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 ملخص
تناولت هذه الدراسة التحديات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها، وقد متثلت مشكلة الدراسة يف تدين فعالية 

اخنفاض معارف ومهارات األفراد العاملني وضعف مستوى منو وتطور  إىلبرامج التدريب لدى أغلب املنظمات مما يؤدي 
الدراسة إىل التعرف على أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب يف املنظمات، والعوامل هدفت هذه و  املنظمات،

على نقاط  فتعر  اليت تساعد على جناحها، وكذلك أهم اخلطوات األساسية ملراحل إعداد نظام برامج التدريب، وذلك لل
 تسعى إليها ونتيجة لطبيعة األهداف اليت ا.من أجل معاجلتها، فضاًل عن حتديد مواطن القوَّة وتعزيزهالضعف والقصور 

مجع  يف يبالدراسة باإلضافة إىل املنهج املعريف املكت يناسب هذههذه الدراسة اعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي 
 رت النتائج اليتوأشا .واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفةها البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل وصف

التدريب هو السبيل األمثل حلل مشاكل العمل وضعف مستوى  توصل إليها الباحث من خالل هذه الدراسة بأن
األداء، وأي حماولة لتطبيق برنامج تدرييب لن تكون سهلة وميسرًة إال يف حال التغلب على كل عوامل الضعف اليت تعيق 

ي طريقة جيدة ومناسبة ومبنية على أسس علمية أمر ضرور جناح الربامج التدريبية، وإن وجود برامج تدريب مصممة ب
 لنجاح العملية التدريبية، 

وأخرياً يوصي الباحث قيادات املنظمات بالوعي وإدراك أمهية املعارف واملهارات اإلدارية املستفادة من برامج التدريب،    
ن معارف يم برامج التدريب، وذلك للرفع متباع اخلطوات الصحيحة إلعداد وتصما، و تواجههاواحلد من املعوقات اليت 

ومهارات العاملني، وحتسني مستوى أدائهم الوظيفي، والتأكيد على املزيد من الدراسات املعمقة وتنظيم الندوات 
 .واملؤمترات العلمية يف جمال التدريب

 يبية.تياجات التدر عملية التدريب، التحديات، املوارد البشرية، برامج التدريب، االح الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

اد واملنظمات مستوى كفاءة األفر  العديد من التحديات اليت تستوجب العمل على تطويرمعظم املنظمات اليوم تواجه 
تمرارها على إجياد طرق كفيلة لبقاء منظماهتم واس والعمل، من جهة عن طريق االستخدام األمثل للموارد البشرية واملالية

املسؤولون يف هذه  وقد أدرك ملواجهة تلك التَّحديات،ويربز التدريب كأفضل الطرق  من جهٍة ثانية. يف حتقيق أهدافها
ملرجوة ا املنظمات خطورة التحديات اليت تواجه برامج التدريب واليت قد تؤدي إىل فشلها وعدم جناحها يف حتقيق النتائج

ة التدريب ضرورة ال عملي جعلت، املختلفةمنها، حيث إن االبتكارات العلمية احلديثة والتطورات التقنية واملعلوماتية 
 .ميكن االستغناء عنها

 
 أهمية الموضوع: -1

و الركيزة األساسية ه يعترب التدريب أهمَّ األنشطة الرئيسية اليت متارسها إدارة املوارد البشرية خصوصاً أن العنصر البشري   
للعملية اإلدارية، فال ميكن تصور وجود كيان إداري بدون وجود العنصر البشري، وعليه تربز أمهية هذه الدراسة من 
خالل الدور الكبري الذي تؤدَّيه عملية التدريب يف تطوير القوى العاملة وزيادة معارفهم وحتسني مهارهتم والرفع من 

ث تعترب عملية التدريب مهمة للقيادة اإلدارية والعاملني على السواء، فقد يواجه القادة مستوى منو منظماهتم، حي
والعاملني مشاكل عدة يف أداء أعماهلم نتيجة التطور املستمر يف خمتلف اجملاالت اإلدارية، مما يتطلب تدريبًا متواصالً 

 اإلدارية. يأخذ بعني االعتبار التغريات املستقبلية اليت قد حتدث يف البيئة
 
 هداف الدراسة:أ -2

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:   
 التعرف على أهم التحديات والصعوبات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها. -1
 التعرف على العوامل اليت تساعد يف جناح عملية التدريب. -2
 تتبع يف إعداد وتصميم برامج التدريب.ساسية اليت جيب أن التعرف على املراحل األ  -3
 
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 4 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 أسباب اختيار الموضوع:  -3
 موضوعية:السباب األأواًل: 

، تدين مستوى األداء، اخنفاض مستوى اخلدمات أو االنتاجية معاجلة العديد من املشاكل الىت تواجه املنظمات مثل -1
 ، تقليل معدالت دوران العمل.حمدَّدةجماالت زيادة تكاليف األعمال، نقص يف الكوادر املطلوبة يف 

أصبحت برامج التدريب املصممة بشكل جيد تؤثر بشكل كبري على نتائج األعمال، كما أن جناحها يف حتقيق  -2
، واستحداث مهارات جديدة تتمثل يف توليد األفكار املتجددة والكفاءات فها يسهم يف زيادة مستويات العملأهدا

 .املبدعة يف ميدان العمل
صبحت ضرورة حتمية خصوصًا إذا ما علمنا افتقار العديد من املنظمات اإلدارية أ حاجة الدول النامية للتدريب -3

يف تلك الدول لتخصصات خمتلفة وعلى خمتلف املستويات واجملاالت، مما يستدعي تأهيل كوادر قادرة على القيام بأعباء 
 جناحها.  ومهام تلك املنظمات من أجل املسامهة الفاعلة يف

 اإلدارية من املمارسات االنتقال على يعمل ألنه ،التنظيمي رييوالتغ للتطوير احلديثة األساليب أحد التدريب ميثل -4
 .والتميز واإلبداع واالبتكار املشاركة على املعتمدة اإلدارية املمارسات إىل واملزاجية العشوائية

 تتعلق مستمرة عملية األخرية، باعتباره اآلونة يف اإلدارة علم يف وجتدداً  وبروزاً  أمهيةً  املواضيع أكثر من ترب التدريبيع -5
 الفرص وتقييم واملستقبل، واحلاضر يف املاضي األداء ومستويات والداخلية، اخلارجية البيئة توقعات على وتقوم باملستقبل
 والسياسات. واإلسرتاتيجيات األهداف تطوير طريق عن واملخاطر

 اتية:ذ  السباب األثانيًا: 
ات اليت التحديهذه الدراسة لتستكمل الدور الذي بدأه الباحثون السابقون من خالل الرتكيز على أهم  جاءت -1

ك للوصول إىل ، وذلتواجه عملية التدريب وعوامل جناحها، وكذلك املراحل األساسية لتصميم وتنفيذ برامج التدريب
 خر.آمن جانب  هامن جانب والعاملني في املنظماتإدارة على  ونائج وتوصيات يستفيذ منها القائمنت
، خمتلفة بيئاتو  جماالت يف تعلق مبوضوع التدريببحوث العلمية بإجراء دراسات تأوصت العديد من الدراسات وال -2

 تبين املنظمات برامج التدريب للرفع من مستوى أدائها. فضاًل عن ضرورة
سة ، وهذا ما دعا الباحث إىل إجراء هذه الدراموضوع التدريب من هذا اجلانب اولتتناليت ديثة احلدراسات ال ندرة -3

أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب وتؤدي إىل تدين فعاليتها وكذلك أهم العوامل واملقومات اليت للتعرف على 
، أماًل أن خترج التدريب فيذ برامجتساعد يف جناح عملية التدريب واملراحل األساسية اليت جيب أن تتبع يف تصميم وتن
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 اهلام للتدريب دورال ستشعارال نظماتار يف املهذه الدراسة نتائج وتوصيات تعني القياديني واإلداريني وأصحاب القر 
 .كونه أحد االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارة، واستجابة للتغريات البيئية احلديثة املعقدة والتحديات املستمرةيف  
 
 مشكلة الدراسة:  -4

املنظمات مما يؤدي إيل  غلبتدين يف مستوى فعالية برامج التدريب لدى أ تتلخَّص مشكلة الدِّراسة احلالية يف أنَّ هناك
 منو وتط ور املنّظمة. وضعف هبا األفراد العاملني ومهارات معارف اخنفاض

 
 :الدِّراسةأسئلة 

   التدريب على جناحها؟ما مدى تأثري التحديات اليت تواجه عملية  -1
 ما هو دور عوامل التدريب يف جناح براجمه؟ -2
 ما هو أثر اتباع مراحل تصميم برامج التدريب على جناحه؟ -3
 
:منهج الدراسة -5  

، املنهج الوصفيالباحث املنهج املكتيب املعريف و نتيجة لطبيعة األهداف اليت تسعى إليها هذه الدراسة فقد استخدم    
 يتوقف املنهج املكتيب املعريف املكتيب واملنهج الوصفي عند مجع البيانات واملعلومات املتعلقة بالظاهرة من أجل وصفوال 

استنتاجات  ، بل يتعداه إىل حتليل الظاهرة وتفسريها والوصول إىلفحسب الظاهرة واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفة
 تسهم يف تطوير الواقع وحتسينه.

 
 حدود الدراسة :  -6

أهم التحديات اليت تواجه عملية التدريب وعوامل جناحها واملراحل األساسية اليت جيب أن يف هذه الدراسة  تتناول   
 :احلدود التالية ، واقتصرت هذه الدراسة علىتتبع عند تصميم برامج التدريب يف املنظمات

 .وعوامل جناح : الّتحدياتدريبعملية التّ  احلدود املوضوعية : –
بشئ من التفصيل، من خالل إطار نظري ميثل نقطة االنطالقة ودلياًل ميكن  سيتم عرض حماور هذه الدراسةعليه    

 االسرتشاد به من قبل املنظمات عند القيام بإعداد وتصميم خمتلف برامج التدريب.
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 التحديات التي تواجه برامج التدريب: أواًل:
ينظر إىل التدريب على أنه احلل املناسب واألمثل لكثري من مشاكل تدين مستوى األداء سواء على مستوى الفرد أو    

املنظمة، ولكن هناك العديد من التحديات اليت تواجه املنظمات عند تصميم وتنفيذ برامج التدريب وتنمية املوارد 
 األخذ بعني االعتبار التساؤالت التالية:البشرية، وقبل القيام بتنفيذ برامج التدريب جيب 

 هل التدريب يعترب احلل املناسب للمشكلة؟ -1
 هل أهداف التدريب واضحة وموضوعية؟ -2
 يعترب التدريب استثماراً جيداً؟ هل -3
 هل سوف ينجح التدريب يف حتقيق أهداف املنّظمة؟ -4

القائمون عليه  يواجه العديد من التَّحدَّيات والص عوبات اليت يسعىمن منطلق اعتبار أنَّ التدريب استثماراً بشرياً فإنه    
 للتغلب عليها ومن أمهها:

 وزيادة حدة املنافسة اخلارجية. ،سرعة وترية التقدم التكنولوجي -1
 اخنفاض مستوى مهارات األفراد. -2
  ، أي كيف ميكن خفض تكلفة التدريب وتعظيم عائده.ارتفاع تكاليف التدريب -3
 االجتاهات الفردية واجلماعية وضرورة تغيريها. -4
 . كأساس لتنفيذ برامج التدريب  حتديد االحتياجات املستقبلية الفعلية للمنظمة فقط -5
 والرتكيز على التدريب طويل األجل.ضرورة ربط التدريب بإسرتاجتية املنظمة،  -6
 الكلية للمنظمة. عَّاليةالف وحتقيقيل األفضل تغيري إجتعل منه أداة لل اليت احلديثة للتدريب ساليبتطبيق األ -7
امل مع التخطيط ولكن يتعقيام التدريب بدور وقائي، أي ال يتعامل فقط مع احتياجات املنظمة يف الوقت احلايل  -8

 .(1) للمستقبل
بيق برنامج تدرييب حماولة لتط أيو إلدارة املنظمة لضمان جناح تنفيذ برامج التدريب،  حتد  هذه الصعوبات متثل أكرب    

اح الربامج  تعيق جنبأي شكل من األشكال إال يف حال التغلب على كل نقاط الضعف اليت لن تكون سهلة وميسرة
 . التدريبية
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 ثانيًا: عوامل نجاح برامج التدريب:
من تصميم برامج التدريب حىت تضمن جناحها، و  عند املنظمةقبل إدارة هناك عوامل جناح أساسية جيب مراعاهتا من    

 أمهها: 
 .يصمم الربنامج التدرييب من أجلها اليتت التدريبية حتديد االحتياجا -1
 عماهلم.عة أ)العملية أو التدريبية(، وطبينوعية املتدربني، وعددهم، ومستواهم التعليمي، والوظيفي، وخرباهتم  -2
ل املشاكل، وحسلوب التفكري، وطرق العمل، أ لسلوك املستهدف سواء يفخصائص السلوك احلايل، وطبيعة ا -3

 .املهارات املستخدمة
 والوقت املطلوب. ،انيات املتاحةاإلمك -4
 .(2) ، والوسائل التعليمية والتدريبيةالتدرييب املناسبحتديد األسلوب  -5

قد يقاوم بعض  ذاوهل، لعنصر البشري املستهدفعامل النجاح أو الفشل الرئيسي يف هذه العملية التدريبية هو اإن    
األفراد تلقي املعارف واملهارات اجلديدة اليت تنوي إدارة املنظمة تزويدهم هبا بناء على تصميم برامج التدريب، والسبب 

أي مبعىن اجلديدة،  واملهاراتيف ذلك يتمثل يف تغيري من منط أو أمناط سلوك األفراد املتدربني بناء على هذه املعارف 
عض املهارات، حيت ل بو استبداني يف التفكري أو يف طرق العمل، أخر قد يتطلب هذا التغيري التخلي عن أسلوب معآ

ئ ما، وبالتايل فمن نه قادر على حتقيق شيف شخصية الفرد، وحتقق له إشباعاً نفسياً، وتصور له أساسية متثل جوانب أ
 شباع أو حتد منه.ات اجلديدة على أهنا هتدد ذلك اإلاملهار الطبيعي أنه قد ينظر إىل هذه املعارف و 

إذا اعتقد األفراد بأن التدريب لن يفيدهم، وبالتايل تنخفض حالتهم املعنوية، كذلك قد تشتد حدة تلك املقاومة     
خصيتهم ر شوفائدته هلم يف تطوياألفراد جبدوى التدريب ويدخل الشك وعدم الثقة إىل نفوسهم، وهلذا فإن اقتناع 

 هم عوامل جناحه.يعترب من أ وعملهم
 بناء على ما سبق فإن هناك عوامل أخرى مهمة لنجاح برامج التدريب تتعلق باألفراد املستهدفني، ومن أمهها:    
 وضرورة التغيري.  دريب، إمياناً بإمكانيةشعور األفراد باحلاجة إىل الت -1
أن يتناسب مضمون برامج التدريب مع االحتياجات العملية لألفراد، وأن يعاجل مشاكل يواجهوهنا يف العمل.  -2
 . (3)أن تتصف برامج التدريب باملرونة  -3

جيب على إدارة املنظمة أن هتيئ الظروف املناسبة ملمارسة خمتلف النشاطات )الفكرية واالجتماعية والثقافية(،  عليه   
تدريب ليس جمرد تعلم طرق وأساليب وبرامج وتعليمات رمسية تنحصر يف العمل، بل إنه حماولة تكوين اجتاهات ألن ال

 وتغيري أمناط سلوك وتوفري فرص ألعداد أفراد أسوياء فكرياً ونفسياً ويتمتعون بشخصية متكاملة ومتوازنة.   
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 مراحل تصميم برامج التدريب:ثالثًا: 
لكي تنجح عملية التدريب جيب أن تصمم براجمه وفق أربعة مراحل أساسية تشكل يف جمملها احملور الرئيسي لتطبيق    

 نظام التدريب على مستوى املنظمة وهي:
 حتديد احتياجات التدريب. -1
 ختطيط برامج التدريب. -2
 تطبيق ومراجعة خطة التدريب -3
 .(4) التدريب تقييم فعالية برامج -4
 
 تحديد احتياجات التدريب: -1

هو ما سيوفر للمنظمة و تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل نظام التدريب نظراً لكوهنا تتعلق جبمع املعلومات وحتليلها،    
اذ القرارات املالئمة ذات الصِّلة بعملية التَّدريب.  ستنادًا إىل لقاعدة املعلومات اليت متمكِّنها من التَّخطيط العلمي، واختِّ

يل احتياجات عداد تقرير حول حتلرة املعنية بالتدريب يف املنظمة إجيب أن تتوىل إدارة املوارد البشرية أو اإلدا ذلك،
  تشمل: عتمدة على مصادر متعددةالتدريب السنوية على مستوى املنظمة ككل، م

 األهداف اإلسرتاتيجية للمنظمة. -1
 سنوي للموظفني.حتليل نتائج تقييم األداء ال -2
 العملية لشاغلي الوظائف.وصف الوظائف ومقارنتها باملؤهالت العلمية واخلربات  -3
 مراجعة املهام الوظيفية. -4
 املعارف املستقبلية اليت ينبغي اكتساهبا. -5
 دائهم احلايل. لتمكني املوظفني من حتسني مستوى أمستوى الكفاءات والقدرات املطلوبة  -6
 يكلية وما تتطلبه من تدريب على الوظائف املستحدثة.عادة اهلإ -7
 . (5) حتليل نتائج األداء السنوي للمنظمة -8

بناء على ما سبق يتعني على إدارة املوارد البشرية أو اإلدارة املسؤولة عن التدريب إعداد تقرير يتضمن نتائج حتليل    
 النقاط السابقة يرفع لإلدارة العليا لالعتماد على أن يتضمن التقرير ما يلي:

 أولويات احتياجات التدريب. -1
 ت وسبل معاجلتها ومدي فعالية التدريب للمنظمة.الوضع الراهن للتدريب مبا يف ذلك الصعوبا -2
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 مواطن الضعف اليت حتتاج إىل تطوير يف خمتلف اإلدارات واألقسام. -3
 أنواع احللول التدريبية املفضلة لدى املعنيني يف املنظمة. -4
 .(6) ة املتوقعة لتطبيق برامج التدريبالتكلفة التقديري -5
 
 التدريب: برامج تخطيط -2

 لكي حتقق هذه املرحلة النتائج املرجوة منها البد أن تلتزم إدارة املنظمة بإتباع خطوات واضحة وهي:    
 عداد خطة التدريب:إ -أ

يل احتياجات عداد خطة التدريب، بناء على التقرير اخلاص بتحلية أو اإلدارة املعنية بالتدريب إتتوىل إدارة املوارد البشر    
 عداد اخلطةند إعلى إدارة املوارد البشرية ع طة التدريب مع املمارسات اإلدارية احلديثة ينبغيالتدريب، وحىت تتماشى خ

 التدريبية:ضرورة مراعاة أن تكون النقاط التالية من ضمن اخلطة 
 أنواع التدريب لكل جمموعة وظيفية. -1
 اخلاص ألشكال التدريب.الوصف  -2
 النتائج املرجوة من كل شكل تدرييب. -3
 املدة املقررة لألشكال التدريبية. -4
 شكال التدريب.أعدد املستفيدين من  -5
 اجلدول الزمين املقرتح للتدريب. -6
 .(7) التكلفة اإلمجالية لألشكال التدريبية -7

عليا إلدارة الا وارد البشرية بتحويلها إىلعداد اخلطة متضمنة النقاط السابقة يقوم مدير إدارة املوعند االنتهاء من إ   
 العتمادها ووضعها موضع التنفيذ.

 موازنة التدريب:  -ب
عدهتا  أه تنفيذ خطة التدريب السنوية اليتميكنها من خالل اً خاصَّ  اً ختصص إدارة املنظمة ضمن موازنتها املالية بند   

 ل التكاليف التالية:البند تستطيع إدارة املنظمة حتم   لتدريب موظفيها، وبواسطة هذا
 شكال التدريب اليت حتتويها خطة التدريب السنوية.مجيع أ تكاليف -1
 تكاليف برامج التدريب الداخلية وتشمل رواتب املدربني، وأدوات التدريب واملرافق )أماكن إقامة وحتضري التدريب(. -2
 التكلفة املخصصة للمؤمترات والندوات. -3
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 .(8) دورة أو برنامج تدرييب بدل السفر ونفقات اإلقامة واملعيشة للموظف املوفد إىل -4
 ن خطة التدريب السنوية للمنظمة، إال أنه يف حالةعدادها ضمإىل أن موازنة خطة التدريب يتم إ وجتدر االشارة هنا   

دارة ن هذا األمر يتطلب موافقة اإلدارة العليا بناء على توصية من إمج تدرييب غري خمطط له مسبقاً، فإي برنااضافة أ
 البشرية.املوارد 

 
 تطبيق ومراجعة خطة التدريب: -3

ليات التدريب وآ شكالأبااللتزام  ا، من حيثيتعني على إدارة املنظمة تطبيق اخلطة السنوية هلا وفق البنود املقررة فيه   
اجعتها أن تتم مر  نشطة اليت تنفذها، علىددة يف اخلطة شريطة أن تعكس األقها، باإلضافة لاللتزام باملواعيد احمليتطب

فيما خيص أو  ،احلايل واملستقبلي ا تقتضيه مصلحة العمل من تعديالت على الصعيد العمليمل مراعاةً  دورياً، وذلك
 سباب أخرى طارئة.امليزانية أو أية أ

وبالرغم من ذلك جيوز تعديل خطة التدريب السنوية يف أي وقت وألي سبب وفقاً ملا تقتضيه مصلحة العمل، وذلك    
عليا بشرط عدم جتاوز البناء على اقرتاح اإلدارة أو القسم املعين بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرية وموافقة واعتماد اإلدارة 

لتدريب وازنة املعتمدة، وعلى إدارة املوارد البشرية تزويد اإلدارة العليا بنسخة من خطة امجايل للتدريب احملدد يف املاملبلغ اإل
 .(9) ية تعديالت الحقة فيهامع أ

 
 تقييم فعالية برامج التدريب السنوية: -4

ن طريق وضع آلية برامج التدريب ع اليةفعلضمان جناح خطة التدريب السنوية يتعني على إدارة املوارد البشرية قياس    
  هي:، و دناهن بيان النسب واملؤشرات املبينة ألتقييم الربامج التدريبية تتضم

 مدى االلتزام خبطة التدريب السنوي. -1
 عدد األيام الفعلية الىت امضاها املوظف يف التدريب. -2
 التدريب. ألشكالمدى االلتزام باملواعيد املقررة  -3
 ية الربامج التدريبية للفئات الوظيفية.مدى مشول -4
 التدريب. أشكالنسبة رضا املوظفني عن  -5
 .(10) نسبة املوظفني الذين سامهت خطة التدريب يف حتسني أدائهم -6
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طلبات خر هبدف تعديلها مبا يتوافق مع متم مبراجعة هذه املؤشرات من وقت آلعلمًا بأن إدارة املوارد البشرية تقو    
 ورفع تقارير دورية هبا إىل اإلدارة العليا وفق آلية معينة.، املنظمةعمل 

 
 الخالصة:

بيَّنت هذه الدراسة أمهية التدريب وإدارة املوارد البشرية يف تطوير املنظمة، فاملوارد البشرية هي رأس املال احلقيقي،    
ويرتبط استمرار املنظمة وازدهارها مبدى قدرة مواردها البشرية على حتسني األداء الوظيفي وجتاوز التحديات واألزمات 

 ليت توصل إليها الباحثمتثلت النتائج اتلف املنظمات على املستوى احمللي والعاملي. يف سبيل البحث عن الريادة بني خم
رييب لن حماولة لتطبيق برنامج تدأن التدريب هو السبيل األمثل حلل مشاكل العمل وضعف مستوى األداء، وأي يف 

إن وجود برامج التدريبية، و امل الضعف اليت تعيق جناح عملية إال يف حال التغلب على كل عو تكون سهلة وميسرًة 
حيت تظهر األمهية  ،على أسس علمية أمر ضروري لنجاح العملية التدريبية مصممة بطريقة جيدة ومناسبة ومبنية تدريب

البالغة للتحليل اجليد للحاجات التدريبية من خالل وضع أهداف تدريبية صحيحة، باإلضافة إىل ختطيط وتصميم 
يلة حبل مشاكل تدين األداء وحتسني النتائج وحتقيق أهداف املنظمة، فنجاح برامج وتنفيذ برامج تدريب تكون كف

التدريب ال يكون إال عن طريق القيام بتقييمها من خالل مستوى الرضا لدى املتدربني، وحساب التكاليف والعوائد 
 الناجتة عن برامج التدريب.

 
رامج املستفادة من ب أمهية املعارف واملهارات اإلداريةوإدراك  الوعيقيادات املنظمات بيوصي الباحث وأخيرًا    

 من املعوقات اليت تواجهها، وإتباع اخلطوات الصحيحة إلعداد وتصميم برامج التدريب، وذلك لتطويرواحلد  التدريب،
اسات املعمقة ر وحتسني مستوى أدائهم الوظيفي، باإلضافة إىل التأكيد على املزيد من الد معارف ومهارات العاملني،

 وتنظيم الندوات واملؤمترات العلمية يف جمال التدريب.
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