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 إملقدمة إلعامة

ين صياغة ح عىل إملدير إ أأصب....إخل . ذلأأصبح إلعامل إليوم يتسم ابدليناميكية و إملنافسة و إلتغريإت ,إلتكنولوجية,إل قتصادية,إل جامتعية,إلثقافية.....          

 ساعد إليت ت  زلراكئد أأمه إي يععطي إهامتما كبري للعنرص إلبرشي ,إذليإسرتإتيجية دقيقة متكن إملؤسسة من إلتكيف مع إحمليط إل قتصادي إجلديد,وهذإ جعهل 

ل  وصقلها,وهذإ تمنيهتا يف خمتلف إجملالت , وذكل من خالل إ س تغالل قدإرته وطاقاته وإلعمل عىل إملؤسسة عىل إل س تجابة للتطورإت إلرسيعة وإملتالحقة

ل عن طريق إلتدريب إذلي يعترب إلوس يةل إلفعاةل إليت ميكن أأن تعمتد علهيا إملؤسسة ل   صورة بة ,حيث هيدف إلبرشي تحقيق إملنفعة إلعامة من إملوإرديمت إ 

ىل إلتطوير وإلتحسني إملس متر يف همارإت وقدرإت إلأفرإد ابلشلك إذلي يضمن تضيق إلفجوة بني قدرإت وهمارإت إلأفرإد  لبات بني متط و أأساس ية إ 

فاءة عىل رفع إلك ن يرتكزد إذلين دلهيم قصور يف مس توايت أأدإهئم,فأأصبح إلأ إلوظائف يف إملؤسسة ذلإ زإد إل هامتم ابلتدريب ,فمل يعد ينحرص عىل إلأفرإ

س تطاعت أأن حتقق أأهدإفها بفعالية وكفاءة يه إليت أأعطت إ   .وإخلربة إملهنية للفرد وزايدة قدرإته وترقياته ن إملؤسسات إليت إ  وأأدركت ,بري للتدريب هامتم ك إ 

ورة ض لتدريب أأصبح  لأن إمنا أأصبح أأدإة جوهرية يف تمنية وتطوير إملورد إلبرشي دإخل إملؤسسة ,وهذإ يعينأأنه مل يعد وس يةل ظرفية كام اكن يف إملايض وإ  

 ملحة ,خاصة يف إملؤسسات إلصناعية إليت أأصبح تتطلب تكنولوجية جديدة لتس يري أألهتا.

 أأمام هذإ جند أأنفس نا أأمام حمتية  إل جابة عىل إل شاكلية إلتالية:

ىل أأي مدى يسامه  إلتدريب يف حتسني كفاءة إملوإرد إلبرشية إملتوإجدة ابملؤسسة؟ إ 

 ويندرج مضن هذه  إل شاكلية إلأس ئةل إلتالية:ـ 

 مايه طبيعة إلتدريب وأأساس ياته؟ 

   ماهو دور إلتدريب ,ومايه إخلطوإت إليت متر هبا إلعملية إلتدريبية؟ 

 لصناعية؟ماهو وإقع إلتدريب يف إجلزإئر ومدى فعاليته يف إملؤسسات إ 
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 فرضيات إلبحث:  

  يف إلضوء إلعرض إلسابق ملشلكة إلبحث ميكن تصممي وصياغة إلفرضيات إلتالية:

ؤثر إلتدريب بصفة للتدريب دور فعال وهام يف حتسني إملورد إلبرشي يف إملؤسسة ,كام هل خطوإت مير هبا لتنفيد إلعملية إلتدريبية بطريقة حصيحة ومالمئة ي

تصالت إجلزإئرفعاةل يف  حتسني إملوإرد إلبرشية إملتوإجدة بواكةل إ   

 أأهدإف إلبحث 

بناءعىل حتديد إملشلكة موضوعة إلبحث وإل فرتإضات إلأساس ية ,فان إلغرض من هذإ إلبحث ل خيرج يف حقيقة إلأمر عن كونه حماوةل       

:لتحقيق إلأهدإف إلتالية   

إلتدريب ابملؤسسة لضامن فعاليته.ـ بلورة أأمه إلأسس إليت يقوم علهيا نظام   

برإز أأمهية إلتدريب ودوره يف رفع من كفاءة وفعالية إلعنرص إلبرشي يف إملؤسسة .  ـ إ 

 حتديد مرإحل إلعملية إلتدريبية . -

 زايدة أأمهية إلتدريب يف ظل إلتغريإت إحلديثة . -

ظهار مدى مطابقة و ممارسة إلتدريب يف إملؤسسات إجلزإئرية و ذكل من خالل درإسة  -  إ 

  أأمهية إملوضوع:

فا ن تس متد هذه إدلرإسة أأمهيهتا من خالل إلنظرة إملزتإيدة للموإرد إلبرشية من هجة ودور إلتدريب دإخل إملؤسسة من هجة اثنية و بصفة عامة  

 الية:أأمهية حبثنا تظهر يف إلعنارص إلت

اح أأو نجحدد أأسايس ل مكلبرشية إلأمهية إليت يكتس هبا هذإ إملوضوع نظرإ للوضع إلرإهن إذلي متر به إملؤسسات إجلزإئرية وإليت تس تدعي إل هامتم ابملوإرد إ -

  إلعوملة.ظل  فشل إملؤسسات ول س امي يف

قتصادايت إملؤسسة يف حتسني إلرحبية  -   أأمهية إلتدريب وتأأثريه عيل إ 

 :اب إختيار إملوضوعأأس ب

درإكنا لأمهية  ذإ إ  دإرة الاعامل ، و ميلنا دلرإسة إملوإضيع إملتعلقة ابملوإرد إلبرشية . وإ  إملوضوع خاصة يف ظل إلتحولت إليت  حبمك ختصصنا يف إ 

س تنتاجنا أأنه من بني أأس باب تأأخر إملؤسسات   تدريب أأو عدمامتم ابل هإل إجلزإئرية عدم تس متدها إملؤسسات إجلزإئرية ملوإكبة إلتطورإت و إملنافسة . و إ 

 فعاليته,ابل ضافة إ ىل توفر إلكتب و إمللفات عرب إلأنرتنيت .
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 إملهنج إملس تخدم يف إلبحث:

نهتجنا إلأسلوب إلوصفي يف درإسة إجلزء إلنظري إذلي  اكن عبارة عن ثالث فصول حاولنا   إل ختبار حصة إلفرضيات و إل جابة عن إلتساؤلت إ 

تصالت إ  ا يف واكةل بةل مقنا خالهل إل عامتد عىل خمتلف إملرإجع إليت هتم موضوعنا أأما يف إجلانب إلتطبيقي فاتبعنا إملهنج إلتحلييل من خالل درإسة حامن 

 بولية مس تغامن و مقنا من خاللها بتحليل خمتلف إلبياانت و إملعلومات عن هذه إلواكةل . -إجلزإئر 

 ل معاجلة هذإ إملوضوع مقنا بتقس مي إلبحث إ ىل أأربعة فصول لك فصل يشمل عىل ما ييل:من أأج تقس اميت إلبحث :

 

ىل أأربع مطالب تناولل يف إملبحث إ إلفصل إلأول : وإرد خل ل دإرة إمللأول مدتناولنا فيه درإسة حول إملوإرد إلبرشية و قسمناه إىل مبحثني، و إملبحث إ 

 ماهية إملوإرد إلبرشية . اإلبرشية، أأما يف إملبحث إلثاين فتناولن

 اس ياته.طبيعة إلتدريب و أأساس ياته و تناولنا يف إملبحث إلأول مفاهمي حول إلتدريب و يف إملبحث إلثاين تطرقنا إلأس إلفصل إلثاين :

تصالت إجلزإئر بس تغامن، تطرقنا من خ إلفصل إلثالث:   نشأأة واكةلالهل إىلحمتوى إلعملية إلتدريبية و دور إلتدريب  وهو درإسة ميدإنية لواكةل إ 

 إل تصالت و كذإ مصاحل إملديرية و هماهما.
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 دراسة إدارة املوارد البشرية
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 متهيد:

منا يه نتيجة جملموعة من إلتطورإت إملتدإخةل، و إليت سامهت بشلك مبارش أأو غ  دإرة إلأفرإد بشلكها إحلديث ليست وليدة إلساعة، و إ  ن إ  ري إ 

ىل  دإرة أأفرإد متخصصة، ترعى شؤون إلعاملني ابملنظمة و تعمل عىل توفري أأجنع إلآليات ل دإرة إلطاقامبارش يف ظهور إحلاجة إ  كن ة بكفاءة و متت إلبرشيإ 

نتاجية إلعاملني. و من أأجل إل حاطة ابملفاهمي إلأساس ية ل دإرة إملوإرد إلبرشية قسمنا هذإ إلفصل إ ىل أأربع مباحث  ملبحثإ، نتناول يف رئيس ية من زايدة إ 

دإرة إ  إملبحث إلرإبع لبرشية أأما يفإملوإرد إلأول إلتطور إلتارخيي ل دإرة إملوإرد إلبرشية و يف إملبحث إلثاين ماهية إملوإرد إلبرشية، و إملبحث إلثالث وظائف إ 

 تناولنا إملوإرد إلبرشية يف ظل إلتغريإت إحلديثة .
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دإرة إملوإرد إلبرشية   إملبحث إلأول: مدخل يف إ 

 س تخدإهما، و لهذإ هوإ  ستامثر موإردها و عىل إلأخص إملوإرد إلبرشية إليت تتحمك يف ابيق إملوإرد و يف طريقة إ  كفاءة إملنظامت عىل حسن تعمتد  

دإرة مس تقةل ختص إملوإرد إلبرشية، و تعطى فامي ييل حملة عن إلتطور إلتارخيي ل دإرة إلأفرإد و إملوإرد إلبرش  ىل إ   ية .  إل حتياج إ 

 

 إملطلب إلأول: إلتطور إلتارخيي ل دإرة إملوإرد إلبرشية

دإرة إملوإرد إلبرشية:   نقدم من خالل هذإ إملطلب خمتلف إملرإحل إليت مرت هبا إ 

 قبل إلثورة إلصناعية: -أأ 

نتاج إليدوية حيث اكنت معظم إلسلع تنتج يف مصانع صغرية، و يف بيت   صاحب إلعمل، ففي نظام و تمتزي هذه إحلقبة إلتارخيية بطرق إل 

نسانية هل و اكنت إلسلطة إمل عترب إلعامل من ممتلاكت صاحب إلعمل يبيعه ويشرتيه شأأنه شأأن لك إلسلع، فال حقوق قانونية ول إ  طلقة بيد إملاكل، إلعبودية إ 

ىل أأن جاء نظام  مث تىل هذإ إلنظام نظام إلصناعة إليدوية و فيه برزت فئة متكل إخلربة و إملهارة، بدأأت تعمل مقابل إلأجر إذلي يعد أأجر إلكفاف ، إ 

نتاهجم ، و ميثل هذإ إلنظام إ حتاكرإ للصناعة أأو إحلرفة.هنإلطوإئف و به شلكت لك طائفة لها قانو   1ا بوضع رشوط إدلخول للمهنة و أأجورمه ومس توايت إ 

 مرحةل إلثورة إلصناعية: -ب

إلثامن عرش، و ظهرت يف إلعامل إلعريب إلقرنني إلتاسع عرش وإلعرشين، و أأمه ظهرت هذه إلوظيفة يف إلعامل إلغريب يف إلقرن  

ىل عامةل متخصصة، كام أأدى ذكل لسوء حتياهجا أأحياان إ  س تغناهئا أأحياان عن إلعامل، و إ   ما اكن ميزيها ظهور إلآلت و إملصانع إلكبرية وإ 

ىل ظهور  ظروف إلعمل، ساعات معل طويةل، ضوضاء، كام أأدى ىل إلعاملني حتت إلأمر إ  فئة مالحظني و مرشفني أأساؤوإ أأحياان إ 

مرمه، كام ىل رقابةو روتينية إلعمل و سام لعاملني، و لقد أأظهرت هذه إلفرتة إل   إ  ىل ضورة حتسني ظروف أأدى إلأمر أأيضا إ  حتياج إ 

 2إلعاملني.

  :مرحةل إلقرن إلعرشين -ج

دإرة إلأفرإد و    :3من أأبرزهاشهدت هذه إملرحةل أأحدإاث أأثرت عىل إ 

 

 

                                                           
نسانية، إلطبعة إلأوىل، عامن، دالا حمدو لوی،  1 دإرة إلأفرإد يف منظور مكي و إلعالقات إل   .10ص  1994د. همدي حسن زويلف، إ 

 
 35ص 2001إملوإرد إلبرشية، إلطبعة إخلامسة، إل سكندرية، إدلإر إجلامعية د إمحد ماهر، إدإرة  2

 
 .35ماهر، إدإرة م إلبرشية، مرجع ش بق ذكره، ص دد. إمح 3
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 إل دإرة إلعلمية -

نتاج أأقىص حد ممكن من خالل  همت اب  مجموعات إلعمل إليت يرشف علهيا، حيث قام بدإية جتاربه  و إليت تقرتن ابمس فريد برييك اتيلور إذلي إ 

عتربت مبادئه، وتكون علام هل قوإنينه إملشهورة يف جمالت رفع إلكتل إملعدنية، و قطع إملعادن، ومن نتاجئه إل درإك بأأن إل دإرة ميكهنا أأن  ل دإرة إ و قد إ 

ختيار إلعاملني و تدريهبم عىل كيفية أأ  تاجئ إليت مل ، مفن إلن دإء إلعإلعلمية كوهنا طريق ملعاجلة مشألك إل دإرة، حيث بني اتيلور أأن إل دإرة مسؤولية عن إ 

نتاج إ ىل إملدرسة جتاهلت إلعامل لهيا اتيلور يف زايدة إل  نسان يف إلعمل توصل إ   .اك 

 

 إحلرب إلعاملية إلأوىل: -

 

حتياجاهتا من  نتاج إ ذ حتمت عىل إل دإرة توفريإ  إلعاملني، رمغ ظروف إحلرب وما س ببته من نقص يف  خالل إحلرب إلعاملية إلأوىل و مع تضخم إل 

دإرإت متخصصة تتو نشاء إ  دإرة إلأفرإد. و رمغ ما مرعرض إلقوى إلعامةل، وذلإ فقد فكر مسؤويل إل دإرة و جبدية يف إ   نسان من خاللبه إل   ىل أأنشطة إ 

نتاجية للأفرإد هامتم إل دإرة مرتكز عىل رفع إلكفاءة إل   .هذه إملسرية إلتارخيية فقد إ س متر إ 

 :مدرسة إلعالقات إل نسانية -

نتاجية، جاءت هذه إملدرسة و ركزت عىل إل نسان و حاجاته، فقد رأأى "إلتون مايو" ع  ىل تعد إلرتكزي عىل إلأساليب إملادية لرفع إلكفاءة إل 

نتاجية ميكن معاجلهتا عن طريق إل هامتم ابل دإرة ممتركزإ عىل رفع إلكفاءة إل   ف نتاجيةوجه إلتحديد أأن معاجلة إملشألك إملتعلقة ابل   رإد للأ

 إحلرب إلعاملية إلثانية: -

دإرة إلأفرإد  نتاج و ابلتايل أأوجبت إلعناية اب  س متر إلرتكزي إلعناية ابل نسان و إذلي هو حمور إل   .خاللها إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية وأأهدإفها  1إملطلب إلثاين : ماهية إ 

نتاجية و   دإرة إلأعامل عىل إجلوإنب إملادية يف إلعملية إل  أأمهلت إلعنرص إلبرشي يف إلسابق، لكن مع إلتطورإت إحلديثة يف إجلوإنب لقد ركزت إ 

ىل حد كبري عىل مدى فاعلية و همارة  لزإما عىل إل دإرة إل هامتم ابلعنرص إلبرشي لن جناح أأي مرشوع يتوقف إ  هلم لأنه يف أأدإء أأعام لعاملنيإإل دإرية أأصبح إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية و أأس باب ظهورها وأأهدإفهاعنرص ل ميكن جتاههل و إلتقليل من شأأنه و يف ه  .ذه إلفقرة سنتعرف عىل مفهوم إ 

 

 

 

                                                           
 38، ص 2004  مارس 10-09الاقتصادية إمللتقى إدلويل حول إلتمنية إلبرشية و فرص الاندماج يف إقتصاد إملعرفة و إلكفاءإت إلبرشية، جامعة ورقةل ، لكية إحلقوق و إلعلوم 1

 

 



      ة إملوإرد إلبرشيةدرإسة إ دإر إلفصل إلأول                                                                      

 

13 

 

 

دإرة إملوإرد إلبرشية وأأس باب ظهورها: -أأ   مفهوم إ 

 مفهوهما:

دإرة إملوإرد إلبرشية بشؤون إل س تخدإم إلأمثل وإلفعال للموإرد إلبرشية مجليع إملس توايت إلتنظميية للمنظ  مة، حىت حتقق يف معناها إلوإسع ختتص إ 

دإرة إل عامل . أأما يف معناها إلضيق فهيي تعمت ابلقوى إلعامةل وإ دإري ميثل إحد فروع إ  ية قدرإهتا و علهيا و تمن  حملافظةهذه إلأخرية أأهدإفها، كام لها نشاط إ 

 قوة معل رإقية ومنتجة. رغبهتا يف إلعمل با دعي تكوين

دإرة إملوإرد إلبرشية   تعاريف إ 

ىل مفهوم أأوسع وإمشل منه، و هو إملوإرد إلبرشية من خالل إلتط  دإرة إملوإرد إلبرشية، وذكل من مفهوهما كقوى عامةل إ  ور إلتارخيي إذلي عرفته إ 

عطاء بعض  دإرة إملوإرد إلبرشية متكن إ   . إلتعاريف إملتعلقة اب 

 :إلتعريف إلأول

فعاةل، أأي مجموعة متفامهة من إملوظفني و إلعامل إلقادرين عىل إلعمل و يتلخص إلهدف إلرئييس ل دإرة إلأفرإد يف تكوين قوة معل مس تقرة و  

دإرة إلأعامل ميكن تعريفها عىل أأهنا حتياجات إملنظمة من قوى إلعامةل و توفريها ابلأعدإد و إلكفاءإت " :إلرإغبني فيه، فا ن إ  إلنشاط إل دإري إملتعلق بتحديد إ 

 "1لبرشية بأأعىل كفاءة ممكنة إحملددة و تنس يق إل س تفادة من هذه إلرثوة إ

 إلتعريف إلثاين:

دإرة إلأفرإد بدرإسة إلس ياسات إملتعلقة ابختيار و تعيني و تدريب و معامةل إلأفرإد يف مجيع إملس توايت، وإلعمل عىل تنظمي إلقو   ى عرفت إ 

نتاجيةإلعامةل دإخل إملؤسسة، وزايدة ثقهتا يف عدإةل إل دإرة، وخلق روح تعاونية بيهنا، للوصول  ىل أأعىل طاقاهتا إل   .2ابملؤسسة إ 

 :إلتعريف إلثالث

ىل إحلصول عىل إلأفرإد إلالزمني لأدإء إلأعامل و إلعمل عىل إحملافظة علهيم.  دإرة إلأفرإد من أأته إلعمل إذلي يؤدي إ   عرف مفهوم إ 

 إلتعريف إلرإبع :

دإرة إلأفرإد من كونه إحلصول عىل أأفضل ما ميكن  عطاء  يعرف أ خرون مفهوم إ  من إلأفرإد للمنظمة، و رعايهتم وترغيهبم يف إلبقاء مضن إملنظمة و إ 

 .لك ما يف وسعهم لأعامهلم

 

                                                           
دإرة إلأفرإد، إلطبعة إلأوىل، عامن، دإر إلرشوق،  1  1996د. مصطفی جنيب شاو ش، إ 

 .9د. مهدی حسن زويلف، مرجع س بق ذكره، ص  2
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س تقطا - دإرة إملوإرد إلبرشية. "يه إلعملية إليت يمت بوجهبا إ  رإد يف ري شؤون إلأفب و تس يوبناء عىل إلتعريفات إلسابقة، ميكن إخلروج بتعريف شامل عن إ 

 هجودمه و وضع إلشخص إملناسب يف إملاكن إملناسب لتحقيق أأهدإف إملنظمة".صد توحيد قإملنظمة 

دإرة إملوإرد إلبرشية  إملطلب إلثالث : أأهدإف إ 

حتيا  جات يمكن إلهدف إلأسايس لتس يري إلأفرإد يف إملؤسسات سوإء اكنت إلكبرية أأو إلصغرية يف تطوير إلأفرإد تطويرإ يليب إلرغباهتم و يسد إ 

  :تلخيص هذه إلأهدإف فامي ييل إملنظمة و ميكن

 :جامتعيةإلأهدإف إل   -أأ  

نتاجية و رحبية مما جيعلهم سعدإء ، و يساعدمه عىل رفع مع   نوايهتم تمتثل هذه إلأهدإف يف مساعدة إلأفرإد ابن حتد هلم أأحسن إلأعامل و أأكرثها إ 

قباهلم إ ىل إلعمل برضا و شغف و لك هذإ من أأجل حتقيق إلرفاهية إلعامة  للأفرإد يف إجملمتع. و إ 

 و تمتثل فامي ييل: أأهدإف إلعاملني : -ب

تقان و فعالية و هذإما يرفع من دخلهم. - طار ظروف معل منشطة حتفزمه عىل أأدإء إلعمل اب   إلعمل عىل تقدم وترقية إلأفرإد يف إ 

هامل إجلانب إل نساين يف - س تزنإف إلطاقات إلبرشية و إ  نهتاج س ياسات موضوعية حتد من إ   إملعامةل. إ 

 و تمتثل فامي ييل : أأهدإف إملنظمة: -ج

 إملوضوعية  ختيار و إلتعيني حسب إملعايريجلب أأفرإد أأكفاء تتوفر فهيم مجيع إملرهالت إلالزمة و ذكل عن طريق إل   -

جرإء فرتإت تكوينية و ذكل لتحديد - عرفة إليت تامتىش مع تطور معايري إخلربة و إمل إل س تفادة إلقصوى من إجلهود إلبرشية عن طريق تدريهبا و تطويرها اب 

 نظام إملؤسسة.

دماج أأهدإفها مع أأهدإفهم خللق تعاون مشرتك و ذكل يأأيت بتوزي - فأ ت و لأجور و إملاكلع عادل إلعمل عىل زايدة رغبة إلعاملني عىل بذل إجلهد و إلتفاين و إ 

 إلعمل.
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 إملبحث إلثاين : ماهية إملوإرد إلبرشية

 طلب إلأول: إلوظائف إلرئيس ية و إملساعدة ل دإرة إملوإرد إلبرشيةإمل

ىل   ن من إملهام إلأساس ية ل دإرة إملوإرد إلبرشية يه إلتوفيق بني إلفرد و إلوظيفة و يمت هذإ من خالل وظائف متعددة، و إليت تنقسم إ  وظائف إ 

 .رئيس ية و وظائف مساعدة

 :إلبرشيةإلوظائف إلرئيس ية ل دإرة إملوإرد 1)

دإرة إلأفرإد و إليت ختتلف من منش  خرى و مهنا: حتليل إلعمل، ختطيط إلقوى إلعامةل، لأ ة أأ نتعرض يف هذه إلنقطة لأمه إلوظائف إليت تتضمهنا إ 

 .إخلتيار و إلتعيني

 حتليل إلعمل: -أأ 

يت تتكون مهنا إلوظيفة، و إملهارإت، و إملعرفة، و هو معلية حتديد و تسجيل إملعلومات إملرتبطة بطبيعة وظيفة معينة، فهو حيدد إملهام إل 

 .1إلفرد شاغل إلوظيفة ليك حيقق أأدإء انحج 0إلقدرإت و إملسؤوليات إملطلوبة من

 ختطيط إلقوى إلعامةل: -ب

 

أأخرى فان ختطيط إملوإرد يعرف بأأنه معلية إحلصول عىل إلعدد إلصحيح من إلأفرإد إملؤهلني للوظائف إملناس بة و يف إلوقت إملناسب، وبطريقة  

إلوظائف إملتاحة إليت إلبرشية هو نظام توإفق أأو مقابةل عرض إلأفرإد دإخليا إلأفرإد إملوجودين فعال، و خارجيا هؤلء إذلين يمت تعييهنم أأو إلبحث عهنم مع 

 .2تتوقع إملنظمة وجودها عرب فرتة زمنيةحمددة

  إخلتيار و إلتعيني -ج

ختيارإت و إملقابالت إلشخصية و بحث عن إلعاملني يف سوق إلعمل، و تصنيفهم من خالل طلبات إلتوظيف، وإل  و تمت هذه إلس ياسة ابل  

 3غريها من إلأساليب، و ذكل ضامان لوضع إلفرد يف إملاكن إملناسب

 : تصممي هيلك إلأجور -د

دإرة  وتمت هذه إلس ياسة بتحديد إلقمية و إلأمهية إلنسبية للك وظيفة ، و حتديد أأجرها  وحتديد درجات أأجريه للوظائف، كام تمت هذه إلس ياسة اب 

 .تلفة للوظائف إملتلفةة إمل سلمية لنظام إلأجور حىت يمت ضامن مقابل سلمي للقمي و إلأمهي

                                                           
دإرة إملوإرد إلبرشية إل سكندري مرجع س بق ذكره ص  1  58د. رإوية محمد حسن، إ 

 .75. إملرجع إلسابق ص 2

 29إمحد ماهر، مرجع س بق ذكره، صد.  3
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 تصممي أأنظمة إحلوإفز : -ه

دإء إملمتزي و ميكن حتفز إلعاملني عىل أأدإهئم   إلفردي، و أأدإهئم إمجلاعي، فتظهر إحلوإفز إلفردية و و تسعى هاته إلس ياسة بنح مقابل عادل للأ

 .إحلوإفز إمجلاعية، و أأيضا هناك حوإفز عىل لساس أأدإء إملنظمة كلك

 :تقيمي إلأدإء -و 

ف عىل تمت لك إملنظامت تقريبا بتقيمي أأدإء موظفهيا، ويمت ذكل من خالل أأساليب معينة وغالبا ما يقوم بتقيمي إلرؤساء إملبارشين بغرض إلتعر  

 إلكفاءة إلعامةل للعاملني ، و منه إلتعرف عىل أأوجه إلقصور يف هذإ إلأدإء.

 إلتدريب: -ز

ىل حتسني قدرة إل نسان عىل أأدإء معل معني، إو إلقيام بدور حمدد يف إمل   نظمة إليت يعرف إلتدريب بأأنه إجلهود إل دإرية أأو إلتنظميية إليت هتدف إ 

جر   .1  نه أأن يزيد من إملعلومات و همارإت إل نسان لتحقيق هدف معنيأأ إء منظم من شيعمل فهيا، و يعرف أأيضا بأأنه إ 

 : تصممي أأنظمة إملزإاي و خدمات إلعاملني -ح

ات للعاملني خمت إملنظامت بنح عاملهيا مزإاي معينة مثل إملعاشات و إلتأأمينات إخلاصة ابملريض و إلعجزة و إلبطاةل، كام تمت إملنظامت بتقدمي خدم 

ىل إل ساكن و إملوإصالت وغريهاإ  يف شلك خدمات مالية،    .2جامتعية، وقد متتد إ 

 :ختطيط إملسار إلوظيفي -ي

ابلتخطيط للتحراكت إلوظيفية إملتلفة للعاملني ابملنظمة، و عىل إلأخص فامي خيص إلنقل،إلرتقية، و إلتدريب وحيتاج هذإ إ ىل تمت هاته إلس ياسة  

 إلتعرف عىل نقاط إلقوة وإلضعف دلى إلفرد.

 3إلوظائف إملساعدة ل دإرة إملوإرد إلبرشية :  -2

لعاملية، إاكوى و إلزنإعات و يه س ياسة هتمت بتنظمي إلعالقة مع إلتنظاميت إلعاملية و إلنقاابت و إلتطرق ملوضوعات مثل إلش :إلعالقة مع إلنقاابت -أأ 

 . وإلتأأديب و إلفصل يف إخلدمة

ضع نظام يكفل كفاءة وهتمت هاته إلس ياسة بتحديد ساعات إلعمل ، و إلأجازإت وفقا لنظام يناسب طبيعة إملنظمة، و و  : ساعات و جدإول إلعمل -ب

 .إلعمل

                                                           
 .232د. مصطفى جبيب شاو ش، مرجع س بق ذكره، ص  1
 .د 30د. إمحد ماهر، مرجع س بق ذكره، ص  2
 .30د. إمحد ماهر، مرجع س بق ذكره، ص   3
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 أأمن وسالمة إلعاملني : -ج

جرإءإت إحلفاظ عىل حامية سالمة إلعاملني، و إلأمن،وإلصحة و الاجتاهات إلنفس ية إلسلمية هلم.  و تمت هذه إلس ياسة اب 

دإرة إملوإرد إلبرشية  إملطلب إلثاين: إلعائد و إلتلكفة من إ 

ا أأن إل دإرة إملسؤوةل عن إملوإرد إلبرشية تنفق عىل أأنشطهتا وبرإجمها دون أأن يؤدي ذكل إ ىل عائد يظن إلكثري من إملديرين يف إل دإرة إلعلي 

دإرة إلعليا و  ابيق إملديرين ملموس، وابلتايل فهيي مركز تلكفة و ليست مرکز رحبية، و ذلكل فان مدير إملوإرد إلبرشية مطالب أأن يقدم من وقت ل خر لال 

 :1إلربإمج إليت يديرها، و من أأمه هذه إملعلومات ما ييلمعلومات تفيد جدوى و عائد 

دإرة إملوإرد إلبرشية يف حتقيق إلأهدإف إللكية و إل سرتإتيجية للمنظمة، و أأن  -  دإرة إملوإرد إ  معلومات عن مدى مسامهة إ  سرتإتيجيات وخطط إ 

 .سرتإتيجيات و خطط إملنظمةإ  إلبرشية لغنا عهنا لتحقيق 

دإرة إلأعامل و إلرحب وليس معلومات تفيد بأأن -  دإرة إملوإرد إلبرشية تعمل بنطق إ   بنطق تقدمي خدمة جمردة من إلرحب أأنشطة و برإمج إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية قادرة عىل تقدمي معلومات وإقعية و مكية عن تاكليف إلأنشطة، وعن نتاجئ وجدوى هذه إلأنشطة. -   معلومات تفيد بأأن إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية تس تخدم بياانت حمددة كام أأهنا تس تخدم مناذج وبرإمج مثل برإمج إلمكبيوتر إحلديثة يف جمالت حتديد معلومات تفيد بأأن إ   - 

 .ختيار و إلتدريب، و تقيمي إلأدإء وإلأجور، و إحلوإفز وختطيط إملسار إلوظيفي للعاملني ل  حتياجات من إلقوى إلعامةل، و إإل  

دإر  -  ة إملوإرد إلبرشية تعاجل مشألك حمددة وقوی تظهر من وقت لأخر ، وأأهنا حتل مشألك عىل إملس توى إلشخيص معلومات تفيد بأأن إ 

 .منا تدرس و تتفاعل مع مشألك إملوإرد إلبرشية يف إلبيئة إحمليطةإ  للعاملني، و 

طور أأرقام ونسب أأنشطة إ دإرة إملوإرد إلبرشية، و ميكن وضع هذه إملعلومات إلسابقة يف شلك تقارير للمرإجعة إل دإرية و يف شلك تقارير تضم ت 

دإرة إملوإرد إلبرشي شاكل إملعلومات إملقدمة من إ   يه: و عىل هذإ فان من أأمه إ 

 : و يه تضم معلومات يف:تقارير إملرإجعة إل دإرية -أأ 

دإرإت سرتإتيجياته و خططه وهيلكه إلتنظ إ  إلتطور يف إلتنظمي إدلإري للموإرد إلبرشية، و ذكل من حيث  -  .ملنظمةإميي، و عالقته ببايق إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية مؤهالهتم و تدريهبم. -  إلتطور يف عدد إلعاملني يف إ 

 .مدى توإفر معلومات عن إملوإرد إلبرشية، وطريقة توفريها للمديرين، وكيفية طلهبا و درجة رسيهتا -

دإرة إملوإرد إلبرشية، و عىل إلأخص إ - ماكنيات إ   دة.إملساع لأنظمة و إلربإمج إملس تخدمة عىل إلمكبيوتر وإملعدإت و إلأهجزةإلتطور يف إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية، وذكل يف جمالت إلتس يري وغريها . -  إلتطور يف أأنشطة إ 

 

                                                           
  .31د. أأمحد ماهر، مرجع س بق ذكره، ص  1
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 :1تقارير أأرقام ونسب إلنشاط -ب

دإرة إملوإرد إلبرشية، مفثال ميكن عرض    دإرة إملوإرد إلبرشية، وتطورها و معناها، كام يفيد يفيد عرض إلتطور يف أأرقام ونسب أأنشطة إ  مزيإنية إ 

 .عرض بعض إلنسب إخلاصة بأأنشطة إملوإرد إلبرشية

دإرة إملوإرد و فامي ييل س نعطي بعض إلنسب إلعامة و إخلاصة بقياس إلعائد إلعام من   : إلبرشية إ 

 

جاميل إملرجات )مكية أأو سعر   )إ 

نتاجية إلعامل إلوإحد  =* إ 
 

 إلعاملنيعدد 

  

 مزيإنية إملوإرد إلبرشية
 

 * حصة إلعامل من مزيإنية إملوإرد إلبرشية =

جاميل ساعات إلعمل  إ 

 

جاميل إملرجات )مكية أأو سعر  )إ 

نتاجية ساعة إلعمل إلوإحدة =  * إ 

جاميل ساعات إلعمل  إ 

 

دإرإت ول تتحقق إلفائدة من   ل من إ  مقارنهتا بنفس إلأرقام و إلنسب، وذكل من س نة إلأخرى، و بني إ  س تعرإض أأرقام ونسب إملوإرد إلبرشية إ 

ن أأمكن ىل أأن قياس إلتلكفة أأسهل بكثري من قياس إلعائد من إملوإر  .خالل إملنظمة وبني إملنظمة وإملنظامت إلأخرى إملتشابة إ  د إلبرشية و جيب أأن نشري إ 

يظهر يف حسن أأدإء  حتديدها بوضوح، و ذكل يف شلك أأجور و أأنظمة و برإمج ووقت، أأما إلعائد إملبارش فهو يف شلك معنوي ذكل بكون إلتلكفة ميكن

 .2ختيار، وتقس مي إلأدإء وختطيط إملسار إلوظيفي و غريهإ  إلوظائف إملتخصصة من 

  

                                                           
 ،13أأساس ية ل دإرة إملوإرد إلبرشية، صموزإوي سامية، مرسيل فريدة، رساةل إملاجس تري مفاهمي و مباديء  1
دإرة إملوإرد إلبرشية، ختصص نظم إملعلومات إل دإرية، إلطبعة إلأويل  2  .23، دإر إلصفاء للنرش و إلتوزيع، عامن، ص 2003د. عيل محمد رابيعة، إ 
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دإرة إملوإرد إلبرشية   1إملطلب إلثالث: إلتحدايت إليت وإهجت إ 

 إلتحدايت إدلولية وإلعاملية: -1

تقان جيد للمهنة و همارة جيدة يف أأدإء إلأفرإد.   ن إلسوق إلعاملي أأصبح يتطلب إ   إ 

 حتدايت إلنوعية ) إجلودة (: -2

من خالل توفري إلظروف  بتاكر وإل بدإع، وهذإ يمتإلتصنيع و إلأدإء و إل  أأصبح ل دإرة إملوإرد إلبرشية دور أأسايس يف حتقيق إلنوعية يف  

فرإد إلعاملني من  ىلإ  و  جل حتقيق رغبات إلعمل، وحتقيق إلنتاجئ إجليدة يف إلعملأأ إملناس بة للأ  إر ممكن.  أأفضل قر س تخدإم أأفضل إخلربإت و إلوصول إ 

 2جامتعية:الا إلتحدايت-3

 قتصادية وهمارإت إلعاملنيو إلهيألك إل   من حيث إلتغريإت يف سوق إلعمل 

 . :إلتحدايت إلتكنولوجية -4

 .إملس مترإلتطوير  س تخدإم فرص إلعمل و زايدة إملهارإت إملتنوعة و إلقدرة عىلإ  تؤثر يف مدى إلتغيري يف إلهيألك إلتنظميية و   

دإرة إملوإرد إلبرشية يف ظل إلتغريإت إحلديثة:  إملطلب إلرإبع: إ 

 إلتغريإت إحلادثة يف جمال إل دإرة إحلديثة :أأمه 

  :. مالمح إل دإرة إملعارصة1

ق يتجه   ن ظهرت مجموعة من إلتغريإت و إلتحولت  فقد تصاد إلعامل يف وقتنا إحلايل إ ىل أأن يكون أأكرث تفاعال و عاملية، إ  عكست يف جمال إل دإرة إ 

 تغريإت نذكر ما ييل:جديدة و من بني هذه إل  و رؤی  إملعارصة و أأعطهتا مالمح

 إلتحول حنو نظام عاملي تسوده قوة وإحدة يه إلولايت إملتحدة إلأمريكية. -

 قتصادايت إلسوق.إ  حتول معظم دول إلعامل حنو  -

ن إلتطور إلرسيع للتقنية و إلثورة إلعلمية و  -  تشار تطبيقاهتا.إ 

 إلتطوير خللق إملزية إلتنافس ية.عامتد إملزتإيد عىل إلبحث و ش تدإد إملنافسة إلعاملية و إل  إ   -

 ظهور إلتحالفات بني إملتنافسني لتحسني فرص غزومه للسوق. -

 .نتباه لأمهية إلتعلميإلصحوة إلثقافية و إل   -

                                                           
 . 24إملرجع إلسابق ن ص   1

 
 .24ملرجع إلسابق ص إ 2
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 هامتم ابلبيئة و إحملافظة علهيا.إل   -

 ستامثر قدرإته إلفكرية.إ  هامتم إملكثف للعنرص إلبرشي و بزوغ عرص إملعرفة و إليت تتسم ابل   -

دإرية  إجلديدة لعامل إليوم .لقد  كام جند يف مقة هذه إلتطورإت و إلتحولت إلعوملة ابعتبارها إلتعبري إلشامل عن إحلاةل  نشأأت مفاهمي و تقنيات إ 

إحلركية و  ىلع إملعارص إلقامئ جديدة جرإء هذه إلتغريإت و إلتحولت حيث أأصبحت تتسم بالمح ووصفات جديدة تتوإفق مع أأفاكر و طبيعة إلعامل 

 نتشار إلرسيع ملتلف إلعلوم و إملعارف و تمتثل هذه إلسامت يف إلنقاط إلتايل :و إل   نفتاحإدليناميكية و إلتقنية، و إل  

 .الاقتناع بأأمهية إملناخ إدلإخيل و إملناخ إخلاريج للمنظمة -

 . إملناس بني  اكن و إلوقتإلسعر ل رضاء إلعمالء من خالل إلتفوق و إلمتزي يف تقدمي إملنتجات يف إمل -

نتاجية وإلتسويقية و إلبرشية - عادة إلتنظمي و إلهيلكة و إلتطوير للأساليب و إلعالقات إل    إستامثر تقنية إملعلومات و إ 

 .إلأخرى إليت تربطها عالقة معها ضورة إلرتإبط و إلتشابك بني قطاعات إل دإرإت و مس توايت إملنظمة إلوإحدة و بني إملنظامت -

عادة صياغة إحلاض ملوإهجة إملاطر -  .إلتأأكيد عىل إلتخطيط إل سرتإتيجي للتأأثري عىل إملس تقبل و إ 

  . لتحقيق إلأهدإف س تغالهل و إلتأأكيد عىل جتميع إلقدرإت و إلطاقات و توظيفها بشلك متاكملإ  ستامثر إلوقت و إ   -

 .إلتأأكيد عىل إجلودة إلاكمةل -

طالق قوى إبتاكر و إلتجديد و إلت إل   -  بتاكرإل   ول بدإع نويع و تمنية و متكني إلقيادإت إل دإرية ذإت إلقدرة عىل إلتأأثري و حتقيقالأهدإف و إ 

دماج فلسفة بناء و تمنية إملورد إلبرشي يف صلب إلس ياسات و  -  لثورة إلس ياس ية للمنظمة.ابعتبارمه مصدر إلنجاح و إ سرتإتيجيات إملنظمةإ  إلتأأكيد عىل إ 

ىل إلقادة ابعتبارمه مدربني و مساندين و رعاة للعاملني لكومه رؤساء فقط.إلنظر  -  إ 

 1إلتأأكيد عىل إلأنشطة إملعرفية، و الاعامتد عىل نتاجئ إلعمل إحلديثة و إلتقنيات إجلديدة إملتطورة يف إلعمل إل دإري -

 : درة إملوإرد إلبرشية إحلديثةإ  خصائص 2-

دإرة إملوإرد إلبرشية تمتزي  ن إ   :بعدة سامت من بيهنا ما ييلإ 

دإرة إملوإرد إلبرشية عبارة عن نظام متاكمل و مرتإبط يتضمن مجموعة من إلأنشطة إملتصةل و إملتدإخةل. - ن إ   إ 

دإرة إجلديدة ل   هميع إملفاموجود س ياسات متناسقة توجه إلعمليات أأو إملامرسات إل دإرية يف قضااي إملوإرد إلبرشية بتناسق مع أأهدإف إملنظمة و تامتىش  -

دإرة إملوإرد إلبرشية ىل إلفرد عىل إنه رشيك و هذه إلس ياسات تضمن فعالية إ   . إملوإرد إلبرشية و إلنظر إ 

ىل تعظمي إلعائد عىل الاستامثر لبرشي ممتثال يف إلقمية إملضاف. -  أأمهية إلتصممي إل سرتإتيجية إملوإرد إلبرشية هتدف إ 

                                                           
 32,31عيل إلسلمي، مرجع س بق ذكره ص  1
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ىل خمرجات مس هتدفة مب  - لأعامل، و إمنظمة  نية عىل إلفهم إلصحيح و إلتحليل و إلتحليل إملوضوعي إملتطلبات إلأدإء و ظروفه دإخل و خارجإلوصول إ 

درإك خصائص و ممزيإت إلفرد إملتوفرة.  إ 

سرتإتيجية إملوإرد إلبرشية يتوقف عىل مدى توإزهنا و إتساقها مع ابيق إسرتإتيجيات إلأنشطة إلأحرى ابملنظمة و  - ن جناح إ  يف  صبح جزء عضويلتايل ت ابإ 

 إلبناء إل سرتإتيجي ابملنظمة.

طالق إلطاقات إلبرشية ابعتبار إلفرد طاقة ذهنية تعمل و تبدع مضن فريق متجانس و منه تعظمي إلقمية إملضافة من إلأدإء إل  - ة و لنس بة للتلكفبرشي ابإ 

 ذكل من خالل :

إلقدرإت و إملهارإت إلفردية قيسا مع متطلبات إلأدإء و ظروفه و حتديد إلفجوة بني إلهيلك و تقيمي إلطاقات و  :(حتليل هيلك إملوإرد إلبرشية1

 .1إملس هتدف من إملهارإت و إلقدرإت و بني إلهيلك إملتاح و إلبحث عن طرق سد هذه إلفجوة

فزإت ط إلآليات و حمو توجيه هيلك إملهارإت و إلقدرإت ابلتوإفق مع متطلبات إلعمل إحلالية وإملس تقبلية، و كذإ ختطي: ( ختطيط إلأدإء إلبرشي2

 ستامثر إملورد إلبرشي.إ  تعظمي إلعائد من 

ىل إخلصائص إلسابق :( توفري إلعمل إمجلاعي3 ضافة إ  نشاءة إذلو إملشاركة إلفعلية للفرد يف حل إملشألك و تطوير أأوضاع إملنظمة إ  بعض  كر ميكننا إ 

ىل حتسني فعالية إلعنرص إلبرشي:   إخلصائص إليت هتدف إ 

 إليت هتدف إ ىل إلبحث عن أأكرب قدر من إلسهوةل يف حل إملشألك و إ جياد إلطرق إلسلمية يف تس يريإلعنرص إلبرشي. إملرونة: 

إدلإخلية من أأجل إشرتإك مجيع إلعامل و دجمهم مضن مشاريع  من خالل إل دماج تبحث إملنظمة عن إلتعريف بس ياس هتا و ثقافهتا إل دماج: 

 .إملنظمة

بدإعية و إس تغالل حسن للطاقات إلبرشية . بتاكر وإل بدإع :إل    برإز إلقدرإت إل   يسمح اب 

 2و هذإ دلى إلفرد إلوإحد. ختصاصات:تنويع إل   

 

 

 

 

 

 

                                                           
دفعة جوإن -إلعليا إملتخصصة يف إملوإرد إلبرشية مرسيل إمحد، بعيل رشيف س يد إمحد، إلتدريب يف ظل إلتغريإت إحلديثة و أأثره يف تس يري إملوإرد إلبرشية، رساةل ل عدإد شهادإت إدلرإسات  1

 13ص-2004

 13مرسيل إمحد، بعيل رشيف س يد إمحد، مرجع س بق ذكره ص  2
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 خامتة:

هرأأس مال ابلنس بة للمؤسسة، كام  نإلبرشي و تعتربه بأأ  إل دإرة إليت تدرس إملورد  لقد ركزان إهامتمنا يف هذإ إلفصل عىل أأمهية إملوإرد إلبرشية كوهنا        

لهيا  دإرة  أأصبح من أأمه إدلعامئ إليت تستند إ  نتاجية من خالل أأمه س ياسات إ  س ياسة  لبرشية و إملمتثةل يفإملوإرد إإملؤسسة يف رفع مرد وديهتا وكفاءهتا إل 

     إحلديثة ورإتبة إلتطس تقطاب و إلتدريب وإذلي ستتأأول يف إلفصلني إلقادمني ابلتفصيل كونه إلعنرص إذلي بقتضاه تس تطيع إملؤسسة موإك ختيار، إل  إل  

         مزإاي تنافس ية . وحتقيق
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 طبيعة التدريب وأساسياته
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 :متهيد

هامتم مزتإيد من إملؤسسات إلعرصية ابعتباره إلوس يةل إلأفضل ل عدإد و تمنية إملوإرد إلبرشية، و حتسني أأدإهئا و ينطلق  هذإ  يلقى إلتدريب إ 

بتاكر إ  و  تطوير  يف سسات، وإل هامتم إملزتإيد ابلتدريب من إل عرتإف بأأمهية إدلور إذلي تلعبه إملوإرد إلبرشية يف خلق و تمنية إلقدرإت إلتنافس ية للمؤ 

 للتقنيات و إملوإرد إملتاحة للمؤسسات. إلسلع و إخلدمات، و تفعيل إل س تخدإم إلكفء

ذ تغريت إلنظرة ملوضوع إلتدريب من جمرد وظي دإرة فة اثنو و مما يعزز إل هامتم بعملية إلتدريب أأيضا جنده من إملنظور إذلي أأصبح يرى به، إ  ملوإرد إية يف إ 

ىل نظام ق هيا إملؤسسات ليت تعمتد علإلتمنية ن يكون مقوما رئيس يا من مقومات إأأ امئ حبد ذإته متفرع عن نظام تمنية إملوإرد إلبرشية، و هذإ ما حس هل بإلبرشية إ 

ن بارشة ابم يف بناء هجاز قادر يف إحلاض و إملس تقبل عىل موإهجة إلضغوطات و إلتحدايت إل نسانية، إلتقنية مهنا و إل دإرية إليت ترتبط  سان من لفرد كونه إ 

نتاج من هجة أأخرى.  هجة و إحملرك إلأسايس لاكفة عنارص إل 
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 :إملبحث إلأول: مفاهمي حول إلتدريب

 إملطلب إلأول: أأمه مصلحات إلتدريب:

ىل أأمه إملصطلحات إليت ميكن من خاللها أأن منزي بني مفهوم  ابيق إملصطلحات ك إلتدريب و  قبل إلتطرق ملفهوم إلتدريب ل بد من إل شارة إ 

 )إلتعمل، إلتكوي، إل عدإد، إلتطوير، إلتأأهيل و إلتمنية إل دإرية(.

 

و تمنية إملهارة و إخلربة، و إلتدريب  يعين تزويد إملتعمل ابلثقافة إلعامة إليت تنطلق من إلفكرة إجملردة، و إلتدريب يعين إملهنية و إلتخصص إدلقيق إلتعمل :  

عتبار لكمهتام يمكل إلأخريبدأأ من حيث ينهتيي إلتعل  .1مي مع ضورة إلتنس يق بني إملرحلتني و إ 

 

كساب همارإت و معارف(، لكن يظهر لنا جليا إلتكوين: حدإث معلومات و معارف للفرد، و يوجد من يعترب إلتكوين و إلتدريب هلام نفس إملعىن )إ   يعين إ 

 2ديد و إلقدمي يف حني إلتكوين يشمل إملوظف إجلديد فقط. أأهنم خمتلفني لأن إلتدريب حيوي إلتكوين و يشمل إملوظفي إجل

 

 إلوظيفة. لمتكينه من إلقيام بأأعباء هذه ىنهو تزويد إملتدرب ابملعارف و إملهارإت إليت تتطلهبا إلوظيفة كحد أأد إل عدإد:  

 

س تعادة قدرإهتم عىل مبارشة معلهم إلأصيل أأو أأدإء أأي أأعامل  إلتأأهيل:   م سب مع حالهتخرى تتناأأ يمتثل يف خدمات همنية تقدم للعاجزين لمتكيهنم من إ 

 ء.ول إلأدإركز حاين يمتإلصحية و إلنفس ية و خيتلف عن إلتدريب كون إلأول يمتركز جوهره عىل معليات إلتأأقمل و إلتكيف مع إل خرين يف إلعمل بيامن إلث

 

إملديرين إلأكفاء، ملقابةل الاحتياجات  مني مورد اكيف و منتظم منأأ يه حتسني قدرإت إملتدربني إحلاليني يف إملرشوع، و إلعمل عىل ت إلتمنية إل دإرية:  

 3إلتصال و إلقيادة. إختاذ إلقرإرإت و إملقدرة عىل إملس تقبلية، فالتمنية تعين إلتحسني يف إملقدرة إل دإرية و نعين هبذه إلأخرية

 

  

                                                           
دإرة إلأفرإد إجلامعة إملفتوحة ، طرإبلس ليبيا، ص صاحل سعيد عودة،  1  227إ 
 .11ص 1995/  1996جامعة إجلزإئر -يريق حسني، أأسس نظام إلتدريب وتقيمي فعاليته يف إملؤسسات إلصناعية رساةل إملاجس تري، معهد إلعلوم الاقتصادية  2

إملركز إجلامعي  -ابلرويبة، رساةل ليسانس معهد علوم إلتس يري  NCAكرة ليسانس حاةل مؤسسة بلحسن حس ناء ، بلحسن حسينة، إلتدريب يف ظل إلتكنولوجيا إحلديثة، مذ3

 6ص  2003-2002-ابملدية 
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 إملطلب إلثاين: إملفهوم إلوإسع للتدريب:

 

حدى إلوظائف إلهامة ل دإرة إملوإرد إلبرشية، و ل ختتلف أأمهية إلتدريب و ضورته ابلنس بة  للمنشأأت إلكبرية أأو إلصغرية  تعترب وظيفة إلتدريب إ 

ماكمتباينة ل جناز متطلباهتا من إلتدريب فتس تطيع إملنشأ ت إلكبرية أأن تو ت خمتلفة إحلجم عادة ما تتخذ أأساليب أأ و لكن هذه إملنش ة أأهجزة انهتا إذلإتيفر اب 

رب ارج إملنشأأة وتعتخإملتوسطة و إلصغرية تعمتد يف تدريب إلعاملني هبا عىل مرإكز و مؤسسات إلتدريب إملتخصصة  إملنشأ ت دإخلية للتدريب، و جند أأن

ختيار و وظيفة إلتدريب ممكةل لوظيفة  دإرة إملوإرد إلبرشية اب  ري أأن منا من إلرضولني، و إ  س تقطاب و تعيني إلعامإ  إل ختيار و إلتعيني، فال يكفي أأن تقوم إ 

عدإد برإمج تدريبية تساعد عىل ن إل تطوير و زايدة همارة إلعاملني و حتسني قدرإهتم عىل أأدإء إلأعامل معلية إل ختيار و إلتعيني إ  لهيم، ذكل إ  عامل إملس ندة إ 

ىل رعاية و تطوير وفقا خلطط و برإمج يف إلتطور  إلبرشي شأأنه يف لرسيع يف إذكل شأأن عنارص إل نتاج إلأخرى و إلأدوإت و إلأهجزة حيتاج إ 

 إلتكنولوجيات.

  :يف إلفرد  نه يتضمن إلعمل عىل تمنية إلنوإيح إلتاليةأأ و لتوضيح أأكرث ملفهوم إلتدريب ميكن إلقول      

 عرفة و إملعلومات دلى إملتدرب و من بيهنا :تمنية إمل -أأ 

 معرفة تنظمي إملنشأأة و س ياس هتا و أأهدإفها. -

 معلومات عن منتجات إملنشأأة و أأسوإقها . -

جرإءإت و نظم إلعمل يف إملنشأأة -  معلومات عن إ 

 معلومات عن خطط إملنشأأة و مشألك تنفيذها. -

نتاج . -  إملعرفة إلفنية بأأساليب و أأدوإت إل 

 إملعرفة ابلوظائف إل دإرية إلأساس ية و أأساليب إلقيادة و إل رشإف . -

نتايج للعامل . -  إملعلومات عن إجلانب إلنفيس و إل 

 تمنية إلقدرإت و إملهارإت للمتدرب و من بيهنا : -ب

 إملهارإت إلالزمة لأدإء إلعمليات إلفنية إملتلفة. -

 إملهارإت إلقيادية .  -

 ملشألكإلقدرة عىل حتليل إ -

 إلقدرة عىل إختاذ إلقرإر. -

دإرة إلندوإت و إل جامتعات. -  إملهارإت يف إلتغري و إلنقاش و إ 

 إلقدرة عىل تنظمي إلعمل و إل س تفادة من إلوقت. -
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 إملهارإت إل دإرية يف إلتخطيط، إلتنظمي، إلتنس يق، إلرقابة . -

 تمنية إل جتاهات للمتدرب من بيهنا: -ج

 لعمل يف إملنشأأة.إل جتاه لتفضيل إ -

 تمنية إلرغبة يف إدلإفع إ ىل إلعمل.  -

 تمنية إل جتاه إ ىل إلتعاون مع إلرؤساء و إلزمالء.  -

 إلتجاه لتأأييد س ياسات إلتعاون و أأهدإف إملنشأأة. -

 تمنية إلروح إمجلاعية للعمل. -

 تمنية إلشعور ابملسؤولية . -

 إلعمل.تمنية إلشعور بأأمهية إلتعرف و إلمتزي يف  -

 تمنية إلشعور بتبادل إملنافع بني إملنشأأة و إلعاملني. -

 حول إلتدريب : تعار ف• 

ختلف بعض إلكتاب و إملفكرين يف تعريف إلتدريب و سنتطرق لأمه إلتعاريف :   لقد إ 

 إلتعريف إلأول:

عىل أأدإء معل معني أأوإلقيام بدور حمدد يف إملنشأأة إليت  "هو مجموعة إجلهود إل دإرية و إلتنظميية إليت هتدف إليت هتدف إ ىل حتسني قدرة إل نسان 

 ."1يعمل فهيا

دإري مبذول من طرف إملدير و إلعامل من أأجل رفع همارإت و قدرإت إلعامل عىل س يا أأن إلتدريب هو انأأدإء أأعامهل إحملددة،  ختلص أأن إلتدريب هو هجد إ 

ىل حتقيق أأهدإفها متعددة أأيضامعلية متخصصة بتلقني إلعامل همارإت متعددة إلأعامل   .و ليست حمدودة، للوصول ابملؤسسة إ 

 

 إلثاين: إلتعريف

جرإء منظم من شأأنه أأن يزيد من معلومات و همارإت إل نسان لتحقيق هدف معنيDales Beachحسب    2و حمدد". "إ 

 دف إملنشود.وصف إلتدريب ابلنظم و إذلي من شأأنه أأن يزيد من قدرإت إلأفرإد ليك يصلوإ لتحقيق إله

 

                                                           
 232مصطفی جنيب شاويش، إدإرة إملوإرد إلبرشية ص 1
 233مصدر س بق ذكره ص  2
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 إلتعريف إلثالث :

هو إلربإمج إلرمسية إليت تس تخدهما إملؤسسات ملساعدة إملوظفني و إلعامل عىل كسب إلفعالية و إلكفاءة يف " حسب عبد إلرحامن عبد إلبايق  

 ."1و إلتجاهات با يناسب حتقيق أأهدإف إملنشأأةأأعامهلم إحللية و إملس تقبلية عن طريق تمنية إلعادإت إلفكرية و إلعملية إملناس بة و إملهارإت و إملعارف 

منا إلعكس حيث مصم ملساعدة إلعامل أأو إلأفرإد إملالمئ لطرق معلهم غلط  وعىل إلأدإء إجليد  أأوحض إلاكتب أأن إلتدريب ليس معال فوراي تقوم به إملؤسسة إ 

 ملؤسسة.تعيق معل إ أأو تضييع للوقت أأو أأي نوع من إلعرإقيل إلأخرى إليت من شأأهنا أأن

 إلرإبع : إلتعريف

حدإث تغريإت حمددة سلوكية، فنية و ذهنية،  حسب محمد عيل عبد إلوهاب :" هو معلية منظمة مس مترة، حمورها إلفرد يف مجمهل، هتدف إ ىل   إ 

حتياجات حمددة حالية و مس تقبلية يتطلهبا إلفرد و إلعمل إذلي يؤديه و إملؤسسة إليت يعمل فهيا و إجملمت  ع إلكبري" ملقابةل إ 

أأو  هارإت سلوكيةنت إمل اكيوحض إلاكتب يف هذإ إلتعريف بأأنه معلية انجتة عن تسلسل أأحدإث إملنظمة، تدور حول كيفية معل إلأفرإد وحماوةل ترقيهتا سوإء 

 خمتلف مس توايت إلعمل.  فنية أأو ذهنية ليك يامتىش و إلتطورإت إحلاصةل يف إملؤسسة يف

 

  إلتعريف إخلامس :

س تخدإم أأساليب و أأدوإت هبدف  دإء إلكفء  خلق و حتسني إملهارإت و إلقدرإت "معلية خمططة تقوم اب  دلى إلفرد و توس يع نطاق معرفته للأ

 2من خالل إلتعمل لرفع مس توى كفاءته و ابلتايل كفاءة إملنشأأة إلتعمل هبا مكجموعة معل".

ىل أأن إلتعمل ضوري لتوس يع همارإت و معارف إلأفرإد و يؤكد عىل نالحظ أأن هذإ إلتعريف يركز عىل رفع و زايدة كفاءإت و ق درإت إلأفرإد كام يشري إ 

ىل إملقصود ابملهارة و يه إملقدرة إذلهنية أأ إلتوضيح هذإ إلتعريف  ضورة إلعمل مضن فريق وإحد من أأجل حتديد إلأهدإف إملسطرة و كرث ل بد من إل شارة إ 

 3طلوبة و ختتلف درجة إملهارة إملطلوبة من مقدرة بس يطة لأدإء معل يدوي صغري إ ىل أأدإء فين معقد.و إلعقلية و إلطبيعية إملكتس بة إمل

 نالحظ مما س بق أأن هناك عدة تعريفات للتدريب و لك تعريف يزودان بعرفة جديدة و يساعدان عىل إ س تنتاج تعريف شامل للتدريب: 

دإرة إملوإرد إلبرش  جت" إلتدريب وظيفة هامة من وظائف إ  كساب إلفرد خريإت، إ  لتحسني  جديدة، اهات، همارإت ، معارف و قميية ترتكز أأساسا عىل إ 

س تخدإم أأساليب و طرق حديثة تامتىش مع تطو  أأدإهئم دإخل إملنشأأة و كيفية إلترصف مع إلظروف إجلديدة و إلتأأقمل  إلرإهن و رإت إلعرصمعها، و ذكل اب 

عطاهئا   مزية تنافس ية مقارنة مع غريه".هذإ لتحقيق أأهدإف إملؤسسة و إ 

 

                                                           
 6 ,7ذكره، صيريق حسني، أأسس نظام إلتدريب و تقيمي فعاليته يف إملؤسسات إلصناعية، مرجع س بق  1
 220 -1991-، عمر وصفي عقيلي، ادارة املوارد البشرية، مؤسسة زهران للنشر و التوزيع عمان األردن  2

 
 22اصالح سعيد عودة، مرجع سبق ذكره ص  3
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 مدخل حول إلتدريب :

و أأساليب  م،حيتل إلتدريب ماكنة هامة بني إلأنشطة إل دإرية إلهادفة لزتويد إلأفرإد ابملعلومات و إملعارف إلوظيفية إملتخصصة و إملتعلقة بأأعامهل 

ستامثر إلطاقات إليت خيزتنوها و مل جتد طري إلأدإء إلأمثل لها و صقل إملهارإت و إلقدرإت إليت يمتتعون با با ميكهن يل، ابل ضافة إ ىل س تخدإ م إلفعقها لال  م من إ 

اتحة إلفرص و إملزيد من إلتحسني و إلتطوير يف إلع ن حتديد إلسلوك و تطوير أأساليب إلأدإء إليت تصدر عن إلأفرإد فعال من أأجل إ   تايج و تأأمنيمل إل 

نتاجية إملتصاع ىل إلأهدإف إل  ىل إلتدريب و إلتعريف به من خالإلوصول إ  ىل مجموعل إلتعدة و يف هذإ إل طار سوف نقوم يف هذإ إملبحث ابلتطرق إ  ة رض إ 

 من إلنقاط إل تية :

 حتديد ماهية إلتدريب. -   

 إملبادئ، إلأمهية، إلأنوإع(.)إلتدريب من حيث  -   

 موضوع إلتدريب من منظور إلنظم. -   

 همارة:إلتدريب كعمل، فن،  -   

ختلفت إلزوإاي إليت يظهر فهيا إلتدريب يف إملؤسسة مفهنم من يرى أأن إلتدريب كعمل مثهل، مثل سائر إلعلوم   إلأخرى، و مهنم من يرإه بأأنه فن  إ 

 علهيا لك رأأي يف نظرته للتدريب. سوف نتطرق يف هذإ إجلزء لدللئل إليت يعمتد سوم رون يرون بأأنه همنة لهذإ إملر خو أأ 

نتاجية و إخلدمية، حىت  به إل ن يف أأصبح إلتدريب عىل إلعمل أأو إملهنة و تمنية إملوإرد إلبرشية نشاط معرتف إلتدريب كعمل: -أأ        مجيع إملؤسسات إل 

ىل مودل و ي  جممتعنا, كعمل أأصبح مبدأأ مسمل به و حقيقة متعارف علهيا رمغ قةل إلبحوث إملرتبطة به يف أأصبح هل رجاهل و مديروه ، إلتدريب رجع ذكل إ 

ىل تطور إلعملية إلتدريبية . عالقات إحلقائق إلعلمية إملرتإصة و إملنتظمة يف صورة إلعديد من   1    تفاعلية أأدت إ 

ذإ اكن إلفن يعرف بأأنه حماوةل خللق أأشاكل ممتعة بوصفها أأشاكل تش بع إلتدريب فن: -ب       حساسها إ  ننا حيامن إ  تذوق نكون قادرين عىل  ابمجلال فا 

         إلأش ياء إليت تدركها حوإس نا، و إلفن هبذإ إملعىن يعين أأن إلفرد  إلعالقات إلشلكية من بني  إلوحدة إلفنية بني مجموعة من

عن  إل نسان، مما يثري إل نسان بقدر من إلتنفيس  إلأمر إذلي خيلق أأحساسا ابملنفعة و حترير لشخصية حوإسه، يس تجيب للأش ياء إلقامئني عىل    

ما يدعوان إ ىل  إلوجدإن، و لعل من وهجة إلنظر إلسابقة إلتسايم و ليس غريبا أأن يقال أأن إلفن عمل إقتصاد  مشاعره و أألمه و إلتعاطف، و أأيضا بنوع من

بني إملتدرب و إملدرب  يف  حتت تكل إلقمي ذإت إلنوع إلوجدإين إلقامئ  إلتأأكيد عىل أأن إلتدريب إل نساين يتالیق مع جوهر حيث إنه کيان هماري يندرج

ثنائية يف معلية عالقة جدلية بني إلأان إل خر إذلي يبحث يف تشكيل إلأدإء إل نساين حنو هدف معني،  ميكن أأن يقال أأن لك ما نرإه يف إضطرإب إلعالقة إل 

منا قة و هو أأمر يتعلق  بطبيعة إلسامت إلشخصية من ترجع إ ىل إلفشل يف إحملافظة عىل وضوح تكل إلعال إلتشكيل و إلتدريب بني  إملدرب و إملتدرب إ 

ننا لندين لهذين إلعنرصين حنو إل عالء من قمية إل نسان و تفوقه من خال ل تكل إلعقلية  انحية، و من انحية أأخرى بنوعية إلقدرإت إلعقلية للمتلقي، و إ 

 ا شأأن إلقمل و  إملسطرة ويسعى لتحقيق هدفها، و يرتتب عىل هذإ إلفهم إ نللمتلقي إملمتثةل يف شلك و نوع إلتغري إل نساين ل جيادإلصوت و إللكمة شأأهن

ماكنيات  إجملمتع لت  س تخدإم  إملعارف و إلعلوم إل نسانية بصورة همارية و خالقة لتوجيه طاقات إملتلقي يف ضوء إ  مثر عن زايدة إلأدإء، إلتدريب كفن يعين أأن إ 

                                                           
 137ص-2005إلتس يري، جامعة إلبليدةإمحمد ملني مرإکشی، فعالية نظام إلتدريب لتمنية إملوإرد إلبرشية، حاةل نفطال إلبليدة، رساةل ماجس تري، معهد علوم  1
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إملعرفة و  إخلربة و متلقي ميتكل إل س تعدإد لتقبل تكل إملهارة و ذكل يف ضوء قابلية إملتدرب للتعديل أأي أأن إلتدريب موقف مصطنع مدرب ميكل همارة 

 1وإلتغري حنو إلأفضل.

ختاذ إلعملية إلتدريبية همنة هلم، فيكس بون عيشهم منه و ذكل عن طريق مساعدة  ج( إلتدريب مكهنة: إلتدريب مكهنة يعين ما يقوم به إلأشخاص من إ 

عىل مس توى إلأفرإد أأو عىل مس توى و إمجلاعات وإملؤسسات، و إملدرب و هو  إرغيب إلتدريب لرفع قدرإهتم وطاقاهتم إلأدإئية و إل نتاجية سوإء إلعمالء

 إلنفس يف ضوء مليسعى لتحقيق ذكل يلجأأ إ ىل إلطرق إلتدريبية إلفنية و إلأساليب و إلأدوإت إلتيتقدهما إلعلوم إل نسانية و إل دإرية خاصة إليت قميها ع

س تخدمت يف  2إلصناعة و إل دإرة . إلنظرايت إملهنية و إلفروق إلفردية إليت شاعت نتاجئها مكسلامت شاعت نتاجئها مكسلامت إ 

 :إملطلب إلثالث: نظام إلتدريب 

جرإءإت تلقائية و متنوعة مرتكزة :تعريف نظام إلتدريب عىل إلفرد و كيفية تدريبه، حبيث يظهر هذإ  يعرف نظام إلتدريب عىل إنه نظام مس متر و معقد، اب 

م يف إلأساس عىل إلأخري يف شلك نظام مفتوح بضم مجموعة إملدخالت إليت يبدأأ با إلنظام، و إلعمليات إليت تعمل عىل حتويلها إ ىل خمرجات إذلي قام إلنظا

رشية و هو بدوره نظام فرعي يف نظام إملوإرد إلبرشية ويمتزي نظام إلتدريب حتقيقها، و إلتدريب يف ذإته نظام فرعي من نظام أأكرب هو نظام تمنية إملوإرد إلب 

و يوحض إلشلك إلتايل أأمه مدخالت و خمرجات و معليات 3شأأن لك إلنظم إملفتوحة إليت تتاكمل أأجزإهئا وعنارصها إدلإخلية و تتفاعل مع إلبيئة إحمليطة. 

 إملعاجلة لنظام إلتدريب:

  و خمرجات و معليات إملعاجلة لنظام إلتدريب: أأمه مدخالت 1إلشلك رمق 

 

 

  

 

 

 

 145إملصدر: كامل نور إدلين، مرجع س بق ذكره ص 

                                                           
 139-138إمحمد ملني مرإکيش، مرجع س بق ذكره ص  1
 .140مرجع س بق ذكره، ص  2
دإرة إملوإرد إلبرشية، طالس لدلرإسات و إلرتمجة  3  143ص1992کامل نور إدلين، إ 

 

 

 إملدخالت

 

أأفرإد دإرسون            - 

 ومدربون

 مس تلزمات، معلومات و - 

 قوإعد معل جديدة

 

 

 

 

 إلعمليات         

 

 حرص إل حتياجات -

 مصمي إلربإمج -

عدإد إملدربني -  إ 

 تنفيذ إلربإمج - 

 تقيميها - 

 

 إملدخالت

 

 أأفرإد أأكرث كفاءة -

 نتاجئ إقتصادية - 

 حتسني جو إلعمل -

 حتسني مسعة إملؤسسة

 حتسني مس توى إملتدربني- 

 

 

 
 إملعلومات إملرتدة إلتحمك
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ريب و تنقسم ات إلتدتمتثل إملدخالت يف نظام إلتدريب يف لك إملعلومات إلأساس ية إلتشلك إملادة إخلام يف معلي ( إملدخالت يف نظام إلتدريب :1

 مدخالت نظام إلتدريب إ ىل :

 أأ( إملدخالت إل نسانية:

إ ن إملدرب يس هتدف تغيري إل خرين، و لك لقاء بني إملدرب و إملتدرب جيب أأن حيقق أأاثر إجيابية من شأأهنا حتقيق إلأهدإف. و يعرف  * إملدربون:

مدإدمه ابملعلومات إجلديدة و تدريهبم عىل أأصول ممارسة إملهنة مضن برانمج حم  دد و بأأسلوبإملدرب "هو إلشخص إذلي يقوم بتوجيه و نصح إملتدربني و إ 

ختيار هيئة إلتدريب معني و يتوقف جناح ىل حد كبري عىل إ   ."1إلتدريب إ 

 2إ ن للمدرب صفات و ممزيإت يمتزي هبا للقيام ابلوظيفة عىل أأمكل وجه و تمتثل يف : خصائص إملدرب :   

 لصرب و إلوضوح.إقوة إملالحظة،  ل طالعإل جيابية، إمحلاس، دمع إل خرين، إلثقة هبم، إلقدرة عىل إلرتكزي، إلتوجيه حنو إلهدف، إملعرفة و إ -

ىل بعض إلرشوط إلوإجب توفرها يف إملدرب و يه اكلتايل     : إ ضافة إ ىل ذكل ل بد من إل شارة إ 

 أأن يكون مقتنع با يفعهل . -

 أأن يكون دليه إلقدر إلاكيف من إملادة إلعلمية و إخلربة . -

ىل إ -  ل خرين .أأن يكون قادر عىل نقل و توصيل إملعلومات إ 

 أأن يكون متفهم لطبيعة معلية إلتدريب أأو إلتمنية، مدراك إلفرق بيهنا و بني معلية إلتعلمي. -

لزتإمات أأخرى حيث إنه يعترب مصدر غري مبارش للتمنية و قدوة حس نة لها تأأثري عىل إجملموعات إليت -  يعمل هبا. عليه إ 

 :3أأنوإع إملدربني*

 .ينقل إملعلومات للمتدربني عن طريق إحملاضة و يكون هوإملتحدث إلأسايس فهيا هو إلشخص إذلي إملدرب إحملاض: -1

 هو إلشخص إذلي يتوىل تدريب مجموعة من إلأفرإد من خالل قيادته ملؤمتر أأو ندوة. إملدرب إلقائد: - 2

ىل جانب قدر معقول من إخلربة إلن إملدرب إلتطبيقي:- 3  ظرية.و هو إلشخص إذلي دليه إخلربة إلعلمية إ 

 .و هو إلشخص إذلي دليه إخلربة و إملعرة ابلعلوم إلسلوكية و كيفية تعديل إلسلوك  إملدرب إلنفيس: -4

                                                           
 .61 ، عامن ص2003عىل محمد راببعة، إدإرة إملوإرد إلبرشية، دإر إلنرش و إلتوزيع طبعة  1
ىل إلعربية، متوفر دلى مركز إلرإشد للتدريب ص  2  37مارشال كوك، إلتدريب إلفعال، نقةل إ 
 .61عيل محمد راببعة، مرجع س بق ذكره ص  3
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كتساب معارف و خربإت جديدة متكنه من أأدإء إملتدربون:  -5 فعالية و قد تكون هل  أأعامهل بلك كفاءة و مه إلأشخاص إذلين هلم إلرغبة و إلقدرة عىل إ 

 خالل إلتدريب .فرصة إلرتقية من 

 هناك صفات من إلرضوري توفرها يف أأي متدرب و تمتثل يف : إلصفات إلوإجب توفرها يف إملتدرب:

 جديدة. إلقابلية ل كساب معارف -

 أأن يكون صبورإ متفهم. -

 أأن حياول قدر إل ماكن إل س تفادة من إملدرب. -

لهيا و  -  ضورة أأن يأأيت ابجلديد و إملفيد لصاحلها.أأن حيس ابملسؤولية إجتاه إملؤسسة إليت ينمتي إ 

ضاء هجاز إلتدريب يف ومه إملتصون بتخطيط و تنفيذ و تقيمي إلتدريب و من بيهنم أأع :أأعضاء هجاز إلتدريب ابملؤسسة و من يتشاورون من خارهجا

 فهيا. إملؤسسة يف حتسني كفاءة لك من مدخالت و معلية إلتدريب

 :ل يفب( إملدخالت إملادية : و تمتث

و جتهزيإته من وسائل  إلتدريب و تتعلق بأأهدإف إملؤسسة، إلفرص، إلقيود إلبيئية، برإمج إلتدريب، الاحتياجات إلتدريبية، مرکز إملعلومات: -      

 إلنشاط إلتدرييب كلك. إل يصال إلسمعية و إلبرصية و إملصصات إملالية للتدريب و إلالزمة لمتويل

ف إملرشفني و إل دإريني، إملكتبة، غر  من إملهم توإفر مساحات دإخلية اكفية كقاعة إلتدريب للوحدإت إخلدمية مثل جتهزيإته:مركز إلتدريب و  -      

 حية.إلصوت و إل ضاءة إملناس بة مع عدد اكيف من إملقاعد إملر  كام جيب توفر أأس باب إلرإحة للمتدربني من خالل أأهجزة إلتكييف و عزل

 نظم إلتدريب: تصممي 2إلشلك رمق 

 

  

 

 

 

 

دإرة   349إملوإرد إلبرشية، صإملصدر: مدين عبد إلقادر، إ 

 مرحةل إلتقومي

 

حتديد إلأساليب و 

 طرق إلتدريب

مرحةل حتديد  مرحةل حتديد إلأهدإف

 إل حتياجات

 

 تطور إملعايري

 

 حتديد إلربإمج مرإقبة إلتدريب

 

 تنفيذ إلربإمج

 

 تقومي إلنتاجئ
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 إملطلب إلرإبع: مسؤولية إلتدريب و إملساعدإت إلتدريبية:

 . مسؤولية إلتدريب :1

ذ يتوىل تدريب مرؤوس يه و  ذ أأن إملدير  تقع إملسؤولية إلأوىل لتدريب إلفرد إجلديد بصفة عامة، عىل إملدير إملبارش للفرد، إ  معاجلة مشألكهم، إ 

نتاجية كام  نقاط إلقوة و إلضعف يف إلعامل، و إلوقوف عىل إملبارش يس تطيع إلتعرف عىل ىل تقوية و تدعمي با يكفل رفع كفايهتم إل  إجلوإنب إليت حتتاج إ 

 تدريبية عىل حسب قدرإت إلعامل و إ ماكانهتم. و قد تفوض مسؤولية إلتجريب إ ىل أأخصايئ تدريب يكون اتبعا يس تطيع إلرئيس إملبارش أأن يعد خطة

عىل تنفيذ برإمج إلتقيمي و إلعمل عىل  وإرد إلبرشية، و تكون هممته تقدمي اكفة أأنوإع إملعرفة إليت يطلهبا إلرؤساء إل دإريني أأو إملرشفني، وإل رشإفإل دإرة إمل

ة و إلرتكزي عىل قاعدة تلقوه من معارف و قدرإت، و نرش إلوعي إلتدرييب يف إملنظم تطويرها، كام تقع عىل مسؤوليته إلتأأكد من إس تفادة إملتدربني مما

 1إلتدريب.

حتياجات إملؤسسة  عدإد اكفة إلربإمج إليت تكفل إلوفاء اب  دإرة أأو مركز للتدريب يتوىل إ  أأو تكل إليت يتطلب مهنم  و قد تنشأأ إملنشأ ت إلكبرية إ 

عدإدها و ل شك أأن هذإ إلشلك يضمن أأن تدريبه عىل مس توى عال يرشف عليه  هذه إلعملية.أأانس متخصصون و متفرغون ل  إ 

ترش يح إلأفرإد دإخل إملنظمة  خارج إملنشأأة سوإء اكنت حملية أأو دولية، و يف هذه إحلاةل يمت و قد تس تعني إملنشأأة برإكز أأو أأهجزة إلتدريب  

س تعدإد للتدريب، و عادة ما تتوىل إجلامعات و دريبية لفرتإت قصرية أأو تبرإمج معاهد إل دإرة و مرإكز إلتدريب توإفر  إذلين ترى إملنظمة أأهنم حباجة و إ 

 طويةل يف جمالت عديدة.

يصال إملعل   ومات و قد تستند وظيفة إلتدريب إ ىل أأفرإد قدإيم يف إملنشأأة من ذوي إخلربة و إلكفاءة إملهنية و إذلين تكون دلهيم إلقدرة عىل إ 

 إملسطر.  فوإلتأأثري عىل إملرؤوسني و معرفة قدرإهتم و إل س تجابة معها للوصول إ ىل إلهد

   

   

 

 

دإرة إملوإرد إلبرشية و إملديرون إلتنفيذيون1إجلدول رمق   : مسؤولية إ 

                                                           
 231م 2000-1992صالح عبد إلباقني إدإرة إملوإرد إلبرشية ، إل سكندرية، 1
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 78إملصدر : أأمحد ماهر مرجع س بق ذكره ص 

 . إملساعدإت إلتدريبية:2

أأساس يا، و هذإ ما جعل إلتدريب مثريإ و مران و متحراك، و مثل إملساعدإت مجموعة من إلأدوإت و تلعب إملساعدإت إلتدريبية دورإ هاما و  

دإرته للمناقشات و توصيهل للمعارف و تدعميه للمهارإت، كام أأهن ا تساعد إملتدرب إلوسائل إلتكنولوجية، و إليت ختدم إملدرب يف طريقة عرضه للمعلومات و إ 

و من  للمعلومات إليت تصهل بساعدة هذه إلأدوإت و إليت أأصبحت تلعب دورإ هاما يف إلعملية إلتدريبية يف وقتنا إحلاض يععىل إل ستيعاب إجليد و إلرس 

 1أأمثةل إملساعدإت إلتدريبية ما ييل: 

 إلس بورإت.(1

 (إللوحات إلورقية .2

 إلعاكس إخللفي.(3

 (إلأفالم.4

 (أأرشطة إلفيديو .5

                                                           
ىل  1 دإرة إملوإرد إلبرشية من إلنظرية إ   168-167ص 1998 إلتطبيق، دإر إلفكر إلعريب إلقاهرةأأمني ساعايت، إ 

 

 

دإرة إملوإرد إلبرشية  إملديرون إلتنفيذيون   إ 

 .تقدمي همارإت و معلومات للمرؤوسني -

 م و مرؤوس هيم.هتحتديد إحلاجة للتدريب إل دإر  -

 تنفيذ برإمج إلتدريب دإخل إلرشكة. -

 مع إملرؤوسني فامي ميس نصيهبم من خطة إلتدريبإلتحدث  - 

 تقدمي إملعارف إلفنية و تصممي إلربإمج إدلإخلية. -

 إملشاركة يف هجود إلتدريب و إلتطوير. -

 

 تصممي نظام متاكمل للتدريب و إلتنس يق بني لك هجود إلتدريب -

 ابلرشكة.

 مهنا.إل عدإد لربإمج إلتدريب خارج إلرشكة و متابعة إدلإخيل  -

 .إل حتفاظ خبطة متاكمةل للتدريب عىل مس توى إل دإرإت و إلأفرإد -

 تقدمي إخلربة و إملشورة فامي خيص إلتدريب. -

 . نصح إلعاملني و توعيهتم برضورة إلتدريب -
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 إلتدريبإملبحث إلثاين: أأساس يات 

ىل عالقة إلتدريب مع ابيق   نه من إلرضوري إلتطرق إ  دإرة إملوإرد إلبرشية مرتبطة و متاكمةل فامي بيهنا ذلإ فا  أأنشطة من إملسمل به أأن وظائف إ 

 إملوإرد إلبرشية.

دإرة إملوإرد إلبرشية:  إملطلب إلأول: عالقة إلتدريب مع إ 

حدى إلوظائف إله  دإرة إملوإرد إلبرشية إ  دإرة إلأفرإد أأهنا تكل إجلانب تعترب إ  امة يف إملؤسسة نظرإ دلورها إحليوي و إلفعال يف إلوقت إحلاض اب 

تشمل  لتنظمي، و يهإ كفاءة يفإلطرق إليت يس تطيع هبا إلأفرإد إملسامهة  من إل دإرة إذلي هيمت ابلناس كأفرإد أأو مجموعات، و عالقهتم دإخل إلتنظمي و كذكل

 إلتنظمي، ختطيط إلقوى إلعامةل،  إلوظائف إلتالية: حتليل

ات و إلسجالت إلتدريب و إلتمنية إل دإرية، إلعالقات إلصناعية، ماكفأأة و تعويض إلعاملني، و تقدمي إخلدمات إل جامتعية و إلصحية، مث أأخريإ إملعلوم

 1إخلاصة ابلعاملني.

ىل إ  و لك وظيفة من وظيفة إملوإرد إلبرشية لها عالقة مع ابيق إلوظائف. با أأننا بصدد درإسة إلتدريب فسنتطرق يف هذإ إملبح      بني  يضاح إلعالقةث إ 

ىل أأي مدى يتأأثر إلتدريب و يؤثر علهيا. دإرة إملوإرد إلبرشية، و إ   إلتدريب و وظائف إ 

 ية:. عالقة إلتدريب بتخطيط إملوإرد إلبرش 1

لهيا أأيضا بتخطيط إلقوى إلعامةل أأو ختطيط إلأفرإد بأأهنا "معلية إحلصول عىل إلعدد إلصحيح م  ن تسعى وظيفة إملوإرد إلبرشية أأو ما يشار إ 

ىل تإلأفرإد إملؤهلني للوظائف إملناس بة و يف إلوقت إملناسب، و جتدر إل شارة أأن إلأفرإد إذلين إس تقطبهتم وعينهتم إملنظمة حباج تعريفهم ل دريب وتأأهيل ة إ 

لهيم و إلقيام به بنجاح.  ابلعمل إملس ند إ 

 

إلشاغرة  و من أأهدإف ختطيط إلقوى إلعامةل حسب إلتعريف إلسابق، حتديد مس توايت إملعرفة و إملهارة و إلقدرة و إخلربة إملطلوبة و حتديد إلوظائف

ىل زايدة إحللية و إملتوقعة، إعامتدإ عىل ما س بق حتدد الاحتياجات إلتدريب  عدإد إلربإمج إلتدريبية إملناس بة، فالربإمج إلهادفة إ  ية من حيث إلمك و إلكيف و إ 

تدريب إلقامئني  تس تعمل يف للتمنية و تغيري إل جتاهات و إلأساليب إليت إملهارة إلفنية تتطلب أأساليب خمتلفة عن تكل إليت تس تعمل يف إلربإمج إلهادفة

 2ختتلف عن تكل إليت تس تعمل يف تدريب إملرشفني . ابلأعامل إلكتابية و إلسكراترية

 

 

 

                                                           
 27صالح عبد إلبايق، مرجع س بق ذكره ص  1
دإرة إملوإرد إلبرشية دإر إلصفاء للنرش ، 2  2000نظمي حشاذة،، محمد إلباشا، محمد إجليوشني إ 
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 :.عالقة إلتدريب بقياس إلأدإء2

لهيم و كذكل إحلمك عىل  جناز إلأعامل إملناطة إ  ن تقيمي أأدإء إلعاملني يعين كفاءهتم و مدى مسامههتم يف إ   ترصفاهتم أأثناء إلعمل. سلوكهم و  إ 

س تغاللها و تطويرها ملزإوةل و ميكننا إحلصول عىل إملعلومات من خالل تقيمي  خالل  كرب و هذإ منأأ سؤوليات م إلأدإء، و يمتثل إلأدإء يف نقاط إلقوة و إليت إ 

ال إلقصور، و تدإرك إلأخطاء و إلتخلص مهنا رشط أأن يكون هذإ إلتدريب منصب يف جم إلتدريب، وقد تمتثل يف نقاط إلضعف و إليت ميكن من خاللها

 ل حتياجات إلتدريبية و أأنوإع إلربإمج إلالزمة للك فرد.حتديد إ ميكن من خالهل أأيضا

  . عالقة إلتدريب ابلتعويضات و إدلفع:3   

ىل لك من إملاكفأ ت إخلارجية إليت  حيصل علهيا إلفرد يف مقابل معهل،  جتدر إل شارة هنا إ ىل إلتفرقة بني إلتعويضات و إدلفع، فالتعويضات تشري إ 

ىلأأما إدلفع فيتكون من إملرتب  إلأجر إلنقدي إلفعيل إملدفوع للقرد مقابل معهل. و من إملهم أأن تكون إملاكفأأة  إلأسايس و إحلوإفز و إلعالوإت، فهو يشري إ 

، يف إلعمل، لأن هذإ حافز لهيمتوإ بتحسني أأدإهئم و تطويره، و خلق إلقناعة دلهيم بأأمهية و فائدة إلتدريب ابلنس بة هلم مربوطة بس توى إلأدإء و إلسلوك

ة من حيث يصبح إلعامل يقبل عىل طلب إلتدريب من سؤول إملوإرد إلبرشية حىت يس تطيع موإكبة إلعرص و تطوير معارفه و كذكل رغبة منه يف إلرتقي

ىل مس توى أأعىل و ابلتايل إلأجر و إلعالوة ....  1مس توى إ 

 إملطلب إلثاين: مبادئ إلتدريب:

ىل مجموعة منمن أأجل أأن تكون إلربإمج إلتدريبية تتسم بد  إملبادئ و إلأسس إليت تعترب مكعايري  رجة من إلكفاءة و إلفاعلية، ل بد أأن تستند إ 

رشادية لنقل إملهارة و تغيري إل حتاد ملا يامتىش مع أأهدإف إلأفرإد و من أأبرز  هذه إملبادئ: إ 

   . إل ختيار إدلقيق للمتدربني : 1

ختيار دقيق  للعنارص إملرحش ة للتدريب، حبيث ترإعي يف إختيارها توفر رغبة إملتدرب عىل الاس تفادة من  حيث عىل إجلهات إملعنية للتدريب إ 

ح و إجملموعات هذإ إلتدريب و ابهامتمه و ميوهل للتدريب، مك إجيب أأن تكون عىل درإية اتمة بكيفية إختيار إملتدرب إملناسب للربانمج إلتدرييب إملفتو 

 2من أأجل حتقيق إلأهدإف إملرجوة من إلتدريب . مج إملناسبإملتجانسة من إملتدربني يف إلربان

 . مرونة إلتدريب : 2

ستيعاب هذه إلتطورإت و توظيفها يف   3خدمة إلعملية إلتدريبية . يامتىش إلتدريب و إملتغريإت إحلاصةل و بذكل يمت تدريب إملدربني عىل إ 

 

 

                                                           
 .58نظمي حشاذة و أأخرون ، مرجع س بق ذكره ص  1

 .133صاحل سعيد عودة، مرجع س بق ذكره ص  2
 .49ص 2000عبد إملعطي محمد عساف بشاركة يعقوب محدإن، إلتدريب و تمنية إملوإرد إلبرشية، دإر زهرإن  3

 



أأساس ياتهب و طبيعة إلتدري                                                                  إلفصل إلثاين      

 

37 

 

 . مرإعاة إلفروق إلفردية:  3

ستيعابه ذلإ  خاصة به متزيه عن إلبايق من حيث درجة إذلاكء إلأفاكر ، إلقدرإت ، و لك إ جتاهاتهللك فرد خصائص و ممزيإت   و دوإفعه و درجة إ 

إلطرق إملتناس بة ل يصال  يتالءم مع هذه إخفتالفات بني إلأفرإد بتحديد جيب مرإعاة لك هذه إلفروق عند وضع إلربانمج إلتدرييب، فنعمل عىل بناء برانمج

 إملعلومة.

 . إلشمول:4

 جيب أأن يشمل مجيع فئات إلعاملني يف إملؤسسة و مجيع أأبعاد إلتمنية إلبرشية )همارإت، معارف، قمي،إجتاهات....(. 

 . إدلإفعية و إحلوإفز:5

كتساب إملعرفة و إملهارإت إجلديدة، ويعين هذإ ربط إلتدريب هب    دف لكام اكن إدلإفع قواي للفرد إلتدريب لكام ساعد ذكل يف رسعة إلتعمل و إ 

تتوقف فعالية إلقدمي إذلي يؤدي معهل حاليا و يعاد تدريبه , كام أأهنا ل  يرغب فيه إملتدرب. ول شك أأن إدلإفع دلى إلفرد إجلديد قوي منه دلى إلفرد

افز خيلق إلرغبة إلربانمج إلتدرييب عىل إدلإفعية فقط بل ل بد من وجود نظام حوإفز سلمي حيث إلعاملني عىل إل قبال عىل إلتدريب جبدية أأكرب، فوجود إحل

 1و إدلإفع إحلقيقي للفرد، و جتدر بنا إل شارة أأنه ليس إحلافز إملادي فقط بل إحلوإفز إملعنوية أأيضا.

 متابعة تقدم إملتدرب: .6   

ىل وجود عالقة بني هذه إملعلومات إلتخصصية إليت تعطى للمتدربني و إلرسعة  وإلفعالية يف إلتدريب ، حيث  لقد أأشارت إلعديد من إدلرإسات إ 

ستيعاهبا، منا إلفهم إلسلمي ملا ورإء هذه إملعلومات و إ  ذلإ عىل إملرشف أأن يتحقق من إل ستيعاب  أأن كرثة إملعلومات لوحدها ليس اكيف ل كتساب إملهارإت و إ 

 2إلتدرييب . جإلنظري و إلعلمي حملتوايت إلربانم

 

 . إلتدرجية يف إلعملية إلتدريبية و توزيعها عىل مرإحل:7   

عامتد إلتدرج يف تدريب إلفرد عىل معل جديد حيث من إلأفضل أأن يمت توزيع إلربانمج إلتدرييب عىل مجموعة من   إملرإحل، و يف لك لبد من إ 

ستيعاب أأكرب قدر ممكن من إملعلومات و من مث يتعلمون بسهوةل و يكتس بون  إملهارإت مرحةل يمت تدريب إلفرد عىل جزء معني من إلعمل حىت يمتكن من إ 

 3برسعة فائقة .

 

 

                                                           
دإرة إلفرإد، إملكتب إلعريب إحلديث  1  1993عبد إلغفار حنفي، إلسلوك إلتنظميي و إ 

 24ص 2000جامل بوجليدة دور إلتكوين يف تمنية إملوإرد إلبرشية، مذكرة لسانس جوإن  2
 237-236صالح سعيد عودة، ، مصدر س بق ذكره ص  3
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 . إملشاركة إلفعاةل :8  

ن إملشاركة إلفعاةل من قبل إملتدربني يف إلعملية إلتدريبية مي     هامتهمم و تزيد يف دإفعيهتمإ  للتدريب، ذلكل فا ن معظمهم  كن أأن تؤدي عىل زايدة إ 

بدإء وهجات إلنظر يف إملوضوعان إليت تعرض علهيم.  إلربإمج إلتدريبية حتاول أأن حتث إملتدربني عىل إملناقشة و إ 

 . أأساليب إلتدريب :9    

ختيار إلأسلوب إملناسب لنوع إلتدريب إذلي   عامتد إحملاضة ميكن أأن يكون جيدإ اكلتعلمي أأو تدريب إلأفرإد حدييث حبيث يمت إ  سيمت، مثال: إ 

 إلتخرج من إجلامعات، لكن غري فعال يف تدريب إملرشفني عىل كيفية معاجلهتم إلشاكوى و تطلعات مرؤوس هيم.

 . إملامرسة و إلتكرإر : 10    

تقان و إلكامل" و تظهر حصة هذ  ه إملقوةل بصفة خاصة يف معلية إلتدريب و إلتعلمي، فقيام إلفرد بامرسة إلعملية إليت يدرب "تؤدي إملامرسة إ ىل إل 

أأن يدمع  مل، ذلكل جيبذإ إلععلهيا أأو مناقشة أأفاكره تساعده يف إلرتكزي عىل ما يتعلمه أأو يناقشه، فتكرإر إملهام عدة مرإت يؤدي إ ىل تسهيل قيام إلفرد هب

 رسة و إلتكرإر .إلتعمل إلفعال دإمئا ابملام

 . إلفرتة إلزمنية إحملددة للربانمج:11   

تحديد معظم إملنظامت ترغب يف تركزي أأايم إلتدريب، حىت يعود إملتدرب برسعة مرة أأخرى للقيام بهامه فهيا، و مع ذكل ل بد للمنظمة أأن تمت ب  

عطاء إلتدريب عىل مدى أأايم متتالية، أأم عىل فرتإت  متدإد إلتدريب عىل مدى فرتة من ماذإ اكن من إملفيد إ  أأو فوإصل زمنية أأطول، و بصفة عامة فا ن إ 

 1إلزمن يسهل يف معلية إلتعمل، و لكن يعمتد هذإ إلفرد عىل إملوقف و عىل نوع إلتدريب.

 

 2إملطلب إلثالث: أأنوإع إلتدريب:   

أأنوإع إلتدريب إليت تفضلها إلرشكة و تود إلرتكزي علهيا، و عىل أأي رشكة أأو منظمة، حتدد س ياس هتا إلعامة يف إلتدريب، و هذإ يعين حتديد  

هامتهما ابلأنوإع إلأخرى من إلتدريب، و هناك إلعديد من أأنوإع إلتدريب و تمتثل يف إل ختيارإت إملتاحة أأمام  تس تطيع  هذه إلأخرية لرشكة وإيعين هذإ عدم إ 

 لتكنولوجية وإقعة يف ة إلنشاط إحلايل لها، و طبيعة إلنشاط إملرتقب و إلتغريإت إملتو أأن ختتار من بني أأنوإع إلتدريب ما يناس هبا، و ذكل حسب طبيع

 تنظمي و معل إلرشكة. و ميكن تقس مي أأنوإع إلتدريب اكلتايل :

   

 

                                                           
 78رإوية محمد حسن ، إدإرة إملوإرد إلبرشية، مرجع س بق ذكره ص  1

 
 327-326أأمحد ماهر مرجع س بق ذكره ص  2
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 . أأنوإع إلتدريب حسب مرحةل إلتوظيف:1 

ىل مجموعة من إملعلومات إليت  أأـ توجيه إملوظف إجلديد:     ىل  معهل إجلديد ، و تؤثر إملعحيتاج إملوظف إجلديد إ    حيصل علهيالومات إليتتقدمه إ 

جتاهاته إلتقنية لس نوإت عديدية قادمة. و تقدف برإمج تقدمي عمل إ ىل فني إجلدد لل إملوظإملوظف إجلديد يف إلأايم و إلأسابيع إلأوىل من معهل عىل أأدإئه وإ 

دد للعمل، و فني إجلني إجلدد،  و خلق إجتاهات نفس ية طيبة عن إملرشوع، و هتيئة إملوظإلعديد من إلأهدإف مهنا عىل سبيل إملثال، إلرتحيب ابلقادم

 تدريهبم عىل كيفية  أأدإء إلعمل.

ىل هذه إلطرق ع يت حترصو هناك بعض إلطرق إليت تس تعملها إملرشوعات يف يف تصممي برإمج تقدمي إملوظفني إجلدد للعمل، و أأمه إلبياانت و إملعلومات إل

 للموظف إجلديد يه اكلتايل :  توفريها

 . معلومات عامة عن إملرشوع مثل اترخيه، أأنوإع إملنتجات، إلتنظمي إل دإري للمرشوع و إخلريطة إلتنظميية هل 

  .ساعات إلعمل و نظام إحلضور وإل نرصإف 

 .مالبس إلعمل 

 .إلأجور و إل س تحقاق و إلعالوإت و إل س تقطاعات 

  س تخدإم ممتلاكت إملرشوع  مثل إلتليفون و أأل ت إلتصوير .طريقة إ 

 إلأجازإت إلعادية و إملرضية و إلطارئة و إ جرإءإهتا 

 .إلسلوك يف إلعمل و قوإعد إلتدخني و إلألك و إملرشوابت 

 . قوإعد إلأمن إلصناعي و إلسالمة 

  .موقع إملرشوع و إل دإرإت و إلأقسام 

  .إلتأأمينات إل جامتعية و إملعاشات و أأنظمة إلعالج 

 .إل جازإت و إلأعباء 

 .إلرتقيات و إحلوإفز 

 .1أأسامء إملرشفني و إلزمالء و إملرؤوسني 

إجلامعات و إلتدريب  و تدريب إملوظفني إجلدد يكون من إحلاجات إمللحة للمنظمة و سنتطرق للتدريب عىل إلصنعة، تدريب خرجيي 

 .1إل س تدليل و إل س تقرإیئ
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 :إلتدريب عىل إلصنعة 

س نوإت(، و تشمل  6إ ىل  3ما بني )  أأقدم وس يةل يف إلتدريب إلصناعي، و هنا يمت إلتعاقد مع إملدرب لفرتة تدوم عدة س نوإتهذإ إلنوع هو  

 عىل إلصنعة ما ييل: برإمج إلتدريب 

 تدريب خارج إلوظيفة عىل إملهارإت إلأساس ية، جيري هذإ عادة يف مدرسة تدريب عىل إلصنعة.  -

رشإف خشص أأخر.تطوير إخلربإت خالل إلو  -  ظيفة اب 

 2تعلمي نظري مرإفق للوظيفة أأو لفرتة حمددة خارج إلوظيفة. -

 :إلتدريب إل س تدليل إل س تقرإيئ 

يف هذإ إلتدريب إلفعال للموظفني إجلدد يف أأي رشكة أأو مؤسسة همم جدإ خاصة يف بدإية مس تقبلهم إملهين، وإلتجارب إلأوىل لهؤلء إملوظفني  

 طورمه إلالحق بقدر أأمهية حتارهبم إلأوىل يف مرحةل إلطفوةل.عامل إلعمل هممة لت

ىل وظيفة جديدة أأو إذلين حصلوإ عىل ترقية ملركز جديد مصن إلرشكة أأو إملؤسسة، و غالبا ما   و إل س تدلل ضوري لأولئك إذلين ينتقلون إ 

هامل هذإ إلنوع من إلتدريب دلى ترقية خشص للمرة إلأوىل إ ىل مركز هل دإرية، و لكن إملرإكز إل دمسؤ  يمت إ  رشإفية أأو إ   إرية لها همارإهتا إخلاصة إليتوليات إ 

ىل إلتدريب بلك عناية وإنتباه . و تشمل عنارص برانمج إلتدريب إل س تدليل عىل ما ييل:  تدعو إ 

 عرض إحلقائق إلأساس ية عن إلرشكة أأو إملؤسسة . -

 توضيح جمال معل إملوظفني . -

 إملوظف .توضيح نوع وظيفة  -

 توفري فرص إلتدريب و إلتمنية إلبرشية . -

 وصف إلأحوإل إلأساس ية للتوظيف و بيئة إلعمل. -

 تدريب خرجيي إجلامعات: -أأ 

إملتدرب همنية بشلك وإحض  هذإ إلتدريب ل خيتلف كثريإ عن إلتدريب إل س تدليل هل أأمناطه و أأشاكهل، و حتصل إملشألك عندما تكون شهادة 

خترهجم من إجلامعة أأو  أأحصاب هذه إلشهادإت يف مرإكز تطبيقية فور ة إحملاس بة و إحلقوق و إلهندسة إملياكنيكية مثال، لأنه قد يمت توظيفكام يف شهاد

ل هؤلء ا حيصإملشألك عندم شهادة إلتخرج غري همنية يف موإضيع إلتارخي، إجلغرإفيا و إلعلوم إل جامتعية. و تزيد إللكية، كذكل تنشأأ إملشألك عندما تكون

دإرية خاصة مع تزإيد عدد خرجيي إجلامعات إليوم حيث إلوظائف إملتوفرة غري اكفية.  عىل وظائف إ 

                                                                                                                                                                                     
دإرة إلعربية للعلوم  1  78ن ص 1997-إلأوىل إلطبعة  -مالكوم بيل، ترمجة مركز إلتعريب و إلربجمة، إ 
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دإرية أأن يمترنوإ عىل تصلح  ة حيث لهمارإت وظيفية تطبيقي و يكون عىل خرجيي إجلامعات إذلين حيملون شهادإت غري همنية ول يلحقون بوظائف إ 

ىل إلتدريب مضن و خارج إلوظيفة يف إملهارإت إملالمئةإجلولت إلتدريبية إلعامة  لتشجيع إ إل س ناد و مع توفري يف توفري ذكل إلمترين، وهكذإ تقوم إحلاجة إ 

 للحصول عىل مؤهالت همنية فضال عن إلتدريب إلناحج.   

 إلتدريب أأثناء إلعمل: -ب     

ىل أأن إملنظام يف ماكن أأخر حىت تضمن كفاءة أأعىل للتدريب، حينئذ تشجع و تسعى ترغب إملنظامت أأحياان يف تقدمي إلتدريب يف موقع إلعمل و ليس ت إ 

ة تمتزي لآلت إحلديثإ من إيقوم إملرشفون إملبارشون فهيا بتقدمي إملعلومات و إلتدريب عىل مس توى فردي للمتدربني، و مما يزيد من أأمهية إلتدريب أأن كثري 

س تعد منا عليه أأن يتلقى تدريبا مبارشإ عىل إلآةل نفسها ابلتعقد، إلأمر إذلي ل يكفي معه إ  يعاب عىل  ورشف علهيا ، من إمل  وإد إلعامل أأو خربته إملاضية، و إ 

 .هذإ إلنوع من إلتدريب هنا أأنه ليس هناك ضامن أأن إلتدريب سيمت بكفاءة ما مل يكن هذإ إملرشف مدراب ماهرإ و منوذجا حيتذي به

 فة و إملهارة:إلتدريب بغرض جتديد إملعر  -ت 

ب حيامن تتقادم معارف و همارإت إلأفرإد ، عىل إلأخص حيامن يكون هناك أأساليب معل و تكنولوجيا و أأنظمة جديدة، يلزم إلأمر تقدمي إلتدري 

و إلأجور و إملبيعات و حفظ إملناسب ذلكل، و عىل سبيل إملثال حيامن تتدخل نظم إملعلومات إحلديثة و أأنظمة إلمكبيوتر يف أأعامل إملشرتايت و إحلساابت 

 1إملستندإت، حيتاج شاغلو إهذه إلأعامل إ ىل معارف و همارإت جديدة متكهنم من أأدإء إلعمل ابس تخدإم إلأنظمة إحلديثة.

 :2إلتدريب بغرض إلرتقية و إلنقل -ث 

و ذكل عن إملهارإت و إملعارف إملطلوبة يف إلوظيفة  تعين إلرتقية و إلنقل أأن يكون هناك إحامتل كبري ل خالف إملهارإت و إملعارف إحللية للفرد، 

ىل وظيفة مرش  إليت سرييق أأو س ينتقل غلهيا. و ميكن تصور نفس إلأمر حيامن تكون هناك رغبة نتاج إ  رقية إلعامل ف، أأي تللرشكة يف ترقية أأحد عامل إل 

دإرية، و هذإ إلفرق يربر إلتحاق إلعامل بربانم ىل وظيفة إ  دإرية إ   ج تدرييب عن إملهارإت و إملعارفمن وظيفة إ 

 

 إلتدريب للهتيئة للمعاش: -ج 

رف " يف إملنظامت إلرإقية، يمت هتيئة إلعاملني من كبار إلسن إ ىل إخلروج عىل إملعاش، و بدل من إ ن يشعر إلفرد جفأأة أأنه يمت "ركنه عىل إل 

و  لوظيفة،إرق إل س متتاع ابحلياة، و إلبحث عن إ هامتمات أأخرى غري ابخلروج عىل إملعاش، يمت تدريبه عىل إلبحث عن طرق جديدة للعمل، أأو ط

 إلس يطرة عىل إلضغوط و إلتوترإت إخلاصة ابخلروج عىل إملعاش.

 . أأنوإع إلتدريب حسب نوع إلوظائف :2
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ء و إلتجارة، عامل إلكهرابأأ مثلهتا هيمت هذإ إلنوع ابملهارإت إليدوية و إملياكنيكية، يف إلأعامل إلفنية و إملهنية، و من أأ  أأ( إلتدريب إملهين و إلفين:   

نشاء  املو نقاابت إلعأأ لرشاكت إملياكنيك، إلصيانة، إلتشغيل، إللحام و غريها . و متثل إلتلمذة إلصناعية نوعا من إلتدريب إملهين إلفين، و فيه تقوم بعض إ اب 

م حال رشكة بتوظيفهتعهد إل مدإرس يتعمل هبا إلعامل )عادة صغار إلسن(، و حيصلون غالبا عىل شهادة فنية )قد تعادل إل عدإدية أأوإلثانوية(. و غالبا ما ت 

 جناهحم.

 

ملشرتايت، إسبية ، دة إلأعامل إحملاو يتضمن هذإ إلتدريب معارف و همارإت عىل من إلوظائف إلفنية و إملهنية، وتشمل عا ب(إلتدريب إلتخصيص:   

نتاج و هندسة إلصيانة، و إملعارف و إملهارإت هنا إل دإرية و إل رشإفية.  منا تركز عىل ل تركز كثريإ عىل إل جرإءإ إملبيعات و هندسة إل  ت إلروتينية، و إ 

ختاذ إلقرإر ف إملشألك إملتلفة، و تصممي إلأنظمة، و إلتخطيط لها، و  هيا.متابعهتا و إ 

إل دإرية، إدلنيا إل رشإفية (، إلوسطي أأو  و يتضمن هذإ إلتدريب إملعارف و إملهارإت إل دإرية و إل رشإفية إلالزمة لتقدل إملناصب ج( إلتدريب إل دإري:

دإرة جامع ات إلعمل، و إلتنس يق و إل تصال.إلعليا و يه معارف تشمل إلعمليات إل دإرية من ختطيط، تنظمي، رقابة،إختاذ إلقرإر، توجيه، قيادة، حتفزي، إ   

 1( إلتدريب حسب إلغاية منه:3

ىل أأعامهلم بطريقة أأ( إلتدريب إلتوجهييي: ملهام إليت و تعريفهم اب مناس بة هيمت هذإ إلتدريب بتوجيه إلعاملني إجلدد، و دكل من خالل تقدمي إلفرد إملعنيني إ 

عطاؤمه فكرة عن أأمهية إلوظيفة، و هذإ إلنوع من إلتدريب يساعد إلفرد  ع ييفه ممه و تك ىل تأأقلعس يقومون هبا و إلزمالء إذلين سيتعاملون معهم، وكذكل إ 

 .إلوظيفة إجلديدة بسهوةل

عىل إلرشكة  يل يكونقد ترغب إلرشكة يف عقد برإجمها دإخل إلرشكة، سوإء بدربني من إدلإخل أأو من خارج إلرشكة، و ابلتا إلتدريب دإخل إلرشكة: 

 تصممي إلربإمج، أأو دعوة مدربني للمسامهة يف تصممي إلربإمج، مث إل رشإف عىل تنفيذها.

مه املني بزتويدرشون للعيقوم إلرؤساء إملبا أأخر من إلتدريب إدلإخيل، و هو ما يسمى ابلتدريب يف موقع إلعمل، و يف هذإ إلنوع من إلتدريب و هناك نوع

قدل تدرب أأن يللم  وب يتاحابملعارف و إملهارإت إلالزمة لأدإء إلعمل، أأو إل رشإف عىل قيام بعض إلعاملني إلقدإمی ذوي إخلربة هبذه إملهمة، و يف إلأسل

ما  وةل نقلهو ابلتايل س  مدربه و أأن يلتقط إملهارإت إلالزمة لأدإء إلعمل منه، و ميتاز هذإ إلنوع بامتثل و تشابه ظروف إلتدريب مع ظروف أأدإء إلعمل،

ىل حزي إلوإقع و إلعمل.  ميكن تعلمه إ 

ذإ اكنت إخلربة إلتدريبية و  إلتدرييب خارج إلرشكة ذإهتا، تفضل بعض إلرشاكت أأن تنقل لك أأو جزء من نشاطها ب( إلتدريب خارج إلرشكة: و ذكل إ 

ما برشاكت خاصة، أأو إل إلتحاق ابلربإمج إحلكوم  ية.أأدوإت إلتدريب متاحة بشلك أأفضل خارج إلرشكة، و ميكن إل س تعانة يف إلتدريب إخلاريج، إ   

ذه مي مثل هماكتب أأو رشاكت تدريب سوق إلتدريب، و أأن تقوم بتقي عىل أأي رشكة تسعى للتدريب إخلاريج بوإسطة :ج( رشاكت إلتدريب إخلاصة

 إملاكتب و خاصة أأن تطمنئ عىل جدية إلتدريب فهيا، و أأن تفحص إلرشاكت إخلاصة. 
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و إل دإرة  ركزي للتنظميهاز إملتقوم إدلوةل أأحياان بدمع برإمج إلتدريب، و ذكل من خالل منظامت إخلدمة إملدنية يف إدلوةل مثل: إجل  د( إلربإمج إحلكومية:

  .برص، أأو من خالل إلغرف إلصناعية و إلتجارية، و يه عادة برإمج تركز عىل رفع إملهارإت و إملعارف يف جمالت هتمت هبا إدلوةل

 

 بع: : أأساليب و طرق إلتدريب :إملطلب إلرإ

دإرته لدلرس ابس تخدإم :      يقوم إملدرب خالل إ 

يقوم إملدرب بعرض طريقة إلأدإء و إل جرإءإت إلتفصيلية، مث يسأأل إملتدرب و يشجعه عىل إلقيام ابلأدإء، و يالحظ أأن  ( إلتدريب إلعلمي:1

س تخدإم مثل هذإ إلأسلوب إلأخ نتاجية و ميكن إحلصول عىل نتاجئ جيدة لو قام إملرشف إملبارش اب  ص يف هذإإلأسلوب يناسب إلأعامل إليدوية و إل 

 1رية إحلجم.جامعات إلتدريب صغ

 بتنفيذه مه أأن يقوموإ علميا عىل يقوم إملدرب بعرض إملشلكة و إخللفية إلعلمية لها و مبادهئا، مث يعطي إملدرب جملموعة إملتدربني مثال ( متثيل إلأدوإر:2 

ل حماوةل لتقليد إلوإقع، و ذكل بأأخذ مشلكة من هذإ  وهذه إلطريقة مايه إ 

 و من أأشهر إملوظفني موإهجة إلعمالء و إهجهتا، و تناسب هذه إلطريقة حالت معينة مثل: تدريب إدلإرسني عىل كيفيةإلوإقع و تدريب إدلإرسني عىل مو 

دإرة إملقابالت إلشخصية، وإلتدريب عىل إلبيع، و إلتدريب عىل حل مشألك إمجلاهري و إل  لعامة .إعالقات مناذج متثيل إلأدوإر يه إلتدريب عىل إ 

برإز إلوإقع يف معلية إلتدريب، يمت تعريض إدلإرسني حلالت من وإقع إلعمل، ويقوم إدلإرسو ( درإسة إحلالت:3 حيث  ل أأبعادها منن بتناو يف حماوةل ل 

 إملشألك، و أأس باهبا و حلولها إلبديةل، و تقيمي للبدإئل إملتلفة.

إدلإرس  ليويم، و عىللربيد إإكرإت إدلإخلية إليت تتشابه تكل إليت ترد يف يقوم عىل غطاء إملتدرب ملف يتضمن مجموعة إخلطاابت و إملذ ( إلربيد إلوإرد:4

ن حيدد أأنسب ترصف يرإه يف لك بند من بنود إلربيد إلوإرد و يالحظ أأن هناك حدود لفعالية هذإ إلأسلوب.  إ 

عة و درييب ابلوإقتوى إلتساعد إدلإرسني عىل ربط إحمل يقوم إملدرب بتشجيع إدلإرسني عىل ذكر بعض إلأمثةل ذإت إلأمهية إلبالغة وي  ( إلوقائع إحلرجة:5

حدى إلوقائع.  إملامرسة. و عىل إملدرب أأن ينتقي إلوقت إملناسب أأثناء عرضه ملوضوع إدلرإسة ليك يعرض إ 

ل حاةل كبرية إحلجم تش متل ( إملبارايت إل دإرية:6  عىل أأبعاد متاكمةل للمشلكة، و  يشابه هذإ إلأسلوب أأسلوب درإسة إحلالت، إ ل أأن إملبارإة ما يه إ 

حدى إلرشاكت يطلب من إدلإرسني أأن يقوموإ بأأدوإر معينة يف إملبارإة و يترصفوإ و يتخذوإ قرإرإت يف ضوء ماهو متاح هلم من معلومات فقد تؤخذ حاةل إ  

نتاج إل دإرية و إملشألك إلتسويقية من تسعري و منافذ بيع و منتجات و برإ من زإوية إلتعريف ابلهيئة نتاجية من جدإول إ  عالن، و إجلوإنب إل  مج تروجی و إ 

نتاج و تدفق خدمات و صيانة، و س ياسات إلأفرإد من ختطيط إلقوى إلعامةل، وتعيني و تدريب، و أأجور و حوإفز ...  2و خطوط إ 

                                                           
ىل إلتطبيق، مرجع س بق ذكره، ص  1  165إمني ساعات إدإرة إملوإرد إلبرشية من إلنظرية إ 
 .165ذكره ص  أأمني ساعايت، مرجع س بق 2
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ة، و ة مشألك معينت ملناقشن يسعى إ ىل تكوين مجموعاعندما يريد إملدرب أأن يثري روح إملشاركة و إلتعاون بني إدلإرسني، ميكن أأ  ( إملناقشة إمجلاعية:7

 لول. و ميكنات و إحلهذإ إلأسلوب يساعد أأفرإد إمجلاعة إلوإحدة عىل تبادل إلنظر يف حتديد إملشلكة، و تكوين جممتع و حصيةل من إلأفاكر وإل قرتإح

عىل أأن  واعات، هتم، عىل أأن يكون هناك خشصيات قيادية دإخل إمجلللمناقشات أأن تعود بفائدة عالية يف تناسق و تشكيل إمجلاعة مع ما يناسب خربإ

 بعضها إلبعض.ب أأشخاص(، و يلعب إملدرب دورإ رئيس يا يف تلخيص إملشألك و إحللول و ربط مجموعات إلعمل 6إ ىل  4تكون إمجلاعات صغرية نسبيا من)

ىل تمنية روح إل عامتد عىل ابذل( تدريب إحلساس ية: 8 إ ت، و إلتبرص ابملشألك إذلإتية دإخل إمجلاعة، و تبدأأ بتكوين جامعة تدريب هتدف هذه إلوس يةل إ 

فرد(، و عىل أأل يكون هناك قائد حمدد، ولمشلكة حمددة بصور سالفقه و إلتوجيه إلوحيد لهذه إمجلاعات هو حماوةل درإسة سلوك  20إىل  10تتكون من )

ق إلبديةل للحل، و حماوةل توظيف هذه إحللول لطبيعة إمجلاعة أأو تغيري طبيعة وسلوك إمجلاعة، حىت إلأفرإد وإمجلاعات و فهم مشاعرمه و مشألكهم و إلطر 

 1ميكن تبين روح إلتعاون و إلمتهيد لعمليات إلتغيري يف إلأنظمة و إلتنظمي.

 دإء و تنفيذوذجية إلأ منبتعريض إدلإرسني لصورة و هذإ إلأسلوب يعمتد عىل نظرية إلتعمل ابملالحظة و إلتقليد و يمت إلتدريب هنا ( منذجة إلسلوك: 9

ف إملبارش لمنوذيج إملرش إر إلفرد إملتتابعة لها بصورة منطقية فيقوم ابلأدإء إلفعيل و يدو  معلية معينة يقوم هبا هؤلء إدلإرسون يف إلوإقع مع توضيح إخلطوإت

ت و من إل رشادإ مجموعة يقوموإ بتقليد إلأدإء إلمنوذيج، و يقدم إملرشف إملبارش عىل إدلإرسني أأو مرشف ذو نفوذ و ثقة عالية، و يطلب من إدلإرسني أأن

ض إدلإء و يف عر إلتوجهيات و إلتحفزيإت حىت يضمن قياس إدلإرس بنفس إلأدإء إلمنوذيج، و يصاحب هذإ إلأسلوب إ س تخدإم إلأفالم أأو رشإئط إلفيدي

د إلأدإء وم بتقليتكرإر إلفيمل و طلب إملرشق من إدلإرس أأن يتذكر حمتوى إلفيمل، و أأن يق إلأدإء، و مع إلمنوذيج للمرشف و يف عرض و رشح خطوإت

كساب إملدإرس إملهارإت إجلديدة مث تثبيهتا، و أأيضا نقلها للمامرسة إلفعلية .   ميكن إ 

د يف دون ترد وموإ أأرإهئم بصورة رسيعة يعمتد هذإ إلأسلوب عىل قيام إملدرب بعرض مشلكة معينة و يسأأل إدلإرسني أأن يقد ( إلعصف إذلهين:10

 ليك يؤدي إ ىل ركة . وإلتفكري، و يعمتد هذإ إلأسلوب عىل أأن إلعرض إلرسيع للأفاكر و إلأدإء ميكن أأن حيرر إدلإرسني من إمجلود و يشجعهم عىل إملشا

 إلنتيجة إملرجوة جيب مرإعاة ماييل:

ماك -  نيته.أأن ل يتلكم إملدرب عن أأمهية أأي حل حىت يثبت إ 

ىل إلشخص إذلي تقدم هبا. - س ناد إلفكرة إ   إ 

ىل فكرة جديدة . -  نتقال إ   حتليل لك فكرة و إل 

  

                                                           
 .344إمحد ماهر، مرجع س بق ذكره ، ص  1
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 :خامتة 

ىل أأمه إملصطلحات  إملتشاهبة مع إلتدريب و أأبرزان وجه إل ختالف بني  ساعدان هذإ إلفصل يف حتديد ماهية إلتدريب و إذلي من خالل  تطرقنا إ 

ىل أأمه إلتعريفات إخلاصة به و تناولنا مدخل إلتدريب و كذإ نظام إلتدريب إذلي من خالهل بي لك مصطلح مع إلتدريب، و  إلتدريب، و  نا عنارصتطرقنا إ 

 . عىل من تقع مسؤولية إلتدريب
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 الفصل الثالث:

 محتوى العملية التدريبية
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 متهيد:

نتاجية، و تسمية إملوإردإلبرشية،   و قد أأصبح إلتدريب يعترب إلتدريب يف عرصان إحلايل، موضوعا أأساس يا ملا هل من إرتباط مبارش ابلكفاية إل 

دهمة لتحيتل ماكنة إلصدإرة يف أأولوايت عدد كبري من دول إلعامل إملتقدم مهنا و إلناميةعىل حد إلسوإء. ابعتباره من أأحد إلأس باب إمل  إري و تقين كوين هجاز إ 

نتاجية لتتحمل أأعباء إلتمنية الاقتصادية و الاجامتعية يف ن هذه إدلول، ذلإ عىل إملكفؤ و سد إلعجز و إلقصور يف إلكفاايت إل  سرتإتي  تدرج ؤسسة إ  جية إ 

قية مه بفرص إلرت إد و مدإلتدريب مضن خططها إلرئيس ية ابعتباره إلوس يةل إلأجنع لالرتقاء بس توى و كفاءة و فعالية إملؤسسات، وكذإ حتسني مس توى إلأفر 

 و أأيضا يساعد عىل إرتفاع دخل إلفرد و حتقيق إکرب رفاهية للمجمتع.
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  بحث إلأول: حمتوى إلعملية إلتدريبيةإمل 

آلية و ل حتضا ابلهامتم إملطلوب كام هو إل ن، حيث  أأصبحت متر بأأربع مرإحل أأساس ية ل  لشك أأن إلعملية إلتدريبية إلقدمية اكنت روتينية و أ

 تس تغين إلوإحدة عن إلأخرى، و يه مك ييل:

 . تقدير الاحتياجات إلتدريبية.1

 إلتدريب .. تصممي و جتهزي 2

 . تنفيذ إلتدريب.3

 . تقياميلتدريب.4

 ( تصممي و جتهزي إلتدريب03إلشلك رمق: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدإد إلطالبإملصدر: من  إ   

  

 تنفيذ إلتدريب

 

 متابعة و تقيمي إلتدريب

 

 إختيار أأساليب إلتدريب

 

 بناء إملهنج

 

 تقدير الاحتياجات إلتدريبية

 

 حتديد إلهدف
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 و ميكن إس تعرإض لك مكون من مكوانت دورة حياة إلتدريب ابلتفصيل: 

 إملطلب إلأول: الاحتياج إلتدرييب

عىل أأهدإف إملنظمة إحلالية و  هو درإسة ماجيب أأن يكون عليه إلفرد من همارإت، و خربإت و معلومات مت حتديدها بناءإ. إملفهوم: 1 

ىل إلأدإء إملرغ إلأفرإد عىل حتقيق هذه إلأهدإف و مايهإملس تقبلية و مدى قدرة  وب فيه إذلي حيقق هدف إلتغريإت إملطلوبة بني أأدإء إلأفرإد للصول إ 

 إملنظمة.

إلفرد يف إملؤسسة أأو وظيفة  حيدث الاحتياج إلتدرييب عندما تكون هناك جفوة بني إلأدإء إلفعيل للمؤسسة و الاجتاهات إحملددة إليت حيتاهجا 

 ينة من أأجل إلقيام بأأدإء همام معينة بشلك أأكرث كفاءة و فعالية.مع 

 . فوإئد و أأمهية تقدير الاحتياجات إلتدريبية للأفرإد و إملؤسسة:2

 يوفر معلومات أأساس ية يمت بناء علهيا وضع إملطط. -       

 يقود إ ىل إلتحديد إدلقيق إلأهدإف إلتدريب. -      

 إمج إلتدريب إملوجه للنتاجئ.يساعد عىل تصممي بر  -       

 حتدد إملس هتدفني من إلتدريب. -       

 حتديد نوعية إلتدريب.        -

 يوفر واثئق و موإد للتدريب. -      

 يزيد من مشاركة إلعاملني يف مناقشة إلأمور إملتعلقة ابلعمل. -      

 بدقة.يساعد إملدربني عىل برانمج يليب إحتياجات إملتدرب  -      

       إملوضوعات إملعقدة غري إلهامة نسبيا بدل من  يساعد عىل جتنب إلأخطاء إلشائعة يف إلتدريب و يه إ ضاعة إلكثري من إلوقت يف تناول بعض -      

 إملوضوعات كبرية إلأمهية .       
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 . إملعلومات إلهامة إليت يوفرها تقدير الاحتياجات إلتدريبية:3

جرإء إلتدريب .  حتديد -       نشطة إلتدريبية . -نوع إلتدريب إملطلوب و ماكن إ   إجلدول إلزمين للأ

 إملوإرد إملطلوبة للتدريب. -      

 إختيار و تصممي موإد و أأساليب إلتدريب إملناس بة . -      

 يسهل إلتصال بني إملؤسسة و إمجلاعات إلتدريبية . -      

 يف إلتدريب. إلرتوجی للمجالت إجلديدة -     

  . وسائل مجع إملعلومات حول الاحتياجات إلتدريبية للمؤسسة:4

حصائيات إلعاملني و تقارير إلتدريب، إلأدإء و إلقرإرإت -        حتليل إلسجالت إخلاصة ابملؤسسة و إ 

 إخلاصة ابلقوى إلعامةل.      

 .إملقابالت إلرمسية و غري إلرمسية مع إملس ئولني إلرئيس يني  -     

 إملالحظات إملبارشة. -     

 مسح إملناخ إلعام ملعرفة شعور و إجتاهات إلعاملني حنو إلأعامل إليت يقومون هبا. -     

 إلعصف إذلهين للحصول عىل وهجات نظر إلعاملني يف إملؤسسة عن الاحتياجات إلتدريبية عن -     

 طريق إل نسان إملناسب للوظيفة إليت يشغلها إملوظف.      

 . مس توى حتديد الاحتياجات إلتدريبية :5

 أأ( عىل مس توى إلوظيفة.   

 ب( عىل مس توى إلفرد.   
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ا، اسب لوظيفة مدإء إملنالاحتياج عىل مس توى إلوظيفة يوجه لتحديد إملعارف، إملهارإت، و الاجتاهات إحملددة إملطلوبة للأ  عىل مس توى إلوظيفة :)  أأ 

 و ل جرإء ذكل من إلرضوري إلقيام ابلتايل :

تطلب أأن يقوم با شاغل ي إملهام إليت  من حتديد طبيعة و حمور إملهام و إلعمليات إليت تغطهيا إلوظيفة إحملددة )حتليل إلوظيفة(، إلوظيفة تشمل إلعديد

 إلوظيفة و إلغرض من إلتحليل يمكن يف :

 حتديد إملهام إملدرجة حتت عنوإن إلوظيفة إملعينة . -      

 مساعدة إملوظف يف حتديد أأمه هذه إملهام. -      

مس توى أأدإء للك وإحدة من هذه إملهام إليت  إلوظيفة بعد ذكل يمت حتديدو ينتج عن هذه إلعملية قامئة من إملهام إليت من إملطلوب أأن يقوم هبا شاغل 

طار إلربانمج إلتدرييب إملناسب.  1يتس ين وضع إ 

 إعتبارإت: حديد إملهام إليت تعطي إلأولوية يف إلربانمج إلتدرييب، و يعمتد تقدير الاحتياج إلتدرييب لهذه إملهام عىل ثالث

 * إلأمهية إلنسبية للك هممة.

 عدل تكرإر إلقيام ابملهمة.* م

 * مدى صعوبة أأو سهوةل تعمل إملهمة.

 رث تکرإر و إليت ميكن تعلمها.أأمهية و إلأك ذلكل تمتثل أأمهية إلوظيفة يف أأهنا تفيد إملدرب يف إستبعاد بعض إملهام غري إلهامة نسبيا و إلرتكزي عىل إلأكرث

ملهارإت و بني مس توى إملعارف و إ مس توى إلفرد هو تعريف الاحتياج كفجوة قدرإت تقدير الاحتياجات إلتدريبية عىل ب( عىل مس توى إلفرد:

ى إملطلوب ربني ابملس تو د إملتدالاجتاهات إملوجودة غالبا و إملس توى إملأأمول للشخص إملعين بام وظيفة م، و با أأن إلهدف إلهنايئ للتدريب هو تزويد إلأفرإ

و  ليت ذكرت فيالسابق،إملس توى من تقدير الاحتياجات ميثل إلقامس إملشرتك بني لك مس توايت تقدير الاحتياجات هذإ إ من إلكفاءة للقيام بوظائفهم، فان

 تمتثل أأمهية تقدير الاحتياجات عىل مس توى إلفرد يف أأهنا تساعد إملدرب عىل حتديد :

 * من حيتاج إ ىل تدريب.

ليه  إلتدريب . * ما إذلي حيتاج إ 

 شلك إلأفضل.كيف ميكن حتقيق ذكل ابل * 

 

  

                                                           
1 Site: www.sarambite.com 
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 : حتديد الاحتياج إلتدرييب4إلشلك رمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدإد إلطالب  إملصدر: إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتديد الاحتياج إلتدرييب

 عىل مس توى إلوظيفة   عىل مس توى إلفرد

 حتديد الاحتياجات -   

 حتديد مس توى إلقصور. -   

 نوع و أأمهية إلتدريب -   

     مساعدة إملوظف عىل حتديد  -   

 هذه إملهام إفأأهد

 

  

 إلفئة إملس هتدفة من إلتدريب -   

 ما إذلي حيتاج إليه من تدريب. -    
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 إملطلب إلثاين: تصممي و جتهزي إحملتوى إلتدرييب:

 

 . حتديد إلأهدإف:1

 إلأهدإف يتحدد إلسلوك إملرغوب فيه. إلتدرييب، و من خالل حتديدإلأهدإف يه إلغاايت إليت يرىج حتقيق من إلربانمج   

 صياغة إلأهدإف إحملتوى:

دريبية صياغة أأهدإف إحملتوى: يمت ي يوحض إلأش ياء إليت يكون إملتدرب قادرإ عىل إدهيا ابنهتاء إدلورة إلتدريبية، وعند ترمجة الاحتياجات إلت 

ىل أأهدإف هناك ثالث حمالت جيب إلرتكزي ع  لهيا:إ 

 :ىل تغيري يف إلأدإء إ ىل أأن معظم معليااتلتعمل تتضمن نوعا من إ إملعارف إحدة من ملعارف، و عىل إلرمغ من أأن إملعارف وحدها ل تؤدي إ 

ن ترفع م تدربني و تكل إليتهو إلمتيزي بني إملوضوعات إليت تؤثر بشلك مبارش عىل أأدإء إمل  إلصعوابت إحملمتةل ف ايغة إلأهدإف إملتعلقة ابملعارف

 و إلفهم إلعام دلهيم. درجة إلوعي

 :ماكن وضع أأهدإ هذإ هو أأكرث إجملالت إ اثرة للجدول يف إلتعمل و أأقلها قابلية للقياس، لكن من إلأمهية إملهارإت ف متعلقة ابلجتاهات عند اب 

 صياغة أأهدإف إلتدريب.

 . تصممي إحملتوى إلتدرييب:2

 .إلتدرييب إلتدريب، فانه من إلرضوري حتديد إجملالت إليت يركز علهيا إحملتوىبعد أأن يمت حتديد و تصممي أأهدإف  

ذ إنه يشمل إملوضوعات إلرئيس ية وإلفرعية و ميتد  إحملتوى إلتدرييب:  ت حتديد مس تواي ىل مرحةلإ  هو عبارة عن حرص للك إحملتوايت إليت يتطلب تعلمها إ 

 متعددة من إلتفاصيل.

 لتدرييب:. خطوإت تصممي إحملتوى إ3

حتديد حمتوى إدلورة إلتدريبية: -أأ(  

جيب أأن نضع إلأش ياء  حمتوى أأي دورة تدريبية يرتبط بشلك عام ابلأهدإف إحملددة لتكل إدلورة إلتدريبية، و عليه فانه عند حتديد إحملتوى 

 إلتالية يف الاعتبار :

 * هل يعطي إحملتوى أأهدإف إدلورة إلتدريبية ؟ 

 إملقرتح الاحتياجات إلتدريبية للمتدرب ؟* هل يليب إحملتوى 

ىل مس توى إلأدإء إملطلوب ؟  * هل يؤدي إحملتوى إملقرتح إ 
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 * ماهو دو إملدربني إل خرين إذلين يدربون يف نفس إجملال يف إحملتوى إملقرتح ؟

 تصنيف إحملتوى إلتدرييب: -ب( 

كل ميثل أأمهية كبرية يف الاعتبارإت إلتنظميية )ختصيص إلوقت إلالزم ملتلف يف هذه إخلطوة يمت حتديد إلأمهية إلنسبية للك موضوع حيث أأن ذ 

 إلأمهية. إملوضوعات(. و ذلكل يمت تقيمي إحملتوى إ ىل موضوعات غاية يف

 ترتيب إحملتوى إلتدرييب: -ج(

ي يمت به عرض إملوضوعات إملتلفة يف بعد حتديد إلأمهية إلنسبية للك موضوع مت حتديد إلرتتيب إذلي يمت به عرض إملوضوع مث حتديد إذل  

 للأيت: إحملتوى إلتدرييب، و يكون ذكل إ ىل حد ما وفقا للتدريب إملنطقي من وهجة نظر إملتدرب. و يف معظم إلأحيان يكون إلتدريب وفقا

 * نظرية إلتدريب إليت تتبناها إدلورة إلتدريبية.

 ملتاح(* ظروف إملتدرب )إخللفية و إل ملام ابملوضوع إلزمن إ

 * نظرية إلتدريب إليت تتبناها إدلورة إلتدريبية .

ىل إحملدد.  * من إلعام إ 

ىل إلتفصييل.  * من إملترص إ 

ىل إجملهول.  * من إملعلوم إ 

ىل إلعلمي.   * من إلنظري إ 

 د( إحتيار إلأسلوب إملناسب:

 يتناسب مع طبيعة لك موضوعلتدعمي لك جزء من أأجزإء إحملتوى إلتدريبيمث إختيار إلأسلوب إلتدريبياذلي 

 تدرييب و عدد إملتدربني و مس توإمه ووقت إلتدريب.

 و إحملتوى إلتدرييب إلفعال هو إذلي يمتزي ابحتوإئه عىل مجموعة متنوعة من أأساليب إلتدريب إلفعال لتحقيق

 إلهدف.

 إلتدريبية .و هذإ لتحقيق لك جزء من أأجزإء إحملتوى ل عدإد إحلقائب :ه( حتديد إلزمن إلالزم

 . مفهوم إحلقيبة إلتدريبية:

 يه عبارة عن حمتوى تدرييب يف جمالت يف جمالت خمتلفة يمت إس تخدإمه بوإسطة مدرب لتحقيق أأهدإف حمددة. 
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 . عوإمل جناح إلربانمج إلتدرييب و زايدة فاعليته:5

 طريق: أأ( زايدة فاعلية إلربانمج من خالل خلق إلرغبة دلى إلأفرإد: و يمت ذكل عن

فرإد. -       تصممي إلربانمج إلتدرييب حسب إحلاجة إلفعلية للأ

 وضع نظام مناسب للماكفأ ت و إحلوإفز . -أأن يصمم إلربانمج حلل مشألك إلعاملني.  -     

 هيئة إلتغذية إلعكس ية حول مس توى أأدإء إملتدربني ملعرفة نقاط إلقوة و إلضعف دلهيم. -     

 جيب توفر إلرشوط إلتالية ابملدرب: خالل إملدرب:ب( زايدة إلفاعلية من 

 توفر إخلربة و إملعرفة و إملعرفة ابلعمل إذلي يقوم بتدريبه. -    

توفر إل درإك و إلتحسس دلى إملدرب لحتياجات إملتدرب و رغبته -                                                                                             

 توإفر إملاكفأ ت و إحلوإفز إملادية إملناس بة. -    

 قيئة و توفري اكفة إملس تلزمات و إلتسهيالت إلالزمة للقيام بهمته. -   

 توإفر إملهارإت إلقيادية من ختطيط و تنظمي و توجيه و تقومي للربإمج و إملتدربني. -   

 توإفر إلرغبة و إمحلاس دليه. -   

 موإهجة إل خرين.قدرته عىل  -   

 إل ملام ابجلوإنب إلرتبوية و إلنفس ية لفهم سلوك إملتدربني .  -  

  ج( زايدة إلفعالية من خالل إلربانمج إلتدرييب:

 جيب أأن يركز إلربانمج إلتدرييب عىل إلأمور إلتالية:

 ضورة توفري حد أأدىن من إملعلومات و إخلربإت إلالزمة لزتويد إملتدربني هبام.•    

 ختطيط و تصممي إلربانمج بشلك يتناسب مع خربإت و خلفيات إلأفرإد إملتدربني .•     

 خطيط إلربانمج ليجري بشلك متدرج يف معلية إلتقدم و إلتطوير .•    

 خلق إلظروف إلتنظميية إليت تساعد عىل إلتعمل من خالل ربط إلسلوك إملتوقع ابملعايري إلتنظميية . •     

 تدريبية متنوعة قدر إل ماكن. إختيار طرق•     

 توفري إملساعدإت و إلتسهيالت إخلاصة للمتدربني إذلين يعانون من بعض إلصعوابت للتعمل.•     

  



توى إلعملية إلتدريبيةحم   إلفصل إلثالث                                                                                 

 

56 

 

 إملطلب إلثالث : تنفيذ إلربإمج إلتدريبية

ذ يمت فهيا   جناح أأو فشل إملرإحل إلسابقة، و  إلتأأكد منبعد مجع و حتديد الاحتياجات إلتدريبية و تصممي إلربانمج إلتدرييب تأأيت مرحةل هممة، إ 

ىل حزي إلوإقع، و يه مرحةل تنفيذ إلربإمج إلتدريبية، و يتضمن تنفيذ برانمج إلتدريب أأ  خرإج إلربانمج إلتدرييب إ  نشطة هامة ويه وضع يف هذه إملرحةل يمت إ 

 1يومية لسري إلربانمج.إجلدول إلزمين لتنفيذ إلربانمج، و ترتيب ماكن قاعات إلتدريب، و إملتابعة إل 

 و تمت مرحةل تنفيذ إلربانمج إلتدرييب كام ييل: 

عدإد جتهزيإت إلتدريب و جتهزي إملطبوعات:  أأ( وضع إجلدول إلزمين و إ 

 2و يتضمن ما ييل: * وضع إجلدول إلزمين:

 موعد بدء إلربانمج إلتدرييب و موعد إنهتائه . -    

 إلربانمج . توزيع إلعمل إلتدرييب خالل فرتة -    

 تنس يق إلتتابع إلزمين للموضوعات إلتدريبية إملتلفة. -    

عدإد ماييل: * إلتجهزيإت إلتدريبية:  جيب إ 

 إختبار إملاكن وفقا ملس تلزمات إلربانمج. -    

                                                                                                                           . تصممي طريقة جلوس إملتدربني -       

 :حتديد إملس تلزمات إلرضورية من أأدوإت و معدإت يف لك إلربانمج. " جتهزيإت إملطبوعات: و تتضمن ماييل -    

عدإدها علميا . -      إس تالم إملطبوعات من إمللكفني اب 

 إ جرإءإت إلطباعة و إلتجليد. -   

 إ جرإءإت توزيع إملطبوعات عىل إملتدربني . -   
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 ب( متابعة إملتدربني و إملدربني :

 و تكون كام ييل:* متابعة إملتدربني : 

ىل إلأفرإد إملعنيني ابلت -  دريب يف إلوقت إملناسب.إلتأأكد من وصول إدلعوإت إ 

 إلتأأكد من موإفقة إملؤولني عن إلتدريب عىل مشاركة إملتدربني إملعنيني يف إلربانمج إلتدرييب.  -

عدإد إلقوإمئ إخلاصة ابملتدربني و تتضمن أأسامءمه، مؤهالهتم، ووظائفهم و عناويهنم.  -  إ 

 ص عىل إحرتإم إملوإقيت من طرف إملتدربني .إملتابعة إليومية للمتدربني و ذكل من خالل مرإقبهتم و إحلر  -

 و تكون إملتابعة اكلتايل : *متابعة إملدربني :

 تذكري إملدربني ابلربانمج و إملوإعيد إملوإفقة هل من خالل إلتصال هبم يف إلوقت إملناسب . -

 توفري إملس تلزمات إليت يطلهبا إملدرب من موإد تدريبية و تقنيات مسعية برصية. -

 تقدمي إملدرب للمتدربني. -

 متابعة سري إحملاضإت و دور إملدرب يف إلوقت إملناسب. -

 دفع خمصصات إملدرب يف إلوقت إملناسب.-

رشادإت متعلقة بسري إلربانمج :  ج(فتتاح إلربانمج و إ 

 و يتضمن ماييل: * إفتتاح إلربانمج: 

 إفتتاح إلربانمج يف إلوقت إملناسب. -

 رشح أأهدإف إلربانمج و متطلبات إملتدربني .  -

 إلتعرف عىل توقعات إملتدربني و إلأخذ ابلتوقعات إملقبوةل مهنا. -

 1فسح إجملال للتعارف عىل بعضهم إلبعض.  -

 و تكون كام ييل:  *إل رشادإت إملتعلقة بسري إلربانمج:

 إحلرص عىل فهم أأهدإف إلربانمج و إلعمل عىل حتقيقها. -   

دماهجم يف إلأنشطة إلتدريبية و إلتعرف علهيم بشلك جي -     د.إلعمل عىل حل مشألك إملتدربني و ذكل من خالل إحرتإم قدرإهتم و إ 

 إلعكس ية. عىل وهجات نظر إملدربني و إملتدربني يف سري إلربانمج إلتدرييب و إحلصول عىل إلتغذية حماوةل إلتعرف -    
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 إلتدرييب ذو طابع معيل و ذو معىن للمتدربني .إحلرص عىل جعل إلربانمج  -   

 إحملافظة عىل إحرتإم إملوإعيد و إجلدول إلزمين. -   

 مرإعات إلفروق إلفردية بني إملتدربني. -   

 توزيع شهادإت عىل إملتدربني إذلين إنهتوإ من إلتدريب. -   

 متابعة تنفيذ إلربانمج خطوة خبطوة. -    

 

 إلتدريب :إملطلب إلرإبع: تقيمي 

برإز نوإيح إلقدرة لتدعميها،و نوإيح إل مفهوم تقيمي إلتدريب: إلعمل  غلب علهيا، وضعف للتهو معرفة مدى حتقيق إلربانمج إلتدرييب لأهدإفه إحملددة و إ 

 فعاليته بصورة مس مترة. عىل تفادهيا يف إلربإمج إملقبةل، حىت ميكن تطوير إلتدريب و زايدة

 إلتدريب:أأهدإف متابعة و تقيمي 

 إلتأأكد من جناح إلربانمج إلتدرييب يف حتقيق أأهدإفها، سوإء من حيث إلتخطيط أأو إلتنفيذ . -

 معرفة مدى حتقيق إلربانمج لأهدإفه ابلنس بة للمتدربني و يتطلب ذكل إلتحقق من سالمة حتديد إلرشوط إخلاصة -

 ابملتدربني و لءمهتا للهدف من إلتدريب. 

 أأن إملتدربني مازإلوإ متحمسني لتطبيق ما تدربوإ عليه. إلتأأكد ابس مترإر من -

 إلتأأكد من كفاءة إملدربني من حيث ختصصهم و خربهتم وقدرإهتم عىل إلتدريب، و إهامتهمم بتمنية معلوماهتم -

 و قدرإهتم إذلإتية.

 متابعة إلتطور إلعلمي يف إجملال إذلي يعملون فيه. -

 تدربني كام ييل:أأو تقمي إمل  تقيمي إملدربني، جتدر إل شارة أأن هناك عدة طرق للتقيمي، سوإء من خالل تقيمي إلربإمج إلتدريبية أأو مرإحل تقيمي إلتدريب:

انمج إلعامة و ، بدءإ من أأهدإف إلربإلتصممي تعمتد فعالية إلتدريب عىل بنية إلربانمج إلتدرييب من مجيع عنارصه إليت حتدد معلية أأ( تقيمي إلربإمج إلتدريبية:

 صةوىل ماكنة خاتذلإ جيب أأن  إخلدمات، إنهتاء بوضوعات إلربانمج و أأساليبه و أأدوإته إملساعدة، إلتفصيلية، مرورإ بعنارص إلزمان و إملاكن و إلتجهزيإت و

جيابيات و تعزيزها .للمسؤولني عىل معلية إلتقيمي ليقوموإ بتحديد أأمه إملقرتحات و مناقشة إلس بل إملمكنة لتفادي إلسلبيات وإ  1حلفاظ عىل ما تتضمنه من إ 
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 إلقادرون عىل ترمجة لك ما يمت مهإلأمخ  يعترب إملدربون أأحد إلأراكن إلهامة يف إلعملية إلتدريبية، بل أأحنم إلركن إلأسايس يف إحلقيقة تقيمي إملدربني : )ب

خضاعهم لعم  ىل معل تدرييب فعال، ذلكل ينبغي إ   و يه: ث مرإحللية تقيمي شامةل و حقيقية و تمت معلية إلتقيمي هذه عرب ثالتصمميه أأو ختطيطه إ 

خضاعهم لختبار - ن قدرإهتم إحلوإرية و يكشف من خالهل ع تقيمي إملدربني قبل إختيارمه للمسامهة يف تنفيذ معلية إلتدريب، إعامتدإ عىل مسعهتم أأو إ 

 إلسلوكية مع إملتدربني.

ء إملدربني و نقاط قوهتم و إلتدريب متابعة أأدإ ريب و يكون ذكل يف حالت إلربإمج إلتدريبية طويةل إملدى، حيث يتس ين ل دإرةتقيمي إملدربني خالل إلتد -

 ضعفهم، و كذإ تكوين صور موضوعية حول سري إل رإء.

 إلتقيمي فور إنهتاء إلتدريب حيث يمت غالبا ابللجوء إ ىل إس تبيان وهجات نظر إملتدربني يف مدربهيم.  - 

 تمت متابعة وتقيمي إملتدربني عىل مرإحل و يه:ج( تقيمي إملتدربني : 

مج إذلي س يقدم للمتدربني مه حباجة أأن إلربان لتأأكد منإلغرض من تقيمي إملتدربينقبل تنفيذ إلربانمج هو إ * تقيمي إملتدربني قبل تنفيذ إلربانمج إلتدرييب:

ليه فعال، و أأمه فعال تتوإفر فهم إلرشوط و إلعنارص إملطلوبة يف  تصممي إلربانمج. إ 

لتدريبية و مدى إإد تتبع إملو و مهنم،  وهذإ يعين متابعة إملتدربني و سلوكهم بعرفة إجلهد إملبذول * و متابعة و تقيمي إملتدربني أأثناء إلربانمج إلتدرييب:

بدإء إل رإء، كام ميكن تقيمي إملعلومات و إخلربإت إليت إكتس بوها و مدى إلتحسن يف مس توإمه و إلت  وكهم.ي طرأأ عىل سلغري إذلإشرتإكهم يف إملناقشات و إ 

نهتاء إلربانمج إلتدرييب: قبل بدإية إلربانمج و بني إلنتاجئ إحملققة أأو  ملتدربنيحيث هيدف هذإ إلتقيمي للمقارنة بني نتاجئ إلتقيمي إخلاصة اب *إلتقيمي فور إ 

 1إلفعلية.
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نهتاء إلربانمج إلتدرييب: نهتاء إلربانمج إلتقيمي بعد إ  رسوخ نتاجئه دلى  و حتديد مدى إلتدرييب، حيث ترتإوح عادة فرتة إلتقيمي بني س تة أأشهر وس نة من إ 

 ممارس هتم إلعملية. إلتدريب يفإملتدربني، و حتديد مدى قدرهتم عىل إستامثر نتاجئ 

 طرق تقيمي إلتدريب:

 الامتحاانت. -

 نس بة إحلضور مكقياس لنجاح إلربانمج إلتدرييب. -

 إس تبيان إل رإء بوإسطة رؤساء معل إملتدربني. -

 تقارير تقيمي إلأدإء . -

 إلتجربة . -

 عنارص إلتقومي و فعالية إلتدريب: تمتثل هذه إلعنارص يف :

ليه إلربانمج إلتدرييب. الاختبارإت -  يف هناية إلربانمج إلتدريب و إلتطبيقات عىل ما هيدف إ 

 تقيمي إملدربني و إملرشفني عىل إملتدربني . -

 درجة إلتقدم يف أأدإء إملتدربني ابملنظمة. -

 قياس وقت حتقيق أأهدإف إملنظمة بعد إلتدريب مقارنة ابلوقت قبل إلتدريب. -

 و إملعلومات بعد إلتدريب. قياس إخلربإت و إملهارإت -

 درإسة منحىن إلتعمل. -

  



توى إلعملية إلتدريبيةحم   إلفصل إلثالث                                                                                 

 

61 

 

 إملبحث إلثاين: أأمهية إلتدريب و إلتحدايت إليت يوإهجها

 إملطلب إلأول: أأمهية إلتدريب و مزإاي إلتدريب

 أأ( أأمهية إلتدريب:

ىل حتقيق عدد من إلفوإئع إملنظامت   1غريها و ذكل للأس باب إلتالية: إلأعامل ولقد أأصبح إلتدريب ضورة ملحة يف لك إملؤسسات لأنه يؤدي إ 

 إلتطورإت إلتقنية و إلتكنولوجية. - 

جرإءإت إلعمل. -  تغري أأنظمة و إ 

 إلتغريإت يف حاجات إلزابئن. -

 إلتغريإت إلبيئية. -

نتاجية جديدة .-   ظهور موإد إ 

 ظهور خدمات جديدة. -

 ذلإ تمتثل أأمهية إلتدريب يف إلتايل :

 :لنس بة للمنظمةأأ( أأمهية إلتدريب اب

نتاجية: ىل أأن إلزتإي * زايدة إل  نتاج و جودته،ابل ضافة إ  للوظائف  وإنب إلفنيةد يف إجلحيث تنعكس زايدة همارة إلفرد و إلناجتة عن إلتدريب عىل جحم إل 

ىل إلتدريب إملنظم حىت دإء إملالمئ يتوإفر دلى إلفرد عىل إلأقل إحلد إلأدىن إملطل و إلأعامل يف إلوقت إحلاض تدعو إ   امل.هذه إلأعل وب للأ

ىل ثقة إلفرد بنفسه، و حيقق هل نوع من الاس ت * رفع معنوايت إلأفرإد:  نفيس، ول شكقرإر إل ل شك أأن إكتساب إلقدر إملناسب من إملهارإت، يؤدي إ 

ذإ مل يمت إلتاكمل من حيث  أأن وجود برانمج للعالقات إل نسانية هل تأأثري عىل إملعنوايت و لكن م إ أأن الاهامتلص من هذخنإجلانبني فلن حيقق إلهدف، و إ 

فرإد لتوفري إلقدر  بأأدمية إلفرد و تعميق  نملناسب مإإلعالقات إحلس نة بني إل دإرة و إمجلاعات إلعامل مع إلتدريب إملنظم و إملس متر للأ

نتاجية. فرإد و زايدة إل  ىل رفع إلروح إملعنوية للأ  إملهارإت يؤداين إ 
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لعمل، و ظروف إ تكرث إحلوإدث نتيجة للخطأأ من جانب إلأفرإد عن تكل إليت حتدث نتيجة لعيوب يف إلأهجزة و إملعدإت أأو وإدث إلعمل:* ختفيض ح

ىل ختفيض معدل تكرإر إحلادث د مؤرشإت ، و توجهذإ يعين أأن إلتدريب إجليد عىل إلأسلوب إملأأمون إلأدإء إلعمل وعىل كيفية أأدإئه، يؤدي بال شك إ 

 عىل هجد إل دإرة يف جمال إلوقاية من إحلوإدث. عىل معدل تكرإرإ حلادث، و تطوره مكدخل للتعرف إلتعرف ة ميكن من خاللهامعين

ىل إس مترإرية إلتنظمي و إس تقرإره:  * يؤدي إ 

فرإد رصيد من إلأ  الل وجودذإ يتحقق من خفقدإنه لأحد إملديرين إلرئيس يني و ل شك أأن ه إس تقرإر إلتنظمي و ثباته بعىن قدرة إلتنظمي عىل فاعليته، رمغ

ت  مع أأي تغريإإلقصري جلإلشغل هذه إملرإكز فور خلوها لأي سبب من إلأس باب، أأما إملرونة فتعين قدرة إلتنظمي عىل إلتكيف يف إلأ  إملديرين و إملؤهلني

لهيم، فالأفرإد إملديرين دلهيم إحلافز للعمل مه أأصل ىل إلأعامل إليت حتتاج إ   إستامثري فعال يف إلتنظمي. للنقل إ 

 1ب( أأمهية إلتدريب ابلنس بة للعاملني : 

 يساعد إلأفرإد يف حتسني فهم إملنظمة و إستيعاهبم دلورمه فهيا. -

 يساعد إلأفرإد يف حتسني قرإرإهتم و حل مشألكهم يف إلعمل. -

دإء . -  تطوير إدلإفعية للأ

 ج( إلأمهية ابلنس بة لتطوير إلعالقات إل نسانية .يساعد عىل تطوير همارإت إلتصال بني إلأفرإد.  -

 تطوير إ ماكنية إلأفرإد لقبول إلتكيف مع إلتغريإت إحلاصةل. -تطوير أأساليب إلتفاعل الاجامتعي بني إلأفرإد إلعاملني .  -

 توثيق إلعالقة بني إل دإرة و إلأفرإد إلعاملني. -

 دمة إملنظمة .يسامه يف تمنية و تطوير معلية إلتوجه إذلإيت خل -
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 ب( مزإاي إلتدريب:

 1و من مزإاي إلتدريب ابلنس بة للفرد مايىل : هناك بعض إملزإاي إليت تعود عىل إلفرد إملتدرب، و مزإاي أأخرى عىل إملنشأأة نتيجة قياهما بتدريب إلعاملني با .

 * إكتساب إلفرد خلربإت جديدة تؤههل إ ىل الارتقاء و حتمل مسؤوليات أأكرب من إلعمل. 

 * إكتساب إلفرد للصفات إليت تؤههل لشغل إملناصب إلقيادية. 

ري يف من أأحدإث تغ لهياتب عإملعنوية، وما يرت  * زايدة ثقة إلعاملني بأأنفسهم نتيجة لكتساهبم معلومات و خربإت و قدرإت جديدة، مما يؤدي إ ىل رفع روهحم

 وهل أأمهية ابلنس بة للمنشأأة و تمتثل يف : إجتاهاهتم وسلوكهم دإخل إملنشأأة.

 شأأة. * تمنية كفاءإت و خربإت إلعاملني و زايدة همارإهتم و إكتساهبم همارإت سلوكية معينة تزيد من قدرإهتم علىتطوير إلعمل ابملن 

عدإد إلأجيال من إلأفرإد لشغل إلوظائف إ  لقيادية عىل مجيع مس توايت إلعمل دإخل إملنشأأة .* إ 

 * موإهجة إلتغريإت إليت حتدث يف إلنظم الاقتصادية و الاجامتعية .  

 * موإكبة إلتطور إلعلمي و إلتكنولويج إلسائد يف إجملمتعات إلصناعية و إلتجارية إملتقدمة . 

ىل إل رشإف عن قرب، و ختفيض حوإدث إلعمل.  * تقليل إحلاجة إ 

 يعزز إس تقاللية إلتنظمي و مرونته. *

 

 إملطلب إلثاين: أأهدإف إلتدريب:

عدإد و تأأهيل خمصيص إلتدريب و تمنية إملوإرد إلبرشية للعمل كخربإء و مستشارين للتدريب مع قدرإهتم ع  ن إلهدف إلعام من إلتدريب هو إ  ىل إ 

ن هدف إلتدريب ليس فق ط توفري إخلربإت و إملهارإت للأفرإد و لكن أأيضا تمنية إلرغبة لس تخدإم قدرإهتم ختطيط و تنفيذ و تقيمي إلعملية إلتدريبية. إ 

 2بدرجة أأفضل، و من ذكل لكه ميكننا إلقول أأن رساةل إلتدريب ميكن بلورها يف حتقيق إلأهدإف إلتالية :

 .لعاملنيلفعيل ليت حيددها إلرؤساء وبني إلأدإء إضامن أأدإء إلعمل بفاعلية و رسعة و إقتصاد و سد إلثغرإت إليت توجد بني معايري إلأدإء إل -

نتاجه مرهونة برغبته يف إلأدإء. -  ترغيب إلفرد بعمهل ابعتبار أأن زايدة إ 

نتاجه كام و نوعا من خالل توعيته بأأهدإف إملرشوع وس ياس ته و بأأمه  -  ته يفو مدى مسامه  ية معهلتوفري إدلإفع إذلإيت دلى إلفرد لزايدة كفاءته و حتسني إ 

 حتقيق تكل إلأهدإف . 

 زايدة همارإت وقدرإت إلفرد و تسليحه بقومات تؤههل للرتيق، اكملناصب إلوظيفية إلأعىل مس توى. -
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نتاجية للفرد عن طريق إ اتحة إلفرصة أأمامه ليك يقف عىل لك ما هو جديد يف جمال إلتطورإلعلمي و إلتقين. -  رفع إلكفاية إل 

 ن إلعمل.عإلأخطار إليت قد تنتج  زإد تدريب إلعامل عىل إس تخدإم إلآةل لكام قلت نس بة إلأخطاء و تفادي ضامن سالمة إلعمل، لأنه لكام -

ىل أأفرإد - ن أأمه هدف من إلتدريب هو إلتطوير إملس متر، و حتويل إلعملني من جمرد إلتعاون مع ردود إلفعال إ   ع إلأفعال.ون يف صنيشاركون و يسامه إ 

 1إملتوإزنة للقوى إلعامةل هبدف دمع إس تقرإر هيلك إلعامةل يف إملؤسسة.حتقيق إلتمنية  -

 2"إلأهدإف إلتالية: SEKIOUكام يضيف "     

حدإث أأحسن سلوك يف إلعمل و دمع إلفوإصل، و دمع إملوإقف إل جيابية إليت تسمح بتخفيض إلتاكليف، وكذإ نوعية إملنتج و مكي  -  ته .إ 

 ضامن إلتطابق بني قدرإت إلعامل و معارفهم. -

 تكييف إملس تخدمني مع همام حمددة و تغريإت إلوظائف .  -

 تدعمي إل حساس ابلثقة للك عامل، و فريق إلعمل بصفة عامة. -

 تقوية حب و إنامتء إلعامل للمؤسسة. -

 إلتكيف مع متطلبات إملنصب إجلديد و إحمليط. -

 ربني عىل حتمل إملسؤولية و إملبادرة يف الاقرتإح.تطوير إلقدرة دلى إملتد -

 و يف هناية إلربانمج جيب أأن يكون إملتدرب قادرإ عىل:     

 تقدمي الاستشارإت إلتدريبية و إخلربة يف إجملالت إملتخصصة للتدريب و تمنية إملوإرد إلبرشية . -

 و إملوإزنة إملالية لها.تقدمي الاستشارإت و إخلربة ل عدإد و تصممي إخلطط إلتدريبية  -

عطاء إلنصح و إل رشاد لتصممي إلربإمج إلتدريبية.  -  إ 

عدإد إملادة إلتدريبية حبيث تكون يف شلك حقائب تدريبية . -  تقدمي إملشورة لتصممي و إ 

 إختيار و إس تخدإم أأساليب إلتدريب ابلرتكزي عىل مدخل إخلربة إملبارشة . -

 إم عينات إلتدريب إملالمئة حبيث تكون مناس بة لأسلوب إلتدريب إملقرر . تقدمي إلنصح و إل رشاد لس تخد -

جرإءإت تقومي إلتدريب و قياس إلفعالية و إلعائد. -  وضع و تصممي و تركز نظم و إ 

ىل تنفيذ هذه إلأهدإف من خالل:     دإرة إلتدريب إ   و تسعى إ 

 * تنظمي دورإت تدريبية أأثناء إخلدمة.
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طار تنفيذ إلربانمج إملقرر  * تنظمي دورإت تأأهيلية .يف إ   

حلاق إملوظفني و إلعملني يف إملؤسسة لبعض مرإكز إلتدريب إلأخرى.*  إلتدريب خارج إملؤسسة اب 

 

 إملطلب إلثالث: إلتحدايت إليت توإجه إلتدريب بصفة عامة:

 إلثقافية و إلتنظميية إحمليطةأأ( تنظمي إلتدريب و حتديد تبعيته: يتأأثر تنظمي نشاط إلتدريب ابلعديد من إلعوإمل 

ر فيه وحدة ذلي تنصهإملطلقة إ ىل إحلد إ بطبيعة معل و كيان ذكل إلنشاط إحليوي، و تتدرج أأشاكل إلتنظمي إل دإري للتدريب مابني إلتبعية إل دإرية

ىل إحلد إذلي تنفذ فيه هذه ىل إحلد إلوحدة مالحمها، و بني الاس ت إلتدريب إنصهارإ اكمال مع إل دإرة إلأم إ  دإرإتذلي أأصبحإقاللية إلاكمةل إ  إلتدريب  ت فيه إ 

 .کياان مس تقال

دإرة إلتدريب بدى إلتنوع أأو إلتشابه يف إلنشاط إذلي تقوم به، فلكام ب( طبيعة إلنشاط: هامتم ا إلتدريب ابلكام حظ تنوعت إلأنشطة يتأأثر جحم و كيان إ 

 وعناية إملس ئولني يف إملنظمة.

ميان إل دإرة  ن قناعة إل دإرة إلعليا بأأمهية إلتدريب يزيد يف قميته و يضفي عليه وزان ترجيحيا أأعىل إلعليا:ج( إ  كل تتأأثر طة إلأخرى، ذلمن إلأنش متغريه إ 

ميان إملسؤولني ابملنشأأة أأو عدمه. طبيعة إلتبعية إل دإرية لنشاط إلتدريب و درجة إملس توى إل دإري هل  بدرجة إ 

تباع إلأسل أأثر كفاءة إلنشاط إلتدرييب بدى كفاءة إلقامئني عىل هذإ إلنشاط و مدى قد هتمتت د( كفاءة هيئة إلتدريب: ي يف ختطيط وب إلعلمعىل إ 

دإرة إلتدريب مه إلسبب إلرئييس يف إخليار ماكنته إلتنظ  إلتدريب و تنظميه و متابعة نتاجئه، فأأحياان ما يكون إلقامئون عىل بب ضعف ل إملنشأأة بس ميية دإخإ 

 إلشخصية. م إل دإرية وقدرإهت

ن توفر إل ماكانت إملادية و إلتسهيالت إملساعدة للعملية إلتدريبية يؤثر ابلتأأكيد عىل ه( إل ماكانت إملادية: هنا  حليوي، ونقصدلنشاط إإماكنة هذإ  إ 

 ا.تاحة لهتخدإم إلأمثل للطاقات إمل إلتدريبية و ليس إملقصود هنا الاس   بطبيعة إحلال إل ماكنيات إملس تخدمة فعال يف نطاق تنفيذ إلأهدإف
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ىل صعوبة حتديد إملشالكت صعوبة تشخيص إملشالكت و حتديد الاحتياجات إلتدريبية: )و ريب فعند إلنظر إليت ميكن عالهجا ابلتد يرجع ذكل إ 

ىل مشلكة معينة، فليس إلتدريب هو إلعالج إلناحج لها فقد يرجع ذكل إ ىل سوء الاختيار و إلتعيني و أأساليب و طرق إلعمل و إل   و إحلوإفز.  ماكانتإ 

 إملطلب إلرإبع: إلتدريب يف ظل إلتغريإت إحلالية:

 عندما أأصبحت صبح شامالأأ يب ابجلودة يه عالقة تأأثر اتم، فالتدريب اكن عاداي عندما اكنت إجلودة عادية، و عالقة إلتدر  إلتدريب يف ظل إجلودة: )أأ  

ىل أأصغر فرد و إلتطبيقات، و يشمل لك إلعاملني يف إملؤسسة من أأفرإد إل دإ شامةل، ذكل لأنه أأصبح متنوع إملوضوعات، إملس توايت، إحملتوايت رة إلعليا إ 

 و خيتلف إلتدريب إلشامل عن إلعادي أأو إلتقليدي.  للمؤسسة يف إلرتتيب إل دإري

عدإد س ياسة سلمية للتدريب وتطوير ب( نظم معلومات إلتدريب:  ة و ذكل عن طريق:كفاءة إلعملني ابملنشأأ  ميكن للحاسب الالكرتوين أأن يسامه يف إ 

ىل إحلاسب الالكرتوين .• دخال بياانت أأساس ية إ   إ 

ىل أأخر أأو إلرتقية إلرشوط و إملعايري إخلاصة•  من وظيفة لأخرى. بتدريب إلأفرإد، سوإء من حيث إلكفاءة أأو إلنقل من قسم إ 

 إلفرتة إلزمنية لدلورإت. حتديد إدلورإت إليت ميكن للعاملني حضورها سوإء يف دإخل أأو خارج إملنظمة و بياانت عن إلتلكفة و•

ريب و أأنوإع إدلورإت إليت رشوط إلتدريب و أأنوإع إلتد تحديد أأس باب إلعاملني إذلين تنطبق علهيميقوم إحلاسب الالكرتوين بناءإ عىل إلبياانت إلسابقة ب •

 إس تفادهتم من إلتدريب. جيب حضورها و إملاكن و إلزمان إحملددين و مدى

عدإد ملف خاص ابلتدريب، يوحض به أأسامء إلعاملني إذلين حصلوإ عىل تدريب معني و ماكنه و•  ته.زمانه و تلكف  يمت إ 
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 خامتة :

ىل تنفيذ و تقيمي إلتدريب حيث   لقد إس تطعنا من خالل هذإ إلفصل إلتعرف عىل مضمون إلعملية إلتدريبية، بدءإ من مجع إملعلومات وصول إ 

ترب خيار أأنه يع  تس تطيع إملؤسسة من خالهل إلوصول إ ىل أأقىص إلأهدإف بأأقل إلتاكليف و من خالل إلتطرق لأهدإف و مزإاي إلتدريب تس تطيع أأن تقول

ب عاملها بتدري متع و ذكلإلصلحها و إ ل سريجع ابلسلب علهيا ذلإ جيب عىل إملؤسسة موإكبة إلتطورإت إحلاصةل يف إجمل   إسرتإتيجي عىل إملؤسسة إس تخدإمه

 و إطالعهم عىل لك ما هو جديد.
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 الفصل الرابع:

دراسة تطبيقية لوكالة االتصال 

 الجزائر
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 متهيد

ىل إملؤسسات كلك هبدف إس تكامل   دخال إحدث إلتقنيات إ  ن مؤسسة إتصالت إجلزإئر تعمل عىل موإكبة إلتطورإت إلعلمية وإلتقنية ، وإ  إ 

نشاء ش بكة لت  عطيات بادل إمل إلبنية إلتحتية من خالل إس تخدإم أأحدث ش باكت إلتصالت و جتهزيإت إحلاسوب وقوإعد إملعلومات يف إملؤسسات ، و إ 

نشاء نظام معلومات وطين متاكمل يعمل عىل رفع إلأدإء ، و حتسني مس توى إخلدمات إملقدمة للموإطن و إملؤس فامي ب  خرى ، سات إلأ يهنا ، هبدف إ 

 وتوظيف تقنيات إملعلومات هبدف ختفيض تاكليف أأدإء إخلدمات . 

سهاهما يف تمنية الاقتصاد إلوطين . وتعترب مؤسسة إتصالت إجلزإئر من إملؤسسات إليت أأخذت مركز إلصدإرة نظرإ ملدى    إ 

حتسني أأدإء  تحفزيية يفإلسابقني س نقوم من خالل هذإ إلفصل إلتطبيقي ابلتعرف أأكرث عىل دور إلس ياسات إل إلفصول إلثالثة وتدعامي ملا تطرقنا هل يف   

 ام : إملوإرد إلبرشية يف مؤسسة إتصالت إجلزإئر بس تغامن حيث قسمنا هذإ إلفصل إ ىل مبحثني ه

 إملبحث إلأول : تقدمي عام حول إتصالت إجلزإئر بس تغامن. -

 إملبحث إلثاين: وإقع إلتدريب دلى إملؤسسة. -
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 إملبحث إلأول : تقدمي عام ملؤسسة إتصالت إجلزإئر.

نتناول يف هذإ إملبحث ما ييل نشأأة تعترب رشكة إتصالت إجلزإئر من أأمه إلرشاكت بقطاع إخلدمات يف إجلزإئر ، و بغية تقدمينا لهذه إلرشكة س   

 مؤسسة إتصالت إجلزإئر و إلتعريف ابلوحدة إلعملية إلتصالت إجلزإئر و أأخريإ أأهدإف وأأدوإر إتصالت إجلزإئر بس تغامن. 

 إملطلب إلأول:نشأأة مؤسسة إتصالت إجلزإئر.

مدجمة يف مؤسسة إلربيد و إملوإصالت و بعد إنفصالها عن بعضها  تعترب مؤسسة إتصالت إجلزإئر حديثة من حيث نشأأهتا إ ذ اكنت هذه إلأخرية 

 2000 /05/08إملؤرخ يف 2000 /03إلبعض أأصبح قطاع إلربيد مس تقال بذإته و تغريت إملوإصالت إ ىل إتصالت حيث نشأأة هذه إملؤسسة بوجب قانون

 16130داير إمخلس محمدية  05ا الاجامتعي إلطريق إلوطين رمق دج ، مقره 000.05000.و يه مؤسسة معومية إقتصادية ذإت أأسهم برأأسامل قدره 

 1إجلزإئر.

ىل  ذ تتفرع إ  ىل تطوير وحتسني إحلاةل الاقتصادية إ  قلميية منفصةل وهتدف إ  طين و يه: إجلزإئر وحدة عىل إلرتإب إلو  13ويه مؤسسة ترشف عىل وحدإت إ 

تفرع إ ىل قلميية ت ، وهرإن ، ورقةل ، بشار ، إلأغوإط ، سطيف ، وتلمسان. ولك وحدة إ  ، إلشلف ، إلبليدة ، تزيي وزو ، جباية ، عنابة ، قس نطينة 

 وحدإت معلياتية لالتصالت . 

  0218083bجسلها إلتجاري رمق:

 . 00216290656936رمق إلتعريف إل حصايئ :

 .000216299033049إلرمق إجلبايئ :

ت إلتصال إملتاكمةل ، إبتدإء من تكنولوجيات إلهاتف إلثابت إلسليك وإلالسليك إليت يمتثل إلنشاط إلأساس لتصالت إجلزإئر يف توفري خدما 

ي يعترب من أأكرب إذل MOBILSتسمح بتطوير كثافة إلهاتف إلثابت و كذإ حتسني إلتغطية ، ابل ضافة إ ىل خدمة إلهاتف إلنقال إملمثةل بفرع موبيليس 

دمات كة متعددة إخلكذإ ش ب وىل توفري مجموعة من إلروإبط إملتخصصة إلرمقية عرب إلاكبل ش بكة إملعلومات(، إلش باكت إجلزإئرية للهاتف إلنقال ، ابل ضافة إ  

إب ، إيزي هتا )جو ذإت إلرشيط إلعريض ، وكذكل إلتصالت عرب إلأمقار إلصناعية ، ابل ضافة إ ىل خدمة الانرتنيت بصيغ جتارية وبختلف تكنولوجيا

  ،فوري، ش بكة ويفي(. 

 عامل من تقنيني و همندسني ذوي خربة وكفاءة عالية يف جمال إلتصال. 26000قوم مؤسسة إتصالت إجلزإئر بتشغيل أأزيد من و ت 

   

                                                           
تصالت إجلزإئر مس تغامن. 1  مديرية إ 
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 إملطلب إلثاين : إلتعريف ابملديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر بس تغامن.

الاجامتعي إخلاص هبا وسط إملدينة مس تغامن يه مؤسسة تمتزي إملقر  2003تأأسست إملديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر بس تغامن يف جانفي   

نتاج إخلطوط وترشف عىل أأربع واكلت جتارية :س يدي عيل ، عني اتدلس ، مس تغامن ، مارسى و هتدي إملؤسسة للزابئن إملشرت  كني يف بأأربعة مرإكز ل 

 2إيزي(.  -فوري -إلهاتف خط إنرتنت بأأنوإعه )جوإب

  Will مشرتك يف إلهاتف إلالسليك 3260مشرتك يف إلهاتف إلثابت إلسليك و  38121مهنا  2006يف جوإن  41381اتف عدد إملشرتكني يف إله -

 موظف. 300عدد إملوظفني يف إملؤسسة  -

كرث من مقرها الاجامتعي شارع بن سعدون منور مس تغامن ترشف عىل خدمة أأ  2005أأفريل  02أأما إلواكةل إلتجارية لولية مس تغامن تأأسست يف  

 زبون.  52317

 إلهيلك إلتنظميي للمديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر بس تغامن .: إلثالث إملطلب 

 3ميثل إلشلك إملوإيل إلهيلك إلتنظميي للمديرية إلعملية لتصالت إجلزإئر بس تغامن  

 

 : إلهيلك إلتنظميي للمديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر بس تغامن 05إلشلك رمق

. 

 

  

                                                           
  .إملديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر  2
تصالت إجلزإئر. 3  مديرية إ 
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 إخلدمات الاجامتعية

 االجتماعية

 

 إملدير إلعميل لالتصالت 

 

 إلأمانة

 خلية إلتفتيش

 

 خلية إلنوعية خلية إلنظافة وإلأمن

 وإملعلومات

خلية إلتصالت 

 وإلعالقات

رئيس دإئرة إملالية  

 وإحملاس بة

 

رئيس إدلإئرة 

 إلتجارية

 
 رئيس إدلإئرة إلتقنية

 

رئيس وحدة إلبنية 

 إلتحتية

 وحدةإلبنية إلتحتية

 

 حمقق تقين

 

مصلحة قوة إلبيع 

 وش بكة إلواكةل

 

مصلحة إلش بكة 

 إلرمقية

إملنشأ ت مصلحة

 إلقاعدية

 

 حمقق جتاري

 مصلحة إحملاس بة 

 

رئيس 

 Msanإملرشوع

 

مصلحة إل مدإد 

 وإلوسائل

 

مصلحة تس يري 

 إملمتلاكت

 

 مصلحة إملزيإنية

 مصلحة إخلزينة

 

مصلحة تس يري 

إملس تخدمني 

 وإلروإتب

 

 

 مصلحة إلتكوين

 

مصلحة إلشؤون 

 إلقانونية وإلتأأمينات

مصلحة إلعالقات 

 إلزابئن
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 بعد درإسة إلهيلك إلتنظميي للمؤسسة وجدان إلأيت  

 إملدير إلعميل لالتصالت: -1

 من إملهام إلرئيس ية هل ما ييل:     

 عقد إجامتعات مع رؤساء إدلإئرإت .  -

 إس تقبال إلزابئن عىل سائر أأايم إلأس بوع .  -

 .زايرة إملرإكز إلتابعة للمديرية من إجل مرإقبة سري إلعمل فهيا  -

ىل إملؤسسة أأو خترج مهنا  -   .مرإقبة إلواثئق إليت تدخل إ 

 لأمانة: -2 

ىل إملدير -  .إس تقبال إملاكملات وحتويلها إ 

 .تسجيل لك ما يتعلق ابلواثئق إل دإرية يف هجاز إلمكبيوتر -

 تنظمي الاجامتعات ومتابعة إلرعاية إملعارض(.  -

  إخلدمات الاجامتعية: -3

 .تسديد روإتب إملوظفني يف إملؤسسة -

 .تس يري خدمات إلضامن الاجامتعي للموظفني )بطاقة إلشفا( -

قرإض إلنقود للموظفني من إجل مصاحلهم إلشخصية . -  إ 

 :خلية إلأمن وإلنظافة :تتحمل مسؤوليات إلأمن وإلنظافة دإخل إملؤسسة وإملرإكز إلتابعة لها )إحلرإسة مثال( إخلالاي: -4

ىل قسمني:  خلية إلتفتيش:  تنقسم إ 

 مرإقبة إملرإكز إلتقنية وتكون زايرإته رسية :حمقق تقين :  -1

 .مرإقبة معل إملوظفني  -

 حل إملشألك دإخل إل دإرة.  -
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 مرإقبة سري معل إملرإكز إلتجارية مكتابعة تسديد إلفوإتري ، و تكون أأيضا زايرإته رسية.حمقق جتاري: -2

 خلية إلتصالت و إلعالقات إخلارجية. -

عن  إت وإل جابةوإحملاض  توجد جبانب مكتب إملدير إلعميل حيث تتبع هل مبارشة ومن مسؤولياهتا إلقيام بعقد الاجامتعات خلية إلنوعية وإملعلومات: -

 تساؤلت إملس ئولني ابملديرية إلعامة وإجلهوية. 

 وحدة إلبنية إلتحتية. -

 رؤساء إدلوإئر: -5 

 عد موإفقة إملدير وهل مصاحل اتبعة هل ويه: ومن هممة إ مضاء إلواثئق إلتجارية برئيس إدلإئرة إلتجارية: -

 مصلحة إلعالقات مع إلزابئن:

رضاء إلزبون عن طريق إلوحدإت إلتقنية و إلتجارية إلتابعة لها    .إلسهر عىل إ 

ىل إلأهدإف إلتجارية للمؤسسة   .إس تقبال طلبات إلزابئن ؛ إملسامهة يف إلوصول إ 

عطاء إحللول ملشالكهتم درإسة و معاجلة إلشاكوي وإلطعون إخلاصة اب  رضاهئم وإ   .لزابئن و إلعمل عىل إ 

 تكوين إملس تخدمني يف إملؤسسة.

 :مصلحة قوة إلبيع و ش بكة إلواكلت إلتجارية 

 .ضامن إلوسائل إلالزمة لتحقيق أأهدإف إلبيع إملرجوة

 .إلقيام بدرإسة حتليل سلوك إلزبون إجتاه معلية إلبيع  

عدإد خمطط معل جتاري حيدد   أأهدإف معلية إلبيع يف لك وحدة جتارية ؛ تكوين إملس تخدمني.إ 

 رئيس إدلإئرة إلتقنية:

 دليه ثالثة مصاحل اتبعة هل ويه:  

يه  هتا إلأساس ية: و هممتمتثل هممهتا يف ضامن الاس تغالل إحلسن للش بكة وصيانهتا ؛ مصلحة إملنشات إلقاعديةمصلحة ش بكة إلبلوغ و إحللقة إحمللية:

 درإسة تطوير ش بكة إملشرتكني ، توس يعها ، وهتيئة إملوإقع هندسة مدنية ، توصيل إلكهرابء ، إلهتوية...(؛ 

 علومات،و مسؤوليهتا إلرئيس ية صيانة ش بكة إملمصلحة ش بكة إملعلومات :

 هيدف إ ىل حتديث الانرتنت يف إجلزإئر. :Msanرئيس مرشوع  
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 رئيس إملوإرد إلبرشية و إلوسائل:

 تندرج حتته إملصاحل إلتالية:       

 وتمتثل مسؤولياهتا يف : مصلحة إلتكوين: 

 .تنظمي إحتياجات إلتكوين     -

عدإد خمطط للتكوين     -   .إ 

 متابعة إلتفاقيات مع مؤسسات إلتكوين )جامعات، ومرإكز إلتكوين إملهين ، عقود ما قبل إلتشغيل(؛      -

 إملتابعة إلبيدإغوجية حلركة إلتكوين يف إملؤسسة؛  -   

 إلقيام بتقيمي مزيإنية إلتكوين و إلعمل عىل تنفيذها.  -   

 مصلحة إملس تخدمني و إلروإتب : - 2

 قاط إلتالية :تمتثل هماهما يف إلن 

 إلتس يري إل دإري للمس تخدمني و متابعة أأجورمه .  -  

 تس يري نظام إملعلومات إخلاص ابلأجور  -  

 إلعمل عىل فض إلزنإعات وإلأخطاء .  -  

 تقدمي لك إلواثئق إليت يطلهبا إملوظفني إملوجودة يف إملؤسسة )شہادة إلعمل مثال( . -  

 مصلحة إل مدإد و إلوسائل : - 3 

و مسؤوليهتا إلأساس ية يه متابعة تس يري إملزون و معلية إلتوزيع عىل مس توى إلوحدإت )أأدوإت مكتبية ،أأهجزة( و حل إملشألك إملتعلقة  

 ابلوسائل إلتابعة للمديرية مثل مشألك وسائل إلنقل.

 مصلحة إملمتلاكت: -4

بات و إحملافظة عىل إملمتلاكت ، ومتابعة لك ما خيص ممتلاكت إملؤسسة و مسؤولياهتا إلأساس ية يه معلية إجلرد للوسائل و إملعدإت و إملرك  

 )إلسكن إلوظيفي مثال(.

 رئيس إملالية وإحملاس بة :    

عدإد إملزيإنية ، و إلتس يري إملايل و إحمل  اس يب إلأموإل وتتكون من أأربعة مصاحل ويه إملزيإنية، إخلزينة و إحملاس بة ، و هماهمم مشرتكة إلهدف مهنا إ 

إليت تسهر عىل  إملؤسسة من خالل تس يري إحلساابت إلبنكية و إلربيدية إلتابعة للمديرية إلعملية فضال عن مصلحة إلشؤون إدلينية إلقانونية و إلتأأمينات

 متابعة إلنازعات بني إملؤسسة وخصوهما.
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 رئيس ية يف : وهناك واكلت جتارية اتبعة للمديرية إلعملية إلتصالت إجلزإئر، وتمتثل هماهما إل 

 إس تقبال وتوجيه إلزابئن.  -

 عرض وبيع إخلدمات . -

 معلية توزيع إلفوإتري وحتصيل مبالغها .  -

 إملطلب إلثالث : أأهدإف وأأدوإر إملؤسسة.

 . :أأهدإف إملؤسسة أأول

 إلأخرى . تمتثل أأهدإف إملؤسسة فامي ييل: . إلرفع من جودة وكفاءة إخلدمات إملعروضة و جعلها قادرة عىل منافسة إخلدمات إلتصالية  

 تطوير إلش بكة إلوطنية لالتصال إلفعال إملتصل بصادر إملعلومات و إلتكنولوجيات إحلديثة. -  

 . تنظمي إحلركة إلهاتفية إخلاصة ابملؤسسات وإلهيئات إلعمومية .    

 تمنية قدرإت إس تعامل الانرتنت.  -  

 فك إلعزةل عن إملناطق إلنائية .  -  

 تمنية وسائل إلعمل وتنظمي إلهيألك إلقاعدية وحتديهثا.  -  

 عدد ممكن من إلزابئن. دف إس تقطاب إکربزايدة عروض إخلدمات إلهاتفية وتسهيل إلوصول إ ىل خدمات إلتصال هب -  

  : أأدوإر إملؤسسة. ااثني

صدإر إلقرإرإت إلتنفيذية لتقدمي إخلدمات للواكةل إلتجارية . -    إ 

 حتصيل مس تحقات فوإتري إلهاتف إلثابت والانرتنت.  -  

 معاجلة إحتياجات إلزابئن.  -  

 إس تقبال إلطلبات إملتعلقة خبدمة إلهاتف إلثابت. -  

 إلزابئن. تنفيذ إلقرإرإت إلصادرة من إملديرية إل قلميية فامي يتعلق باكفة إلأنشطة ومتابعة شاكوی -  
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 إملبحث إلثالث: وإقع إلتدريب دلى إملؤسسة.

 إملطلب إلأول: نظام إلتدريب يف إملؤسسة.

نتاجية و نوعية إخل  دمة هبا يعترب إلتدريب يف إملؤسسة إتصالت إجلزإئر وس يةل لزايدة مقدرة إلأفرإد عىل إلعمل ، و من مث حتسني إملس توايت إل 

ىل إلأساليب إلعلمية دإرة إملوإرد إلبرشية ابملؤسسة إ  تباع إ  دإ وسيمت حتديد أأنوإعه وأأهدإفه و مرإحهل ، و ذكل هبدف معرفة مدى إ   .ط رة هذإ إلنشايف إ 

 : أأنوإع إلتدريب دلى إملؤسسةأأول

ىل برإمج تدريبية حنو طريقتني من إلتدريب، فالأوىل دإخل إملؤسسة و إلثانية خارج إملؤسسة وسيمت ذكرها فامي ييل: أأ   إلتدريب  -خيضع إلأفرإد إ 

 دإخل إملؤسسة :

 وهو بدوره حيتوي عىل نوعني من إلتدريب و تمتثل يف: 

 يب قبل إلعمل :إلتدر  - 1 

 ويطبق هذإ إلنوع من إلتدريب لأجل إلتحمك يف إلتقنيات و إلتكنولوجية إملس تعمةل ، و إلتعرف عىل طرق إلعمل بدإخلها. 

 إلتدريب بعد إلعمل: - 2 

بب و يطبق هذإ إلنوع من إلتدريب يف حاةل إلنقص يف إلأدإء دلى إلعامل ، وعدم إلتحمك يف إلتقنيات إجلديدة ، وعدم إلتكيف معها ، مما يتس  

إلقيام ع يف سسة ترش يف إخنفاض إملردودية وتقادم إملهارإت مما قد ينتج عنه إلشعور بعدم إملسؤولية ، وعدم تطبيق إلتعلاميت و إلتوهجات فا ن إملؤ 

ن  يمتثالنيأأسلوبني هام ابل جرإءإت وأأساليب تصحيحية لسلوك إملوإرد إلبرشية ، ومن هذه إل جرإءإت وإلأساليب إليت تعمتد علهيا إملؤسسة يف إلتدريب ،

 فامي ييل: 

 إلأسلوب إلنظري : -

ت إحلديثة من خارج إملؤسسة اكملعاهد إلوطنية ، ولقدرإت يمت إس تدعاء فيه إملدربني ذوي إخلربة و إلكفاءة إلعالية وإملتخصصني يف إلتكنولوجيا 

 إملؤسسة يف هذإ إلأسلوب تاكليف أأقل. 

 إلأسلوب إلتطبيقي : -

أأي ميدإين ويكون لأجل ملئ جفوة إلنقص يف إلأدإء يف إس تخدإم إلتقنيات إجلديدة و إلتكنولوجية إحلديثة إملتطورة ، وهو تدريب يمت عرب  

 قنوإت خاصة .
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 ( : إلتدريب دإخل إملؤسسة06) إلشلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( : الاحتياجات إلتدريبية إملوإرد إلبرشية للمؤسسة02إجلدول رمق 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 إلعدد إل جاميل

 للعامل

263 269 268 265 235 

 43 42 136 54 65 عدد إملتدربني

 %18.29 %15.84 %50.74 %20.07 %24.71 إلنس بة إملئوية

 

 إملصدر: مؤسسة إتصالت إجلزإئر  مس تغامن.

عامل من مجموع إلعدد  136فقد بلغ إلعدد  2016نالحظ من خالل إجلدول أأن عدد إملتدربني قد حتسن بشلك ملحوظ و خاصة يف س نة  

دخال تكنولوجيا جديدة و متطورة فاكنت حاجة ضورية لتكوين إلأفرإد.  ىل إ   إل جاميل للمؤسسة وهذإ الارتفاع رإجع إ 

 : أأهدإف إلتدريب دلى إملؤسسة. ااثني

دإرة إملوإرد إلبرشية تبحث عىل إلفرص و   إلربإمج إلتدريبية قصد حتقيق إلأهدإف إملرجوة من ورإء هذإ من خالل إدلرإسة إمليدإنية لحظنا أأن إ 

 إلتدريب ابلنس بة للمؤسسة و إملمتثةل يف:

  

 إلتدريب دإخل إملؤسسة

 إلتدريب بعد إلعمل

 

 إلتدريب قبل إلعمل

 

 إلأسلوب إلنظري إلأسلوب إلتطبيقي
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 رفع مس توى إملعارف إملس تخدهما بغية تطوير كفاءهتم إلعملية.  -

 إملسامهة بصفة أأكرث فعالية يف حتسني أأدإء إلعامل .  -

 خلق قمية مضافة للعمل .  -

لعامصة ، سوإء ت إجلزإئر ابإتصال تمنية قدرإت إلأفرإد وهمارإهتم إلتكنولوجية و بتايل أأدإء إملهام بفعالية وهذإ يمت بطبيعة إحلال حتت رعاية إملؤسسة إلأم -

 حسب إلربإمج إلتدريبية يف ماكن إلعمل و إلربإمج إلتدريبية إلرفع إملس توى. 

 ناسب أأكرث معأأخرى تت  إملس توى يه عبارة عن دورإت تدريبية مس مترة لأفرإد حىت تسمح هلم دإمئا برتحش إ ىل همامفالهدف من إلربإمج إلتدريبية لرفع  -

ىل أأعىل ، ويه دورإت تنظم يف إملعاهد مكعهد إلتصالت بوه ية للربيد ملدرسة إلوطن رإن و إطموحاهتم ، و تمنية ثقافاهتم ، ومهنم ل اتحة إلفرص هلم لرتقية إ 

 ت ابجلزإئر إلعامصة. و إلتصال

هزيإت جلديدة وإلتج قنيات إأأما إلهدف من إلربإمج إلتدريبية يف ماكن إلعمل فهيي تعمل عىل إكتساب إلأفرإد أأو إلفرد إجلديد الاس تخدإم و إلتكيف مع إلت  -

 إملتطورة ابملؤسسة. 

كساب إلفرد معارف خصوصية و لز  - ىل إ  ورة وجديدة إت متطمة لتعيينه يف همنة تس تعمل فهيا تقنيات وجتهزي أأما إلربإمج إلتدريبية لتأأهيل يف هتدف إ 

ضافة عىل ذكل إلتأأهيل إلعايل لأفرإد عن ذكل إملس توى إذلي اكنوإ عليه .   وإ 

دإرة إملوإرد إلبرشية يف - ذإ إعامتد هذه إل سرتإتيجية إلتدريبية و إليت تشرتك فهيا خمتلف إلأطرإف إلفاعةل إخلاصة مهنا إ   الاعامتد لكأأهيل وتكريس تمعلية  إ 

رإد ل فادة إلأف رث حظوظإملايل و إلتقين و كذكل الاعامتد عىل إلأسلوب إدلإخيل أأو إخلاريج مهنا إملدإرس إلتدريبية و إملعاهد إلوطنية لأجل ضامن أأك

 وإلهنوض ابملؤسسة وإليت تمتحور يف أأربع نقاط اكلتايل:

 ت إلأعوإن. تدعمي إجلانب إلتقين و تكنولويج و همارإ - 

 تدعمي إجلانب إلتجاري و إلتصال .  -

صاحل ملوإرد من إملتدريب إتدعمي إجلانب إلتنظميي و ترس يخ أأساليب إلعمل بختلف إلهيألك و أأخريإ تدعمي إجلانب الاجامتعي. ويمت درإسة وحتليل طلب إل  -

دإرة إملوإرد إلبرشية حىت يمتكن من حتدي  لتدريب.قيمي نتاجئ إلأخري ت د الاحتياجات إلتدريبية وإلتخطيط هل ومتابعته ويف إإل دإرية إلأخرى ابملؤسسة مع إ 
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سرتإتيجية إلتدريب. إملطلب  إلثالث: إملرإحل إلأساس ية إملتبعة يف إ 

 يتضمن إلتدريب بؤسسة إتصالت إجلزإئر بس تغامن أأربعة مرإحل أأساس ية ويه اكلتايل: 

 :حتديد الاحتياجات إلتدريبية -أأ  

وتعد هذه إملرحةل إلأوىل و إلأساس ية إليت تنطلق مهنا إلعملية إلتدريبية ، فهيي تساعد عىل إلتخطيط إجليد لربإمج إلتدريب، و حتدد  

حدإث فيه إلتغريإت الاجيابية إملطلوبة إملتعلقة بعل إئه و سلوكه و أأدخربإته ، و وماته و الاحتياجات إلتدريبية للفرد بني إلأدإء إحلايل و إلأدإء إملس هتدف و إ 

انه يمت حتديد فاءإ عىل هذإ بات وبنإجتاهاته جلعهل متكيفا و متأأقلام مع إلتغريإت إلرسيعة يف ميدإن إلتقنية و إلتكنولوجيا و مجيع إمليادين إلأخرى وفق إملتطل 

 هذه الاحتياجات إلتدريبية للمؤسسة إنطالقا من : 

سرتإتيجية إلأم ابجلزإئر إلعامصة   حتقيق إلأهدإف إملسطرة فامي يتعلق بتمنية -   تيجية إد وفق إسرتإأأدإء إلأفر  تمنية وتطوير -وتطوير أأدإء إلأفرإد حسب إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية ملؤسسة إتصالت بس تغامن .   إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية .  -    درإسة وحتليل طلب إلتدريب إملوإرد من إملصاحل إل دإرية إلأخرى ابملؤسسة مع إ 

ذإ لوحظ أأن إل -   من  عامل يعاينحيث لك مصلحة حترر إملشألك إليت تعاين مهنا خاصة إليت تنتج عن إس تخدإم تقنية جديدة إو أأهجزة جديدة ، فا 

خضاعه إ   ىل تطوير همارإته من خالل إ   يب .ج إلتدر ىل برإمصعوابت يف تأأدية همامه أأو أأن إلأهجزة إملتوفرة ل تتوإفق مع إ ماكنياته ، دعت إلرضورة إ 

 وضع إملطط إلتدرييب : -ب 

دإرة إملوإرد إلبرشية بوضع إملطط إلتدرييب   و ذكل ويه إملرحةل إلثانية من مرإحل إلتدريب دلى إملؤسسة حيث تقوم إجلهة إملعنية و خاصة من إ 

إل عامتدإت  إلتنفيذية و إجلهات إمج إلتدريبية إملتاحة وبناءإ عىل توإفر إملعلومات إلوإقية من أأهدإف إملؤسسة و أأوضاعها و إلأفرإد إملطلوب تدريهبم و إلرب 

 إملالية لتدريب ، و إل طار إلزمين للتنفيذ أأي خمطط يشمل بصفة عامة إلنقاط إلتالية : 

 وضوح ودقة إلأهدإف إملطلوبة من هذإ إلنشاط إلتدرييب .  -

 مدة إلتدريب .  -

 حتديد اترخي إلتدريب أأي بدإيته وهنايته .  -

  أأماكن إلتدريب . تعني -

هدإف توإفق مع إلأ درييب ل إلأفرإد إلذلين تتوفر فهيم رشوط إلتدريب لاللتحاق بدورإت إلتدريب ، كام إ ن هذه إملرحةل هتدف لتحقيق حمتوى إلربانمج إلت -

 و الاحتياجات إلتدريبية ، و ذكل حسب إختالف و تنوع إملس توايت إملتدربني وإحتياجاهتم . 
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 ومتابعة برإمج إلتدريب :تنفيذ  -ج

حلاق إملتدربني بأأماكن تدريهبم حسب إلأسلوب إملتار دإخيل أأو خاريج ن حيث يمت تنفيذ برانمج إلتدريب بتلقي   ويف هذه إملرحةل يمت إ 

ل تتبع حضور إملتدربني ذكل من خالتطبيقي ، كام إنه يمت متابعة تنفيذ هذه إدلورإت و  إملتدربني إملادة إملصصة هلم حسب إلأشاكل إملعدة هلم نظري أأو

ىل أأماكن إلتدريب إن و تسجيل غيااب هتم حيث أأن لك تغيب غري مربر أأثناء فرتة إلعمل ، و يتلقى نفس إلعقوبة إحملسوبة أأثناء  .إلعمل  إ 

 تقيمي إلربإمج إلتدريبية : -د

 مصم لها هذإ إلربانمج ، و إلعمل عىل تطويره وحتسينه ، و معاجلة ويه مرحةل أأساس ية يف حتقيق جناح هذه إلربإمج إلتدريبية لأجل إلغاايت إليت 

 ة : إصفات إلتاليىل إملو جوإنب إلقصور لعالهجا يف لهيأأت إمللكفة و إملرشفة و إلقامئة عىل إلتدريب و إملتدربني ، و عادات ما تكون إلتقارير حتتوي ع

 إلتعريف إلاكمل ابلفرد إملتدرب  -   

 لعمل قبل إلتدريب . منصب و ماكن إ -  

 اترخي و ماكن إلتدريب .  -  

 إلأنشطة و إملوإد إملقدمة أأثناء إلتدريب . -  

 نقاط هناية إلتدريب .  -  

 مالحظات أأعضاء إللجنة إمللكفة ابلتدريب .  -  

  ماكن واترخي حترير إلتقرير. -  

سرتإتيجية إلتدريب .07إلشلك رمق )  ( : إملرإحل إملتبعة يف إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إملصدر: مؤسسة إتصالت إجلزإئر بس تغامن .

  

سرتإتيجية مرإحل   إلتدريبإ 

 

 تقيمي إلربإمج إلتدريب

 

 إلتدريبتنفيذ ومتابعة برإمج 

 

 حتديد إل حتياجات إلتدريبية

 

 وضع إملطط إلتدرييب
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 : إل طار إملهنجي وحتليل إلنتاجئ.إلثالث إملطلب

ة كفاءإهتا لقد أأظهرت نتيجة إملقابةل إليت مقنا هبا يف مؤسسة إتصالت إجلزإئر أأهنا متناسقة ومتاكمةل بني أأقساهما وتسهر عىل ريق أأعاملها وزايد 

نتاجية وذكل بتخصيص دورإت تدريبية ملوظفهيا لك س نة يف مدإرس خاصة بدفعات للرتبص بوهرإن وإجلزإئر إلعامصة وتلمسان ، وي  عة تنفيذ هذهتابمت م إل 

اء فرتة غيب أأثنإدلورإت وذكل من خالل مرإقبة حضور إملتدربني إ ىل أأماكن إلتدريب إملصصة هلم ، حيث أأن لك غياب غري مربر يعود عىل صاحبه، ت 

يربزون ف مت تدريهبم  إذلين ن للعاملإلعمل، ويلقى نفس إلعقوبة إحملسوبة أأثناء إلعمل، حيث يمت تقيمي هذه إدلورإت عن طريق تقارير يقدهما رؤساء إملبارشي

لشهادة رييب، وهذه إطه إلتدنوإيح إلضعف وإلقوة إليت ظهرت يف أأدإء إلعاملني ويف هناية إلتدريب يمت تقدمي شهادة إلرتبص إليت تثبت جناح إملتدرب يف نشا

قناع إلزابئن ابخليه وثيقة تسمل للعامل إذلي اتبع بنجاح مدة إلتدريب إليت تسمح هل ابلقبول يف منصب إل لهيمدمات إعمل ويسامه يف جذب وإ   ملقدمة إ 

عت س متر، ولقد سم تزإيد  وطريقة إملعامةل إجليدة معهم من أأجل بناء عالقات طويةل إلأجل معهم ، وهذإ ما يبني لنا أأن جحم إملبيعات وخدمات إملؤسسة يف

رضاء إلزابئن بوإسطة وحدإت جت -مؤسسة إتصالت إجلزإئر بس تغامن   ارية وتقنية. إ 

 تكوين إخلدمة إلشخصية للك فرد عىل حسب تطلعاته ورغباته.  -   

 تس يري ومرإقبة ملفات إلزابئن. -   

 إلتسهيالت يف ريق تقدميمجع إملعلومات إل حصائية إلتجارية إليت تسمح بتطوير نوعية إخلدمات. الاس تجابة إ ىل طلبات إلزابئن وإحلفاظ علهيم عن ط -   

 فع وإخلصومات.معلية إدل

 الاهامتم بقرتحات وشاكوي إلزابئن ، وذكل حسب إل ماكنيات إملتوفرة هلم.    -  

تباع معايري مهنا يعود لشخصية مقدم إخلدمة أأي مدى قدرته وحتمهل عىل مجيع أأنوإ -     ابل ضافة إ ىل ع إلزابئنإنتقاء موظفني أأكفاء وذوي خربة وذكل اب 

مه إلزبون. من أأ خلدمة و متد عىل إملس توى إدلرإيس وإلشهادإت إملتحصل علهيا وذكل من أأجل ضامن الاحتاكك إملبارشين مقدم إمعايري همنية و تكل إليت تع 

 إخلدمات إليت قدمهتا إملؤسسة للزبون لنيل رضاه ويه:

دمة م توصيل إخلإ ىل وسطاء معمتدين هممهتتقدمي خدمات جمانية ممتثةل يف توصيل إخلدمات للزبون عىل قنوإت توزيع عديدة من س يارإت خاصة  -     

ذن من إلزبون .  يصال مس تلزمات إلأنرتنت وتركيهبا اب  صالحه يف حاةل إلعطل ، وكذكل إ   للزبون إملمتثةل يف تركيب خط إلهاتف وإ 

شهارإت وإليت يه عبارة عن ملصقات ترشد إلزبون ملتلف خدمات إملؤسسة.  -      وضع إ 

 وةل.تخفيضات معقب حتسني صورهتا إملمتثةل يف من حتصل عىل شهادة إلباكلوراي وإحلق يف إحلصول عىل إلهاتف وإلأنرتنت  وضع تسهيالت من أأجل -    

 عرض ش بكة إتصالت مثالية وضامن لزابئهنا جودة عالية ، وهذإ بفضل إلهاتف إلسليك.  -    

 عطل وهنا يأأيت دور إلتقنيني يف معلية إل صالح.وهو رمق جماين يتصل به إلزابئن يف حاةل حدوث  12منح إلرمق  -    

ىل تسهيل يوميات إلزابئن حي     إلأخرية  ث تسمح هذه۔ منح خدمة إدلفع إل لكرتوين لتقوية خدمة تعبئة ودفع فوإتري إلأنرتنت، وهتدف هذه إخلدمة إ 

ىل إلواكةل ومن أأي مكبيوتر جمهز ابلنرتنت، و   دية.مالت نقهذإ يعين ل مشقة للزبون بعد إل ن ول تعابتعبئة حساب إلأنرتنت دون إللجوء إ 
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رفع إلكفاءة ؤسسة و ويف إلأخري تسعى مؤسسة إتصالت إجلزإئر من خالل تقدمي هذه إخلدمات لنيل رضا وولء إلزبون وهذإ يسامه يف حتسني إلأدإء ابمل

نتاجية لها.  إل 

 .ر: مشألك وأأفاق إملس تقبلية لتصالت إجلزإئإلرإبعإملطلب  

 أأول: مشألك إتصالت إجلزإئر.

للك مؤسسة عرإقيل ومشألك توإهجها، كذكل ابلنس بة لالتصالت إجلزإئر إليت ل ختلو من نقائص وصعوابت توإجه نشاطها ومن بني هذه  

 إملشألك ماييل:

ىل خلق نوع من الاكتظاظ يف تقدمي معل مصاحل للزابئن. -  صغر جحم إلوحدة مما يؤدي إ 

 إملنازعات إليت تقع بني إلوحدة إلعملية لالتصالت وإلزابئن إملشرتكني إذلين ل يدفعون يف أأجالها إحملددة.  -

 إملنافسة إليت توإهجها من طرف إملؤسسات إلأخرى إخلاصة إليت تقدم خدمات إلهاتف والانرتنت.  -

 لتكنولوجية.لوسائل إحرتإم إملوإعيد من طرف إملوظفني ابملؤسسة. نقص يف بعض إقةل إل شهار و إلرتوجی للوحدة إلعملية إلتصالت إجلزإئر. عدم إ -

 صعوبة فهم إلزبون لفكرة ما خاصة يف إلفوإتري حبيث أأهنم متعصبون .  -

 شغور يف إملناصب مما ينجم عنه تأأخري يف أأدإء إلعمل.  -

 إلأفاق إملس تقبلية لتصالت إجلزإئر. : ااثني

إليت توإهجها وحدة إتصالت إجلزإئر ، ميكن تفادهيا وذكل عن طريق إلتس يري إجليد ملتلف إلعمليات إليت تمت عىل مس توإها من خالل إملشألك  

 فاميييل: ، ولهذإ من بني إلأفاق إليت تسامه يف حل إملشألك تمتثل

ىل إلقضاء  طرح مرشوع توس يع جحم إلوحدة إلتصالت إجلزإئرية. خلق مناصب إلشغل ابلنس بة للوظائف -  ةل. ىل إلبطاعإلشاغرة ، وهذإ ما يؤدي إ 

 إملرإقبة إملس مترة ملتلف إملصاحل.  -

 خلق نوع من نظام دإخل إلوحدة ، وهذإ ما يسهل عىل خمتلف إملوظفني تقدمي إخلدمات بلك سهوةل -

 للزابئن.

 أأشعار أأعامل مؤهلني هلم خربة يف ميدإن معلهم إلتصايل. -

تعزيز ل يت تكرس تقدم عروضها للقطاع الاقتصادي إذلي ميكل حساابت كبرية ، من خالل مجموعة من إحللول وإخلدمات إدلإمعة إلإتصالت إجلزإئر  -

 إلتصال يف إجلزإئر .

 إلتصالت إلوطنية و إدلولية إملتخصصة بعدلت خمتلفة . - 

 إدلمع إملصص للخدمات و مقی الانرتنت. -
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 )إلرصإف إل يل( .Multiserviceنقل إلبياانت و إلتحمك يف إلنطاق إلعريض لش بكة  -

 وصول إلقمر إلصناعي وختصيص إلقطاع إلفضايئ مع رشاكئنا إدلوليني.  -

 إحملطات و إخلدمات إليت تقدهما إملؤسسة. -  

م.  -   س إ   حزمة من إخلدمات إذلكية يف ش بكة يج إ 

 ثرية لالتصالت إلساتليت إملتنقةل.إلتنقل عىل ش بكة إتصالت  -  

لسلكية و تصالت إإتصالت إجلزإئر تعمل عىل إحلفاظ عىل ماكنهتا إلرإئدة يف هذإ إجملال من إلنشاط يف إجلزإئر يف سوق إخلدمات و ش باكت إل -  

ىل إوإدلويل ربة أأفضل عىل إلصعيدين إلوطينإلالسلكية ، ويه تطمع يف أأن تصبح رشياك للنوعية عىل إلصعيدين الاقلميي وإدلويل ، ولهنج ملقا ختاذ  يقود إ 

 س ياسة :

 حتديث ش بكة إلبنية إلتحتية و إلمتديدإت. -  

 تطوير خدمات جديدة لعمالهئا.  - 

نتاجية.  -   مؤرشإت حتسني إل 

 ضامن جودة إخلدمات. إسرتإتيجية إلتسويق وإلتصال.  - 

 مسايرة إلتكنولوجية. - 

 ساعدة إلتقنية.تقدم خدمات وإمل  - 

 توفري إلتدريب و إملشورة. - 
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 إخلامتة  

 :لقد مسح لنا عرض إجلانب إلتطبيقي للبحث و إذلي اكن ابلواكةل إلتجارية ملؤسسة إتصالت إجلزإئر بس تغامن من إس تخالص إلنتاجئ إلتالية 

ىل مثل هذه إل   تعمتد إلواكةل يف تس يري معلها عىل إلكفاءإت إلبرشية من خرجيي إجلامعات، لن مناصب إلعمل إملتوفرة -  طارإت.حتتاج إ 

عمل با  إلارإهتم يفتطوير هم تعمتد إلواكةل يف نشاطها عىل موإردها إلبرشية وذكل من خالل إختاذ مجموعة من إل جرإءإت إلالزمة، اكلتدريب و إلرتقية قصد -

 يتناسب و إلأهدإف إلعامة لها.

بدإع. -  ابعتبار أأن إلواكةل معومية فال يكون لعاملها إحلق يف إل 

هذإ من و فعال ذكل ،   لحظنامناخ إلعمل دإخل إلواكةل جيد وهناك عالقة وطيدة بني إملدير و إلعاملني ، ومن خالل إدلرإسة إمليدإنية و توإجدان ابلواكةل -

حبيث توجد  ،لواكةل لساعد عىل إلعمل ، حيث يوجد إنضباط بني إملدير و إلعاملني يف إلتوقيت للعمل ، فميكن جعل هذه إلصفة مزية تنافس ية شأأنه أأن ي 

رساء هذه إلعالقة وتطويرها .  ثقافة إلعمل إلفريق، و لهذإ جيب إ 

ن إلواكةل تسعى لتحسني أأدإهئا ، وذكل بتحفزي عاملها معنواي ويكون ذكل -  ابلتقدير و إلعناية هبم إ 

ىل إلواكةل و يعرتفون بوجودمه فهيا ، ويشعرون ابلثقة يف أأدإء هماهمم ودلهيم إس تعدإد لبذل  - ن إلعامل يشعرون ابلنامتء إ  ضايفهجإ  د من لتحمل إملزي د إ 

 إملسؤولية.

  

 



 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة العامة

 



 إخلامتة إلعامة

 

87 

 

 إخلامتة إلعامة

دإرة إملوإرد إلبرشية تساعد عىل خلق رأأسامل   برشي مؤهل ، و من مث يه تعد إملوإرد إلبرشية من أأمه إلأصول إليت متلكها إملؤسسة ، ذلكل فا ن إ 

ل يف مه هذإ إلعامه ، وساتزود إملؤسسة بقدرإت ممزية ، إذ إلتدريب هو أأحد وسائل تمنية و تأأهيل هذإ إملورد من خالل رفع همارإته وحتسني أأدإئه وتطوير 

دإري حتسني من إخلدمة يف إملؤسسة أأي حتقيق رضا إلزبون ، وتعترب إلعملية إلتدريبية نظام متاكمل و متطور إجع ر ديد ، و هذإ ة ابلتجويه معلية فنية و إ 

دخال يذ تعددة يف تنف م وسائط  إىل إلتحولت و إلتطورإت إلعلمية و إلتكنولوجيا خاصة يف إجملال إل دإري ، و اكن حافزإ يف تطوير إلعملية إلتدريبية اب 

ة كربى ن حيظى بأأمهيإيب جيب يضمن جناح إلعملية إلتدريبية ، ولهذإ فان إلتدر  إلربإمج إلتدريبية لتكون أأكرث فعالية مما يساعد إملتدربني يف إستيعاب مما

ر صالت إجلزإئا يف إتخاصة يف إجلزإئر ل سهاماته إجيابيا يف تدريب إلقوى إلبرشية عىل أأسس علمية متكهنا من مالحظة هذه إلتطورإت ، ومن خالل حبثن

 بس تغامن إس تنتجنا ما ييل :

 نتاجئ إدلرإسة :

 عىل ضوء ما تعرضنا هل يف إلبحث ميكن إلوصول إ ىل إلنتاجئ إلتالية :     

ن وظيفة إلتدريب من إلوظائف إلأساس ية و إملهمة ل دإرة إملوإرد إلبرشية ، حيث أأصبحت ضورة ملحة تفرضها إلظروف إلبيئية إحل ختالف اصةل ابإ 

 أأنوإعها .

 افس ية .ذكل يسمح للمؤسسة ابلتكيف مع إلتغريإت إلبيئية ، وتمنية قدرإهتا إلتنتطبيق أأسس ومبادئ إلعملية إلتدريبية بطرق حصيحة ،  -

 مؤسسة إتصالت إجلزإئر تويل أأمهية للتدريب ولكن ليس بنس بة كبرية . -

ر  إلتدريب ابملؤسسة مرتبط ابلتس يري و نوعية إخلدمة إ ذ يسمح بتطوير ثقافة إملؤسسة و حتسني و تطوير -  ضاء إلزبون .إ 

ن إل - ن إخلدم -قدرإت وإملهارإت إملكتس بة من إلربإمج إلتدريبية يف إملؤسسة تساعد كثريإ يف إس تخدإم إلتكنولوجيا إحلديثة إ  ؤسسة امتعية يف إملات الاجإ 

 ا إملؤسسة فهيسنييل حت يه متوسطة رمغ أأن هذه إخلدمات ميكن أأن تكون عامال من إلعوإمل إليت تسامه يف رفع همارإت وقدرإت إلعاملني ابملؤسسة و ابلتا

فرإد كأصل همم يتوقف عليه جناح إملؤسسة وقدرهتا عىل موإهجة إلتحدايت إملنافس - دإرة إملوإرد إلبرشية تويل إهامتما للأ ن إ   هنا إلتغريإتمة خاصة إ 

 إلتكنولوجيا .

إء ونوعية إخلدمة ابملؤسسة.ملهارإت و ابلتايل حتسني إلأدركزت إملؤسسة عىل أأمهية تنظمي دورإت تدريبية مس مترة لالس تفادة من برإجمها لرفع إلقدرإت وإ -  

سرتإتيجية إلتدريب يف إملؤسسة تكون مرتبطة يف إلوإقع إلعميل . - ن إ   إ 
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ثبات حصة إلفرضية :  إ 

لقاء إلضوء عىل إلفرضيات إملقرتحة إليت وجدانها عىل إلنحو إلتايل :   من خالل ماذكرانه يف حتليل إلنتاجئ ميكن إ 

 إلفرضية إلأوىل :

من خالل درإستنا للموضوع أأن تبني لنا أأن إلتدريب ضوري ول ميكن الاس تغناء عنه ، ولأنه يسامه يف رفع همارإت إلعامل وإلكفاءإت  

 الانتاجية للمؤسسة و ابلتايل إلفرضية حمققة .

 إلفرضية إلثانية :

ن إلتدريب يسامه يف تطوير إملورد إلبرشي لأنه يركز عىل -  حتسني إلأدإء ونوعية إخلدمة ابملؤسسة و عليه إلفرضية حمققة . إ 

 إلتوصيات إملقرتحة :

لهيا من خالل إلبحث متثلت يف :   من أأمه إلوصااي و الاقرتإحات إليت توصلنا إ 

دإرة إملوإرد إلبرشية ابملؤسس -  طار إملهنة ، ووضعها مضن أأولوايت إ   ا . ول يف جناهحالاإلعامل  ة لأنه يعتربالاهامتم أأكرث لشؤون إلعامل و مشألكه يف إ 

مه و ولهئم من رضا إلتوسع يف إخلدمات إجلديدة و منح إلعمالء إحلرية يف إختيار ما يعرض علهيم من تشكيةل متنوعة من إخلدمات الامر إذلي يزيد -

 للمؤسسة .

 مساندة إملؤسسة ومطالبهتا عىل ضورة وضع قانون نظايم خاص ابلتدريب . -

 صيص مزيإنية معتربة لقسم إلتدريب مثهل مثل الاقسام الاخرى وجتس يد إنه إستامثر وليس تلكفة.خت  -

 الاعتناء ابملرإكز وإملدإرس إلتدريبية إلتابعة للمؤسسة وخمتلف إلقطاعات الاقتصادية. -

 إلعمل عىل حتقيق لك ما تسعى إليه إملؤسسة من إنوإع و إهدإف إلتدريب. -

نشاء معاهد و مرإکز خاصة بتطوير هضورة موإكبة إلت - تباع إحدث إلطرق و الاساليب إخلاصة ابلتدريب و إ   ائل .ذه إلوسطورإت إلتكنولوجيا اب 

 ياسات إلعامةمع إلس   ضورة إلتأأكيد عىل إلتدريب إثناء إلعمل نظرإ لأنه غري ملكف ويؤثر إجيابيا عىل إدإء إلعامل جيب إن تامتىش برإمج إلتدريب -
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 إمللخص:

دإرة إملوإرد إلبرشية دإخل إملؤسسة، حيظى إلتدريب بأأمهية ابلغة، فهنا يتعلق إلأمر بأأدإة ت  دريب وتمثني رأأس إملال تبعا لدلور إلكبري وإلأسايس إذلي تلعبه إ 

يساعد إملؤسسة عىل حتسني أأدإهئا إللكي وابلتايل حتقيق أأهدإفها إملسطرة سابقا، مفن هذه إلناحية ميكننا إلقول بأأن إلتدريب يسمح إلبرشي من هجة، ومن هجة أأخري 

 للمؤسسة بوإهجة إلتغريإت إليت حتدث سوء اكنت إقتصادية وتكنولوجية، تنظميية أأو إجامتعية، ثقافية.

جلعهل أأدإة حتقق إملؤسسة أأهدإفها وماكس هبا لبد لها من الاهامتم ابملورد إلبرشي إملتاح دلهيا، من عدة نوإيح اكلتدريب، حتسني مناخ إلعمل وذلكل  حىتو  

ىل هذإ لكه جيووظيفة إلتدريب وكذإ إلأهدإف إلعامة للمؤس  فعاةل ل دإرة شؤون إملؤسسة، ومن هنا نالحظ ضورة إلعمل ضامن إلتوإفق بني  هياب علسة، ابل ضافة إ 

 إلتأأكد من مدي فاعلية إلربإمج إلتدريبية وفق عدة طرق ومعايري .و إلأهدإف 

Résumé: 

 Suite ou rôle majeur et la base jouée par la gestion des rousseurs humanes au sein de l'institution, la formation 

bénéficie d'une importance capitale ceci s'opéré par l'outil de formation et la valorisation du capital humain d'une part et de 

l'organisation sur l'amélioration d'autre part ce qui va aider les performances globales et atteindre les objectifs cités ci-dessus. 

Nous pouvons dire que la formation permet à l'institution de faire face aux changements qui se produisent, qu'elles soient 

d'ordre économique, technologique, organisationnel, social et culturelle. 

 Pour que l'organisation puisse atteindre ses objectifs, il faut qu'elle s'intéresse aux rousseurs humanes, tant du point 

de vue la formation, l'amélioration du climat d'affaire et qu'elle en fait un outil efficace pour la gestion des affaires de 

l'institution. De la nous notons la nécessité d'assurer la comptabilité entre les objectifs et la formation professionnelle ceci à 

travers l'amélioration de l'efficacité des programmes de formation.  

 


