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 :مقدمة 

الكوادر البشرية من أجل تطوير مهاراتهم بما ينعكس إيجابا على أداء يعد التدريب مصدرا مهما من مصادر إعداد 

إن . وله أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيهالشركة ، فالتدريب هو السبب الرئيس وراء نجاح كل نشاط

ثال ليس هناك م. التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة

. أشهر أو أوضح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم الجديد في هذا المجال ربما كل أسبوع

في الصناعة نجد أن التطور التكنولوجي . انظر إلى التطور في العلوم اإلدارية وتأثير العولمة على مفاهيم اإلدارة

 .حتاج إلى أن نتدرب عليها يجعلنا مضطرين إلستخدام معدات متطورة وبالتالي ن

من أهم هذه . ولكن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة ولكن التدريب له أسباب أخرى

َمنشأ نقاط . األسباب تقوية نقاط الضعف لدينا أو لدى العاملين في الشركة والتي تقل من كفاءتهم ألداء اعمالهم

. تعليم أو االختالف بين التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفيالضعف هذه قد يكون ضعف ال

فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه ال علم له بكتابة تقارير العمل وال بتنظيم االجتماعات وال بقوانين 

كثيرا ما . ي نحتاج لتقويتها بالتدريبلذلك فإن هناك الكثير من نقاط الضعف الت. العمل وال بأساليب تحليل المشاكل

ترى المديرين يستهزؤون بمهارات الخريجين الجدد ويكتفون بالتحدث عن ضعف مستواهم وهذا أسلوب غير 

 .بناء

إننا لو حاولنا تدريب هؤالء فإننا قد نكتشف أن لديهم قدرات عظيمة وسيفيدون العمل كثيرا وسيكون لديهم قدر من 

منحتهم فرص التدريب وكذلك يكون لديهم قدر من التقدير لمديريهم الذين اهتموا بتمنية الوالء للشركة التي 

 .مهاراتهم

بتدريب الموظفين على العناية بأوالدهم أو التعامل مع زوجاتهم وأزواجهم، تقومالشركاتبعض ويجب أن ال نغفل أن

موالهم بما يحقق لهم استقرار مادي بعد أو تدريبهم على بعض اللغات االجنبية، أو تقوم بتدريبهم على إدارة أ

. الدخول في سن التقاعد، أو تأهيلهم لمرحلة التقاعد عند قربها بتعريفهم بما يمكنهم من االستمتاع بتلك الفترة

باإلضافة إلى التأثير التحفيزي الهائل لقيام الشركة بهذا التدريب فإن نمو الموظف فكريا واستقراره العائلي ونجاح 

 . يجعله أكثر قدرة على العطاء والنجاح في العملأبناءه 

 الموارد مديري أن فيحين التدريب أخصائي وظيفة منها التدريب إدارة في المتعددة الوظائف أهمية نرى هنا من

 العاملين وفصل ،وتوظيف الشاملة الجودة وإدارة ، الموظفين وقضايا التوظيف مثل أشياء مع عادة تتعامل البشرية

 يقدم الذي الشخص هو التدريب أخصائي. المجال هذا في بكثير ذلك من أكثر التدريب أخصائي وظيفة ،فإن

 وتجهيز والمهارات المعارف تحليل من المنشأة في العاملين تنمية ويتابع ، المحددة العمل منطقة في التدريب
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 وإدارة المباشر، المنظم بالتعليم الخاصة والخبرات المعلومات تقديم من بالمختصين وتدري الالزمة اإلجراءات

 برامج وتقديم وإدارة وإنشاء والتطوير التدريب عن المسئول هو وايضا المجموعة، وخدمات الجماعية المناقشات

 أيضا والتنمية التدريب أخصائي المنظمة أهداف لتحقيق تحسينها ومتابعة وتقييمها والمنظمات للشركات التدريب

التدريبية ألهمية تنمية  البرامج خالل من الموظفين المدربين بناء على معايير محددة ،وتوجيهمن مهامه تحديد 

الى أن يصلوا الى المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المعارف والمهارات لتتناسب مع االهداف العامة للشركة

 .الشركة

 :أهداف البرنامج التدريبي 

بوظيفة أخصائي  –إدارة التدريب  –يهدف هذا البرنامج التدريبي الى تمكين العاملين في إدارة الموارد البشرية 

مراعاة لمستوى الجدارات التي ترغب بها الشركة من مع لدرجه الثالثة من أداء عملهم الوظيفي على أكمل وجه با

 .أجل تحقيق االهداف المرجوة 

 : ة سيكون المتدرب قادر على في نهاية الدورة التدريبي

 تعريف مفهوم الموارد البشرية ووظائفها المتعددة -1

 ماهية التدريب وأهميته في الشركة وأساسيات العملية التدريبية  تعريف وفهم -2

 استيعاب العملية التدريبية ومراحلها  -3

ونماذج لتحليل هذا  ذج الحصرتحديد االحتياجات التدريبية للشركة والوظيفة واالفراد وتحضير نما -4

 .الحصر

 التدريب أهداف تطويراعداد و -5

 .إعداد الخطة العامة للتدريب -6
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 :مفهوم إدارة الموارد البشرية 

 .الفراد هم أساس الشركات ، فبدون االفراد ال توجد الشركاتا

الموارد ) ن موارد الشركاتتلعب الموارد البشرية دورا هاما ورئيسي في التنمية فهي الجزء األول م

االستثمار في الموارد البشرية أعلى عناصر االستثمار  ، يمثل(الموارد التكنولوجية  ، ،الموارد المالية البشرية

عائدا وأكثرها تأثيرا على عناصر الثروة االخرى وتأتي أهمية الموارد البشرية من كون االنسان محور كل نشاط 

ومبعث حيوية وفعالية كل الثروات ويتوقف على هذا المحور الكفاءة والنمو والتقدم وكيان الشركة ومالمحها 

 .ا واستمراريتها وتفوقه

فالعنصر البشري هو جميع العاملين بالشركة على مختلف تخصصاتهم الفنيةوالعلمية واالدارية ، سواء كانوا في 

مواقع التنفيذ أو مواقع إتخاذ القرارات ومن المعروفان العنصر البشري معقد التركيب واالحتياج ومن هنا تأتي 

 .الية للوصول الى االهداف المرجوة أهمية وجود إدارة تدير هذه العناصر بفع

ولو نظرنا عبر التاريخ  القديم كان الهدف االساسي لإلدارة هو إنهاء المهمةدون االهتمام بالبيئة المحيطة بالعنصر 

البشري أو المهارات المطلوبة لهذا العمل مهما كان الثمن ، ولكن في العصر الحديث وتحديدا في أوائل التسعينات 

م إدارة العنصر البشري الى كيف نجد الفرد المناسب لهذه الوظائف ، كيف نتأكد ان االفراد يقومون تطور مفهمو

بعملهم على أكمل وجه وكيف نحققاالهداف في الوقت المحدد مع خفض التكلفة و زيادة االنتاجية ، من هنا ولدت 

 .إدارة الموارد البشرية لتحل مكان إدارة العاملين التقليدية

ر مفهوم إدارة الموارد البشرية ومن خالل مراحل متعددة ضمن فترة طويلة من الزمن ثم إستقر بعدها وقد تطو

بواسطة حصول عدة تطورات وتغيرات مر بها األفراد العاملون في مسيرة العمل والمجال الوظيفي وتتمثل هذه 

 :التطورات التاريخية بالمراحل التالية 

وظهرت هذه الحركة في أوائل القرن العشرين حيث  ( : 7175 – 7657) مرحلة حركة اإلدارة العلمية  .1

قادها تايلور وركزت هذه الحركة على مبدأ العقاب والثواب ، من خالل وضع خطط علمية تعتمد على أسس 

محددة في أختيار العاملين وتنسيب العمل لهم وأعتبار عامل الزمن من األمور الواجب تناسبها بشكل دقيق مع 

ألعمال ، ولقد ركزت هذه الحركة بشكل مباشر على تحقيق مستوى عالي من األنتاج بغض النظر عن أداء ا

تحقيق مستويات جيدة من أهداف وطموحات العاملين ، حيث لم يكن في حينها تنظيمات عمالية ترعى شؤون 

 .العاملين وتطالب لنيل جميع حقوقهم 

لقد ظهرت هذه الحركة نتيجة وصول (:  7121ما بعد عام  ) مرحلة حركة العالقات األنسانية  .2

عالقات وأساليب العمل الى مستويات غير مناسبة من خالل عدم حصول العاملين على حقوقهم وفوظر

لى حساب ، حيث ترى هذه الحركة أن التعامل مع األفراد ال يجب أن يكون فقط لمصلحة العمل عهموإلتزامات
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مشاعر العاملين وحاالتهم األجتماعية ، بل أعتمدت هذه الحركة أن الروح المعنوية للعامل الناتجة من التعامل 

األنساني معهم باإلضافة الى مراعاة تحقيق مصالحهم الشخصية ودعم طموحاتهم وأعتبارهم مورد نادر ، هي 

وزيادة األنتاج   ءضع لتحفيز العاملين على العمل الكفمن العوامل المهمة إضافة الى الحوافز المادية التي تو

إال أن التعامل بأسس هذه الحركة لم يجد له الصدى التطبيقي المناسب بسبب تعدد متطلبات العاملين و الحاجة 

 .ات عالية تتعارض مع أهداف العمليالى إمكان

لم تكن فلسفة الحركتين اإلدارة العلمية والعالقات  ( : 7171ما بعد عام ) مرحلة مدرسة إدارة األفراد  .3

العمل صاحب )األنسانية كافية لتوفير كل المتطلبات المتعلقة باألداء األمثل وإشباع الحاجات للطرفين 

، لذا نشأت في هذه الفترة إدارات تسمى بإدارات األفراد كان جل أهتمامها ينصب على توفير  (والعاملين

الصحية واألجتماعية ، كذلك هي تعمل كوسيط بين اإلدارة العليا وبين العاملين فهي الخدمات والرعاية 

تعمل على توجيه األهتمام بتوظيف العاملين واألهتمام بتنمية مهاراتهم وإنتاجيتهم للوصول الى مستوى 

ن العاملين وقد لوحظ على هذه اإلدارة أنها شملت األهتمام بجميع المستويات م.أمثل في إنتاجية الشركة 

العليا في إدارة شؤون الموارد البشرية وتنظيم  داراتإلباإلضافة الى كونها أصبحت تمثل اإلدارة المنفذة ل

 .أدائهم واألهتمام بتنميتهم وتدريبهم وبما يخدم زيادة وتحسين العملية األنتاجية 

وامل أقتصادية وأجتماعية لقد تسببت ع ( : 7161ما بعد عام ) مرحلة مدرسة إدارة الموارد البشرية   .4

وتكنولوجية وإدارية ودفعت بأتجاه انتهاج هذه المدرسة مفاهيم جديدة تعتمد على إدارة الموارد البشرية 

من خالل وظائف معينة ساعدت الشركات على تحقيق النجاح من خالل زيادة الكفاءة في األنتاجية والتي 

ة الموارد البشرية على إدارة العاملين بشكل أكثر توسعاً تكونت نتيجة تسليط األهتمام من قبل مدرسة إدار

وفاعلية مثل األهتمام اختيار وتعيين األفراد وتحديد أجورهم وحوافزهم ، العمل على زيادة خبرة األفراد 

من خالل التدريب وتنمية المهارات وتقديم الدعم الكافي لهم ، إضافة الى بناء عالقات تعاونية بين 

دخل في حل مشاكلهم المختلفة ، كما ساهمت مدرسة إدارة الموارد البشرية في تحليل العاملين والت

 .وتوصيف الوظائف وذلك لتحقق التناسب والتوافق بين العاملين واألعمال الموجودة 

لقد طورت هذه المدرسة مفاهيم جديدة لم تكن مطروحة في السابق مما أدى الى نجاح أفكارها ألنها تصب في 

عالقة بين إدارة الموارد البشرية وبين إدارات الشركات لتحقيق التنسيق الدائم بينهما للوصول الى مستوى تطوير ال

عالي من الفهم المشترك للمصالح ،ليؤدي بالنتيجة الى تحقيق أهداف الشركة بأقل التكاليف وبفترات زمنية أقصر  

 .اً الى النجاح إضافة الى امتالك الشركة العاملين الذين يدفعون العمل دوم

لقد ظهرت هذ المدرسة في بداية ( :  2111مابعد عام ) ستراتيجية إدارة الموارد البشرية امدرسة  .5

القرن الحالي ، معتمدة بأفكارها على أيدلوجية مدرسة إدارة الموارد البشرية التي سبقتها حيث اهتمت 

ادة مستوى ونوعية األنتاج ، والذي ساعد بإيجاد وتنظيم أسس إدارة األداء ، والكفاءة األنتاجية ، وزي

األسواق العالمية رغم الصعوبات الموجودة لتحقيق ذلك ، كما إن  دخولبشكل كبير الشركات على 

الرجل المناسب في المكان المناسب ، وعملت على تحويل التعامل مع  ضعأيدلوجيتها أهتمت بقضية أن ي
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ألنتاجية واألستثمارية في الشركة مما أدى الى تمكن الشركات العاملين إعتبارياً الى شركاء في العملية ا

 .من تحقيق أهدافها بقدرة كبيرة

ستراتيجية الموارد البشرية كان قابال للتطبيق بشكل ملح ، ولم يأت عفوياً بل نتج اإن إعتبار هذه المدرسة لمبدأ 

ه العوامل هو ظهور نظام العولمة وزيادة عن عدة عوامل منها اقتصادية وسياسية وأجتماعية ، ومن أهم شواهد هذ

حاالت المنافسة بين الشركات وتنوع األنتاج العالمي ، باإلضافة الى ظهور مبدأ إدارة الجودة الشاملة وفرض 

 .سياسة كسب رضا الزبون كمبدأ يساعد على ديمومة بقاء الشركة في عملها وأنتشارها 

تحول اإلعتبار ألدارة الموارد البشرية من كونها مجرد إدارة تهتم ونتيجة لتلك التغيرات العالمية واألقليمية 

بشؤون العاملين وعالقاتهم ومصالحهم وتنظيم عملهم مع الشركات ، الى أخذها بنظر األعتبار على أنها وظيفة 

ستثمار استراتيجية بكل معناها ألنها تتعامل مع مورد حيوي وفعال بالنسبة للشركات ، والذي سيؤدي الى نجاح األ

 .في بقية الموارد األخرى لو تم أستثماره بالشكل المطلوب 

وكذلك اتسع مفهوم إدارة الموارد البشرية ليشمل أنشطة رئيسية من أهمها تحليل وتوصيف الوظائف ، تخطيط 

شرية ، الموارد البشرية ، جذب واستقطاب الموارد البشرية ، تحفيز الموارد البشرية ، تنمية وتدريب الموارد الب

باإلضافة إلى النشاط التقليدي المتعلق بشؤون الموارد البشرية في الشركة مثل االجور ، التعويضات والحفاظ 

 .على امن وسالمة األفراد 

إدارة الموارد البشرية هي إتجاه إستراتيجي في الشركة إلدارة القوى العاملة وعالقاتهم داخل المنظومة  بإستغالل 

وتوفير الموارد واالمكانيات من خالل سياسات واضحة تتناسب وخطة الشركة وأهدافها كافة القدرات 

 .االستراتيجية  ، وبرامج تطويراالداء  لزيادة االنتاجية وتحقيق االهداف 

تعزز وبذلك مهام الوظائف وعلى لذا تعتبر الموارد البشرية بمثابة القلبالنابض لإلدارة الحديثة ألنها تضطلع 

في الهيكل التنظيمي وتجعلها وسيلة البقاء في النشاط والنجاح ، لذا ال توجد شركة ناجحة بدون إدارة مكانتها 

 .موارد بشرية 

 البشرية  المواردأهمية 

 :في االونه االخيرة االهتمام بإدارة الموارد البشرية وذلك يعود لسببين رئيسيين هما  إزداد -

ألهمية العنصر البشري من أجل تحقيق االهداف وإستمرار زيادة وعي االدارة العليا في الشركة  .1

 .النجاح

إهتمام االدارة العليا بالتخطيط االستراتيجي مما يجعلها تنظر الى الموارد البشرية بإعتبارها من  .2

 .أهم العوامل االسترتتيجية في الشركة ألنها تشكل مصدرا أستراتيجيا لتحقيق الميزة التنافسية 
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 :أهمية إدارة الموارد البشرية تكمن تأثيرها على الشركة كالتالي  باالضافة الى أن

 االستغالل االمثل للموارد البشرية لتحقيق االهداف  .1

 تكلفة الموارد البشرية أعلى عناصر التكلفة  .2

 كفاءة الموارد البشرية يعوض ندرة الموارد .3

 تهتم بالمحور الرئيسي في الشركات وهم االفراد ورضاهم الوظيفي  .4

 وم بتطوير مهارات االفراد العاملين بالشركةتق .5

 تقوم بوضع سياسات عامة تحكم حياة الفرد في الشركة .6

 تضع الخطط المناسبة للتطوير والتحفيز  .7

 تقوم بدراسة مشاكل االفراد ومعالجتها .8

 تختار االفراد المناسبين لشغل الوظيفة محددة بمعايير مدروسة مسبقا  .9

 باالفراد بناء على سياسات واضحة محددة مسبقاتهتم بحل المشكالت المتعلقة  .11

 :موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي للشركات

 :إن موقع إدارة الموارد البشرية في الهيكل التنظيمي يختلف من شركة ألخرى وله عوامل عدة

  :حجم الشركة منها .1

 المنظمة تتخذه الذي الحجم تحدد التي فهي وداخلية خارجية منها مهمة عوامل عدة به يتحكم المنظمة حجم إن

 رأس حجم ، المنظمة في العاملة البشرية الموارد عدد الداخلية العوامل فمن ، األنتاج أو األعمال عالم في

 حول البيئية التغيرات هي الخارجية المؤثرات ومن ، واإلنتاجي المالي المنظمة نشاط ومستوى ، المال

 الوضع على التأثير الى ذلك فسيؤدي العوامل هذه في تغيرات حصول وعند ، التنافس ووجود المنظمة

 خالل من توسيعية حلول إيجاد مسؤولية اإلدارة هذه محمالً  ، المنظمة في البشرية الموارد إلدارة التنظيمي

 متخصصة إدارة إيجاد ضرورة يعني المنظمة حجم زيادة إن ، تنظيمها أو المنظمة في جديدة أنظمة أستحداث

 البشرية الموارد إدارة نشاطات بتوزيع إدارتها فستقوم المنظمة حجم صغر عند أما ، فيها البشرية للموارد

 .المنظمة مستويات و أقسام على

وان وجدت . وهو عامل مهم إذ أن عدد العمال يدخل في تحديد وجود أو عدم وجود إدارة الموارد البشرية

وهناك . تحتلها ضمن الهيكل التنظيمي، فهناك شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبيرةتختلف المكانة التي 

 .المجموعات الكبرى للشركات

أو بضع مئات وأحيانا ال توجد بها إدارة الموارد  14والتي ال يتجاوز عدد عمالها : بالنسبة للفئة األولى  -أ 

اتر وحفظ السجالت للعاملين، أما البشرية، حيث قد يوجد شخص واحد يكون عمله متمثل في مسك الدف
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الوظائف األساسية األخرى مثل االختيار والتعيين وتوضيح محتوى العمل وكذا تحديد األجور فيقوم بها مدير 

 .الشركة ذاته وهو عادة مالكها

 والتي يصل عدد عمالها إلى اآلالف وتكون الكتلة األجرية نسبة( : الشركة الكبيرة)بالنسبة للفئة الثانية  -ب 

كبيرة من ميزانية الشركة، فانه من الضروري وجود إدارة الموارد البشرية، تعتني بكل ما يتعلق بالعمال 

من اختيار وتعيين، التدريب والتنمية، الحفاظ على صحة وأمن العمال، األجور والتعويضات، وغيرها 

كة، ويكون لدى هذه من الوظائف الضرورية لتسيير الموارد البشرية، وبالتالي تحقيق أهداف الشر

اإلدارة مدير يدعى إما مدير المستخدمين أو مدير الموارد البشرية، ويساعده بعض اإلطارات 

 .المتخصصة وعدد من العمال التنفيذيين

مثل الشركات المتعددة الجنسيات والتي يصل عدد عمالها ( : المجموعات الكبرى)بالنسبة للفئة الثالثة  -ج 

ف، فتزداد أهمية ودور الموارد البشرية، وعادة هناك مستويين حيث تستقر آالف أو مئات اآلال 14إلى 

هذه اإلدارة في المركز أو في الشركة األم، وتكون لها أقسام فرعبه في كل الوحدات والتي تقوم بالتسيير 

من العملي للموارد البشرية، أما القرارات واألعمال اإلستراتيجية والتي تؤثر على الشركة ككل فتسير 

تحسين اإلطارات والمدراء وقرارات تقليل العمالة وإعادة الهيكلة وغير ذلك من القرارات : المركز مثل 

 . اإلستراتيجية

 : مستوى التقنية المعتمدة في المنظمة  .2

إن رفع مستوى أستخدام التقنيات اآللية في تنفيذ أعمال المنظمة واإلنتاج يشكل عامل سلبي لمدى مشاركة 

ارد البشرية في أتخاذ دورها الكامل في المنظمة ، حيث إن التقنية العالية ستترك لهذه اإلدارة الدور إدارة المو

 . التنفيذي فقط وتجريدها من بقية األدوار مما يعطيها وجود شكلي غيرفاعل

 : الكفاءات البشرية إحتواء إدارة الموارد البشرية على  .3

مهما تنوعت مهماتها يعتمد بشكل أساس على مستوى العاملين  ال شك في أن أساس نجاح وأستمرار أي إدارة

فيها والذي يؤهلهم الى سلوك الطرق الماهرة في اإلدارة وتقييم العمل وتقدمه وتحقيق أهدافه ، إن مستوى 

العاملين في إدارة الموارد البشرية له أهمية كبيرة في نواحي عديدة منها مدى استيعاب وتطويع المفاهيم 

ة وأستثمارها بمسؤولية لخدمة أهداف إدارة الموارد البشرية ، كما أن التعامل مع اإلدارة العليا وسبل المختلف

إقناعها في إطار مصلحة العاملين والعمل يتطلب من المهارة والكفاءة ما يعزز سبل مواجهة القرارات 

أوجه متعددة من أصحاب القرار إضافة غيرالعادلة أحياناً ، كما يتطلب من هذه اإلدارة القدرة على التعامل مع 

 .الى النقابات والجهات القانونية والتنفيذية األخرى في المنظمة
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 :خصائص سوق العمل  .4

وهو من العوامل المهمة في تحديد أهمية ومستوى دور إدارة الموارد البشرية في المنظمة ، حيث تتعرض 

إستقرار سوق العمل أو عدمه ، فعند عدم أستقراره من خالل زيادة هذه اإلدارة الى تحجيم بعملها إعتماداً على 

النشاط والمنافسة من قبل بقية المنظمات فإن ذلك سيعمل على زيادة الطلب على الموارد البشرية الكفوءة 

والماهرة وغير المكلفة مما يعمل ذلك على سعي المنظمات الى توسيع دور إدرة الموارد البشرية في أن تأخذ 

رها ونشاطها لتنفيذ هذه اآلليات الستراتيجية للمنظمة ، إن هذا الحال يعمل على وضع إدارة الموارد في دو

قمة البناء التنظيمي للمنظمة، أما عند أستقرار سوق العمل فذلك يعني قلة الطلب على الموارد البشرية مما 

البشرية مما يؤدي بالمنظمات الى تحجيم يؤدي بالمنظمات الى تحجيم دور فذلك يعني قلة الطلب على الموارد 

  دور إدارة الموارد البشرية في صيغة التنفيذ فقط لقرارات إدارة المنظمة

 :كثافة الموارد البشرية في المنظمة  .5

ويتناسب هذا العامل طردياً مع حجم مسؤوليات إدارة الموارد البشرية في المنظمة ، حيث إن هذه اإلدارة 

وتتعدد وتتنوع أعمالها المختلفة وخصوصاً في المنظمات التي تحتوي على كثافة عالية من تزداد مسؤولياتها 

العاملين ، كما إن اإلدارة العليا في المنظمة تمنح إهتماماً كبيرا إلدارة الموارد ، أما في حالة قلة كثافة العاملين 

 . ة ستكون العكسوخصوصاً في المنظمات التي تعتمد على األنتاج بالتقنية ، فإن الحال

 :أدوار ادارة الموارد البشريه  .6

إن التوسع في إدارة أعمال المنظمات وخصوصاً عندما زادت مسؤولياتها نتيجة صعوبة الوضع العالمي 

المتمثل بالعولمة وزيادة حدة المنافسة مع الغير ، حتم ذلك على المنظمة زيادة إهتمامها بإدارة الموارد البشرية 

في تحقيق الكفاءة اإلنتاجية وزيادة مهارات العاملين وتحسين مستوى أدائهم ، إضافة الى لغرض مساعدتها 

توجيه ستراتيجيتها نحو تقوية أواصر العالقة والترابط بين العاملين والمنظمة ، وهذا يشير الى زيادة أدوار 

  ة وأجتماعيةإدارة الموارد البشرية وتوسعتها في أطر متعددة منها قانونية وأقتصادية وتقني
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 كات التابعةموقع إدارة الموارد البشرية في الشر

 

 المهام الرئيسية بالشركات التابعة
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 وظائف إدارة الموارد البشرية

يمكن تصنيف المهام الرئيسية التي تمارسها اليوم االدارة الحديثة للموارد البشرية الى المجموعات السبع التالية ، 

 :مجموعة عدد من المهام الفرعية المتعلقة بها وي تحت كل طحيث ين

 :بناء القوى العاملة 

 التخطيط االستراتيجي للعمالة  -أ 

 االستقطاب  -ب 

 االختيار والتعيين  -ج 

 إدارة المسار الوظيفي  -د 

 :تطوير الهيكل التنظيمي 

 تصميم الوظائف  -أ 

 التدوير الوظيفي ، االثراء الوظيفي :تكثيف االستفادة من مهارات العاملين  -ب 

 خطط االحالل  -ج 

 : تنمية وتطوير العاملين 

 التدريب ، داخل وخارج الشركة -أ 

 التقديم والتهيئة المبدئية  -ب 

 تنويع وتطوير مهارات العاملين  -ج 

 تطوير المسار الوظيفي  -د 

 : تحفيز العاملين 

 دراسة دوافع العاملين  -أ 

 االجور والتعويضات  -ب 

 نظم الحوافز والمزايا  -ج 

 االستشارات المهنية  -د 
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 ( :صيانه القوى العاملة ) بأمن وصحة العاملين العناية 

 (وذلك حيث انها وفقاً للعلوم الحديثة لعلم ادارة الموارد البشرية تعتبر جزء منها)برامج االمن والسالمة  -أ 

 الرعاية الصحية ، الطبية والنفسية  -ب 

 خدمات العاملين  -ج 

 االستشارات المهنية  -د 

 :متابعة تقدم العاملين 

 تقويم االداء -أ 

 ...(االعارة  –الترقية  –النقل ) ة المسار الوظيفي متابع -ب 

 خطط التقاعد -ج 

 :بحوث الموارد البشرية 

 نظم معلومات الموارد البشرية  -أ 

 تحليل التركيب الحالي والمستقيلي للموارد البشرية  -ب 

 معدالت الغياب ودورات العمل  -ج 

 عوامل الرضا واالنتاجية  -د 

واعتبارها أهم الموارد التي تستخدمها الشركات الحديثة ومن االهمية تطرقنا سابقا الى أهمية الموارد البشرية 

التطرق الى بعض مهام أدارة الموارد البشرية بشئ من التفصيل للتعرف عليها عن قرب نظرا ألهميتها ومدى 

 :تأثيرها على الشركة 

 :تخطيط القوى العاملة .1

م ، مع تحديد الوظائف التي يشغلونها ، والمؤهالت تعني تحديد احتياجات الشركة من أعداد العاملين ومواصفاته

لهومقارنتها بعدد العماله الحالية الشركة من العاممقررات المطلوب توافرها فيمن يشغها ، ويتطلب هذا تحديد 

وتعتبر مرحلة جمع البيانات .لتحديد صافي العجز والزيادة في القوى العاملة وتحديد االحتياجات المستقبلية

ت هي المرحلة االولى في عملية تخطيط الموارد البشرية وهذا يتطلب نوعين من المعلومات والبيانات ، والمعلوما

اق العمل ، معلومات إقتصادي ، التكنولوجيا ، المنافسة ،اسو) حيث يتم جمع النوع االول من البيئة الخارجية 

) لثاني هو جمع المعلومات من البيئة الداخلية والنوع ا( . يعات الحكوميةر، القوانين والتشالتاثيرات االجتماعية

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

كن أن تبدأ المرحلة الثانية والتي تهتم بالتنبؤ بالطلب المستقبلي على العمالة ، وفي المرحلة بها ، فإنه من المم

 .الثالثة يتنبأ القائمين بعملية التخطيط بعرض العمالة سواء العرض الداخلي أو الخارجي 

توافق بين العرض أما المرحلة الرابعة فتهتم بوضع خطط وبرامج االحتياجات من القوى العاملة لضمان إحداث ال

والطلب المستقبلي ، وفي النهاية توجد عملية التغذية المرتدة بما يسمح بالتعلم واالستفادة من الجهود التخطيطية 

 . السابقة 

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

الهيكل التنظيمي يعتبر الشغل الشاغل إلدارة الموارد البشرية منذ دخول الموظف الى فمخطط .االدارة العليا 

 .الشركة حتى نهاية خدمته منها 

 لهيكل التنظيمي إلدارة الموارد البشرية في إحدى الشركات التابعةنموذج ل
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 :تحليل الوظيفة  .2

وتحليلها لحصر المهام التي يقوم بها كل شاغل تحليل الوظائف هو عملية دراسة الوظائف الحالية في الشركة 

 .وظيفة ومؤهالته ومسؤولياته

تحليل الوظائف هو عملية فنية معقدة، اال انها ضرورية العداد قائمة الوظائف و الوصف الوظيفي بشكل علمي 

هالت التي حيث تحتاج الشركة الي وصف لكل وظيفة ويتضمن علي االقل المهام التي تتضمنها الوظيفة، ثم المؤ

يجب ان تتمتع بها شاغل الوظيفةباالضافة الى المهارات التي يجب أن يتقنها شاغل الوظيفة ، فعلى أساس هذا 

 :تحصل الشركة على النتائج التالية   –المرتبط إرتباطا وثيقا برؤية ورسالة وأهداف الشركة -التحليل 

 إعداد قائمة الوظائف -

 مهنةوضع بطاقات الوصف الوظيفي لكل  -

 تحديد المعارف والمهارات المطلوبه من شاغل هذه الوظيفة -

 تحديد السلوكيات المطلوب توافرها في شاغل هذه الوظيفة  -

 تحديد الجدارات لشاغلي الوظائف  -

 خطة تدريبية متناسبه مع أهداف الشركة -

 :االختيار والتعيين .3

من خالل طلبات التوظيف واالختيار وتهتم هذه الوظيفة بالبحث عن العاملين في سوق العمل وتصفيتهم 

والمقابالت الشخصية وذلك لوضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وتهدف الى تحقيق أكبر قدر من التوافق 

 .بين خصائص الفرد ومتطلبات الوظيفة 

 :ومن أهم العوامل المحددة للإلختيار 

 التحديد الدقيق لمتطلبات الوظيفة -

 لفردالتحديد الدقيق لخصائص ا -

 التحديد الدقيق للوظائف الشاغرة -

 تحديد الوقت الالزم إلنهاء عملية التوظيف -

 :خطوات عملية االختيار 

 المقابلة المبدئية لفرز المتقدمين .1

 تعبئة طلب التوظيف .2
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 إختبارات التوظيف .3

 االتصال بالشخصيات المرجعية  .4

 إتخاذ قرار التعيين  .5

 :تصميم هيكل األجور والتعويضات  .4

الوظيفة بتحديد القيمة واألهمية النسبية لكل وظيفة وتحديد أجرها وتحديد الدرجات األجرية للوظائف وتهتم هذه 

كما تهتم الوظيفة بإدارة سليمة لنظام األجور حتى يتمضمان مقابل للقيم والهيئات المختلفة للوظائف المختلفة، 

 :ويمر وضع االجور بأربعة خطوات أساسية تتمثل فيما يلي

 إجراء مسح ميداني لألجور : ألول الخطوة ا

 تحديد االهمية النسبية لكل وظيفة: الخطوة الثانية 

 أجريةتجميع الوظائف المتشابهة في فئات : الخطوة الثالثة 

 أجرية بإستخدام منحنيات االجور تسعير كل فئة: الخطوة الرابعة 

 تسعير الوظائف االدارية والمهنية : الخطوة الخامسة 

ات في مستوى ونوع التعويضات غير المباشرة التي تقدمها للعاملين ، فعندما تحقق الشركة النجاح تبدع الشرك

والتنافس الكبير مقارنة بغيرها من الشركات فإن العناية بالعاملين وإسنادهم وإشباع رغباتهم لن يكون بثقل على 

طة هؤالء العاملين وجهودهم ، ومن ذلك تتنوع كاهل الشركة بل أنه سيدفع عجلة التقدم والتميز أكثر الى أمام بواس

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

  وتتضمن عدة أشكال : برامج خدمات بواسطة تعويضات مالية مباشرة: 

ت المرضية والوالدة واألمومة تعويضات مالية تدفع لقضاء اإلجازات والعطالت وتشمل اإلجازا -أ 

 .الدينية والعطالت التي تمثل اإلجازات الشهرية للعاملينالجازات و

 .وتكون بشكل شهري : الراتب التقاعدي  -ب 

 .ويكون بعدة أنواع مثل الصحي واألجتماعي والتأمين ضد الحوادث وغيرها: برامج التأمين  -ج 

للعاملين عند مشاركتهم بها لتحسن األداء  وتقدمها بعض الشركات: مكافئات المقترحات البناءة  -د 

 .واألنتاج
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  وتشمل العديد من الخدمات والميزات التي تقدم بشكل غير مباشر وتساعد على : برامج الخدمات األجتماعية

 :رفع الروح المعنوية للعاملين وأرتباطهم بمنظمتهم ، ومن أبرز هذه الخدمات

 .النوادي األجتماعية  -أ 

 .المجاني أو المدعوم مشاريع اإلسكان  -ب 

 .خدمات المواصالت للشركة  -ج 

 .الخدمات الصحية المختلفة -د 

 . خدمات دور الحضانة ألطفال العاملين  -ه 

 :تصميم أنظمة الحوافز .5

وتعني منح مقابل عادل لألداء المتميز ويمكن تحفيز العاملين على أدائهم الجماعي فتظهر الحوافز الفردية 

 .حوافز على  آداء الشركة ككلوالحوافز الجماعية وأيضا هناك 

 :أنواع الحوافز

والتي يمنح بمقتضاها الفرد دخل يزيد عن راتبه االساسى نتيجة لوفائه بمعايير : برامج التحفيز الفردية -أ 

 .األداء الموضوعة

 .وتختلف عن برامج التحفيز الفردية في أن الحوافز تمنح لكافة العاملين بالشركة: برامج التحفيز الجماعية -ب 

وتعد من أكثر برامج التحفيز شيوعا، والتي بمقتضاها يمنح العاملين نسبة من : لمشاركة في األرباحا -ج 

األرباح المحققة خالل فترة زمنية معينة وتعتمد بدرجة أساسية على األخذ باالعتبار ما يقدمه الموظفون 

 .من مقترحات بشان تحسين اإلنتاج أو خفض مستويات التكلفة

كما انه يعد من خطط التحفيز ، ويربط دائما مكافأة الفرد بما تحققه الشركة من نتائج: األجر المتغير -د 

 .الجماعية مثله في ذلك مثل خطة المشاركة في أرباح الشركة

 :ومن الممكن تقسيم الحوافز بشكل عام الى 

  مكافأة مادية ، ترقيات وظيفية ، الخ: حوافز مادية.... 

  شهادات تقديرية ، ميدالية ، العامل المثالي ،الخ : حوافز معنوية ... 

لقد تعددت النظريات الخاصة بتحفيز العاملين للوصول لالهداف المطلوبه ، لذا ستكون مسئولية كل من المدير 

سب الحوافز مع المسئول بالتعاون مع مدير الموارد البشرية القيام بدراسة الحاجات االنسابية لالفراد بحيث تتنا

 . حاجات االفراد لكي تحقق االهداف ، اهداف نظام التحفيز وأهداف الشركة 
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 : ونستطيع القول بأن العوامل المؤثرة في فعالية نظام الحوافز هي 

  أن يكون التحفيز تاليا مباشراً للعمل:  التبعية 

  أن يكون  هناك تناسب بين حجم الحافز  وحجم العمل :  الحجم والنوع. 

  فز وهو أن يدرك المحفز لما ح  : إدراك سبب التحفيز. 

  إذا حفز أحد العاملين في مجال ولم يحفز اآلخر في المجال نفسه فالحافز غير ثابت : الثبات. 

  ال يصح أن يطالب العامل إال بما هو قادر عليه : التحكم. 

 :تصميم أنظمة مزايا وخدمات العاملين .6

ايا معينة مثل المعاشات والتأمينات الخاصة بالمرض والبطالة كما تهتم الشركات تهتم الشركة بمنح عامليها مز

بتقسيم خدمات للعاملين في شكل خدمات مالية واجتماعية ،رياضية وقانونية وقد تمتد إلى اإلسكان والمواصالت 

 .وغيرها

 :تقييم األداء .7

مجموعة من االسس والقواعد العلمية  نظام رسمي تصممه إدارة الموارد البشرية في الشركة ، ويشتمل على

واالجراءات ، التي وفقا لها تتم عملية تقييم أداء الموارد البشرية في الشركة ، سواء كانوا رؤساء أو مرؤسين أو 

الهرم التنظيمي مرورا  فرق عمل بحيث يقوم كل مستوى إداري أعلى بتقييم أداء المستوى االدنى ، بدء من قمة

 . ة وصوال لقاعدتهبمستوياته االداري

بالرؤساء  تهتم كل شركة تقريبا بتقييم أداء موظفيها ويتم ذلك من خالل أساليب معينة وغالبا ما تقوم باالستعانه

المباشرين بهدف التعرف على الكفاءة العامة للعاملين وبغرض التعرف على أوجه التطور في األداء أو مدى 

القصور ثم وضع خطط لعالج هذا القصور للوصول للمستوى المطلوب القصور في اآلداء وتحديد مسببات هذا 

 .لتحقيق أهداف الشركة

يتعامل تقييم االداء مع مالحظة وتقييم العاملين ، إن ويعتبر تقييم االداء وسيلة لتحسين جودة الشركة أو االدارة ، 

 :تقييماالداء المثالي يشتمل على النقاط االتية 

 الكفاءة المهنية  -

 ( االنتاج ) المخرجات  -

 طريقة العمل  -

 الدافعية  -

 نقاط القوة والضعف -
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 السلوك تجاه المديرين  -

 السلوك تجاه العمالء -

 السلوك تجاه الزمالء -

إن التقييم الموضوعي المنتظم لآلداء ، هو الذي يتم في شكل مقابلة تقييم مفتوحة ، ويتم االعداد لها مسبقا من كال 

نصف سنوية لقياس مدى التقدم أو النجاح الذي تحقق او عدمه ، ومن خالل تبادل الطرفين بصورة سنوية أو 

الحوار مع العاملين ، يمكن البحث عن المزيد من التحسينات الملموسة والتي قد تجعلنا نفكر في أن تكون أهداف 

 .لنا 

فاق الذي يتم معهم ، ومن هنا كما أن التغييرات التي يراها المديرون تجاه العاملين من الممكن أن تدون في االت

 . فإن مقابالت التقييم المعلنه والعادلة والمنفذه بهذه الطريقة تساهم في زيادة التحفيز وتطور أداء العاملين 

 :التدريب .8

إن نظرة  الشركات الكبرى والعلم الحديث للتدريب اآلن اختلفت كثيراً عنها في الماضي فالنظرة إلى التدريب اآلن 

تلتصق جميعها بالمورد البشري داخل الشركة منذ .. تعلٌم،تدريٌب، تنميةٌ : ثالثة عناصر مستدامة وهيتتكون من 

 .إلى لحظة تقاعده أو تركه للعمل في الشركة –وفي بعض الحاالت قبل التعيين الرسمي  –لحظة تعيينه 

لوسائل الفاعلة لتأهيل وتكييف المورد أو فعملية  التعلم والتدريب والتنمية المستدامة والمستمرة تعد اليوم من أهم ا 

وتمارس الشركة أنشطة التدريب لرفع كفاءة األفراد ومعارفهم ومهاراتهم وتوجيه  ،العنصر البشري في العمل

جهودهم نحو أهداف الشركةبعد أن تحدد احتياجات الشركة والمرؤوسين وتضع الخطة العامة لتغطية هذه 

والطرق الحديثة ومن ثم  تقيم مردود التدريب على الشركةبدراسة مدى تحقيقة االحتياجات بإستخدام األساليب 

 .لألهداف 

 :تخطيط المسار الوظيفي .9

هو مجموعة المراكز الوظيفية التي يتدرج خاللها الفرد خالل حياته الوظيفية وتهتم هذه الوظيفة بالتخطيط 

فيما يخص النقل والترقية والتدريب ، وتتعدد للحركات الوظيفية المختلفة للعاملين في الشركة وعلى األخص 

 :المراحل التي يمر من خاللها االفراد بمسارهم الوظيفي وهي 

 مرحلة االستطالع واالستكشاف  -

 مرحلة التأسيس والبناء  -

 مرحلة النضوج واالستقرار  -

 االنسحاب والتقاعد  مرحلة  -
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  الفوائد التي تعود على المديرين والمشرفين: 

 مهاراتهم في إدارة مسارهم الوظيفيزيادة  .1

 تحسين عملية االتصال بين المديرين ومرؤسيهم .2

 تنمية القدرات التخطيطية لدى المديرين .3

 القدرة على تحقيق التوازن والمواءمة بين االهداف التنظيمية واالهداف الفردية  .4

  فوائد تعود على العاملين: 

ل زيادة إدراك االفراد ووعيهم بتخصصاتهم القدرة على بناء وتنمية مسارهم الوظيفي من خال .1

 .وإهتماماتهم ، وقيمهم ، ونقاط قوتهم ونقاط ضعفهم 

 زيادة مستوى الرضا الوظيفي .2

 تحسين عملية االتصال فيما بينهم ومديرهم .3

 تنمية االحساس بالمسئولية الشخصية عن تخطيط المسار الوظيفي .4

 وظائف إدارة الموارد البشرية الرئيسية
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 املدخل الثاني

 التدريب دارةإ
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 :مقدمة

التي تقوم على تزويد االفراد بالمعلومات والخبرات والمهارات الالزمة ألداء  التدريب والتطوير هو العملية

أعمالهم بفعالية ، إن التدريب والتطوير به عدة مزايا منها زيادة االنتاجية ورفع معنويات االفراد وتقليل الحاجة 

. عن قرب وتخفيض حوادث العمل وتعميق المعرفة المتخصصة وتعزيز إستقرار ومرونة التنظيم لالشراف 

والتدريب يساعد الشركات على تحقيق االكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل االعتماد على الخبير االجنبي ، وهناك عدة 

تجديد المعلومات إلكساب العاملين  مستويات من التدريب منها تدريب العاملين الجدد أو التدريب اثناء العمل أو

 .المهارات الجديدة في مجال تخصصهم أو إعادة تدريبهم لشغل وظائف أعلى 

إداريا وفنيا وإنتاجيا ، وقد برز دور التدريب في تذليل وتسهيل  اتإن للتدريب دورا فعاال في تطوير الشرك

عمالها وتعقد أساليبها االدارية فهو يعمل على خلق نتيجة لنموها وتضخم أ الشركات العقبات التي تواجه الكثير من

االستقرار في بيئة العمل كما برزت الحاجة الماسة الى إستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تستدعي تدريب العاملين 

 .على إستخدامها من أجل زيادة االنتاج وتحقيق االهداف المرجوة 
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 :مفهوم التدريب

للموظفين العاملين من أجل تحسين عملية  خاللها تغيير السلوكيات والمعارف والدافعيةهو العملية التي يتم من 

 التوافق بين خصائص الموظف وبين متطلبات الوظيفة 

لتيسير عملية  تعلم المعارف والمهارات  الشركةالعملية التدريبية هي الجهود المخططة التي يتم تصميمها بواسطة 

 رسها االفراد بهدف تنمية وتطوير االداء على المستويات الفردية والجماعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف التي يما

هو ذلك النشاط الذي يهتم بإدارة البرامج التدريبية وتصميمها بهدف رفع مستوى كفاءة األداء التنظيمي تتطلب 

سلوك االجتماعي داخل عملية تحسين االداء إجراء تغيرات محددة في المعارف والمهارات واالتجاهات وال

 شركاتال

زيادة المعارف وتغيير السلوك والتصرف ودعم الى دف هيهو نشاط :وهكذا يمكننا القول أن النشاط التدريبي 

وهو نشاط مستمر يعمل على تهيئة الموظفين الجدد  الشركةالدافعية وتنمية االتجاهات االيجابية نحو العمل و

لتنمية قدرات ومهارات العاملين وكذلك تنمية لقاءات القادة االداريين  زايضا العاملين القدامى وهو مطلوب

وهو ال ينقطع طيلة الحياة الوظيفية للعاملين كافة ، وهو نشاط مخطط يحتاج الى عمليات  ومديري االدارات العليا

تي تترجم زانية التحليل وتشغيل ، ووضع مجموعة من السياسات والقواعد واالجراءات والبرامج الزمنية ، ثم المي

 . ما سبق الى أرقام محددة

ولقد أكدت العديد من الدراسات في الواليات المتحدة االمريكية ، على أن العائد المادي المتوقع من التدريب يقدر 

 .ثمارات المالية في مختلف االنشطةبثالث أمثال العائد من االست

 : فوائد التدريب ومزاياه

أنشطة إدارة الموارد البشرية الهامة، وتبرز أهميته من خالل دوره فى تنمية معلومات يعد نشاط التدريب من 

األفراد، وصقل مهاراتهم، وتطوير قدراتهم وتنويعها وتغير اتجاهاتهم وتعديل سلوكهم، ويمتد هذا الدور فيحقق 

ان نوعها أو مجال عملها حيث أيا ك شركاتعلى المدى البعيد تنمية شاملة متوازنة للقوى العاملة التي توظفها ال

والعاملين باالضافة إلى تحقيق العالقات  الشركةيسهم التدريب فى تحقيق الفوائد والمزايا المتعددة لكل من 

 : االنسانية، ويتضح ذلك فيما يلي

 للشركاتفوائد التدريب : أوال

 : من بينها للشركاتيعمل التدريب على تحقيق العديد من الفوائد والمزايا 

 . يقود التدريب لزيادة األرباح وتنمية االتجاهات االيجابية حول أهمية تحقيقها للنمو والبقاء -1

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

 . الشركةدعم اخالقيات التعامل لدى قوة العمل ب -3

 . واألهداف التنظيميةمساعدة األفراد للتعرف على األغراض  -4
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 . الشركةالمساهمة 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 -1

 . المساهمة فى تحقيق التنمية والتطوير التنظيمي -8

 . وغاياتها التنظيمية الشركةلمام برؤية ورسالة المساعدة فى اال -9

 . الشركةاالمداد بالمعلومات عن االحتياجات التدريبية المستقبلية فى شتي مجاالت  -14

 . بقدرة أكبر على حل المشكالت واتخاذ القرارات الشركةتمتع  -11

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

التأكيد على مهارات القيادة والدافعية واالتجاهات االيجابية الوالء وغيرها من الخصائص التي تؤدي  -13

 . الشركةلنجاح وتفاعل المديرين والعاملين مع 

 . تدعيم معايير زيادة االنتاجية والجودة فى العمل -14

يات والمجاالت التسويقية الحرص على تدنية التكاليف فى مجاالتها المختلفة مثل مجاالت االنتاج والعمل -15

 . والبيعية ومجاالت الموارد البشرية وغيرها

 . والحفاظ على مكانتها الشركةتنمية االحساس بالمسئولية تجاه  -16

 . تدعيم عالقات العمل وتوثيقها بين األفراد وبناء االلتزام التنظيمي -11

 . لى االستشارات الداخليةتخفيض االعتماد على االستشارات والخبرات الخارجية وتنمية االعتماد ع -18

 .زيادة فعالية االتصاالت التنظيمية  -19

 .مساعدة العاملين لالقتناع بعمليات التغيير -24

 فوائد التدريب لألفراد العاملين: ثانيا

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

 . المعوقات

 . الشركةب والتنمية فى تنمية الدافع لالنجاز والشعور بالمسئولية لدى العاملين بتسهم عملية التدري -2

 . المساعدة فى تحقيق التنمية الذاتية والثقة بالنفس لدى األفراد -3

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

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

 . زيادة مستويات الرضا الوظيفى والشعور بالتقدير لدى األفراد -6

 . اشباع حاجات األفراد التدريبية والتعليمية -1

 . تنمية المدربين وتحقيق ذاتهم واثبات قدراتهم وتوجهاتهم المستقبلية -8

 . ع على االستقرار الشخصى واالحساس باألمان المعرفىتنمية االحساس بالتعلم المستمر مما يشج -9
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مساعدة األفراد لتنمية مهارات التحدث واالنصات الفعال باالضافة إلى تنمية مهارات الكتابة الجيدة  -14

 . الشركةوالقراءات السريعة فى مختلف مجاالت أنشطة 

 تنمية االستعداد لتقبل مهام ومسئوليات جديدة  -11

 فوائد التدريب لتدعيم العالقات االنسانية : ثالثاً 

 . تنمية االتصاالت الداخلية فيما بين المجموعات واألفراد -1

تحقيق فعالية التوجيه بالنسبة للموظفين الجدد والعاملين الذين يتولون مهام جديدة ومسئوليات أكبر نتيجة  -2

 . النقل أو الترقية

 . رة عادلة مع إتاحة الفرص لجميع االدارات لالستفادة منهاامداد مختلف األطراف بالمعلومات بصو -3

امداد مختلف األطراف بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالقوانين الحكومية والسياسات واالجراءات  -4

 . االدارية

 . تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين -5

 . علقة بالتعاملالمساهمة فى صياغة السياسات التنظيمية، وتحديد األدوار والقواعد المت -6

 . تنمية أخالقيات التعامل والقيم الشخصية الفعالة لدعم التعامل مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين -1

 . العمل على دعم تماسك والتحام المجموعات -8

 . تنمية المناخ الجيد للتعلم والنمو والتعاون -9

 .مستويات االنتماء التنظيمي من وجهة نظر العاملين وتنمية الشركةتدعيم االتجاهات االيجابية نحو  -14

 
 (الصحي والصرف لشربا مياه إحدى شركات في) إلدارةالتدريب العام الهيكل

 

االدارة العامة 
 للتدريب

ادارة تدريب 
تكنولوجيا 
 المعلومات 

 (7)اخصائى تدريب 

 (2)اخصائى تدريب 

ادارة التدريب 
 االدارى

 (7)اخصائى تدريب 

 (2)اخصائى تدريب 

 ادارة التدريب الفنى 

 (7)اخصائى تدريب 

 (2)اخصائى تدريب 

ادارة التدريب 
 المالى 

 (7)اخصائى تدريب 

 (2)اخصائى تدريب 

 السكرتارية ادارة التسويق

 قاعدة البيانات
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 بدأ من التخطيط المؤثر ودورة المتعددة ومسئولياته التدريب أخصائي موقع لنا يتضح أعالة النموذج خالل من

 والسلوكيات والمهارات للمعارف العاملين إكتساب من والتأكد متابعتها البرامج، هذه تنفيذ حتى الفراد لتدريب

 . شركةال أهداف لتحقيق المطلوبه

 : العالقة بين النشاط التدريبي والوظائف األخرى لتدعيم العالقات اإلساسية

يحسن التدريب من قدرات الفرد وينمى مهاراته كما يسهم فى تعديل اتجاهاته، ومن هذه المنطلق يمكن القول أن 

يحتاجون للتدريب حتى يمكنهم ممارسة وظائفهم ومهام أعمالهم باتقان، لذا نجد أن العالقة  شركاتالعاملين بالكل 

وعلى وجه الخصوص األقسام التابعة الدارة  الشركةوثيقة بين هذا النشاط الحيوي وكافة االدارات األخرى ب

يب والتنمية والوظائف األخرى الدارة الموارد الموارد البشرية، ويوضح الشكل التالي العالقة بين نشاط التدر

 . البشرية

راد ، فاالستقطاب بين امكانات وقدرات األفالشركةفالنشاط التدريبي يؤثر ويتأثر بسياسات االستقطاب التي تتبعها 

يب فى التدريبي الالزم حتى يمكن األفراد من أداء متطلبات الوظيفة، كما يسهم التدر اطمما يساعد فى اتمام النش

تحقيق معدالت األداء المحددة فإن تقييم األداء يمد النشاط التدريبي بالبيانات والمعلومات التي تساعد فى التخطيط 

لالحتياجات التدريبية، وهكذا نجد عالقات التأثير المتبادل واضحة بين النشاط التدريبي وادارات واقسام ادارة 

 . الموارد البشرية

 ( العالقة بين التدريب ووظائف إدارة الموارد البشرية االخرى ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يسهم التدريب الفعال فى تشغيل العمالة غير المؤهلة بشكل كاف

 تسهم نتائج التدريب الفعال فى دعم مجهودات االستقطاب

 ومؤهالتهم وامكانياتهم العاملينيبين االستقطاب مصادر 

 تمكن عمليات التدريب والتنمية من زيادةاالجور والمكافات للعاملين 

 الفرص المتاحةللحصول على أجور ومكافآت أكثر  تحفز المتدربين

تخفض عمليات االختيار والتعيين الفعالة من الحاجة الى التدريب 
 المكثف

 يسهم التدريب فى تحقيق معدالت األداء المحددة

تقييم األداء والتنمية ببيانات تسهم فى تخطيط االحتياجات  يمد
 التدريبية

 

 االستقطاب

ادارة األجور 
 والمكافآت

 تقييم
 األداء

التدريب
 

االختيار 
 والتعيين
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 :أنواع التدريب 

لتحضير والتخطيط الجيد للوصول لألهداف هناك العديد من مجاالت التدريب التي من الضروري التعرف عليها ل

 : المطلوبة للشركة منها 

  تدريب موظفين جدد. 

  (معرفية وسلوكية ) تحسين االداء من خالل مؤشرات االداء 

  بناء فرق عمل. 

  تدريب ألعداد مدربين. 

  التدريب على معدات وأجهزة جديدة. 

  مهارات القيادة الفعالة 

  تدريب المسار الوظيفي 

تقسيمات عديدة ألنواع التدريب، فهناك من يصنفها حسب الهدف و منها من يصنفها حسب المستوى هناك 

 . الوظيفي أو نوع الوظـيفة و آخرون يصنفونها حسب المكان و مرحلة التوظيف

 :لمكان من حيث ا: أوال 

أو  الشركةفإما أن يكون داخل  يمكن تصنيف أنواع التدريب حسب المكان الذي يتم فيه تدريب العاملين إلى نوعين

 :خارجه

  هناك العديد من أساليب التدريب داخل المنشأة منها :الشركةتدريب داخل: 

 :الشرح والعرض الميداني  -

يقوم هذا االسلوب على اساس معايشة المتدرب لالنشطة التي يتم تدريبه عليها من خالل رؤيته لمديره او 

 ثم يجربها المتدرب بنفسهزميلة ذو الخبرة وهو يمارسها امامه 

 : التدريب بالتوجيه المباشر -

 -: الصدد هذا في اتباعها الواجب التنفيذية الخطوات اهم ومن

 . للعاملين االساسية المهام اداء كيفية بيان -أ 

 . مهمة لكل المطلوب السلوك او الجوهرية النقاط شرح -ب 

 . اخري مرة للعاملين االداء كيفية بيان -ج 

 . منها اجزاء اوعدة المهمة من جزء اداء لمحاولة للعاملين الحرية اعطاء -د 

 . بكاملها الوظيفة بممارسة للقيام العاملين مساعدة -ه 
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 .الصحيح االداء ومدح بكاملها الوظيفة بممارسة للقيام للعاملين الحرية اعطاء -و 

 . للتطبيق الكافي الوقت وتقديم االداء، لتنمية يؤدي بما المرتدة التغذية منحهم -ز 

 .ابعاده بكامل العمل يمارسون العاملين ترك -ح 

 : التدريب الذاتي  -

 يتم التي اوالمهام النشاط البعاد بنفسه وتعلمه المتدرب قبل من الذاتي االكتشاف على الذاتي التدريب يعتمد

 . عليها التدريب

 ببعض للقيام معنويا وتأهيلهم االفراد استعداد حالة في مناسبا الذاتي والتطوير التدريب اسلوب ويعد

 واالنشطة لمهاما على لتعرفهم المساعدة والمعلومات البيانات عن والتحري والبحث واالنشطة االعمال

 المتدرب استفادة لتعظيم االخري لالساليب مساعد اسلوب االسلوب هذا يمثل وعادة

 :التناوب الوظيفي وتناقل الخبرة -

يشير الى تحريك االفراد بين الوظائف خالل فترة معينة وذلك لمساعدتهم للتعرف على  -أ 

 المعلومات والمهارات الجديدة والمتخصصة 

ويتناسب هذا االسلوب مع احتياجات المنظمات المعاصرة التي تشتد حاجتها الى عاملين على قدر  -ب 

انب فائدته في حالة الترقية كبير من المرونة ويتميزون بمزيج متعدد من المهارات الى ج

 . واالنتقال فيما بين المستويات االدارية

 :التدريب اعتمادا على التكنولوجيا -

 :على ذلك  الدالة االتجاهات بين ومن

 الكمبيوتر اجهزة استخدام -أ 

 متعددة معلومات على الحصول بسرعة تسمح والتي Software الجاهزة البرامج استخدام -ب 

 .معدودة   ثوان في الجميع امام كبيرة شاشات على العرض وتيسير

 

  ية للوصول الى االهدافلهذه النوع من التدريب يستخدم االساليب التا :الشركةتدريب خارج: 

 : المحاضرات -

المحاضرة اقدم اسلوب تدريبي متعارف عليه يعتمد على االتصاالت من طرف واحد لطرح مجوعة من 

المحاضرة اسرع وسيلة العطاء معلومات وتنمية معارف االفكار حول موضوع اساسي ، وتعد 

 .الدارسين

 :المناقشة والحوار  -

 مجموعة تقسيم خالل من وذلك والتنافس التعاون خالل من االفراد فكر تحريك الى المدرب ويسعى

 االراء وتبادل المشكلة دراسة على بينها ما في بالتعاون مجموعة كل تقوم مجموعات الى المشاركين

 كل داخل واحد رأي الى تتوصل حتى متكامل بشكل أفرادها خبرات من واالستفادة المقترحة حلولها حول
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 الحوار مجاالت بفتح ومساعدتها حماسها واثارة مجموعة كل على المرور المدرب وعلى مجموعة

 .التفاصيل في الدخول دون الرئيسية

 

 :تمثيل االدوار -

 من عدد ابطاله اداري اجتماعي موقف او مشكلة وجود افتراض اساس على الطريقة هذه تقوم

 .اراء  من مناسبا مايرونه بجانب االدوار لهذه تلقينهم بعد لتأديتها عليهم االدوار توزع المشاركين،

 :حسب مرحلة التوظيف والمستوى الوظيفي: ا نيثا

  -:التدريب في المراحل األولى من التوظيفوهو تدريب أساسي  -

هو التدريب الذي يحصل و،يعمل به ذي العامل الجديد بما يتوقعة منه االدارة أو القسم التعريف ويهتم ب

هو بمثابة تهيئة األفراد وتعريفهم بالعمل و. التحاقه لتعيينه فـي الوظيفة عليه الفرد في األيام األولى من 

إعالمهم أيضا بأنظمة المنشأة و أهدافها و سياستها دا لكل واحد منهم وكيفية ادائه والجديد الذي أصبح مسن

و بالمـــهام و المسؤوليات التي عين فيها كل منهم و بكيفية النهوض بأعبائها و عالقة عمله بأعـمال 

اآلخرين ، ومدى مساهمة العمل الذي يقوم به في تحقيق الهدف العام للمنشأة الذي وجدت من أجله كما 

للعاملين  الشركةبظروف العمل كاألجور والتقنيات والخدمات التي تقدمها يحاط كل فرد منهم علما 

تدريب العامل على النواحي المهنية المتعلقة و التي تتعلق بأنظمة العمل في المنشأةوغيرها من األمور 

 بوظيفته

  -:التدريب في مراحل متقدمة من التوظيف:تخصصي  أو متقدم تدريب تنشيطي ،  -

هو التدريب المستمر للعاملين بالمنظمة من أجل تنمية قدراتهم وصقل مهراتهم وتطوير سلوكهم من أجل 

 التكيف مع المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية لتحقيق اهداف المنظمة 

يهدف هذا النوع من التـدريب إلى اكتساب العاملين ب العاملين القدامى في المنشأة وو يقصد به تدري

رات و معارف جديدة يتطلبها التقـدم في العـلوم اإلداريـة التكنولوجيا فيساعدهم على تحسين قدراتم في مها

رفع قدراتهم وكفاءتهم  إنجاز العمل ،وتطوير المعارف و المهارات التي اكتسبوها من قبل، مما يؤدي الى

  : شملفي العمل، وي

من المعارف  التي تتطلب مدى كبير و متنوعو هو التدريب في مجال الحرف  :  التدريب المهني -أ 

 .والمهارات واالستقاللية في الحكم والتقدير

فهو  الفنية والمهنية يشمل هذا النوع من التدريب وظائف أعلى من الوظيفة :ي التدريب التخصص -ب 

 . يتطلب خبرات ومعارف متخصصة لمزاولة مهن أو عمل متخصص

أو الوسطى أي  اإلداريين في المستـويات اإلشرافيـة أو العـليايشمل فئات :  التدريب اإلداري -ج 

الجوانب السلوكية  العاملين بالوظائف اإلدارية ، فهو يتضمن مجاالت واسعة تتركز حــول

 .والقيادية والمالية والمحاسبة و التخطيطية



 

 درجة ثالثة -اخصائي تدريب                                                                     الجزء االول المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

طوير وتنمية بت ويتم تدريب المتدربين بغرض إعدادهم للقيام بدورهم و ذلك:  تدريب المتدربين -د 

 . مهاراتهم و رفع كفاءاتهم ليتمكنوا من إيصال المعلومات

التنمية االدارية الموجهة للمديرين من أجل إكسابهم معارف ومهارات  برامج: تدريب قيادي  -ه 

 . جديدة في القيادة واالتصاالت والتخطيط االستراتيجي والتطوير التنظيمي وحل المشكالت 

 :حسب الغاية منه: ثالثا 

 : يمكن تصنيف أنواع التدريب حسب الغاية منه إلى األنواع التالية

في تقديم الفرد عمله  يخص هذا النوع العاملين الجدد، و يتمثل دورهـا :  برامج التوجيه والتدريب -1

عن طريقة العمل و الدور الذي  وتعريفه بالمحيط الذي يعمل فيه و الوظائف األخرى، و إعطائـه فكرة

و يعتبر هذا النوع من التدريب مهم في حياة العامل الجديد العامة ، تلعبه هذه الوظيفة في تحقيق األهداف 

التأقلم والتكيف مع الوظيفة الجديدة ، و آدائه لعمله بشكل جيد و التأقلم بشكل عام مع  ألنه يساعده عـلى

 .المحيط الداخلي للمؤسسة

عمل يكون قد خضع  يحتاج الفرد الى برامج تدريبية عالجية في حالة فشل في أداء : ب العالجيالتدري -2

برنامج تدريبي ثاني إلدارة النقص ومعرفة أسباب هذا  الشركةو لهذا ،تصمم .فيه لبرامج تدريبية سابقة 

 .البرامج التدريبيةشل الفرد واالستفادة من فإزالة النقائص التـي كانت سبب  الشركةالفشل لتستطيع 

سالمته و سالمة عمله  يهدف هذا النوع إلى تحسيس العامل بأهمية األمن لحفظ:  التدريب على األمن -3

بالتالي مراقبة و ،غيرهامن معدات وأدوات ومباني ومخزونات و الشركةعلى ممتلكات  أيضا المحافظةو

ذات الجودة التي تقوم بتدريب أفرادها على الرقابة من الحوادث والمحافظة  الشركاتلإلنتاج و وسائله ب

 .على اآلالت

وظيفة أعلى منها مع  يقصد بمفهوم الترقية انتقال الفرد من وظيفة معينة إلى : التدريب بغرض الترقية -4

رغبة بها ووظيفة الجديدة تتطـــلب مهارات ومعارف خاصة تحمل مسؤوليات أكبر ، وهذا يعني أن ال

الفرد في االرتقاء ، مما تولد لديه رغبة في اكتسـاب المزيد من المهارات المعارف ألداء العمل المطلوب 

 . مستوى المطلوبالمنه وفق 

 ( : التعلم التكنولوجي ) عن طريق إستعمال التكنولوجيا  ، التدريب عن بعد: رابعا 

، ويعتمد على تدريب المشاركين دون االنتقال من يعتبر هذا النوع من التدريب من أحدث االنواع على االطالق 

 :شركاتهم او محافظاتهم أو حتى دولهم ، وهذا النوع من  التدريب يتطلب االتي 

 .تجهيز مسبق للمادة العلمية ، واختيار المدربين والمتدربين  -

 .ز التقاء المدربين والمعلومات التدريبية متخصص كمرككمبيوتر برنامج  -
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 .متخصص كمركز التقاء المدرب بالمشاركين وتيادل المعلومات كمبيوتر برنامج  -

 . االنترنت المتدربين خبرة بالعمل على لدى أن يكون  -

 . القدرة على التواجد عدة ساعات محددة أثناء التدريب  -

يتم تدريب المشاركين فيها وال تؤثر هذه المسافات على سير العملية احيانا يتواجد المدربين خارج الدولة التي 

 .التدريبية 

 : من مميزات هذا النوع من التدريب 

 .الخ .. توفير ميزانية التدريب من حجز اماكن للتدريب ،ادوات ، وجبات ، وإنتقاالت  -

 .توفير وقت وجهد كل من المتدربين والمدربين  -

 .كنولوجية تطوير قدرات المتدربين الت -

المواقع االلكترونية المتخصصة توفر معلومات كاملة كمكتبة الكترونية ليتم تبادلها بين المجموعة  -

 .المستهدفة 
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  املدخل الثالث

 التدريبية العملية خطوات
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 : إدارة النشاط التدريبي

تقوم ادارة التدريب ببعض األنشطة مثل تحديد االحتياجات التدريبية، وصياغة وتطوير أهداف التدريب والتنمية، 

وتصميم البرامج التدريبية مقرونة بغايات وأهداف التعلم المنشودة وبيان كيفية تنفيذ البرامج ثم العمل على تقييم 

مرتدة، وفيما يلي الخطوات المنهجية العداد برامج التدريب النشاط التدريبي واالستفادة من بيانات التغذية ال

 : والتنمية، ومن ثم يمكننا القول أن مراحل ادارة النشاط التدريبي تتمثل فيما يلي

 . تخطيط االحتياجات التدريبية -1

 . تطوير أهداف التدريب والتنمية -2

 . تصميم البرامج التدريبية -3

 . تنفيذ النشاط التدريبي -4

 . تقييم النشاط التدريبي -5

 العملية التدريبية  خطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

إن النموذج اعاله يوضح خطوات العملية التدريبية ومدى إرتباطها وأثر هذه العملية على التحسين المستمر في 

 .االداء والسلوك وبالتالي التأثير إيجابيا على النتائج المرجوة ومدى تحقيق االهداف 

مرحلة تقدير 
االحتياجات 

 التدريبية

مرحلة تطوير 
أهداف التدريب 

 والتنمية

مرحلة تصميم 
 البرامج 
 التدريبية

 مرحلة 
 التنفيذ

مرحلة تقييم 
 التدريب

تحديد مداخل وطرق 
 التدريب

 تطوير
 المعايير

 المرتدةالتغذية 
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بمراحل أساسية ثالثة يتخللها العمليات التدريبية  يةدورة العملية التدريبمن خالل النموذج السابق نستطيع أن نحدد 

تياجات حخطط والتنفيذ هي تحديد االالوقيم ومن العمليات التدريبية بين نموذج خطط ، نفذ  الفرعية االخر

 .التقيم التدريبية ، وضع االهداف ، وتصميم البرامج ، بعد ذلك  تأتي العمليات التدريبية بين التنفيذ و

تحضير قبل البرنامج ، عمليات تدريبية أثناء البرنامج وأخيرا ) وهي تنفيذ البرنامج التدريبي بمراحلة الثالثة 

والمرحلة االخيرة هي مرحلة التقييم بما يتخللها من مراحل ثالثة ( العمليات التدريبية بعد االنتهاء من التدريب 

 .سين المستمر مرة أخرى، وسيتم ذكر هذه المرحلة بالتفصيل الحقا والتعرف على نقاط الضعف والبدء في التح

 : مفهوم االحتياجات التدريبية: اوال  

هى مجموعة المتغيرات والتطورات المطلوب إحداثها فى معلومات ومهارات واتجاهات العاملين لتحقيق أهداف 

بأنها مجموعة المؤشرات التي أيضاً  وتعرف .. وبات التى تعترض سير العمل الهيئة المحددة والتغلب على الصع

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

تعريف آخر لإلحتياجات التدريبيه بإنها معلومات ومهارات وإتجاهات وقدرات فنيه وسلوكيه يراد إحداثها أو 

 لتواكب تغييرات معاصرة أو نواحي تطويرية  لها أو تنميتها لدى العاملو تعديتغييرها أ

وأيضا يمكننا القول بانها مجموعة المعلومات ، كما ونوعا المطلوب إحداثها في معارف ومهارات وإتجاهات 

  وسلوك العاملين لغرض الوصول الى مستويات األداء المطلوبه وبيئة العمل المرغوب بها من قبل المنظمة

دائرة 
 التدريب

(7)  

 خطط

(2)  

 نفذ

(3)  

  قيم
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 :أهمية االحتياجات التدريبية 

 بنى عليه النشاط التدريبى هى األساس التى ي. 

  االحتياجات بطريقة علمية الى الحد من العشوائية واالرتجال في طرح برامج تدريبية مكلفة يؤدي تحديد

 .وغير مناسبة للمشاركين فيها 

  تحديد االحتياجات التدريبية يساعد على تنمية الموارد البشرية وتلمس الحاجة الضرورية للتدريب لدى

 العاملين ضمن رؤية واضحة لمستقبل العاملين 

  تعتبر فرصة للرؤساء والمشرفين للتعرف على ومتابعة مستوى أداء العاملين لديهم وتحديد مشكالت االداء

 ة المناسبة وتشخيص االحتياجات التدريبي

  إن التحديد العلمي لالحتياجات يسهل التخطيط المالي لالنشطة التدريبية 

 هى المؤشر الذى يوجه التدريب إلى تحقيق الهدف العام للمنظمة. 

 تؤدي الى األداء المناسب المنشود 

  تساعد على التخطيط الجيد لتنمية القوى العاملة في المنظمة 

 توفر االسس الواقعية التي تتيح الفرص العادلة لتقدم جميع العاملين : 

  إذا تساوى األداء الحالي مع األداء المنشود فليس هناك حاجة تدريبية 

 التدريبية االحتياجات

االحتياجات التطويرية 
 لتحسين الفاعلية

 

تأهيل الكوادر لالحتياجات •
تغيير االهداف ) المستقبلية 

 (.واالنشطة والتقنيات

تطوير المهارات والخبرات •
لمواجهة المشكالت المحتملة 

 .بالعمل

(  المهاري)تحسين البناء •
والوظيفي وتنمية الموارد 
البشرية وفقاً لالحتياجات 

 .المستقبلية

االحتياجات التشغيلية 
 لتحسين الكفاءة

 

تقلقل الهدر والفاقد في العمل •
  -اصابات العمل  -المواد )

 (.دوران العمل

تحسين كفاءة اداء العمل بهدف •
تجاوز )زيادة االنتاجية 

 (.الصعاب في العمل

توفير المرونة في استثمار •
 .الموارد البشرية المتاحة

االحتياجات العادية لتحسين 
 االداء

 

 .تدريب الملتحقين حديثا•

التأهيل لعمل او وظيفة جديدة •
 .او منصب اعلى

التأهيل الستخدام تقنيات جديدة •
 .في العمل
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 فرد ، فلسنا أمام إذا كانت مستويات األداء المرغوب بها تتعلق بالمعدات أو النظام التنظيمي وليس بأداء ال

 .حاجة تدريبية 

  أمراض المنظمة  التدريب ليس هو العالج أو الدواء الناجح لكلتذكر إن. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 االداء أو السلوك الفعلي  –االداء أو السلوك المطلوب = االحتياج التدريبي 

 

 ات االحتياج فجوة

 االداء أوالسلوك الفعلي 

 االداء أوالسلوك المطلوب



 

 درجة ثالثة -اخصائي تدريب                                                                     الجزء االول المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االحتياجات التدريبيةمصادر التعرف على 

 : لمعرفة االحتياجات التدريبية مصادر كثيرة من أهمها

 .مهام الوظيفة وواجباتها ومسؤولياتها والمتطلبات األساسية لشغلها .1

معدالت األداء المطلوبة للوظائف وبمقارنتها بأداء العاملين الذين يشغلونها تعتبر مصدر مهم من مصادر  .2

 .التدريبيةالتعرف على االحتياجات 

 .تقارير األداء الوظيفي التي تحرر من قبل المدير المباشر أو المشرف المسؤول .3

 .المستجدات والتطورات التي طرأت على الوظيفة تعد مؤشراً لالحتياجات التدريبية لمواكبة هذا التطور .4

 .آراء الرؤساء المباشرين .5

 .دريبية الالزمة للعاملين لتحقيق هذه األهدافحيث تعطينا مؤشراًعاماً على االحتياجات الت الشركةاهداف  .6

 العاملون في الحقل نفسه هم أنفسهم أقدر الناس على تحديد احتياجاتهم التدريبية .1

 المشكالت التي تواجه تحديد االحتياجات التدريبية

 :ال يتم تحديد االحتياجات التدريبية بالشكل العلمي ويكون ذلك لألسباب التالية:أوال  
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 .اإلدارة بأهمية تحديد االحتياجات التدريبيةعدم وعي  .1

 .تعجل تنفيذ البرامج التدريبية فال يسمح الوقت باالنتظار لتحديد االحتياجات الفعلية .2

 .االهتمام بالكم وليس بالكيف و أعداد المدربين ليس بمهارتهم أو سلوكهم الذي اكتسبوه .3

 .إسناد التدريب إلى غير مدربين وغير مهتمين .4

عدم مقابلة التدريب لالحتياجات التدريبية الفعلية فعند التقويم نجد أن التدريب لم يف باالحتياجات وذلك   :ثانيا  

وتصميم برنامج محدد ، ألن االحتياجات التي تم تحديدها لم توضع على شكل أهداف تدريبية محددة بزمن وكم

 .ومدربين وتنفيذ وتمويل وتقويم ناجح

مج التدريبية بأكثر من الخطط التدريبية فتكرار االحتياجات التدريبية بنفس الخطط يناقض تكرار نفس البرا :ثالثا  

أساس التنوع والتغير في الظروف وطرق األعمال وإدخال تعديالت تنظيمية وفنية وقدوم أشخاص جدد وتزايد 

 .أعداد ذوي المؤهالت العالية

ويكون ذلك القصور في نظم  الشركاتها التدريب في بعض هنالك قصور واضح في البيانات التي يستند إلي:رابعا  

المعلومات لعدم األخذ باألساليب الحديثة في جمع المعلومات ومعالجتها ونقص وعي المدير المختص أو مسؤول 

 .التدريب بأهمية المعلومات لنجاح التدريب

، بي يخالف ماهو موجود في الواقعحدوث أخطاء في تحديد االحتياجات التدريبية وأن االحتياج التدري:خامسا  

ويكون ذلك على عدم القدرة على فصل بين المشكلة التدريبية والمشكالت األخرى فالمشكالت التدريبية تحل 

فماذا يجدي التدريب في .بالتدريب وهناك مشاكل تحل بغير التدريب وهنا قد يضرها التدريب أكثر مما ينفعها

 .طموحه ودوافعه؟ وقد يكون السبب ضعف نظام الحوافزموظف ال تتناسب مؤهالته وتخصصه و

، ضعف انتقال األثر بحيث يكون إضافة معلومات و ليس تنمية قدرات ومهارات وسلوك وأداء الموظف:سادسا  

وعلى ذلك نظراً بأن التدريب له مدخالت وعمليات ومخرجات وأن التدريب يهدف إلى إحداث تغييرات في سلوك 

جاهاته لمقابلة االحتياجات فهنا يكون السبب عائداً إلحدى المدخالت من مدربين أو األسلوب أو الفرد وذهنيته وات

 .محتوى البرنامج وغيرها 

عدم اهتمام األفراد بالبرامج التدريبية رغم أن هدفها هو صقل وتنمية قدرات الموظفين وإثراء معلوماتهم :سابعا  

ولم يتناقشوا في تحديد احتياجاتهم ، ي تحديد األهداف واالتفاق عليها ويكون ذلك ربما لعدم مشاركة المتدربين ف،

التدريبية ولم يسمع لمقترحاتهم و آرائهم عن المهارت والمعلومات والطرق التي تساعد على األداء األفضل في 

 .وظائفهم 
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 :مناهج تحديد االحتياجات التدريبية 

 :على اربعة اساليب يركز هذا المنهج : المنهج التقليدي :أوال 

  يعتمد على مسح االحتياجات التدريبية ويعتبر مدخال لتحديد المعرفة والمهارة وال يرتبط : االسلوب االول

 بألداء الفعلي 

  يعتمد على دراسة المقدرة والكفاءة وال يربط هذا االسلوب بين االداء والتدريب : االسلوب الثاني 

  المهمة والتعرف على متطلبات شاغر المهمة يركز على تحليل : االسلوب الثالث 

  من مؤشرات االداء ومخرجات الوظيفة والمهارات والعمليركز على تحليل االداء : االسلوب الرابع. 

 :المنهج القياسي لتحديد االحتياجات التدريبية : ثانيا 

التي ال يجدي فيها التدريب وينفذ مواقف واقف التي يجدي فيها التدريب والويهدف هذا المنهج الى التفرقة بين الم

 :بسبعة خطوات 

 تحديد نواحي القصور في االداء  -1

 (الفرد ، الوظيفة ، المنظمة ، السياسة العامة ) تصنيف المشكالت حسب المستوى  -2

 تصنيف المشكالت حسب مصدرها أو سببها مثل نقص المهارة ونقص الدافع وأثر العوامل البيئية  -3

ة المخاطر التي تواجه العائد المتوقع من التدريب ، فمثال ممكن معالجة تصنيف المواقف حسب درج -4

 مشكالت االداء بالتدريب ولكن من المستبعد معالجة مشكلة السياسة العامة بالتدريب 

االفراد، الموارد ، االهداف ، ) تصنيف المواقف حسب إحتمالية التغيير في العناصر المكونه للموقف  -5

 ( االطار المؤسسي 

صنيف المواقف حسب االطار الزمني ويشمل توقيت الحاجة لتحقيق العائد من التدريب وتوقيت ظهور ت -6

 من التدريب العائد 

 :واستناداً إلى ماسبق يتم تحديد االحتياجات التدريبة من خالل ثالثة مستويات أساسية هي

 organization levelمستوى المنظمة  .1

  occupation level مستوى الوظيفة .2

 Individual مستوى الفرد .3
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 :خطوات تحديد االحتياجات التدريبية 

عددة لتحديد االحتياجات التدريبية ونستطيع إختصارها في خطوات لقد استعرضنا سابقا االساليب والمناهج المت

 : علمية محددة للوصول الى االحتياجات التدريبية المطلوبه لتحقيق أهداف المنظمة 

 

 

 

 والوظيفة تحليل االحتياج التدريبي على مستوى المنظمة : الخطوة االولى 

 :تحليل االحتياج التنظيمي  -أ 

، ، االجراءات والسياسات التي تنظم المنشأة بدراسة إستراتيجية المنظمة وأهدافها تحليل االحتياج التنظيمي يبدأ 

بدراسة شاملة لكافة الجوانب التنظيمية يعني تحليل المنظمة ول مالذي تسعى المنظمة لتحقيقه ؟ ، نستطيع أن نسأ

واإلدارية الحالية والمستقبلية بشكل عام ويتم من خالله فحص أهداف المنظمة، وعملياتها، ومواردها وسياساتها 

إذا كانت )وبيئتها للتعرف على المشكالت التنظيمية واإلدارية فيها، ومن ثم تحديد أين تكمن الحاجة إلى التدريب 

 ( .والبشرية، والتقنية لجعله ناجحا؟ هل تتوافر الموارد المادية،)وهل يمكن إجراؤه؟ ( يههناك حاجة إل

ويتطلب هذا التحليل دراسة األهداف والتغيرات المتوقعة الطويلة القصيرة المدى للمنظمة ولوحداتها اإلدارية 

المختلفة من مختلف الجوانب كذلك يتطلب دراسة الهيكل التنظيمي والعالقات بين الوحدات اإلدارية وتوزيع 

عي دراسة الوظائف التي تحتاج إليها السلطات والمسؤوليات وخطوط االتصال وتدفق المعلومات كما يستد

المنظمة على المدى الطويل وتلك الوظائف التي قد تستغني عنها باإلضافة إلى تحديد الوظائف التي تظهر قدرا 

 . عاليا من التسرب أو الغياب أو األداء المتدني

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
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وهي  S.W.O.Tليل الرباعي المعروف بتحليل نموذج التحللمنظمة إن أشهر أساليب تحديد االحتياجات التدريبية 

ومنها نستطيع تحديد مراكز القوة المتوفرة في البيئة ,وتعني القوة  Strenghtإختصار ألربعة كلمات باالنجليزية 

ومن هنا نستطيع تحديد جميع نقاط الضعف في المنظمة ثم  وتعني الضعف ،   Weaknessالداخلية للمنظمة 

Opportunity,  واخيرا ،المتاحة للمنظمة في البيئة الخارجية وتعني الفرصThreats  وتعني التهديدات

 .المحتملة في البيئة الخارجية والتي من الممكن ان تعيق المنظمة عن تحقيق أهدافها االستراتيجية 

 

وتحليلها للتعرف على المشكالت التي من من النموذج اعاله نستطيع التعرف على المشكالت التي تواجه التنظيم 

 .الممكن التغلب عليها من خالل التدريب كإحتياج تنظيمي للتدريب 

بصفة عامة دراسة وتحليل البيانات المتاحة مثل المعلومات المتعلقة بنوعية الخدمات والتكاليف المباشرة وغير 

من المعلومات التي تساعد على تحديد االحتياجات  المباشرة للعمالة ونسبة الحوادث والشكاوى والتظلمات وغيرها

 . التدريبية

كذلك يتطلب هذا التحليل دراسة السياسات التنظيمية واإلدارية بشكل عام ودراسة األنظمة واللوائح واإلجراءات 

عملهم، المتصلة بها، كما يستدعي دراسة المناخ التنظيمي، بما في ذلك اتجاهات الموظفين نحو جوانب محددة من 

مثل األجور، وفرص الترقية وأسلوب اإلشراف وسلوك الزمالء والرضا الوظيفي وتدفق االتصاالت وإجراءات 

اتخاذ القرارات التجاهات الموظفين نحو وظائفهم والمنظمة، بشكل عام، تأثير بالغ في مدى تقبل أو رفض 

 .التدريب الذي تقدمه المنظمة

رد كل المشكالت التنظيمية إلى نقص المهارات فقد تكمن تلك المشكالت في  والجدير بالذكر أنه ليس من الصواب

عوامل أخرى غير التدريب مثل سوء األدوات والمعدات المستخدمة في العمل أو اإلجراءات المعقدة أو األجور 

تها أو وفي هذه الحالة يكون من األفضل محاولة عالج المشكالت عن طريق تجديد األجهزة أو صيان. المتدنية

 .ر إعادة تصميم إجراءات العمل، أو تعديل الرواتب واألج

 داخليه بيئة

 خارجيه بيئة

 نقاط القوة نقاط الضعف

 الفرص التهديدات

 البيئيالتحليل 
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 : اج تدريبى على مستوى المنطمةياحتالعوامل او المؤشرات التى تؤدى الى بعض 

الترقية إلى وظيفة أعلى وهذا يحتاج إلى مجموعة من المعارف والمهارات مطلوب التدريب عليها من  -1

 .الشخص المرشح لشغل هذه الوظيفة

إن التغييرات في اللوائح والقوانين والتنظيمات الحكومية يترتب : تعديل أو تغيير أحد القوانين أو أسلوب العمل -2

 .تنمية قدرات االفراد لإللمام بها وتطبيقها  هذا بدورة يتطلبعليها نظم ومداخل جديدة للعمل و

 .قدرة ومهارة على مواجهة التكنولوجيا  تتطلب النظم والعمليات الجديدة عمالة أكثر: إدخال تكنولوجيا جديدة -3

 انخفاض مستوى األداء من خالل مؤشرات تقارير الكفاية السنوية للمرؤوسين من قبل الرؤساء -4

 .الخدمة يالشكاوى من قبل العمالء متلقى المنتج والخدمة ، وهذا يدل على وجود احتياج تدريبى لمقدم -5

 .لخطط والبرامج الخاصة بها تزايد المشكالت التى تواجه تنفيذ األهداف وا -6

 .التقدم للحصول على تمويل من جهات لها شروط محددة -1

حفاظا على إستقرار العاملين وإشباعا لطموحهم في تحقيق ذاتهم ، تقوم المنظمة بتدريبهم : طموح العاملين   -8

 . وتنمية قدراتهم 

 .الحاجة للتدريب والتنمية يؤدي هذا االرتفاع الى ضرورة : إرتفاع معدالت دوران العمالة  -9

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

 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

ة والحديث بلغة عمهارة المتاب

 أخرى

مهارات انجاز العمل في خط 

 االنتاج الحديث
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 :تحليل الوظيفة  -ب 

 تعريف : معاني مفاهيم أساسية 

و متداخلة و تشكل مفاهيم أساسية إلدارة تخصصة لعدد من المفاهيم التي تبدنحتاج ان نتاكد من فهم المعاني ال

- :الموارد البشرية 

 وظيفة  .1

هي مجموعة مهام تستند الى شخص واحد ولها هوية واسم، وهو مصدر تسمية موظف، ومن االمثلة علي ذلك 

كل من هذه الوظائف تتضمن مجموعة .... ووظيفة مصمم انظمة" مدير انتاج " اتب حسابات ووظيفة ك" وظيفة 

 من المهام تجمعها إدارة الموارد البشرية بشكل بحيث يمكن ان تسندها الي فرد واحد 

 مهمة  .2

ظمة ما علي فمثال غالبا ما ينطوي العمل في دائرة حسابات من: المهمة هي عمل ونشاط محدد يقتضي التنفيذ 

اعداد هائلة من المهام، ابتداء من تسجيل وصوالت وقوائم الي اعدا الحسابات اليومية والشهرية والسنوية والتدقيق 

" كما بالنسبة لوظيفة . هذا العدد قد يكون مهمة واحدة. تتطلب الوظيفة الواحدة تنفيذ عددا من المهام. وغيرها

او وظيفة " مدير عام "كما بالنسبة لوظيفة . عشرات بل مئات المهام او قد يتطلب" بائع " او " كاتب طابعة 

 (ويحدد تصميم الوظائف كيف يتم تحديد مهام الوظائف . )الخ.... ،"مهندس اقدم "

والمتطلبات االساسية ألداء العمل ، لتحديد مهام العمل التفصيلية والمهارات تحليل الوظيفة هو تحليل المعلومات "

 "المطلوبة لشاغل هذه الوظيفةوالمهارات 

عملية لتحقيق وفحص ودراسة دقيقة متأنية منتظمة للوظائف و ذلك عن طريق جمع المعلومات عنها لمعرفة هي 

 :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 ؟اما هي المؤهالت و 
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 :تحليل الوظيفة كنظام 

 :التالي  النحو يمكن النظر الى تحليل الوظيفة كنظام يتكون من مدخالت وعمليات ومخرجات على

 : عن طريق إستخدام إحدى االساليب التالية  مالحظة أداء العاملين: المدخالت .أ 

 اجراء مقابالت مع العاملين أو الرؤساء المشرفين .1

 استخدام االستبيانات أو سجل العمل .2

 دراسة الوثائق و السجالت .3

 فحص السلع أو الخدمة المقدمة .4

 فحص البيئة التي يتم فيها األداء .5

 عملية التحليل نفسها:  العمليات .ب 

- :المخرجات .ج 

 وصف الوظيفة .1

 مواصفات الوظيفة .2

 تحليل المهام .3

 خصائص أساليب تحليل الوظيفة

 Objectivityالموضوعية  .1

 .على المعلومات المجمعة حيادية الحكم من المحلل

 Validityالصدق  .2

 .ويعبر بدقة عن االحتياجات التدريبية الفعلية، أن يقيس األسلوب ما خصص لقياسه 

 Reliabilityالثبات  .3

 .أن تقدم المعلومات التي جمعها بوقتين مختلفين نفس المؤشرات عن العاملين بالمنظمة

 Freedom from contamination(اإلفساد ) التحرر من عوامل التحيز  .4

 األخذ بعين االعتبار العوامل الداخلية التي يمكن أن تؤثر على دقة المعلومات المجمعة

 Distribution of Resultsتوزيع النتائج  .5

  إعالم المتدربين بنتائج المعلومات بعد تحليلها والتي تبين لهم أولويات االحتياجات التدريبية

 Practicabilityالعملية  .6

 .سهولة الفهم والمرونة واإلدراك
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عند أو المهام ، فإن عملية تحليل الوظائف يقودنا الى تحليل المهام للتعرف بدقة وبوضوح على تفاصيل الوظيفة 

ما نوع التدريب المطلوب؟ أو ما الذي ينبغي أن يتعلمه : تحليل المهام تحاول المنظمة اإلجابة عن السؤال التالي 

المتدرب ليؤدي عمله بالكفاءة المطلوبة؟ فالمقصود بتحليل المهام دراسة دقيقة للوظائف نفسها، للتعرف على 

ألدائها على وجه التحديد، وذلك لمساعدة المتخصصين في التدريب على  المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة

 . بهويات برامج التدريب المناستحديد محت

وتشابه عملية تحليل المهام عملية تحليل الوظائف، إال أن تحليل المهام يركز بصورة أكبر وبالتحديد على ما الذي 

وفي العادة يتم تحليل المهام الوظيفية من خالل دراسة . يحتاج إليه المتدرب ألداء العمل على النحو المطلوب

ويحتوي وصف الوظائف في العادة على اسمها ومرتبتها وموقعها في . أوصاف الوظائف ومواصفاتها التفصيلية

. الهيكل التنظيمي وعالقتها بالوظائف األخرى وملخص عام لواجباتها ومسؤولياتها والمالمح األساسية لمهامها

واجبات والمسؤوليات التفصيلية التي تقع على شاغلها والظروف التي يتم تأديتها فيها، كما تتم دراسة وكذلك ال

التغييرات المتوقعة في هذه الواجبات والمسؤوليات والمهارات والمعارف والقدرات الالزمة ألدائها على الوجه 

  .المطلوب

طريق المالحظة الشخصية أو دراسة السجالت والوثائق ويتم تحديد مواصفات الوظيفة ومواصفاتها في العادة عن 

الرسمية ، أو المقابالت الشخصية ، أو عن طريق االستبيانات التي توزع على عينة عشوائية من الموظفين 

  .يجيبون فيها على أهمية كل عنصر من عناصر العمل والوقت الذي يستغرقه
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 :نموذج يستخدم لتحليل الوظيفة 

 ألغراض تحديد االحتياجات التدريبية  الوظيفةنموذج تحليل 

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

 م

 وصف وتحليل نشاطات الوظيفة

 (الواجبات والمهام ) 

المعارف والمهارات 

والقدرات المطلوبه في 

 شاغل الوظيفة

السلوك الوظيفي المطلوب 

 في شاغل الوظيفة

   

 

 

 

 

 :لتحليل الوظيفة لتحديد االحتياجات التدريبية  تطبيقينموذج 

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

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

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

الواجبات والمهام من بطاقة الوصف )

 (الوظيفي 

 المعارف المطلوبه لشغل

 الوظيفة
 المهارات المطلوبه لشغل الوظيفة

 التقارير/كيفية كتابة الرسائل  تقارير فنية/كتابة رسائل 

 مهارة السرعة في الكتابه

 الدقة في كتابة التقارير 

 متابعة شكاوي العمالء بالتليفون

 

العلمية الحديثة  معرفة االساليب

في  التعامل مع العمالء 

 بانماطهم المحتلفة

 مهارات التواصل 

 مهارات االنصات الفعال
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من التحليل أعاله وبعد إستكمال جميع المعارف والمهارات والسلوكيات الواجب توفرها في شاغل وظيفة ما 

ومهارات وسلوكيات بأساليب جمع  لتحقيق أهداف المنظمة  ، سوف يتم مقارنة ما لدى االفراد من معارف

المعلومات المختلفة ومقارنتها بالمستوى الوظيفي المطلوب من خالل تحليل الوظيفة  لتحديد فجوة االحتياج 

 .التدريبي لكل فرد في المنظمة 

القابلة مهمة ، هذه العملية تعرف السلوكيات  لوصف بها موثوق وطرق هياكل تنتج التي هوالعملية المهمة تحليل

للقياس في أداء كل مهمة ، إن التحليل يظهر تفاصيل المهمة ويصنف هذه المعلومات الى مهارات ومعارف 

يستخدم التحليل عملية منهجية للتعريف بالتفصيل عن المهام ليتم تدريب ، وسلوكيات ضرورية لتنفيذ المهمة

 .لحالة الحرجه العاملين عليها من حيث التكرار ، مستوى الصعوبه ، االهمية وا

 :طرق تحليل المهام 

 : تحليل المهام الهرمي  .1

تعتبر هذه الطريقة هي االكثر استخداما عند تحليل المهام ، حيث تعتمد على تحليل جميع الخطوات المؤدية الى 

 .من معارف ومهارات وسلوكيات  تنفيذ المهمة من نقطة البدء حتى النهاية بما فيها

  If and Then analysis (:الخطوة التالية ماذا لو ثم ) تحليل  .2

تعتمد هذه الطريقة على إختيار المنفذ ، إذا حث هذا االمر فبالتالي ساتصرف بهذه الطريقة ،مثال على ذلك إذا 

كنت مدربا في منظمة ما تكون من ضمن إختياراتك إذا كان المتدرب جديد في الشركة فسترشحه لدورات اساسية 

توى من الخبرة فسارشحه الى دورات تدريبية متقدمه ، هذه الطريقة تستخدم طريقة المقابلة ، وإذا كان على مس

 للتعرف على هذا النوع من تفاصيل المهام وإتخاذ القرارات 

 (: Scenario based analysis) تحليل المهام من خالل المماثلة  .3

وهي مناسبة  يتصرف هذا الفرد في الموقف هذه الطريقة تعتمد على تحليل المهام من خالل مواقف محددة وكيف

للمستويات العليا حيث من الصعب تحديد خطوات محددة لتنفيذ المهام المطلوبه ، وهذا النوع من التحلل يتم عن 

 .طريق المقابلة الشخصية لالفراد المعنيين 
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  Cognitive task analysis: تحليل المهام االدراكيه  .4

ات النفسيه من وراء االداء والمؤشرات الخفية التي تعتمد على الخبرة والمحتوى ، الهدف تهتم هذه الطريقة بالعملي

النوع من التحليل هو تعريف القرارات الحقيقية المطلوبه لهذه المهام حيث يتم تحليل االفكار النفسية  االساسي لهذا

 .المؤدية لقرارات تتخذ لتنفيذ المهام 

 :وزن المهام -

مهما كانت الطريقة المستخدمة في تحليل المهام ، فإنه هناك اربعة متطلبات يجب التعرف عليها من خالل 

على حدى تتطلب هذه الطرق إلستخدام هذه المعلومات في عملية تحديد االحتياج التدريبي ، وعليه فكل مهمة 

 :العوامل اآلتية 

  درجة االهمية 

  درجة التكرار 

 درجة االلحاح 

 لصعوبه درجة ا 
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حيث  5 – 1في العديد من نماذج تحليل المهام كل واحدة من العوامل المذكورة أعاله تعطى تقدير معين عادة من 

تعني االكثر أهمية ، االكثر الحاحا، االكثر تكرارا واالكثر صعوبة وبناء على ذلك فالتقدير االعلى هي  5أن 

يد من االسئلة التي تساعدك في تحديد العوامل ومدى شدتها من المهمة التي تتطلب التدريب عليها والتالي العد

 :عدمة أثناء تحليل المهمة 

  ما مدى صعوبة المهمة ؟ 

 ماهي السلوكيات التي تستخدم عند تنفيذ العمل ؟ 

  ؟.....مامدى تكرار المهمة ، يوميا ، اسبوعيا 

 مامدى خطورة المهمة في أداء العمل بالكامل ؟ 

 من الممكن حدوثها من تنفيذ المهمة بطريقة غير صحيحة أو عدم تنفيذها ؟ ما هي العواقب التي 

 ماهي المعلومات المطلوبه لتنفيذ المهمة ؟ 

 كم من الوقت مطلوب لتنفيذ المهمة ؟ 

نموذج لتحليل وظيفة محاسب تكاليف  في اإلدارة المالية  لشركة ما ،موضحا بها  وزن المهمة من حيث العوامل 

 :السابقة 

 المهمة
درجة 
 االهمية

درجة 
 االلحاح

درجة 
 الصعوبه

درجة 
 التكرار

 على وعرضها اإلستعاضات ومراجعة إعدادالرواتب

 العتمادها المالي المدير
4 4 3 5 

 3 4 5 5 القيام بحساب تكلفة المنتجات والعمليات 

 :نموذج يشمل المهارت المطلوبه لوظيفة ما 

 _ + مالحظات المهارات

 مهارات القيادة الفعالة 

 محفز لآلخرين 

 لديه مهارة التفويض

 مشارك لالخرين في معظم قراراته

   

    التفكير االبداعي 

    التواصل الفعال 

    فرق العمل 
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 نموذج تحليل وظيفة

  معلومات عامة 

  التحليل/تاريخ المراجعة 

  إسم المراجع أو المحلل

  عنوان الوظيفة

  المستوى الوظيفي 

  جزئي/تفرغ كامل: حالة الوظيفة

 

 الواجبات والمسئوليات 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

 

 المهارات 

1 -

2 -

3 -

4 -

 

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

 :مهمة كالتالي 

 والمسئولياتالواجبات 
المعارف 
 المطلوبه

 السلوكيات المهارات

1 -   

2 -   

3 -   

4 -   

5 -   
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 : تحليل االحتياج التدريبي لألفرادخطوة الثانية ال

بعد أن تم تحديد االهداف التدريبية العامة الالزمة لتحديد االحتياجات التدريبية يبدأ العمل على مستوى االفراد 

بين االداء الفعلي واالداء المطلوب بناء على تحليل المنظمة ، الوظيفة ، لتحديد االحتياجات التدريبية لتحديد الفجوة 

 .الفعلية التي ستساهم نتائجها في تحقيق أهداف المنظمة 

يعتبر تحليل االحتياج التدريبي لالفراد هو تحليل مستوى معلومات الفرد ومهاراته الفعلية ، ومن الضرورة البحث 

تغيرات في السياسات ،  أية متغيرات تنظيمية مؤثرة على االفراد وهنا يعتبر التدريب ضروري مثل عن

بعد االنتهاء من تحليل المنظمة والمهام يتجه التحليل إلى شاغلي ، التكنولوجيا واالجهزة أو االدوات ،االجراءات

بما يساعد على تحديد تلك التي تحتاج إلى  الوظائف أنفسهم، لمعرفة مستوى المهارات والمعارف التي يمتلكونها،

من الذي : تطوير لتالئم متطلبات العمل الحالية أو المستقبلية فهذا التحليل يهدف إلى اإلجابة عن السؤال التالي

يحتاج إلى التدريب؟ وما نوع التدريب؟ والخطوة األولى في هذا التحليل تعنى بتحديد كيفية أداء كل موظف لعمله 

دراسة تقارير تقويم األداء الوظيفي، أو امتحانات القدرات واالستعدادات والمهارات، وسجالت وتقارير من خالل 

اإلنتاج للمنظمة،باالضافة الى العديد من أساليب حصر االحتياج التدريبي  فإذا أظهرت نتائج تقويم األداء 

التدريب المناسب للتغلب على نواحي  للموظفين على سبيل المثال بعض نواحي القصور في األداء، يمكن تحديد

القصور، ويصمم التدريب في هذه الحالة ليكون عالجيا أو تصحيحيا كما أن الموظفين الذين يحصلون على 

االضافة  . .تقديرات أداء عالية يمكن أن يتلقوا تدريبا تطويريا يساعد على إعدادهم لألدوار المستقبلية في المنظمة

 :االداء وهنا يجب طرح السئلة التالية  الى ذلك البد من تحليل

 ماهي االساليب الخاصة بحصر االحتياج التدريبي ؟   -

 كيف نصمم أستبيان مناسب ؟  -

ماهي الطرق االكثر دقة لتحليل أداء الفرد الفعلي والتعرف على مستوى هذا االداء ومدى تحقيقة لالهداف  -

 العامة للمنظمة 

 لموضوعة ؟ هل أداء العاملون مطابق لألهداف ا -

 هل االداء أقل من المتوقع ؟  -

 ؟ التدريب سيساعد  في تحسين االداءهل  -

 .عليه في الخطوة القادمة من خطوات تحديد االحتياجات التدريبية  فهذا ما سنتعر
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 المعلومات وإعداد اساليب جمعتصميم االستمارة 

االسئلة التي ستوجه للفئات المختلفة من العاملين الخطوة التالية هي اعداد االستمارات التي ستستخدم وقوائم 

 .وكذلك اعداد جدول يوضح كيف ستحلل النتائج

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

ل مهندس كهربائي كلهم سيسألون عن وظائفهم، هناك ضرورة العداد جدو 14فعلي سبيل المثال اذا كان للشركة 

هذه .تحليل اجابات هؤالء المهندسين العشرة في جدول واحد لمقارنتها و دراستهاالتفريغ الذي سيستخدم في لتفريغ 

 .مفيدةوالعملية مهمة للتاكد من الحصول علي اجابات كافية 

 : طرق وأساليب التحليل

طبقا لالهداف التدريبية التي تم وضعها سابقا يمكن استخدامها، مما يتطلب االختيار من بينها  متعددة طرقهناك 

 :معرفية ، سلوكيه ، أو مهارات مختلفة 

 االستقصاء .1

تتضمن اسئلة عن القضايا التي يحتاج المحللون معرفتها، ( استبيان ) يتطلب االستقصاء اعداد استمارة استقصاء 

التي تتضمنها ويعيدونها الي فريق  ينفذ االستقصاء بتوزيع االستمارة علي العاملين ليجيبوا علي االسئلة

يتميز هذا االسلوب بسرعة التنفيذ و انخفاض التكاليف، ولكنه يتطلب استمارة شاملة ال تهمل معلومة .المحللين

 .مهمة؛ كما يتطلب فهم موحد من قبل العاملين لالسئلة وكذلك اجابتهم عليها بدقة

كبير من العاملين، فعلي سبيل المثال اذا تضمن قوة العمل لذلك فهو يصلح للوظائف البسيطة والتي يشغلها عدد 

 (الخ..كاتب حسابات 154سكرتير او  14او )معاون مهندس كهرباء  44علي 

من الممكن تعريف االستقصاء على أنه الئحة تحتوي على عدد من األسئلة تهدف للتعرف على االحتياجات 

 :روط منهاالتدريبية ، وال بد أن تتوفر بها مجموعة من الش

 واضحة ال لبس فيها -

 لها إجابة واحدة محددة -

 سهولة حصر وتبويب اإلجابات -

 موضوعية تلبي الغرض منها -

 أن ال تستنزف وقتاً طويال -
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 المقابلة  .2

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

 : المقابلة

 .األسئلة بشكل محدد والتحضير الكافيياغة ص -

 .إلصغاء الفعال وعدم المقاطعةا -

 .االبتعاد عن االستنتاج الفوري من اإلجابات المطروحة -

 .وهنا تتم مقابلة كل فرد وتوجه االسئلة له او الطلب الية ان يتكلم عن وظيفته ومسئوولياته وظروف عملة

يتميز اسلوب المقابلة بكونة يزيد من احتمال الحصول علي بيانات قد تكون خافية علي المحللين، فيهملون وضع 

 اسئلة حولها في استمارة االستبيان، وهذا محتمل في وظيفة تتطلب مهارة خاصة 

الخ، ... جهاز معين كإتقان لغة اجنبية محددة غير مالوفة، او مهارة تعامل مع عمالء محددين، او مهارة استخدام

اما اهم عيوبة فهي كلفتة العالية و الوقت الطويل الضروري الكمالة، ثم صعوبة تحقيق وتوثق عالي بين 

فقد يحصل محللين اثنين يقابالن موظفين مختلفين بنفس عنوان الوظيفة علي اجابات متباينة يصعب : المحليين

سلوب للوظائف النادرة المفردة والمعقدة كوظيفة خبير فني او اال الحقا تحليها العداد وصف سليم لذلك يصلح هذا

 مستشار 

 استقصاء معزز بمقابلة  .3

هذا االسلوب يجمع بين االستقصاء و المقابلة اذ تعد استمارة االستقصاء توزع علي العاملين ثم يتم تنظيم مقابلة 

دة والتي تحتوي علي متطلبات خاصة الستالم االستمارة واستكمال البيانات فيها وهو يصل للوظائف المتعد

 كوظيفة مدير قسم والتي قد يشغلها اكثر من فرد او عميد في جامعة او طبيب اخصائي في مستشفي 

 :المالحظة المباشرة .4

وتقوم على مالحظة سلوك الموظف والمواقف المرافقة له وتسجيلها وكذلك العالقات المصاحبة للسلوك  المالحظة

 .العمل وكيفية استخدام األجهزة  مثل االلتزام بقواعد

 :مقابالت مع العاملين في المنشأة  .5

 : اللجان االستشارية .6
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وهي فريق عمل من خبراء ومسئولين لهم عالقة وثيقة وخبرة كافية عنها كي يقررون المهام واألعباء التي تتكون 

 منها الوظيفة ومن ثم العرف على الحاجات التدريبية

 مفكرة العمل اليومية .7

التعرف الفعلي على طريقة  وتمكن من( أسبوع ، شهر ) وهي سجل ألعمال التي يؤديها الموظف لمدة زمنية 

 .قت المستغرق ، الظروف المحيطة، الواألداء

 الموظفين باعداد قوائم تعد ان التدريب إدارة البيانات، وتحتاج بجمع المباشرة يمكن ، االستعدادات اكمال بعد

 المقابالت اواجراء/ و االستمارات واستعادة تسليم بمواعيد زمنية جداول إعداد تحتاج كما المحللين، علي توزعها

 .وغيرها

 المحللين عدد وكذلك والموظفين العاملين عدد حسب اكثر او وشهرين شهرا البيانات جمع عملية تستغرق وقد

 .البيانات جمع في المستخدمة والطريقة

 يساعدون في تنفيذ التحليلختيار المحللين الذين إ

وهؤالء يكون عددهم . هم االشخاص الذين يقومون بعمليتي جمع البيانات و تفريغها في جداول التفريغ: المحللون 

ففي شركة كبيرة فيها االف الموظفيين، قد تحتاج االستعانة بعشرات المحللين تخصص . بحجم عملية جمع البيانات

وغالبا ما تحتاج تدريبهم للتاكد مما سنتعرف علية الحقا، وهو . االخر لتفريغهابعضهم لجمع البيانات و البعض 

 .صدق وثبات البيانات التي يقومون بتوزيعها

الخطوة التالية في العملية، وبعد اختيار المحللين هي تهيئة المحللين وتدريبهم علي عملية جمع البيانات، خاصة 

 .ة المعززة باالستقصاءعند استخدام اسلوب المقابلة او المقابل

 ما هو الهدف األساس لتدريب المحللين ؟ وما هي االعتبارات االهم التي يجب االهتمام بها ؟؟

الهدف األساسي لتدريب المحللين هو زيادة صدق وثبات البيانات التي يقومون بجمعها، باالضافة الي تعريفهم 

 .واسماء المدراء وغيرها االداراتالمنظمة ومواقع  أقسامكتعريفهم ب، بامور اخري تتعلق بعملية جمع البيانات 

كل يقوم بجمع البيانات من موظفين مختلفين، اما المقصود بالصدق  و كما ذكرنا، غالبا ما يكون عدد هؤالء كبير،

 :والثبات فهو كما يلي 
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 :الصدق 

خبرته " ما عن  ن فردع؛فمثال إذا جمع المحللون معلومة  ويهدف التاكد من ان كون البيانات تعني فعال ما تقصدة

واذا ذكر بان ظروف العمل تتسم  ، الشركةفهي تعني ذلك وليس مجرد معلومات عن وقت قضاه في " العملية 

 بالضوضاء، فالبد من ان تكون كذلك 

 :الثبات 

بعد عدد من االسابيع سيحصل علي نفس ويهدف الي التاكد من استقرار هذه البيانات، أي انه لو اعاد المقابلة 

 .النتائج

هدف التدريب هو التاكد من قيام المحللين بجمع البيانات وفق تصور واضح موحد ، بحيث اذا قابل ثالثة محللين 

جراء المقابالت معها أي واحد منهم؛ ولو اعادوا إثالثة اشخاص يشغلون وظيفة ما، فهم يجمعون البيانات كما لو ج

 .لون علي نفس االجاباتيحصبعد فترة 

 تهيئة مجموع العاملين في المنظمة 

بجمع البيانات فعال، عليها اعالم  بدءقة بتنفيذ التحليل، وقبل الالخطوة الثانية المتعل التدريبإذا ما انجزت إدارة 

 .العاملين في المنظمة بالتحليل و تهيئتهم لضمان تعاونهم مع المحللين وتوفير المعلومات السليمة

 .تدريبراح وتوصية إدارة اليجب ان تقوم بهذه المهمة اإلدارة العليا، بناء علي اقت

 لماذا تعتبر عملية تهيئة مجموع العاملين مهمة ؟

العملية مهمة جدا لضمان تعاون العاملين مع المحللين وتزويدهم بالبيانات الكاملة و الصحيحة والدقيقة، هذه 

وقد . بعكسة، قد يوفرون بيانات خاطئة أو مشوهة او ناقصة أو متسرعة وغير دقيقة، مما يلغي كل فوائد التحليل

 .م أو لتخوفهم من نتائجة علي وظائفهميفعلون ذلك أما النهم ال يعتبرون التحليل مهم يستدعي اهتمامه

لذلك علي اإلدارة العليا ان تقوم بتعريف جميع العاملين باهداف التحليل واهميتة لتضمن اعطاءه االهمية المناسبة 

 .وضمان تعاونهم مع المحللين وتوفير البيانات الدقيقة و بجدية

فقد يتخوفون من ، ولن تؤدي الي االضرار بهم كما عليهم ان تطمنئهم بان نتائج التحليل ستكون في صالحهم 

العملية الي عدد من االسباب، ومنها الشعور بان التحليل سيكشف عن ضعف تأهيلهم الشغال وظائفهم الحالية او 

هذه التخوفات، . سيؤدي الي الغاء وظيفتهم او تغييرها ونقلهم الي وظائف اخري او حتي االستغناء عن خدماتهم
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وهمية، يمكن ان تؤدي الي عدم التعاون وعدم اعطاء بيانات دقيقة، لذلك تحتاج اإلدارة العليا  حقيقية كانت ام

 .طمأنتهم باالضافة الي التأكيد علي اهمية وفوائد التحليل

 تجميع المعلومات حصر و: الخطوة الثالثة 

ان تعد قوائم باعداد الموظفين التدريب وتحتاج إدارة .ه، يمكن المباشرة بجمع البياناتعالأبعد اكمال االستعدادات 

او ا جراء / توزعها علي المحللين، كما تحتاج إعداد جداول زمنية بمواعيد تسليم واستعادة االستمارات و

 .المقابالت وغيرها

وقد تستغرق عملية جمع البيانات شهر او شهرين او اكثر حسب عدد العاملين و الموظفين وكذلك عدد المحللين و 

 .قة المستخدمة في جمع البياناتالطري

ما يهمنا في هذه المرحلة هو التحليل الخاص باالفراد كل قطاع على حدى ، فبعد دراسة المنظمة والوظيفة 

والمهام التفصيلية نستطيع أن نحدد ماذا تريد المنظمة من شاغلي الوظائف المختلفة من معرفة ومهارات لتحقيق 

 : أهمية التركيز على التعرف على الى االهداف المرجوة؟ وهذا يقودنا 

  المهام االساسية 

  المهام الفرعية 

 المهارات االساسية لشغل الوظيفة 

  المهارات المتقدمة لشغل الوظيفة 

 :لمعارف والمهارات الفعلية لدى المديرين االتالي يوضح ستبيان الا

 للمديرين إستبيان تحليل االحتياجات

 :الهدف 

االستبيان هو لمعرفة وجهات نظرك بأداء عملك والمعلومات والمهارات المطلوبة لشغل إن الهدف من هذا 

 .من اجل اداء متميز وفعال في الحاضر وفي المستقبل  الوظيفة وذلك لتجميع معلومات لنوع االحتياج التدريبي

 :تعليمات 

 برجاء االجابة عن جميع االسئلة -1

 مستقبل مهني افضل  نتوقع االجابة بأمانه وصراحة من اجل-2
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 اجاباتك ستكون ضمن منظومة من السرية التامة   -3

 : معلومات شخصية:أوال 

 ...........الوظيفة  -3................. االدارة -2............... الشركة -1

 :المؤهالت -4

 المرحلة االبتدائية....................................................... 

  المرحلة الثانوية.......................................................... 

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

  أية دراسات عليا.......................................................... 

 الخبرة في االدارة الحالية  -5

 سنوات 5من سنة الى                         اقل من سنة 

 سنوات 14أكثر من                        سنوات 14سنوات الى  5من 

 أنثى                     ذكر  : الجنس  -6

 غير مصري     الجنسية     مصري  -1

 :تحليل أداءالعمل :ثانيا 

 : وجهة نظرك في إحدى الخانات التي أمام الجمل التالية  ماهو رأيك في عملك الحالي ، ضع

 ضعيف  مقبول متوسط جيد  جيد جدا    

 جودة األداء  -1

 الجدارات المطلوبة لتنفيذ العمل  -2

 هل انت راض عن أدائك في العمل ؟ -3

 راض بشدة       راض          الى حد ما           قليل جدا          إطالقا 

 إحتياجات تؤثر على عملك ؟/ بيئة العمل  ، هل تواجه اية مشاكل في   -4
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 نعم                              ال    

 :إذا كانت االجابة بنعم  ، برجاء ذكرهم   -5

 ...................................................................... --أ 

 .......................................................................-ب 

 ....................................................................... -ج

 ....................................................................... -د

 تحليل مستوى المعرفة التي يتمتع بها الفرد في المنشأة: ثالثا

 :المعرفة والمهارات التي تحتاجها لممارسة عملك  لمستواك في ما تقييمك .1

 ضعيف          مقبول           متوسط             جيد           جيد جدا       

 المعرفة -أ 

 مهاراتك االدارية  -ب 

 مهرات االتصال  -ج 

 مهارات حل المشكالت -د 

 التخطيط والتنظيم  -ه 

 تخاذ القرارات امهارة  -و 

 :،المهارات الجديدة  او التدريب الذي تقترحه لتنمية وتحسين االداء أذكر المعارف الجديدة  .2

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

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

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

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

 :أذكر اولوية المعلومات التي تحتاجها لمهنتك المستقبلية  .3

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

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

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

 ..................................................................... 
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 :برامج التعليم المستمر :رابعا 

 ؟( إدارتك مثل محاضرات لقاءات ، ورش عمل /  شركتكهل هناك برامج للتعليم المستمر في ( أ ) 

 نعم                                              ال 

 :إذا كانت االجابة بنعم ، برجاء ذكر البرامج وتحديد مدى االستفادة منها 

 غير مفيد  متوسط   مفيد جدا    إسم البرنامج 

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

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

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

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

 :مصادر المعلومات ( ب )  

 :ما رأيك في مصادر المعلومات المتوفرة داخل مؤسستك  -1

 :المكتبة  - أ

 ال يوجد غير الئق متوسط   جيدة   جيدة جدا 

 :االنشطة التعليمية المستمرة  - ب

 ال يوجد متوسط غير الئق  جيدة  جيدة جدا 

 :الى أي مدى تستخدم هذه المصادر  -2

 :المكتبة -أ

 على االطالق  قليل جدا   متوسط   لدرجه كبيرة 

 

 :االنشطة التعليمية المستمرة -ب

 على االطالق  قليل جدا   متوسط   لدرجه كبيرة 

 إدارتك/إذكر ثالثة اسباب لعدم إستفادتك من المصادر التعليمية داخل مؤسستك -3

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

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

 :هل حضرت أية برامج تدريبية طوال العام السابق  -4

 ال     عم ن

 :إذا كانت االجابة بنعم ،إكتب إسم البرنامج أدناه وضع مؤشرا على قيمة البرنامج بالنسبة لك 

 ضعيفة  متوسطة  قيمة عالية             اسم البرنامج 

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

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

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

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

 ة ماهي إقتراحاتك التي تريد تقديمها لمخطط البرنامج ليكون المستقبل التعليمي أكثر فعالي -5

- أ

- ب

  -ج

  -د

 .شكرا لوقتك ولمساعدتك 

 :(معرفي ومهارات ) نموذج استبيان لتحليل اداء الفرد الفعلي 

 إستبيان

من خالل هذا االستبيان ، لجميع العاملين في المنشأة الفعلية  ب بصدد حصر االحتياجات التدريبيةإن إدارة التدري

إن تعاونك معنا في االجابة ،فع مستوى االداء وتحقيق االهداف مما يساهم في توفير دورات تدريبية تؤدي الى ر

 .دقة تحديد االحتياج التدريبي لك على االسئلة التالية  سيساهم في 

 :تعليمات 

 برجاء االجابة عن جميع االسئلة -1

 نتوقع االجابة بأمانه وصراحة من اجل مستقبل مهني افضل -2

 .التامة ن ضمن منظومة من السريةاجاباتك ستكو-3

 :االسم : معلومات شخصية:أوال 

 ...........الوظيفة  -3................. االدارة -2............... الشركة -1
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 :المؤهالت -4

 المرحلة االبتدائية....................................................... 

  المرحلة الثانوية.......................................................... 

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

  أية دراسات عليا.......................................................... 

 الخبرة في االدارة الحالية  -5

   سنوات 5من سنة الى                     اقل من سنة 

 سنوات 14أكثر من                              سنوات 14سنوات الى  5من 

 أنثى                                 ذكر  : الجنس  -6

 غير مصري              الجنسية     مصري  -1

 :عن المنظمة أسئلة عامة ( 1)

  ال            نعم                     هل تعرف أهداف المنظمة ؟ 

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

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

 ال  نعم   هل تعرف أهداف االدارة التي تعمل بها ؟ 

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

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

 ال  نعم   هل تعرف مسئولياتك في العمل ؟ 

 ال          نعم             هل لديك بطاقة وصف وظيفي؟ 

 :في العملالمهارات وسئلة خاصة بالجانب المعرفي أ( 2) 

 : xاشر بعالمة :ما تقييمك لمستواك في  المعرفة والمهارات التي تحتاجها لممارسة عملك 

 متوسط       مقبول         ضعيف  جيد          جيد جدا   

   )      (        )      (     )      (    )      (    )      ( 
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 :المعارف 

 المحاسبية لألصول طبقاً  المنتجاتوالعمليات تكلفة حساب .1

 المنتجات تكاليف ملفات وحفظ إمساك .2

 يومى تقرير كتابة .3

 الجودة نماذج سجالت جميع حفظ .4

 الداخلية المراجعة .5

 الرسمية تاإلجراء إتباع .6

 وكتابة محادثة االنجليزية اللغة إتقان .1

 المتبعة التكاليف محاسبة بنظم الشاملة .8

 ال   نعم                                   :المهارات 

 )      (                  )     (                      هل لديك مهارة استخدام الكمبيوتر  .1

 )      (                  )     (                      والوثائق المستندات وإستدعاء حفظ .2

 )      (                  )     (                           اآللى الحاسب برامج مع الجيد التعامل .3

 )      (                  )     (                                         الفعال اإلتصال مهارات .4

 )      (                  )     (     واحد توقيت فى عمل من أكثر وأداء إنجاز على المقدرة .5

 :الكفاءة في العمل اسئلة ( 3)

 هل انت راض عن أدائك في العمل ؟ 

 راض بشدة       راض          الى حد ما           قليل جدا          إطالقا 

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

 )       ( ال                             )       (نعم  

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

 .................................................، حدد االسباب  نعمإذا كانت االجابة ب

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

 .................................................إذا كانت االجابة بال ، حدد االسباب 

  ال  هل لديك القدرة على إتمام العديد من االعمال في وقت محدد ؟ نعم 
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 .................................................إذا كانت االجابة بال ، حدد االسباب 

  ال  نعم       فهم لما هو متوقع منك في العمل ؟ أنت متهل 

 ...............................................إذا كانت االجابة بال ، حدد االسباب 

  منخفضة    متوسطة   عالية   :درجة التحكم في إنفعاالتك 

 

 شكرا للتعاون 

 

 إدارة التدريب        

 

النقاط سيكون التدريب هو من خالل االستبيان أعاله نستطيع تحديد نقاط الضعف في أداء العاملين ، وهل هذه 

والمالحظة المقابلة الشخصية مع المديرين ، الحل االمثل لها ؟ باالضافة الى المقابلة الشخصية مع العاملين

 .المباشرة 

 :تحليل النتائج : الخطوة الرابعة 

معارف تنظيمية ، ) معارف ومهارات واالفراد ) فبعد أن تم أستخدام الطرق المختلفة لتحليل المنظمة ، الوظيفة 

معارف وظيفية ، مهارات ،قدرات وسلوكيات تأتي مرحلة تفريغ البيانات للبدء في تحليل نتائج تحليل االحتياجات 

 :التدريبية كالتالي 

 :تصنيف التحليل على نطاقات ثالثة  -1

  التحليل الخاص بالمنظمة 

 التحليل الخاص بالوظيفة 

 التحليل الخاص باالفراد 

ن خطوات العملية التدريبية من أهم الخطوات ، فهي خالصة تحليل المنظمة والوظيفة والفرد وعلى هذه الخطوة م

أساسها يتم إعداد خطة التدريب الكاملة للمنشأة وبالتالي المساهمة الفعالة في تنمية افراد المنظومة وتحقيق أهدافها 

ة التالية هي المباشرة بتفريغ هذه البيانات في جداول اذا ما تم جمع البيانات من جميع العاملين المعنيين، الخطو، ف

وهذا ما يجب ان يتم لكل وظيفة، وبحيث يمكن  ظفين المختلفين وتحليلها الوظائفتفريغ تسمح بمقارنة اجابات المو

 :استخدام نتائج التفريغ لتحليل البيانات عن كل وظيفة واقتراح التوصيف الجديد لها 
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كان في المنظمة عشرة اشخاص بوظيفة سكرتير، المفروض تلخيص إجابات هؤالء العشرة علي سبيل المثال، اذا 

تسمح المقارنة بتحديد هذه . المؤهالت، المهام، المسئوليات، االشراف، ظروف العمل: بجدول واحد يتضمن 

 .القضايا في التوصيف الجديد

 :خطوات تفريغ وتحليل البيانات 

المقابلة والمقابلة الشخصية مع المسئولين -االختبارات–االستبيانات : يتم فرز كل طريقة تحليل على حدى  -

 . (الخ .......الشخصية مع العاملين والمالحظة 

طلوبه من الموظف لتحقيق االهداف ، ووضعها في نموذج نبدأ بتحديد ماهي المعارف أو المهارات الم -

 .ن الوظيفة ذاتها خاص مدرج به أسماء شاغري

أولية أو متقدمة للوصول الى ( رئيسية وفرعية ) تحليل ماهي المعارف والمهارات التي يحتاجها الفرد  -

 المرغوب من المنظمة بناء على تحليل المنظمة والوظيفة  لتحقيق أهداف المنشأة 

 :مثال على قائمة لحصر االحتياجات التدريبية

 التدريبيةتحديد االحتياجات حصر نموذج 

- :شعبه          -     :منطقة 

المسمى 
 الوظيفي

عدد 
شاغلي 
المسمى 
 الوظيفي

عدد 
االشخاص 
 المطلوب
 تدريبهم

اسم 
 البرنامج

تحديد 
 االولوية

تاريخ 
 التدريب

جهة 
 التدريب

مكان عقد 
البرنامج 
 المقترح

تكاليف 
 التدريب

         

         

         

         

         

         

 

 ( 1) رقم مرفق ) نموذج جمع االحتياجات التدريبية 

 :مصفوفة النتائج 
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إن مصفوفة التدريب هي أداة تستخدم لتوثيق المعلومات والمهارات الحالية التي يملكها الفرد مقارنة بالمستوى 

تحليل المنظمة الناتجة عن )المطلوب والمرغوب الوصول اليه ، تستخدم تحديدا وبكثرة عند تحليل لفجوة 

بين الوضع المرغوب والوضع الحالي لنستطيع البدء في التعرف على االحتياجات التدريبية ( والوظيفة والفرد 

 .المطلوبة لتنمية االفراد في المنظمات 

من على أساس إيمانهم بأن صنعاألشياءيبدأ2445وقد بدأالمختصون في اليابان باستخدامها في مصانع تويوتا عام 

الضروري استخدامها لرفع مستوى  من يصبح المهارة مصفوفة خالل من المهارات تنمية البشر ،وتصور تنمية

 .االداء واالنتاج في المنشات 

مع وصف االداء في كل مستوى   أربعة إلى صفرالمعارف من  من مستويات خمسةقياس  يوضح أدناه المثال

 (:جدول وصف مستوى االداء )

 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
 

2 
يستطيع القيام 

 باالعمال األولية
مسئولين بعد تدريبة  4لقد قام بأداء العمل بنجاح امام 

 من قبلهم

 

 

3 
يستطيع القيام 

 بجميع االعمال
 مسئولين 4لقد تم تقييمة كمؤهل للعمل من قبل 

 

4 
يستطيع أن يعلم 

 االخرين
  علم ودرب مجموعة من االشخاص في العمل

 

بمهارات ومعلومات تؤهلهم االشخاص الذين يتمتعون وإختيار /هذه المصفوفة  للتعرف على ة تستخدمرأحيانا كثي

 .للترقي لمناصب أعلى عند االحتياج لمن يشغل هذه المناصب 
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 :فوائد المصفوفة إلدارة التدريب 

 الالزمة والسلوكيات المهارات لجميع شاملة نظرة يوفر . 

 واحد شخص من بدال الشركة عبر المهارات في الثغرات يحدد أنه حيث التدريب ميزانية إدارة في يساعد 

 .واحد وقت في فقط

 تحتاج قد التي الجديدة المهارات مجاالت واستهداف تحديد على المساعدة خالل من التخطيط في يساعد 

 . الطويل المدى على  اليها

 الالزمة المشتركة المهارات من إطار توفير خالل من االنمائي التخطيط في المديرين يساعد . 

 :كيف تستخدم المصفوفة 

المقابالت ي لالفراد من خالل االستبيانات ،التعرف على االحتياج التدريبيبدأ العمل في المصفوفة بعد أن تم 

الشخصية مع العاملين ، المقابالت مع المديرين والمالحظة وبعد أن تم تجدميع هذه البيانات وتصنيفها طبقا 

 . لالسلوب المستخدم في الحصر 

 .( المستوى المطلوب من شاغل الوظيفة )  بك الخاصة الشركة في الرئيسية األدوار إدراج. 1الخطوة 

  المطلوبه الكفاءات ولكن بسيطة، تكون أن أدناه المثال والمقصود. دور لكل المطلوبة الكفاءات إدراج. 2الخطوة 

 والفطنة، القيادة، مهارات : كالتالي  هاتجميعب تقوم أن يقترح كثيرة، تكان إذا ،مدرج هنا هو مما أكثر كونت قد

 .التقنية والمهارات

 .دور لكل فرد كل أسماء إدراج. 3الخطوة 

 يكون أن يمكن الخ الالزم، والتدريب المهارات مستوى إلى لإلشارة المصفوفة رمز تريد كيف تحديد  .4الخطوة 

 . الرموز استخدام يمكنأو  أدناه، البسيط المثال مثل اللون، خالل من هذا

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

 .المهارة فجوات

 .الحاجة الى التدريب  وفرصحدد مجاالت التدريب المطلوب . 6الخطوة 
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 الوظيفة  األسم م

   

مهارة 

العمل 

على 

 الحاسوب

مهارات 

 القيادة

مهارة 

 التواصل 

مهارة 

كتابة 

التقارير 

 الفنية 

 مهارة مهارة 

   X X   مشرف عام  مدحت عادل محمد 1

     X  موظفة   سوزان يوسف  2

   X X   موظفة مهاعبد هللا  3

       موظف فتحي محمد ماهر 4

 

من الجدول أعاله يتضح لنا االفراد الذين هم بجاجة الى تدريب مهارة محددة للوصول لالهداف التدريبية 

 والمستوى المطلوب لشاغل هذه الوظائف طبقا للمهام االساسية وهي باللون االخضر 

 . xوالمهارات المتقدمة وهي باللون االصفر ومناطق االحتياج التدريبي وهي بالرمز 

يتبين لنا أهمية تحليل النتائج الناتجه عن االستبيانات المختلفة ، االجتماعات ، المقابالت مع المديرين من هنا 

والعاملين بحيث يتضح من المصفوفة السابقة أن مدحت يحتاج الى برامج تدريبية محددة وهي مهارة كتابة 

 التقارير الفنية ومهارات التواصل الفعال وهكذا ،،،
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للوصول الى الخطة العامة للتدريب الخاص بإدارة محددة ضح منه طرق استخالص نتائج التحليل ذج اخر يتونم

وتحويل هذه على مستوى جميع االدارات التدريبية  االحتياجات وبعد هذا التفريغ الدقيق للبيانات تبدا عملية تحديد 

دورات تدريبية عامة وتنحصر في تشمل القطاعات جميعها تجتمع في االحتياجات الى برامج تدريبية محددة 

 دورات تدريبية متخصصة لكل إدارة 

 جدول تفريغ بيانات االداء الفعلي لتحديد الفجوة في االداء 

 أداء العاملين في االدارة المالية قسم حساب التكاليف 

 االجمالي

االحتياج 
 للتدريب

 نادر يوسف أمل إيمان
عبد 
 هللا

  محمد رضا فتحي عالء

 المطلوبةالمعارف 

0          
القيام بحساب تكلفة المنتجات 

و العمليات طبقاً لألصول 
 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
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8          

نماذج حفظ جميع سجالت 
الجودة الخاصة بإجراء 
الموارد البشرية و جميع 

 أعماله

6          
من خالل  المراجعة الداخلية 

 إدارة نظام الجودة

5          
إتباع اإلجراء الرسمى 

 لإلدارة المالية المعتمد

9          
إتقان اللغة االنجليزية محادثة 

 وكتابة 

-          
محاسبة الدراية الشاملة بنظم 

  التكاليف المتبعة

 المهارات المطلوبة

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

 السلوكيات والصفات المطلوبة 

 اإلنضباط فى المواعيد          3

 الدقة في العمل           3

6          
التركيز و المنطقية فى 

 التفكير

4          
اللباقة فى الحديث و بشاشة 

 الوجه

 هادىء الطباع و غير إنفعالى          4

 

  وجود المعرفة او المهارة لدى الفرد 
 



 

 درجة ثالثة -اخصائي تدريب                                                                     الجزء االول المسار الوظيفي لوظيفة 
 

 

 

 

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

  عدم وجود المعرفة أو المهارة 

  تحديد مستوى المعرفة أو المهارة 

ومستوى رة أو سلوكي من التحليل أعاله يتضح لنا عدد العاملين المحتاجين للتدريب ونوع االحتياج معرفي ، مها

قسام المختلفة لتحضير ليقوم أخصائي التدريب بعد ذلك بتجميع االحتياجات التدريبية من االالمعرفة أو المهارة 

 . خطة تدريبية مقترحة 

 مرحلة تطوير أهداف التدريب والتنمية: ثانيا  

 :مفهوم الهدف التدريبي 

 الهدف التدريبي هو عبارة عن بيان لما سيتمكن المتدربين من القيام به بعد إنهاء عملية التدريب، ويتكون الهدف

 :التدريبي من ثالثة أقسام رئيسية

 .سيتمكن المتدرب من القيام به وصفاً لما .1

لقاة على عاتقه .2  .الظروف والتي بموجبها سينجز المتدرب المهام الم 

 .مقياس لتقييم أداء المتدرب .3

إن الهدف التدريبي هو عبارة عن تعبير يستخدم لوصف الكفاءة في القدرات التي ست كَتسب من خالل التدريب، 

  :ى بيانات واضحةوتوجد ثالث خصائص أساسية لضمان الحصول عل

إن . أوالً يجب على الهدف التدريبي أن يصف الكفاءة التي سيتم تعلمها مستخدماً مصطلحات األداء: السلوك

يعرف، يفهم، يفهم المعنى، يقيم، ال : إن مثل هذه المصطلحات المستعملة باستمرار كـ: اختيار الفعل هنا مهم جداً 

مستخدم في الهدف بتحديد سلوك المتدرب الظاهر، لكي يتم تأسيس عبارة الفعل ال البد أن يقوم. تلبي المتطلبات

 . ويجب أيضاً تحديد نوع أو مستوى المعرفة. واضحة

ثانياً ينبغي أن يقوم هدف التدريب بتوضيح األداء الجيد والمستوى المتوقع من المتدرب،  (:مواصفات)المعيار 

هذا بسهولة بواسطة كتابة عبارة تشير لدرجة الصحة أو إلى كمية يمكن إجراء . بشكل مالئم وذلك ليتم الحكم عليه

 .ما أو إلى ردود األفعال الصحيحة أو ما شابه

ثالثاً ينبغي على الهدف شرح الشروط التي سيؤدي بموجبها المتدرب في مرحلة التقييم،  (:الظروف)الشروط 

 .يتم تزويده بها أو التي سيتم إبعادهافينبغي توضيح ما هي األدوات، المصادر، الوسائل األخرى التي س
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 :يوضح النموذج ادناه موقع تحديد وصياغة االهداف في العملية التدريبية 

 

في بعض األحيان سيكون من السهل تضمين ما سبق في عبارة بسيطة، وأحياناً يكون من الضروري تحديد 

 :كاملإليك المثال التالي عن هدف تدريبي . تفاصيل كل عناصر الهدف

 ":بتقديم مجموعة من البيانات، سيكون المتدرب قادراً على حساب االنحراف القياسي: "الهدف

 .بتقديم مجموعة من البيانات: الشروط

 .سيكون المتدرب قادراً على حساب االنحراف القياسي: السلوك

 .سيكون العدد المحسوب صحيحاً ( مضمن: )المعيار

متنوعة من االهداف ، يمكن وضعها في ثالث مجموعات رئيسية يسعى التدريب الى تحقيق مجموعة 

 :على النحو التالي 
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فالتدريب في االصل يهتم بتقديم بعض المعارف والمعلومات : زيادة معارف االفراد ومعلوماتهم : أوال 

 . لديهم من معلومات لألفراد في مجال معين ، فقد يتمثل الهدف في تنشيط معارف االفراد أو تحديث ما

وتشير المهارة الى فن تطبيق المعارف والمعلومات ، فالمعارف وحدها ال : تنمية مهارات االفراد: ثانيا 

 .تكفي إلنجاز العمل  بل يحتاج العمال الى قدر من المهارة بما يمكنهم من تحويل معارفهم الى تطبيق 

معتقداتهم وقيمهم ويعتبر هذا الهدف من تنبع االتجاهات لدى البشر من :تعديل وتطوير االتجاهات : ثالثا 

 .أصعب االهداف ألنه يعمد الى التأثير على مكونات الشخصية وليس سلوكها فقط 

 التدريبي الهدف بناء

 :طريق عن التدريبي الهدف بناء نستطيع

 :  التدريبي الهدف كتابة -أ 

 التدريبية لالحتياجات المحددة العناصر تحليل نتائج تلخيص هو صحيح بشكل الهدف كتابة من والغرض

 .بالتدريب المستهدفين المتدربين من متوقع هو ما إيضاح أجل من وذلك

 :إلى التدريبي الهدف تجزئة -ب 

 إلى البرنامج يهدف ما مختصر بشكل توضح قصيرة جملة كتابة وهو:   للتدريب العام الهدف -

 تنمية إلى يهدف التدريبي البرنامج أن أي.......( المتدرب قدرة تنمية)مثل  عام بشكل تحقيقه

 يبدأ حيث لديه متوفرة تكن لم إذا وظيفية مهارات المتدرب إكساب ،أو الوظيفية الموظف قدرات

  .....(.على القدرة المتدرب إكساب) بعبارة  الهدف

 قابل او محدد او واضح يكون بحيث العام الهدف تفصل قصيرة جمل وهي: التفصيلية األهداف -

 ،يركز المتدرب أداء على يركز سلوكي،ل بفع يبدأ أن أي سلوكية، أهدافا تكون أن أي للقياس،

 البرنامج نهاية في: بعبارة التفصيلية األهداف وتبدأ . األداء معيار ،وتتضمن التدريب نتائج على

 ..........قادًراعلى المتدرب يكون أن ينبغي

 أداة تدقيق لكتابة أهداف تدريبّية محددة

 ابدأ كل عبارة من عبارات نتائج التدريب المحدودة بفعل يحدد سلوكاً معيناً قابالً للمالحظة  .1

سلوك قابل للمالحظة، : تأكد من أن كل عبارة تحقق المعايير الثالثة الخاصة بالهدف التدريبي الجيد .2

 .المتدرب الشروط والتي بموجبها سيعمل المتدرب، والمعيار الذي سي ستخدم من أجل تقييم أداء

 .، عندما تكون الزمة(التقدير، حل المشكالت ، الخ)تأكد من تضمين أهداف معقدة  .3
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 إرشادات وأدوات مساعدة لكتابة األهداف التدريبّية

علم تصنيف بلوم لألهداف التعليمية فهو يزودك : من المحتمل أن التحليل األشهر واألكثر شمولية لألهداف هو

يميز هذا . هدف التعلم: ة التدريب والتقييم األكثر قوة والمختصـة في نتائج تعلم المتدرببوسائل ثابتة لتطوير أدا

المجال المعرفي، المجال الحركي النفسي، والمجال  :التصنيف ما بين ثالثة تصنيفات رئيسية لألهداف والمسماة

 .العاطفي

دما نفترض أّن الكلية تهتم أكثر بالنشاطات عادًة يكون المجال المعرفي ذو أهمية كبيرة في التعليم العالي، فعن

المرتبطة بحل المشكالت وبالسياق العملي، حينئٍذ سيكون تصنيف بلوم األكثر أهمية في اقتراح أنواع مختلفة من 

السلوكيات الستخدامها كأهداف، والقائمة التالية من السلوكيات الموجهة عملياً، والمرتبطة باألقسام الستة من 

 .ينبغي أن تؤدي دوراً فّعاالً في تحضيـر أهداف الكلية الموجودة تصنيف بلوم

 سلوك ذو عالقة الصنف

 .يشير لـِ، يستدعي، يختار، ي صّرح ،يعّرف، يصف، يميز، يدرج، يطابق، يحفظ المعرفة

 الفهم
يجمع، يغّير، يشرح، يعّمم، يضرب أمثلة، يستنتج، ي فّسر، يعيد الصياغة، يتنّبأ، 

 .يترجم يراجع، يلخص،

 التطبيق
يطبق، يتخذ، يجمع، يبني، يوضح، يكتشف ، يشرح، يجري مقابلة، ي عالج، يربط 

 .بـِ ي ظهر، يحلُّ، يستخدم

 التحليل
ـ يستنتج، يوجز،  يحلل ، يقارن، يناقض، يخطط، يتمّيز، يشرح، ي عّرف، يوّضح

 يشير، يختار، يفصل، يصّنف، يقسم

 التركيب
يجمع، يضع، يؤلّف، يتصور، يبتكر، ي صّمم ، ي نتج، يمزج، يبني، ي غّير، 

 يخبر، يسكت ،يفترض، يخّطط يتنبأ، ي ولّد، يعيـد ترتيب، ينتج، ي عّدل

 التقييم
ج، يحكم،  يقبل، يقّدر، يقيم، يحكم، يكافئ، يختار، يستنتج، ينقد، يدافع، يقّيم، يدرِّ

م، يرفض، يختار، يدعم ل، ينصح بـِ، ي حكِّ  يفضِّ

 واحدة فقط،وعليها أن تتضّمن حصيلة تدريبية ل عبارة من عبارات األهداف التدريبّية البدء بفعل ما، وعلى ك

 :وعليها التركيز على ما يلي

 .أداء المتدرب -

 .المنتج -

 .لسلوك النهائي -

 نموذج من شركة مياه االسكندرية ألهداف تدريبية خاصة بقطاع التدريب
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 :األهداف العامة للتدريب

 . الموظفين وتطوير قدراتهم و وإظهار الطاقات اإلبداعية لديهم لتطوير العمل تحسين أداء -

 . إكساب الموظفين أساليب التعليم المستمر من خالل تدريبهم على مهارات التعلم -

 . تهيئة الموظفين إلتباع األساليب الحديثة في العمل، بما يحفظ الوقت والجهد والمال -

 . إيجاد الحلول لتخطي المشكالت المهنية التي قد تمر بهاتأهيل الموظفين ومساعدتهم على  -

  .ترسيخ خبرات الموظفين ونقلها لمشاركاتها في العمل -

 .دعم روح االنتماء من قبل الموظفين للشركة ،لرفع مستوى اإلنتاج والمبادرة في العمل -

  تقييمهاتطوير آليات مناسبة لقياس آداء الموظفين وتحديد اإلحتياجات التدريبية وطرق  -

تقديم الدعم والمساعدة لكافة مستويات المسئولين لتنمية مهارات اإلدارة والقيادة من خالل تنظيم  -

 .الدورات اإلدارية المتخصصة
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 :تحويل االحتياجات إلى برامج تدريبية والبدء في وضع الخطة التدريبية العامة: ثالثا  

بعد تحليلهم لالحتياجات التدريبية وأداء الموظفين في المنظمة  من أصعب األمور التي تواجه العاملين في التدريب

 .هو كيف تحول المهارات والمعارف واالتجاهات إلى برامج تدريبية في الخطة السنوية للتدريب

 . يتم تحليل المعلومات بعد جمعها وتحويلها إلى احتياجات تدريبية وتوزيعها إلى قوائم تدريبية .1

 .دريبية في مجموعات متشابهة مثل الوظائف اإلدارية والفنية والتخصصيةقسم االحتياجات التثم ت .2

 .وبعد تحديد االحتياجات التدريبية وجعلها في قوائم احتياجات تدريبية تأتي مرحلة إعداد الخطة التدريبية .3

 اعداد خطة التدريب و أساسيات تصميم

إن الخطة العامة للتدريب هي المحور االساسي لنجاح العملية االدارية فمن خاللها تتضح االحتياجات التدريبية 

وقد يحتاج ( فني ، معرفي او سلوكي ) لكل موظف في المنشاة للوصول لالهداف وتحديد ماهية هذا االحتياج 

لتغطي كافة العاملين في القطاعات المختلفة إعداد الخطة الى اشهر حتى تنتهي من االعداد الدقيق والمدروس 

 .داخل المنشاة من أجل تحقيق االهداف المطلوبة للمنشاة

 :عند إعداد خطة التدريب العامة يجب االخذ بعين االعتبار الخطوات التالية 

  إعداد خطة تدريبية وأخذ موافقة  اإلدارات الموجودة في المنظمة 

  (الخ ...ي فني ، إدار) وضع مسميات الدورات 

  وضع خطة زمنية لتنفيذ الدورات سواء جماعية أو فردية 

  تحديد ميزانية لتغطية االحتياجات التدريبية 

 اعتماد الخطة التدريبية من اإلدارة العليا 

يعتبر التجهيز إلعداد خطة التدريب العامة هيالمرحلة االخيرة فبل البدء في تصميم البرامج وتنفيذها على ارض 

 الزمني الجدول على االتفاق ثم. بعضها أمام المشاركين وعدد الدورات من قائمة مع األمر بك ينتهي بحيثالواقع 

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

 : تعليمات عامة حول إعداد خطة التدريب

بإعداد نموذج لحصر االحتياجات التدريبية للمنظمة ، الوظيفة يقوم المسؤول عن إعداد خطة التدريب  -1

 .والفرد  على أن يكون متفقاً مع ما تضمنه نموذج الخطة من معلومات

إرسال هذا النموذج لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام مع تزويدهم بالدورات التدريبية التي تتفق  -2

 .ديد االحتياجات التدريبية لموظفيهم واختصاص كل إدارة أو قسم حتى تساهم في قيامهم بتح
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تجميع هذه النماذج بعد تعبئتها من مديري اإلدارات ورؤساء األقسام ومراجعتها للتأكد من صحة  -3

 .المعلومات الواردة بها

تفريغ المعلومات بعد استكمالها في نموذج الخطة ورفعة إلى لجنة التدريب بعد التوقيع عليه من المسؤول  -4

 .وب عنهاألول أو من ين

 :عناصر أساسية تحتويها خطة التدريب

 .يدون باللغتين العربية واالنجليزية: اسم البرنامج  -1

 .فني، إداري، مهني: نوع التدريب -2

 .أسلوب التدريب، نظري، عملي، نظري عملي معاً  -3

 متقدم، متوسط ، مبتدئ: مستوى التدريب -4

خل أو خارج مقر العمل أو داخل أو خارج يحدد المكان الذي يتم فيه التدريب سواء دا: مكان التدريب -5

 .الدولة

يجب أن تحقق البرامج التدريبية التي تدرج في الخطة المقترحة لتدريب الجهات المعنية : أهداف التدريب -6

 :احد األهداف التالية

 إعداد المتدرب لتولي وظيفة شاغرة أو مشغولة لفترة مؤقتة. 

  متطوررفع مستوى األداء بالتدريب على أسلوب عمل 

 تهيئة المتدرب إلتباع أسلوب جديد أو استعمال آالت حديثة 

 إعداد المتدرب لتولي مسئوليات جديدة 

يراعى أن يتم تدريب الموظفين الذين هم في حاجة إلى تدريب ومعرفة ما هو نوع : ضوابط إعداد خطة العمل

 .التي تقابل تلك االحتياجات للموظفين التدريب المناسب لهم، وما هو المجال المالئم وان تصمم برامج التدريب 

 

 نموذج لخطة التدريب العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
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 سنويةريب تدنموذج خطة 

 _________________ :كةلشرا     __________________ : لسنويةريب التدميزانية ا

 _________________ :ريخلتاا__________________________ : اإلداريالمدير 

 رمز الدورة االدارة أسم الموظف الرقم
 التكلفة بالجنية
 لكل موظف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    التكلفة الكلية 
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