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مقدمــــــــــــــــــــــة



التدريب كنظام متكامل



نظــــــام التدريب املتكامل

:  وتشمل ما يلي: نظام التدريبمدخالت -أ
.األفراد املتدربين-
. املدربين-
.  املسؤولين عن التدريب-
.  لوظائف التي يشغلها املتدربون ا-
.املهارات واملعارف وأنماط السلوك املطلوب إكسابها للعاملين-

: النشاطات التدريبية وتشتمل على ما يلي-ب
تحديد وتحليل االحياجات التدريبية-
.  وتنفيذهاوملحقاتهاالتدريببرامج تصميم -
.  تقويم نتائج التدريب-



نظــــــام التدريب املتكامل

:  وتكون مخرجات نظام التدريب على شكل: نظام التدريبمخرجات -ج
:تتمثل في ما يلي :نتائج اقتصادية-1

. تحسين اإلنتاجية
. زيادة املبيعات

.  تخفيض التكاليف

:يمكن أن تورد فيها الجوانب التالية:نتائج سلوكية-2
.  تحسين  الرضا الوظيفي وعالقات العمل

.  تخفيض دوران العمل وحاالت التأخر والغياب وحوادث العمل
.  زيادة الوالء الوظيفي

:نتائج بشرية-3
. تتجسد في توفير أعداد كافية من العاملين أصحاب املعارف والخبرات الالزمة ألداء الوظائف الحالية واملستقبلية





لتدريب امراحل عملية 
ية تحديد االحتياجات التدريب

البرامج التدريبيةتصميم

تحديد األساليب التدريبية

تقييم العملية التدريبية



دورة حياة التدريب 







ة   ـ  ب  ألا ماهي درت  ات  الت  اج  ي  ة  حت  ت 

أجلمنةمعينوظيفةأو مؤسسةفيفرداليحتاجهاالتياملحددةواالتجاهاتواملعارفاملهاراتمنمجموعة•
بينفجوةهناكتكون عندماالتدريبياالحتياجيحدث.وفاعليةكفاءةأكثر بشكلمعينةمهامبأداءالقيام
وظيفيةأو ةمؤسسفيفردالليحتاجهاالتياملحددةواملهاراتواالتجاهاتاملؤسسة،أو للفردالفعلياألداء
.وفاعليةكفاءةأكثر بشكلمعينةمهامبأداءالقيامأجلمنمعينة

لكيجاهاتهواتوسلوكهوأدائهوخبراتهبمعلوماتهواملتعلقةالفردفيإحداثهاالواجبالتغييراتمجموعة•
 لجعلهأو ،أكبر بكفاءةالحاليةوظيفتهواجباتأداءمنيتمكن

 
.أعلىوظيفةلشغلالئقا



هذهتلبيةبشأنلخططاووضعالقراراتواتخاذالتدريبيةاالحتياجاتوترتيبتحديدبهايتمالتيالعمليةهي:التدريبياالحتياجتقدير 

.االحتياجات
تحديد الفئة املستهدفة بالتدريب  .
تعريف وتحديد االحتياجات .
قياس مستوى القصور ومعوقات األداء  .
ترتيب االحتياجات حسب األولوية  .
 أهداف التدريب بناء على نتائج تقدير االحتياجاتتحديد .

 
 
،فيهاملرغوبألداءااألول :وضعينبيننقصأو تناقضوجودإلىلإلشارةالتدريبيةاالحتياجاتمصطلحالتدريبخبراءيستخدمغالبا

الفجوةهذهعلىويطلق..بالفردالخاصالسلوكأو املهاراتأو املعارففينقصأيفجوةوجودعنهينتجمما،الفعلياألداءوالثاني
Trainingالتدريبيةالفجوةمصطلح Gap 

 
.النقصأو التناقضذلكيعالجأنالحاالتأغلبفي–يستطيعالتدريبألننظرا





تحديد االحتياجات التدريبية 

:أنواع االحتياجات 

 افه أو سياسات فيما يتعلق ببعض مجاالت العمل أو أهدتطوير أو تغيير املعلومات التي لدى بعض أو جميع االفراد احتياجات تتعلق بزيادة أو

.املؤسسة أو الظروف املحيطة بها 

 لدى بعض أو جميع االفراد فيما يتعلق بأساليب و طرق االداءتطوير أو تعديل املهارات و القدرات احتياجات تتعلق بزيادة أو

 بعض االفراد أو الجماعات بتغير أو تطوير سلوك احتياجات تتعلق.

 بأساليب العمل وطرق األداء املطلوبة بتعريف املوظف الجديد أحتياجات تتعلق.

 وإكسابهم مهارات الوظائف الجديدة بترقية مجموعة من األشخاص أحتياجات تتعلق.

 علي األساليب الحديثة في اإلدارة اإلدارة العليا بتنمية مهارات  أحتياجات تتعلق.

 في اداء األعمال بموكبة التطورات التقنية أحتياجات تتدريبية متعلقة.



حتياجات التدريبيةالفرق بني حتديد االحتياجات التدريبية وحتليل اال



:  تحديد االحتياجات التدريبية 1.

تلة  الطوةوات المنةمةة التةي يتباهةا المسةئولون يةن تنميةة المةوارد البشةرية فةيTraining Needs Assessment (TNA)يقصد بتحديد االحتياجات التدريبيةة 

. بين الوضع المرغوب فيه والوضع القائم ( الفجوة ) للكشف عن النقص أو التناقض المنةمة 

-: حد الااملين في المنةمة ألنقدم ل  بشكل مبسو كيفية القيام بذل  .. ولكي نوضح ل  مانى تحديد االحتياجات التدريبية : االحتياجاتتحديدعملية كيفية القيام ب

 حدد األعمال املطلوب إنجازها من هذا املوظف .

 ح  أداء هذا املوظف من الناحتين الكمية والكيفية ال .

 مــن هــذه الواجبــات 
 
( .. أي واجبــات لــم يــتمكن مــن أدا هــا)أن هنــاك فجــوة –فــي أحيــان كثيــرة –ســتجد.. قــارن الواجبــات املطلــوب القيــام بهــا مــن قبــل املوظــف بمــا قــام بــه فعــال

. ويوضح الشكل التالي املعنى البسيط لتحديد االحتياجات التدريبية 



:  االحتياجات التدريبية تحليل -2

دراســة مستفي ــة مــن دراسددة االحتياجددات التدريبيددة التددي تددم تحديدددها  Training Needs Analysisيقصددد حتحليددل االحتياجددات التدريبيددة 
. أجل اقتراح التدريب املناسب الذي يلبى هذه االحتياجات 

جدددددت ا  تمددددد ن حالتددددددريب   دددددتخدج ن  ج 
ب
 الرتبددددداد ددددددل جدددددت تحديدددددد االحتياجدددددات التدريبيدددددة وتحليل دددددا ن  ددددد ن    ددددد ا

ب
تحديدددددد "  صدددددط   نظدددددرا

. للتعب   عت عمليتي تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية " االحتياجات التدريبية 



:  االحتياجات التدريبية تحليل  يفية 

: أ ب  وبتفصيل  Performanceاالداءو Taskاملهام حتحليل االحتياجات التدريبية ن   ن هذا األجر يتطلب تحليل دل جت للقيام 



االحتياجات التدريبية تحديد أهمية 



التدريبيةاالحتياجاتتقديروأهميةفوائد
الكليةة للمنظمةة حية  يزيد من اإلنتاجيةذي يعتبر مدخل تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية من المداخل الهامة التي تساعد على تنمية وتطوير أداء األفراد في المنظمات بالشكل ال

:  المواقف التاليةيساعد هذا المدخل في مواجهة 

 انخفاض األداء الفعلي لألفراد.

 واجبات ومسئوليات األفراد أو صالحيتهم تغيير .

 العملظروف وأساليب أداء تغيير.

 استحداث وظائف جديدة أو ظهور أنشطة جديدة لم يتم ممارستها من قبل تعيين عاملين جدد ونقل أو ترقية آخرين.

 تغيير أتجاهات وسلوكيات العاملين

االهداف االتية يساعد تحديد وتحليل االحتياجات في تحقيق  :



أهمية تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية إلدارة التدريب 
تعتبر االحتياجات التدريبية هي األساس الذي يمكن إدارة التدريب من تصميم البرامج التدريبية .

بالتدريبيتعلقفيماواالتجاهاتاملسئوليات،الوظائف،والعمليةاألكاديميةالخلفيات،االهتمامات،العمر،العددحيثمنالعاملينعناملعلوماتيوفر

فـراد مـن حيـث املهـارة أو ات ومسـتوى األ قـدر إن تحديد وتحليل االحتياجـات التدريبيـة يسـاعد إدارة التـدريب علـى حسـن اختيـار املـدرب واملـادة التدريبيـة و األسـلوب التـدريبي املالئـم ل

. املستوى التنظيمي 

 تساعد عملية تحديد وتحليل االحتياجات التدريبية في تطوير البرامج التدريبية القائمة وزيادة فاعليتها .

 عــن طريــق التقليــل مــن فــي البرنــامج التــدريبي ، وذلــكاملشــاركين تســاعد عمليــة تحديــد وتحليــل االحتياجــات التدريبيــة إدارة التدريبيــة علــى إحــداث نــوع مــن التجــان  والتوافــق بــين

 
 
. الفروق بين األفراد في حالة قيام إدارة التدريب بتصميم وتنفيذ البرامج التدريبية داخليا

 خفــيض معــدل دوران تخفيــف معــدل إتــابات العمــال وت: مثــل املــنظميمكــن تحديــد االحتياجــات التدريبيــة وتحليلهــا مــن مشــاركة إدارة التــدريب فــي حــل املشــكالت التــي تعــان  م هــا

 تـوعيأي ـالعمل ، وذلك عن طريق تصميم البرامج التدريبية التي تساعد العمال على معرفة كيف يواجهـون املواقـف التـي قـد يترتـب علصهـا إتـابات عمـل و 
 
تهم بعـدم االنقطـاع عـن ا

. أعمالهم إال ألسباب ضرورية 

 مادها عتتساهم االحتياجات التدريبية املحددة واملحللة بشكل جيد في إعداد خطط التدريب التي تقدم من قبل إدارة التدريب إلى اإلدارة العليا ال .

 التدريبية تسهيل مهمة إعداد الحقائب التدريبية فى إدارة التدريب حيث تعد هذه الحقائب بالشكل الذى يلبى االحتياجات.

الهامةغيراملوضوعاتتناول فيالوقتمنالكثيرإضاعةوهيالتدريبفيالشائعةاألخطاءتجنبعلىيساعد.



بيةالتدرياالحتياجاتتقديريوفرهاالتيالهامةاملعلومات

التدريبإجراءومكاناملطلوبالتدريبنوعتحديد. 

التدريبيةلألنشطةالزمنيلجدول ا. 

(.الخ... مواد بشرية، مالية، )للتدريباملطلوبةاملوارد

املناسبةالتدريبوأساليبموادوتصميماختيار. 

التدريبيةوالجهاتاملؤسسةبيناالتصالييسر. 

التدريبفيالجديدةللمجاالتالترويج. 





طرق جمع البيانات عن تحديد االحتياجات التدريبية 



جرحلة تحديد االحتياجات 

:طرق جمع البيانات عن تحديد االحتياجات التدريبية 
.اللجان االستشارية 1.

.مراكز التقويم اإلداري 2.

.(لكشف درجة الرضا الوظيفي )استبيانات االتجاهات 3.

.املناقشات الجماعية التي تتم بين الرئي  واملرؤوسين 4.

.مقابالت املوظفين ملعرفة احتياجهم للتدريب 5.

.الرئي  املباشر 6.

.مقابالت الخارجين من الخدمة 7.

.اتين مالحظات السلوك والتصرفات من خالل الرئي  املباشر أو مدربين خ8.

.يم األداء وهي أقل تكلفة نظرا   لوجود معلومات مسبقة يتقتقارير 9.

.(تت من أنواع املهارات ودرجة أهميتها)قوائم االستقصاء 10.

.اختبارات املهارات 11.

.املسئول طلب من اإلدارة أو من الرئي  12.

تدريب، إحصائيات العاملين، تقارير ال: السجالت الخاتة باملؤسسةتحليل 13.
.  إلخ... تقارير األداء لألفراد، القرارات الخاتة بالقوى العاملة

أخصائي التدريب 14.



-:الموكلة إليهملمهام ايةقدراتهم علي تأدبونقدم لك فيما يلي نموذجًا يستخدم لتحديد االحتياجات التدريبية للمرؤوسين فيما يتعلق 





التقدير الفعال لالحتياجات التدريبية



:  التدريبيةالتقدير الفعال لالحتياجات 

جشددادل جتعلقددة ا  الك  دد  جددت الصددع بات التددي دددد تحدد ل دون التنفيددذ الفعددال لتقدددير االحتياجددات التدريبيددة ع دد  أر  ال ادددع   نددهنددا  
وإدرا  هدذه األجد ر . يةحا  ارد جت حيث ال دت والتكاليف إضا ة إل  العديد جت الصدع بات اخختلفدة وا تعلقدة حا فداهيم وال دمات ا  س د

.في ا راحل األول    اعد بشكل عام في تصميم إجراءات عملية لتقدير االحتياجات التدريبية بشكل جالئم

(. جا يجب أن يك ن )وال ضع ا أج ل أو ا  الي ( جا ه  دائت) االحتياج  عب  عت الفج ة ح ن ال ضع الراهت 



نعارفللمالحاليا  ت ى تحديدصع بةب ببوذلكالقدرات ج ةدياسعندتظ رحقيقةجشكلةهنا  :االحتياجمستوى معرفة

 جالشخصواالتجاهاتا  ارات
ب
 أودليا

ب
 .جاشخصج ت ى ل صفاستخداج ايمكتج ت يات (5)هنا   ناألجرهذالت  يلنجزئيا

 معدومةاملوضوعبهذاالشخصمعرفةاالنعدام
 
.تماما

.كافيةغير لك هاالعامةاملعرفةبعضالنقص

.فعالغير األداءلكنباملهامللقيامواملهاراتاملعارفمنمناسبقدر الكفاية

.األداءوانتظامدقةلتحقيقاملطلوباملستوى الدقة

.األداءفيوالسرعةالدقةبينالجمعاإلتقان

ال يملك أي معلومات عن الموضوع .االنعدام (1)

قدر غير كاٍف من المعارف، المهارات واالتجاهات عن الموضوع .النقص (2)

 .قدر مناسب من المعارف، المهارات واالتجاهات للقيام بمهام وظيفية محددةالكفاية  (3)

معارف، مهارات واتجاهات لألداء الدقيقالدقة (4)

القدر المثالي من المعارف، المهارات واالتجاهاتاإلتقان  (5)

 التدريبن عتحديديمكت
ب
:التاليالنحوعلىاألداءج ت ياتع  ا طل باألداءج ت ى ع  حناءا

.والرابعالثانياملستويينبيناألداءفجواتملعالجةالتدريبيوجهاألحيانمعظمفي :مالحظة



تحديد االحتياجات التدريبية 

:االج ر ال اجب ت ا رها في تحديد االحتياجات 

 تحليل التنظيم

.تحديد املواقع التنظيمية التي تبدو فصها الحاجة الى التدريب 1.

.واملستقبلي التأكد من أن املوارد البشرية قادرة على تنفيذ االداء الحالي 2.

.التأكد من فاعلية استخدام املوارد البشرية و املادية 3.

.التأكد من أن التنظيم الحالي يساعد االفراد على األداء بدرجة عالية من الكفاءة 4.

تحليل الوظائف

يعني تحديد و تحليل االعمال و الوظائف التي يتعلق التدريب بها أو ببعض جوانبها 

هارات املطلوب تنميتها واملالحصول على املعلومات بطريقة نظامية مرتبة عن الوظائف الحالية و املستقبلية بقصد تحديد نوع التدريب للفرد : الغرض 
.



تحديد االحتياجات التدريبية 

 تحليل الفرد:
يحتجون البرامج التدريبيةتحديد االفراد الذين 

تحديد طريقة أداء الفرد ملكونات الوظيفة و ثم املعارف و املهارات املطلوبة لتطوير أدائه : الغرض 

يحدد نوع تحليل الفرد من أصاب التحليالت النه يتناول مهارات الانصر البشري و

السلو  المولوب لرفع أداء الفرد 





التدريبمستويات



:  التدريبج ت يات 

ثالثةوهناك .فجوةالتلكسدلللفرداملطلوبالتدريبمستوى تحديدوهياملعالجةمرحلةتأتيالتدريبياالحتياجفجوةتحديدبعد
:للتدريبمستويات

( ا عر يي)التن يري التدريب:
األول ا قامفييهدفالتدريبجتالن عوهذا .جاأجرأوج ض عحأهميةيتعلق يماا  تهد  نلدىال عير عجنهوالغر نالتدريبجتت    هيتمالذياألول ا  ت ى 

.التدريبيةاالحتياجاتجتوال انياألول ا  ت ى ح نالفج ةالقضاء ع يإل 

التشغي يالتدريب: 
 :ا تدرب نجتن ع ن شملالتدريبجتالن عهذا

 .ماموضوعحولواالتجاهاتوالمهاراتالمعارفمنكافيا  قدرا  يملكونالالذينالمتدربينهم:األولالنوع
الذينأداءمستوىرفعإلىيهدفالتدريبمنالنوعوهذامحددةوةيفةبمهامللقيامالالزمةواالتجاهاتالمعارفمنمناسبقدريملكونالذينهم :الثانيالنوع

 .الثالثالمستوىإلىوالثانياألولالمستوىفي

التطبيقيلتدريبا: 
تشابهبيئةفيدربللمتاألدائيةالقدراتتحسينإلىيهدفوهوالتشغيليالتدريبمتاباةفيالنوعهذايفيدوربماالمتدربعملمجالفيالمتطصصالتدريبهو

 .الرابعالمستوىإلىالثالثالمستوىمناألداءمستوىرفعإلىيهدفالتدريبمنالنوعوهذا .الوةيفيةمسؤولياتهتتولبهاالتيالةروف





جفاهيم اإلدرا  اخحتملة لالحتياجات التدريبية



: التدريبيةجفاهيم اإلدرا  اخحتملة لالحتياجات 

:هنا  ن عان جت جفاهيم اإلدرا  هي

ة. أ
َ
ْدَر 

ُ
:االحتياجات غ   ا 

ة -
َ
(.  بفجوة األداءالشخص يفتقر إلى كل املعارف الخاتة )مشكلة أداء غير ُمْدَرك

ة ولكن لي  هناك وعي بأن هذه املشكلة بسبب نقص التدريب-
َ
في معالجة التدريب توعيته بدور الشخص بحاجة إلى . )مشكلة أداء ُمْدَرك

(.  مشكالت األداء

ة. ب
َ
ْدَر 

ُ
:االحتياجات ا 

ة حيث أن هناك -
َ
الشخص يعي )بة تحديد كمية التدريب املطلو املطلوب لكن لي  هناك قدرة على وعي بنوع التدريب مشكلة أداء ُمْدَرك

(.  املطلوبباملجال الذي يحتاج فيه إلى تدريب لكن ال يمكن االعتماد عليه في تحديد كمية ومستوى التدريب 

ة مع امتالك املقدرة على -
َ
 احتياجاته)املطلوب تحديد نوع وكمية التدريب مشكلة أداء ُمْدَرك

 
وهي ( التدريبيةالشخص الذي يعي تماما

.  األندر في كل األحوال





التدريبيةاالساليب واالست اتيجيات الحدي ة لتحديد االحتياجات 



 للمنظمات المشابهةالمحاكي المنهج إتباع:
  تقوم املنظمة باالستخبار عن طريقة تحليل االحتياجات التدريبية في املنظمات املشابهة وتحاول تقليدها  .

  يعتبر مدخال سهال ألنه ال يحتاج إلى إبتكار خطة أو أدوات تستخدم في عملية تحليل اإلحتياجات التدريبية.

 التدريب لألسباب التالية يمثل خطورة كبيرة على عائد:-
 قد يكون غرض التحليل في املنظمات التي يتم محاكاتها مختلفا عن أغراض تحليل اإلحتياجات التدريبية في املنظمة  .
قد تستخدم املنظمات التي يتم محاكاتها طرق وأدوات للتحليل غير منهجية وبالتالي ال يأتي تقليدها بفوائد في عمليات التدريب.
ة ال مبرر لها قد تكون الطرق واألدوات التي تستخدمها الجهات التي يمكن محاكاتها مكلفة وبالتالي يترتب على تقليدها تحمل تكاليف إضافي.

األحتياجات إتباع الطرق المبسطة في تحليل:
ال يحتاج إلى مجهود أو تلجأ إلى هذا املنهج غالبية املنظمات في الدول النامية التي ترغب في تحليل االحتياجات التدريبية ، نظرا ألنه

.  خبرات عالية   
 أفراد في املنظمة غير متخصصين في هذا املجال غالبا ما تتم عملية تحليل االحتياجات التدريبية من قبل.
 االحتياجات التدريبية م ها هناك العديد من األسباب البسيطة لتحليل:-

مالي بشكل إجتحديد أنواع البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات التدريبية املطلوبة لها ، وتحديد املعارف واملهارات املطلوبة لكل برنامج  .
 تصنيف االحتياجات التدريبية في جداول تبين نوع البرامج التدريبية.

يةاألساليب التقليدية لتحديد االحتياجات التدريب



الطرق واالساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية
oتعتمد الطرق الحديثة لتحليل االحتياجات التدريبية على المنهج العلمي لتوفير البيانات الالزمة لعملية التحليل  .

o تقدم هذه الطرق معلومات دقيقة ومحللة كافية لمتخذي القرارات في شأن تنفيذ العمليات التدريبية.

o تعتمد الطرق الحديثة لتحليل االحتياجات التدريبية على النظر إلى هذه العملية على انها دراسة للسلوك واألداء الحالي والمرتقب.

o يتم في هذه الطرق ترجمة االحتياجات التدريبية في شكل كمي ونوعي للمساعدة في تصميم البرنامج التدريبي.

oيدة في العمليات التدريبية داعية جدإبتعتمد الطرق الحديثة لتحليل االحتياجات التدريبية على مناسبتها للبيئة المتغيرة التي تشهد تحوالت كثيرة ، وتكون في حاجة إلى مداخل  .

o تعتمد هذه الطرق على المداخل التشخيصيةDiagnostic  وهي القادرة على التوصل إلى حلول مجدية من خالل التدريب.

oالتدريبيرة ععيردا عرن ياجراتحتتعظم هذه الطرق دور المدرب حيث تبرزه كمستشار له مهاراته الخاصة في تشخيص مشكالت األداء في المنظمات المختلفة ، وفي تقريرر وفررز اال

.   االحتياجات غير التدريبية ، ومن ثم اقتراح حلول تدريبية وأخرى غير تدريبية 

o تعتمد الطرق الحديثة لتحليل االحتياجات التدريبية على عدد من النماذج الفكريةModels التي تساعد المتخصصين في التدريب على تشرخيص مشركالت االداء عأسرلوب مرنظم

.ومن ثم اقتراح الحلول المناسعة لها







الطرق واالساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية علي مستوي املنظمة



 
 
وي املنظمةالطرق واالساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية علي مست:أوال











لوظيفيةاملجموعات االطرق واالساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية علي مستوي 



:املقننة االجتماعات -1
:فيما يلي هذا األسلوب عن االجتماعات الموسعة يختلف 

 لتقنين االجتماع 
 
.يتم تحديد العدد املشارك في االجتماعات وفقا

إلى الهدف من االجتماع 
 
.الخ وع لقواعد وخطوات محددة يلتزم بها املشاركون وتوال

 من أبرزها هناك تور عديدة لالجتماعات املقننة ،:

 المجموعات االسمية

 عصف الذهن



 يرأس م دائد للمجم عة ( 12)وال يزيد عت ( 5)عدد ا شار  ن ال يقل عت.

 ( جا هي  أوجه القص ر في جعارف وج ارات اخجم عة : ع   سبيل ا  ال ) يتم جنادشة س ال واحد.

يق م دل جشار  حتقديم إجاحة واحدةن يت ل  دائد اخجم عة تدوينها ع   سب رة وردية وإعطاءها ردم 
ب
 ج ل ال

ب
.ا

 تتم جنادشة جماعية لكل اإلجاحات.

 يق م دل جشار  حت تيب جميع اإلجاحات ع   أساس أهميتها جت وج ة نظره.

لتكدد ن القددرار يتدد ل  دائددد اخجم عددة  ددرت اإلجاحددات والت صددل إلدد  اإلجاحددة التددي حصددلت ع دد  أ بدد  عدددد جددت  التفضدديل
.النهائي للمشار  نن  والذي  عتب  حم احة تحديد االحتياج التدريبي



 تشكل مجموعة تغيرة من املهتمين باملشكلة.

 يتولى قائد املجموعة عرض املوقف أو املشكلة ويطلب من املشاركين عصف الذهنBrainstorming  لتوليد أكبر عدد ممكن من
. األفكار أو الحلول خالل فترة زمنية محددة

ية املشاركين يعرض كل مشارك أفكاره، أو حلوله ويقوم بتدوي ها قائد املجموعة على سبورة ورقية دون أى مناقشة أو تحليل من بق.

بي بعد االنتهاء من عرض جميع األفكار تتم عملية تقييمها واختيار أنسبها وتحليلها، فيشكل ذلك االحتياج التدري.





ارجاء التق يم 

  البناء ع 
ا كار 
اآلخريت

الكم دبل الكيف

اطالق 
حرية 
 التفك 

جبادئ العصف الذهني



ا  ض عيلحتفاصتامعلمع  ا شار  نيك ن أنالضروري جتليس
الحالةهذهوفيعنهاب يطة كرةلديهماآلخرالبعضيك ن ح نفي

جتدنىاأل الحدا شار  نإعطاءججرده الجل ةدائدجتا طل ب
حص رةحديددالتفاصيلجتا زيدإعطاءألنا  ض ععتا عل جات

جحددةاالتججفيتفك  هموحصرا شار  نتفك  ل حةجت ب  ة

تحديد وجنادشة ا شكلة 



عرفالذينح الع  ا  ض عنطاقجتالخروجا رحلةهذهفيا شار  نجتيطلب
أخرى  انبجللم ض عتك ن  قدجديدجتاخختلفةوج انبهأبعادهيحددواوأنحه

(ا شكلة)ا  ض عصياغةإعادةوإنماا رحلةهذهفيحل ل ادت احا طل بوليس
جكانفيئلةاألسهذه تاحةويجبحا  ض عا تعلقةاألسئلةطرحطريقعتوذلك
.ل جميعواض 

إعادة صياغة ا  ض ع 



اإلحداعي ج لتهيئتهمإل الذهنيالعصفجل ةفيا شارد ن يحتاج
ع   ن ا شارديتدربددائقخمسح اليالتهيئةعمليةوت تغرق 

.جل ةالدائديلقيهأ ث أوس العتاإلجاحة

تهيئة جو العصف الذهني 

https://omazingkidsllc.com/category/brainstorming/
https://omazingkidsllc.com/category/brainstorming/


عتالختياراعليهاودعالتياألسئلةأوال  الحكتاحةجل ةالدائديق م

 انيةالا رحلةفيإليهالت صلتمالذيا  ض عصياغةإعادةطريق

ا الحظاتداتبيق مأنع  ححريةأ كارهمتقديما شار  نجتويطلب

جعيعل جمحارت جكانفيورديةل حةأوال ب رةع  ب رعةحتدوينها

يدع أنذلكبعدللقائدويمكتنورودهات ل لح باأل كارترديم

جنهاا زيدوت ليدا عروضةحاأل كارالتأجلإل ا شار  ن



لقائديمكتا شار  نلدىجنضتأناأل كارك شتعندجا
األ كارأغرباختيارإل ا شار  نيدع أنجل ةال

 وأ ث هاا طروحة
ب
 عا  ضوعتال اردةاأل كارعتبعدا

إل اراأل كهذهتح يليمكت يفيفكرواأنجنهمويطلب
دائد شكرالجل ةانتهاءوعندجفيدةعملية كرة

ا فيدةج اهمتهمع  ا شار  ن



بعضوفيناهجنأخذهيمكتجاتحديدو األ كارتقييمالجل ةهذهجتال دف

األ كارالغالبفيولكتللغايةوواضحةحارتةدةالجياأل كارتك ن األحيان

األ كارتجالعشراتوسطتهملأنعادةونخش ىتحديدهايصعبد ينةالجيدة

 تحتاجالتقييموعمليةأهميةاألدل
ب
يبدأالذياالنكماش يالتفك  جتن عا

الجيدةالقلةإل تصلحتىوي خص ااأل كاربعشرات



ويمكت تصنيف

:األ كار إل  



:الوظيفيةللمجموعةمسح االتجاهات -2
ة ممثلة يتم في هذا األسلوب اختيار  مجموعة وظيفية معينة، ثم يتم تصميم استبيان الستطالع آراء واتجاهات أفراد هذه المجموعة أو عين

:منها، حول نقاط معينة من أهمها 

 رؤيتهم في التدريب السابق الذي حصلوا عليه ومدى تقدمهم في العمل.

 املعارف األساسية الحاكمة في العمل الذي يقومون به ومدى إملامهم بها.

 املهارات األساسية الحاكمة في العمل الذي يقومون به ومدى إتقانهم لها.

 أبرز املشكالت التي يواجهونها في العمل.

 مدى ارتباط التدريب بهذه املشكالت.

 رؤيتهم في نظام القيادة واإلشراف وبيئة العمل الداخلية.

 مدى رضاءهم عن أوضاعهم الوظيفية.

 أسباب عدم الرضاء.

 أوجه القصور والعوامل املعوقة في األداء، وكيفية التغلب علصها.

ية المحيطة بها، بيئبعد تعبئة االستبيان يتم تحليله واستخالص أوجه القصور والعوامل المعوقة في األعمال التي يقوم بها أفراد هذه المجموعة الوظيفية وال

.وبالتالي تمثل االحتياجات التدريبية 

 أسلوب آخر وء إلى استخدام هذا األسلوب بحذر ألنه يقدم مؤشرات عن االحتياجات التدريبية، وليس احتياجات تدريبية دقيقة، وبالتالي يجب تدعيمه باللجيجب

.لتحديد االحتياجات التدريبية 



:مسح اتجاهات وآراء الرؤساء -3
،وذلك حتى يتم هذا األسلوب وفقاً لألسلوب السابق، حي  يجب أن يتم استطالع اتجاهات رؤساء ومديري مجموعات وظيفية معينة من العمالة

.يتكامل هذا األسلوب مع أسلوب مسح اتجاهات العاملين في  مجموعة وظيفية معينة 

 يتم تركيز االستبيان على نقاط كثيرة ـ منها:

 واملهارات الحاكمة الواجب توافرها في مرءوسصهم املعارف.

 إملام املرؤوسين بهذه املعارف واملهارات مدى.

 في أداء مرءوسصهم، ومدى حاجتهم إلى التدريب لترشيد هذا األداء أو زيادة كفاءته رؤيتهم.

 في مدى فاعلية التدريب السابق رؤيتهم.

 البيئة الداخلية للعمل مشاكل.

 ملدى التزامهم وان باط مرءوسصهم رؤيتهم.

 ملدى انتماء ووالء مرءوسصهم للعمل واملنظمة رؤيتهم.



:املسوح الخارجية لالتجاهات -4
وغير وميةالحكاألجهزةمناملنظمةمعاملتعاملينأو املوردين،أو الجمهور،أو العمالءوآراءاتجاهاتعلىللتعرفاستبياناتإعداداألسلوبهذافييتم

املبيعاتموظفو ثلممباشرة،بصفةمعهمتتعاملالوظائفمنالعديدفانوبالتاليوجهودها،بخدماتهااملستهدفةاملجموعاتيمثلون أنهمباعتبار الحكومية

.العامةوالعالقاتواملشتريات

هذااتجاهاتحمسطريقعنبالجمهور،مباشر بشكلعملهايتعلقالتيالوظيفيةللمجموعاتالتدريبيةاالحتياجاتجوانبمنالكثير علىالتعرفيتم

.املوظفينهؤالءمنمعهاملتعاملينأو إليه،الخدمةمقدمينحو الجمهور 

التيتوقعاتهضوءفيكوذلبها،والقائمالخدمةأداءفياملتعاملأو املستفيدبهايشعر التيالقصور جوانبعلىاالستبيانيركز أنيجباألسلوبهذاينجحلكي

.ور القصأوجهمعالجةكيفيةعنمقترحاتاألسئلةتت منأنيمكنكمااالستبيانفياملختلفةالتساؤالتعلىاإلجابةخاللمنتذكر أنيجب

األسلوبهذايقدمال 
 
 تحديدا

 
.مناسبةمؤشراتيقدممابقدر التدريبيةلالحتياجاتدقيقا





الفردالطرق واالساليب الحديثة لتحديد االحتياجات التدريبية علي مستوي 



:نماذج قياس املعارف -1
 معينة لوظيفة(  العامة ، األساسية، املساعدة، الفعالة )يتم إعداد نموذج يت من مجموعة من األسئلة تدور حول املعارف.
 ( .بارات االختبار ـ املفاضلة بين العبارات ـ تكملة الع) تصميم هذه األسئلة بحيث يتم اإلجابة علصها بطريقة سهلة
 يقدم النموذج إلى املوظف لتعبئته.
ات التدريبية للفرد يتم تحليل النموذج واستخراج اإلجابات الخاطئة والتي تمثل قصور في املعارف وبالتالي تعبر عن االحتياج.

:لكي ينجح هذا األسلوب ر البد من 
 النموذج عشكل دقيق ومناسب لقياس معارف كل وظيفة تصميم.
 أن تعبر هذه النماذج  عن المعارف  الالزمة ألداء الوظيفة في المنظمة، وليس عشكل عاميجب.



:اختبارات املهارات -2

:يستخدم هذا األسلوب بإحدى طريقتين 

.اختعار يمثل كامل العمل الذي يقوم عه الموظف، أو جزء منه، عشرط أن يكون االختعار ممثاًل لموقف حقيقي إعداد :الطريقة األولى 

.اختعار يمثل كل العمل الذي يقوم عه الموظف، أو جزءًا منه، عشرط أن يكون االختعار ممثاًل لموقف محاكي إعداد :الطريقة الثانية  

.ظف ي لهذا المو يمر الموظف عاجتياز االختعار، ويتم تحليل نتائج هذا االختعار، وتحديد أوجه القصور في مهاراته والتي تمثل االحتياج التدريب

:لكي ينجح هذا األسلوب البد من 

 تصميم االختعار على أساس مواقف حقيقية أو تحاكى الواقع العملي في المنظمة.

 أن يرتعط االختعار عشكل معاشر عاألعمال التي يقوم بها األفراد الذين يتم تحديد احتياجاتهم .



:املالحظة غير املعلنة -3
لعمل يتم تكليف أحد الخب اء أو اإلحصائي ن جت داخل ا نظمة أو جت ج ة استشارية خارجية   الحظة سل    وأداء  الفرد أثناء ا.

ك يت ل  الخب   أو األخصائي جالحظة  يف ي دى الفرد العملن وجا هي الج انب ال لبية في هذا األداءن ويق م  حتدويت ذل.

تم ل الج انب ال لبية في أداء الشخص الخاضع للمالحظة احتياجات تدريبية له يجب تغطيتها حالتدريب.

 يركز هذا األسلوب على ما يلي:

.ـ    املهارات بالنسبة للوظائف الفنية 

.ـ  املهارات واالتجاهات في الوظائف  املتصلة بالتعامل مع الجمهور أو العمالء 

.ـ  كيفية اتخاذ القرارات، ومواجهة املشكالت واملواقف بالنسبة للمديرين 

 لكي ينجح هذا األسلوب  ـ  البد من  :
.أن يكون الخبير أو األخصائي غير معروف للشخص الخاضع للمالحظة ر   

وتلقائيةـ    أن ال يشعر الشخص الخاضع للمالحظة أنه تحت املالحظة بحيث تكون تصرفاته عادية 



:(تابع)املعلنةاملالحظة غير -3
.ل في االتجاهاتيتم  تصميم استبيان يوجه إلى الفرد الذي تم اكتشاف أن مشكلته ال تتعلق بقصور في المعارف أو المهارات  ولكن ترجع إلى خل•

:مثل يمكن االستعانة بأكثر من وسيلة الكتشاف الشخص الذي يوجد خلل في اتجاهاته، •

.تحليل نتائج تقارير الكفاية ـ  

اون ،  كثرة الشكاوى ، وعدم التعالصراعات إثارة هذا الشخص للمشكالت ،  إثارة : ـ  تحليل تقارير المدير أو المشرف والتي توضح 

.يتم وضع العبارات في االستبيان بحي  تكشف اإلجابات عنها عن اتجاهات هذا الشخص •

.يتم تحليل االستبيان واستخالص أوجه القصور في االتجاهات التي تترجم إلى احتياجات تدريبية لهذا الشخص •

:لكي ينج  هذا األسل ب د الحد جت 
 بخبراء العلوم السلوكية لتصميم هذا االستبيان، أو من يكونوا خبراء في إعدادها االستعانة.

 اهاته أال يشعر الشخص أن هذا االستبيان موجه إليه باعتباره مثيراً للمشكالت أو مرفوضاً أو حتى يراد  مساعدته   لتغيير اتجيجب





 Assessment Centerمركز التقويم 



 توجد في املنظمات التي تأخذ باالتجاهات اإلدارية الحديثة ما يسمى ( مركز التقويمAssessment Center  ) من املقومين 
 
ي م فريقا

.  املؤهلين يكلفون بالعديد من املهام م ها تحديد االحتياجات التدريبية لألفراد العاملين في املنظمة 

الي يمثل النقص تكون نتائج هذه االختبارات واألساليب االسقاطية بلورة ألوجه القوة وال عف في الفرد الخاضع للتقويم ، وبالت
 لدى هذا الفرد 

 
.احتياجا تدريبيا

 دريبي الذي يجب أن يتلقاه الفرد الذي اتضح أنه لديه احتياج ت( بشكل تفصيلي ) يقترح مركز التقويم نوعية التدريب  .

-: لكي ينجح أسلوب مركز التقويم ، البد من 

 التأكد من الخبرة الواسعة ألعضاء مركز التقويم  .

 توفير اإلمكانيات المادية والبشرية للمركز  .

 تدعم نتائج مركز التقويم بأسلوب آخر للكشف عن االحتياجات التدريبية ، نظراً القتصار نتائج المركز على الجوانب السلوكية والشخصية أن  .







أن يخ ع ملعايير إن اختيار طريقة أو أسلوب معين لتحديد االحتياجات التدريبية ال يخ ع لتقدير املكلف بهذه املهمة، ولكن يجب
.  معينة يتم بناء علصها االختيار

بمزايا وعيوب كل طريقة أو أسلوب وعلى إدارة التدريب أن تق 
 
دم األساس لذلك وبالتالي فإنه يجب على اإلدارة العليا أن تحيط علما

 لعدم تخصص أع اء اإلدارة العليا في تحديد االحتياجات التدريبية 
 
.  ، نظرا

فإذا ما تمت املوافقة على طريقة أو أسلوب تحديد االحتياجات التدريبية، يجب على األخصائيين في هذا املجال أن ي 
 
عدوا برنامجا

 إلنجاز هذه املهمة بأسلوب م هجي ، حيث يتم أختيار طريقة تحديد االحتياجات التدريبية على النحو ا
 
-:لتاليتفصيليا

 التكاليف.

 الوقت.

 البيانات واملعلومات.

 النتائج الكمية.

 مشاركة املستفيدين.

 االتجاهات.


