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This study dealt with the basic stages of the training process in accordance with the 

scientific methodology. The problem of the study was the presence of indicators of 

low levels of training in some institutions due to a number of reasons, the most 

important of which is not to apply the basic training stages properly according to 

sound scientific methodology, especially when planning and designing training 

programs, The study aimed to clarify the concept of training and its importance and 

types and to clarify the basic stages of the training process according to the scientific 

methodology, in addition to the preparation of the researcher outline the steps of 

training according to the scientific methodology. As a result of the nature of the 
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objectives sought by this study the researcher relied on descriptive approach that fits 

this study in addition to the cognitive approach In the collection of data and 

information related to the phenomenon in order to describe and investigate their 

manifestations and their different relations. The results of the study indicated that 

the training is an integrated system in terms of inputs, processes and outputs and is 

also integrated with the administrative and organizational activities and systems 

within the organization in order to reach the organization's progress and progress. In 

addition, the researcher concluded that the training is an administrative and technical 

process The researcher concluded that the training process is a basic and continuous 

process that can   not be abandoned at any stage in the life of the organization. It is 

a continuous process of improvement and improvement for the organization and its 

members. 

Finally, the researcher recommends a number of recommendations To sensitize the 

training departments to the importance of applying the scientific methodology to the 

stages of the training process and to take care of the process of identifying the 

training needs as one of the most important training stages on the basis of which the 

training programs are being built, as well as focusing on modern methods in 

implementing the training programs. The process of evaluation of the training 

process, which begins in the planning phase of the training program and the study of 

feedback to develop and improve and achieve the objectives of the planned training. 

Keywords: training process, training needs, training evaluation, training programs 

 

 مللخص : ا

وجود  العلمية، وقد متثلت مشكلة الدراسة يفساسية لعملية التدريب وفق املنهجية تناولت هذه الدراسة املراحل األ
سية وذلك لعدة أسباب أمهها عدم تطبيق مراحل التدريب األسا ؛مؤشرات تدين مستوايت التدريب يف بعض املؤسسات

بشكل صحيح وفق املنهجية العلمية السليمة خاصة عند ختطيط وتصميم الربامج التدريبية، وهدفت الدراسة إىل توضيح 
يب وأمهيته وأنواعه وتوضيح املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية، إضاقة إىل اعداد مفهوم التدر 

ه الدراسة ونتيجة لطبيعة األهداف اليت تسعى إليها هذ ت التدريب وفق املنهجية العلمية.الباحث خمطط يوضح خطوا
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أعتمد الباحث على املنهج الوصفي الذي يناسب هذه الدراسة ابإلضافة إىل املنهج املعريف املكتيب يف مجع البياانت 
ل إليها صواملعلومات املتعلقة ابلظاهرة من أجل وصفها واستقصاء مظاهرها وعالقاهتا املختلفة.وأشارت النتائج اليت تو 

الباحث من خالل هذه الدراسة أبن التدريب هو نظام متكامل يف حد ذاته من حيث املدخالت والعمليات واملخرجات 
ضافة إ التنظيمة داخل املنظمة هبدف الوصول اىل رقي املنظمة وتقدمها، وأيضا متكامل مع االنشطة واالنظمة اإلدارية و
 ية إدارية وفنية حتتاج إىل خربات ومهارات فنية وإدارية يف خمتلف مراحلاىل ذلك توصل الباحث أن التدريب هو عمل

التدريب، كما توصل الباحث إىل أن عملية التدريب تعترب عملية اساسية ومستمرة حيث ال ميكن التخلي عنها يف أي 
 مرحلة من مراحل عمر املنظمة، وإمنا هي عملية مستمرة للتطوير والتحسني للمنظمة وأفرادها.

ية توعية إدارات التدريب أبمهية تطبيق املنهجية العلمية ملراحل عمل يوصي الباحث بعدد من التوصيات أمها: اواخي 
التدريب واالهتمام بعملية حتديد االحتياجات التدريبية ابعتبارها من أهم املراحل التدريبية اليت على أساسها يتم بناء 

اليب التقليدية ساليب ادحديثة يف تنفيذ الربامج التدريبية وعدم االقتصار على االسالربامج التدريبية وكذلك الرتكيز على األ
األهتمام ايضا بعملية تقومي عملية التدريب اليت تبدأ يف مرحلة التخطيط للربانمج التدرييب ودراسة التغذية الراجعة  و

 هبدف التطوير والتحسني وحتقيق االهداف املخطط هلا من التدريب.

 االحتياجات التدريبية، تقومي التدريب ،برامج التدريب عملية التدريب، :ت املفتاحيةالكلما

 

 :املقدمة

 يتشلللللكل بلللللدأ التلللللدريب نأ واضلللللحا أصلللللبح حلللللى البشلللللرية التنميلللللة قضلللللااي يف الصلللللدارة مكلللللان التلللللدريب قضلللللية حتتلللللل
 يف متمثللللللل وهدفلللللله ،والنظللللللرايت ،واملفللللللاهيم ،ادحقللللللائق علللللللى املؤسسللللللة الفكريللللللة أبنيتلللللله للللللله جديللللللدا اجتماعيللللللا علمللللللا
 ملللللن يتحقلللللق وهلللللذا  ؛واالسلللللتثمارية والفعاليلللللة الكفايلللللة معلللللايي وفلللللق واسلللللتثمارها واملؤسسلللللات األفلللللراد قلللللدرات تنميلللللة
اللللللليت يللللللتم بنائهللللللا علللللللى منهجيللللللة علميللللللة صللللللحيحة قائمللللللة علللللللى سللللللد فجللللللوة االحتياجللللللات  التللللللدريب بللللللرامج خللللللالل

، ممللللللا يسللللللاهم يف هبللللللم املنوطللللللة أعمللللللاهلم مهللللللام ألداء الالزمللللللة واخلللللللربات املهللللللارات وتنميللللللة لالفللللللرد الفعليللللللة التدريبيللللللة
 ،والتنافسللللللية ألفللللللراد املنظمللللللة يف  للللللل التسللللللار  املعللللللريف ،القللللللدرة علللللللى االنتاجيللللللةو  ،االداريللللللة والكفللللللاءة ،الثقللللللةبنللللللاء 

 والتقين الذي يشهده العامل.
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 :مهية املوضوع -1

 ليوضلللللع واملؤهللللللة املدربلللللة البشلللللرية الكلللللوادر إعلللللداد مصلللللادر أهلللللم ملللللن التلللللدريب الدراسلللللة ادحاليلللللة يف كلللللون أمهيلللللة تلللللربز
 التحللللللللدايت ضللللللللوء يف وجمتمعلللللللله منظمتلللللللله يف منتجللللللللا عضللللللللوا   ويكللللللللون جديللللللللدة؛ ومهللللللللام مسللللللللؤوليات أمللللللللام الفللللللللرد

 ونتيجلللللة .العملللللل وإتقلللللان اجللللللودة حنلللللو األفلللللراد اجتاهلللللات وتغيلللللي املخرجلللللات وحتسلللللني األداء مسلللللتو  لرفلللللع املتجلللللددة
 املخطلللللللط التلللللللدريب اصلللللللبح فقلللللللد ، ادحياتيلللللللة املنظوملللللللة هبلللللللا متلللللللر الللللللليت العامليلللللللة واملسلللللللتحدا  والتطلللللللورات للتعللللللليات
 التغللللليات تللللللك ملواجهلللللة واجتاهلللللاهتم ومهلللللاراهتم قلللللدراهتم لتنميلللللة االسلللللا  هلللللو اجمللللللاالت خمتللللللف يف العلللللاملني لتنميلللللة

 يلللللللوم بعلللللللد يوملللللللا تلللللللزداد التلللللللدريب إىل ادحاجلللللللة أبن معللللللللوم هلللللللو فكملللللللا الشلللللللاملة، والتنميلللللللة ادحديثلللللللة واملسلللللللتجدات
 القللللللو  إعللللللداد يف العجللللللز تسللللللد أن تسللللللتطيع حللللللى وذلللللللك العربيللللللة الللللللدول بينهللللللا ومللللللن الناميللللللة الللللللدول يف خاصللللللة
 انحيلللللة ملللللن واالجتماعيلللللة االقتصلللللادية التنميلللللة جملللللاالت يف التوسلللللع تواجللللله وأن انحيلللللة ملللللن واملطلوبلللللة املدربلللللة العامللللللة
 .أخر 

 :أهداف الدراسة -2

 :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية

 التعرف على مفهوم التدريب وامهيته وفوائده. -أ
 العلمية. التعرف على املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية -ب
 تصميم خمطط مقرتح من الباحث يوضح املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية. -ت

 :أسباب اختيار املوضوع -1
 .االسباب املوضوعية :أوال

قلة وعي القائمني على التدريب يف الكثي من املنظمات حول ماهية مراحل التدريب االساسية وفق املنهجية  -أ
 تطبيقها على بشكل صحيح يف هذه املنظمات.العلمية وكيفية 

مل شكو  الكثي من املتدربني أبن الربامج التدريبية اليت تقدم هلم ال تليب احتياجاهتم التدريبية الفعلية يف واقع ع -ب
 منظماهتم، وابلتايل ال حتقق االهداف املخطط هلا سواء على الفرد أو املنظمة.
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 ادحديثة للتطوير والتغيي التنظميي؛ألنه يعمل على االنتقال من املمارساتيعترب التدريب هو أحد االساليب  -ت
 االدارية العشوائية واملزاجية إىل املمارسات االدارية املعتمدة على املشاركة واالبتكار والتميز واالبدا .

غيات ت لكي حيقق التدريب أهدافه جيب أن يعتمد على نشاط أو جهد اداري خمطط هادف إىل حتقيق احدا  - 
ية ملساعدهتم على اكتساب الفاعلية والكفاءة يف اعماهلم ادحال ؛وتطورات يف املعارف واملهارات وسلوك العاملني

 وتقدم املنظمة اليت يعملون هبا. ويساهم يف تقدمهمواملستقبلية 
 .األسباب الذاتية :اثنيا

توصيات العديد من الدراسات والبحو  العلمية اليت تؤكد على أمهية أجراء املزيد  جاءت هذه الدراسة بناء على -أ
من الدراسات املتعلقة ابلتدريب بشكل عام، وابسرتاتيجيات اعداد الربامج التدريبية ومراحل العملية التدريبية 

 ية.ما ستتناوله الدراسة ادحال وفق منهجية صحيحة قائمة على أسس علمية بشكل خاص؛ وهو 
تسعى هذه الدراسة اخلروج بنتائج وتوصيات تعني قيادات املنظمات وإدارات التدريب على استشعار أمهية  -ب

التدريب والدور اهلام الذي يف كونه أحد االجتاهات ادحديثة يف علم االدارة والذي سيساهم بال شك يف تطوير 
 .قدرات املنظمة البشرية واملادية وزايدة االنتاجية والتنافسية

 :مشكلة الدراسة -2
تتلخص مشكلة الدراسة ادحالية يف تدين مستوايت التدريب يف أغلب املنظمات وذلك لعدة أسباب امهها عدم 
تطبيق مراحل التدريب االساسية بشكل صحيح ووفق منهجية علمية سليمة عند اعداد وتصميم الربامج 

 التدريبية.
 :اسئلة الدراسة

 ؟وأنواعه أمهيته وفوائدهما املقصود ابلتدريب وما  -أ
 ما هي املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية؟ -ب

 :منهج الدراسة -3
 الوصفي، واملنهج املعريف املكتيب املنهج الباحث استخدم فقد الدراسة هذه إليها تسعى اليت األهداف لطبيعة نتيجة

 من ابلظاهرة املتعلقة واملعلومات البياانت مجع عند الوصفي واملنهج املكتيب املعريف املكتيب املنهج يتوقف وال



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

88 
 

 وتفسيها الظاهرة حتليل إىل يتعداه بل فحسب، املختلفة وعالقاهتا مظاهرها واستقصاء الظاهرة وصف أجل
 .وحتسينه الواقع تطوير يف تسهم استنتاجات إىل والوصول

 :الدراسة حدود -4
 تتبع أن جيب اليت األساسية واملراحل التدريب وامهيته وفوائده وانواعهالتعرف على مفهوم  الدراسة هذه يف تناولت
 التالية ادحدود على الدراسة هذه واقتصرت املنظمات، يف التدريب برامج تصميم عند

 .املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية  :املوضوعية ادحدود  –
 ميكن ودليال   االنطالقة نقطة ميثل نظري إطار خالل من التفصيل، من بشئ الدراسة هذه حماور عرض سيتم عليه

 .التدريب برامج خمتلف وتصميم إبعداد القيام عند املنظمات قبل من به االسرتشاد
 

 .التدريب تعريف :اوال

 التدريب فهوممل عامة أطرا هناك أن يبقى ولكن واالغراض واالهداف املقاصد بتنو  التدريب ومفاهيم تعاريف تتنو 
 بينها من ابلتدريب املتعلقة التعاريف من عدد نذكر سوف اجملال هذا ويف

 " عملية تعديل اجيايب ذو اجتاهات تتناول سلوك الفرد من الناحية املهنية أو الو يفية وذلك ألكتساب املعارف
 .( 1)"لإلتقان العمواخلربات اليت حيتاجها املتدرب من أجل رفع مستو  كفاءته يف الشروط املطلوبه 

  "  عملية تزويد املو ف مبهارات ومعارف وقواعد سلوك موجه لتطوير أداء و يفته أو استعمال تقنية جديدة
 .(2)"وحديثة أو أتهيله لشغل و يفة أعلى يف املستقبل

 

  " عني أو ألداء عمل مراء اآلفكار أو االتلك العملية املستمرة اليت تكسب الفرد املعرفة أو املهارة أو القدرة أو
 .(3)"بلوغ هدف حمدد

                                                           
 .18، ص2013عطا هللا حممد الشرعة،إدارة العملية التدريبية بني النظرية والتطبيق ،دار ومكتبة ادحامد للنشر والتوزيع، عمان ، االردن ،  - 1
 .52،ص 2001السيد عليوه، تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني ، إيرتك للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، - 2

 .245م ،ص1975إدارة االفراد منهج حتليلي، مكتبة عني مشس،علي حممد عبدالوهاب ،  - 3
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 النحو على خاصا فاتعري يقدم أن للباحث ميكن التدريب ملفهوم عرضها مت اليت السابقة التعريفات خالل من وكذلك
 أو عرفةم اكساب اىل هتدف علمية وقواعد أسس على مبين له وخمطط منظم نشاط هو التدريب أن"   :التايل
 ".صحيح بشكل إليه املوكله ابالعمال للقيام الفرد كفاءة  رفع هبدف اجتاه أو مهارة

 أهداف التدريب.: اثنيا

 : (4)ميكن تلخيص أهداف التدريب يف ثال  اهداف رئيسية وهي

ية تتمثل يف حتسني االنتاجية وختفيض الفاقد والضائع وزايدة املبيعات وتنمية ادحصة السوق :االهداف االقتصادية -أ
 وزايدة معدالت النمو وأتكيد املركز التنافسي .

ة تتمثل يف حتسني استغالل الطاقات االنتاجية املتاحة وسرعة تعميق استيعاب التقنيات اجلديد: االهداف التقنية -ب
 وحل مشكالت إدماجها.

وتتمثل يف تعديل اجتاهات ودوافع العاملني يف تنمية رغباهتم لألداء األحسن وتنمية روح : هداف السلوكيةاال -ت
 . الفريق بينهم وتعميق اإلحسا  مبفهوم خدمة العمالء

 .فوائد التدريباثلثا 

 ،حتقيق امليزة التنافسيةو  ،يعترب التدريب من املداخل الرئيسة لزايدة قدرة املنظمات على التكيف مع املتغيات البيئية
والقادر  واملؤهل، وإعداد الكادر الو يفي الكفء ،ورفع الكفاءة االنتاجية من خالل تنمية الكفاءات البشرية

 :(5)فإن للتدريب فوائد عديدة منها ؛وبذلك على حتقيق أهداف املنظمة

 يف املنظمة على حتسني أداء العاملنييعترب التدريب نشاط وو يفة رئيسية من و ائف املنظمات املعاصرة يعمل  (1
 وإكساهبم املهارات الالزمة اليت متكنهم من مواجهة التغيات املختلفة يف البيئة الداخلية واخلارجية.

                                                           
 .253، ص2001علي السلمى ، إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية ،دار غريب ،القاهرة ، - 4
 .55السيد عليوه، تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني ، مرجع سابق ،ص - 5
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يساعد التدريب على تعديل وتغيي القيم واالجتاهات للعاملني مبا يتفق مع منظومة القيم السائدة يف املنظمة  (2
م تعزيز القيم واالجتاهات املوجودة أصال لد  العاملني واليت تكون مشاهبة ملنظومة القيوابلتايل له دور كبي يف 

 السائدة يف املنظمة.
ياجات وحتديد االحت ،وسلوك العاملني ادحايل ،والضعف يف أداء ،يساعد التدريب على حتليل نقاط القوة (3

 حتسني الوصول اىل سلوك وأداء متوقع يساهم يف التدريبية الالزمة ومن مث وضع الربامج التدريبية الفعالة من أجل
 .(6)أداء العاملني ألعماهلم أبفضل كفاءة وفاعلية

 
 املراحل االساسية لعملية التدريب وفق املنهجية العلمية.:رابعا

موعة جميعترب التدريب منظمومة متكاملة تتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها عالقات تبادلية من أجل أداء 
ظام مفتوح فالتدريب ميكن اعتباره ن، من الو ائف تكون حمصلتها النهائية رفع الكفاية االنتاجية للعاملني

 :ومير التدريب مبجموعة من املراحل واخلطوات االساسية وهي، (7)متكامل بعناصره وخصائصه املعروفه

 .مجع وحتليل املعلومات -1
  .حتديد االحتياجات التدريبية -2
 .وتصميم برامج التدريبختطيط  -3
 .تنفيذ الربامج التدريبية -4
 .برامج التدريب تقومي -5

 .مجع وحتليل املعلومات: املطلب األول

ب تتبوأ البياانت واملعلومات أمهية خاصة عند حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية واليت يرتتب عليها تقدير نو  التدري
ديد وأهدافه واليت بدورها )البياانت واملعلومات(متكن القائم على عملية حتاملطلوب ومن حيتاج إليه ومدة الربانمج 

 ، املقابلة الشخصية)  :جلمع املعلومات والبياانت وهي وهناك عدة طرق ،(8) االحتياجات من االستعانه هبا
                                                           

 .21بني النظرية والتطبيق ، مرجع سابق ، صعطا هللا حممد الشرعة،إدارة العملية التدريبية  - 6
 164،ص1997كامل بربر، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بيوت، لبنان،  - 7
 .69،ص2006أمحد اخلطيب ، التدريب الفعال،عامل الكتب ادحديث للنشر والتوزيع ،اربد االردن، - 8
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وائم ق ، األداء تقومي، دراسة السجالت والتقارير، حتليل املشكالت، االستبانة، االختبارات، املالحظة
 .(االستشاريون، آراء العاملني، االحتياجات

وتعترب عملية مجع املعلومات ليس غاية يف حد ذاهتا وإمنا هي خطوة تليها عملية حتليل واستنتاج ترمي إىل استخالص 
 يكشف أهم املؤشرات اليت وميكن ادحصول، توجيه وختطيط اجلهود التدريبية مؤشرات تكون هي األسا  يف

 :(9)عن طريق  املعلومات عنها حتليل

ء و ائف إلغاأو  استحدا  و ائف جديدة :مثل معلومات عن التنظيم االداري )حتليل اهليكل التنظيمي( -
 ض الو ائفتغيي املوقع التنظيمي لبعأو  تعديل واجبات ومسؤليات و ائف )تغي الوصف الو يفي(أو  قائمة

 .وغيها استحدا  أو إلغاء تقسيمات تنظيمية جديدة
عدم توافق الوجبات الفعلية للو ائف مع الواجبات الرمسية احملددة يف بطاقات  :مثل معلومات عن االفراد -

اختالف أمناط السلوك أو  اختالفات مهارات وقدرات العاملني عن متطلبات الو ائفأو  وصف الو ائف
 وغيها. سنيعالقات بني الرؤساء واملرؤو اختالل الأو  الفعلي لألفراد عن االمناط املستهدفة اليت ترتضيها االدارة

 حتديد االحتياجات التدريبية. :املطلب الثاين

قبل اإلجابة على  اتعترب االحتياجات التدريبية أسا  التخطيط للتدريب ،فال ميكن أن نتصور أن نعد برانجما تدريبي
ضع لنا االجابة عن هذا السؤال، وت ملاذا نعد هذا الربانمج؟ فاالحتياجات التدريبية تكشف لنا: السؤال التايل

 .(10)الرؤية إلعداد الربامج التدريبية اليت حتقق العائد من العملية التدريبية

" مجلة من التغيات املطلوب احداثها يف معارف ومهارات واجتاهات االفراد ، : تعرف االحتياجات التدريبية أبهناو 
ميكن القول عن ادحاجة و ، (11) اليت تعرتض األداء واإلنتاجبقصد  تطوير ادائهم والسيطرة على املشكالت 

 :للتدريب تظهر بسبب وجود قصور أو عجز يف األداء وميكن التعبي عنها ابلعالقة التالية

                                                           
 .96مرجع سابق ،ص ، االفراد اداء تقوميو  التدريب اجتاهات ، عيشي عمار 9

الة ماجستي، جامعة اللسطان سأمحد بن محد الصبحي ،تصور مقرتح لتطوير أداء املدربني يف مراكز التدريب الرتبوي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان، ر  - 10
 .27م، ص 2010عمان ،قابو  ، كلية الرتبية ، مسقط، سلطنة 

 23م، ص2001السيد عليوة، حتديد االحتياجات التدريبية ،إيرتاك للنشر والتوزيع ، مصر،  - 11
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 األداء الفعلي  –القصور أو العجز يف األداء= األداء املطلوب 

كفاءة عليه التدريب السليم من أجل حتقيق الوعليه فإن حتديد االحتياجات التدريبية هي األسا  الذي يرتكز 
 والفاعلية يف الربامج التدريبية.

 :أساليب حتليل االحتياجات التدريبية

ميثل حتليل االحتياجات التدريبية منظومة فرعية من النظام التدرييب وتعمل هذه املنظومة على حتليل املدخالت 
التدريبية على ثالثة  تتائج واألداء ويشتمل حتليل االحتياجااملختلفة اليت ميكن أن تساهم يف التأثي على الن

 :عناصر وهي

 .حتليل املنظمة: أوال

 :(12)ويشتمل على أربعة جوانب رئيسة هي

 .دراسة االهداف ادحالية للمنظمة (1
 .حتليل اهليكل التنظيمي (2
  .حتليل املناخ التنظيمي  (3
 .حتليل مؤشرات الكفاءة (4

 .حتليل الوظيفة :اثنيا  

معرفة حاجات التدريب من خالل هذا املصدر عن طريق املقارنة بني نتائج توصيف الو ائف وما حتتاجه من يتم 
مواصفات آلدائها بشكل كفء وبني املواصفات املتوفرة لد  شاغليها فعندما تكون مواصفات الشاغلني أقل مما 

 :(13)ة يتضمن ثالثة أساليبهو مطلوب آلدائها معىن ذلك وجود فجوة وحاجة للتدريب ،وحتليل الو يف

 وصف الو ائف واالعمال. -أ

                                                           
 .106م ، ص 2011بالل خلف السكارنة، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية ،دار املسية للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن،  -12
 .460عمرو وصفي عقيلي، مرجع سابق ،ص  - 13
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 إعادة التنظيم. –ب 

 معدالت األداء. –ج     

 .تحليل االفراد :ثالثا

أي حتديد األفراد الذين تبدو ادحاجة إىل تدريبهم هلدف تنمية قدراهتم ومهاراهتم ومعارفهم لرفع أدائهم يف و ائفهم 
حتليل هذا البعد هو حتديد طريقة أداء  الفرد ملكوانت الو يفة ومن مث ادحالية أو املستقبلية ، إن الغرض من 

املهارات واملعارف املطلوبة لتطوير أدائه مع األخذ يف االعتبار إمكانية التحديد املسبق ألنوا  املهارات واملعارف 
تناول حتليل وميكن أن ي، (14) اليت جيب اكتساهبا ملمارسة الو يفة ادحالية بطريقة خمتلفة أو لتأدية و يفة جديدة

 :االفراد دراسة كل من

 .أراء الرؤساء يف رفع كفاءة العمل بوحداهتم (أ
 .أراء العاملني أنفسهم يف رفع كفاءاهتم يف العمل (ب
 .مؤشرات األداء لألفراد (ت
 .حتليل منط السلوك ( 

 ختطيط وتصميم الربامج التدريبية. :املطلب الثالث

 عدة الربامج التدريبية اليت تفي هذه ادحاجة ويتضمن تصميم الربانمج التدرييبيلي حتديد ادحاجة للتدريب تصميم 
موضوعات أمهها حتديد اهداف الربانمج التدرييب وحتديد احملتو  التدرييب مث حتديد أساليب التدريب مث حتديد 

 .(15)لتدريبا مساعدات التدريب وحتديد املدربني واملتدربني يف الربانمج وأيضا حتديد تكلفة أوميزانية

                                                           
 .165 ،ص 1997والنشر،بيوت، للدراسات اجلامعية ،املؤسسة التنظيمي األداء البشريةوكفاءة املوارد بربر،إدارة كامل  - 14
 .339أمحد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ، مرجع سابق، ص - 15
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انمج يعد حتديد أهداف الربانمج التدرييب اخلطوة األوىل يف وضع وتصميم الرب  :حتديد أهداف الربانمج التدرييب -1
التدرييب ويرتبط بتخطيط االحتياجات التدريبية الذي حيدد اخلصائص والقدرات املراد اكساهبا للمتدربني ونوعية 

 .(16) وحمتوايهتا الربامج التدريبية املطلوب توفرها
إن حمتو  الربامج حتدده االهداف املوضوعة للربانمج التدرييب واحملتو  له أثر كبي يف جناح  :حمتوى التدريب -2

الربانمج ، لذا كان من الضروري على خمطط التدريب أن حيدد املوضوعات أو املواد اليت يتضمنها الربانمج بدقة 
 مع دقة ألحتياجات املؤسسة وان يتناسب احملتو  يف الربانمج التدرييبفيتعني أن تكون مادة التدريب ترمجة صا

 .(17) القدرات العلمية والفنية للمتدربني
هناك العديد من األساليب التدريبية اليت هتدف إىل تزويد املتدرب ابملهارات واملعارف  :أساليب التدريب -3

 :واخلربات اجلديدة ومن ضمن هذه االساليب ما يلي
أسلوب قليل التكلفة لكنه يف الغالب قليل الفعالية ايضا ، إن جناح هذا االسلوب ال يتوقف على : احملاضرات -أ

نوعية احملاضر أو املدرب وإمنا على عدد االفراد يف الفصل وحيتاج هذا النو  من األساسيب إىل توفي املطبوعات 
 .(18)ووسائل اإليضاح وجعلها يف متناول اجلميع

وهي من االساليب اليت تسمح بدرجة أعلى من املشاركة من جانب : أو حلقات العملتؤرمرات والندوات امل -ب
 . (19)املتدربني يف العملية التدريبية وبذلك تعترب خمرجا من عيوب أسلوب احملاضرة وبصفة 

 امبوجب هذه الطريقة يقوم املدرب أبداء عمل معني بطريقة علمية سليمة أمام املتدربني موضح: التطبيق العملي -ت
هلم طريقة واجراءات األداء والعمليات وتصلح هذه الطريقة بصفة خاصة يف األعمال ادحرفية أو اليت حتتاج إىل 

 .(20)مهارات يدوية أو استخدام آالت وأجهزة ميكانيكية

                                                           
 .236، مرجع سابق ، ص(مدخل اسرتاتيجي) خالد عبدالرحيم اهلييت،إدارة املوارد البشرية  - 16
 .57علي حممد راببعه، إدارة املوارد البشرية، مرجع سابق، ص - 17
 .108م ، ص1995حممد توفيق الطيب ، مدخل للتسيي وو ائف املسي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، - 18
 .372علي سلمى ،إدارة األفراد والكفاءة االنتاجية، مرجع سابق،ص - 19
 .224،مرجع سابق، ص(مدخل تطبيقي معاصر)البشريةصالح عبد الباقي ،إدارة املوارد  - 20
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يقوم بعض األشخاص وفقا هلذه الطريقة بتمثيل أدوار األشخاص الذين تشملهم ادحالة املعروضة : رمثيل األدوار -ث
حث ، حبيث يقوم أحد املتدربني ابلقيام بدور ادحالة املعروضة للبحث مث يتم مناقشة االفكار والتعليق عليها للب

 .(21) من قبل املدرب واملتدربني مبا حيقق أهداف التدريب
يعد هذا االسلوب من االساليب اليت تستخدم يف تعديل السلوك ومبوجبه يتم تنظيم لقاءات  :أسلوب احلساسية -ج

ة بني املتدربني يف أماكن خاصة ولفرتة زمنية حمددة يتم من خالهلا مناقشة وتقوميالسلوك نتيجة احتكاك دزوري
 .(22)املتدربني ببعضهم خالل تلك الفرتة احملددة

يقوم املتدربني يف هذه الطريقة مبناقشة وابداء الرأي يف موضوعات حمددة كأن تعرض حالة أو  :املناقشات -ح
مشكلة معينة وتوضح الطرق اليت اتبعت يف حلها ويقوم املتدرب إبدارة وتوجيه املناقشة مبا يكفل الوصول إىل 

 .(23)ادحل األمثل للمشكلة املعروضة
كل االت من واقع العمل ويقوم املتدربني بتناول أبعادها من خالل املشا يتم تعريض املتدربني دح :دراسة احلاالت -خ

 .(24)وأسباهبا وحلوهلا البديلة وتقوميالبدائل املختلفة
وهذا األسلوب يعتمد على نظرية التعلم ابملالحظة والتقليد ومير التدريب هنا بتعريض املتدربني :منذجة السلوك -د

 .طقيةينة يقوم هبا يف الواقع مع توضيح اخلطوات املتتابعة هلا بصورة منلصورة منوذجية لألداء وتنفيذ عملية مع
(25) . 

ويعتمد هذا األسلوب على قيام املدرب بعرض مشكلة معينة ويدعو املتدربني أن يقدموا : العصف الذهين -ذ
اآلراء من قبل و آرائهم بصورة سريعة ودون تردد يف التفكي ويعتمد هذا األسلوب على العرض السريع لالفكار 

 .(26)املتدربني ومناقشتها مع املدرب للخروج أبفكار حمددة

                                                           
 .172كامل بربر،ادارة املوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي،مرجع سابق ،ص   - 21
 .468عمر وصفي عقيلي،ادارة املوارد البشرية املعاصرة ،مرجع سابق ، ص  - 22
 .281صالح الدين عبدالباقي،إدارة االفراد، مرجع سابق،ص  - 23
 .120بن عيشي ، اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد، مرجع سابق ، ص عمار - 24
 .166، ص1998أمني الساعايت ،إدارة املوارد البشرية ، من النظرية إىل التطبيق،دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ،  - 25
 .121عمار بن عيشي ، اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد، مرجع سابق ، ص - 26
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وجتدر اإلشارة إىل عدم وجود أسلوب مثايل أو أفضل للتدريب يصلح استخدامه بصفة عامة وإمنا ختتلف أساليب 
تم اختالف حيالتدريب ابختالف الظروف واملواقف القائمة وابختالف املستو  الو يفي واملعريف للمتدربني الذي 

 أساليب التدريب يف كل مستو .

تلعب مساعدات أو معينات التدريب دورا أساسيا وذلك يف جعل التدريب مثيا ومران  :املساعدات التدريبية -4
ومتحركا وممتعا ، كما أهنا متثل جمموعة األدوات والوسائل التكنولوجية واليت ختدم املدرب يف طريقة عرضه 

ل هي الوسائ ومن أهم املساعدات ،ناقشات وتوصيله للمعارف وتدعيمه للمهاراتللمعلومات وإدارته للم
 .(27) السمعية والبصرية

 :اختيار أو حتديد املتدربني -5
املدرب هو الشخص الذي يقوم بتوجيه ونصح املتدربني وإمدادهم ابملعلومات اجلديدة وذلك : اختيار املدربني -أ

 جناح التدريب إىل حد كبي على اختيار هيئة التدريب ألنه هو منضمن برانمج حمدد وأبسلوب معني ويتوقف 
 : (28)أهم حماور العملية التدريبية ويتوقف اختيار املدرب على ما يلي

o .أسلوب التدريب 
o . املادة التدريبية 
o .لوسيلة التدريبية املراد استخدامها 
o .نوعية املتدربني 
 على الرغم من أمهية التدريب جلميع العاملني يف املنظمة إال أن بعض الربامج التدريبية تتميز :اختيار املتدربني -ب

ببعض اخلصوصيات وتستهدف نوعا معينا من العاملني وهذا األمر يتطلب من املنظمة وإدارة التدريب أن حتدد 
 .(29) نو  املتدربني وفقا لالحتياجات التدريبية

                                                           
 .346محد ماهر ،إدارة املوارد البشرية ، مرجع سابق ،صأ - 27
 .61م،ص2003علي حممد راببعه،ادارة املوارد البشرية،دار النشر والتوزيع،عمان ، االردن، - 28
 .320، مرجع سابق ، ص(مدخل اسرتاتيجي) خالد عبدالرحيم اهلييت،إدارة املوارد البشرية  - 29



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

97 
 

رف ع ميزانية التدريب من األمور املهمة اليت يستفيد منها مشرفو التدريب يف التعيعترب وض: ميزانية التدريب -6
 .(30) على التكاليف التقديرية لربامج التدريب ويؤثر هذا يف اختاذ القرار البدء يف التدريب من عدمه

 .تنفيذ الربامج التدريبية :املطلب الرابع

وإخراجه إىل حيز الوجود والواقع ، حيث تعترب هذه املرحلة مهمة وخطية إن مرحلة التنفيذ هي مرحلة إدارة الربانمج 
؛ففيها يوضح حسن وسالمة التخطيط وينعكس فشلها أو جناحها سلبا أو اجيااب على املرحلة التالية وهي مرحلة 

 .(31)التقييم

روف املادية وغي املتدربني والظقدرة املنسق واملدربني ونوعية : ج بنجاح يعتمد على عدة عوامل مثلإن تنفيذ الربانم
املادية اليت حتيط ابلربانمج ونو  الربانمج التدرييب كان يكون برانجما للقيادات اإلدارية العليا أو الوسطى أو لتدريب 

املدربني أو الربامج ذات الطابع الفين التخصصي قي احملاسبة أو املالية أو غي ذلك.وتتضمن هذه املرحلة عدة 
 .(32)ة على النحو اآليتخطوات رئيس

يتم يف هذه املرحلة إعداد احملتو  التدرييب حسب األهداف التعليمية أو : إعداد حمتوى الربانمج التدرييب .1
  .التدريبية املخطط هلا

عة احملتو  يتم اختيار طرق ووسائل الربانمج التدرييب حسب طبي: اختيار طرق ووسائل تنفيذ الربانمج التدرييب .2
 .للربانمج وخصائص املتدربني التعليمية واالجتماعيةالتعليمي 

 جناح يعد حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ الربانمج عامال هاما يف: حتديد اجلدول الزمين لتنفيذ الربانمج وتقوميه .3
ض ر الربانمج التدرييب ، إذ جيب اختيار التوقيت املناسب لتنفيذ الربانمج وذلك لضمان حضور املتدربني مبا ال يتعا

  .مع تنفيذ الربانمج مع نشاطات آخري
 

                                                           
 .248البشرية ،مرجع سابق،صامحد ماهر، ادارة املوارد  - 30
 .125عمار بن عيشي،اجتاهات التدريب وتقوميأداء االفراد،مرجع سابق ،ص - 31
ة ،اربد، يحيي بن سعيد ادحسين،فاعلية إدارة مراكز التدريب الرتبوي ومقرتحات تطويرها يف سلطنة عمان، رسالة ماجستي،جامعة اليموك، كلية الرتب - 32

 .24م،ص2012االردن،
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 .تقومي الربامج التدريبية: املطلب اخلامس

يعترب التقومي جزءا متمما لعملية التدريب وهي من أصعب وأهم مراحل العملية التدريبية وذلك ألن مسئويل وخرباء 
التدريب هلم  العاملني عن طريق إاتحة فرصتنمية املوارد البشرية والتدريب يف املنظمة مطالبون بتطوير مهارات وأداء 

 .(33)ويف الوقت نفسه مطالبون إبثبات فوائد وعائدات التدريب من خالل األدلة واإلحصائيات واألرقام

 .تقومي التدريب :أوال  

ويعرف أبنه " االجراءات اليت تستخدمها اإلدارة من أجل قيا  كفاءة وفعالية الربانمج التدرييب ومد  جناحه يف 
حتقيق االهداف احملدده وقيا  كفاءة املتدربني ومد  التغيي الذي احدثه التدريب فيهم وكذلك لقيا  كفاءة املدربني 

 :(35)(.ويشتمل تقومي التدريب على اجملاالت التالية34الذين قاموا بتنفيذ العمل التدرييب")
لبية االحتياجات كفاءته ومد  صالحيته لتهتدف عملية تقومي الربانمج التدرييب التأكد من   :الربانمج التدرييب -أ

 :التدريبية اليت صمم الربانمج من أجلها ومتر هذه العملية ابملراحل التالية
 اليت  للتأكد من دقة وسالمة خطة الربانمج وقدرهتا على حتقيق األهداف: تقومي الربانمج التدرييب قبل التنفيذ

وسائل واألنشطة لتنفيذ اهلدف ومناسبة وسائل التقومي للهدف صممت من أجل حتقيقها ومد  مالءمه األساليب وال

 الواحد.

 للتأكد من أنه يسي وفق ما هو خمطط له. :تقومي الربانمج التدرييب أثناء التنفيذ 

 ومد  ما  للتأكد من حتقيق األهداف اليت وضع الربانمج من أجل حتقيقها: تقومي الربانمج التدرييب بعد التنفيذ
تعود على املتدرب من حيث اكتسابه املعارف واملهارات واالجتاهات مع مراعاة الكلفة املالية اليت  حققه من فائدة

 أنفقت على الربانمج ومد  فاعليته.

                                                           
 .130عمار بن عيشي، اجتاهات التدريب وتقومياداء االفراد، مرجع سابق ، ص   - 33
 .140م ، ص2009، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، االردن ،(مدخل اسرتاتيجي متكامل)مؤيد سعيد السامل،إدارة املوارد البشرية  - 34
 .78م ، ص 2002الربامج التدريبية وتقوميها،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان، االردن ، ءحسن أمحد الطعاين،التدريب مفهومه وفعاليته يف بنا - 35
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 من حيث قيا  كفاءة وفعالية التدريب وقيا  إنتاجية التدريب من خالل معرفة هل مت : تقومي عائد التدريب
 من برامج التدريب وأبقل قدر ممكن من املوارد أو التكاليف.حتقيق أفضل النتائج وأقصى عائد ممكن 

املتدريب -ب
 هتدف عملية تقومي املتدربني للتحقق من كفاءة وفعالية الربانمج التدرييب حيث أن املتدربني هم الفئة املستهدفة من: ن

ل مساعدة راق العمل وغيها عوامالربانمج التدرييب ، كما تعد بيئة التدريب واألجهزة املساندة واإلمكاانت املادية وأو 
لتنفيذ الربانمج التدرييب وذلك من أجل تلبية االحتياجات التدريبية اليت مت حصرها وحتديدها أبساليب علمية حديثة 

 لد  الفئة املستهدفة حيث صمم الربانمج يف ضوئها.
املدربني -ت
هتدف عملية تقومي املدربني لتأكد من امتالكهم املهارات والكفاايت التدريبية ورفدهم ابملهارات اليت حيتاجوهنا للقيام  :

 أبدوارهم يف ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج التدريبية اليت يقومون بتصميمها.
 .الربامج التدريبية تقومي عملية مستوايت: اثنيا

تمد على إطار فكري يسعى إىل حتليل أربعة أنوا  من نتائج التدريب متثل جممل العائد إن عملية تقومي التدريب تع
 .(36) التدرييب وميكن ان جنملها على النحو التايل

يسعى من خالله إىل التأكد من مد  رضا املتدربني عن الربانمج الذي  :املستوى األول )ردود الفعل( -1
انتظموا فيه ، أي أنه يسعى إىل التثبت مما يصدرونه من ردود فعل لقيا  مستو  رضاهم عن الربانمج التدرييب 

بية يويشتمل على موضوعات مثل مستو  الربانمج ، اساليب الشرح ، قدرات ومنط املدرب ، جودة البيئة التدر 
 ، مد  حتقق االهداف التدريبية ، توصيات لتحسني الربانمج وغيها.

يعمل على قيا  مستو  التعلم وذلك من خالل جمموعة من األدوات  :املستوى الثاين )التعلم املكتسب( -2
اليت تقيس مستو  تعلم املتدربني سواء كان ذلك ابالختبارات أو التطبيق العملي الذي يسعى من خالهلا 

 رب إىل قيا  مستواهم وقدرهتم يف استيعاب ما قدم هلم طوال فرتة الربانمج التدرييب.املد

                                                           
 .26حيي بن سعيد ادحسىن ، فاعلية إدارة مراكز التدريب الرتبوي ومقرتحات تطويرها يف سلطنة عمان، مرجع سابق ،ص  - 36
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نظمة يقيس هذا املستو  مد  انتقال أثر التدريب على الفرد وامل :املستوى الثالث )التغري يف سلوك األفراد( -3
ألداء قبل حتليل ملقارنة ا ، وجيري هذا النو  من التقومي يف امليدان ، أي يف موقع العمل ويتم من خالل اجراء

 وبعد التدريب لربط التغيات بربانمج التدريب.
وهو املستو  الذي يقيس التغي الكلي أو العام الذي يطرا على  :املستوى الرابع)التغري يف أداء املنظمة( -4

دريب تقوميا تاجتاهات املؤسسة وسلوكها بتأثي من التغي الذي يطرأ على السلوك الفردي للمتدربني ويتطلب ال
متصال ومستمرا بدءا من التخطيط والتنفيذ وتقومي النتائج ومتابعة أثرها وتقدير ما بذل لتطوير األداء داخل 
املنظمة ، ويف هذا املستو  يتم قيا  التغيات يف بعض املتغيات مثل ختفيض معدل دوران العمل ، ختفيض 

 ة االنتاج وغيها.التكاليف ، ختفيض معدل التظلمات،زايدة كمية وجود

 :اخلالصة

مفهوم التدريب وأهدافه وفوائده ، ابالضافة إىل بيان املراحل االساسية لعملية التدريب وفق بينت هذه الدراسة 
املنهجية العلمية وهي )مجع وحتليل املعلومات،حتديد االحتياجات التدريبية ، ختطيط وتصميم برامج التدريب، تنفيذ 

 :تقومي برامج التدريب( وقد توصل الباحث إىل النتائج التاليةبرامج التدريب ، 

 جات، املدخالت والعمليات واملخر يففهو نظام متكامل من انحيتني، األوىل أنه متكامل  :التدريب نظام متكامل -
ياجات )مجع وحتليل املعلومات،حتديد االحت: وهي حيث جيب ان تتكامل وتتفاعل العمليات املكونة للتدريب

 ،شكل علمي صحيحب التدريبية ، ختطيط وتصميم برامج التدريب، تنفيذ برامج التدريب ، تقومي برامج التدريب(
فأي خلل يف هذه العمليات سيؤدي بال شك إىل خلل يف العملية التدريبية وعدم حتقيق أهداف التدريب بشكل  

 يف ب مع االنشطة األخر  إلدارة املوارد البشريةكامل، أما الناحية الثانية من التكامل هو أن يتكامل نظام التدري
دف إىل املالية واالنتاجية والتسويقية وغيها اليت هت مثل ويتكامل مع االنظمة االدارية والتنظيمية األخر املنظمة، 

 النهوض ابملنظمة.
لقائمني واملسؤلني انب امن جحتتاج عملية التدريب إىل خربات ومهارات فنية وإدارية : التدريب عملية إدارية وفنية -

ابعة والبشرية وغيها وتنسيق اجلهود واملتفال بد من وضوح األهداف والسياسات واخلطط واملوارد املالية عنها؛ 
املستمرة للنتائج. أما من الناحية الفنية فال بد من التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية وتصميم الربامج التدريبية 
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تقييم وحتديد املواد التعليمية والعلمية والتدريبية واختيار أساليب التدريب املناسبة للمتدربيني و  ملعاجلة فجوة األداء
 عملية التدريب بشكل مستمر لتاليف أي احنرافات قد حتد  يف مسار عملية التدريب.

ال  ميكن يفالتدريب ليس جمرد حل مؤقت ملشكلة تواجه اإلدارة أو حال بد :التدريب و يفة أساسية ومستمرة -
لإلدارة اللجوء إليه يف أي وقت أو أي  رف؛ وإمنا هو نشاط حمدد له أسسه وقوانينه وو ائفه وشروطه، 

والتدريب ليس متعلق ابلفرد فقط ولكنه عملية تكاملية تشمل املؤسسة أبكملها وخططها املستقبلية ؛ لذلك 
 فرادل حياة املؤسسة ، كما جيب ان ينظر إليه األجيب أن تنظر إليه اإلدارة على أنه و يفية أساسية ومستمرة طو 
 على أنه جزء مهم من عمله لتطوير قدراته وامكانياته يف املنظمة.

  :التوصيات

 :يوصي الباحث بعدد من التوصيات أمههاوأتسيا على ما تقدم من نتائج 

ن بداية التخطيط املراحل املختلفة متوعية إدارات التدريب أبمهية تطبيق املهنجية العلمية لعملية التدريب وفق  -
 للربانمج مرورا ابلتنفيذ وانتهاء بتقييم الربانمج التدرييب؛ حى حيقق التدريب أهدافه املخطط هلا بنجاح وفعالية.

االهتمام بعملية حتديد االحتياجات التدريبية،حيث تعترب من أهم املراحل التدريبية اليت على أساسها يتم بناء  -
التدريبية ويتوفق عليها حناح الربانمج من عدم ؛لذا جيب االهتمام ابتبا  االساليب العلمية يف حتديد الربامج 

 حتدد وتكشف فجوة االداء عند املو ف وكيفية سد هذه الفجوة ابلرابمج التدريبية االحتياجات التد ريبية اليت
 . االيت يعمل هب اليت تالمس احتياجاته واحتياجات الو يفة واملنظمة

ملناقشة فقط؛ ة وعدم االقتصار على اسلوب احملاضرة أو ايالرتكيز على االساليب ادحديثة عند تنفيذ الربامج التدريب -
م اساليب التنفيذ مبا يتوافق مع مستو  وحجم الفئة املستهدفة ومبا حيقق أهداف الربانمج وتدعيوإمنا جيب تنويع 

 .ائط واالدوات التكنولوجية ادحديثةذلك ابلوس
االهتمام بعملية تقومي العائد التدرييب ودراسة التغذية الراجعة للربانمج املنفذ؛ وهذه اخلطوة جيب أن تبدأ من  -

حث عن الطرق ؛ كما جيب البختطيط واعداد الربانمج وال تقتصر عند هناية الربنامج فقط عملية املراحل االوىل ل
 املنظمة، درييب الذي خضع له املتدرب يف واقع عمل املتدرب يفواآلليات املناسبة لكيفية تقومي أثر الربانمج الت

 وتعترب هذه اخلطوة من اخلطوات املتقدمة اليت يتم تطبيقها يف الدول املتقدمة واملنظمات الرائدة يف العامل.
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ها ماجراء املزيد من الدراسات والبحو  العلمية اليت تؤطر املنهجية العلمية لعملية التدريب وتساهم يف تقد -
  وتطورها ونضجها وفق مناذج وأساليب حديثة ومتقدمة.

 :العربية املراجع

عطا هللا حممد الشرعة،إدارة العملية التدريبية بني النظرية والتطبيق ،دار ومكتبة ادحامد للنشر والتوزيع، عمان  -1
 .18، ص2013، االردن ، 

 2001إيرتك للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، السيد عليوه، تنمية مهارات مسؤويل شؤون العاملني ، -2
 .52،ص

 .245م ،ص1975علي حممد عبدالوهاب ، إدارة االفراد منهج حتليلي، مكتبة عني مشس، -3
 .253، ص2001علي السلمى ، إدارة املوارد البشرية االسرتاتيجية ،دار غريب ،القاهرة ، -4
التنظيمي ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بيوت، كامل بربر، إدارة املوارد البشرية وكفاءة األداء  -5

 164،ص1997لبنان،
 .69،ص2006أمحد اخلطيب ، التدريب الفعال،عامل الكتب ادحديث للنشر والتوزيع ،اربد االردن، -6
أمحد بن محد الصبحي ،تصور مقرتح لتطوير أداء املدربني يف مراكز التدريب الرتبوي التابعة لوزارة الرتبية  -7

تعليم يف سلطنة عمان، رسالة ماجستي، جامعة اللسطان قابو  ، كلية الرتبية ، مسقط، سلطنة عمان وال
 .27م، ص 2010،

 م، ص2001السيد عليوة، حتديد االحتياجات التدريبية ،إيرتاك للنشر والتوزيع ، مصر،  -8
مان ، االردن، التوزيع ، عبالل خلف السكارنة، حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية ،دار املسية للنشر و  -9

 .106م ، ص 2011
 1997كامل بربر،إدارة املوارد البشريةوكفاءة األداء التنظيمي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،بيوت، -10

 .165،ص 
 .108م ، ص1995حممد توفيق الطيب ، مدخل للتسيي وو ائف املسي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، -11



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

103 
 

، 1998ملوارد البشرية ، من النظرية إىل التطبيق،دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، أمني الساعايت ،إدارة ا -12
 .166ص

 .61م،ص2003لي حممد راببعه،ادارة املوارد البشرية،دار النشر والتوزيع،عمان ، االردن،ع -13
سالة ر حيي بن سعيد ادحسين،فاعلية إدارة مراكز التدريب الرتبوي ومقرتحات تطويرها يف سلطنة عمان،  -14

 .24م،ص2012ماجستي،جامعة اليموك، كلية الرتبية ،اربد، االردن،
ن ، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، االرد(مدخل اسرتاتيجي متكامل)مؤيد سعيد السامل،إدارة املوارد البشرية  -15

 .140م ، ص2009،
روق للنشر وتقوميها،دار الشحسن أمحد الطعاين،التدريب مفهومه وفعاليته يف بناء الربامج التدريبية  -16

 .78م ، ص 2002والتوزيع،عمان، االردن ،
 

 :املراجع االجنبية
− Agarwal, V. Daniel, N. & Naik, N. (2007). "Role of Managerial Incentives and 

Discretion in Hedge Fund Performance". Working Paper. London BusinessSchool. 

 

− Anand, M. Sahay, B. & Saha, S. (2005). "Balanced Scorecard in Indian 

Companies". The Journal for Decision Makers. (30)2. 11-25. 

 

− Appiah, B. (2010). "The Impact of Training on Employee Performance A Case 

Study of HFC Bank. UN published Thesis. Ashesi University College. 

 

− Barnow, B. & Smith, J. (2008). "Performance Management of U.S. Job 

Training ProgramsLessons from the Job Training Partnership Act". Public Finance 

and Management. (4)3. 24-43. 

 

− Bodimer, J. (2010). "Use Training and Development to Motivate Staff. Building 

Your Employee Training and Development Program. Department of Labor. 

(USDOL) (2000) Core and Customer Satisfaction Performance Measures for the 

Workforce Investment System". Training and Employment Guidance Letter. (1). 7-

99. 

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 5, No:4 , 2019 

 

104 
 

 ( : مخطط  يوضح خطوات مراحل عملية التدريب وفق المنهجية العلمية37رقم )ملحق 

 

 

 

 

                                                           
 فق املنهجية العلمية.خمطط مقرتح من الباحث يوضح اخلطوات الصحيح ملراحل عملية التدريب و  37
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