج إلى متابعة مستمرة ترافق 
شمل خطة التدريب خطة فرعية تلحق بها للمتابعة والتقييم للتصحيح الفوري لالنحرافات وت, جميع مراحل التنفيذ 

وال بد أن يكون هناك نظام دقيق لقياس األداء التدريبي  يتيح استقبال , واألخطاء التي قد تؤثر على أهداف التدريب 
 .التغذية العكسية دائما

  -:المتابعة  -1

المشاركون ) النشاط التدريبي للتأكد وضمان أن التنفيذ يتم طبقا للمخطط من حيث  هي العملية المستمرة لمراقبة تنفيذ
 ( .العملية التدريبية بمحتوياتها  –المدربون  –

 التدخل السريع وفي الوقت المناسب بهدف تعديل المسار وتقليل األخطاء   -:هدفها 

  -:التقييم  -2

وا موضع ثقة من مدرائهم ويريدون المساندة من  مدرائهم, فعندما إن جميع المدربين ومدراء التدريب يريدون أن يكون
 : تكون موضع ثقة فإن الكثير من االشياء االيجابية تحدث لك مثال 

 يتم الموافقة على الموازنة الخاصة بالتدريب  -
 االحتفاظ بالوظيفة لطاقم العمل التدريبي  -
 تحسين نوعية التدريب المقدم -
 الى نصائح مديرين التدريب يستمع المدراء في الشركة  -
 السيطرة على المواقف  -
 .مجموعة إدارة التدريب تستمع بحياتها داخل المنشأة  -

النشاط التدريبي على المشاركين المستهدفين والمنظمة , ونستطيع القول بأن  دف التقييم أوال لقياس مدى تأثيريه
االحتياجات التدريبية, ويتم خاللها تحديد أهداف التدريب, تسمى هذه المرحلة تحديد و  قبل التدريبالتقييم يبدأ فعليا 

ثم يتم تصميم البرنامج التدريبي الذي . ومن الذي يحتاج للتدريب في المنظمة, واختيار المرشحين للبرنامج التدريبي
 .يتالءم مع احتياجات الموظفين في المنظمة بما يتفق مع طبيعة مهامهم

) إلجراءات التي تقاس بها كفاءة البرامج التدريبية ومدى نجاحها في تحقيق األهداف يعرف التقييم بأنه مجموعة من ا
 (.قياس التطور في مهارات ومعارف المتدربين 
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 : أهمية التقييم

 : تبرز أهمية التقييم في

 خطة لتالفيها في المستقبل عمعرفة ما أنجز من الخطة التدريبية ونسبة االنحراف عنها لوض. 
 التدريب عند تنفيذ البرامج التدريبية  نجاح في تطبيق مبادئ وأسسمعرفة مدى ال 
  بيان نقاط القوة لدعمها , ونقاط الضعف لمعالجتها. 
 توفير معلومات ضرورية عند إختيار االولويات في النشاط التدريبي 
  تحديد المعوقات التي تواجه تنفيذ البرامج , والعمل على تذليلها. 
 تدريب قد حققت أغراضها التأكد من أن نتائج ال. 
 اكتسبوها في أعمالهم  معرفة مدى إسهام المشاركين في تطبيق الخبرات التي تعلموها , والمهارات التي. 
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 : مراحل قياس أنشطة التقييم التدريبي الثالثة

 التقييم أثناء التخطيط المبدئي  .1
 رات والخبرات التعليمية التقييم خالل اكتساب المها .2
 التقييم بعد االنتهاء من التدريب   .3

 :منها , وال بد أن تتوافر ظروف معينة لضمان سالمة التقييم وشموليته 

 .علومات ملموسة عن الوضع الراهنوجود م -
 وجود أهداف محددة ودقيقة للتدريب  -
 .وجود نظام تغذية عكسية استرجاعي في جميع مراحل النشاط  -

 .اتجاهات عمليتي المتابعة والتقييم 

 . تعمل برامج المتابعة والتقييم في األنشطة التدريبية في ثالثة اتجاهات يتم تنفيذه في خطوط متوازية مع بعضها 

 متابعة وتقييم المشارك  -
 متابعة وتقييم المدرب  -
 متابعة وتقييم العناية التدريبية  -

 تنفيذ البرنامج التدريبي ( وبعد  –أثناء  –قبل ) ويتم ذلك في ثالثة توقيتات وهي 

 .أساليب القياس التقييمي في مراحل التدريب الثالثة  -:ثالثا 
 ( أثناء التعلم ) التقييم أثناء التنفيذ  -أ 

 :( استرجاع عكسي ) طريقة األسئلة واألجوبة  .1

يمكن ت المفتوحة و سؤال المفتوح واإلجاباويفضل ال, توجيه سؤال بشكل مباشر بصياغة مناسبة مساعدة 
قياس قدرات المشاركين من خالل قاعات التدريب وذلك لتداخل المهارات المكتسبة ألن ذلك يسمح بتحليل 

 .وتركيب المعرفة والمعلومات فيحفز الذهن ويثار 
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 العروض والشروحات  .2

لشروحات عندما يحصل المشارك على األدوات المساعدة يكون أكثر ألفة معها وكلما كانت العروض وا
 واضحة كلما تقدم نحو الهدف 

 االختبارات  .3

ال يعنى باالختبار التهديد بل على المدرب أن يوضح أسبابه وأنه شكل من أشكال التجريب وليس اختبار 
نما هدفه االسترجاع العكسي  .لياقة وا 

  -:أمثلة 

  اقتراح ورقة استبيان لموضوع معين –( فكرة ألعاب البازل ) تركيب جهاز معين 

 األسئلة المباشرة ذات اإلجابات القصيرة  .4
 ( ال أوافق  –أوافق ) استبيانات االتجاهات  .5

يستطيع المدرب الكشف عن وجهات نظر المشاركين وهل مطلوب تغيير اتجاهات أعداد كبيرة بدرجات صغيرة أم 
 :العكس مثل النموذج التالي 

أوافق  وجهات نظر المشاركين عن المدرب
 بشدة

 أوافق
 –ال 
 أرى

 أرفض
أرفض 
 بشدة

 معرفة رأي المدرب بالموضوع هي أكثر المؤهالت أهمية -1
ينبغي أن يكون المدرب موضع حب من قبل المشاركين إذا  -2

 كانوا سيتعلمون منه 
 طالب يعد كبيرا للغاية 21الفصل الذي فيه أكثر من  -3
 أهم شخصية في التدريب هي المدرب -4
 ة التدريبية التواصل مع المدرب هو اساس نجاح العملي -5

     

وهناك طريقتان , من خالل ذلك يمكن الحكم على ما حققه المشارك وما لم ينجزه من خالل االسترجاع العكسي 
 .فعالتان لتحقيق االسترجاع العكسي الذي يبادر به المشارك

 ( مكلف نسبيا ) األسلوب االلكتروني  -
 .االستبيانات باالسئلة و ( وتعقيد  أقل تكلفة) نظام استجابة اآلخر  -

 التقييم في نهاية التنفيذ  -ب 

 هل نجحنا مع المشارك ؟ , يثور تساؤل هام بعد انتهاء التدريب مؤداه هو 



 

  الثانية درجةال –التقييم   اخصائي تدريبالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

 25 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشريه بالشركة القابضة 

( نعم ) فإذا كان المشارك استطاع أن يؤدي األهداف السلوكية بشكل مرضي حسب المعايير عندها تكون اإلجابة 
كشف عن أوجه القصور في المشارك أو المشاركين عن والعكس صحيح وعندئذ يتم عمل بعض االستشارات التي ت

 ( .مرفق نموذج في الصفحات التالية .) طريق العديد من النماذج التي المعدة مسبقا 

- :التقييم بعد التنفيذ  -ج 

 .يستمر التقييم بعد استكمال التدريب منطويا على بعدين 

 عليا وأداء المهارةالحفاظ على سلوكيات المشاركين بعد توليهم العمل ف -:األول 

 .مساهمة هذه السلوكيات في تحقيق األهداف الخارجية المحددة في مرحلة التخطيط -:الثاني 

( تقرير إشراف ومتابعة ) ويعد البعد األول هو أهم أهداف التدريب ويمكن استخدام سجل إنتاج العاملين كنموذج 
 .ة والكم تغذية عكسية لمعرفة مدى تحقيق العاملين لمستويات الجود

  من الطرق الحديثة لتقييم بعد التنفيذ أن تطلب من المشاركين تطبيق ما تم دراسته في البرنامج التدريبي من
معلومات خالل شهرين من تاريخ نهاية التدريب بحيث يقوم المشاركين بإرسال الحالة التطبيقية على البريد 

 االلكتروني ومناقشة المجموعات بالبريد االلكتروني 
 لتقييم برنامج تدريبي (  1) نموذج

 :..............................االدارة:.......................مقدمه 

 :.برجاء توضيح إنطباعاتك عن التدريب في الجدول أدناه

 غير موافق بشدة غير موافق ال تعليق موافق موافق بشدة 

      .التدريب مطابق لتوقعاتك .

      ما تعلمته في العملأستطيع تطبيق 

االهداف التدريبة واضحة لكل 
 موضوع

     

      المحتوى منظم وسهل متابعته

 التي تم توزيعها المادة العلمية
 واضحة ومفيدة

     

      المدرب فعال ومؤثر.

      .جودة التدريب واضحة 
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 غير موافق بشدة غير موافق ال تعليق موافق موافق بشدة 

      .المدرب حقق االهداف التدريبية

المشاركة والتفاعل واضحين في 
 .البرنامج التدريبي 

     

التوقيت مناسب ومتاح للنقاش 
 واالسئلة

     

 :بشكل عام كيف تقيم البرنامج التدريبي 

 ضعيف جدا  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز
          

 :تدريبيماهي الجوانب التي من الممكن تحسينها في البرنامج ال

1- ..................................................................................................... 
2- ...................................................................................................... 
3- ....................................................................................................... 

 :إقتراحات أخرى 

1- ........................................................................................ 
2- ........................................................................................ 
3- ........................................................................................ 

 شكرا للتعاون ,,
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 (  2) نموذج

 إستمارة تقييم نهائى

 (ة)المشاركعزيزتى / عزيزى 

ائها حيث أن رأيك أعدت هذه اإلستمارة للتعرف على رأيك فى النواحى المختلفة للبرنامج التدريبي, رجاء التكرم بإستيف
 .اآلداء في المرات القادمة بإذن اهلل ورفع مستوى فى اإلرتقاء بالعملسيساهم 

 )   (ال )  (  إلى حد ما )  ( نعم   ؟ حضور البرنامجالتوقعاتك من  طابق البرنامج التدريبي هل  -

 )   (ال    )   (   إلى حد ما )  (     نعم  ؟لبرنامج  المعلنة لهداف األهل تم تحقيق  -

 )   (غير كافية )  (     مدة البرنامج                                      كافية  -

 ايوم -----و أقترح أن تكون

 من غيرها ؟ ماهى الموضوعات التى إستفدت بها أكثر -

................................................................................................................. 

 بشكل مناسب ؟ ما الموضوعات التى لم يغطيها البرنامج -

………………………………………………………………………………………………………… 

 : خالل البرنامج ما رأيك فى أساليب التدريب التى إستخدمت -

 ) (غير مقبولة  )   (مقبولة )   (    جيدة )  (   ممتازة 

 :    ما رأيك فى المعينات التدريبية المستخدمة  -

 ) (غير مقبولة   )   (مقبولة )   (   جيدة )  (   ممتازة  

 (يهدار اإل الترتيباتغذاء , ال, الراحات )اإلدارية  جوانبما رأيك فى ال -

 )    ( ةضعيف)     (           ةجيد)     (            جدًا  ةجيد(              )ممتازة 

 :ترى إضافتهاأخرى مقترحات  يةأ

................................................................................................................. 

 (إختيارى)التوقيع                                                                        
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 بالشركة القابضة نموذج تقييم يستخدم في برنامج المسار الوظيفي االداري

معته من خبرات وما خطر في ذهنك من اقتراحات من عزيزي المشارك ساهم معنا من خالل إطالعك على ما ج
خالل مشاركتك في هذه الدورة لمساعدتنا على تحسين وتطوير الدورة التدريبية بما يالءم تصوراتك واحتياجاتك , 
ونؤكد لك بأننا سنقوم بتحليل هذا االستطالع محافظين على البيانات الشخصية الواردة فيه وسوف يتم جمع نتائج هذا 

حصائها للمساعدة في تقييم دوراتنا التدريبيةاال  ستطالع وا 
 معلومات عامة

 :أسم البرنامج  رقم الوحدة  
 اسم المدرب   رقم المجموعة  
 المستوي الوظيفي 

 
الشركات 
 :المشاركة

 :الفترة التدريبية  :مكان انعقاد الدورة 
 :موضوعات التدريب

غير 
 مقبول

جيد  جيد يحتاج للتحسين
 جداً 

 إلى أي مدى تم تغطية الموضوعات التدريبية متازم

      ....................................... 
      .......................................... 
      .......................................... 
      .......................................... 
      .......................................... 

 
 

 المحتوى التدريبي
 إلى أي مدى يمكن االستفادة من مواضيع الدورة في مجال عملك اليومي؟ 

 :طرق وأساليب التدريب     
      التوازن بين العملي والنظري 
      مدة الدورة للموضوعات المطروحة 
      مدى مالئمة االساليب المستخدمة 
      دل الخبرات بين المشاركينتبا 
      العمل من خالل المجموعات 
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 : هل لديك أي تعليق
......................................................................................................... 
 التنظيم ممتاز جيد جداً  جيد يحتاج التحسين غير مقبول

       المعلومات التي وصلتك من
الجهة المنسقة قبل بدء 

 التدريب
      مكان الدورة 
      الوجبات الخفيفة 
      التوقيت 
      ورة اإلشراف العام على الد

 التدريبية
 : هل لديك أي تعليق

......................................................................................................... 
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 هل لديك رؤية واضحة للتطبيق العملي للموضوعات التدريبية؟:التطبيق نعم ال
 :أذكر أمثلة للتوضيح

......................................................................................................... 
 يها ما هي الدورات التدريبية خارج برنامج المسار الوظيفي االداري والتي تريد الحصول عل

1..................................................2......................................3............ 
 

 (………………………) أسم المدرب ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف
 الكفاءة الفنية     
 معلومات المدرب عن المحتوى التدريبي     
 لطريقة التدريبيةالتمكن من ا     
 استخدام األساليب التدريبية الحديثة     
استخدام نطاق واسع من وسائل التدريب       

 المناسبة
 قدرة المدرب على التوضيح للمحتوى التدريبي     
 الكفاءة االجتماعية     
 القدرة على االتصال     
 التفهم لطبيعة األفراد داخل المجموعات     
 لتعاون بين المدرب والمتدربينا     

 : هل لديك أي تعليق
......................................................................................................... 

 

 التقييم العام

 ما مدي تقييمك العام للبرنامج التدريبي
 مرتفع

91 %- 111%  
 متوسط

81 %- 91% 
 منخفض

71 %- 81%  
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 برامج التدريبدراسات وطرق علمية لتقييم 

 الذي المنهج ووضوح لسهولة وذلك التدريب برامج تقييم في عالمي مستوى على برع والذي التقييم خبراء ابرز من
 :مستويات عدة على منهجه في ركز الذي الخبيركريك باتريكو هو استخدمه

 الفعل ردة قياس مستوى 
 التعلم مستوى قياس 
 السلوك قياس 
 النتائج قياس. 

 نعتمدعليه, فكما سوف للتدريب النهائي واألثر العملية قياس على واعتماده المنهج هذا ووضوح سهولة وبسبب
 قياس إلى نحتاج معنى العمل لهذا يكون وحتى النهائية والنتيجة الغاية بين العالقة يجسد التقييم فان أسلفنا
 تطوير علينا يفرض بالتالي وهذا ها,أساس على القياس سيتم التي االنطالق نقطة تحديد خالل من المهني السلوك

 الموارد الجدوى, المطلوبة, المعلوماتعلى  بناء التعليم يتقرر لتقييم برنامج أي تصميم إن. للقياس اتر شمؤ 
 أدوات عدة استخدام الممكن من إذ التعليم برامج لتقييم واحدة طريقة توجد ال انهلى ع التأكيد يجب وهنا المتوفرة,

 . المعلومات جمعل نوعية أو كمية

 كريكباتريك نموذج حسب االربع مستويات تقييم التدريب

وهو أستاذ في جامعة ويسكنسن إطاًرا فكريا في مجال تصنيف التقييم لتحديد  1959عام « دونالد كيركباتريك»قدم 
حدد من خاللها أربع وكان موضوع رسالته في الدكتوراه حيث . طبيعة المعلومات الالزم جمعها تمهيًدا لعملية التقييم

 .عاما 51ويعتبر نموذجه األكثر شيوًعا وانتشاًرا على مدى . مستويات رئيسة للتقييم

 ينقل منها مستوى وكل التدريب برامج لتقييم عاما إطارا تقدمولقد تطلبت فكرته قياس أربعة مستويات في عملية التقييم 
 مستوى والى المال إلى ويحتاج صعوبة أكثر التقييم يصبح اخر الى مستوى من اإلنتقال وعند يليه, الذي المستوى إلى

 على تؤثر مستوى كل نتائج ألن يليه الذي المستوى إلى واإلنتقال مستوى عن المرور يجوز ال اذ المهنية, من متقدم
 : كريكباتريك الخبير نموذج حسب الربع التقييم لمستويات ملخص يلي فيما  .يليه الذي المستوى

 الفعل ردة مستوى قياس. 
 ما هي أفكار ومشاعر المتدربين نحو البرنامج التدريبي؟

 التعلم مستوى قياس 
 ماذا تعلم المتدربون من البرنامج؟

 العمل التغير في سلوكيات أو التطبيق مستوى قياس 
 هل غير المتدربون من سلوكهم بناًء على ما تعلموه ؟

 (النتائج) النهائي األثر قياس 
  بشكل إيجابي؟ شركةغيير في السلوك على الهل أّثر الت
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 الساليب والدوات المقترحة مستوى التقييم

 
 

 ردة الفعل
 

 المتدربين من شفوية مدخالت 
 البرنامج نهاية في توزع المتدربين فعل ردة لقياس استمارات 

 اإلستمارة ليهاع المتدربين ذكرأسماء يتم وال التدريبي
 التدريب أيام خالل المتدربين من عينة مع تمقاباال 
 التدريب على المشرفين من راجعة تغذية 

 
 

 التعلم
 
 

  مالحظة تطبيق المهام التي يؤديها المتدربون خالل فترة التدريب 
  اختبارات كتابية 
 نقاشات مستهدفة مع المتدربين حول محتوى التدريب 
 اختبارات شفوية 
 تقييم المتدربين الذاتى للتعلم 
 ت ومنتجات المتدربينتحليل واجبا 

 
 تغيير سلوكيات العمل

 
 (التطبيق ) 

 مالحظات أداء المتدربين في مكان العمل 
  إختبارت فورية 
  مقابالت مع المتدربين بخصوص التقييم الذاتي لقدراتهم حول

 كيفية تطبيق ما تعلموه
  تغذية راجعة من مشرفي المتدربين بخصوص درجة التطبيق 

 
 

 التأثير
 ( النهائيةالنتائج ) 
 

 النهائية المستهدفة شركةال أداء مستويات تحليل 
 لألداء والخارجي الداخلي بالرضا تتعلق راجعة تغذية 
 التدريب بعد وما قبل ما االداء مقارنات 
 صلة ذا ذلك كان إذا المدراء من راجعة تغذية 
 شركةال في العليا الهيئات من راجعة تغذية 
 العام الرأي العاتواستط المواطنين من راجعة تغذية 
 عام بشكل الخارجية البيئة سياق في بالتحسن تتعلق راجعة تغذية 
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 :تقييم مستوى ردة الفعل : المستوى األول 

 فعال التدريب يكون إن أردنا فإذا التدريبي, البرنامج إجمالي عن رضاهم قياس خالل من المتدربين فعل ردة قياس تم
 .للتدريب دافعيتهم تزداد وبذلك ,عنه راضين المتدربين يكون أن وجب

 :أسباب لعدة مهم الفعل ردة مستوى قياس

 .مستقباال الوضع لتطوير اقتراحات تطوير وعلى ومضمونه نامجبر ال تقييم على تساعد راجعة تغذية يعطينا -
 قمت لم فإذا أفضل, بشكل عملهم أداء على لمساعدتهم موجود المدرب أن ومؤشرات معلومات للمتدربين تعطي -

 .تريدونه ما نقرر فقط نحن ولكن تريدون ما نعرف نحن للمتدربين تقول وكأنها التقييم بهذا التدريب إدارات
 .المستقبل في الموظفين أداء لتطوير معايير لتأسيس استعمالها يمكن كمية معلومات األولي يعطينا التقييم إن -
دارات المدربين ومعظم به القيام يسهل التقييم من النوع هذا إن -  .به تكتفي التدريب وا 

 المتدربين مغادرة قبل تعبئتها يجب والتي مفتوحة أسئلة على تشتمل كثيرة معلومات يعطيك أدناه المصمم النموذج إن
 مغادرة أثناء التقييم استمارات توزع األحيان بعض في ولكن لتعبئتها, ومناسب كاف وقت إعطائهم مع التدريب قاعة

 .الفاعلية عديمة الوثيقة فتصبح أمرهم من جالةع على المتدربين وهم

 :األول المستوى لقياس استخدامها يمكن التي النماذج على مثال

 حضرة المتدرب المحترم

 البرامج وتحسين الربنامج هذا تقييم على مساعدتنا أجل من نظرك بوجهة وتزويدنا النموذج بتعبئة القيام الرجاء
 . الالحقة

 ................................................................. : المدرب اسم

 : ...........للتدريب المنظمة الجهة............................. :الدورة عنوان

 :........................................................للتدريب المانحة الجهة

 ..........................................: .................الدورة  تنفيذ تاريخ
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 سئ مقبول جيد جيد جدا ممتاز بنود التقييم
      كيف تقيم موضوع الدورة
 مالحظات إن وجدت 

 :كيف تقيم المدرب من ناحية 
لمامه بموضوع الدورة  معرفته وا 

     

قدرةالمدرب على االتصال والتواصل مع 
 المتدربين 

     

 وجدتمالحظات إن 
 :كيف تقيم مكان التقييم التدريب 

      االتساع
      االضاءة
      التهوية

      توفر أجهزة التدريب 
      سهولة الحركة

      توفر المرافق الصحية 
 مالحظات إن وجدت 

      كيف تقيم أوقات تنفيذ التدريب 
 كيف تقيم مادة التدريب من حيث

      هداف التدريب مدى إنسجامها مع أ
      موضوعاتها تغطي أهداف التدريب

      المدة مكتوبة بلغة واضحة ومتسلسلة 
      نسبة المادة النظرية الى العملية مناسبة 

 ماذا تقترح لتحسين برنامج التدريب في المرة القادمة
 ت أو سلوكيات عمل جديدة ؟أذكر ثالثة أمور جيدة تعلمتها من الدورة سواء كانت معارف أو مهارا

1 -     
2 -     
3 -     

 ماهو االمر الذي تود ممارسته وتطبيقه بعد مغادرة قاعة التدريب والعودة الى عملك

 سؤالين أو سؤال إضافة على يشتمل أن يجب النموذجي التقييم نموذج أن نوضح أن نود ما سبق استعراض خالل من
 المتدربين على توزيعها يتم أحياناف اإلستبان لتوزيع بالنسبة مكتوب أما بشكل المالحظات لوضع المجال فيهما يتاح
 التدريب قسم تعطي ألنها ال الفائدة عديمة تصبح بهذا لتعبئتها, وقت هناك يكون أن بدون التقييم لحظات آخر في
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 من جزءا اإلستبيان بجعل قومن ذلك تالفي أجل ومن أجله, من صممت الذي بالغرض صلة ذات معلومات والتقييم
 .التدريبي البرنامج نهاية في المتدربين قبل من تعبئتها نضمن حتى التدريب برنامج

 التدريبي الربنامج نهاية في بتعبئتها القيام شاركينمال من ويطلب البرنامج بداية في النموذج توزيع إلى البعض يلجأ قد
عادتها  أوراق فقدان يتم قد بأنه الطريقة هذه عيوب ولكنمن التدريب, من يراالخ اليوم في التدريب إدارة إلى وا 
 تعبئتها المشاركين من وتطلب اإلستبيان توزيع إلى الشركات بعض تلجأ قد بينما. المتدربين بعض من قبل اإلستمارة

رجاعها, البيت في  على القائم محتواه التقييم ديفق وبالتالي المباشرة, الفعل ردة تقيس ال ألنها فاشلة الطريقة هذه وتعد وا 
 كاف وقت إعطاء مع التدريب أيام نهاية في اإلستبيان توزيع هي منهجية أفضل فان لذا الفعل, ردة قياس أساس

 .اإلستبيان لتعبئة للمتدربين

 كلذل ذاك, كتب ومن هذا قال من التحقيق خالل من متدرب لكل الحقيقة الفعل ردة بمعرفة التدريب مدراء بعض يهتم
 قد اآلخر والبعض التقييم, مصداقية من يقلل بالتالي وهذا أسماءهم كتابة المتدربين من فيه يطلبون نموذجا يستخدمون

 غير طريقة وهذه عليه يجلس كان الذي المقعد على تركه ثم ومن النموذج تعبئة متدرب كل من ذكية بطريقة يطلب
 .اختيارية مسألة هي المتدربين أسماء ذكر إن صفحةال أسفل في ويذيلون نموذجا يطورون وآخرون سليمة,

 المستوى الثاني تقييم التعلم 

 :التعلم تقييم مفهوم

 مستوى قياس على يركز والذي التقييم من الثاني المستوى لقياس باتريك كريك الخبير منهج سنستخدم أسلفنا كما
 :قياس على التركيز ربالمد من يطلب لذا التدريب, قاعة المتدربين مغادرة قبل التعلم

 التدريب انعقاد قبل التدريب موضوع في المتدربين لدى التي المعرفة مستوى. 
 التدريب تلقي بعد التدريب موضوع في المتدربون اكتسبها التي المعرفة مستوى قياس. 
 التدريب تلقي بعد المتدرب لدى تطورت التي المهارات. 
 التدريب تلقي بعد المتدربين لدى يرتتغ التي التوجهات. 
 الثالث, المستوى أي التطبيقي, السلوك مسألة على تغيير أي يحدث لن ألنه التعلم حالة على التحسن قياس المهم من
 أن ذلك فمعنى سلبية النتائج وكانت الثالث المستوى باستخدام قمنا فإذا. التعلم مستوى على التغيير تحقيق يتم لم إذا

 لم التغيير فان الثالث مبكرا, ولكن بالنسبة للمستوى التحليل هذا يكون قد ولكن. ايجابيا نيك لم لتعلمل الثاني المستوى
 .التدريب في شارك الذي للموظف داعما يكن لم العمل في المدير أن أو مالئمة تكن لم العمل بيئة ألن يحدث

دارة المدرب قبل من التقييم اةاد لتصميم وقت إلى تحتاج بل سهلة مسالة ليست للتعلم الثاني المستوى قياس إن  وا 
 .التدريب
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 :التعلم مستوى تقييم منهجية

 عمليا ذلك كان إذا والتجريب الضبط مجموعات بين المقارنة أسلوب استخدام. 
 لتدريبي البرنامجا وبعد قبل والتوجه والمهارة المعرفة بتقييم القيام. 
 والتوجهات المعرفة لقياس اإلختبارات استعمال. 

 تشير إذ والثالث, والثاني األول التقييم مستويات في األداة هذه تستخدم سوف: الضبط مجموعة اماستخد
 المراد التدريب يتلقوا لم والذين المستهدفة شركةال نفس من الموظفين من مجموعة إلى الضبط مجموعة
 األداة هذه من الهدف إن. ريبالتد تلقت ألنها التجريبيةبالمجموعة  الثانية المجموعة على يطلق بينما تقييمه,

 والمجموعة الضبط مجموعة بين فارقة أي عالمات وأن حصل قد التغيير أن على تدل إثباتات توفير هو
 القاعدة هذه نطبق أن بمقدورنا وقاتالا كل في ليس, .التدريب بسبب حصل قد التعلم أن تعني التجريبية
 الكبيرة من الشركات في ولكن لتدريب,ا نفس تلقوا قد فيهاموظ وكل صغيرة شركةال كانت إذا خاصة اإلرشادية
جزءا آخر وعندها يمكن إستخدام هذه  يحضر ال بينما الموظفين من مجموعة التدريب يحضر أن الممكن

 قرارا التدريب إدارة تأخذ قد التدريب بسبب حصل قد التعليم في التحسن أن النتائج من االداة , إذا تبين
 .الضبط  مجموعة إلى التدريب بإعطاء

 إلى يعود بينهما االختالف هو وبعد التدريب قبل والتوجه والمعرفة المهارة بقياس تتعلق الثانية ستشاريةالا القاعدة
 . التدريب
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 :تقييم السلوك أو التطبيق ( المستوى الثالث ) 

 مالذي يحدث بعد أن يغادر المتدربون قاعة التدريب ؟ -1

 لىبيئة العمل ؟مالذي سينقلونه ا -2

الممكن أن يطبق المتدربون هل من إن قياس هذا السلوك أصعب من المستويين االول والثاني , فمن الصعب التنبؤ 
ما تعلمة في التدريب ألنهم أحبوا الموضوع ولذلك سيخططون لتنفيذ التدريب أو أن ال يحب المتدرب ماتعلمه ويبقى 

 :نه غير مقتنع به , هناك منهجية إلستخدام هذا المستوى في التقييم على نفس التصرفات ولن يطبق ماتعلمة آل

  إستخدام مجموعة الضبط والتجريب 
  إعطاء وقت كافي لتغيير السلوك داخل بيئة العمل 
  إجراء مسح أو مقابلة مع عينة من المتدربين من خالل مقابلة مدرائهم في العمل والموظفين التابعين لهم أو

 راقبون سلوكياتهم أو يتأثرون بها مثل متلقي الخدمة أي أشخاص آخرين ي
إن المقارنه بين مجموعة الضبط ومجموعة التجريب تعطينا فكرة عن نسبة التغيير التي : النسبة للنقطة االولى 

 .حصلت نتيجة التدريب , مع االخذ بعين االعتبار أن المجموعتين لهما نفس ظروف العمل 

لن يعقد أي تقييم حتى يعطى للمتدربين وقتا كافيا لتطبيق ما تعلموه وأحيانا تتطلب بعض : بالنسبة للنقطة الثانية 
أشهر حتى يتمكن المتدربون من تطبيق ما  6 – 3التدريبات التطبيق المباشر لما تعلموه , فبعض البرامج تحتاج من 

 .تعلموه

المتدربين , مدرائهم , الجمهور المتأثر بخدماتهم  :إجراء مسح أو مقابلة االشخاص ذوي العالقة مثل : النقطة الثالثة 
, كما يجب على المتدرب أن يكون على دراية بالسلوكيات التي يمارسها وما المتوقع منه لتحسين أدائه في العمل بناء 

إستخدام أكثر من مصدر للتأكد من المعلومة , من المهم  بحرص علىعلى التدريب الذي شارك به , على المقيم أن 
 .إجراء مقابالت مع مراعاة الوقت, التكلفة , وسرية المعلومات 

 :وفيما يلي بعض االسئلة المساعدة لقياس هذا النوع من المستوى 

 ماهي السلوكيات التي ترغب في تعديلها أو تعزيزها ؟ -
 ما هي المعيقات الممكنة برأيك ؟ -
 مالذي يحتاجه المتدرب لتطبيق ما تعلمه؟ -
 سلوكيات لماذا ؟إذا لم تتغير بعض ال -
 .....ال ..............نعم : لم يكن التدريب عمليا بالنسبة لوضعي  -
 ...لم يمنعني....لبعض المدى ....بشدة : المدير منعني من التغيير  -
 مالذي تريده من مديرك حتى تستطيع تطبيق ما تعلمته أثناء التدريب ؟ -
 ى تطبيق ما تعلمته؟مالذي تريده أن يتغير في بيئة العمل لتصبح قادرا عل -
جراءاتها  لتصبح قادرا على تطبيق ما تعلمته؟ شركةمالذي تريده أن يعدل في أنظمةال -  وا 
 ماهي إقتراحاتك ليكون برنامج التدريب أكثر فائدة ؟ -
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 : نموذج ألسئلة إستبيان

ة مثال من إن إعداد نموذج إستبيان يبين ألي مدى تمكن االشخاص الذين حضروا التدريب في برنامج القياد
 :تطبيقه داخل بيئة عملهم 

أيها المتدرب كن دقيقا في إجاباتك , أما بالنسبة لوضع االسم فهو مسألة إختيارية ولكن يفضل وضعه ألن 
 .المقيمين أثناء تفريغ االستبيانات قد يضطرون ليعودوا إليك لتدقيق بعض المعلومات

 :لجمل االتية إختر إحدى االجابات المناسبة برأيك لكل جملة من ا

 بدأ المتدرب يقدر جيدا قيمة العمل المنجز -
 يسأل التابعين له وظيفيا عن أفكارهم  -
 يقوم بتعريف الموظف االجديد بزمالئه في الشركة -
 يتحلى بالصبر عندما تكتشف أن الموظف ال يتعلم بالسرعة المتوقعة منه -
 يستخدم المستويات االربعة عند تدريب موظفين جدد -
 ليب االدارة الحديثة تستعمل أسا -

.................. مالذي برايك يجعل البرنامج أكثر فائدة بالنسبة لك؟: سؤال مفتوح 
.............................................................................................................

.......................................................... 

 ـــــــــــــــــــــــــــ : الكود 

 . ـــــــــــــ/  ــــــ/   ــــــ:التاريخ 

 نموذج تقييم ومتابعة بعد التدريب    

 (يمأل بواسطة الرئيس المباشر ) 

  الوظيفة  اسم المتدرب

  مكان العمل

تاريخ   اسم البرنامج
 التنفيذ

 

 :الهدف من الترشيح للبرنامج .1

 :م الترشيح لهذا البرنامج بهدف ت -

  تحسين اإلنتاج. 

  زيادة القدرة علي حل مشاكل العمل. 
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  الترشيح لوظيفة أخري. 

 هل تم تحقيق الهدف ؟ -

 (ال (                              ) نعم) 

 اذكر السبب ؟( ال ) إذا كانت اإلجابة   -

................................................................................................................. 
 :مؤشرات األداء 

 التي وقعت أو قابلت المتدرب من وجهه نظرك أثناء العمل ؟  كم عدد الحوادث أو المشكالت  -

 اذكر هذه الحوادث أو المشكالت أو الصعوبات ؟

.............................................................................................................. 
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 :ما هو أداء الموظف في المجاالت األتية  .2

جيد  جيد مقبول ضعيف البيان م
 جدا

 ممتاز

مدي قدرة الموظف علي استخدام المهارات الفنية في كافة أوجه  1
 العمل

     

      داء الموظف للوظيفة بشكل مستمر أثناء ساعات العملمستوي أ 2

مدي استعداد الموظف لمحاولة تنفيذ جوانب من الوظيفة لم يكن يتم  3
 تنفيذها من قبل

     

      مستوي أداء الموظف كعضو في فريق العمل 4

هل أصبح سلوك الموظف في العمل مثااًل جيدًا في االنضباط  5
 يدوااللتزام بالمواع

     

 

 :التقييم الكلي لألداء  .3

 

 :المقترحات .4

 (ال (                             ) نعم ) هل قدم المتدرب أيه مقترحات بعد التدريب؟      

 اذكر هذه المقترحات؟

.................................................................................................................
.................................................................................................................

 تم تنفيذه؟ أي من المقترحات السابقة ................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
................................ 

 لماذا لم يتم تنفيذ المقترحات األخري ؟

 بعد التدريب قبل التدريب

 ممتاز جيد مقبول ضعيف ممتاز جيد مقبول ضعيف
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 توقيع 

 ربالرئيس المباشر للمتد

  الروتين  عدم وجود أجهزة

  موقع العمل  ضعف االمكانيات

  (اذكرها ) أشياء أخري 
 -

 -

 ؟ ما هي المقترحات الشخصية لتحسين التدريب

.................................................................................................................
.................................................................................................................

................................ 

 إداريًا وذاتياً  فنيا
- ....................................... 
- ...................................... 

- ....................................................... 
- ...................................................... 

 ما هي مقترحاتك لتطوير الموظف؟

-   
-   
-   
-   
-  

 :مراجعة                                                            :د وحفظ إلكتروني إعـدا
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 تقييم األثر النهائي ( المستوى الرابع ) 

إن هذا المستوى يقيس مدى التحسن الذي طرأ على نوعية العمل والى اي مدى أسهمت هذه النتائج في تحقيق أهداف 
 . منظمة شركةال

 ؟ شركةالى أي مدى زادت إنتاجية ال: ال على سبيل المث

 هل أسهم التدريب في خفض نسبة دوران الموظفين ؟ 
 كم نسبة التخفيض في النفقات التي حدثت نتيجة التدريب ؟ 
 ؟ شركةهل زادت إيرادات ال 
 على صعيد إدارة الوقت والموارد البشرية ؟ شركةماهي الفوائد التي حصلت عليها ال 

بشكل قبلي وبعدي منهج من مناهج تقييم النتائج باالضافة الى مناقشةالتكاليف مقابل العائد  ويعتبر قياس النتائج
وهذا يتم ن خالل تحليل برنامج التدريب من حيث التكاليف والعوائد , والنظر الى العوامل االخرى التي ستعود 

نتائج التي حصلنا عليها مع تكاليف على التدريب بالمنفعة نتيجة استخدام نتائج التقييم وعندما يتم مقارنة ال
 .البنامج عندها ستقرر متى وكيف سيتم إعادة التقييم التدريبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــ : الكود 

 . ـــــــــــــ/  ــــــ/   ــــــ:التاريخ 

 تقييم المتدرب النهائي للتدريب

  :اسم البرنامج التدريبي
  :ذ التدريب مكان تنفي  :تاريخ التنفيذ 
 (اختاري)اسم المتدرب   :اسم المدرب 
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نه لمن  إننا نسعى بشكل مستمر لتطوير جودة أداء التدريب وتنمية وتعظيم الفائدة من التدريبات المقدمة لكم, وا 
 الضروري وضع تعليقاتكم واقتراحاتكم, لذا فإننا نقدر مشاركتكم معنا في تخصيص بعض من وقتكم الستكمال هذا
عادته لنا مرة أخرى, فرأيكم ستعود بفائدة عظيمة علينا وذلك بمساعدتنا في تحسين العملية التدريبية  النموذج وا 

 .وتطوير البرامج للمشاركين في المستقبل
 ؟ر إلى أي مدي تتفق مع هذه العبارات فيما يتعلق بهذا التدريب :السؤال األول

 : ق لتقييمك لكل سؤال من األسئلة التاليةضع من فضلك عالمة دائرية على الرقم المواف

 ممتاز جيد جداً  جيد مقبول ضعيف موضوع التقييم م

 تقييم المدرب: أوال
 5 4 3 2 1 كان المدرب متمكنا من المادة العلمية بصورة كافية لي 1

 5 4 3 2 1 تم تغطية الموضوع بما فيه الكفاية 2

 5 4 3 2 1 مات ليامتاز المدرب بالقدرة على ايصال المعلو  3

 5 4 3 2 1 كان موضوع الدورة التدريبية شيقا وممتعا لي ومناسب لمجالي 4

 5 4 3 2 1 طريقة التدريب التي تم استخدامها كانت فعالة 5

 5 4 3 2 1 كان المدرب مهتما بي ومتفاعل بشكل جيد 6

 5 4 3 2 1 تم تشجيعي وتحفيزي بقوة لكي أشارك في هذا التدريب 7

 (اجب باختصار ) ما هي المعلومات والمهارات التي استطعت الحصول عليها من الدورة التدريبية؟ :  سؤال الثانيال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هو اإلجراء الفوري الذي خططت لتطبيقه كنتيجة للدورة التدريبية؟: السؤال الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا وجدت سلبيات اذكرها واكتب بعض المقترحات التي يمكن بها ما هو تقييمك العام لدورة التدريبية واذ: السؤال الرابع

 تالشيها في الدورات التدريبية القادمة؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نموذج لتقييم يومي للبرنامج التدريبي

 ـــــــــــــــــــــــــــ : الكود 

 . ـــــــــــــ/  ــــــ/   ــــــ:التاريخ 

 التقييم اليومي للتدريب نموذج

 ـــــــــ: ــ التاريخ ـــ:  ــــــ اليوم:  عدد أيام التدريب  ــــــــــــــ :  لمدربا ــــــــــــــــ:  رنامج الباسم 

 ــــــــــــــــــ :  عدد المتدربين ــــــــــــــــــــــ (:  االسم)تدريب أخصائي ال ـــــــــــــــــــــــــ:  قاعة التدريب

 : ي طرحت من المتدربينالموضوعات الت

 مالحظات تعليق المدرب الموضوعات المطروحة
   
   
   

 :الموضوعات التي طرحت من المدرب

 مالحظات ردود أفعال المتدربين –التعليق عليها  الموضوعات المطروحة
   
   
   
   

        ــــــــــــــــــــــــــــــــ: توقيع

       (أخصائي التدريب)     

 ___________________: مراجعة نهائية    _______________: إعـداد وحفظ إلكتروني 
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