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  . احلمد و الشكر فا� املتواضع العمل هذا إلجناز وفقين الذي � احلمد

 

 والعطاء احلب رمز إىل والعمل اهةنز وال اجلهد روح فيهم متلتع من إىل

 الوالدين الوجود يف كهمالأم لؤلؤتني أمثن ، عمرمها يف هللا أطال ، والوقار

 حفظهم إخويت إىل ونعمة �جة احلياة يف يل كانوا من إىل وأمي أيب الكرميني

 . يل هللا

 . يونسفيصل و  :ةلالعائ كتاكيت إىل

 .عمرها يف هللا أطال الكرميةاألم  إىل

 . ميلق ونسيهم يبلق يف هم من إىل
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 :امللخص

سسة العمومية التصاالت اجلزائر �دف هذه الدراسة إىل معرفة أثر التدريب على أداء العاملني , وقد اخرت� املؤ 

مبعاجلة إشكالية املوضوع املتمثلة يف "ما مدى مسامهة كون حمل الدراسة، حيث قمنا من خالل هذه الدراسة تل

  ."التدريب يف حتسني اداء املوارد البشرية ؟

و�ئق مقدمة من طرف املؤسسة ثلت األدوات اليت استعملناها : "اعتمد� يف دراستنا على املنهج الوصفي وقد مت

  ." �إلضافة إىل االستبيان الذي مت توزيعه على أفراد العينة

لنا هذه الدراسة أن التدريب يعمل على حتسني أداء األفراد وذلك من خالل تنمية املعارف وتطوير  كشفت

املهارات وحسن استغالل للطاقات، وألجل هذا تلجأ للمؤسسات إىل تطبيق سياسة التدريب على مراحل 

ييب و أخريا تقييم عملية متسلسلة ومنتظمة تبدأ بتحديد االحتياجات التدريبية مث وضع وتنفيذ الرب�مج التدر 

   .التدريب

  :نلخص نتائج الدراسة اليت قمنا �ا تكمن فيما يلي هوعلي

وجود اهتمام من طرف إدارة املوارد البشرية بتدريب موظفيها دراية منها على أمهيته وضرورته لتحسني اخلدمة  - 

  .الصحيحة

  .ان له عائد يعود على العمال �لنفعوجود قناعة كبرية أن التدريب ليس أمر روتين يف املؤسسة و  -

  .ضرورة توفري أدوات التدريب والقيام مبراقبة العملية التدريبية من حتديد االحتياجات وتقييم العملية -

  .، املوارد البشرية، تقييم االداءالتدريب الكلمات املفتاحية:

  

Résumé : 

L’étude vise à connaître l’impact de la formation sur la performance des 
travailleurs, et nous avons sélectionné la Société Publique Algérie télécom  pour 
faire l’objet de l’étude, où nous avons abordé la question de "Dans quelle 
mesure la formation contribue-t-elle à améliorer le rendement des ressources 
humaines?". 

Notre étude était basée sur l’approche descriptive et nos outils étaient : "La 
documentation fournie par l’organisation ainsi que le questionnaire distribué à 
l’échantillon de membres." 

Cette étude a révélé que la formation améliore les performances des individus en 
développant les connaissances, en développant les compétences et en utilisant 
les capacités, afin d’appliquer la politique de formation de manière séquentielle 
et systématique, en commençant par l’identification des besoins de formation, 



 

 

élaborer et mettre en œuvre le programme de formation et enfin évaluer le 
processus de formation. 

Nous résumons donc les résultats de notre étude : 

– La Direction des Ressources Humaines s’intéresse à la formation de son 
personnel conscient de son importance et de sa nécessité pour améliorer le bon 
service. 

– Il y a une grande conviction que la formation n’est pas une routine dans 
l’institution et qu’elle a un rendement bénéfique pour les travailleurs. 

La nécessité de fournir des outils de formation et de surveiller le processus de 
formation à partir de l’identification des besoins et de l’évaluation des 
processus. 

Mots clés: formation, ressources humaines, évaluation du rendement. 
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  املقدمة العامة:

مدى  عن التنافسية وان احلديث عن التحد�ت اليت فرضتها ظروف العوملة والتطور التكنولوجي هو حديث 

 لإلمكا�تتتحقق من خالل االستغالل األمثل قدرة املنظمة على حتقيق ميزة تنافسية ، هذه األخرية اليت 

  واملوارد اليت تتمتع �ا املنظمة .

 واضحى العنصر البشري الكفء و املدرب و املؤهل الستيعاب هذه التطورات واملتغريات الركيزة

حسن  منظمة عامة أو خاصة للنهوض مبهامها بكفاءة وفعالية ، و الطريقة املثلى لضمانلنجاح اي  االساسية

دائر�ا بدرجة   استخدام مواردها البشرية على النحو الذي يضمن هلا القدرة على املنافسة العاملية و اليت اتسعت

  ظل العوملة . كبرية يف

  مثل يف مواردها البشرية و كانت اهمومن هذا املنطق تتوجه تطلعات املنظمة اىل االستثمار األ

  وسيلة تساهم يف حتقيق هذا الغرض هي االعتماد على الربامج التدريبية لتحسني القدرات العلمية و

  السلوكية للموارد البشرية �لشكل الذي ميهد الطريق حنو منو املنظمات و ازدهارها ومواجهة التغريات و

  الدور الذي يلعبه التدريب يف حتسني أداء املوارد البشرية و ز�دة ولتأكيدالضغوطات املنافسة احلادة ، 

  زمالنظمات على توفري حجم التمويل الاملعرفة املتخصصة وحتسني مهارا�م فقد حرصت ادارات هذه امل

  .عملية التدريب إلمتام

  املعلومات وأن منظمات االعمال اليوم �دف من وراء تدريبها للموارد البشرية إىل تزويدها مبختلف 

املهارات واألساليب املتجددة عن طبيعة األعمال املوكلة هلم ، وحتسني وتطوير مهارا�م وقدرا�م ، وحماولة تغيري 

ملشكالت العمل ، الذي  سلوكهم واجتاها�م بشكل اجيايب واكسا�م املرونة الالزمة مبا ميكنهم من التصدي

النشاط اهدافه البد ان يصمم  هة التحد�ت ، وحيت حيقق هذايعكس يف االخري مدى قدرة املنظمة على مواج

االفراد و السهر على متابعة السري  بشكل علمي يقوم على التحديد الدقيق لالحتياجات لكل من املنظمة و

  النفع احملقق من هذا النشاط . هذا اضافة اىل القيام بتقييم نتائجها لتقري مدى ألنشطتهااحلسن 

  للفرد و املؤسسة  سوف نسلط الضوء يف حبثنا هذا على التدريب و أساليبه وأمهيته �لنسبةوعلى ذكر ما سبق 

  



 المقدمة العامة  

 

 ب 

 

  وعلى هذا األساس ميكن صياغة االشكالية التالية:

 ما مدى مسامهة التدريب يف حتسني اداء املوارد البشرية ؟  

  :علنا نطرح عدة تساؤالت من بينهاوهذا ما جي

  أمهيته؟ما هو التدريب؟ وما هي  -

  كيف يتم اختيار األسلوب األمثل يف تصميم الربامج التدريبية؟  -

  البشرية؟ دكيف يساهم التدريب يف تقييم اداء املوار  -

  :البحثفرضيات 

  يعترب التدريب وظيفة أساسية يف ادارة املوارد البشرية حيث تسعى املؤسسة من خالله إىل تنمية

  .وعماهلا ت وقدرات ومعارف موظفيهامهارا تطويرو 

 االفراد  أن اجلهود التدريبية لن تكون جمدية اال اذا كان تصميم الربامج التدريبية يتوافق مع احتياجات

  يف املؤسسة .

 يساهم التدريب يف تقييم و حتسني األداء �العتماد على جمموعة من املؤشرات الكمية و النوعية.  

  اسباب اختيار املوضوع:

  :البحث هو األسباب التاليةار هذا ما دفعنا إىل اختي

 املؤسسة،  ، وفعاليةاملورد الذي تتوقف عليه الكفاءة إمياننا �مهية العنصر البشري يف املؤسسة فهو

  و�لتايل منوها و بقاءها.

 .طبيعة ختصصنا و الذي يويل اهتماما بفعالية التدريب يف تنمية قدرات املوارد البشرية  
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  :أهداف البحث

  املؤسسة التدريب و الدور الفعال الذي يلعبه يف تنمية وتطوير اداء األفراد العاملني يفابراز امهية.  

 االت تطوير وتنمية أداء االفراد.حتديد االحتياجات التدريبية الرئيسية اليت ميكن من خالهلا حتديد جم 

 مدى فعاليتهرق التدريب الفعال و تسليط الضوء على أساليب و ط.  

  منهج الدراسة:

وأسلوب  الفرضيات و االجابة عن التساؤالت استند� يف الدراسة إىل األسلوب التحليلي الوصفيالختيار 

  .سة املكتبية و الدراسة امليدانية، من خالل االعتماد على اجلمع بني الدرادراسة احلالة يف اجلزء التطبيقي

  حمتوى الدراسة:

ممثل بفصل  ني احدمها نظري ممثل بفصلني واالخر تطبيقيملعاجلة هذا املوضوع ار�ينا أن يشمل حبثنا جانب

   .واحد

تطورها،  األول إىل تعاريف حول املوارد البشرية و تناولنا يف الفصل األول ثالث مباحث، تطرقنا يف املبحث

  اعداد بر�مج تدرييب أما املبحث الثاين فخصص ملاهية التدريب ، يف حني تناولنا يف املبحث الثالث خطوات

أما الفصل الثاين فقسم هو األخر إىل ثالث مباحث، تناولنا يف املبحث األول ملخل إىل دراسة األداء، أما 

  لنتطرق يف املبحث الثالث إىل التدريب وأثره على أداء العاملني داءاملبحث الثاين إىل تقييم اال

من خالل فرتة  تصاالت اجلزائرا ؤسسةنظرية على ارض الواقع مبويف الفصل الثالث حاولنا اسقاط الدراسة لل

  .االستبيان ، حيث مت التعريف �ملؤسسة وحتليل نتائجتربص

  الدراسات السابقة:

  نظرا ملا للتدريب من أمهية ودور واضح يف تنمية املوارد البشرية ، وتطوير األفراد العاملني �ملنظمات

  وقدموا أحبا� يف جمال التدريب علىاملختلفة سواء خاصة أو عامة أو خدمية فقد اهتم الباحثون 

  خمتلف القطاعات اليت �تم �لتدريب والتطوير ألفرادها ، وكان من هذه الدراسات ما يلي:

  



 المقدمة العامة  

 

 د 

 

 أمحد علي �بت ، اثر التدريب يف حتسني أداء العاملني ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة  

  حيث توصل الباحث 2014جامعة الشرق األوسط، املاجستري يف إدارة األعمال، كلية إدارة األعمال، 

  

العاملني وذلك  أداء ، وتقييم التدريب) علىخطة التدريب، تنفيذ التدريب(إىل وجود �ثري التدريب �بعاده 

  بقيامه بدراسة تطبيقية ونظرية أثبتت صحة نتائجه.

  اجلزائرية،  االستشفائيةسيد امحد حاج عيسی، اثر التدريب يف حتسني اجلودة الشاملة يف املؤسسات

العلوم  أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية، ختصص تسويق، كلية

حيث قام الباحث  2012/ 2011،  03االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

لت الدراسة إىل إن عملية نظرية وتطبيقية من خالل عينة من املستشفيات اجلزائرية وتوص بدراسة

  العاملني �ملستشفيات تعترب إحدى أهم العناصر يف حتسني اجلودة الشاملة تدريب األفراد

حتقيق  األثر األكرب يف ملعارف ومهارات وسلوكيات مقدمي الرعاية الصحية هلا الصحية، وأن التحسني املستمر

             فض التكاليف وحتقيق رضا املستفيد مناجلودة الشاملة وحتسينها وتعزيز الكفاءة التشغيلية وخ

 اخلدمة ( املريض ) ، وأنه ال ميكن حتقيق التحسني املستمر إال من خالل تدريب العاملني يف املؤسسات

  الصحية، من أجل حتقيق الكفاءة التشغيلية والتميز يف تقدمي الرعاية الصحية.

 داء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم، دور التدريب يف رفع كفاءة األخالد عبد هللا  

السعودية، وتوصل  اإلدارية واملالية، جامعة اإل�حة اململكة العربية اإلدارية، ختصص موارد بشرية، كلية العلوم

مهارا�م وتزويدهم �ملعلومات اليت  الباحث إىل أنه للتدريب امهية كبرية يف رفع كفاءة العاملني وذلك بصقل

  تتماشى والتطور العلمي فذلك يزيد يف الكفاءة اإلنتاجية للفرد و�لتايل استمرارية وربح املؤسسة .
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  متهيد:

إىل  إن مهمة إدارة األفراد ال تقتصر على عملية االختيار وتقييم األعمال أو غريها، فهي تتعدى ذلك

حتضري األفراد  رفع الكفاءة اإلنتاجية لألفراد العاملني عن طريق وضع سياسات ، وبرامج خاصة �لتدريب و

�قل جهد، وأقل زمن،  ومهامهم بصفة سليمة، وذلك لتحقيق أكرب قدر ممكن من العململمارسة أعماهلم 

  وأقل تكلفة.

للمؤسسة،  لذا حيتل التدريب مكانة هامة، بني األنشطة اإلدارية اهلادفة إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية

  .وحتسني أساليب العمل، �عتماد عن إحداث تغيري يف قدرات األفراد و مهارا�م
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 تعاريف حول ادارة املوارد البشرية و تطورهااملبحث األول : 

 

موارد بشرية،  تعترب املوارد البشرية يف املنظمات من أهم املوارد، فال ميكن حتقيق أهداف املنظمة بدون

فاألفراد هم الذين خيلقون  فبدون أفراد فإن املنظمة ما هي إال جمموعة من املباين واملعدات واآلالت فقط،

  املنظمة. ويصنعون املنظمات، ولذلك ميثلون أصال من األصول اليت متتلكها

تعتمد كفاءة املنظمة على حسن استثمار مواردها، وعلى األخص املوارد البشرية اليت تتحكم يف �قي 

ة يتطلب ضرور  املوارد ويف طريقة استخدامها، فاملنظمة تسعى جاهدة إىل تنمية مواردها البشرية، األمر الذي

  إلدار�ا. وجود إدارة خمتصة تتكفل �ذا املورد، تكون مهمتها إعداد سياسات وبرامج جيدة

إدارة  وقد تطورت مسميات اإلدارة اليت ختتص بشؤون العاملني يف املنظمة، فمن إدارة املستخدمني إىل

فمهما اختلفت  وارد البشرية،األفراد إىل إدارة شؤون العاملني إىل إدارة شؤون املوظفني، مث أخرية إىل إدارة امل

  حيث سنحاول املصطلحات حول تسمية هذه اإلدارة إال أ�ا تشرتك يف املهام والوظائف

ظهورها, تعريفها وتطورها  يف هذا املبحث التطرق اىل ابراز نظرة شاملة حوهلا من خالل نظرة �رخيية حول

  التارخيي .

  

 تعاريف إدارة املوارد البشريةاملطلب األول : 

  

، و العاملة عدة تسميات منها إدارة األفراد، و إدارة القوى املنشآتيطلق على إدارة املوارد البشرية يف 

  . إدارة شؤون العاملني......اخل

هذا حناول تقدمي بعض التعريف اإلدارة  إال أن أكثر التسميات شيوعا هي إدارة املوارد البشرية ، وعلى حنو

العملية اإلدارية،  الدكتور علي عبد الوهاب:" هي وظيفة من وظائف اإلدارة أو جزء مناملوارد البشرية يعرفها 

  ختتار العاملني من ذوي الكفاءات املناسبة وتستثمر جهودهم وتوجه طاقا�م 
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بينهم وبني  ، وتقيم أعماهلم، وتبحث مشاكلهم وتقوي عالقات التعاوني مهارا�م وحتفز هؤالء العاملنيوتنم

  1.م يف حتقيق اهلدف الكلي للمنظمة"رؤسائهم، و بذلك تساه

�إلضافة إىل  يركز هذا التعريف على أن إدارة املوارد البشرية، تتمثل وظيفتها يف اختيار الكفاءات املناسبة،

  حتفيز األفراد العاملني وتكوينهم.

  : هلا مفهوم 1945سنة  رة األفراد الربيطاينلقد حدد نشوء إدارة املوارد البشرية يف معهد إدا

  2اإلنسانية داخل املنظمة ". ذلك اجلزء من الوظيفة اإلدارية املتعلقة �لعالقات هي"

  هذا التعريف يركز على أن إدارة املوارد البشرية على أ�ا وظيفة متعلقة �لعالقات اإلنسانية.

أصول املنظمة وقد اتفق الباحثون على متثل إدارة املوارد البشرية موردا هاما يف املنظمة، وتعترب أصال من 

، الرقابة، التنظيم، التشكيل، القيادة وجود مخس وظائف رئيسية يقوم �ا املديرون، و اليت تتمثل يف التخطيط،

البشرية، يتم الرتكيز على جمموعة املمارسات والسياسات،  وهي الوظائف العملية اإلدارة، ويف جمال دراسة املوارد

  3.البشرية داخل املنظمة اجلوانب املتعلقة �ملوارداليت تشمل 

  املديرون. هذا التعريف بني أمهية إدارة املوارد البشرية كما بني الوظائف اإلدارية اخلمسة اليت يقوم �ا

إن تسيري املوارد البشرية يهتم �ألبعاد االجتماعية واالقتصادية النفسية و اإلدارية والقانونية، و من مث 

توفيقي بني األشخاص  لتعريف كالتايل:" تسيري املوارد البشرية نظام جزئي من النظام الكلي وهو جمهوديكون ا

  و العمل وحماولة الربط تقوم على أنشطة ذات أبعاد ثقافية وهيكلية متكاملة

 

 

 

 

                                                             
  . 1994،  245"إدارة األفراد"، الجامعة المفتوحة، طرابلس، ص  صالح سعید عودة ، -  1

    .27نفس المرجع السابق ، ص  -  2
  روایة حسن، "إدارة الموارد البشریة " ، رؤیة مستقبلیة ، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، ص -  3

02 ،2001.  
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املؤسسة  واليت الغرض منها التأثري على نوعية وكمية العمل يف واليت ترتجم يف الربامج التخطيطية و التنموية ،

  1.رار املؤسسة يف النشاط االقتصادياجتماعيا اجتاه املستخدمني و �لتايل استم

  ومن خالل هذه التعاريف ميكننا أن نستخلص تعريفا شامال إلدارة املوارد البشرية هو:

�ملنشأة، حبيث ميكنهم من حتقيق ذا�م و االستخدام األمثل " النظام الذي يهدف إىل تنظيم معاملة األفراد 

مع اجلميع  لقدرا�م وإمكانيا�م لتحقيق أعلى إنتاجية، وهي متثل مهزة وصل بني كل األطراف و تتعامل

للوصول إىل أعلى مستوى من األداء �لبحث عن العوامل املؤثرة يف مردودية العمل، واختاذ احللول املالئمة".

    

 التطور التارخيي إلدارة املوارد البشريةلب الثايناملط : 

  

     لقد مرت املوارد البشرية بعدة تطورات نتج عنها تعدد تسميات خمتلفة هلا أهم هذه املراحل:

 املرحلة األوىل: مرحلة ظهور الثورة الصناعية:   

كانت �تم املنشأة  فقد املنشآتلقد كانت الثورة الصناعية مبثابة البداية لكثري من املشاكل اليت تواجهها إدارة 

على أنه آلة هذا ما تولد عنه  برفع مستوى اإلنتاجية، وتراكم رأس املال، ومل تعطي اهتماما للفرد فكان يعامل

  العمال. افع يف مصاحلاستياء العمال و �لتايل ظهور مجاعات غري رمسية تد

ويف بداية القرن العشرين ظهرت املنظمات العاملية بشكل أوسع و املطالبة بز�دة األجور وختفيض ساعات 

  العمل، و إجياد ظروف مناسبة للعمل، ومن هنا كانت اإلضرا�ت و املقاطعات

 

 

 

   

                                                             
لیسانس، معھد علوم التسییر فرع إدارة األعمال، مركز الجامعي مریم اسکندر، وسیلة یخلف ، " دور التدریب في المؤسسة " مذكرة  - 1

 .،03ص -2001بالمدیة، 
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بني اإلدارة  ألفراد كوسيلة لتنظيم العالقةالعاملية للعمل، ومن هنا كان النظر من أر�ب العمل يف إحداث إدارة ا

  1والعاملني.

 املرحلة الثانية: بداية احلرب العاملية األوىل:  

يف هذه الفرتة ظهرت احلاجة إىل وجود جهة متخصصة يف املنظمة �تم حبل املشاكل اإلنسانية ، وذلك بسبب 

حدوث عجز كبري يف حجم قوة العمالة املعروضة للعمل و بسبب الشعور بضرورة بلوغ مستو�ت العالية من 

  2بتحسني العمل. االهتماماإلنتاج و الوصول ، �إلنتاج إىل ذروته تزايد 

 احلرب العاملية األوىل والثانية املرحلة الثالثة: ما بني:  

ظهرت خالل هذه الفرتة موجة من االضطرا�ت وز�دة معدالت البطالة، وكذا معدالت دوران العمل مما أدى 

الظروف املناسبة للعمل،  إىل ظهور جتارب ( اهلاورئوت) اليت قام بدراستها إلتون مايو و اليت تؤكد ضرورة توفري

  وترشيد االستخدام، وكذا أمهية ورضا العامل عن عمله.

 املرحلة الرابعة: بعد احلرب العاملية الثانية:  

االهتمامات  يف هذه املرحلة أصبح الفرد هو احملور األساسي لإلنتاج و �لتايل ال بد من االهتمام به، كما أن

اليت تتناسب مع  ف �لبحث عن املهاراتالرئيسية إلدارة املوارد البشرية، تنصب على رسم سياسات التوظي

  التطور التكنولوجي ، و �لتايل االهتمام بتخطيط القوى العاملة.

 خالل فرتة اخلمسينات و الستينات:  

التشريعات، وتنشيط املفاوضات اجلماعية و املفاوضات على  اتسمت هذه الفرتة �لتغريات البيئية وبتطور

إدارة العالقات الصناعية للتأكيد على الشركاء االجتماعيني ، و �لتايل ظهور  اإلنتاجية ، كل هذا أدى إىل

  املوارد البشرية ترتكز على متركز الوظيفة. أصبحت إدارة

  

  

                                                             
1
 .15-14، ص 1991عمر وصفي عقیلي ، " إدارة الموارد البشریة"، مؤسسة زھران للنشر و التوزیع ، عمان  -  

 .39-38، ص 1994" إدارة األفراد" ، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس  صالح عودة سعید ، - 2
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 ية الستينات إىل منتصف السبعيناتيف �ا :  

 جتارب ( اهلارثورت) يف أمهية العنصر البشري، فالعنصر نتيجة كرب حجم املؤسسات وز�دة عددها �كدت

االنتفاع من طاقاته، وقدراته الكامنة عن طريق االقتناع ، و الرتغيب،  سيكولوجية لذا البشري حتركه اعتبارات

  1.، و اجلماعات الغري رمسيةفزاد االهتمام �لعامل اإلنساين

 فرتة التسعينات: 

عليه، فأصبحت متثل وصيانته و احلفاظ  ظهرت نظرة جديدة تعترب العنصر البشري مورد جيب تنميته وتطويره 

  2.املعطيات البيئية و التكنولوجية املورد االسرتاتيجي املهم يف املؤسسة نتيجة التغيري يف

  أهداف، أمهية، ووظائف ادارة املوارد البشرية املطلب الثالث: 

  / األهداف:1

 :ميكن بلورة أهداف إدارة املوارد البشرية يف املنظمات املعاصرة على النحو التايل

�حسن الطرق  احلصول على األفراد األكفاء للعمل يف خمتلف الوظائف من أجل انتاج السلع أو اخلدمات -

  و أقل التكاليف وحتقيق امليزة التنافسية. 

 والنوعية احملددة االستفادة القصوى من جهود العاملني يف انتاج السلع أو اخلدمات وفق املعايري الكمية -

  سلفا.

  العمل فيها. انتماء ووالء العاملني وتنمية عالقات التعاون بينهم والعمل على ز�دة رغبتهم يف حتقيق - 

  تنمية قدرات العاملني من خالل تدريبهم ملواجهة التغريات املتالحقة يف البيئة التنافسية . -

  ومكاسبهم املادية تهمجيتوفري بيئة عمل مشيدة متكن العاملني من أداء عملهم بصورة جديدة وتزيد من انتا -

حلوادث العمل الصناعية  املهام اليت تعرضهم ىسياسات موضوعية متنع سوء استخدام العاملني وتتفاد إجاد -

  .واألمراض املهنية

والتدريب والتطوير  رص جلميع العاملني يف املؤسسة من حيت الرتقية واألجورفحتقيق العدالة وتكافؤ ال - 

  ك. عندما يصبحون مؤهلني لذل

                                                             
  .41- 40صالح سعید عودة ، مرجع سبق ذكره، ص  -  1

  .16عمر وصفي عقیلي، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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  يتوقع العاملون أيضا وجود ضمان اجتماعي وصحي جيد. -

 ومقرتحا�م للمسئولني قبل تزويد العاملني بكل البيا�ت اليت حيتاجو�ا بغرض أداء أعماهلم وتوصيل أرادهم - 

 اختاذ قرار معني يؤثر عليهم.

 أمهية إدارة املوارد ينسجم وطبيعة عمله مل يف املؤسسة ومباعفاظ �لسجالت املتعلقة بكل شخص ياالحت -

  .البشرية

  

  / أمهيتها:2

  تتمثل أمهية إدارة املوارد البشرية يف احلصول على النتائج التالية :

  .وذلك �ن يكون متوفر و�بتا، ومتاح :أن يكون الورد البشري مستقرة - 1

  اعة. بنجام بعمله وكيفية القيام به ملأن يكون الورد البشري ذات كفاءة: حيث عليه اإل - 2

  . شخص املناسب يف الوظيفة املناسبةأن يكون املورد البشري فعال: حبيث تضع ال - 3

  وذلك لكي يتأقلم مع التغريات احلاصلة يف جمال التسيري :أن يكون الورد البشري متكيف - 4

  املتواصل.والتكنولوجيا.. اخل، وتتم هذه العملية عن طريق التكوين 

  

  / وظائفها: 3

ختتلف عن  تتسم إدارة املوارد البشرية �لقيام مبختلف األنشطة الوظيفية املتعلقة �لعاملني يف املؤسسة، إذ أ�ا ال

، والتوجيه والرقابة الوظائف اليت متارسها اإلدارات الوظيفية األخرى من حيث املهام اإلدارية كالتخطيط والتنظيم

  �ا. تتعلق بطبيعة األداء املناط )اإلدارات متارس أنشطة فنية (تنفيذية غري أن كل من تلك

  :ف رئيسية ووظائف مساعدة تتمثل يفوفيما خيص إدارة املوارد البشرية فلها وظائ

 :دارة املوارد البشرية وتتمثل يفالوظائف الرئيسية إل

ؤسسة من حشت واجبا�ا ومسؤوليا�ا حتليل العمل: حتديد معامل كل وظيفة من الوظائف املوجودة يف امل -أ

  .ومتطلبا�ا والشروط اليت جيب أن تتوفر فيمن يشغلها مث القيام بتوصيف الوظيفة

 ختطيط القوى العاملة: �تم بتحديد احتياج املؤسسة من أنواع وأعداد العاملني، ويتطلب هذا حتديد - ب

منها واملقارنة بينهما لتحديد صايف العجز والز�دة ، وحتديد ما هو معروض ومتاح طلب املؤسسة من العاملني

  يف القوى العاملة �ملؤسسة.
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االستقطاب: وهو العملية اليت ميكن من خالهلا جذب طاليب العمل للتقدم للمؤسسة لشغل الوظائف  -ج 

ون الشاغرة عن طريق نشر مواصفات الوظيفة ومتطلبا�ا، وقد يكون هذا اجلذب من داخل املؤسسة وقد يك

 تصة �إلعال�ت ووكاالت العمل أومن خارجها، وذلك بشدة وسائل كالصحف اليومية والصحف املخ

  االتصال �ملعاهد واجلامعات. 

طلبات  و�تم هذه الوظيفة �لبحث عن العاملني يف سوق العمل، وتصفيتهم من خالل :االختيار والتعيني -د

املناسب يف  ، وذلك ضما� لوضع الفردوغريها من األساليببالت الشخصية ، واالختبارات واملقاالتوظيف

  .املكان املناسب

أجرها،  و�تم هذه الوظيفة بتحديد القيمة واألمهية النسبية لكل وظيفة ، وحتديد :تصميم هيكل األجور - ه

مقابل سليم  انضمرة سليمة لنظام األجور حىت يتم وحتديد درجات أجرية للوظائف، كما �تم الوظيفة �دا

  للقيم واألمهيات املختلفة للوظائف املختلفة. 

تصميم أنظمة احلوافز: و�تم الوظيفة منح مقابل عادل لألداء املتميز، وميكن حتفيز العاملني على أدائهم  -و

  الفردي أو أدائهم اجلماعي، فتظهر احلوافز الفردية واحلوافز اجلماعية، وأيضا هناك حوافز على أساس املؤسسة

  .ككل

تصميم أنظمة مزا� وخدمات العاملني: �تم املؤسسات مينح عامليها مزا� معينة مثل املعاشات والتأمينات  -ز 

خدمات مالية  اخلاصة �ملرض والعجز والبطالة، كما �تم املؤسسات بتقدمي خدمات للعاملني يف شكل

  ، وقد متتد إىل اإلسكان واملواصالت وغريها.واجتماعية ور�ضية

وغالبا  تقييم األداء: �تم كل املؤسسات تقريبا بتقييم أداء موظفيها، ويتم ذلك من خالل أساليب معينة -ح

ما يقوم �لتقييم الرؤساء املباشرون بغرض التعرف على الكفاءة العامة للعاملني وبغرض التعرف على أوجه 

  ء.القصور يف هذا األدا

 معارف ومهارات العاملني، وتوجيهريب بغرض رفع كفاءة و التدريب: متارس املؤسسات أنشطة التد -ط

اجتاها�م حنو أنشطة معينة وعلى املؤسسة أن حتدد احتياج املرؤوسني للتدريب، وأن تستخدم األساليب 

  . بة، وأن تقيم فعالية هذا التدريبوالطرق املناس

 فية املختلفة للعاملني �ملؤسسة،ختطيط املسار الوظيفي: �تم هذه الوظيفة �لتخطيط للتحركات الوظي -ي

القرد ونقاط  وحيتاج هذا إىل التعرف على نقاط القوة لدي يما ميس النقل والرتقية والتدريبوعلى األخص ف

  1.الضعف لديه

                                                             
  .29، ص2014رافدة الحریري، اتجاھات حدیثة في إدارة الموارد البشریة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،  - 1 
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 ماهية التدريباملبحث الثاين : 

 

املوارد  أصبح العنصر البشري من أهم املوارد اليت متتلكها املؤسسة حيث ميكن من ز�دة قيمة هذه

أو نشاطها  من خالل االستثمار يف تنمية مهارا�ا، وقدرا�ا ولن يتسىن ألي مؤسسة اليوم مهما كان حجمها

 أغلب الدراسات الرقي للمستوى التنافسي إال �دماج التدريب ضمن اسرتاتيجيا�ا، فالتدريب كما جتمع

  املؤسسات .واألحباث يعترب من أهم السياسات اليت تساعد على فعالية أداء 

  

 مفهوم التدريب وتعريفه.املطلب األول :  

  

إن مهمة إدارة وظائف إدارة املوارد البشرية ال يقتصر فقط على ختطيط احتياجات العمالة، وتوفري هذه 

ختطيط برامج  االحتياجات بل هي أمشل من ذلك فهي تشمل أيضا عملية حتسني كفاءة األفراد عن طريق

أسس سليمة لتحقيق  تنفيذها �دف إعداد العاملني يف املنظمة ملمارسة أعماهلم وفقتدريبية واإلشراف على 

بسبب الدور الفعال، الذي  أهداف املنظمة، ولذلك يعترب التدريب من أكثر املواضع اليت القت اهتماما كبريا

  1يلعبه يف تطوري األداء لألفراد .

o تعاريف التدريب 

  

الوقت  ملوارد البشرية اليت استحوذت على اهتمام كبري خاصة يفيعد التدريب من أهم وظائف إدارة ا

إثراء مفهومه و  احلاضر ولذلك تعدد التعاريف و اختلفت وجهات النظر بني الكتاب والباحثني مما أدى إىل

  سنحاول تقدمي بعض التعاريف منها ما يلي:

    

                                                             
 .220عمر وصفي عقیلي، مرجع سبق ذكره ، ص  -  1
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بعض الكتاب �نه "اجلهود اإلدارية أو التنظيمية اليت �دف إىل حتسني قدرة اإلنسان على األداء  عرف -

 1.حمدد يف املنشأة اليت يعمل فيها"العمل معني أو القيام بدور 

املستوى  ركز الكاتب يف هذا التعريف على اجلهود وقدرات األفراد لتحسني الكفاءة و القيام بعمله وفق

املعلومات و املهارات لدى  واملقصود �جلهود هي اجلهود العضلية و الذهنية، أما القدرات يف جمموعةاملطلوب، 

  الفرد.

  2له".عم ، وز�دة معرفة ومهارة الفرد ألداءالتدريب هو النشاط اخلاص �كتساب" ويعرف فيلبوا:

التأدية  خالل هذا التعريف جند أن التدريب يعرب عنه على أنه تزويد الفرد مبهارات، و معارف جديدة، و من

  عمله �فضل طريقة ممكنة.

حتسني، وصقل  أنه عملية خمططة تقوم �ستخدام أساليب و أدوات �دف": ويعرفه عمر وصفي عقيلي

و  كفاءتهالتعلم لرفع مستوى   لألداء الكفء من خاللاملهارات، والقدرات لدى األفراد وتوسيع نطاق معرفته، 

  3.نشأة اليت يعمل �ا كمجموعة عمل"�لتايل كفاءة امل

  :حلافظ العواملة فقد عرفه كما يليأما �ئل عيد ا

  " التدريب عملية نظامية هادفة إىل إعداد العناصر البشرية املؤهلة يف خمتلف ا�االت اإلدارية و

كفاء�ا و  عناصر و العمل على تطويرها و رفعتزويد القطاعات اإلنتاجية حلاجا�ا من هذه الاملهنية والفنية، و 

املواد العملية  أبعاد رئيسية هي املدرب و املتدرب و الربامج التدريبية اليت تتضمن 3يرتكز التدريب على 

  4 واألساليب وغريها من اجلوانب املادية و املعرفية.

حماولة يف  شحادة:" على أنه ز�دة املهارات واملعرفة احملددة يف جماالت معينة �إلضافة إىل كونه ميويعرفها نظ

  املعارف و طرق ز�دة وعي املتدربني �هداف املؤسسة اليت يعملون �ا بعبارة أخرى التدريب هو عملية تعلم

                                                             
 .232، ص  1996مصطفى نجیب شاویش ،" إدارة الموارد البشریة ، دار الشروق ، عمان، األردن ،  - 1

* Filppot. principles of personnel management, New york magraw Hillco 1971. 
2
  .225ص  صالح سعید عودة، مرجع سابق ، -  

3
  .220عمر وصفي عقیلي ، مرجع سابق ، ص  -  

 .147، ص  1995، مرکز أحمد یاسین الفني ، عمان، األردن ، 2نائل عبد الحافظ العوالمة ، " تطویر المنظمات" ، ط - 4
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  1.وسلوكيات جديدة تؤدي إىل تغريات يف قابليات األفراد ألداء أعماهلم"

  ويؤكد على أن اخلريات، و املهارات و املعارف ال بد أن ترتبط بصورة مباشرة حباجته، يف تطوير وتنمية أدائه.

وسنحاول أن  ومن هذه التعاريف السابقة ، ميكن أن نقول أن كال منها يقدم وجهة نظر معينة للتدريب

مستوى مستهدف من الكفاءة  اهلادفة إىل حتقيقنقدم تعريفا شامال:" �نه جمموعة من األنشطة ، و العمليات 

  احلالية و املستقبلة". و الفعالية و املقدرة يف املورد البشري اليت تناسب مع ظروف عمله

o مفاهيم أساسية للتدريب  

  النشاط. تسليط الضوء على مضمون التدريب ميكن عرض بعض النقاط األساسية اليت يقوم عليها هذا

  األداء. حد ذاته، وإمنا وسيلة لتحقيق غاية، والغاية منه هي حتسني كفاءة التدريب ليس غاية يف -

  برامج تدريبية. إنتاج األفراد التدريب طيلة شغلهم لوظيفة معينة فهناك ظروف معينة اليت تتطلب وضع -

ني، التدريب ليس عالج جلميع املشاكل فهناك مشاكل ال ميكن حلها �لتدريب مثال سوء االختيار والتعي -

  فالتدريب ليس إال وسيلة لصقل وز�دة مهارات، وقدرات األفراد.

  األداء لدى الفرد. التدريب يعترب فرصة للتعلم واالستفادة، وهذا ال �يت إال بتوفري الرعية يف التعلم وحتسني -

اليت  املعلومات التدريب ال يقوم على جمرد إلقاء معلومات نظرية بل جيب أن يقرتن تدريب عملي على -

  تلقاها القرد.

واإلحصاء يف مجع  يقوم التدريب على قواعد و أسس تعتمد على التخطيط يف تصميم الربامج التنفيذية -

  وحتديد االنتاجات ومجع املعلومات وحتليلها، و على علم النفس الصناعي يف تصميم بعض أساليب التدريبية.

اآلخر فكل  ية العمل فيها و من مستوى إداريطبيعة التدريب ختتلف من منظمة إىل أخرى حسب نوع -

  مستوى من املستو�ت اإلدارية يتطلب نوع معني من املهارات و القدرات.

حيتاج إىل  يعترب التدريب نشاط مستمر يف املنظمة ما دامت قائمة و تقدم منتجات ولذلك الفرد العامل -

  2التدريب كلما استدعت الظروف ذلك.

  
                                                             

  .52، ص 2000نظمي شحادة، دمحم الباشا وآخرون ،" إدارة الموارد البشریة " دار صفاء للنشر و التوزیع ، عمان، األردن ، ط  -  1

  .220عمر وصفي عقیلي ، مرجع سابق ، ص  -  2
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  : املسؤول عن التدريباملطلب الثاين 

  

املسؤولية مشرتكة والبعض  تعددت وجهة النظر اليت حتدد مسؤولية التدريب ، حيث حتددها البعض على أ�ا

يذية او مسؤولية األخر حيددها على أ�ا مسؤولية العاملني القدامى وآخرين على أ�ا مسؤولية اإلدارة التنف

  1اإلدارة العليا

  مسؤولية مشرتكة : - 1

التدريب �إلمكانيات الالزمة للتدريب  املسؤولية تكون بني اإلدارة العليا واليت تعمل على متويل هذاوهذه 

املوجودون حتت ر�سته وبقدرا�م ومهارا�م  والرئيس املباشر كونه أدري بظروف العمل اليت يعيشها األفراد

تدريبه ألنه هو العنصر املهم يف العملية نفسه الذي يراد  تدريب أو عدم حاجتهم له ، والفردومدى حاجا�م لل

  .سداً يستطيع تضييع تلك اجلهود واألموال اليت تبذل يف سبيل تدريبه  التدريبية السيما وأن املعين �لتدريب فال

  مسؤولية التدريب من مسؤولية العاملني القدامى : - 2

العمل،  عن طريق تعيينه مساعدا يفمن هذه الناحية تدريب الفرد اجلديد يكون من مسؤولية الفرد القدمي 

الدور الذي يقوم به،  وذلك ألن الفرد اجلديد يف بداية تعيينه ال يعرف طبيعة العمل يف اجلهة اليت عني فيها وال

يقوم به وتدريبه على طبيعة  على ما جيب أن الطالعهوهنا تظهر مسؤولية الفرد القدمي اجتاه الفرد اجلديد 

  الناحية تظهر عدة أخطاء و ذلك لألسباب التالية:العمل، ولكن من هذه 

  عدم اهتمام الفرد القدمي بتدريب الفرد اجلديد. -أ

منافسا يف  شعور الفرد القدمي �لعداء للفرد اجلديد كونه ال يتلى أجرا مقابل ذلك و أنه خيلق لنفسه - ب

  العمل.

  ريده للفرد اجلديد.قد ال يكون للفرد القدمي القدرة الكافية لتوضيح وشرح ما ي -ج

                                                             
  . 346، الدار الجامعیة ، اإلسكندریة ، ص 5احمد ماھر ، إدارة الموارد البشریة ، ط  - 1
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للرفع من  إن هذا الرأي يقتصر على تدريب العاملني اجلدد متناسبا متاما تدريب العاملني القدامى ذلك -د

  على التطور يف جمال عمله. اطالعهممستوى األداء و 

  :مسؤولية التدريب من مسؤولية اإلدارة التنفيذية - 3

هي من تدير مسؤولية التدريب بصورة مباشرة أو جلب خرباء  اإلدارة التنفيذية إن هذا الرأي حيبب إن تكون

يعملون حتت إشرافها أو حتت إشراف قسم خاص �لتدريب، وقد ملح هذا الرأي إىل وجود  التدريب الذي

  خاص �لتدريب وذلك ما يساعد املؤسسة على حسن املتابعة لسريورة التدريب . قسم

  : العلياتدريب من مسؤولية اإلدارة مسؤولية ال - 4

تكمن يف ختطيط برامج التدريب ومراقبة تنفيذها والتأكد من حتقيقها  تكون هنا املسؤولية اإلدارة العليا اليت

  على إدارة متخصصة تكون مسؤولة أما اإلدارة العليا عن كل ما يتعلق �لتدريب،  ألهدافها وذلك �لضغط

 بدراسة احلاجة التدريب وتقرر ميزانية وكذا إشراك كافة إدارات املؤسسة �إلنفاق على برامج وهي اليت تقوم

  .التدريب وتكاليفه

العملية  وكل هذه األداء تصب يف قالب واحد أو نتيجة إىل اجتاه مشرتك وهو حسن التسيري

مشرتكة بني مجيع  املسؤولية إ�ا مسؤوليةالتدريب من مجيع نواحيها املادية والبشرية ، لذا نفقد رأينا يف هاته 

اإلدارات بتوظيف جزء يف التدريب  أفراد املؤسسة ككل عن طريق وضع إدارة مستقلة للتدريب تتوزع على مجيع

كل إدارة ووضع اخلطط التدريبية مبا يتماشى  يعملون على حتديد االحتياجات التدريبية بدقة وموضوعية يف

  1.ة اإلدارة العليا ومجيع اإلداراتمبوافق ذها ومراقبتها وكل هذاواملؤسسة والعمل على تنفي
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 أمهية التدريب و اهدافهاملطلب الثالث : 

  

مجيع الدول  يستقطب موضوع التدريب اهتمام الباحثني و اهليئات الرمسية و املؤسسات االقتصادية يف

، ومن االقتصادية و التكنولوجية ومواكبة التغريات املقدمة �عتباره أساسيا حتتاج املؤسسة إىل توافره يف مواجهة

واملفكرين االقتصاديني، وإن يكن بدرجات  الطبيعي أن يكون التدريب موضوع اهتمام العديد من الكتاب

التعرف على أمهية التدريب  املطلبسنحاول يف هذا  متفاوتة و ذلك ألمهيته وما مدى حتقيقه لألهداف، لذا

األول  الفرعسنتناول يف  فروعإىل ثالث  املطلبخالل تقسيم  وفوائده و الظروف اليت تستدعيه، وذلك من

 .التدريبية دورالثالث سوف نستويف  الفرعالتدريب أما  اهدافالثاين  والفرعأمهية التدريب 

 أمهية التدريب -أ

 لتحقيق من خالل تقسيم برامج تدريبية هو إزالة جوانب إن اهلدف األساسي الذي تسعى املنظمة

الفرد على أداء  الضعف والقصور يف أداء الفرد العامل سواء كان هذا األداء حاليا أو متوقع مستقبال فعدم قدرة

الوظائف املنسوبة إليه وفق املستوى املرغوب فيه من قبل املنظمة فمثل نقطة ضعف جيب عليها جتاوزها، إن 

اهلدف العام للمنظمة ، و ميكن  اهلدف العام للتدريب يتطلب وجود أهداف فرعية بتحقيقها، بتحقيق حتقيق

  حصر هذه األهداف الفرعية يف أربعة أهداف رئيسية هي:

  اكتساب الفرد مهارات و معلومات و خربات تنقصه. - 1

  حتسني وصقل املهارات و القدرات املوجودة لدى الفرد. - 2

مسؤولية يف  فراد الذين يتوفر لديهم االستعداد للرتقي يف السلم الوظيفي لشغل مناصب أكثرإعداد األ - 3

  1املستقبل.

  أهداف التدريب - ب

املخطط  ، إنسانية من خاللالتدريب يف صورة نتائج اقتصادية، فنية ميكن أن نعرب عن أهداف

  التايل:
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  ) خمطط اهداف التدريب01(شكل رقم 
 

  

  295ص 1998 ، القاهرةار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دعلي سلمى، إدارة املوارد البشرية املصدر: 

  

  

    

 األهداف العامة للمؤسسة

 

 تعديل السلوك -

 حتسني األداء الفردي  -

 تنمية عمل الفريق  -

ختفيض املنازعات بني  -

 األفراد

 تنمية مهارات التفاوض  -

           ز�دة االنتاج  -

              حتسني اإلنتاجية -

 ختفيض الفاقد والضائع -

حتسني استغالل الطاقات  -

 املتاحة

 

 

      ز�دة املبيعات تنمية -

      احلصة السوقية ز�دة -

              معدل النمو -

                  العمالء  شكاويختفيض  -

 املنافسني التفوق على -

 

 اهداف

 فنية

 

 اهداف

 انسانية

 

اهداف 

 اقتصادية

 

 حتديد االدارة العليا أهداف التدريب
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 ويهدف التدريب على اختالف أمناطه إىل حتقيق ما يلي:

   knowlege develepement: تنمية املعارف  - أ

واجتاها�م وحتديثها وتكريسها خلدمة أهداف املنظمة أي ومعلوما�م  وتركز على تنمية معارف املتدربني

ومعلوما�م وفقا للمستجدات اليت جيب اإلملام �ا إلتقان العمل وما يتبع ذلك من  االرتقاء مبعارف العاملني

 والتعليمات وأساليب وإجراءات العمل ومعرفة االختصاصات واملسؤوليات والواجبات وعالقات معرفة للنظم

  العمل .

  skinlls and abilitise devlopments: تنمية مهارات العاملني وقدرا�م   -  ب

 بتنمية وحتديد املهارات والقدرات واالستعدادات لدى الفرد ألداء عمل معني بكفاءته وفاعلية �تم

  .وسالسة

   behavior and attetude devlopments :تنمية السلوك واالجتاهات االجيابية   -  ت

جمموعة العوامل الذهنية  وحنو املنظمة وز�ئنها وا�تمع حيث يسهم التدريب يف تنميةحنو العمل وبيئته 

التدريب على حتسني هذه االجتاهات  اليت تتفاعل مع بعضها لتكوين آراء املتدربني اجتاه قضا� معينة ويعمل

يؤثر �لتايل على خالل محاسه حنو عمله مما  حيث يتخذ صاحبها موقفا اجيابيا حنو العمل ويظهر ذلك من

  1.لتتمكن من اجناز بكفاءة أفضل األداء الوظيفي حيث تتظارف عليه العوامل جمتمعة

  

 أنواع التدريباملطلب الرابع : 

  

االرتفاع  ، و ذلك من خالل تنمية قدرات األفراد ولتحقيق أهداف املؤسسة �عتبار أن التدريب وسيلة

الوظيفي، وخيتلف من  املستوىأهداف اهلدف منه وطبيعة العمل، و مبستو�ت أدائهم، فإنه خيتلف �ختالف 

األفراد املالية، وإمكانيا�ا، و عدد  مؤسسة األخرى حسب طبيعة العملية اإلنتاجية نفسها و حسب مقدر�ا

عديدة ألنواع التدريب، فهناك من  تقسيمات على ذلك ميكن أن نقول أن هناك الذين يعملون �ا و بناءً 
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املستوى الوظيفي أو نوع الوظيفة و أخرون يصنفو�ا  حسب اهلدف منها ، وهناك من يصنفها حسبيصنفها 

  1 وهذا ما سوف نتناوله يف حبثنا هذا. حسب املكان، و حسب مرحلة التوظيف

I.مرحلة التوظيف حسب:  

من مشرفني  العاملني ال يقتصر التدريب على فئة معنية من العاملني دون أخرى بل يشمل كافة أنواع فئات

  إىل نوعني مها: التوظيف وعمال صناعيني...إخل، ولكن بشكل ميكن تصنيف التدريب حسب مرحلة

  التدريب يف املرحلة األوىل من التوظيف: ويقصد به تدريب العاملني اجلدد. -

   التدريب يف مراحل متقدمة من التوظيف : و هو تدريب العاملني القدامى. -

  األوىل من التوظيف:) التدريب يف املراحل 1

�يئة األفراد  وهو التدريب الذي حيصل عليه الفرد يف األ�م األوىل من التحاقه لتعيينه يف الوظيفة، وهو مبثابة

إعالمهم أيضا �نشطة املنشأة  و وتعريفهم �لعمل اجلديد الذي أصبح مسندا لكل واحد منهم وكيفية أدائه

منهم و بكيفية النهوض �عبائها، وعالقة  يات الوظيفة اليت عني فيها كلوأهدافها وسياسا�ا ، و مبهام ومسؤول

يف حتقيق اهلدف العام للمنشأة الذي وجدت من  عمله �عمال اآلخرين ومدى مسامهة العمل الذي يقوم به

و التقيات، و اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة  كاألجور أجله كما حياط كل فرد منهم علما بظروف العمل

  2 العمل يف املنشأة. ملني، وغريها من األمور اليت تتعلق �نظمةللعا

 :هذا النوع من التدريب بدوره إىل وينقسم

  :التدريب التوجيهي -أ

اجلدد و خلق  يهدف إىل تقدمي املوظفني اجلدد للعمل لتحقيق العديد من األهداف منها الرتحيب �لعاملني

و إزالة الغموض أو اإلجابة  و�يئتهم للعمل و تدريسهم على القيام بهاجتاهات نفسية طبية هلم عن املشروع 

على التكيف و التأقلم مع الوظيفة  عن االستفسار اليت يبحث عنها املوظف، ويساعد هذا النوع من التدريب

  3 اليت يشغلها بسهولة وسرعة.
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الفرد  اليت سوف ميارسهاخصائص الوظائف و  تعليماتالتدريب التخصص االبتدائي: يتضمن واجبات و  - ب

  اجلديد.

املباشرون فيها  التدريب أثناء �دية اخلدمة: يف هذا النوع تشجع وتسعى املنظمات إىل أن يقوم املشرفون -ج

  بتقدمي املعلومات و التوجيه املستمر للمرؤوسني أثناء أدائهم للعمل .

  ) التدريب يف مراحل متقدمة من التوظيف:2

مهارات و  لني القدامى يف املنشأة، ويهدف هذا النوع من التدريب الكتساب العاملنيويقصد به تدريب العام

قدرا�م يف إجناز  معارف جديدة يتطلبها التقدم يف العلوم اإلدارية ، و التكنولوجيا فيساعدهم على حتسني

العمل ، وميكن تقسيم يف  العمل وتطوير املعارف واملهارات اليت اكتسبوها من قبل مما يؤدي إىل رفع كفاء�م

  العاملني القدامى إىل أربع فئات:

 موظفي قاعدة اهلرم: وتشمل أعمال صناعية وفنية متنوعة.  

 .جمموعة املستوى اإلشراف األول: ومتثل اإلدارة املباشرة  

 وى األوسط: ومتثل اإلدارة الوسطى.جمموعة املديرين يف املست  

  اإلدارة العليا.ى األعلى: ومتثل جمموعة املديرين يف املستو  

طبيعة، ونوع العمل  وجتد اإلشارة هنا إىل أن املؤسسة تضع لكل جمموعة بر�مج تدريسي خاص �ا يتوافق مع

ال يتناسب بنفس درجة  الذي تقوم به، فما يناسب جمموعة ما من مهارات، و نوع معني من التدريب قد

  1األنواع التالية:األمهية جمموعة أخرى، ويتضمن التدريب العاملني القدامى 

  : ة والنقلغرض الرتقيبالتدريب   - أ

ترغب املنظمة اسنادها له، سواء كانت ترقية  يكون هذا التدريب من أجل إعداد الفرد لشغل وظائف جديدة

  معارفه يف الوظيفة اجلديدة . و �لتايل تزيد من مهاراته و أو نقل من منصف ألخر
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  تطبيق النظم املستعملة) التدريب بغرض جتديد املعلومات: ( بغرض  -  ب

ويتضمن املعلومات احلديثة اليت ينبغي تقدميها للموظف يف التخصص الذي ميارسه، وتدعوا احلاجة دائما إىل 

  1.تعميم هذا النوع من التدريب يف كل أنواع التخصصات

  التدريب للتهيئة للمعاش: -ت 

�يئة كبار السن للخروج على املعاش،  وهو نوع حديث للتدريب ، و يطبق يف ا�تمعات الراقية حيث يتم فيه 

والبحث عن اهتمامات األخرى غري الوظيفة و السيطرة  فيتم تدريبهم على البحث عن طرق جديدة للعمل

ات الفراغ اليت ل والضجر بسبب أوقاملعاش ومنه القضاء على املل على الضغوط والتوترات اخلاصة �خلروج على

  2.جيدون نفسهم فيها

  

II. حسب املستوى الوظيفي:  

  إىل أربعة أنوع نوردها فيما يلي: هميكن تقسيم

  / التدريب املهين:1

التدريب يف جمال احلرف اليت تتطلب مدى كبري و متنوع من املهارات، واملعرفة واالستقاللية، يف احلكم  وهو 

والتقدير، ويعترب هذا النوع من التدريب نظام من خالله يعطي الفرد التوجهات واخلربة أو املمارسة داخل أو 

 3خارج العمل.

ية و احلرفية واليدوية و امليكانيكية للعاملني إذ يهدف إىل ويقسم هذا النوع من التدريب بتسمية املهارات الفن

واحلرفية واليت  إكساب األفراد مهارات و معارف ألداء مهنة معنية تربط مبجموعة كبرية من األعمال املهنية

  4تتطلب مهارات حمددة و�هيال يدو�.
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العاملني اجلدد  ، كما يشملينتمون إىل املستو�ت التنفيذية ويشمل هذا النوع من التدريب فئة العاملني الذين

أمثلة هذا النوع من التدريب  و من والقدامى، ويتم داخل املؤسسة أو خارجها يف مراكز التدريب املهين اخلاص

    1.أعمال الكهر�ء، التجارة، امليكانيك ، الصيانة ، التشغيل تصليح اآلالت املكسرة ، صيانة احلديد... إخل

  :/ تدريب التخصصي2

يشمل هذا النوع من التدريب الوظائف أعلى من الوظيفة الفنية و املهنية فهو يتطلب خربات و معارف  

لفرد �ملعارف واملهارات التقنية، ومن ا ، إذ يعمل على حتسني وتزويدمتخصصة ملزاولة مهن أو عمل متخصص

  :أمثلتها

، و املشرت�ت واملبيعات واألعمال اهلندسية....إخل، وهذه اإلنتاج، هندسة الصيانة، األعمال احملاسبة هندسة

على حل املشاكل املختلفة و  املعارف واملهارات ال تكون روتينية ، وإمنا حتتاج دوما إىل التجديد واالبتكار

  2ر فيها.معاجلتها وتصميم األنظمة والتخطيط هلا ومتابعتها واختاذ القرا

أو  ،لفرد يتخصص يف مهنة متخصصة معينةويدعي هذا النوع من التدريب �لتدريب التخصصي لكون ا

  3.دقيقة ، و اليت تتم بطبيعة فنيةة، وهو يشمل جماالت واسعة من األعمال املتخصصختصص معني

  : تدريب اإلداري/ 3

الوسطى، أي العاملني  شرافية أو العليا أوفئات اإلداريني يف املستو�ت اال يشمل هذا النوع من التدريب

اسبة، ، واحمل، والقيادية، واملالية، فهو يتضمن جماالت واسعة ترتكز حول اجلوانب السلوكية�لوظائف اإلدارية

  4غريها.و  التنظيميةوالتخطيطية، والرقابية و 

مستوى اإلشراف  وقد يرتكز التدريب بشكل خاص على العاملني يف اإلدارات الوسطى و العليا فعلى

األول الذين على عاتقهم مسؤولية قيادة وإدارة العمل الذي ميارسه عاملون آخرون ال يقومون بدورهم 

  .�إلشراف على آخرين
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أما على مستوى اإلدارة الوسطى وهو ذلك املستوى الذي يبدأ فوق مستوى اإلشراف األويل ،وإىل  

يف األجهزة  هلذا املستوى أمهية �لغة يف ز�دة كفاءة العمل مستوى أقل مباشرة من مستوى اإلدارة العليا و

األفراد العاملني  املختلفة و التنسيق بينهما فإنه حيقق االتصال بني كبار القادة و املستو�ت كما يتم ترشح

  الصاحلني بشغل وظائف اإلدارة العليا.

، وضع اليت تكون من مستو��االرئيسية أما التدريب على مستوى اإلدارة العليا يتضمن الوظائف 

  1.السياسات العامة ملؤسسة، و إجياد القرارات الرئيسية

القيادية واملالية تدريب اإلدارة يسعى إىل تنمية املعارف واملهارات و اخلربات حول اجلوانب السلوكية و ف

  2.القرارات كاختاذاحملاسبة، وكل ما يتعلق �لعمليات اإلدارية  و 

  

 تدريب املتدربني: 4/

دوره املهم يف �يئة و إعداد  يعترب املدرب من أحد العوامل األساسية اليت تقوم عليها العملية التدريبية سبب

بدورهم و ذلك بتطوير وتنمية  العناصر البشرية املؤهلة ، و يتم تدريب املتدربني بغرض إعدادهم للقيام

 وكيفية التعامل معهم بنياملتدر املهارات إىل إيصال املعلومات و املعارف و مهارا�م، ورفع كفاءا�م ليتمكنوا من 

  بنجاح.

  3.إىل املتدرب ويسعى هذا النوع من التدريب إىل تسهيل و تنظيم عمليات نقل املعارف و اخلربات من املدرب

  

III. حسب مكا�ا:  

يكون داخل  تصنيف أنواع التدريب حسب املكان الذي يتم فيه تدريب العاملني إىل نوعني فإما أن ميكن

  املؤسسة أو خرجها.
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  التدريب داخل املؤسسة :   - أ

يعترب هذا النوع من التدريب أكثر انتشارا بسبب اخنفاض تكاليفه مقارنة مع التدريب اخلارجي وكذلك 

ينتمون إليها أو من خارجها حبيث تتعاقد  لتدريب يقوم عن طريق مدربنيأقصر مدة التدريب فهذا النوع من ا

ويتم يف قاعات متخصصة للتدريب، أو قاعات  املؤسسة معهم إلجراء برامج تدريبية واإلشراف على تنفيذها

  1داخل املؤسسة أو يف موقع العمل .دراسة 

  هنا بطريقتني إما أن يكون يف مكانويعترب التدريب يف مكان العمل األكثر شيوعا، ويتوىل التدريب 

العمل الفعلي ، حيث يتلقى الفرد التوجيه واإلرشاد من الشخص املسؤول عنه حىت يتمكن من إتقان العمل، 

الظروف التي  وإما أن يكون التدريب خارج مواقع العمل و يف أماكن خاصة حمددة لذلك ولكن مزودة بكل

والفرق يكمن يف عدم  ويتم التدريب �لتعليم و التوجيه كما يف احلالة األوىل ،تجعلھا تكرار لمكان العمل الفعلي

  2.الرتكيز إىل تدريب الفرد وتعليمهتوجيه اهتمام كبري إىل اإلنتاج وتوجيه 

ويتميز التدريب يف مكان العمل سيولة نقل املعارف واملهارات إىل حيز الواقع العملية و �لتايل بسهولة  

   3.العمل أداءطرق التدريب مع ظروف  التدرب للربامج التدريبية و ذلك لتماثل وتشابه باالستيعا

  : التدريب خارج املؤسسة  -  ب

يف بعض األحيان تفضل املؤسسة القيام بتدريب العمال خارج حميطها و ذلك بسبب توافر األدوات 

  تدريبية أفضل. التدريبية املتاحة بشكل أفضل يف اخلارج و سبب عجزها يف إجناز برامج

تقوم  ، أو يتم عن طريق برامج حكومية فقدتدريب يف املؤسسات خاصة �لتدريبوقد يتم هذا النوع من ال

الدولة تدعم برامج التدريب من خالل مراكز التكوين املهين والتمهني ، ومن خالل الفرق التجارية والصناعية، 

  4سواء كانوا عاملني، �ملؤسسة أو غري عاملني �ا. وهي ترتكز على رفع املهارات و املعارف لدى األفراد
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IV. حسب الغاية منه:  

  ميكن تصنيف أنواع التدريب حسب الغاية منه إىل األنواع التالية:

  / برامج التدريب و توجيه:1

بطريقة ختلق  خيص هذا النوع من الربامج التدريبية العاملني اجلدد ، ويتمثل دورها يف تقدمي الفرد بعمله،

نفسه انطباع جيد عن املؤسسة، و العمل فيها، وتعريفه �حمليط الذي يعمل فيه، والذي يتمثل يف الوظيفة يف 

، وكذلك إعطائه فكرة عن الوظائف اليت سيستغلها، و الوظائف األخرى املماثلة، والعاملني الذين يقومون �ذه

  .لعامة للمؤسسةھداف ااأل طريقة العمل والدور الذي تلعبه هذه الوظيفة يف حتقيق

  وتطويره. أدائه فإشعار الفرد �مهية العمل الذي يقوم به، سيولد لديه وفيه يف حتسني

 ويعترب هذا النوع من التدريب مهم يف حياة العامل اجلديد ألنه سيساعده على التأقلم، و التكيف مع

  1عمله شكل جيد، و التأقلم بشكل عام مع احمليط الداخلي للمؤسسة. وأدائهالوظيفة اجلديدة، 

  / التدريب العالجي:2

قد خضع فيه لربامج  حيتاج الفرد إىل برامج تدريبية عالجية يف حالة فشله يف أداء عمل معني يكون 

الفشل فقد يكون  أسباب هذا تدريبية سابقة ، وهلذا تصمم املؤسسة برامج تدرييب �ين إلدارة النقص و معرفة

برب�مج التدرييب أو نسيان الطرق واألساليب اليت تعلمها، أو قد  هاستيعابنتيجة نقص يف قدرات الفرد يف 

يكون �جتا عن عدم إيصال معلومات من طرف املدرب بطريقة سليمة و بسيطة ، حبيث يسهل فهمها و 

، تستطيع املؤسسة إزالة النقائص اليت كانت سببا تعلمها بسرعة، ومبعرفة أسباب فشل الرب�مج التدرييب األول

  2.يف فشل الفرد واالستفادة من الربامج التدريبية
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  / التدريب على األمن:3

املسامهة و التعاون مع املشروع  األمن وكيفية االهتمام املشروعات الصناعية بتدريب العمال على ازداد 

التدريب يزداد وعي األفراد اجتاه األمن و  املكاتب، و �ذا النوع منيف توفري ظروف األمن داخل املصانع أو 

  1ومحاية نفسه حىت وهو خارج املؤسسة. ميتد دور هذه الربامج لرتشيد العامل لتوفري األمن

إذن يهدف هذا النوع من التدريب إىل حتسيس العامل �مهية األمن حلفظ سالمته وسالمة عمله ، و 

  غريها.تلكات املؤسسة من معدات وأدوات ، و مباين وخمزو�ت و أيضا احملافظة على مم

�لتايل هدف هذه الربامج هو الرقابة على اإلنتاج و وسائله �ملؤسسات ذات اجلودة اليت تقوم بتدريب أفرادها و 

 2.و احملافظة على اآلالت واألجهزة على الرقابة من احلوادث

  : فراد وتثقيفهم/ التدريب لتعليم األ4

�ا، ولكن قد تقوم بعض املشروعات بدور  التدريب فقط ألجل األعمال املطلوبة من األفراد القيام ليس

يف ا�االت العلمية ، و الثقافية، مثل العلوم اإلنسانية  يشبه دور املؤسسات التعليمية ، فنقدم ألفرادها دروسا

وإمنا من املتوقع أن تستفيد منه املؤسسة التدريب األفراد فقط،  واالقتصاد و التاريخ، وال يستفيد من هذا

 كريهم، وما لذلك من انعكاسات علىبطريقة غري مباشرة، وكنتيجة لز�دة املعرفة لدى األفراد، واتساع أفق تف

  3.أدائهم

  / التدريب االبتكاري و التدريب السلوكي:5

  :التدريب االبتكاري  - أ

تلجأ املؤسسة يف بعض األحيان إىل تصميم برامج تدريبية لإلبداع واالبتكار، فاإلبداع ليس مرهون مبستوى  

جديدة تتعلق مبنتوج أو طرق ووسائل اإلنتاج، ولذلك  الذكاء، و إمنا خيلق مناخ مالئم يساعد األفراد �فكار

ق نتائج غري عادية، فرتكز هذه الربامج التدريبية النوع من التدريب ألنه حيق �تم املؤسسات حاليا �دراج ، هذا
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أذهان األفراد کي يبدعوا ، وتعليمهم كيفية إجياد احللول للمشاكل اليت قد تواجه املؤسسة  على زرع األفكار يف

  وليس إعطائهم هذه احللول.

  :التدريب السلوكي -ب  

ترشيد سلوك العاملني مبا حيقق  دادات ويهدف هذا النوع من التدريب إىل تغيري و تعديل اجتاهات و استع 

أكرب قسط من الدافعية واحلماس و ز�دة الثقة �لنفس و املساعدة على االستقرار و العمل على تدريب األفراد 

يف العمل اجلماعي ، وفريق العمل وتنمية مهارات العمل اجلماعي و حسن إدارة الصراعات النامجة عن 

 فكلها كفيلة �ملسامهة يف معاجلة مشاكل العمل يف املؤسسة مثل دوران العمل، شريةالب املشاركة وصيانة املوارد

املستوى الرضى ، و  الالمباالة، الغيا�ت ... إخل، لذا على املؤسسة توطيد عالقة االنتماء والوالء والرفع من

  ذلك من خالل تطبيق برامج تدريبية سلوكية لدعم القيم والنتائج.

  / التدريب بغرض الرتقية: 6

يقصد مبفهوم الرتقية هو انتقال الفرد من وظيفة معينة إىل وظيفة أعلى منها مع حتمل مسؤوليات أكرب ، 

رغبة الفرد يف االرتقاء تولد لديه رغبة يف  وهذا يعين أن الوظيفة اجلديدة تتطلب مهارات، ومعارف خاصة �ا و

  منه وفق مستوى املطلوب. املعارف ألداء العمل املطلوباكتساب املزيد من املهارات ، و 

برفع  إن اكتساب املعارف واملهارات اجلديدة، قد يكون عن طريق تلقي األفراد الربامج التدريبية اخلاصة

لبعض العاملني قصد  املهارة، و ز�دة املعرفة لشغل الوظيفة اجلديدة، فقد تقوم املؤسسة بتصميم برامج تنفيذية

مباشرة، حيث يقوم الفرد بتدريب  م مبا حيفز األهداف العامة للمؤسسة كما يكون التدريب بطريقة غريتدريبه

نفسه على شغل وظائف أعلى من وظيفة احلالية و ذلك عن طريق دقة املالحظة ، لكيفية قيام الفرد آخر 

  1 �لعمل ، أو إحالل حمل شاغر الوظيفة أثناء تغيبه.
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 خطوات اعداد بر�مج تدرييبالث : املبحث الث.  

  

احلال اآلن حيث  ، وال حتظى �الهتمام املطلوب كما هولتدريبية القدمية روتينية و آليةلقد كانت العملية ا

  أصبحت متر خبمس مراحل أساسية ال تستغين الواحدة عن األخرى وهي كما يلي:

  حتديد االحتياجات التدريبية.• 

  ختطيط الرب�مج التدرييب.• 

  .تنفيذ الرب�مج التدرييب• 

  .تقييم الرب�مج التدرييب• 

 

 حتديد االحتياجات التدريبية.املطلب األول : 

  

  العاملني. تتحدد احلاجة إىل الرب�مج التدرييب من خالل حتليل املنظمة أوال واملهام �نيا، وأخريا حتليل

وأهدافها وهيكلها  كثقافة املنظمة ورسالتهايتطلب حتليل املنظمة فحصا وتشخيصا جلميع العوامل التنظيمية  

أي حيدد ويضمن احلاجة  التنظيمي، إذا أن كل عامل من هذه العوامل يساعد يف حتديد احلاجات التنظيمية،

املنظمة مركزة على اإلبداع فإن  اسرتاتيجية إىل التدريب يف جمال أو جماالت معينة، فعلى سبيل املثال إذا كانت

حاجتها إىل مهارات حمددة، كما وأن عملية  حاجتها إىل بر�مج تدرييب متنوع املهارات تكون أكثر من

التحليل التنظيمي قد تكشف للمخطط حاجة املنظمة إىل املوارد الالزمة لتنفيذ أي بر�مج تدرييب ويف هذه 

  .عوضا عن هذا الرب�مج بدائل أخرىاحلالة تساعد املنظمة على اللجوء إىل 

  هناك ثالث طرق رئيسية و أساسية تستخدمها املؤسسة يف حتديد االحتياجات التدريبية، وهي متكاملة

  مع بعضها البعض وهي: 
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  : / حتليل العمل1

مق عن يف هذه الطريقة يتم حتديد النواحي اليت جيب أن يهتم �ا يف الوظيفة و اجلوانب اليت تتطلب فحصا أع

  د املؤسسة الكتشاف مواقع القصور.طريق املشاهدة و املقابلة مع العمال واملسؤولني... إخل من أفرا

  / حتليل الفرد: 2

أوال ميلكون القدرة الالزمة  أي حتليل أداء العاملني و اكتشاف القصور الذي يعانون منه وإن كانوا ميلكون

  1للتدريب. أو الذين هم حباجةللتخلي عنه، و بذلك حيدد األشخاص املعنيون 

  / حتليل التنظيم:3

وتقومي فعالية التنظيم، وحتديد  ويهدف إىل حتديد درجة مالئمة التنظيم القائم لألهداف ومتطلبات العمل 

  2.لية تشخيص للوضع التنظيمي الفعليبعم التعديالت الالزمة لز�دة فعاليته، أي أن مسؤول التدريب يقوم

هذه األهداف  حتديد احلاجات التدريبية، توضيح األهداف اخلاصة �لرب�مج التدرييب وال بد أن تكون تتطلب

  قبلهم دقيقة وواضحة ومفهومة من قبل مجيع العاملني، إضافة إىل إمكانية تنفيذها من

  اليب و طرق حتديد احلاجة للتدريب: أس02الشكل رقم 
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 املطلب الثاين: ختطيط الرب�مج التدرييب 

 

  ومتر هذه املرحلة �حدى عشر مرحلة سنتطرق إىل كل واحدة منها فيما يلي:

بصفة مباشرة  : ويعين وضع عنوان مناسب للرب�مج التدرييب بصيغة بسيطة و وواضحة تدل. عنوان الرب�مج1

  عن االحتياجات األساسية اليت وضع من أجلها الرب�مج.

  شروط أساسية هي: . أهدافه: جيب أن تتوفر األهداف على ثالثة2

  : أي هلا عالقة وطيدة �لرب�مج وتدل عليه.هادفة -

  واقعية: أي ميكن حتقيقها و ليست خيالية.  -

  دقيقة: أن تكون متس مباشرة ا�ال املراد تطويره أو التغيري فيه.  -

  وميكن ذكر هذه األهداف العامة املقدمة يف الربامج التدريبية كما يلي:

  املعارف للمتدربني يف جماالت متعددة و متعلقة مبوضوع الرب�مج.* تنمية منظومة 

  * ترشيح وصقل منظومة القيم واالجتاهات املتعلقة بثقافة املؤسسة.

  * تنمية القدرات واملهارات للمتدربني يف عدة جماالت.

أو الفكري، وحبكم  ه. حتديد املتدربني: حبيث ال يبلغ عددهم حدا كبريا مينع فعالية التدريب خاصة الفين من3

  متدر� كحد أقصى. التجارب يف املؤسسات فإن أحسن عدد هو الذي ال يتعدى مخسة وعشرين

وكذا املدربني،  . حتديد الزمان الذي يستغرقه الرب�مج: ويكون هذا الزمان حسب وقت املؤسسة و املتدربني4

 خالل الفرتة الصباحية فقط، يوما بعد يومفهناك من يقوم �لتدريب طيلة أ�م األسبوع، وهناك من يقوم به 

  وكل هذا يدل على عدم وجود مقياس واحد لزمن التدريب.

موضوعات  . حتديد موضوعات التدريب: بعد حتديد األهداف يعمل املسؤولون على حتويلها ألنشطة مث إىل5

  تتالءم مع االحتياجات ، وحيدد هلا زمن معني يتناسب ووقت الرب�مج ككل.
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عقد رمسي  حيث يقوم �التصال �ملدربني وهذا بوضع :عملي الذي يتوىل إجراء الرتتيباتجتديد املنسق ال. 6

 ....... إخل) أو منمستشارين..... معهم بعد أن ختتارهم املؤسسة، وقد يكون من داخل املؤسسة (إداريني،

  1.خارجها

املدربني اختيار النوع املناسب من أساليب التدريب . حتديد أسلوب التدريب: �لتعاون بني املنسق العلمي و 7

  الذي يتالءم مع الرب�مج التدرييب و يسهل استيعاب العملية التدريبية من طرف املتدربني.

 . املنسق اإلداري: و هو حلقة الوصل بني املنسق العلمي و التنفيذيني املشرفني على إعداد التجهيزات8 

  2ريبية وكذا إعداد و استقبال املدربني و مجيع احتياجات الرب�مج.الالزمة للقيام �لعملية التد

. حتديد األدوات املناسبة: منها السمعية والبصرية و هنا لتنفيذ الرب�مج مثل التلفزيون و الفيديو و الكمبيوتر 9

  و غريها من األدوات.

 املتدربني واملادة جبميع أطرافها وخاصة. حتديد أساليب التقييم ومناذجه: وهذا التقييم العملية التدريبية 10 

  3التدريبية واملدربني و الرب�مج التدرييب جبميع تفاصيله بقدر اإلمكان.

  . إعداد اجلدول الزمين: و ذلك كما يف املثال التايل الذي يوضحه اجلدول.11
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 ): اجلدول الزمين للعملية التدريبية01اجلدول رقم (
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 . املطلب الثالث : تنفيذ الرب�مج التدرييب 

 

  هناك مرحلتني أساسيتني متر �ا هذه العملية مها مرحلة اإلعداد للتنفيذ ومرحلة التنفيذ.

تشمل  مرحلة يتم فيها وضع الرتتيبات الالزمة لتنفيذ الربامج التدريبية و أوال: مرحلة اإلعداد للتنفيذ: وهي

  الرتتيبات على ما يلي:

للمدربني  يتم إرسال دعواي للمرشحني و إعداد خطا�ت التكليف و إرساهلا اإلعالن و دعوات الرتشيح: -أ

  الذين مت التعاقد معهم بصفة �ائية.

  اد اليت ستدرج يف الرب�مج �التفاق مع املدربني.: وتتضمن مجيع املو إعداد امللفات - ب

الوسائل  : متابعة تنفيذ املستلزمات املتعلقة �مكنة التدريب وحتضري كلاخلدمات املساندة املصاحبة -ج

  املساعدة يف العملية.

�ريخ  ناملتابعة : وهي عملية يتأكد من خالهلا املسؤولني من إرسال مجيع التعليمات الالزمة لإلعالن ع -د

  1.العملية التدريبية واملكان وكذا القائمة النهائية للمشاركني

  :�نيا: مرحلة التنفيذ: وتتم كما يلي

  وضع اجلدول الزمين و التجهيزات واملطبوعات. - 1

   : وتتضمن ما يلي:التجهيزات واملطبوعاتأ/ وضع 

  �لنسبة للتجهيزات التدريبية:

  الرب�مج.اختيار املكان وفقا ملستلزمات  -

  .تصميم طريقة جلوس املتدربني -

  حتديد املستلزمات الضرورية من أدوات و معدات. -

    :جتهيزات املطبوعات تتضمن
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 استالم املطبوعات املكلفني �عدادها علميا: -

  إجراءات الطباعة وتوزيع املطبوعات على املتدربني. -

  ب/ وضع اجلدول الزمين: و يتم فيه ما يلي:

  بدء الرب�مج التدرييب و موعد انتهائه.موعد  -

  تنسيق التتابع الزمين للموضوعات التدريبية املختلفة. -

  1. خالل فرتة الرب�مجتوزيع العمل التدرييب -

  :متابعة املتدربني واملدربني - 2

  متابعة املتدربني:  - أ

  :ويتم من خالل 

  الوقت املناسب. التأكد من وصول الدعوات إىل األفراد املعنيني �لتدريب يف -

  التأكد من موافقة املسؤولني عن التدريب على مشاركة املتدربني املعنيني يف الرب�مج. -

  .)اخلأمسائهم ، مؤهال�م، وظائفهم و عناوينهم...(: خلاصة �ملتدربني، وتتضمن ما يليإعداد القوائم ا -

  املواقيت من طرف املتدربني.املتابعة اليومية هلم من خالل مراقبتهم و احلرص على احرتام  -

  ــ:: وهذه املتابعة تكون بمتابعة املدربني -ب 

  تذكري املدربني �لرب�مج و املواعيد املوافقة له من خالل االتصال �م يف الوقت املناسب. -

  .واد تدريبية وتقنيات مسعية بصريةتوفري املستلزمات اليت يطلبها املدرب من م -

  بني.تقدمي املدرب للمتدر  -

  .احملاضراتمتابعة سري 

    دفع خمططات املدرب يف الوقت املناسب. -
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 :افتتاح الرب�مج واإلرشادات املتعلقة بسريه - 3

  :افتتاح الرب�مج وحيتوي ما يلي -أ

  افتتاح الرب�مج يف الوقت املناسب. -

  شرح أهداف الرب�مج ومتطلبات املتدربني. -

  واألخذ �لتوقعات املقبولة.التعرف على توقعات املتدربني  -

  فسح على ا�ال للتعارف بني املتدربني. -

  اإلرشادات املتعلقة بتسيري الرب�مج: - ب

  احلرص على فهم أهداف الرب�مج و العمل على حتقيقها. -

  احلرص على احرتام قدرات املتدربني و إدماجهم يف األنشطة التدريبية القادرين عليها. -

  الربامج التدريبية ذات طابع عملي و ذات معىن للمتدربني. على جدول احلرص -

  احملافظة على احرتام املواعيد واجلدول الزمين. -

  حماولة معرفة وجهات النظر �لنسبة للمدربني و املتدربني. -

  تدربني الذين انتهوا من التدريب.توزيع الشهادات على امل -

  1املتابعة املستمرة لتنفيذ الرب�مج. -
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  : خطوات تنفیذ البرامج التدریبیة.03الشكل رقم 

 
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ان املصدر: من إعداد الطالب

  

 .املطلب الرابع: تقييم الرب�مج التدرييب 

  

العملية التدريبية  هذه املرحلة أخر خطوة من العملية التدريبية، لكن املعىن احلقيقة أ�ا تكون دائمة طوال تعد

ككل �لنجاح أو  تتجنب أي أخطاء ميكن الوقوع فيها، وهي أصعب مرحلة أل�ا حتدد مصري التدريب

  الفشل.

  الرب�مج التدريبية و مدى جناحها يفويعرف التقييم على أنه" تلك اإلجراءات اليت تقاس �ا كفاءة 

  1.التدرييب حتقيق أهدافها املرسومة، كما تقاس �ا كفاءة املتدربني واملدربني الذين قاموا بتنفيذ العمل
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 تنفيذ الربامج التدريبية

 اإلعالن و دعوات الرتشيح

 اإلعداد للتنفيذ

 اخلدمات املساندة 

           التجهيزات وضع اجلدول الزمين و 

 و املطبوعات

 املدربني و املتدربني إعداد

 اإلرشاداتافتتاح الرب�مج و 

 املتعلقة بسريه

 املتابعة

 اإلعداد للتنفيذ

 مرحلة التنفيذ
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 األهداف اليت ترمي إليها عملية التقييم :

  معرفة التغريات واألخطاء اليت حدثت خالل املراحل السابقة. -

  ى مدى استفادة املتدربني من التدريب.إعطاء صورة واضحة عل -

العملية  حتديد ومعرفة مدى جناح املدربني وحتقيق األهداف السابقة جيب اعتماد عدة طرق خالل -

  التدريبية.

  طرق التقييم : من أجل حتقيق األهداف السابقة جيب اعتماد عدة طرق خالل العملية التدريبية .

وهلذا  جناعته على بنية الرب�مج التدرييب جبميع عناصره،دريبية: تعتمد فعالية التدريب و تقييم الربامج الت  - أ

فإنه جيب أن يوىل مكانة خاصة للمسؤولني على عملية التقييم ليقوموا بتحديد أهم املقرتحات ومناقشة 

  تعزيزها. حلفاظ على ما تتضمنه من اجيابياتالسبل املمكنة لتفادي السلبيات و ا

كل ما  تقييم املدربني: يعترب املدربون الركن األساسي يف العملية التدريبية، أل�م هم القادرين على ترمجة   -  ب

    طرق  يتم تصميمه أو ختطيطه إىل عمل تدرييب فعال أو غري فعال و تتم عملية التقييم هذه بثالث

  هي:و 

االختيار  * تقييم املدربني قبل اختيارهم للمسامهة يف تنفيذ عملية التدريب اعتمادا على مسعتهم أو إخضاعهم

  يكشف قدرا�م احلوارية و السلوكية مع املتدربني.

  .الربامج التدريبية الطويلة املدى* تقييم املدربني خالل التدريب خاصة يف 

  رفة وجهات النظر للمتدربني يف مدربيهم.* التقييم فور انتهاء التدريب وذلك ملع

  : وغالبا ما تكون أربع عمليات فرعية وهي:/ تقييم املتدربني3

اليت تشملها  تقييم قبل بدء التدريب: ويتم فيها قياس مستوى معرفة املشاركني أو املتدربني �جلوانب املعرفية -أ

  .أدائهممعدالت  مشاركتهم يف الرب�مج و موضوعات الرب�مج وكذا مستوى مهارا�م وطموحا�م من خالل
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اخلطط  تقييمهم أثناء التدريب: وتتمثل يف املالحظة املباشرة لضمان سري عملية التنفيذ مبا يتفق مع - ب

ومالحظة ما ميلكه املتدربون  أسلوب املناقشة من طرف املدربني و مراقبة طريقة اإلجابة عناهااملرسومة سابقا، و 

  من فهم واستيعاب للربامج التدريبية. 

تقييمهم فور انتهاء الرب�مج التدرييب: وهذا يهدف إىل املقارنة بني نتائج التقييم اخلاصة �ملتدربني قبل  -ج

  بداية الرب�مج و بني النتائج احملققة أو الفعلية.

الرب�مج  عادة ما تكون فرتة التقييم سنة أو ستة أشهر من انتهاءو  تقييم بعد انتهاء الرب�مج التدرييب: -د

يف ممارستهم  لتحديد مدى رسوخ نتائجه لدى املتدربني، وحتديد مدى قدر�م على استثمار نتائج التدريب

  1العملية.

  وهناك طرق أخرى تعتمد يف عملية التقييم هي:

مشاعرهم قبل  تقبل الدارسني للرب�مج التدرييب ويتناول: أي حماولة التعرف على مدى تقييم االنطباعات - 1

  االنطباعات جيب مراعاة : هذا الرب�مج، وتعترب هذه املرحلة األرضية اليت متهل حلدوث التعلم فيها ولتقييم هذه

  حتديد املواد لتقييم -

  تصميم استمارة للتعرف على آراء الدارسني. -

  بدون أمساء.ضمان صدق االستجابة من خالل جعلها  -

  جيب مراعاة رأي املختصني كمدير التدريب أو مدير الرب�مج أو غريها. -

تقييم التعلم: أي أن حيصل املتدرب على معرفة أو يكتسب مهارة بطريقة تربوية خمططة وليس بطريقة  - 2

موضوعي يكون قبل الرب�مج و بعده لكل مندوب و يف ا�االت  عفوية، ويتم قياس التعلم على أساس کمي

  املنتظر حدوث التعلم فيها، و يكون حتليل النتائج حتليال إحصائيا يعتمد على معامالت
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  داللتها. ، و غالبا ما يعتمد على درجة الثقة يف مقارنة النتائج و مدىرتباط و درجات جمموعات أخرىاال

بني املمارسة   األداء: إذ جند هناك فرق بني حتصيل املعرفة واكتساب املهارة وتغيري االجتاه و/ تقييم التغري يف3

الفعلية لذلك، أي يف السلوك التنظيمي للمتدرب نتيجة حلضوره بر�جما تدريبيا، وللتعرف على هذا التغيري 

التدرييب، و ذلك من وجهة نظر  احلادث و مقداره ال بد من قياس األداء الفعلي للفرد قبل و بعد الرب�مج

  املعادلة التالية: املتدرب نفسه، رئيسه، مرؤوسيه وزمالئه وميكن أن حيلل األداء وفق

     الدافعية x املهارة x املعرفة = األداء 

  كما أن يقاس التغري يف األداء بعد عودة الفرد من الرب�مج التدرييب إىل عمله و انقضاء ثالثة أشهر مثال،

تعترب هذه الفرتة كافية لقيامه �لعمل الذي يظهر التغري احلادث يف أدائه إن وجد، وقد يرجع التغري يف حبيث 

نتيجة الرب�مج التدرييب  األداء إىل عوامل قد تطرأ يف املنظمة، حبيث تؤثر على أداء العاملني فيها ككل وليس

  ذاته.

التكلفة,  جة التدريب منها: ارتفاع اإلنتاجية, اخنفاضتقييم النتائج: هناك عدة أمثلة تعود على املنظمة نتي

  احلوادث وغريها. ز�دة العائد, اخنفاض معدل الدوران, نقص الشكاوي. ارتفاع الروح املعنوية, اخنفاض

  انتقال أثر التدريب. ولذلك جيب أن تقاس هذه املتغريات قبل و بعد بر�مج التدريب بوقت كاف حلدوث 

  ال التايل:وهنا ميكن طرح السؤ 

  كم من هذه النتائج يعود فعال إىل التدريب وليس لعوامل أخرى ؟  

  1.وقد ال يكون للمدرب دخل فيها

  وميكن أن ختلص إىل نتيجة وهي أن فعالية التدريب ال تتحقق حبسن التخطيط.
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التدريب و قياس  مشكلة تقييم فقط وإمنا تعتمد على دقة التنفيذ. مث تقييم النشاط التدرييب بشكل عام. وتعترب

  فعاليته من أهم املشاكل اليت تواجه املمارسني هلذه الوظيفة ويرجع ذلك إىل ما يلي:

  عدم االتفاق على ما جيب قياسه على وجه التحديد. -

  تعقد عملية القياس نتيجة وجود كثري من العوامل املطلوب قياسها. -

  1األساليب اإلحصائية احلقيقة للقياس. عدم توافر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .231صالح عبد الباقي, مرجع سبق ذكره: ص  -  1

  



 والتدريب مفاهيم عامة حول املوارد البشرية الفصل األول:    

44 

 

  

 : " خمتلف مراحل إعداد الرب�مج التدرييب"4الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .2003/  2004د  ،الشاملة، املركز اجلامعي �ملديةاملصدر: فرجاين بركايت، مذكرة التدريب يف ظل اجلودة 

   

 التنظيم حتليل

 حتليل األعمال 

 حتليل األفراد 

 حتديد االحتياجات

 

 حتديد األهداف 

 حتديد املهارات 

وضع املنهج التدرييب 

اختيار  ،اختيار األسلوب

 املدربني توفري املستلزمات

 تصميم الرب�مج التدرييب

 

حتديد  ،حتديد الثغرات

 ،مدى فعالية املدربني

إعطاء صورة واضحة 

على مدى استفادة 

 املتدربني

 

 تقييم الرب�مج التدرييب

 

وضع اجلدول الزمين 

لتنفيذ الرب�مج. متابعة 

املدربني واملتدربني. افتتاح 

الرب�مج واإلجراءات 

 بتسعیرة املتعلقة

 تنفيذ الرب�مج التدرييب
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 :فصلخالصة ال

  الذي يهدف إىل تنمية وتطوير مهارات املوظفني و ز�دة كفاء�م بشكل يعترب التدريب ذلك النشاط

 خاص ، و �لتايل حتسني اخلدمة �ملؤسسات و ز�دة انتاجيتها بشكل عام ، كما أنه يساعد يف مسايرة

كبري  االخرية اهتمام املؤسسات بشكل اآلونةالتطورات التكنولوجية ، وبلوغ أهداف املؤسسة ، لذا تشهد 

  �لدورات التدريبية .

 غري أن التدريب مير بعدة خطوات ، ميكن تلخيصها يف أربعة مراحل ، تتمثل املرحلة االوىل يف حتديد

املرحلة  يتألت ،على االحتياجات ق بتصميم الرب�مج التدرييب بناءً ، أما املرحلة الثانية فتتعلاالحتياجات التدريبية

حيح األخطاء اليت مت تدرييب، واخر مرحلة تتمثل يف تقييم الرب�مج التدرييب التصتتعلق بتنفيذ الرب�مج الالثالثة و 

  .الوقوع فيها

 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 :الفصل الثاين

عالقة تقييم األداء بوظيفة  

 التدريب
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 متهيد:

 يعد مصطلح أداء العاملني من املفاهيم اليت حضت �هتمام كبري من الباحثني واملفكرين يف جمال

عليه للحكم على فعالية االفراد داخل التنظيم، كما أنه االدارة، حيث يعترب اداء العاملني املقياس الذي يعتمد 

تعريفه االلتباس و  وبؤ ، ورغم ذلك ية ويغري احمليط �ي شكل من االشكالميثل نشاط يؤدي إىل نتيج

توضيح هلذا املصطلح و عالقته  الغموض �ختالف اجتاهات املفكرين لذا ارد� ان يكون موضوع هذا الفصل

  :يف هذا الفصل اىل ثالثة مباحث�لتدريب وقد تطرقنا 

  املبحث األول: مدخل لدراسة االداء.

  املبحث الثاين: تقييم االداء.

  .اثره على أداء العاملني املبحث الثالث: التدريب و
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 املبحث األول: مدخل لدراسة األداء 

 املطلب األول: مفهوم األداء  

 سوف حناول من خاصة يف اجلانب التنظيمي و تسيري املوارد البشرية، وهلذا يعد األداء من بني املفاهيم املتداولة

  :ات لتوضيح هذا املفهوم نذكر منهاخالل اعطاء جمموعة من التعريف

  ا املؤسسة  ومسؤولياته اليت تكلفه ألعمالهالتعريف االول: يعرف االداء على انه " هو تنفيذ املوظف�

  1".او اجلهة اليت ترتبط �ا وظيفته 

  يتكون منها  واملهام املختلفة اليت �ألنشطةالتعريف الثاين: يعرف أيضا على انه " هو قيام الفرد

   2."عمله

 3.االعمال التعريف الثالث: يعرف االداء �نه الناتج الذي حيققه الفرد عند قيامه �ي عمل من  

 يتكون منها عمله  واملهام املختلفة اليت �ألنشطةالرابع: ويعرف ايضا على انه " قيام الفرد  التعريف

  4."خالل فرتة حمددة

طرف الفرد  و من خالل هذه التعاريف ميكن القول أن األداء هو ذلك النشاط و املهارة أو اجلهد املبذول من

السلوك تغيريا بكفاءة  له حيث حيدث هذا سواء كان عضليا أو فكر� من أجل إمتام املهام الوظيفية املوكلة

  عالية حيقق من خالله األهداف املسطرة من قبل املنظمة.وف

  

  

  

  

  

                                                             
ویجي كالب، االحتراق الوظیفي وتأثیره على اداء العاملین ، رسالة لنیل درجة دیبلوم مني متخصص في ادارة منظمات  انور ابوموسی -  1

  .30ص 2012/ 2011المجتمع المدني، غزة، 

ایف العربیة للعلوم ناصر دمحم ابراھیم السكران، المناخ التنظیمي وعالقتھ باألداء الوظیفي، رسالة ماجستیر في العلوم االداریة، جامعة ن - 2
  .44، ص2004األمنیة، الریاض، 

یا طالل عبد الملك الشریف، االنماط القیادیة و عالقتھا باألداء الوظیفي من وجھة نظر العاملین بامارة مكة المكرمة، كلیة الدراسات العل -  3
  ۔93، ص2004قسم العلوم االداریة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض، 

عة توفیق عطیة توفیق العجلة، االبداع االداري و عالقتھ باألداء االداري لمدیري القطاع العام ، رسالة ماجستیر في ادارة االعمال، الجام -  4
  .64، ص2009االیالمیة بغزة فلسطین، 
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 املطلب الثاين: حمددات األداء  

 

يعين هذا أن األداء األداء الوظيفي هو االثر الصايف جلهود الفرد اليت تبدأ �لقدرات، وادراك الدور او املهام ، و 

  بني كل من :يف موقف معني ميكن النظر اليه على انه نتاج العالقة املتداخلة 

  ) اجلهد.1

  ) القدرات.2

  ) ادراك الدور (املهام الوظيفية).3

يبذهلا املوظف  يشري اجلهد إىل حقيقة دافعية الفرد لألداء، كما أنه يعين كمية الطاقة اجلسمانية و العقلية اليت

قدرات يف اما ال ألداء مهام مهمته او وظيفته و ذلك للوصول اىل اعلى معدالت عطائه يف جمال عمله،

عرب فرتة زمنية قصرية ، ويشري  اخلصائص الشخصية املستخدمة ألداء الوظيفة ، وال تتغري وتتقلب هذه القدرات

ادراك الدور او املهام اىل االجتاه الذي يعتقد الفرد انه ضروري توجيه جهوده يف العمل من خالله ، وتقوم 

  بتعريف ادراك الدور. ء مهامهيف أدا �مهيتهااالنشطة والسلوك الذي يعتقد الفرد 

  

  ) يوضح حمددات األداء الوظيفي05الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

 .اناملصدر: من إعداد الطالب

 ادراك الدور

 

 القدرة اجلهد

 

 األداء
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 العوامل البيئية كعوائق لألداءاملطلب الثالث : 

مستوى أدائه، و�لرغم من أن  تؤثر علىهناك بعض العوامل خارج نطاق سيطرة الفرد واليت ميكن أن 

هذه العوامل قد تؤخذ كأعذار إال أ�ا جيب أن تؤخذ يف االعتبار أل�ا حقيقية وموجودة �لفعل، ومن  بعض

 :أكثر عوائق األداء شيوعا هي

 .النقص يف تصارع املتطلبات على وقت الفرد -  

 .والتجهيزات والسياسات احملددة واليت تؤثر على الوظيفةعدم الكفاية يف تسهيالت العمل والرتتيبات  - 

نقص التعاون مع اآلخرين ومنط اإلشراف، احلرارة، اإلضاءة، الضوضاء، ترتيب اآلالت حىت احلظ والصدفة  - 

 .ميكن أن تكون عائق لألداء

على سبيل املثال أي عطل وجيب النظر إىل هذه العوامل البيئية على أّ�ا مؤثرات على اجلهد والقدرة واالجتاه ف

يف أي آلة أو جهاز، ميكن أن يؤثر بسهولة على اجلهد الذي يبذله الفرد يف العمل، أيضا فإن السياسات الغري 

واضحة أو منط األشراف السيئ ميكن أن يسبب التوجيه اخلاطئ للجهود، بنفس الطريقة فإن النقص يف 

املوجودة لدى األفراد، لذا فإنه من أهم وأكرب مسؤوليات  التدريب ميكن أن يتسبب يف استغالل سيئ للقدرات

 :اإلدارة هي

 .توفري شروط عمل كافية ومناسبة للعاملني -

  1.توفري بيئة مدعمة، يقل فيها عوائق األداء إىل أدىن حد ممكن -

 : اآليتفقمنا بتوضيح ذلك يف الشكل 
  

  

  

 

 

 

  

                                                             
 

1
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 العوامل البيئية كعوائق لآلداء :)06لشكل رقم (ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : أسعد أمحد دمحم عكاشة، أثر الثقافة التنظيمية على مستوى األداء الوظيفي، رسالة ماجستري يف إدارةاملصدر

  .31، ص 2001بغزة، فلسطني، سالمية اجلامعة اإل األعمال،

  

 الظروف املادية -

 االضاءة  -

 الضوضاء -

  اآلالتترتيب  -

 درجة احلرارة  -

 الدور�ت -

 التعليم  -

 االشراف -

 السياسات - 

 التصميم -

 التنظيم -

 اجلهد -

 القدرات  - 

 االدراك -
 الوظيفي األداء -
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 املبحث الثاين: تقييم األداء 

ان عملية تقييم أداء العاملني من العمليات االدارية املهمة اليت يتوقف عليها جناح اي منظمة، ذلك أ�ا 

هم بشكل يمميكنهم من تقي ممامنتظم ،و  اء يالحظون أداء مرؤوسيهم بشكل مستمر و متواصلسجتعل الرؤ 

وم بتقدير عملهم و مراقبة من يق العاملني يقدمون افضل مستوى من االداء مادام هناك جيد، كما جتعل

بني العاملني و لرفع كفاءة اجلهاز اإلداري  ، فيمكن الوسيلة املثلى لتحقيق العدالة املهنية و الوظيفيةادائهم

  خاصة. ومن امهها ادارة شؤون املوظفني مبختلف مستو�ته

 قييم األداء.: تعريف تاملطلب األول 

  

  ر من بينها:نذك االداء تقييممفهوم دا من التعريفات اليت توضح اعداك هنا

 البيا�ت و  يعرف " الكبيسي" تقييم األداء على انه " العملية االدارية والفنية اليت يتم من خالهلا مجع

للعاملني مقارنة  استنباط املعلومات الوصفية و الكمية اليت تدل على مستو�ت األداء املتحقق فعال

  ."أن يتحقق مع ادائهم السابق و �داء اقرا�م او �ملعدالت و املعايري اليت توضح ما ينبغي

 العمل  مدى الزام املوظف بسلوكيات ي" على انه " العملية اليت يتم مبقتضاها قياسكما عرفه "عالق

  1.فرتة التقييم" ذه السلوكيات خاللاملطلوب منه و النتائج اليت حتققت من الزامه �

 لتحسني  يعرف ايضا على انه " حتديد وتعريف الفرد بكيفية ادائه لوظيفته ، و احيا� عمل خطة

، ولكنه مستوى ادائه احلايل فقط ، وعندما يطبق تقييم األداء بصورة جيدة فانه ال يوضح للفردوتطوير أدائه

  2.قد يؤثر يف مستوى جهد الفرد واجتاهات املهام املستقبلية

                                                             
المادیة والمعنویة في تحسین أداء العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان رسالة  زفاعبد هللا حمد دمحم الجساسي، اثر الحو -  1

  .108، ص  2011/ 2010ماجستیر، االكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي، عمان 

  . 208، ص 2003روایة حسن، ادارة الموارد البشریة رؤیة مستقبلیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  -  2
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 خطة تنمية  تقييم االداء هدفه حتديد أداء العامل وتعريفه به وكيف ينبغي أن يؤدي عمله وتصميم

التأثري على مستوى أدائه  العامل، فمن شأن تقييم األداء ليس فقط تعريف العامل مبستوى أدائه بل

 1مستقبال.

  

 طلب الثاين: أمهية تقييم األداءامل 

  

الفوائد اليت تعود على العاملني واملنظمة ، وهو ما جيعله عملية ضرورية وحمورية يف ادارة لتقييم االداء الكثري من 

  2املوارد البشرية يف املنظمات ، ولعل أبرز فوائد تقييم االداء:

�دف معاجلة  رفع الروح املعنوية للعاملني عندما يشعرون أن جهدهم موضع تقدير و اهتمام ادارة املنظمة• 

مشرفيهم وقاد�م مما جيعلهم يعملون  فالتقييم املوضوعي ألداء العاملني سيخلق لديهم الثقة يفنقاط الضعف 

  بروح معنوية عالية.

، وان نتائج هذا نشاطه موضوع تقييم من قبل قادته اشعار العاملني مبسؤوليا�م ، فعندما يشعر الفرد آن• 

  يف العمل. في فانه يبذل قصار جهدهالتقييم يرتتب عنها قرارات هامة تؤثر على مساره الوظي

اساس جهده يف  تقييم االداء وسيلة لضمان العدالة حيث ينال الفرد ما يستحقه من ترقية أو مكافأة على• 

  العمل ، وهذا يتطلب من القيادة معاملة متساوية لكافة مستو�ت العاملني.

جهود املشرفني  ة العليا قادرة على مراقبة وتقييمالرقابة على املشرفني، حيث أن تقييم االداء جيعل من القياد• 

  من خالل تقارير الكفاءة املرفوعة من قبلهم . ةالتوجيهيو  يةاإلشرافوقدرا�م 

ليكون احلكم  استمرار الرقابة واالشراف ، فتقييم االداء يتطلب مالحظة العاملني �ستمرار من قبل املشرفني• 

 موضوعيا و سليما على ادائهم .

                                                             
  .208، ص 2003مصطفى دمحم ابو بكر، الموارد البشریة مدخل لتحقیق المیزة التنافسیة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة،  -  1

2
  .241، ص 1998عمان دار مجدالوي  3، ادارة األفراد، ط مھدي حسن زویلف -  
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طرق اختيار  ، حيث يعد تقييم األداء مبثابة احلكم على مدى سالمةتقييم سياسات االختيار و التدريب• 

  وتدريب العاملني اىل جانب حتديد الثغرات و العمل على معاجلتها.

 طلب الثالث: أهداف تقييم األداءامل  

، وتقنيات التكوينية الالزمةيد االحتياجات ، لتحداىل التعرف على مدى مستوى كل فرد�دف تقييم األداء 

الوضع كل عامل يف  ،خربات من حيتاج ذلك من العاملني املعلومات واالتصاالت الالزمة لرفع مهارات وصقل

تقييم األداء من خالل الشكل  املكان املناسب له وفق أسس علمية وموضوعية ومن هنا ميكن تلخيص أهداف

  التايل:

  لني.: اهداف تقييم العام)07الشكل رقم (

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وآ�ره على األداء الوظيفي، مذكرة مقدمة النيل املصدر: سامل عواد الشمري، الرضا الوظيفي لدى العاملني 

  .89، ص 2009شهادة املاجستري، السعودية، 

  

  

 ختطيط املسار الوظيفي

 

حتديد االحتياجات 

 التدريبية

قياس الكفاءة 

 اإلنتاجية

توفري التوثيق القرارات 

 االدارية

 حتسني عملية االتصال

 

تفهم املديرين لقدرات 

 العاملني

 وضع خمطط حتسني

 األداء

تشجيع املنافسة بني 

 االداراتالعاملني و 

اختيار األفراد 

 الصاحلني للرتقية

التعرف على مستوى 

 اداء العاملني
ترشيد سياسات 

 االجور و احلوافز

املسامهة يف ختطيط 

 القوى البشرية

 اهداف تقييم اداء

 العاملني 
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 لتدريب و أثرد على اداء العاملنياملبحث الثالث: ا. 

 طرق تقييم األداءاملطلب األول : 

  1حديثة: هناك العديد من الطرق املستعملة لتقييم االداء ، و ميكن تقسيمها إىل طرق تقليدية و طرق

  الطرق التقليدية: -أ

مرؤوسيهم، وان كل  تعتمد الطرق التقليدية يف عملية تقييم األداء على احلكم الشخصي للرؤساء على اداء

  ، ومن هذه الطرق نذكر:فيها االحكام احملددة ألنواعطريقة من هذه الطرق ختتلف عن االخرى يف حتديدها 

  طريقة الرتتيب البسيط: - 1-أ

العاملني �لتسلسل من  من أقدم الطرق املستعملة يف تقييم األداء، وتعتمد على ترتيب االفراد تعترب هذه الطريقة

تنازليا، وغالبا ما يتم ذلك  االحسن اىل االسوأ، حيث يضع املقيم كل فرد عامل يف ترتيب يبدأ تصاعد� او

جيب أن يشمل االداء الكلي  على اال يتم التقييم �لنسبة لصفة واحدة، بل �آلخرينمبقارنة أداء الشخص 

  للشخص .

 :مزا� هذه الطريقة  

  .سهلة التطبيق -

  .الكفء و غري الكفء بطريقة واضحة التفرقة بني -

 :عيوب هذه الطريقة  

  .موضوعية ان شخصية القائم بعملية التقييم وطريقة تفكريه واحتياجاته قد يرتتب عليها نتائج غري -

  

                                                             
رسالة  -بسكرة  -عمار بن عیشي، دور تقییم أداء العاملین في تحدید احتیاجات التدریب دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكھربائیة  -  1

  .27، ص  2006/ 2005،  ماجستیر تخصص علوم تجاریة ن جامعة دمحم بوضیاف ، كلیة العلوم االقتصادیة، المسیلة
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 كبري من األفراد.  يصعب تطبيقها يف حالة وجود عدد -

 ال تظهر نواحي الضعف والقصور يف اداء املوظف �لنسبة لكل جمال على حدى. -

  طريقة املقارنة املزدوجة: -2-أ 

خيضعون هم ايضا للتقييم يف  يقوم املقيم وفقا هلذه الطريقة مبقارنة كل فرد عامل مع مجيع األفراد العاملني الذين

الثاين (ب) ملعرفة من هو  (أ) مع الفردافراد عاملني فيتم تقييم الفرد  05 الدينا�موعة نفسها ، فإذا كان 

 5االفضل لذلك فاستخدام هذه الطريقة ل ، مث يتم مقارنة (أ) مع (ج) و (د) مع (ه) ملعرفة ايهماالفضل

  شخصني فقط. قرارات حيث �خذ كل قرار 10 افراد عاملني يتضمن

( عدد األفراد × األفراد العاملني عدد =عدد القرارات املتخذة 
��

�
  (       

 مزا� هذه الطريقة:• 

يصلون إىل  تتمري هذه الطريقة ��ا اذا قام اكثر من شخص بعملية املقارنة ، ففي الغالب سوف -

  .عت اي طريقة أخرى من طرق التقييمنفس النتائج تقريبا عما لو اتب

  عيوب هذه الطريقة:• 

  .ليت حتتوي عددا كبريا من األفرادالقسم ا يصعب استخدامها يف -

هو  حتدد نواقص األفراد ، و يكاد يكون الغرض منها أل�اال تصلح ألغراض التدريب او الرتقية -

  اخبار مدى جناح املؤسسة يف عملية االختيار و التحسن.

  استغراقها لوقت كبري يف حالة ما اذا كان عدد األفراد كبري. -
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 التدرج: طريقة - 3  - أ

درجة معينة  توضع حسب هذه الطريقة عدة تصنيفات من قبل ادارة املوارد البشرية و ميثل كل تصنيف

فرد وقفا لدرجة أدائه ،  ، ويتم مقارنة أداء االفراد وفقا هلذه التصنيفات احملددة مسبقا حيث يوضع كللألداء

املعنوية هلذه الفئة كما أن هذه الطريقة ال  الروح ومما يؤخذ على هذه الطريقة هو �ثريات مستدمية و مؤثرة على

  .و العدالة يف التقييم مما يتناىفالتصنيف الواحد  توضح الفروقات الفردية يف االداء ضمن الدرجة او

  طريقة التدرج البياين: - 4  - أ

 مستوى األداء تعتمد هذه الطريقة على حتديد عدد من الصفات او اخلصائص اليت متكن الفرد من رفع

و يتم تقييم كل فرد حسب مقياس التدرج البياين احملدود وفقا لدرجة امتالكه هلذه الصفات، وترجع فعالية هذه 

  1.�ألداءصفات و اخلصائص املرتبطة الطرقة إىل الدقة يف حتديد ال

  طريقة التوزيع االجباري: - 5-أ

جمموعات خمتلفة من  ييمهم يفيطلب من املقيم وفقا هلذه الطريقة وضع جمموعة املوظفني املطلوب تق

لتقييم بني ضعيف واقل من ا حيث درجة او مستوى التقييم، وعادة ما يتم تقييم االفراد ووضعهم يف فئات

  .ومتوسط و اعلى من املتوسط و جيد ،املتوسط

موزعة على  تشرتط هذه الطريقة ان يقوم املقيم بتوزيع األفراد على فئات التقييم احملددة بنسب مئوية

  من املوظفني يف الفئة االوىل (ضعيف) . 10%  اساس التوزيع الطبيعي كما يلي:

  .الفئة الثانية ( اقل من املتوسط)من املوظفني يف  %20 

  من املوظفني يف الفئة الثالثة ( متوسط). %40 

  من املوظفني يف الفئة الرابعة ( اعلى من املتوسط) . %20 

 اخلامسة (جيد).من املوظفني يف الفئة  %10 

                                                             
  .131، ص 2003وسیلة حمداوي ، ادارة الموارد البشریة ، مدیریة النشر لجامعة قالمة ،  -  1
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عادة إىل  ويعود السبب الستخدام هذا النوع من التوزيع على اعتقاد االدارة أن الظاهرة الطبيعية متيل

  الرتكيز حول القيمة الوسطى، ويقل تركيزها يف الطرفني بشكل متساوي.

لدى  ء، هو ما يواجهه من استياقيم خالل استخدامه هلذه الطريقةومن املشاكل اليت قد تواجه امل

 منطلقعادل من  املوظفني او االفراد موضع التقييم، نتيجة اعتقادهم أنه يتم توزيعهم �ذا االسلوب بشكل غري

  .مجيع الظواهر الطبيعية متماثلة انه ال جيوز التقييم على اساس ان

  مزا� هذه الطريقة: •

  سهولة عملية تقييم االداء. -

  .سرعة التقييم -

  .ووقتا كبريين يف التقييمقيم جدا ال يبذل امل-

  عيوب هذه الطريقة:• 

  نقص املوضوعية بسبب االعتماد الكلي على الراي الشخصي للقيم. -

بيان أن  نتائج تقييمها عامة غري تفصيلية ، فال توضح مستوى األداء بشكل دقيق، اذ تقتصر على -

  من فالن. اكفأفالن 

   اداء املوارد البشرية.ال توضح نتائج التقييم نقاط القوة و الضعف يف-

ال ميكن  صعوبة استخدام طريقة التوزيع االجباري عندما يكون عدد األفراد املقيمني صغريا، حيث -

  .تقسيمهم إىل جمموعات حسب مستو�ت الكفاءة احملددة

  الطرق احلديثة: - ب
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 مقياس التدرج على اساس سلوكي: -1- ب

واقف احلرجة حيث أنه املو  التدرج البياين األساسية اليت تتضمنها طريقتني:يرتبط هذا املقياس و�خذ �لعناصر 

العمل الفعلي وليست صفات عامة حمددة  سلوك مستقي من واقع اعمدة لكل صفة او وتصميميتم حتديد 

على مدى امتالكه للصفات وسلوكه  يتم تقييم الفرد بناءً ، و و احلال يف مقياس التدرج البياينمسبقا كما ه

  هذه الصفات او السلوكيات مرتبطة مبتطلبات العمل األساسية. املتوقع يف واقع العمل حبيث تكون

ء متميز او يكون أدا اضافة اىل ذلك فانه يتم توضيح وتفسري املستو�ت املختلفة للسلوك و درجة فاعليته كأن

مع سلوك الفرد يف العمل اثناء  م يف ربط تقييماته بصورة مباشرة، مما يساعد املقيجيد او ضعيف .... اخل

  عملية التقييم .

 :مزا� هذه الطريقة  

، وكذلك العمل للمقيم ألبعادتساهم يف تقليل األخطاء املرتتبة يف عملية التقييم بسبب حتديدها  -

  .املطلوب �ألداءمالءمتها للفرد العامل من حيث ربطها �دائه الفعلي 

  تقليل الصراعات بني االفراد حول نتائج التقييم . -

التكوينية  تساهم هذه الطريقة يف حتديد نقاط الضعف بدقة و �لتايل تساعد يف حتديد االحتياجات -

  .العاملني لألفراد

  عيوب هذه الطريقة: •

  ارتفاع التكلفة و الوقت و اجلهود املطلوبة يف تطوير املقاييس وتنفيذها. -

  استخدامها يف املؤسسات الصغرية نظرا لكلفتها العالية. ال ميكن -
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 :حظات السلوكيةطريقة املال -2- ب

االبعاد  مت تطوير هذا املقياس ملعاجلة عيوب الطريقة السابقة ، و مبوجب هذه الطريقة يتم حتديد

سلوك االفراد العاملني ،  مبالحظة، كما يف الطريقة السابقة ، اال أن املقيم هنا يقوم لألداءالسلوكية املتوقعة 

جتمع الدرجات اليت حيصل عليها األفراد  ويرتبهم على مخسة اوزان لكل بعد بدال من وزن واحد ، و من مت

  .متغري حيتوي على مواقف متعددة العاملني لكل بعد من ابعاد العمل ، اي ان كل بعد او

يقوم يف  ظ بدال من السلوك املتوقع ، أي أن املقيموتتميز هذه الطريقة ��ا ترتكز على السلوك املالح 

 بعملية التقييم حسب توقعه هذه الطريقة مبراقبة ومتابعة االفراد العاملني ، بينما يف الطريقة السابقة يقوم املقيم

  .ومعرفته لسلوك االفراد العاملني

  طريقة مراكز التقييم: -3- ب

االنسانية  معينة، مثل التخطيط ، التنظيم و العالقاتتسعى هذه الطريقة اىل قياس مهارات وصفات 

هذه الطريقة لتقييم مدراء  بهو  بتحديد مقاييس معينة هلذه الصفات على الرغم من صعوبة حتديدها وتستخدم

خمتلف املستو�ت االدارية، و بصورة خاصة األفراد املرشحني للرتقية يف االدارة العليا ، فقد تعهد من خالل 

مبحاكات بعض املهام او مواجهة الضغوط وصراعات العمل، و  ز التقييم ، إىل األفراد مهمة القيامنظام مراك

  سلوك االفراد و تقييم مهارا�م او قدرا�م االدارية احملتملة. بعد ذلك يتوىل املقيمون حتليل

 مزا� هذه الطريقة: 

 األفراد للمهام االدارية. ألداءتوفري مقياس موضوعي  -

  .توفري معلومات مؤكدة و حمددة ، و املساعدة يف تصميم خطط تنمية -

  .فرديةال يةوتقدير استعماال يف تقييم األداء  تعترب أكثر املقاييس -
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 .و القبول لدى املديرين العاملني تتمري �العتمادية و الصالحية -

  

  :عيوب هذه الطريقة• 

  تتمري بكلفة عالية. -

  استخدامها يف مجيع املستو�ت االدارية املختلفة.عدم امكانية  -

  :�ألهدافطريقة االدارة  -4 - ب

يتم تقييم األداء يف هذه الطريقة وقياسه عن طريق املقارنة بني االهداف املوضوعة واملسطرة من قبل املؤسسة 

  للفرد من اجل اجنازها مع ما اجنز فعال .

  1:الطريقة بعدة خطوات وهي كالتايل ومتر هذه

اساسها ، ويتم هذا  حتديد األهداف والنتائج املطلوب حتقيقها ، و اليت سيتم قياس االداء وتقييمه على - 1

  �التفاق بني الرئيس واملرؤوس .

اثناء التنفيذ يقوم الرئيس مبساعدة مرؤوسيه يف حتقيق االهداف و متابعة حتقيق النتائج مبا اتفق عليه يف  - 2

  االحنراف عن التنفيذ اجيا� او سلبا. بداية الفرتة ، و حتديد

  على العمل. وتركز هذه الطريقة على تقوية العالقة بني الرئيس واملرؤوس ، و ز�دة حتفيز االفراد

  مزا� هذه الطريقة:• 

  تسهيل عملية التخطيط والتنسيق يف االهداف. -

  تعرف االفراد على ما هو مطلوب منهم مسبقا ، وماهي امكانيا�م. -

  عيوب هذه الطريقة:• 
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  احملددة . لألهدافصعوبة مقارنة مستوى اداء االفراد نظرا إىل أن كل فرد مقيم وفقا ملدى حتقيقه  -

  تتطلب  صعوبة تطبيقها يف الواقع العملي، أل�ا تتطلب مهارات ادارية عالية لتحديد األهداف، كما -

  مهارة يف صياغة األهداف بشكل واضح. 

 

  داء املوارد البشرية.بتقييم ا تهعالقو املطلب الثاين: اثر التدريب 

  :على العاملني أثر التدريبأوال  

 ان التدريب هو النشاط الذي توليه املنظمة اهتماما كبريا ، حيث يهدف إىل تنمية قدرات املوارد

اسرتاتيجية املنظمة  املطلوبة لتحقيقالبشرية يف العمل ، ومن خالله يزود الفرد �ملعلومات و املهارات اجلديدة 

تكنولوجية او تنظيمية اصبحت  كانت  ا املنظمات يف الوقت احلاضر سواءً يف البيئة، فطبيعة التغريات اليت تعيشه

  كز التدريب املختلفة.ا مر  تفرض عليها ان تفتش عن برامج التدريب املناسبة للموارد البشرية يف

 ا�ا الوظيفة املكملة للتعيني، فال يكفي ان تقوم املنظمات �ختباركما ينظر اىل وظيفة التدريب على 

و امنا جيب اعداد هؤالء األفراد وتنمية قدرا�م على أداء األعمال املسندة هلم ومساعد�م يف  وتعيينهماملوظفني 

، را�مصقل مهااجلديدة ألداء األعمال و  �ألساليباكتساب اجلديد من املعلومات و املعارف وتزويدهم 

  :يلي متعددة على أداء املوارد البشرية نذكر من أمهها ما �ثرياتوللتدريب 

  

  .ينه من الناحية الكمية و النوعيةرفع مستوى األداء وحتس - 1

  تقوية العالقات االنسانية بني األفراد وتطوير اجتاها�م . - 2

 ور العاملني �النتماء والوالءيساهم يف ز�دة رضى العاملني عن االدارة و �لتايل تنمية شع - 3

  .للمنظمة

  .االدارة عن العاملني ىز�دة رض - 4

  .دالت كل من الغياب و دوران العملختفيض مع - 5
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يف شىت  التدريب و اكسا�م القدرة عن البحث عن اجلديد و املستحدث �مهيةتوعية املوارد البشرية  - 6

  .جماالت العمل

  وز�دة كفاء�م. صقل مهارات العاملني - 7

  1 .يساعد العاملني على اجناز مهامهم �قل وقت - 8

 فيما بينهم �نيا: العالقة  

واملؤسسة ككل، حبيث يعمل على تزويد األفراد �ملعلومات الضرورية  يكتسب التدريب أمهية كبرية للفرد

  �دف تطوير أدائه مبا حيقق أهداف املؤسسة. ها�ماوصقل قدرا�م وتنمية مهارا�م، وتغيري اجت

  ظائف األخرى إلدارة املوارد البشريةلو �): عالقة تقييم أداء 8الشكل رقم(

  

  

  

  

                                                             
، 31سوریا، المجلدعلي یونس میا ، قیاس اثر التدریب في اداء العاملین، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلیا ، جامعة تشرین،  -  1

  5، ص 2009، 1العدد
  

�دف أساسا إىل ز�دة  وظائف

 الرغبة يف العمل
                                 وظائف بشركة

 دف أساسا�وظائف 

 إىل ز�دة املقدرة

 حتديد هيكل األجور

 االتصاالت

 احلوافز

 الرتقية

 تقييم األداء

 البحوث والدراسة

 كفاءة انتاجية

 خمطط القوى العاملة 

 اختيار األفراد املناسبني 

 اإلشراف والقيادة 

 التدريب 

 �يئة ظروف العمل املناسبة

 335، ص1985املصدر: علي السلمى: إدارة األفراد والكفاءة االنتاجية: مكتبة غريب، مصر 
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الشكل أن نظام تقييم األداء عالقة بكل الوظائف اليت �دف إىل ز�دة القدرة على العمل والوظائف اليت  يبني

�دف إىل ز�دة الرغبة فيه أما عن كيفية االرتباط بني خمتلف أنظمته فتكمن بوضعها يف النموذج مبسط 

  الرتباط نظام تقييم األداء �ملوارد البشرية .

  الرتباط تقييم األداء مع نظم املوارد البشريةط مبس ): منوذج9الشكل رقم (

 

  

  

  

  

 84، صادارة وتكنولوجيا األداء)(امي، تكنولوجيا األداء من القيم إىل التحسني خز عبد احلكيم  املصدر:

  :ن يكون للمنظمة املكو�ت التاليةان الرتابط يفرتض أ

  .أجور نظام - 1

 و نظام تقييم األداء.   -2

 .بية لتحسني مهارات أعضاء املنظمةبرامج تدري  -3

  .خطة ترقية -4

أن تصبح  ميكنتالحظ من خالل الشكل السابق أن نظام تقييم األداء هو مبثابة حجر الزاوية يف النموذج، 

تقييم  االت هامة ألنظمة املوارد األساسية األخرى الراتب مل ميكن أن يرتفع دونحمروجات تقيم األداء من 

األداء من الصعب أن نوجه التدريب إىل مقابلة حاجة األفراد بدون تقييم أداء األفراد فالنموذج السابق ال يرقى 

  1.املوارد البشرية أن يكون مثاال يف إظهار االرتباط بني أنظمة

 

                                                             
  . 84ص، 2عبد الحكیم خزامي، تكنولوجیا األداء من القیم إلى التحسین ادارة وتكنولوجیا االداء ج - 1

 دفع املرتبات

التدريب 

 والتنمية

عملية 

 االختيار

ختطيط 

 الرتقية

عملية تقييم 

 األداء

 تصميم

 الوظيفة

البناء 

 االسرتاتيجي
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  الرتباط تقييم األداء مع نظم املوارد البشريةط مبس منوذج: )10الشكل رقم (

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .86مرجع سابق ص  2تحسني ادارة وتكنولوجيا األداء جولوجيا األداء من القيم إىل الناملصدر: عبد احلكيم خزامي، تك

 اهجتاالونه ال ميكن للمنظمة أن حتدد املوارد البشرية، فبد ألنشطةأن نظام تقييم االداء يعد مبثابة البوصلة 

صادقة وفق مقاييس علمية وتساعد مجيع انظمة املوارد ميدها بيا�ت واضحة و  والسليم و الصحيح ملهامها، فه

البشرية إىل حتقيق اهدافها و تطويرها. فال ميكن عزل نظام تقييم االداء عن �قي أنظمة ادارة املوارد البشرية 

  1.ها على اساس تقييم األداءاألخرى خاصة يف املنظمات اليت ال تبين نظام أجور 

  

                                                             
-84مرجع سابق ص 2د عبد الحكیم خزامي، تكنولوجیا األداء من القیم إلى التحسین (ادارة وتكنولوجیا االداء) ج -  1

86. 

  

 اسس املرتب السوق

اجراءات 

 املرتب

االستحقاقات 

خطة شغل 

 الوظائف

تقييم 

 األداء

تصميم 

 الوظيفة

 تقييم الوظيفة

 البناء االسرتاتيجي

 

 عملية االختيار

 برامج التدريب
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االداء ال يكون �مجا اذا مل يرتبط بوظيفة التدريب، الن التدريب حبد ذاته سيدفع األداء اىل  كما أن نظام تقيم  

ن له، وتلمس نتائج أحسن ما كانت عليه ددالتدرييب يف الفرتة و الزمن احملاالنتهاء من الرب�مج ا األحسن بعد

تطبيق و تقييم نتائجه، و تقييم األداء هو وسيلة يكشف من خالهلا عن حجم التدريب نتيجة  قبل التدريب

 و النقائص اليت  قوار فوإىل جانب ذلك فالتقييم يكشف ال ءهعد املتدرب على الرفع وحتسني اداالذي يسا

يرتبط نظام تقييم كما   ،ري ومقاييس األداء املطلوبة منهمتعرتض اداء بعض املتدربني و اليت ال تتطابق مع معاي

  و الذي يساهم يف تفعيل االداء اعتبار االداء كأهم معيار لتقيم فاعلية التدريب �لتدريب من خالل األداء

و  تطويرهم، فالتدريب الذي يساعد على يف تفعيل و ز�دة أداء األفراد الذين خيضعون لشروطهاملتدربني و 

فس االفراد نالذين أمضوا مرحله مقارنة �لتقييم الذي حصل عليه  لألفراده، يؤدي إىل تغيري اجيايب افضل معايري 

1.قبل مراحل التدريب
  

التدريبية  بری مهدي حسن زوليف �ن نتائج تقييم االداء تساهم بشكل مباشر يف الكشف عن االحتياجات

يعطي فكرة  نهألمساعدة للتدريب، ملنظمة، حيث أصبح تقييم االداء وما يعطيه من نتائج أداة اساسية و يف ا

واضحة عن نقاط الضعف يف أداء كل فرد و اليت حتتاج إىل عالج و �لتايل اجلهة املسؤولة عن حتديد 

  2الضعف اليت يكشفها تقيم االداء. عاجلة نقاطملة باسنقف مالئم لوضع الربامج املاالحتياجات التدريبية يف مو 

و معرفة مدى استفادة العاملني منها خالل حتديد الثغرات  كما يساعد تقيم االداء على تقييم النتائج التدريبية

  .اللتدريبية املنوي تنفيذها مستقبو العمل على تفاديها يف املناهج و الربامج ا

امج التدريبية اليت رب وعليه نصل إىل القناعة �ن تقييم األداء يف حتديد االحتياجات التدريبية و تصميم ال 

اليت يتحصل  فتصميم الربامج التدريبية يعتمد على التحليل و النتائجاملطلوبة،  تتناسب مع االحتياجات

  األداء. عليها من خالل عملية تقيم

ما مييز عملية تصميم الربامج التدريبية تتطلب معرفة القائمني عليها بكل املراحل اليت تسبق هذه العملية،  أن

مبعىن أن الربامج التدريبية بعناصرها املتنوعة البد أن تنطلق من خمرجات املرحلة السابقة و أن تكييف مع نتائج 

  .تقييم أداء األفراد

                                                             
  242بلوط, مرجع سابق، صابراهيم حسن  - 1

  242، ص 1995مان, األردن, عدخل كمي) و دار جمدالوي للنشر , ادارة األفراد م(مهدي حسن زوليف  - 2
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ي هم والعمليات �ة واملوارد وطاقات األفراد ونشاطامدخالت وهي املواد األولي م األداء تتكون منييان ادارة تق

من خالل  األنشطة و اجراءات اليت تبذل �ستخدام املوارد. اما املخرجات فهي النتائج اليت بعلنها النظام

تقييم األداء، و  تشغيل العمليات و استهالك املوارد و يتكون نظام ادارة األداء من ختطيط و توجيه و تشخيص

و العوامل  طور األداء وحيسنه بعد التحقق من فجوة األداء و مصادرهايب هو مبثابة احملرك الذي يأن التدر 

1.املرغوب او حيت املميز لألداء، عندها ميكن الوصول املؤثرة فيها
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 :خالصة الفصل

  :تناولنا يف هذا الفصل عدة موضوعات حيث اشتمل

   .األداء وحمدداته وعوامل البيئية املؤثرة على تنبيه األداء ومفهاملبحث األول على ثالث مطالب، م 

وأمهيته يف رفع معنو�ت العاملني وما مدى �ثري املدخل السلوكي على  واملبحث الثاين كان حمتواه تقييم األداء

داء وهو توفري املعلومات الصحيحة عن كذلك مناقشة اهلدف من تقييم األ نتائج عملية تقييم األداء ومت

  بينهم لتحسني ز�دة كفاءة األداء. املوظفني وتشجيع املنافسة

التدريب وعالقته بتقييم  اثر ، ويف املطلبني األخريينلث درسنا خمتلف طرق تقييم األداءويف املبحث الثا

لتنمية القدرة على  جه وإعادة التدريب وسيلةاألداء، فقد أصبح اإلتقان واملتابعة والتعليم املستمر والتدريب املو 

  .مبستوى األداء البشري التطوير والتجديد واالبتكار وصقل املهارات وترسيخ مفهوم اجلودة، مما يرتقي

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   

 :الفصل الثالث

 املوارد أداء على التدريب اثر

اتصاالت  مؤسسة يف البشرية

 اجلزائر مبستغامن 
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 مقدمة الفصل:

�لتدريب لضمان  لسياسا�ا و اهدافها ونشاطا�ا املتعلقةسات إىل القيام بعملية املراجعة جأ معظم املؤسلت

واالجتاهات واملهارات اليت  تطوير وتنمية املوارد البشرية و كذا متكني عماهلا من اكتشاف املعارف و املعلومات

ادين العلمية و االقتصادية املي اعماهلم اجلديدة و هذا مواكبة للتطورات احلاصلة يف خمتلف طلبهاست

  التكنولوجية.و 

او طبيعة نشاطها  فالتدريب اصبح يعد وظيفة اساسية ال ميكن ألي مؤسسة ان تتجاهله مهما كان حجمها 

على أداء املوارد البشرية �لنسبة ملوظفي  ومن خالل هذا الفصل لنحاول اسقاط اجلانب النظري ألثر التدريب

  حثامبثالث مستغامن من خالل  بواليةالعمومية اتصاالت اجلزائر املؤسسة 

  : التعريف �ملؤسسة.املبحث األول

  .للدراسة املنهجي ث الثاين : االطاراملبح

 الفرضيات اختبارعرض نتائج الدراسة امليدانية و الثالث: املبحث 
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  :تعريف مؤسسة اتصاالت اجلزائراملبحث األول  

  متهيد: 

 عاتقها على أخذت اليت و اإلدارة إىل املواصالت و الربيد قطاع تسيري مهام االستقالل منذ أسندت

 حتقيق أجل من و اخلدمات هذه على املتزايدة الطلبات تلبية أجل من اهلاتفية االتصال شبكة تنمية و تطوير

 ثالث على اإلدارة هذه مراكز توزيع مت ، املتعاقبة و املختلفة التنموية املخططات خالل من املسطرة األهداف

 .�ا املكلفة �ملشاريع جهة كل ختتص حبيث الوالئية و اجلهوية ، املركزية : مستو�ت

 عــــام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر املطلب األول: تقديـم 

وقع اختيار� على مؤسسة اتصاالت اجلزائر نظرا ملا لديها من مميزات عن �قي املؤسسات من أمهها 

  األخرية إىل احداث تطوير خدما�ا يف جمال االتصاالت. آونةاخلدمية و التنشيط على مستوى الوطين يف 

 ماهيـة مؤسسة اتصاالت اجلزائر:  )1

يف جمال  �ألخصمؤسسة اتصاالت اجلزائر مؤسسة عمومية ذات أسهم بطابع جتاري يف جمال اخلدمات 

مليون دينار  100 االفتتاحياالتصاالت السلكية و الالسلكية على مستوى الوطين و يقدر رأس ماهلا 

ي برقم املقيدة يف السجل التجار و  مليون دينار جزائري 500مت رفع اىل  2005جزائري إىل غاية 

02B0018083  بد�ر مخس احملمدية  �5جلزائر العاصمة �لطريق الوطين رقم  االجتماعيو مقرها

 %45عامل من  23000سنة و يبلغ عماهلا حوايل  99اجلزائر و عمر املؤسسة قانو� حمدد ب  16211

داخيل اهلاتف منها م %40مليار دينار جزائري منها حوايل  60ب  2010تقنيني كما بلغ أعملها سنة 

  .ADSL %15الثابت و 

و تنقسم هذه األخرية اىل  إقليميةجهوية مدير�ت مث اىل اىل مديرية عامة �جلزائر هذه اهليئة تتفرع 

هذا ما سنتطرق اليه فيما بعد و تسعى املؤسسة اىل املدير�ت اىل وكاالت جتارية. و  مدير�ت والئية كما تنقسم

  التالية:حتقيق أهداف اسرتاتيجية 

  تطوير الشبكة الوطنية لالتصاالت السلكية و الالسلكية و ضمان توصيل هذه اخلدمات �جلودة و

 السرعة الفائقة.
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  إنشاء و تشغيل قاعدة االتصاالت و ادارة مجيع أوجه الرتابط الشبكي بني البنوك و املؤسسات املالية

 إدارية عرب الوطن. و ال

 قدمة للوصول لثقة العميل و خدمته بشكل متميز مبا يسمح رفع النوعية و نطاق اخلدمات امل

 للمؤسسة من رفع قدر�ا و مكانتها التنافسية.

 .تقدمي اخلدمات و مساعدات التقنية  

 . رفع قيمة املبيعات 

  أوال: نشأة و تطوير املؤسسة:

و االتصال، سعت وعيا منها �لتحد�ت اليت يفرضها التطور املذهل احلاصل يف التكنولوجيا املعلومات 

اجلزائر منذ االستقالل اىل تطوير مستمر يف قطاع االتصاالت حيث مرت مؤسسة اتصاالت اجلزائر لتصل اىل 

  1شكلها احلايل بعدة مراحل و متيزت كل مرحلة مبراحل معينة حناول اختصارها يف النقاط التالية:

ــــى  1962من  )1  : 1974ال

االستعمار. مسيت مؤسسة الربيد و االتصاالت و متيزت هذه الفرتة  تعترب مبثابة االنطالقة للمؤسسة بعد

السياسية و االقتصادية اليت كانت سائدة حيث ورثت اجلزائر عن  للظروفجبملة من الصعو�ت نظرا 

  االستعمار الفرنسي هياكل و أنظمة يف جمال اخلدمات بصفة خاصة مؤسسة الربيد و املواصالت.

فلقد كان تصميم هيكلها و ادار�ا و تسيريها على النمط األورويب أو الفرنسي خاصة و نظرا لنقص 

اخلربة و �هيل االطارات اجلزائرية و انعدام التجربة يف التسيري أدى اىل ضعف فعالية األداء و اخنفاض املردودية 

جه االقتصادي و االمكانيات و الظروف اتصاالت هيكلية شاملة يف املؤسسة مبا يتماشى مع التو  اقتضىمما 

  العامة.

ـــــــــى  1975من  )2  :1990ال

و يشتغل تبعا لقرار هذا  30/12/1975املؤرخ بتاريخ  89/75عرفت هذه الفرتة اصدار مرسوم رقم 

األمر الذي ميدد و يغري ختصصاته و صالحياته يف ميدان االدارة و ممارسة احتكار خدمة الربيد و املواصالت 

                                                             
  معلومات من وثائق داخلیة لمؤسسة اتصاالت الجزائر.   1
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لكن هذه املرحلة مل ختلو من بعض السلبيات فب عدم كفاية مؤسسة الربيد و االتصاالت يف تنفيد املهام و 

  املوكلة.

 : 1999الــى  1991من  )3

نظرا لنتائج املرحلة السابقة مت ادخال التغريات و االصالحات اليت تتماشى نوعا و كما مع التغريات 

دت هذه املرحلة اعادة هيكلة القطاع، حيث يتم تقسيم املدير�ت الداخلية و اخلارجية القتصاد اجلزائر فشه

الوالئية اىل ثالث جمموعات و ذلك حسب املنطقة حبيث عني لكل جمموعة هيكل تنظيمي و هذا طبقا 

  .1992مارس  28يف  92/129ملرسوم 

 :2000ما بعد سنة  )4

االقتصاد احلر و املنافسة و  مييز هذه املرحلة بروز اصالحات اقتصادية يف ظل التعامل مع أهم ما

  االستعداد للدخول يف منطقة العايل للتجارة و مواكبة التطورات العاملية املتجهة حنو حترير السوق .

و فتح جمال أمام االستثمار االجنيب املباشر يف مجيع امليادين و من بينها اخلدمات اليت ختص قطاع االتصاالت 

إعداد تعديد القواعد  06/08/2002املؤرخ ب  03_ 2000أن قانون على ما تقدم ميككن القول  و بناءً 

  العامة للربيد و املواصالت حيث جاء يف املادة األوىل:

  حيدد هذا القانون العام املتعلق �لربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية يهدف هذا القانون ال سيما اىل: 

 ية و الالسلكية ذات نوعية و ظروف موضوعية و تطوير و تقدمي خدمات الربيد و املواصالت السلك

  شفافة و بدون متيز يف املناخ التنافسي مع ضمان املصلحة العامة 

 .حتديد اطار و كيفية ضبط نشاط ذات صلة �لربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية 

 .حتديد اطار املؤسسات لسلطة الضبط املستقلة و احلرة 

الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية مبا فيها البث التلفزيوين و االذاعي  يطبق هذا القانون عن نشاطات

يف جمال االرسال و استقبال املضمون الذي خيضع الطار تدرجيي و تنظيمي و قد سعت اتصاالت اجلزائر 

مية عطيت الوحدة العلااىل اعداد هيكلها التنظيمي حبيث مت توزيع املراكز الدنيا و  2010من  ابتداءً 

مسؤوليات و مهام املديرية اجلهوية التصاالت اجلزائر سعيا منها اىل الالمركزية هذا من جانب االداري أما من 

  اجلانب التقين فقد قامت خبطوات كبرية يف تكنولوجيا املستعملة من حيث النظام الصويت و النظام البصري.
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  �نيا: مهام مؤسسة اتصاالت اجلزائر:

و  ADSLتنافسية استجابة لتطلعات السوق منها األنرتنت عالية السرعة  سعار�تقدم خدمات جديدة 

  .WLI  اهلاتف الالسلكي

  و تربز مهامها فيما يلي: 

 .استقبال املكاملات و االستثمارات و طلب املعلومات 

 .خدمة الز�ئن و ايصال الطلبات اليهم 

  التجارية.اجراء املكاملات و التحسني �لدفع لتغطية الفواتري 

  التسويق من خالل اهلاتفTelemarketing. 

 .ضمان املقابلة اليومية بني الزبون و املتعامل 

 .تسهيل ادخال و استعمال اخلدمات ذات قيمة اضافية 

 .تسيري الروابط املشرتكة مع مجيع متعاملي الشبكات 

 الزبون. العمل كسفري للعالمات التجارية و انشاء عالقات ودية و توطيد العالقة مع 

 .تقدمي خدمات اتصالية تسمح بنقل و تبادل األصوات 

تتوجه خدمات مركز اتصاالت اجلزائر اىل مجيع القطاعات االقتصادية، كالبنوك، التأمينات، السياحة، 

  3اخلدمات، الصناعة، ما يطرح مركز اتصاالت اجلزائر عروض منها.

  و الرسائل املكتوبة و املعطيات الرقمية.متويل مصاحل اتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة و الصوت 

 .انشاء و استثمار و تسيري االتصاالت العامة و اخلاصة 

 .انشاء و استثمار و تسيري االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة االتصاالت 

  

  �لثا: فروع مؤسسة اتصاالت اجلزائر: 

                                                             
  . 25دلیل خدمات اتصاالت الجزائر ص   3
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" املختص يف اهلاتف اخللوي. حيث تعترب موبيليس أهم متعاملي فرع اتصاالت اجلزائر "موبيليس )5

  ماليني مشرتك. 10و كذا ز�ئنها تعدى  %98النقال يف اجلزائر من خالل تغطيتها اليت تعدت 

فرع اتصاالت اجلزائر "جواب" خمتص يف تكنولوجيا األنرتنت حيث أوكلت هلم مهمة التطوير و توفري  )6

 .االنرتنت ذو السرعة الفائقة

تعد الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر الواجهة األمامية للمؤسسة حيث تعترب الفضاء الذي يتمكن للزبون 

من خالله احلصول على خمتلف اخلدمات االتصالية من خدمة اهلاتف اىل خدمة االنرتنت و الشبكات 

ت احلياة، عملت املتخصصة يف ظل استخدام وسائل تكنولوجيا االعالم و االتصال يف مجيع جماال

مؤسسة اتصاالت أن تكون متواجدة عرب الرتاب الوطين املتمثلة يف وكالتها التجارية بغية خدمة أكرب عدد 

  ممكن من الز�ئن سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.

 :املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر  

  تتمثل خمتلف وظائف املؤسسة يف: 

هو رئيس جملس االدارة و يعد املسؤول األول من األعمال القائمة �ملؤسسة حيث توىل املدير العام:  )1

 يلي:  مع مساعديه مهمة حتقيق األهداف املرسومة و من مهامه السري على ما

 .احلفاظ على احلصص يف السوق و العمل على رفعها 

 تسيري النشاطات املختلفة من خالل تقارير اليت تصل من مصاحل خمتلفة. مراقبة 

  .السهر على تطبيق الربامج املوافق عليها و التنسيق بني املصاحل 

  .تطوير قنوات التوزيع 

 .النظر يف اقرتاحات املقدمة من طرف مصاحل املؤسسة احملتفظة على السري احلسن للمؤسسة 

  لعامة العملياتية فإن هناك أربع دوائر تتمثل فيما يلي: و �إلضافة اىل املديرية ا

رة املوارد البشرية: تقوم هذه الدائرة بتنسيق و توجيه و مراقبة األنشطة لتسيري املوارد البشرية و كذا داا )2

 رة من:املتعلقة �م، و تتكون هذه ادا توفري امللفات اإلدارية للعمل و معاجلة املشاكل االجتماعية

  األجور: هذه املصلحة مسؤولة عن األجور، احلضور، الغيا�ت، الساعات اإلضافية و مصلحة

 االقتطاعات من الرواتب.
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  :مصلحة التكوين: �تم مصلحة التكوين مبجال التكوين إذ أ�ا تعمل على 

 و تكوين عمال املؤسسة. االحتياجاتحتليل  -

 ين.حتليل وسائل و امكانيات الالزمة لتحسني سري التكو  - 

 متابعة تطور العمال بعد تكوينهم. -

  مصلحة البيا�ت: تتكفل �ملشاكل املوجودة على مستوى املباين و الوكاالت اخلاصة �ملؤسسة و قيام

 بعملية الصيانة.

 .مصلحة الوسائل و العتاد: وظيفتها هي توفري كل الوسائل املستعملة من قبل و التكفل �ا 

مهمتها يف متابعة السري احلسن للهاتف الثابت و األنرتنت و مراقبة جود�ا و الدائرة التقنية: تتمثل  )3

 تتفرع هذه الدائرة اىل املصاحل التالية:

 .مصلحة البيا�ت: تقوم هذه املصلحة مبراقبة و تنظيم البيا�ت اخلاصة �ملؤسسة 

 تحتية للمؤسسة و صيانتها مصلحة البيا�ت التحتية: تعمل هذه املصلحة على متابعة و مراقبة البنية ال

 من الكوابل و أجهزة ارسال األرشيف.

 تعمل هذه املصلحة على مراقبة التقنية و العمل على السري احلسن للشبكة. مصلحة الشبكة احمللية : 

 رة التجارية: تتمثل مهامها يف تنظيم و تسيري مبيعات املؤسسة و تتفرع ايل: ادا )4

  :حيث تعمل هذه املصلحة على حتصيل ما استهلكه  الفتورةو ما قبل  الفتورةمصلحة التحصيل

 العميل و اعداد الفاتورة سواء خاصة �هلاتف أو االنرتنت.

 :مصلحة قوة البيع: تتوىل هذه املصلحة املهام التالية 

 االشراف على عملية البيع . - 1

 دراسة التوقعات املنتظرة.  - 2

 سب طلبات و شكاوي كل العمالء.مصلحة العمالء: تقوم هذه املصلحة بتقدمي اخلدمات ح 

رة امليزانية و احملاسبة: تتمثل مهامها يف اعداد و متابعة امليزانيات و استخراج االحنرافات و تسجيل داا )5

 العمليات احملاسبية و تتفرع اىل:

 .مصلحة الشؤون القانونية: �تم مبتابعة قضائية و قانونية و �مينية للمؤسسة 
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  على اعداد ميزانية املؤسسة.مصلحة امليزانية: تعمل 

  :مصلحة اخلزينة: تتمثل مهامها يف 

 ضمان معاجلة مجيع العمليات اخلاصة �خلزينة. -

 متويل أنشطة املؤسسة و االستعمال الرشيد و العقالين للموارد املالية. - 

 :مصلحة احملاسبة: تتمثل مهامها يف 

 ة املصاريف و االرادات.اعداد تقارير حول الوضعية املالية من خالل متابع -

 تسوية وضعية اخلزينة أسبوعيا. -

 اعداد امليزانية و جدول النتائج. -

 مسك الو�ئق و دفاتر احملاسبة و �جيل خمتلف العمليات وفقا ملخطط احملاسبة اجلديد. -

 :كما حتتوي املؤسسة على اخلال� التالية  

o  و عالقات اخلارجية و تعزيزها. ل�التصاخلية االتصال و عالقات اخلارجية: املكلفة 

o  :خلية املفتشية: هي حتت الرقابة املباشرة للمدير و هي مكلفة ب 

 مراقبة قاعدة االعمال السنوية. -

 بطلب من املدير. التفتيشتنفيد مهام  -

 القيام بتحقيقات يف أي حالة استعجالية للمؤسسة. -

o النظافة و األمن: تسهر على احلماية و مباين املؤسسة و احلفاظ على نظافتها.  خلية 
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ــــــم  : )11رقم ( و الشكل  يوضح اهليكل التنظيمي للمؤسسة اتصاالت اجلزائر مبستغانـ

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.الو�ئق الداخلية للمؤسسة �عتماد على لبةالطمن إعداد 

المدیــــــــر 

 العام 

إدارة الموارد 

 البشریة 

إدارة المیزانیة 

 و المحاسبة 

 رة التقنیة ادا ادارة التجاریة

 مصلحة

 األجور 

مصلحة 

 التكوین

مصلحة 

 البیانات

مصلحة 

 وسائل العتاد

مصلحة 

 البیانات

مصلحة 

الشؤون 

 القانونیة 

مصلحة 

 التحصیل 

مصلحة 

 المیزانیة

مصلحة قوة 

مصلحة  البیع 

 الخزینة

 مصلحة

الشبكة 

 المحلیة

مصلحة البنیة 

 التحتیة 

مصلحة 

 المحاسبة

مصلحة قوة 

 العمالء
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 اتصاالت اجلزائر التدريب يف مؤسسةأثر : الثاين املبحث.  

مؤسسة حمل الدراسة، مع تبني وحتديد للبحث إىل مراحل إجراء الدراسة امليدانية يف هذا امل فسيتم التعر 

  األداة املستخدمة يف مجيع بيا�ت واألدوات الالزمة يف حتليل وتفسري نتائج الدراسة.

  العمومية لالتصاالت اجلزائر: التدريب يف املؤسسة ولاملطلب األ

وقع اختيار� على مؤسسة اتصاالت اجلزائر نظرا ملا لديها من مميزات عن �قي املؤسسات من أمهها 

  اخلدمية و التنشيط على مستوى الوطين يف آونة األخرية إىل احداث تطوير خدما�ا يف جمال االتصاالت.

املوارد البشرية للمؤسسة تطرقنا اىل معرفة مهام وأهداف هذه  مصلحة يفدراسة تطبيقية اء من خالل اجر  

ذا ما سيتم عرضها من للمشاكل اليت تعاين منها املصلحة وهو  ا�ااملصلحة وكيفية سري العملية التدريبية ومعوق

  :خالل ما يلي

  : وتتمثل يف النقاط التالية :اتصاالت اجلزائر ؤسسة: مهام مصلحة التدريب مبأوال 

 هرب�مج التدرييب ومتابعتال �عدادو� نس تدريب: تقوم مصلحة المتابعة وتقييم الرب�مج التدرييباعداد و  .1

  . وتقيمه

  .ي للعمال من اجل حتسني املردوديةاملسامهة يف رفع األداء الوظيف .2

  . تعترب من اهم مهام مصلحة التدريب: التكوين زاملتمهنني التابعني ملختلف مراك احتضان -3 

   :تتمثل يف اخلطوات التالية: اتصاالت اجلزائر ؤسسةمب يبية: سري العملية التدر �نيا

حيتوي على أسئلة خاصة  ،سنو� �رسال استبيان حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية التدريبةتقوم مصلحة  -

بتحديد االحتياجات التدريبية املتعلقة �لعمال التابعني للمؤسسة يف مجيع القطاعات ويرسل هذا االستبيان اىل 

ذا االستبيان من خالل لء هعلى رؤساء األقسام واملصاحل مل املدراء حيث يقوم كل مدير بتوزيع االستبيان

  . بعد فرتة زمنية ال تتجاوز الشهر عادة ارساله إىل مصلحة التدريبمعرفة احتياج كل عامل وتقوم بدورها �

تقوم بتجميع كل هذه املعلومات ووضعها يف جدول بسمي  لالستبيا�تبعد استالم مصلحة التدريب  -

  .وظيفة والعدد اإلمجايل للمرتبصنيبر�مج التدريب ومن خالله يثم معرفة عدد املرتبصني يف كل 

ر�م مع ميزانية املرتبصني يف كل وظيفة تقوم املصلحة مبقارنة عدد املرتبصني وتكلفة تد بعد معرفة عدد - 

صلحة �ختيار ملاملرتبصني مليزانية التدريب تقوم يف حالة جتاوز تكلفة عدد او  ،املتوفرة وإمكانيا�االتدريب 

  . فرتة تدريبهم إىل السنة القادمة املرتبصني حسب أولوية وأمهية الوظيفة وأما �لنسبة للباقي يتم �جيل
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 :تتمثل فيما يلي اتصاالت اجلزائر: مؤسسةالتدريب يف  أهداف�لثا: 

  لمؤسسة. لرفع من القدرة االنتاجية ال - 1

  .التقليل من حوادث العمل - 2

  .وامكانيات العمال يف جمال ختصصهمالرفع من قدرات  - 3

  .من التكيف والقدرة على التعامل مع مستجدات األعمال والتطور التكنولوجي متكني العاملني -4 

  ختفيض التكلفة عن طريق أداء العمل بكفاءة وجودة عالية. - 5

  :: انواع العملية التدريبيةرابعا 

  تتم عملية التدريب اما داخل املؤسسة أو خارجها وهذا ما يوضحه اجلدول التايل : 

  

  .) يوضح أنواع العملية التدريبية02اجلدول رقم (

  .املوارد البشرية �ملؤسسة و�ئق خاصة مبصلحةاملصدر : 

  

   .كما أن املؤسسة قامت �لتعاقد مع اهم معاهد التدريب على املستوى الوطين  -

  

  

  

  

  ريب داخل املؤسسةدت

  

  يب خارج املؤسسةدر ت

  مرتفع املرتبصنيعدد  -

ة توجد داخل املؤسسة مثل بييدر وسائل تحنتاج اىل  -

  املعدات واالدوات 

  

  ليلق املرتبصنيعدد  -

ات تقيتدريبية توجد خارج املؤسسة مثل املل -

 الندواتو 

  يكون مكلف  -
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وع نوتكون حسب طبيعة و  :داخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر ريبتد: الوسائل املستخدمة يف الخامسا

  الوظيفة وتنقسم اىل :

  :وسائل تقنية. 1

حتت تصرف التقنية املعدات صني التقنيني حيث تقوم املؤسسة بوضع برت النوع من التدريب يتعلق �مل هذا -

  املرتبص. 

اء لتدريب رب تقوم جبلب خ عالية ) ذات تكنولوجيةآالتاء املؤسسة لوسائل تقنية جديدة (مثل قتنيف حالة ا -

  .مصغر هلا من أجل التدرب بواسطته العمال او منوذج

  : نظرية وسائل. 2 

  :االداريني ومتثل هذه الوسائل يف صنيبرت هذا النوع من التدريب يتعلق �مل

  احملاضرات  -

  وامللتقيات الندوات -

  . املؤمترات -

  :ت تتمثل فيما يليفئا 04حيث جند يف املؤسسة  :ت اليت حتتاج إىل التدريبئاديد الف: حتادسسا

  اطارات ساميني .1

  اتاطار  .2

  كمحتاعوان  .3

   ذينفاعوان ت. 4

ب ريطار سامي اخلضوع لعملية تدة فعلى سبيل املثال ال ميكن الفئة اىل فئالتدريبية من  االحتياجاتختتلف  -

 دها تشكل عبئا �لنسبةجناألصل يتقن هذه االحتياجات اليت يف اإلعالم األيل أو تعلم اللغات ألنه يف 

  .لألعوان التنفيذيني 
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من خالل جهتني  اتصاالت اجلزائريتم تقييم التدريب يف املؤسسة  :عن تقييم املتدرب اجلهة املسؤولة: سابعا 

  :تصتنيخم

: بعد انتهاء املتدرب من فرتة التدريب يقوم املركز بتقييمه درب من طرف مركز التدريبتتقييم امل -1 

  .�العتماد على عدة معاير ومؤشرات

استمارة اىل املسؤول املباشر للعامل  �رسالب دريالت زاملباشر: يقوم مرك املسؤولتقييم املتدرب من طرف -2 

  .مهقييدف ت�الذي مت تدريبه 

بعد االنتهاء من فرتة التدريب يقوم مركز التدريب بتقدمي  :بصلية التدريبية من طرف املرت : تقييم العم�منا 

التدريب من خالل  وظروفللعملية التدريبية والوسائل املستخدمة  بصرت استمارتني للمرتبص �دف تقييم امل

  :يف املتمثلتني اإلجابة على األسئلة املتواجدة يف االستمارتني

1-  FICHE D'ÉVALUATION A CHAUD DE CONTENU DE LA FORMATION 

  .هذه االستمارة مباشرة بعد االنتهاء من التدريب لءمب صاملرتبيقوم 

FICHE D'ÉVALUATION DE LA FORMATION PAR L'APPRENANT -2 

بتقدمي هذه االستمارة ايضا مباشرة بعد انتهاء العملية التدريبية وهي غري ضرورية اال ان املؤسسة  صاملرتبيقوم 

   .قامت بوضع هذه االستمارة من أجل أن تكون عملية تقييم التدريب أكثر دقة

  :: معوقات العملية التدريبية�سعا

  .دقةية للعمال ببحتياجات التدريعدم حتديد اال - 1

  .تدريب غري كافية يف بعض األحيانمدة ال -2 

 .ويةنصني مع ميزانية التدريب السعدم تناسب العدد الكبري من املرتب -3 

. �ملرتبصني التقنيني يف الورشات �قلم املرتبص مع ظروف العملية التدريبية خاصة فيما يتعلق صعوبة - 4

  :اتصاالت اجلزائر ؤسسةليت تعاين منها مصلحة التدريب مباملشاكل ا :اشر اع

  .لقاعدية من بينها مراكز اإليواءقص اهلياكل انالكبري من املرتبصني بسبب مشكل  استقبال العدد - 1

  .ة �ملرتبصنيصنقص وسائل الوقاية واألمن اخلا - 2

عليها االلتزام مبعايري  فاملؤسسةمبزاولة مهامه حبرية  نيصبوطبيعة عملها ال يسمح للمرت نشاط املؤسسة يف  -3 

   .السالمة واألمن للحفاظ على صحة العمال

  تقييم أثر التدريب على أداء العاملنياملطلب الثاين: 
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  أوال: عينة الدراسة

تطبيق يعد اختيار العينة من اخلطوات اهلامة يف إجراء دراسة ميدانية على جمتمع كبري نسبيا، فقد يتعذر 

تم الدراسة يف ت ، وحىت�لعدد الكبري للعاملني �لوحدة الدراسة على مجيع األفراد وذلك بسبب صعوبة االتصال

أحسن الظروف ومن أجل أن تكون النتائج ممثلة متثيال صحيحا وذلك على أساس أن العينة املختارة سوف 

ر منا بعملية اختباقاسة على ا�تمع ككل، لدر منا �قتوصل إليها لو سنتوصلنا إىل نفس النتائج تقريبا اليت 

، على مستو�ت فرد 50)، حيث اشتمل االستبيان على جمموعة تقدر ب عشوائي لعناصر العينة (األفراد

خمتلفة من التعليم (جامعي ، �نوي ، أقل من �نوي) وذلك بشرط أن يكونوا قد تلقوا تدريبا أثناء عملهم يف 

  . املؤسسة

  الدراسة �نيا: أدوات

اليت هلا عالقة على خمتلف الو�ئق الداخلية املعمول �ا يف املؤسسة  االطالعحيث مت  و�ئق الشركة: - 1

كما اعتمد� يف دراستنا على جتميع وحتليل املعطيات الواردة يف الو�ئق املتوفرة لدى املؤسسة   ،�لنشاط التدرييب

  وذلك �دف االستفادة منها. 

  الرب�مج التدرييب  ،استمارة تقييم التدريب ،املستخدمة: ميزانية التدريبني الو�ئق بمن 

لة وبني شخص أو جمموعة من األشخاص �دف بقاهي حوار قائم بني القائم �مل بلةاق: إن املاملقابلة - 2

حتقيق هي عبارة عن فلة بقاويطلق عليها التحقيق بواسطة امل ،مبوضوع معني احلصول على معلومات متعلقة

 .الفرد أو أكثر أسئلة حمضرة سلقا تعرض خالهلا على

عض املقابالت مع إطارات ببأ� إىل االستعانة جل�دف احلصول على معلومات ذات مصداقية وموثوقية،  -

  وينبغي اإلشارة أيضا إىل أن القابلة نوعان حرة ومنظمة. ،املؤسسة

ة قلطلكو�ا تتمتع �ملرونة امللة، فقد استعملنا النوع األول ااحلالتنوع الذي استعملناه يف دراسة أما فيما خيص  

يها قدرا كبريا من احلرية ، حبيث يرتك ف وال احتماالت اإلجابةبحثنيتتحدد فيها األسئلة املخصصة للم الف

من أخذ  املؤسسة �ا تمالة وقد مكنت املقابالت اليت قبقاوضوع املإلدالء �رائه واجتاهاته حول مل ثحو بللم

جهه كما مكنت من احلصول على انطباعات وأراء اصورة عامة عن واقع التدريب واملشاكل والصعو�ت اليت تو 

ضا من معرفة الطريقة ، كما مكنت أيالربامج تلكص الرب�مج التدرييب وتقييمهم ملدى فعالية خين فيما ياملسري 

ول �ا لطريقة اليت يتم من خالهلا حتديد املبالغ اليت متا حتديد االحتياجات التدريبية يف املؤسسة وااليت مت �

  .عملية التدريب يف املؤسسة
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: يعرف االستبيان على أنه تقنية مباشرة للتقصي العلمي، تستعمل إزاء األفراد، وتسمح االستبيان - 3

. لذلك قميةت ر�ضية والقيام مبقار�ت ر موجهة والقيام بسحب كمي �دف إجياد عالقا بطريقة �م�ستجوا

  .م دراسة العينة اليت مت اختيارها بطريقة عشوائيةومن أجل أن تت

للعينة املختارة  والتدريب داخل مؤسسة اتصاالت اجلزائر �ألداء املتعلقة اخلاصة مت طرح بعض األسئلة -

  فكانت على النحو التايل: )50عشوائيا املتكونة من (

 ق �ثر التدرب على أداء العاملنياإلجابة على التساؤالت اليت تتعل على كل فرد من العينة.  

 ألغراض البحث العلمي تتمثل االسئلة .  

  داخل املربعات املخصصة لإلجابةبنعم أو ال يقوم املستجوبني �لرد على األسئلة .  

 توحة وهذا راجع أيضا فوبني ال ميلكون الوقت لألسئلة اململ األسئلة مغلقة، ألن أغلب املستجكانت جم

ية يف تقدمي ر احلستجوبني لملكما تركتنا   ،ةئمعلومات خاطلسرية املعلومات والرعية يف جتنب إعطاء 

  . راء أخرىأرتاحات و قا

 ه أكرت من الدراسة والدخول تدرجييا يف صلبريبلة خاصة �ملعلومات العامة للمجيب من أجل تقسئأ  

  .املوضوع

  ألداء كما حاولنا يف هذا احملور الربط بني عملية التدريب وحتسني األداء.تناولنا أسئلة تتعلق�  

  فكانت االجا�ت يف اجلدول اآليت:  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الثاني: عالقة تقییم األداء بوظیفة التدریب

 

86 

 

  فرد من العينة: 50بعض االسئلة املوجهة اىل ) :03ميثل اجلدول رقم ( -

  % �لنسبة املئوية النتيجة  التكرار  االسئلة

  العاملني مبؤسستكمهل هناك نظام تقييم أداء 
  ال  نعم  ال  نعم

50  -  100%  -  

  ما رأيك يف نظام تقييم األداء املطبق يف مؤسستكم
  ال  نعم  ال  نعم

43  7  86%  14%  

  هل انت راض عن تقييم أدائك
  ال  نعم  ال  نعم

47  3  94%  6%  

  هل يستخدم تقييم األداء يف مؤسستك ملعرفة
  الضعف نقاط  نقاط القوة  نقاط الضعف  نقاط القوة

6  44  12%  88%  

هل تشعر ان اداءك يتحسن بفضل التدريب الذي 

  تلقيته

  ال  نعم  ال  نعم

48  2  96%  4%  

  هل التدريب املوجه لك يعطيك دور يف حتسن أداءك
  ال  نعم  ال  نعم

48  2  96%  4%  

  ماهي املعايري اليت تفضل أن تقيم على أساسها
  الشخصية  السلوك  النتائج  الشخصية  السلوك  النتائج

44  6  -  88%  12%  -  

يف رأيك هل متلك مؤسستك القدرة الكافية لتقييم 

  عماهلا

  ال  نعم  ال  نعم

50  -  100%  -  

يف رأيك هل متلك مؤسستك القدرة الكافية ملصاريف 

  التدريب

  ال  نعم  ال  نعم

47  3  94%  6%  

  .من إعداد الطالبنياملصدر: 
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 أداء تقييم نظام بوجود علم على الدراسة عينة كل أي ٪ 100 نسبة أن) 03( رقم اجلدول خالل من يتضح

 طرف من أدائهم بتقييم مقتنعون ا�م و �مهيته يشعرون و رأيهم يف جيد النظام هذا ان و املؤسسة يف العاملني

  .السؤال هلذا ٪ 100 نسبة مثلت حبيث رئيسهم

   .السؤال هلذا مثلت الذي ٪ 86 نسبة أي الرضا من عالية درجة هلم حيقق املطبق األداء تقييم نظام وان

 املقدمة �لشكاوي �تم و أداء افضل لتحقيق املالئمة دريبال توفر مبستغامن اجلزائر اتصاالت مؤسسة أن و

 خالل من استجوا�م مت الذي العمال ان و األداء تقييم بنتائج يتعلق فيما خاصة العمال طرف من اليها

 صحة يؤكد ما هذا و ٪ 100 متثل نتائجها كانت اليت األخرية األسئلة عملية من استفادوا االستمارة

 .الفرضية
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  خالصة الفصل: 

 �دف هذا كان ولقد مبستغامن اتصاالت مؤسسة يف �ا قمنا اليت امليدانية الدراسة على الفصل هذا اشتمل

 قد و عماهلا، أداء تقييم نظام هلا وان  ملؤسسة� له اثر على حتسني األداءان التدريب  على العمال معرفة

 العملية هذه تؤدي يتال و األداء تقييم عملية عن الناجتة �لنتائج العاملني اعالم تتم املؤسسة ان النتائج أكدت

 أخرى جمالت يف استخدامه اىل �إلضافة لعماهلا تدريبية برامج إقرار اجل من هذا و الضعف نقاط كشف اىل

 عملية ان و مصداقية و فعالية من تزيد األداء تقييم عملية يف متعددة أولو�ت فهي مكافئات ،حوافز، ترقية

  .للمؤسسة اإلنتاجية الكفاءة حتسني �لتايل و العاملني أداء مستوى رفع من تزيد النظام هذا تطبيق و متابعة
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  اخلامتة العامة:

لنجاحها ،  أي مؤسسة وذلك ضما� األساسية إلدارة املوارد البشرية يف يعترب التدريب من أهم الوظائف

القدرة على استخدام  إىل اكتساب عماهلا ملعارف و أفكار ملزاولة العمل و تسعى من خالل التدريب ةفاملؤسس

العلمية السريعة ، فقد إدارة املوارد  �سلوب فعال و جيد ملسايرة التطورات التكنولوجية و وسائل جديدة

تتوج أن  �ا ، لكن مدة اجلهود الفكرية جيب البشرية مسريين ميتلكون كفاءات وقدرات فكرية ال يستهان

مواجهة التطورات احلاصلة ، وعليه لن جتين العملية التدريبية  بعملية تدريبية فعالة و اليت متكن املؤسسة من

مثارها ما مل يتم تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات األفراد واملؤسسات واملتطلبات التكنولوجية والعلمية 

  األفراد على أداء األعمال السلوك �جتاه يرفع كفاءة اجل اكتساب خربات ومهارات ، وتوجيه ، وذلك من

  .املكلفني �ا على أكمل وجه

خالل  البد من القيام األخرية بدورات تدريبية من اتصاالت اجلزائرفلتحسني كفاءة املوارد البشرية �ملؤسسة 

الربامج وأخريا  ، تنفيذيبيةناسب و متطلبات الدورة التدر ، تصميم برامج تدريبية تتحتديد احتياجا�ا التدريبية

  تقييمها.

 :نتائج الدراسة  

  لقد توصلنا من خالل حبثنا إىل العديد من النتائج وفق سياق معريف ومنهجي مرتابط مع اإلشكالية حمل

  الدراسة تتمثل فيما يلي:

لتحسني  دراية منها على أمهيته وضرورتهوجود اهتمام من طرف إدارة املوارد البشرية بتدريب موظفيها  -

  .حةاخلدمة الصحي

  �لنفع. أمر روتين يف املؤسسة وان له عائد يعود على العمال وجود قناعة كبرية أن التدريب ليس -

  ال يكفي القيام �لدورات التدريبية بل جيب تقييمها والسعي لتحسني الدورات التدريبية. -

  هدر للوقت. لبعض العاملني جيعل من الدورة التدريبية ال فائدة منها وكو�اغياب الوعي �مهية التدريب  -

  غاية تقييم العملية. ضرورة توفري أدوات التدريب والقيام مبراقبة العملية التدريبية من حتديد االحتياجات اىل-

" فقد استحدثت مستغامنهناك اهتمام متزايد من طرف مسريي مؤسسة اتصاالت �التصال اجلزائر "فرع  -

 املستخدمة االدواتو العمل على ختطيط و تنفيذ األنشطة و  تكوين والتدريباملؤسسة مديرية خاصة لل

  تسعى لتحقيق مجلة من األهداف للمؤسسة.الداخلي و اخلارجي و لتدريب �



 

91 

 

ارتفاع  سبب يؤكدما ، و هذا عماهلااداء حسني بصورة خاصة بت اجلزائر هتمام مؤسسة اتصاالتتزايد ا - 

 .تدريب والتكوين وتقييم االداءاملتزايد حلصتها من امليزانية املخصصة لل

ويكتسب �لتايل ّ  ، وبناء عليه يقوم الفرد �داء أكثر من مهمةوضع بر�مج منتظم للتناوب يف املناصب -

  .جديدة وبنمي قدراته مهارات

اء على نتائج التقييم ميكن حتديد طبيعة املهام  اليت بنف ،القيام بتقييم األداء يف ضوء املسار املهين للفرد -

  سيشغلها مستقبال.  

  التدريب مبؤسسة اتصاالت اجلزائر. اعداد وتقييم الرب�مج التدرييب من املهام االساسية ملصلحة -

  نوعني من التدريب داخلي وخارجي. د املؤسسة علىاعتما -

وجود اجتاهات قوية لدى مفردات العينة املستجوبة للمؤسسة العمومية حمل الدراسة بصالحية التدريب  -

 لتحقيق االرتقاء �ألداء وكفاءة العاملني.

العملي أكدت أراء املعنيني �لدراسة أن التدريب يعمل على صقل كفاءة العاملني وهذا من جهة الواقع  -

والذي يتفق مع اجلانب النظري الذي تناولناه يف الدراسة والذي يؤكد أن من األهداف األساسية للتدريب هو 

 رفع وز�دة كفاءة أداء العاملني.

إن العاملني �ملؤسسة لديهم قناعة �ن التدريب حيسن من كفاء�م وان أداءهم ملهاهم بعد التدريب كان  -

  ن السابق.أكثر سهولة و�قل وقت م

  تقوم املؤسسة بتقييم عملية التدريب من خالل تقييم أداء العاملني. -

 صحة الفرضيات: اختبار  

  �لنسبة للفرضية األوىل: -

حيث تسعى  ترتكز الفرضية األوىل على أن التدريب وظيفة أساسية و �لغة األمهية يف إدارة املوارد بشرية• 

العاملني �ا ، ومن خالل حبثنا  مهارات وقدرات و معارف لألفراد املؤسسة من خالله إىل تطوير و اكتساب

ويساعدهم على تطوير مهارا�م، ومعاجلة نقاط النقص  اتضح لنا أن عملية التدريب تقوم بتحسني أداء األفراد

  اليومية بكفاءة عالية وعلى ضوء هذا يتم �كيد صحة الفرضية األوىل. لديهم و�لتايل القيام مبهامهم

  �لنسبة للفرضية الثانية: -

عليه يف تصميم  ترتكز الفرضية الثانية على إن اجلهود التدريبية ال تقطف مثارها إال إذا كان األساس املعتمد• 

 ا تبني لنا أن العملية التدريبيةالربامج التدريبية يتوافق مع احتياجات األفراد يف املؤسسة فمن خالل دراستن



 

92 

 

حتديد االحتياجات التدريبية ، تصميم الرب�مج التدرييب، تنفيذ الرب�مج التدرييب  تتكون من أربعة مراحل وهي

مث تقييم الرب�مج التدرييب واهم مرحلة من هذه املراحل لتحقيق نتائج جيدة من العملية التدريبية هي حتديد 

لصحيح الحتياجات التدريبية االحتياجات التدريبية اليت على ضوئها تقوم العملية التدريبية �لتحديد اجليد وا

  يف املؤسسة يتم الوصول إىل النتائج املرجوة من التدريب ومنه يتم �كيد الفرضية الثانية .

  �لنسبة للفرضية الثالثة: -

ومن خالل  تتمحور الفرضية الثالثة على أن االهتمام �لتدريب من ابرز عوامل جناح واستمرار املؤسسة• 

العاملني املهارات الالزمة اليت  التدريب يسعى إىل حتسني أداء العاملني يف املنظمة واكتسابدراستنا تبني أن 

التدريب على  اسرتاتيجيةواخلارجية حبيث جيب أن تركز  متكنهم من مواجهة التغريات املختلفة يف البيئة الداخلية

تياجات التدريبية الالزمة ومن مث وضع وسلوك العاملني احلايل وحتديد االح حتليل نقاط القوة والضعف يف أداء

  الفعالة من أجل الوصول إىل سلوك وأداء متوقع يساهم يف حتسني أداء العاملني ألعماهلم الربامج التدريبية

  �فضل كفاءة مما يزيد يف إنتاجية املؤسسة وجناحها ومنه يتم �كيد الفرضية الثالثة.

 :التوصيات  

والفوائد النامجة  والعاملني يف كافة املستو�ت التنظيمية �مهية التدريب، ؤسسةترسيخ القناعة لدى إدارة امل• 

مستوى كان لن يكتب له النجاح،   عن تطبيقه، ودون اقتناع اإلدارة �مهية التدريب فإن أي جهد يبذل ويف أي

  والبشرية والتسهيالت الكافية.ملموسة، وتوفري املوارد املادية  كذلك ال بد من ترمجة االقتناع إىل ممارسات فعلية

التدريبية اليت  العمل على توفري املوارد البشرية املؤهلة والقادرة على تطبيق العملية التدريبية، وتوفري الربامج •

، وتغيري النظرة للتدريب واعتباره ك إلكسا�م معارف ومهارات إداريةتتماشي مع احتياجات العاملني ، وذل

  من اعتباره تكلفة إضافية. اعمة لنجاح املؤسسة، بدالأساسية ود اسرتاتيجية

الضعف وكفاء�م ألن  إجراء الدراسات العلمية للتعرف على احتياجات العاملني ونقاط ؤسساتجيب على امل

بر�مج تدرييب أن يكون �جحا دون  اخلطوة األوىل يف التدريب هي حتديد احتياجات العاملني وال ميكن ألي

يهدف إىل تطوير وحتسني كفاءة العاملني وحتسني  ياجات �إلضافة إىل أن الرب�مج التدرييبمعرفة هذه االحت

النقص والعيوب يف مهارات العاملني ولكي يكون التدريب �جحا جيب إقناع  اخلدمات و�لتايل جيب حتديد

  .التدريب �لنسبة هلم العاملني �مهية

يف جمال التدريب  األخرى تصاليةواالستفادة من خربات املؤسسات االتقييم الربامج التدريبية بشكل مستمر • 

التقييم جيب أن تتضمن أهداف  استقدام مدربني كفيئني يف تدريب العاملني، وعملية وحىتو يف وضع الربامج 

 والوسائل املستخدمة لتنفيذ الرب�مج التدرييب التدريب وطرق التدريب وآلية التدريب وزمن ومكان التدريب

  والتكاليف وعدد الشكاوي وسلوك املتدربني.
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 :أفاق البحث  

أمكن احلصول  لقد حاولنا من خالل ما مت عرضه معاجلة املوضوع حسب املعلومات واملعطيات املتوفرة واليت• 

فإننا نعترب دارستنا هذه كقاعدة  عليها، واحلقيقة اليت توصلنا إليها أن املوضوع حيتاج إىل تفصيل كبرية ، لذا

أن تسهم أكثر يف اثراء البحث العلمي يف  كن االنطالق منها لبناء مواضيع أخرى ذات عالقة �ا ميكنمي

  .ميدان التدريب وكفاءة املوارد البشرية

  :ويف ما يلي سنقدم بعض املواضيع املقرتحة للبحث على أمل أن نلفت أنظار الباحثني ملعاجلتها 

  .االدارة العليايف املراكز  االداريدور التدريب يف رفع كفاءة الطاقم • 

  لواقع التدريب يف املنظومة الصحية. ةتقييميدراسة • 
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