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 : مقدمة

 تحقيق من تمكينها و  والخاصة الحكومية المؤسسات و  المنظمات تفعيل في الفعال دوره من التدريب أهمية تنبع
 في منها لالستفادة التدريبية برامجها تطوير إلى المنظمات جميع تسعى لذا و. كبيرة مهنية و عالية بكفاءة أهدافها
 أهداف إلى للوصول التدريبية البرامج تخطيط يتم و. لديها الموارد أهم تعتبر التي البشرية الموارد قدرات تحسين
 التدريبي، االحتياج تنوع وفق التدريبية البرامج مجاالت تتنوع ولهذا.  موظفيها لتدريب المؤسسات احتياج وفق متعددة
 تخدم جديدة اتجاهات لتكوين أو مهاراتهم لتحسين أو المتدربين معارف لزيادة موجه هو ما التدريبية البرامج فمن

 في العلمية الخطوات تتبع أن ينبغي المرجوة األهداف التدريب يحقق ولكي. األداء مستوى تحسن و العمل مصلحة
 . وعملياته برامجه تخطيط

 تبرز و. معالجتها و لمواجهتها التدريبي البرنامج تطوير  الى يؤدي والدقيق المنظم التدريبية االحتياجات اختيار إن
 العنصر الوقت،) محدودة المصادر أن في التدريبية البرامج مجاالت و لموضوعات األولويات وتحديد وضع اهمية

 عن سينجم والتي األداء مشاكل أهم لحل المحدودة المصادر هذه توجيه من البد لهذا و( االموال الخبرات، البشري،
 تحقيق على قدرتها وزيادة المؤسسة في األداء مستوى في تحسن عالية بكفاءة بها القيام على الموظفين تدريب
 إتقانها على الموظفين تدريب المطلوب المهام ارتباط درجة األولويات تحديد في  تساعد التي المعايير ومن. أهدافها
 مجابهة تأثير مدى ما و القضايا من بغيرها المشكلة عالقة بالمشكلة، المتأثرين أعداد معرفة و المؤسسة بأهداف
 .األخرى القضايا على التغلب على المشكلة

 العاملين، آداء تطوير  مجال في والمستقبلية الحالية باالحتياجات متناهية بدقة التنبؤ في للتدريب التخطيط يكمن
. المنشأة أهداف وتحقيق االحتياجات لتلبية المناسبة الخطوات إتباع اجل من توفيرها يمكن التي اإلمكانات واستخدام

 أهدافه لتحديد الالزمة، القرارات واتخاذ تدريبي، عمل أي تنفيذ تسبق التي التفكير مرحلة التدريب تخطيط ويمثل
 .األهداف هذه لتحقيق الالزمة المختلفة والموارد
 : التدريبي البرنامج أهداف

 لدرجهبا أخصائي بوظيفة – التدريب إدارة – البشرية الموارد إدارة في العاملين تمكين الى التدريبي البرنامج هذا يهدف
 تحقيق أجل من الشركة بها ترغب التي الجدارات لمستوى مراعاة وجه أكمل على الوظيفي عملهم أداء من انيةالث

 . المرجوة االهداف
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 :التدريبية العملية وفعاليات مكونات

 أجل من التدريبية، البرامج وتصميم تخطيط إطار في تدخل التي الفعاليات من مجموعة من التدريبية العملية تتكون
 بين ما متكامال   نظاما   تعد التدريبية العملية فإن النظم لمنحى وفقا   وتطبيقها، التنفيذ موضع التدريبية العملية وضع

 : النظم منحى وفق التدريبي النظام التالي الجدول ويوضح  التدريب نشاط في المؤثرة والخارجية الداخلية العوامل
 النظم منحى وفق التدريبي النظام( 1-1) رقم جدول

 المخرجات العمليات المدخالت
مدربون، متدربون، )القوى البشرية  -

 (.إداريون، فنيون، مساعدون
التدريبية، النظريات، المواد )المعلومات  -

 (.البحوث والتجارب
األجهزة، األدوات، المواد )التقنيات  -

التدريبية، أساليب العمل والمعرفة 
 (.الفنية

 .التمويل -
 .التسهيالت التربوية -
 .بيئة التدريب -

 .احتياجات تدريبية -
 .أهداف -
 .إمكانات -
 .مواقف تدريبية -
 .خبرات تدريبية -
 .أساليب ونشاطات -

معارف ومهارات واتجاهات  -
 .جديدة

 .ارتفاع مستوى األداء -
 .ازدياد المردود -
ازدياد إحساس العاملين  -

بمشكالتهم ومشكالت 
 .المنظمة

االتجاهات اإليجابية نحو  -
 .العمل

 :هي رئيسية عناصر ثالثة من يتكون النظام أن التالي النموذج يبين كما

 ( Input ) المدخالت .2
 (Processes ) العمليات .1
 ( Out put) المخرجات .3

 الموارد تنمية شروط من أساسي شرط هو وبالتالي التدريب نظام في جوهري عنصر التدريبية االحتياجات تحديد أن
 طبيعة لتحديد مؤشرات االحتياجات هذه تصبح وكيف( ونوعا   كما  ) التدريبية األهداف طبيعة تقرر ألنها البشرية

 البرامج تصميم ثم التدريبية السياسات ضوئها في تقوم والتي للتدريب، كأهداف( والنوعية الكمية النتائج) المخرجات
 وتقييمها التدريبية البرامج تنفيذ وبالتالي المطلوبة، المستلزمات أساسها على تقرر التي التنفيذية الوسائل التدريبية
 إلى التدريب نظام مخرجات تؤدي كيف الشكل من أيضا لنا ويتضح. التدريب ألهداف جديدة معايير إلى وصوال  
 إلى مجددا تشير والتنظيم واألداء للعمالة جديدة مواقف يثير مما المجتمع مؤسسات في العاملة القوى واقع تغيير

 .للتدريب الحاجة

 ضوئها في ويتقرر أهدافه التدريب لنظام ترسم محددة تدريبية احتياجات بوجود األ تبدأ أن يمكن ال التدريبية فالفعالية
 .ومستلزماتها التدريبية األنشطة محتوى
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 :التدريب أولويات تحديد مراحل

 : التدريبية االحتياجات وتحديد دراسة : االولى الخطوة

 :التدريبية االحتياجات تحديد مفهوم

 عبارة أنها: Needsassessment التدريبية االحتياجات تحديد عن مفهوما   العامة اإلدارة مصطلحات معجم يقدم
 في إحداثها المطلوب والتطورات التغييرات مجموعة هي أو التنظيم أفراد تدريب طريق عن حلها يراد مشكالت عن

 دون تحول وبالتالي واإلنتاج العمل سير تعثر التي المشكلة على التغلب بقصد. العاملين واتجاهات ومهارات معلومات
 أو فنية معينة قدرات أو مهارة أو اتجاهات أو معلومات إنها على تعرف أن يمكن كما. المنشودة األهداف تحقيق
 نواحي وتعتبر. متوقعة مشكالت حل أو معينة ونواحي توسعات لمقابلة أو تعديلها أو تغييرها أو تنميتها يراد سلوكية
 محددةوعلىمسؤول مشكالت أو معامالتهم أو العاملين قدرات في محتملة أو حالية إنسانية أو فنية نقص أو ضعف
 :التدريب احتياجات تحديد عند التالية بالعناصر اإللمام التدريب

 الذي الحد إلى واستيعابها فهمها مع جديدة وأفكار معارف على الحصول بها يقصد والتي :المعلومات -أ 
 اللوائح معرفة مثل عمليا ، منها االستفادة ثم ومن المعرفة عن التعبير الفرد عنده يستطيع
 . متطلبات معرفة للعمل، المنظمة

 بطريقة الوسائل نفس واستخدام فعالة بطرق جديدة وسائل استخدام على القدرة الفرد إكساب أي :المهارات -ب 
 في الصحيح والتفاعل الممارسة هما رئيسين عاملين توافر عليها الحصول ويلزم ، كفاءة أكثر

 .التدريبي الموقف
 بمعنى أي جديدة بطرق والمواقف واألشخاص األشياء حيال التصرف على القدرة به ويقصد: السلوك -ج 

 وذلك قديمة عادات محو تتطلب مما. تجاهها ايجابية فكرية عادة أو ذهني مسلك تكوين هو أخر
 من كبيرة بدرجة المشاركة تجب بل هنا وحدها المعرفة تكفي ال حيث الجديدة العادات تثبيت قبل

 تعتبر االتجاهات في تغيير يصحبها ال المعرفة في زيادة وكل االتجاهات، هذه ترسيخ في المتدربين
 .يفعله وما الفرد يقوله ما بين انفصال هنالك يكون وبالتالي فقط، المعرفة حد عند يتوقف تغييرا

 : التدريبي االحتياج تحديد مصادر

 .لشغلها األساسية والمتطلبات ومسؤولياتها وواجباتها الوظيفة مهام -أ 
 مصادر من مهم مصدر تعتبر يشغلونها الذين العاملين بأداء وبمقارنتها للوظائف المطلوبة األداء معدالت -ب 

 .التدريبية االحتياجات على التعرف
 .المسؤول المشرف أو المباشر المدير قبل من تحرر التي الوظيفي األداء تقارير -ج 
 .التطور هذا لمواكبة التدريبية لالحتياجات مؤشرا   تعد الوظيفة على طرأت التي والتطورات تجداتالمس -د 
 .المباشرين الرؤساء آراء -ه 
 .األهداف هذه لتحقيق للعاملين الالزمة التدريبية االحتياجات على مؤشرا عاما   تعطينا حيث المؤسسة اهداف -و 
 التدريبية احتياجاتهم تحديد على الناس أقدر أنفسهم هم نفسه الحقل في العاملون -ز 
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 :التدريبية االحتياجات أصناف

 :منها التدريبية االحتياجات لتصنيف طرق عدة هناك 

 : إلى تصنيفها أي الهدف، حسب تصنيفها -أ 
  حديثا المعينين الموظفين دورات مثل األفراد، أداء لتحسين عادية احتياجات −
 طريقة أو جديد إداري نظام استخدام بكيفية المتعلقة الدورات مثل العمل كفاءة لرفع تشغيلية احتياجات −

 .جديدة عمل
 أو فنية، وحدة لتشغيل متكاملة كوادر إعداد دورات مثل المنظمة، فعالية لزيادة تطويرية احتياجات −

 على الحصول تأمين بهدف حاليا العاملين أو المنظمة في مستقبال العمل في للراغبين منح تخصيص
 .الكوادر من االحتياجات خطة حسب مستقبال ماهرة كوادر

 : إلى تصنيفها أي الزمنية، الفترة حسب تصنيفها -ب 
 (.مخططة غير-آنية) عاجلة احتياجات −
 (.مخططة)  المدى قريبة احتياجات −
 (.المدى بعيدة خطة/ تطويرية) مستقبلية احتياجات −

- :إلى تصنيفها أي كثافته، أو التدريب حجم حسب تصنيفها -ج 
 .فردية احتياجات −
 .جماعية احتياجات −

- :إلى تصنيفها أي، أسلوبه أو التدريب طريقة حسب تصنيفها -د 
 .تطبيقي/  الموقع في عملي لتدريب احتياجات −
 .نظري/ قاعات في معرفي لتدريب احتياجات −

- :إلى تصنيفها أي، جهته أو التدريب مكان حسب تصنيفها -ه 
 .الداخلية الخبرات على اعتماد العمل أثناء تدريبية احتياجات −
 .مماثلة مؤسسات أو تدريبية وهيئات مراكز على اعتمادا العمل خارج تدريبية احتياجات −
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 :هي أساسية مستويات ثالثة خالل من التدريبة االحتياجات تحديد يتم ماسبق إلى واستنادا  

 :مستويات تحديد االحتياج التدريبي 

 Organization level المنظمة مستوى −
  Occupation level الوظيفة مستوى −
 Individual الفرد مستوى −

 : (المنظمة مستوى) التنظيمي االحتياج تحليل

 ، المنشأة تنظم التي والسياسات االجراءات ، وأهدافها المنظمة إستراتيجية بدراسة التنظيمي االحتياج تحليل يبدأ
 التنظيمية الجوانب لكافة شاملة بدراسة المنظمة تحليل ويعني ، ؟ لتحقيقه المنظمة تسعى مالذي نسأل أن نستطيع
 وبيئتها وسياساتها ومواردها وعملياتها، المنظمة، أهداف فحص خالله من ويتم عام بشكل والمستقبلية الحالية واإلدارية
 أساليب أشهر إن ، التدريب إلى الحاجة تكمن أين تحديد ثم ومن فيها، واإلدارية التنظيمية المشكالت على للتعرف
 . S.W.O.T بتحليل المعروف الرباعي التحليل نموذج للمنظمة التدريبية االحتياجات تحديد

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

 قدرات العاملين المطلوبه 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 الكتابة والحديث بلغة أخرى 

خط مهارات انجاز العمل في 
 االنتاج الحديث

 : (الوظيفة مستوى) الوظيفة تحليل

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

 لمعرفة عنها المعلومات جمع طريق عن ذلك و للوظائف منتظمة متأنية دقيقة ودراسة وفحص لتحقيق عملية هي
 .ومتطلباتها لها مواصفات ووضع لها وصف تحديد و خصائصها و طبيعتها
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 التدريبية االحتياجات تحديد ألغراض الوظيفة تحليل نموذج

 ................. االدارة................. الوظيفية المجموعة.............   الوظيفة مسمى

 نشاطات الوظيفة وصف وتحليل م

 (الواجبات والمهام ) 

المعارف والمهارات والقدرات 
المطلوبه في شاغل 

 الوظيفة

السلوك الوظيفي المطلوب 
 في شاغل الوظيفة

    

  التدريبية االحتياجات لتحديد الوظيفة لتحليل أخر نموذج

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

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

 :....................... بالوظيفة الخاصة االتصال قنوات

 الواجبات والمهام)

 (من بطاقة الوصف الوظيفي 
المعارف المطلوبه لشغل 

 المهارات المطلوبه لشغل الوظيفة الوظيفة

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

 الدقة في كتابة التقارير 

 متابعة شكاوي العمالء بالتليفون

 

معرفة االساليب العلمية  
الحديثة في  التعامل مع العمالء 

 بانماطهم المحتلفة

 مهارات التواصل 

 مهارات االنصات الفعال

 لتحقيق ما وظيفة شاغل في توفرها الواجب والسلوكيات والمهارات المعارف جميع إستكمال وبعد أعاله التحليل من
 المختلفة المعلومات جمع بأساليب وسلوكيات ومهارات معارف من االفراد لدى ما مقارنة يتم سوف ،  المنظمة أهداف

  المنظمة في فرد لكل التدريبي االحتياج فجوة لتحديد  الوظيفة تحليل خالل من المطلوب الوظيفي بالمستوى ومقارنتها
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 العوامل حيث من المهمة وزن  بها ،موضحا ما لشركة  المالية اإلدارة في  تكاليف محاسب وظيفة لتحليل نموذج
 : السابقة

درجة  المهمة
 االهمية

درجة 
 االلحاح

درجة 
 الصعوبه

درجة 
 التكرار

 على وعرضها اإلستعاضات ومراجعة الرواتب إعداد
 العتمادها المالي المدير

4 4 3 5 

 3 4 5 5 القيام بحساب تكلفة المنتجات والعمليات 

 : للتدريب المرشح فيالموظف توافرها ومدى ما لوظيفة المطلوبه المهارت يشمل نموذج

 _ + مالحظات المهارات
 مهارات القيادة الفعالة 

 محفز لآلخرين 
 لديه مهارة التفويض

 مشارك لالخرين في معظم قراراته

   

    التفكير االبداعي 
    التواصل الفعال 

    فرق العمل 

 وظيفة تحليل نموذج

  معلومات عامة 
  التحليل/تاريخ المراجعة 

  إسم المراجع أو المحلل
  عنوان الوظيفة

  المستوى الوظيفي 
  جزئي/تفرغ كامل: حالة الوظيفة

 

 الواجبات والمسئوليات 
2 -
1 -
3 -
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 المهارات 
2 -
1 -
3 -

 مهمة لكل المطلوبه والقدرات السلوكيات ، المهارات ، المعارف لتحديد التالي الجدول في المعلومات هذه تفريغ يتم ثم
 : كالتالي

 السلوكيات المهارات المعارف المطلوبه الواجبات والمسئوليات
2 -   
1 -   
3 -   

 االخيرة المرحلة تحديد في نبدأ الوظيفة هذه شاغل من  المطلوبة والسلوكيات والمهارات المعارف على التعرف وبعد
 للفرد التدريبي االحتياج تحديد مرحلة وهي التدريبي االحتياج مراحل من

 . السابقين والوظيفة المنظمة من كل تحليل على بناء تحديدها سيتم التي
 للوظيفة الفجوة تحليل إجراءات إستمارة

 مالحظـــــات الخطـــــوات
ضع قائمة بالمهام التي تتضمنها الوظيفة  .2

 المعينة
ليس بالضرورة التدريب على كل المهام إذ سيتم حذف بعضها 

 .في الخطوات التالية
حدد ما هو معدل تكرار القيام بكل مهمة  .1

 من هذه المهام
 :استخدم نظام لحساب النقاط لكل مهمة على النحو التالي

 .بشكل دائم ومستمر .2
 .بشكل منتظم .1
 .أحيانا   .3
 .نادرا   .4

 .حدد األهمية النسبية لكل مهمة .5
 

 :استخدم نظام حساب لكل مهمة على النحو التالي
 .غاية في األهمية .2
 .متوسطة األهمية .1
 .قليلة األهمية .3
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 :استخدم نظام حساب لكل مهمة على النحو التالي .قدر صعوبة تعلم المهمة .4
 .غاية في الصعوبة .2
 .صعبة جدا   .1
 .متوسطة الصعوبة .3
 .سهلة .4

المهام التي تحرز مجموعا  أقل من النقاط هي األكثر أولوية  .أحسب مجموع النقاط بالنسبة لكل مهمة .5
 .وهي التي يجب أن ُتضّمن في البرنامج التدريبي

راجع القائمة لتحديد المهام التي يتم التركيز  .6
 .عليها

من المعلومات الموجودة على القائمة والتي تمت في الخطوات 
قة، يمكن تقليص العدد واالقتصار فقط على المهام التي الساب

 .يتم التركيز عليها
إذا كان ممكنا ، ناقش هذا التحليل مع  .7

 الشخص المناسب في المؤسسة المعنية
من األفضل الحصول على التأكيد حول النتائج التي توصلت 

إليها من األشخاص المعنيين بالمؤسسة أو مع شخصيات 
 .هذا العمل من قبلأخرى مارست نفس 

 للوظيفة الفجوة تحليل استمارة

 مجموع النقاط صعوبة تعلمها أهميتها النسبية معدل القيام بها المهمة
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 : لألفراد التدريبي االحتياج تحليل

 . الفعلية ومهاراته الفرد معلومات مستوى تحليل هو لالفراد التدريبي االحتياج تحليل يعتبر

 تحديد على يساعد بما يمتلكونها، التي والمعارف المهارات مستوى لمعرفة أنفسهم، الوظائف شاغلي إلى التحليل يتجه
 كل أداء كيفية بتحديد تعنى التحليل هذا في ، المستقبلية أو الحالية العمل متطلبات لتالئم تطوير إلى تحتاج التي تلك

 وسجالت والمهارات، واالستعدادات القدرات امتحانات أو الوظيفي، األداء تقويم تقارير دراسة خالل من لعمله موظف
 التدريبي االحتياج حصر أساليب من العديد الى للمنظمة،باالضافة اإلنتاج وتقارير

 :تحديد على المدرب تساعد إنها في الفرد مستوى على االحتياجات تقدير أهمية وتتمثل

 تدريب؟ إلى يحتاج من −
 تدريب؟ من إليه يحتاج الذي ما −
 األفضل؟ بالشكل ذلك تحقيق يمكن كيف −

 :الفرد مستوى على التدريبية االحتياجات لتقدير طريقتان وهناك

 .األداء تقييم −
 .الفجوة تحليل −

 :اآلتي تشمل فإنها الطرق هذه خالل من المتبعة األساليب أما

 .المالحظات −
 .الجماعي النقاش −
 .االستبيانات −
 .االختبارات −
 .والتقارير السجالت −
 .المقابالت −
 .العمل من عينات −
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 للفرد التدريبي االحتياج فجوة تحليل إستمارة

 المالحظـــــات الخطـــــوات

ضع قائمة بالمهام أو المحتويات التي تود 
 .تضمينها في النشاط التدريبي

يتم أخذ هذه المهام من استمارة إجراءات تحليل 
الوظيفة وهي تشمل فقط المهام التي تم تحديدها 

 كمجاالت للتدريب

 .تحديد المستويات المطلوبة لألداء لكل مهمة
تحديد األجهزة، المعدات والمعوقات والظروف التي 

 .سيقوم فيها الموظف بأداء عمله فيها

 .تحديد المستوى الحالي لقدرات وخبرة الموظف
ما هو المستوى الحالي الذي يؤدي به الموظف كل 

 .واحدة من المهام المحددة

 .ما إذا كانت هناك فجوة حدد
إذا كان هناك اختالفا  بين ما يقوم به الموظف حاليا  
وما يجب عليه القيام به فهذا يعد دليال  على وجود 

 .فجوة

 .حدد ما إذا كانت هذه الفجوة فجوة تدريبية
ليست كل الفجوات التي يتم تحديدها تتطلب تدريبا  

 .لحلها

 (:معرفي ومهارات ) رد الفعلي نموذج استبيان لتحليل اداء الف
 إن إدارة التدريب بصدد حصر االحتياجات التدريبية  الفعلية لجميع العاملين في المنشأة من خالل هذا االستبيان ،

مما يساهم في توفير دورات تدريبية تؤدي الى رفع مستوى االداء وتحقيق االهداف ،إن تعاونك معنا في االجابة على 
 .االسئلة التالية  سيساهم في دقة تحديد االحتياج التدريبي لك 

 :تعليمات 

  برجاء االجابة عن جميع االسئلة 
  نتوقع االجابة بأمانه وصراحة من اجل مستقبل مهني افضل 
  ن ضمن منظومة من السرية التامة اجاباتك ستكو 

 : معلومات شخصية:أوال 

 ....................................................... :االسم  .2
 ..................................................... :الشركة  .1
 .................................................... :الدارة ا- .3
 .................................................... :الوظيفة  .4
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 :المؤهالت  .5

 .......................................................المرحلة االبتدائية −

 ........................................................المرحلة الثانوية  −

 .........................................الدراسات بعد المرحلة الثانوية −

 .......................................................دراسات عليا  أي −

 الخبرة في االدارة الحالية  .6

  سنوات 5من سنة الى    اقل من سنة

  سنوات 21من  أكثر   سنوات 21سنوات الى  5من 

  أنثى   الجنس ذكر

  غير مصري   الجنسية مصري

 : المنظمة عن عامة أسئلة .7
  ال   نعم   ؟ المنظمة أهداف تعرف هل -أ 

 ................................................ أذكرها ، بنعم االجابة كانت إذا

 ............................................... لماذا أذكر ، بال االجابة كانت إذا

 ال   نعم  ؟ بها تعمل التي االدارة أهداف تعرف هل -ب 

 ................................................. إذكرها ، بنعم االجابة كانت إذا

 .............................................. لماذا إذكر ، بال االجابة كانت إذا

 ال  نعم  ؟ العمل في مسئولياتك تعرف هل -ج 
 ال   نعم   وظيفي؟ وصف بطاقة لديك هل -د 

 :العمل في والمهارات المعرفي بالجانب خاصة أسئلة .8

 : عملك لممارسة تحتاجها التي والمهارات المعرفة في لمستواك تقييمك ما

 ( ضعيف - مقبول - متوسط - جيد - جدا جيد ) : المعارف
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  المحاسبية لألصول طبقا   والعمليات المنتجات تكلفة حساب −
  المنتجات تكاليف ملفات وحفظ إمساك −
  يومى تقرير كتابة −
  الجودة نماذج سجالت جميع حفظ −
  الداخلية المراجعة −
  الرسمية اإلجراءت إتباع −
  وكتابة محادثة االنجليزية اللغة إتقان −
  المتبعة التكاليف محاسبة بنظم الشاملة −

 ( ال  -  نعم ) : المهارات

     الكمبيوتر استخدام مهارة لديك هل −
ستدعاء حفظ −    والوثائق المستندات وا 
  اآللى الحاسب برامج مع الجيد التعامل −
  الفعال اإلتصال مهارات −
   توقيت فى عمل من أكثر وأداء إنجاز على المقدرة −

 : العمل في الكفاءة اسئلة .9
 ؟ العمل في أدائك عن راض انت هل -أ 

  إطالقا          جدا قليل           ما حد الى          راض       بشدة راض

 ؟ عملك على تؤثر إحتياجات/  مشاكل اية تواجه هل ،  العمل بيئة في -ب 

  ال                              نعم

 :  ذكرهم برجاء ،  بنعم االجابة كانت إذا

− ...................................................................... 
− ...................................................................... 

 ال   نعم     ؟ المحدد الوقت في االعمال إنجاز في مشكلة لديك هل -ج 

 االسباب حدد ، بنعم االجابة كانت إذا

− ...................................................................... 
− ...................................................................... 

 ال   نعم      ؟ وجدت إن االخطاء تكرار وبدون بدقة عملك تؤدي هل هل -د 

 االسباب حدد ، بنعم االجابة كانت إذا
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− ...................................................................... 
− ...................................................................... 

 ال   نعم   ؟ محدد وقت في االعمال من العديد إتمام على القدرة لديك هل -ه 

 االسباب حدد ، بنعم االجابة كانت إذا

− ...................................................................... 
− ...................................................................... 

 ال   نعم       ؟ العمل في منك متوقع هو لما متفهم أنت هل -و 

 االسباب حدد ، بنعم االجابة كانت إذا

− ...................................................................... 
− ...................................................................... 

      منخفضة   متوسطة   عالية  : إنفعاالتك في التحكم درجة -ز 

 التدريب إدارة         . للتعاون شكرا

 الحل هو التدريب سيكون النقاط هذه وهل ، العاملين أداء في الضعف نقاط تحديد نستطيع أعاله االستبيان خالل من
 . المباشرة والمالحظة المديرين مع الشخصية ،المقابلة العاملين مع الشخصية المقابلة الى باالضافة ؟ لها االمثل
 : التدريبية االحتياجات تحديد عملية نتائج تحليل

 ، تنظيمية معارف)  واالفراد (ومهارات معارف)  الوظيفة ، المنظمة لتحليل المختلفة الطرق أستخدام تم أن فبعد
 االحتياجات تحليل نتائج تحليل في للبدء البيانات تفريغ مرحلة تأتي وسلوكيات ،قدرات مهارات ، وظيفية معارف
 : كالتالي التدريبية

 : ثالثة نطاقات على التحليل تصنيف

  بالمنظمة الخاص التحليل −
 بالوظيفة الخاص التحليل −
 باالفراد الخاص التحليل −

 وعلى والفرد والوظيفة المنظمة تحليل خالصة فهي ، الخطوات أهم من التدريبية العملية خطوات من الخطوة هذه
 ، أهدافها وتحقيق المنظومة افراد تنمية في الفعالة المساهمة وبالتالي للمنشأة الكاملة التدريب خطة إعداد يتم أساسها

 تفريغ جداول في البيانات هذه بتفريغ المباشرة هي التالية الخطوة المعنيين، العاملين جميع من البيانات جمع تم ما فاذا
 استخدام يمكن وبحيث وظيفة، لكل يتم ان يجب ما الوظائفوهذا وتحليلها المختلفين الموظفين اجابات بمقارنة تسمح
 : لها الجديد التوصيف واقتراح وظيفة كل عن البيانات لتحليل التفريغ نتائج
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 العشرة هؤالء إجابات تلخيص المفروض سكرتير، بوظيفة اشخاص عشرة المنظمة في كان اذا المثال، سبيل علي
 القضايا هذه بتحديد المقارنة تسمح. العمل ظروف االشراف، المسئوليات، المهام، المؤهالت،:  يتضمن واحد بجدول

 .الجديد التوصيف في

 : البيانات وتحليل تفريغ خطوات

 والمقابلة المسئولين مع الشخصية المقابلة-االختبارات– االستبيانات:  حدى على تحليل طريقة كل فرز يتم −
 ( الخ....... والمالحظة العاملين مع الشخصية

 خاص نموذج في ووضعها ، االهداف لتحقيق الموظف من المطلوبه المهارات أو المعارف ماهي بتحديد نبدأ −
 . ذاتها الوظيفة شاغرين أسماء به مدرج

 الى للوصول متقدمة أو أولية(  وفرعية رئيسية)  الفرد يحتاجها التي والمهارات المعارف ماهي تحليل −
  المنشأة أهداف لتحقيق  والوظيفة المنظمة تحليل على بناء المنظمة من المرغوب

 :التدريبية االحتياجات لحصر قائمة على مثال

 نموذج تحديد االحتياجات التدريبية

المسمى 
 الوظيفي

عدد 
شاغلي 
المسمى 
 الوظيفي

عدد 
االشخاص 
المطلوب 
 تدريبهم

اسم 
 البرنامج

تحديد 
 االولوية

تاريخ 
 التدريب

جهة 
 التدريب

مكان عقد 
البرنامج 
 المقترح

تكاليف 
 التدريب

         
         
         

 : النتائج مصفوفة

 بالمستوى مقارنة الفرد يملكها التي الحالية والمهارات المعلومات لتوثيق تستخدم أداة هي التدريب مصفوفة إن
 والوظيفة المنظمة تحليل عن الناتجة) لفجوة تحليل عند وبكثرة تحديدا تستخدم ، اليه الوصول والمرغوب المطلوب

 لتنمية المطلوبة التدريبية االحتياجات على التعرف في البدء لنستطيع الحالي والوضع المرغوب الوضع بين(  والفرد
 . المنظمات في االفراد

 يبدأ األشياء صنع بأن إيمانهم أساس على1115 عام تويوتا مصانع في باستخدامها اليابان في المختصون بدأ وقد
 مستوى لرفع استخدامها الضروري من يصبح المهارة مصفوفة خالل من المهارات تنمية وتصور ، البشر تنمية من

 . المنشات في واالنتاج االداء

  مستوى كل في االداء وصف مع أربعة إلى صفر من المعارف من مستويات خمسة قياس يوضح أدناه المثال
 : ( االداء مستوى وصف جدول)
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 الرمز معايير القياس وصف االداء المستوى

  معلومات أقل من المستوى المطلوب للعمل  ال يستطيع االداء 0

1 
يعرف جميع 

عناصر 
 ومستلزمات العمل

لقد راجع التعليمات بدقة وتعرف على المواد وكذلك 
 االدوات المطلوبه 

 
 

يستطيع القيام  2
 باالعمال األولية 

مسئولين بعد  4لقد قام بأداء العمل بنجاح امام 
 تدريبة من قبلهم

 
 

يستطيع القيام  3
 بجميع االعمال 

  مسئولين  4لقد تم تقييمة كمؤهل للعمل من قبل 

يستطيع أن يعلم  4
  علم ودرب مجموعة من االشخاص في العمل  االخرين 

ختيار/على للتعرف  المصفوفة هذه تستخدم كثيرة أحيانا  تؤهلهم ومعلومات بمهارات يتمتعون الذين االشخاص وا 
 . المناصب هذه يشغل لمن االحتياج عند أعلى لمناصب للترقي

 : التدريب إلدارة المصفوفة فوائد

 الالزمة والسلوكيات المهارات لجميع شاملة نظرة يوفر −
 واحد شخص من بدال المؤسسة عبر المهارات في الثغراتويحدد  الخاص التدريب ميزانية إدارة في يساعد −

 واحد وقت في فقط
 اليها تحتاج قد التي الجديدة المهارات مجاالت واستهداف تحديد على المساعدة خالل من التخطيط في يساعد −

 الطويل المدى على
 . الالزمة المشتركة المهارات من إطار توفير خالل من االنمائي التخطيط في المديرين يساعد −

  



 

 درجة ثانية  - التدريبية االحتياجات أولويات تحديداخصائي تدريبالمسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

 : المصفوفة تستخدم كيف

 المقابالت ، االستبيانات خالل من لالفراد التدريبي االحتياج على التعرف تم أن بعد المصفوفة في العمل يبدأ
 لالسلوب طبقا وتصنيفها البيانات هذه تجدميع تم أن وبعد والمالحظة المديرين مع المقابالت ، العاملين مع الشخصية
 .  الحصر في المستخدم

 .(الوظيفة شاغل من المطلوب المستوى)  بك الخاصة المؤسسة في الرئيسية األدوار إدراج .2 الخطوة

 الكفاءات ولكن بسيطة، تكون أن أدناه المثال والمقصود،  دور لكل المطلوبة الكفاءات إدراج .1 الخطوة
: كالتالي بتجميعها تقوم أن يقترح كثيرة، كانت ،إذا هنا  مدرج هو مما أكثر تكون قد المطلوبه
 . التقنية والمهارات والفطنة، القيادة، مهارات

 .دور لكل فرد كل أسماء إدراج .3 الخطوة

 هذا يكون أن يمكن، و الالزم والتدريب المهارات مستوى إلى لإلشارة المصفوفة رمز تريد كيف تحديد .4 الخطوة
 الرموز استخدام يمكن أو دناه، البسيطأ المثال مثل اللون، خالل من

 وأية الحالية المهارات إلى لإلشارة الخاص الترميز نظام باستخدام وذلك شخص، لكل مصفوفة امأل . 5 الخطوة
 .المهارةفي  فجوات

 . التدريب الى الحاجة وفرص المطلوب التدريب مجاالت حدد .6 الخطوة

 المنظمة داخل قطاع كل في فرد لكل التدريبي االحتياج وتحديد المصفوفة تنفيذ كيفية يوضح التالي والجدول

 الوظيفة األسم م

مهارة 
العمل 
على 

 الحاسوب

مهارات 
 القيادة

مهارة 
 التواصل

مهارة 
كتابة 

التقارير 
 الفنية

 مهارة مهارة

   X X   مشرف عام  مدحت عادل محمد 2
     X  موظفة   سوزان يوسف  1
   X X   موظفة مهاعبد اهلل  3
       موظف فتحي محمد ماهر 4

 والمستوى التدريبية لالهداف للوصول محددة مهارة  لديهمومعارف هم الذين االفراد لنا يتضح أعاله الجدول من
  االخضر باللون وهي االساسية للمهام طبقا الوظائف هذه لشاغل المطلوب

 بالرمز وهي التدريبي االحتياج مناطق وأولوية االصفر باللون هي معارف أو مهارة تدريب الى يحتاجون الذين واالفراد
x . 
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 المديرين مع المقابالت ، االجتماعات ، المختلفة االستبيانات عن الناتجه النتائج تحليل أهمية لنا يتبين هنا من
 التقارير كتابة مهارة وهي محددة تدريبية برامج الى يحتاج مدحت أن السابقة المصفوفة من يتضح بحيث والعاملين

 ،،، وهكذا الفعال التواصل ومهارات الفنية

 وبعد للتدريب العامة الخطة الى للوصول محددة بإدارة الخاص التحليل نتائج استخالص طرق منه يتضح اخر نموذج
 هذه وتحويل االدارات جميع مستوى على التدريبية  االحتياجات تحديد عملية تبدا للبيانات الدقيق التفريغ هذا

 دورات في وتنحصر عامة تدريبية دورات في تجتمع جميعها القطاعات تشمل محددة تدريبية برامج الى االحتياجات
 .إدارة لكل متخصصة تدريبية

 جدول تفريغ بيانات االداء الفعلي لتحديد الفجوة في االداء

 أداء العاملين في االدارة المالية قسم حساب التكاليف

 اجمالي
  محمد رضا فتحي نادر يوسف أمل إيمان االحتياج للتدريب

- 
 

      
القيام بحساب تكلفة المنتجات 

لألصول و العمليات طبقا  
 المحاسبية

5 
 

      
إمساك و حفظ و معالجة و 

تعديل و إصدار ملفات 
 تكاليف المنتجات

7 
 

      
كتابة تقرير يومى لبيان ما تم 

إنجازه من أعمال و ما تم 
 تأجيله

8 

 

      

حفظ جميع سجالت نماذج 
الجودة الخاصة بإجراء 
الموارد البشرية و جميع 

 أعماله

من خالل  المراجعة الداخلية         6
 إدارة نظام الجودة

 إتباع اإلجراء الرسمى المعتمد        5
 لإلدارة المالية

إتقان اللغة االنجليزية محادثة         9
 وكتابة 
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-  
      

الدراية الشاملة بنظم محاسبة 
  التكاليف المتبعة

6  
      

حفظ و إستدعاء المستندات 
 و الوثائق

-  
      

التعامل الجيد مع برامج 
 الحاسب اآللى

 مهارات اإلتصال الفعال        9

6 
 

      
المقدرة على إنجاز وأداء 
أكثر من عمل فى توقيت 

 واحد
 اإلنضباط فى المواعيد        3
 الدقة في العمل         3

3  
      

التركيز و المنطقية فى 
 التفكير

4  
      

بشاشة اللباقة فى الحديث و 
 الوجه

4  
      

هادىء الطباع و غير 
 إنفعالى

  الفرد لدى المهارة او المعرفة وجود −
  المهارة أو المعرفة وجود عدم −
   المهارة أو المعرفة مستوى تحديد −

 ومستوى سلوكي أو مهارة ، معرفي االحتياج ونوع للتدريب المحتاجين العاملين عدد لنا يتضح أعاله التحليل من
 خطة لتحضير المختلفة االقسام من التدريبية االحتياجات بتجميع ذلك بعد التدريب أخصائي ليقوم المهارة أو المعرفة
 .  مقترحة تدريبية

  التدريبي؟ االحتياج تقرير عن وماذا

: وهي التالية العناصر على التقرير شكل ويتكون. شامل تقرير في معلومات من جمعه تم ما االحتياج محدد يضع
 إرفاق - المحدد قبل من المقدمة التوصيات - إليها التوصل تم التي النتائج - التقرير جسم - المحتوى - العنوان
 .وغيرها واستبيانات نماذج من المالحق جميع

 :التالي يتم المنظمة مستوى على التحديد كان فإذا

 .األداء مشكلة موقع تحديد يتم −
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 .وأهميتها والفرعية الرئيسة األداء لمشكلة مختصر وصف −
 .واختصاصاتها المنظمة بأهداف التدريبي االحتياج ربط −

 :التالي فيتم الوظيفة مستوى على التحديد كان إذا أما

 .المنظمة في الموجودة الوظائف حصر −
 .للتدريب المستهدفة الوظائف حصر −
 ( .الموظفين من الكثير بها يقوم االتصال مهمة: مثال) الوظائف بين المشتركة الحيوية المهام تحديد −
 .المشتركة الحيوية المهام قدرات تحديد −
 .القدرات لتلك الالزمة المهارات تحديد −

ذا  :التالي تحديد فيتم الموظف مستوى على التحديد كان وا 

 .التدريب إلى يحتاجون الذي الموظفين من المستهدفة الفئات حصر يتم −
 .موظف كل لدى المتوفرة والمهارات الوظيفية المهمة ألداء الالزمة المهارات بين الفرق تحديد −
 .ألولوياتها وفق ا نقص بها يوجد التي المشتركة للمهارات النهائية القائمة −
 .للموظف المطلوب التدريبي االحتياج نوع −
 .ألولوياتها وفق ا نقص بها يوجد التي المشتركة للمهارات النهائية القائمة −
 .العام خالل المقترحة التدريبية البرامج تنفيذ مرات عدد −
 .المقترحة البرامج لتنفيذ المقترح التاريخ −

 .عليه التدريب المطلوب التدريبي البرنامج تصميم خطوات في الشروع سيتم المكتوب التقرير على وبناء ا
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 : التدريبي االحتياج تحديد في الدقة

 المهارات للمعارف، الحالي المستوى تحديد صعوبة بسبب وذلك القدرات فجوة قياس عند تظهر حقيقة مشكلة هناك
 مستوى لوصف استخدامها يمكن مستويات( 5) هناك فإن ألمر ا هذا لتسهيل جزئيا ، أو كليا   ما لشخص واالتجاهات

 .ما شخص

 .معرفة الشخص بهذا الموضوع معدومة تماما   االنعدام
 .بعض المعرفة العامة لكنها غير كافية النقص
 .قدر مناسب من المعارف والمهارات للقيام بالمهام لكن األداء غير فعال الكفاية
 .المستوى المطلوب لتحقيق دقة وانتظام األداء الدقة
 .الجمع بين الدقة والسرعة في األداء اإلتقان

 النحو على األداء مستويات على المطلوب األداء مستوى على بناءا   مدته و  مستواه ، التدريب نوع تحديد ويمكن
 :التالي

 .القدر المثالي من المعارف، المهارات واالتجاهات اإلتقان (5)
 .معارف، مهارات واتجاهات لألداء الدقيق الدقة (4)
 .قدر مناسيب من المعارف، المهارات واالتجاهات للقيام بمهام وظيفية محددة الكفاية (3)
 .المهارات واالتجاهات عن الموضوع قدر غير كاٍف من المعارف، النقص (2)
 ال يملك أي معلومات عن الموضوع االنعدام (1)
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 : التدريبية االولويات تحديد نحو الثانية الخطوة

 هو المنظمة في الموظفين وأداء التدريبية لالحتياجات تحليلهم بعد التدريب في العاملين تواجه التي األمور أصعب من
 .للتدريب السنوية الخطة في تدريبية برامج إلى واالتجاهات والمعارف المهارات تحول كيف

 :طريق عن للتحليل وتجهيزها بفرزها البحث أدوات طريق عن المعلومات جمع بعد االحتياج محدد يقوم .2
 .جمعها تم التي المعلومات من األولويات تحديد −
 .به القيام يريد ما عن شامل تصور عمل −
 .منها يستفيد لن التي واألمور الموضوعات جميع إبعاد −
 .التدريب عن البديلة الحلول في النظر −

 يقسم ثم. تدريبية قوائم إلى وتوزيعها تدريبية احتياجات إلى وتحويلها جمعها بعد المعلومات تحليل يتم .1
 .والتخصصية والفنية اإلدارية الوظائف مثل متشابهة مجموعات في التدريبية االحتياجات

 ويتم التدريبية، الخطة إعداد مرحلة تأتي تدريبية احتياجات قوائم في وجعلها التدريبية االحتياجات تحديد وبعد .3
 المنظمة في الموجودة اإلدارات وفق تدريبية خطة إعداد - تدريبي احتياج لكل أهداف وضع: بالتالي إعدادها

 ميزانية تحديد - فردية أو جماعية سواء الدورات لتنفيذ زمنية خطة وضع ثم -الدورات مسميات وضع ثم -
 .العليا اإلدارة من التدريبية الخطة اعتماد - التدريبية االحتياجات لتغطية

 : التدريبية االحتياجات أولويات تحديد طرق

 : الموظفين من وظيفية مجموعة مقابلة .2
 درجة تحديد منهم يطلب ثم الموظف، عمل بصلب المتعلقة والمهمات المجاالت من عددا تحديد يتم −

 أو المجال في سابقا تدريبا تلقوا إذا وفيما  المختلفة أعمالهم مهام في بأنفسهم التدريبية احتياجاتهم
 ملح كاحتياج الحاجة درجات أعلى من يبدا ثالثي قياس سلم الغرض لهذا يستخدم. المختلفة المهمات

 الحاجة درجات وادنى ،%(211-%75) بين ما المرجح وسطه يتراوح التدريب في األولوية له
 الوسط في وبينهما% 51 من اقل المرجح وسطه تدريبية كحاجة أهمية له ليس مهم غير كاحتياج
 ما وسطه يتراوح التدريبية الحاجات سلم في الثانية المرتبة في أولويته ملح غير لكنه مهم كاحتياج

 %(. 75من اقل -% 51) بين
 في وكأولوية  الموظفون عنها عبر إلحاحا التدريبية الحاجات اكثر  :الملحة التدريبية االحتياجات −

  التدريبية احتياجاتهم سلم
 الحاجة في األولوية حيث من الثاني المرتبة في يأتي : الملحة وغير المهمة التدريبية االحتياجات −

  التدريبية
 : هما اثنين سببين إلى ذلك يعود ربما الموظفين نظر وجهة من المهمة غير التدريبية االحتياجات −

  أخرى مرة عليها التدريب إلى حاجة هناك تعد ولم المجاالت هذه على تدريبهم تم قد -أ 
 ملحة تدريبية حاجة يعتبرونها المجاالتوال هذه على مسبقا تدريبهم يتم لم -ب 
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 : الواحدة االدارة في بأنفسهم الموظفين إختيار بطريقة التدريبية العملية أولويات تحديد كيفية يوضح التالي والجدول

 الموظفين مقابلة بعد فرد لكل التدريب إحتياجات اولويات لتحديد تفصيلي جدول

احتياج  المهارات والمعارف
 ملح

احتياج 
 مهم

احتياج 
 الوسط غير مهم

تلقى 
تدريبًا 
 سابقا 

لم يتلقى 
تدريبا 
 سابقا 

       المعارف
   - - -  
       
       
       

       المهارات
       
       
       
       

 : كالتالي كاملة باالدارة الخاصة االولويات تجميع يتم التدريبي االحتياج اولويات تفاصيل يستكمل ان بعد

 الحسابات إلدارة المطلوبه التدريبية البرامج

/ اسم البرنامج التدريبي 
 االجمالي رامي فتحية منى فتحي علي محمد اسماء الموظفين 

 4       دورة اللغة االنجليزية 
 6       دورة حساب الميزانية

        
        
        

 . ألنفسهم الموظفين نظر وجهة من التدريبي االحتياج أولويات أعاله الجدول من يتضح

 :محددة بمعايير المقارنات طريقة .1

 الحتياجات التدريبي االحتياج تحليل نتاج من علية الحصول تم ما بين المقارنة على الطريقة هذه تعتمد
 : يلي مما وكل التدريبية الموظفين
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حتياجها المنشأة أهداف −  االحتياجات تحديد خطوات من االولى الخطوة وهي المنظمة تحليل على بناء وا 
 . التدريبية

  المنشأة أهداف وتحقيق الوظيفة هذه لشغل المطلوبة والمهارات المعارف −
  الوظيفي المسار برنامج −
 سبب عن ونبحث ؟ ال أم المهارة أو المعرفة هذه على تدريبية من للتأكد السابقة للسنة التدريبية البرامج −

 ليؤدي محل بشكل البرنامج هذا يحتاج أنه السابقة التحليالت من إتضح ذلك ومع سابقا البرنامج تليقة
 . ككل المنشأة أهداف تحقيق وبالتالي منه المطلوبة االهداف ويحقق أفضل بشكل عملة

 : التالية الخطوات إتباع يجب عملي بشكل الطريقة هذه ولتطبيق

 :  التالي تبين(     رقم جدول)  التالي الجدول في التحليل نتائج تحديد بعد

  القادم للعام المطلوبه البرامج عدد −
 برنامج كل في المتدربين عدد −
 موظف لكل التدريبي االحتياج −

 أداء العاملين في االدارة المالية قسم حساب التكاليف 

 اجمالي
  التحليل نتائج االحتياج للتدريب

 المعارف المطلوبة
  .1 القيام بحساب تكلفة المنتجات و العمليات طبقا  لألصول المحاسبية -
  .2 إمساك و حفظ و معالجة و تعديل و إصدار ملفات تكاليف المنتجات 5
  .3  يومى لبيان ما تم إنجازه من أعمال و ما تم تأجيلهكتابة تقرير  7

8 
حفظ جميع سجالت نماذج الجودة الخاصة بإجراء الموارد البشرية و 

 جميع أعماله
4.  

  .5 من خالل إدارة نظام الجودة المراجعة الداخلية  6
  .6 لإلدارة المالية إلجراء الرسمى المعتمدإتباع ا 5
  .7 إتقان اللغة االنجليزية محادثة وكتابة  9
  .8  الدراية الشاملة بنظم محاسبة التكاليف المتبعة -
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 المهارات المطلوبة
  .9 حفظ و إستدعاء المستندات و الوثائق 6
  .11 التعامل الجيد مع برامج الحاسب اآللى -
  .11 مهارات اإلتصال الفعال 9
  .12 توقيت واحدالمقدرة على إنجاز وأداء أكثر من عمل فى  6

 السلوكيات والصفات المطلوبة 
  .13 اإلنضباط فى المواعيد 3
  .14 الدقة في العمل  3
  .15 التركيز و المنطقية فى التفكير 6
  .16 اللباقة فى الحديث و بشاشة الوجه 4
  .17 هادىء الطباع و غير إنفعالى 4

 تدريبي برنامج لكل وذلك كالتالي السابقة والمعايير موظف لكل تدريبي إحتياج كل بين مقارنات عقد تحليل في البدء
 : حدى على

 والوثائق المستندات واستدعاء حفظ لبرنامج التكاليف إدارة لموظفين التدريبي االحتياج تحديد جدول

اسماء 
 الموظفين

مطابق 
ألهداف 
 المنشأة

مطابق لمهام 
 الوظيفة

تم حضورها 
 من قبل

لم يتم 
حضورها من 

 قبل

في خطة 
المسار 
 الوظيفي

االجمالي 
 النهائي

 يحتاج-  *-  * * محمد
 ال تحتاج * *- - -  منى
 يحتاج- -  * * * عادل
 اليحتاج- -  * * * فتحي
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 أن لنا يتضح كامال الجدول استكمال وعند محددة بمعايير بالمقارنه التدريبي االحتياج أولويات تحليل تم أن بعد
 لإلحتياج االولي التحليل جدول في مدرج هو كما أو فعال هو مما أقل عدد التدريبي البرنامج لهذا فعال المحتاجين
 . التدريبي

. ،األمر واقع في لكن. المنظمات داخل األعمال ألداء الالزمة والمهارات القدرات تطوير عن الحديث يسهل عموما  
 والمدراء البشرية والموارد العليا اإلدارة بين متشاركا إسهاما يقتضي معقدا موضوعا والمهارات القدرات تطوير يشكل

 وتبعا  .  األعمال ألداء الالزمة والمهارات القدرات تطوير لوازم أهم احد التدريب ويعتبر. والعاملين االخري باإلدارات
 تحديد جودة   يعتبر حيث البشرية للموارد الشاغل الشغل العاملين لجميع التدريبية االحتياجات تحديد يصبح لذلك

 . البشرية بالموارد العاملين أداء قياس معايير أهم احد التدريبية جاتاالحتيا

 : التالي النحو على للعاملين التدريبية االحتياجات تحديد عبرها يمكن التي المجاالت

 . االختيار لجان وتوصيات نتائج خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .2
 تحليل)   فعليا   العامل    يمارسها التي الوظيفية والواجبات المهام خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .1

 (. الوظائف
 .األداء تقييم وتوصيات نتائج خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .3
 (الوظيفي السلم في األعلى الوظائف متطلبات)  الوظائف سلم خالل من التدريبية االحتياجات تحديد .4
 .  المرحلة تتطلبها التي  الحاسوب برامج .5
 . العليا التنفيذية اإلدارة تراها أخري مجاالت أي .6
  االستراتيجية ورؤيته البنك الهداف وفقا   االحتياجات .7

 لتطوير التدريبي االحتياج لدرجة بمقترح نتقدم إدارية مستويات ثالث إلى تقسيمها تم قد بالبنك الوظائف أن وبإفتراض
 : التالي النحو على المقترحة والمهارات القدرات

  بالوظيفية المتعلقة االعمال الداء المطلوبة القدرة او المهارة مستوي لتقييم ورودها ترتيب حسب االدارية المستويات

 (التنفيذيين)  الثالث المستوي −
 ( الوسطي اإلدارة)  الثاني المستوي −
 ( المدراء)  األول المستوي −

 : التدريبي االحتياج درجات مفتاح

 أو القدرة تطوير يتم لم إذا المتوقع حسب بها المكلف المهام أداء  يمكنه ال العامل أن تفيد:  عالي .2
 .المهارة

 ال ولكن للقدرة الحالي بالمستوي المتوقع حسب بها المكلف المهام أداء يمكنه العامل أن تفيد:  متوسط .1
 .المهارة أو للقدرة  تطوير بدون المتوقع من بأكثر بها المكلف المهام أداء  يمكنه

 الوظيفي للمستوي الحالية المهام ألداء مهمة غير تعتبر المهارة أو القدرة أن تفيد:  المتوسط من اقل .3
 . المستقبل في له التدرج يرجي الذي األعلى للمستوي أهمية ذات ولكنها
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 االحتياجات تحليل لمرحلة المرجعية النقاط

 ؟ التـدريبوالتطوير بـرامج مـن نوع أي تنفيذ قبل مبكر بشكل التدريبية االحتياجات تحديد تم هل -أ 
 ؟ األقل على سنويا   التدريبية االحتياجات تحديد تم هل -ب 
 ؟ بتكاليفمعقولة و والموثقة الصادقة البيانات توفير األحسنفي الطرق هي المستخدمة الطرق هل -ج 
 التالية؟ األمور االحتياجات لتحديد التخطيط عند الحسبان في األخذ تم هل -د 

 االستشارية اللجان −
 الرقابي الجهاز ووثائق خطط تحليل −
 المالحظة −
 الجماعي النقاش −
 الموظفين مقابالت −
 التعيين وشروط الوظيفي الوصف تحليل- −
 اإلدارة طلبات −
 التفصيلية القوائم باستخدام االحتياجات استبيانات −
 االسمية المجموعات أسلوب −
 المحيطة الظروف −
 األداء تقويمات −

 ؟: التالية المعايير االحتياجات تحديد طريقة اختيار عند االعتبار في األخذ تم هل -ه 
 اإلدارة مشاركة درجة −
 الموظفين مشاركة درجة −
 االحتياجات تحديد عملية إلتمام المطلوب الوقت −
 المشكالت بين التفرقة أو التمييز على القدرة −

 ؟ التحليل نتائج لتقييم طريقة من أكثر استخدام تم هل -و 
 ؟:التالية العناصر التحليل عملية في االعتبار في األخذ تم هل −
 المستهدفة المجموعات −
 العينة حجم −
 اإلعالم طريقة −
 المتابعة طريقة −
 المرفقة والخطابات البيانات جمع أدوات اختبار −
 المتدربين أو المستجيبين من عليها الحصول تم التي المعلومات سرية على التأكيد −
 والمقابالت البيانات جمع عملية إلدارة كاف بشكل مدربين أشخاص استخدام −

 ؟ العليا اإلدارة بواسطة االحتياجات تحديد وأهمية غرض عن اإلعالن تم هل -ز 
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 ؟: التالية بالوسائل اإلعالن إجراء تم هل -ح 
 اإلعالنات لوحة -ط 
 الرقابي الجهاز نشرات -ي 
 ؟:يلي بما كتابة االحتياجات تحديد في المشاركين اإلفراد إخطار تم هل -ك 

 وأهميتها التحليل عملية من الهدف −
 التحديد وجه على منهم المطلوب هو ما −
 بها المدلى البيانات سرية على للحفاظ المقدمة الضمانات هي ما −
 التدريبية االحتياجات تحديد نشاط ومكان ووقت تاريخ −

 االحتياج حددنا قد نكون واضح تدريبي إحتياج تحديد على الحصول من للتأكد الكاملة المراجعة قائمة مراجعة بعد
 الحقا للبدء التقديرية والميزانية للتدريب العامة الخطة لتحديد أساسية وةطكخ التدريبية االولويات تحديد تم وايضا

 .المنظمة ألهداف للوصول البرامج هذه تقييم والحقا وتنفيذها التدريبية البرامج بتصميم
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