ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١

اٌّإرّش اٌؼشث ٟاألٚي ٌٍزذس٠ت ٚرّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ -سؤ٠خ ِغزمجٍ١خ
ػٕٛاْ اٌٛسلخ<

رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ
ِمذَ اٌٛسلخ<
اٌذوزٛس وّبي ٔٛ٠ظ

_ رؼش٠ف االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ:
يعرف االحتياج لغة بأنو االفتقار والنقص ،والحاجة تعني القصور عن المبمغ المطموب
( .)1واالحتياج ىو ما يتطمبو الشيء الستكمال نقص أو قصور فيو (.)2

أما االحتياجات التدريبية فيعرفيا درويش وتكال بأنيا :مجموعة التغيرات المطموب إحداثيا

في الفرد والمتعمقة بمعارفو ،ومياراتو  ،وخبراتو ،وسموكو ،واتجاىاتو لجعمو الئقاً لشغل وظيفة أعمى،

أو ألداء اختصاصات وواجبات وظيفتو الحالية بكفاءة عالية (.)3

ىذا ويعرف البعض االحتياج التدريبي بأنو التفاوت بين ما ىو كائن وما يجب أن يكون.

ولموصول إلى تحديد االحتياجات التدريبية فانو يجب أن نحدد السموك أو األداء المراد تغييره أو

تطويره ،والسموك أو األداء المستيدف بعد التدريب ،ويالحظ أن االختالف أو الفرق بين السموك أو
األداء المستيدف ىو األساس لمعرفة درجة االحتياج التدريبي الذي نسعى لموصول أليو(.)4

وىناك من يعرف االحتياجات التدريبية بأنيا جوانب النقص التي قد يتسم بيا أداء العاممين

في منظمة ما – ألي سبب من األسباب والتي يجب أن تتضمنيا برامج التدريب المقدمة إلى ىؤالء
العاممين بما يعمل عمى تحسين ىذا األداء (.)5

ويمكن الخروج من المفاىيم المختمفة لالحتياجات التدريبية باآلتي :

 إنيا معمومات واتجاىات وميارات وقدرات معينو -فنية أو سموكية يراد تنميتيا أو تغييرىا أو
تعديميا.

 إنيا تمثل نواحي ضعف أو نقص فنية أو إنسانية ،حالية أو محتممة في قدرات العاممين أو
معموماتيم أو اتجاىاتيم أو مشكالت محددة يراد حميا

 إنيا عممية مستمرة غير منتيية وذلك نتيجة لمتغييرات التنظيمية أو التكنولوجية أو اإلنسانية
أو بسبب الترقيات أو التنقالت ،التوسعات  ،عمميات التطوير ،أو بسبب بعض المشكالت
غير المتوقعة وغيرىا من الظروف التي تتطمب إعداداً وتدريباً مالئماً ومستم اًر لمواجيتيا.

 إنيا توفر ما يمكن تسميتو باستم اررية النضج والتقويم الذاتي ،فتحديد االحتياجات التدريبية
يسمح بالم ارجعة المستمرة لمواقع ودوره في الوصول إلى وضع افضل.

 إنيا بوجو عام أىداف لمتدريب تسعى المنظمة إلى تحقيقيا ،فالتدريب ال يكون إال إذا كانت
ىناك احتياجات تدريبية.

وبما أن الميمة األساسية لمتدريب ىي توفير برامج لتنمية الموارد البشرية .ولضمان تقديم

ىذه البرامج في الوقت المناسب لذا يجب أن يتم تخطيط وتنفيذ العديد من األنشطة الميمة ضمن
عمميات التدريب والتطوير .ومن أىم ىذه األنشطة تحديد االحتياجات .وتعتبر عممية تحديد

االحتياجات التدريبية عممية ميمة وحاسمة لنجاح البرامج التدريبية ،وذلك ألن تحديد االحتياجات

التدريبية يتطمب ما يمي (:)6

 تحديد األفراد المطموب تدريبيم ونوع التدريب المطموب ومدة البرامج والنتائج المتوقعة منيم.

 يحدد لمتدريب أىدافو بدقة ،كما يتقرر في ضوئيا تصميم محتوى البرامج التدريبية ،والوسائل
المستخدمة في التدريب واختيار المتدربين ،وكذلك تقييم برامج التدريب.

 يساىم في تحديد المسافة بين المستوى الذي يكون عميو المتدرب قبل بدء التدريب ،والمستوى
الذي نأمل وصولو إليو عند نيايتو ،إذ إن تقدير االحتياجات التدريبية وقياسيا قياسا عمميا

ىو الوسيمة المثمى لتحديد القدر المطموب تزويده لممتدربين كماً وكيفاً من المعمومات

واالتجاىات والخبرات اليادفة إلى إحداث التطوير ورفع الكفاءة المينية.

 يساعد في تشخيص مشكمة ما ،ويساعد عمى عممية التخطيط لحميا ،ويبين مدى استحقاقية
برامج التدريب من عدميا.

 يسيم في تخفيض النفقات والتقميل من اإلىدار من خالل تحقيق أىداف التطوير بصورة

شاممة ،ورفع معدل كفاءة األداء والحصول عمى مستوى أعمى من إنتاجية العمل التي يتم
تحقيقيا عن طريق التدريب.

إضافة إلى ذلك فإن المعمومات التي يتم الحصول عمييا في عممية تحديد االحتياجات التدريبية
يمكن أن تستخدم في عممية التنبؤ باالحتياجات التدريبية المستقبمية.

وعمى الرغم من كثرة الحديث عن االحتياجات التدريبية ،فان ذلك لم يقابمو – لألسف –

القدر الذي تستحقو من االىتمام والجدية في التنفيذ ،فعندما سئل كل من "بالك وموتن" & Blake
 Moutonعن أىم القضايا الخالفية في مجال تنمية الموارد البشرية أجابا إلى أن االستجابة إلى

االحتياجات عمى أساس مجرد اإلحساس والشعور وليس عمى أساس االحتياجات الفعمية ىي المشكمة
األولى التي تواجو المتخصصين في مجال التدريب والتطوير .ولقد صاغ ىوفمان  Hoffmanذلك
بشكل قاطع عندما ذكر أنو قد تم تصميم معظم البرامج التدريبية بدون تحديد لالحتياجات الفعمية

(.)7

ىذا وقد أشار كل من جون مارشال وساره كالدويل  Marshall & Caldwellإلى أن

مشاركة المتدربين في تحديد احتياجاتيم التدريبية إنما يؤدي إلى إقباليم بحماس عمى حضور الدورات
التدريبية وذلك التفاق احتياجاتيم التدريبية الحقيقية مع أىدافيا ومضمونيا ( .)8ويرى إدجار دال

 Daleأن تبنى المتدربين ألىداف الدورات التدريبية التي سيحضرونيا واشتراكيم في تحديد

احتياجاتيم التدريبية يسيم بالفعل في القضاء عمى السمبيات التي قد تعترض عقدىا .ىذا فضال عن
أن المتدربين الذين يشاركون في تحديد احتياجاتيم التدريبية إنما يصبحون أكثر مقدرة عمى النقد

الذاتي ،ومعرفة لطاقتيم المينية ،ويستفسرون عن كل عمل يقومون بو(. )9

 _4أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:
إن عممية تحديد االحتياجات التدريبية عممية ميمة وحاسمة لفعالية البرامج التدريبية وذلك

لألسباب التالية(:)11

أ-

ئْ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٘ ٛاألعبط ٌىً ػٕبطش اٌؼٍّ١خ اٌزذس٠ج١خ ٚأّ٘ٙب ػٍّ١خ
رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خٚ ،رظِّ ُ١ؾز ٞٛاٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٔٚ ٟشبؽبرٗٚ ،رمُ١١
اٌجشٔبِظ اٌزذس٠ج .ٟفزؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٠ؼذ ِإششا ٛ٠عٗ اٌزذس٠ت رٛعٙ١ب طؾ١ؾب
ف ٟرٍه اٌؼٍّ١بد اٌفشػ١خ.

ة٠ -غبػذ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ف ٟاٌزشو١ض ػٍ ٝاألداء اٌؾغٓٚ ،اٌٙذف األعبعِٓ ٟ
اٌزذس٠ت.
دٛ٠ -ػؼ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ األفشاد اٌّطٍٛة رذس٠جٛٔٚ ،ُٙع اٌزذس٠ت اٌّطٍٛة،
ٚإٌزبئظ اٌّزٛلؼخ ِٕ.ُٙ
س -ف ٟغ١بة رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ أ ٚرؾذ٠ذ٘ب ثشىً غ١ش دل١ك ،ئػبػخ اٌغٙذ ٚاٌٛلذ
ٚاٌّبي.
ونظ ار لكون عممية تحديد االحتياجات التدريبية ليس عمال سيال كما يظن البعض ،فيو عمل
مسحي منظم يكون في العادة عبارة عن جيد تعاوني جماعي تضطمع بو كافة أجيزة المنظمة بغية

معاينة وفحص الفجوة ما بين أىداف محددة و وضع قائم فعال ،ويكون ىذا الجيد في صورة برنامج

منظم أساسو وغرضو تحديد االحتياجات التدريبية لممتدربين ،والتي تنبع من احتياجيم الفعمي في
الجوانب التي يشعرون بنقص في معرفتيم أو إتقانيم ليا .فانو قد يشترك في تحديدىا عدد من

الجيات ذات العالقة وفقا لمستوى وموقع المتدربين المستيدفين ،وتبعا لميدف العام المراد تحقيقو.

 -5مصادر تحديد االحتياجات التدريبية:

فانو يمكن لجية واحدة أو أكثر من الجيات التالية اإلسيام في تحديد االحتياجات

التدريبية(:)11
أ -اٌّزذسة ألٔٗ اٌشخض اٌٛؽ١ذ اٌز٠ ٞشؼش ثغٛأت اٌمظٛس ٌذ ٗ٠أوضش ِٓ غ١شٖ.
ة -اٌشئ١ظ اٌّجبشش اٌز٠ ٞششف ػٍ ٝاٌّزذسة اٌّشاد رؾذ٠ذ اؽز١بعبرٗ اٌزذس٠ج١خ .

د -اخزظبط ٟاٌزذس٠ت  ٛ٘ٚاٌشخض اٌّزفشؽ ٌشإ ْٚاٌزذس٠ت اٌفٕ١خ ٚاٌز ٞرمغ ػٍ ٝػبرمٗ
ِغإ١ٌٚبد رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ.
س -اٌخج١ش اٌّزخظض ٚاٌّغزشبس  ٛ٘ٚاٌشخض اٌزٕ٠ ٞزّ ٟئٌ١٘ ٝئٗ رذس٠ج١خ أ ٚاعزشبس٠خ
ِغزمٍخ ِزخظظخ ف ٟاٌزذس٠ت ٚرؾذ٠ذ اؽز١بعٗ.
ط -اإلداسح اٌؼٍ١ب (اٌّؾٍ١خ أ ٚاٌّشوض٠خ) ٚرٌه ثؾىُ ئششافٙب اٌؼبَ ػٍ ٝاٌّزذسةٚٚ ،عٛد
اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ ٌذٙ٠ب ػٕٗ ؽٛي فزشح ػٍّٗ فِٛ ٟلؼٗ اٌزبثغ ٌٙب.

ػِ -شاوض اٌزذس٠ت اٌّخزظخ  ٟ٘ٚاٌز ٟرؼزجش ثّضبثخ ثٛ١د اٌخجشح اٌّزخظظخ ٚ ،اٌز ٟرّزٍه
ِٓ اٌخجشاد اٌطٍ٠ٛخ ٚاٌزمٕ١بد ٚاٌطشق اٌّغؾ١خ ِب ٠إٍ٘ٙب ٌٍؼت دٚس ثبسص ِٚإصش فٟ
شإ ْٚاٌزذس٠ت.
ولكن ال يمكن ألي جية من ىذه الجيات تحديد االحتياجات التدريبية دون وجود الطرف

المباشر وىو المتدرب ،واال أصبح ىدف البرنامج التدريبي المبني عمى ىذا التحديد غير مفيوم

تماما عنده ،وأصبح محتوى البرنامج ال يمس الحاجات الحقيقية لو بالصورة الكافية مما يقمل إن لم
يفقد قيمتو ،وال يمكن لمقائمين عميو التأكد فيما بعد من مدى تحقيق أىدافو.

 -6أصناف االحتياجات التدريبية:

ىناك عدة طرق لتصنيف االحتياجات التدريبية منيا (:)12
-1تصنيفيا حسب اليدف ،أي تصنيفيا إلى_:
أ-

احتياجات عادية لتحسين أداء األفراد ،مثل دورات المدرسين المعينين حديثا في أصول

التدريس أو في األساليب التربوية.

ب -احتياجات تشغيمية لرفع كفاءة العمل مثل الدورات المتعمقة بكيفية استخدام نظام إداري
جديد أو طريقة عمل جديدة.

ت -احتياجات تطويرية لزيادة فعالية المنظمة ،مثل دورات إعداد كوادر متكاممة لتشغيل وحدة
فنية ،أو تخصيص منح لمراغبين في العمل مستقبال في المنظمة أو العاممين حاليا بيدف
تأمين الحصول عمى كوادر ماىرة مستقبال حسب خطة االحتياجات من الكوادر.

-2تصنيفيا حسب الفترة الزمنية ،أي تصنيفيا إلى-:
أ-

احتياجات عاجمة (آنية-غير مخططة).

ب -احتياجات قريبة المدى ( مخططة).

ت -احتياجات مستقبمية (تطويرية /خطة بعيدة المدى).

-3تصنيفيا حسب حجم التدريب أو كثافتو ،أي تصنيفيا إلى-:
أ-

احتياجات فردية.

ب -احتياجات جماعية.
-4تصنيفيا حسب طريقة التدريب أو أسموبو ،أي تصنيفيا إلى-:
أ-

احتياجات لتدريب عممي في الموقع  /تطبيقي.

ب -احتياجات لتدريب معرفي في قاعات /نظري.

-5تصنيفيا حسب مكان التدريب أو جيتو ،أي تصنيفيا إلى-:
أ-

احتياجات تدريبية أثناء العمل اعتماد عمى الخبرات الداخمية.

ب -احتياجات تدريبية خارج العمل اعتمادا عمى مراكز وىيئات تدريبية أو مؤسسات مماثمة.

 -7مستويات االحتياجات التدريبية
ّ٠ٚىٓ إٌظش ئٌِ ٝغز٠ٛبد االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٚأطٕبفٙب ِٓ ؽ١ش (<)35
أ-

ِغز ٜٛاألفشاد< ٘ٚزٖ ٘ٔ ٟمطخ اٌجذا٠خ ف ٟػٍّ١خ رؾذ٠ذ االؽز١بعبد .فىً ِٛظف ؽبعبد
فش٠ذح رشرجؾ ثٕٛع ٚظ١فزٗ ٚؽج١ؼزٙبٚ ،خٍف١زٗ اٌؼٍّ١خ ٚاٌضمبف١خٚ ،خجشارٗ اٌؼٍّ١خ
ٚشخظ١زٗٚ .اْ اٌزشو١ض ػٍ ٝاالؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌألفشاد ٠غؼً ِٓ اٌّّىٓ ٚػغ ثشٔبِظ
رذس٠جٍ٠ ٟج ٟرٍه اٌؾبعبد ،وّب ٠غ ًٙرؾم١ك ٔزبئظ ٠أٍِٙب ٠ٚذسوٙب األفشاد أطؾبة اٌؼاللخ.

ةِ -غز ٜٛاٌغّبػبد < ٕ٘ٚب رزؼٍك اٌؾبعبد ثّغّٛػخ ِٓ ِذ٠شِٚ ٓ٠غئ ٓ١ٌٛأِ ٚششفٓ١
ٌ ُٙؽبعبد رذس٠ج١خ ِشزشوخ.
دِ -غز ٜٛاٌزٕظ < ُ١ئْ األفشاد ٚاٌغّبػبد ٠ؼٍّ ْٛف ٟرٕظٕ٘ ِٓٚ ،ُ١ب فبْ إٌّظّبد لذ
رغّغ اٌؾبعبد اٌفشد٠خ ٚؽبعبد اٌغّبػبد ٚرظُّ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٚفك اٌّٛاسد اٌّزبؽخ
ٌٍزٛف١ك ث ٓ١ؽبعبد األفشاد ٚاٌغّبػبد ِٓ عٙخٚ ،ؽبعبد اٌزٕظ ُ١وىً ِٓ عٙخ أخش.ٜ
ٚوزٌه فبْ اٌّغئ ٓ١ٌٛف ٟإٌّظّبد لذ ٠ؾذد ْٚاٌؾبعبد اٌزذس٠ج١خ ٌّؼبٌغخ ِشىالد رزؼٍك
ثبٌزٕظِ ُ١ضً صمبفخ إٌّظّخٚ ،ل ُ١اٌؼبٍِ ٓ١فٙ١بٚ ،ػاللبر ُٙاإلٔغبٔ١خٚ ،أعبٌ١ت االرظبالد
ٚارخبر اٌمشاس ثٙبٚ ،ثبٌزبٌ٠ ٟظّّ ْٛثشاِظ رذس٠ج١خ رؼبٌظ رٍه اٌّشىالد ٕ٠ٚؼُ ئٌٙ١ب
ػبٍِ ْٛف ٟإٌّظّخ ِ ِٓٚغز ٜٛئداس ٞأ ٚػذح ِغز٠ٛبد.
سِ -غز ٜٛاٌٛؽٓ (اٌمطش) < ٕ٘ٚب رغشِ ٞغٛؽب ػبِخ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌٛؽٓ فزؾذد
االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ف ٟعّ١غ اٌمطبػبد اإلٔزبع١خ ٚاٌخذِ١خ .رّ١ٙذا ٌٛػغ ثشاِظ رذس٠ج١خ
ػبِخ ٌٍؼبٍِ ٓ١ف ٟرٍه اٌمطبػبدٚ .لذ ٠أخز رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٕ٘ب شىً اٌّذ٠شٓ٠
ف ٟاٌمطش أِ ٚذ٠ش ٞاٌزغ٠ٛك ف ٟعّ١غ اٌٛصاساد اٌؼبِخ.
طِ -غز ٜٛاأللبٌٕ٘ٚ < ُ١ب ٠غش ٞرؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌمطبع ئٔزبع ٟأِ ٚذ٠شِٓ ٓ٠
ػذح ألطبس ٠ؼّ ُٙئلٍ ُ١عغشافٚ ٟاؽذ ٠غّغ ث ٓ١ألطبسٖ خظبئض صمبف١خ أ ٚع١بع١خ أٚ
الزظبد٠خ ِشزشوخ.
ػِ -غز ٜٛاٌؼبٌُ (اٌّغز ٜٛاٌذٔ < )ٌٟٚز١غخ ٌزشبثه اٌؼبٌُ ٚرشاثؾ أعضائٗ ثغجت صٛسح
اٌّٛاطالد ٚاالرظبالدٔٚ ،شٛء أعٛاق ػبٌّ١خ ،فأٔخ لذ رؾذد االؽز١بعبد ٌفئخ ِؼٕ١خ ِٓ

اٌّذ٠ش ٓ٠أ ٚاٌمطبػبد اإلٔزبع١خ ،أٌّ ٚؼبٌغخ ِشىالد راد ؽبثغ دِ ٌٟٚضً اٌفمش أٚ
اإلعىبْ أ ٚرٍٛس اٌج١ئخٚ .لذ رغ ُٙإٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ ئعٙبِب ٚاػؾب فِ ٟضً رٍه اٌؼٍّ١خ .
ئْ رٕبٚي االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ أ٠ب وبٔذ ِذاخٍخ ،فبٔٗ ٕ٠ظت ػٍ ٝو١ف١خ اٌزٛطً ثظٛسح
ِٛػٛػ١خ ٚدل١مخ ئٌ ٝؽغُ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌّطٍٛثخ ٛٔٚػٙب.
 -6مداخل تحديد االحتياجات التدريبية:
ٚرىبد رغّغ أدث١بد اٌزذس٠ت ػٍ ٝأْ ِذاخً رؾذ٠ذ االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ صالصخ ٘<)36( ٟ
ِ -3ذخً رؾٍ ً١إٌّظّخ < ٠ٚزؼّٓ دساعخ إٌّظّخ وىً ِٓ ؽ١ش اٌغٛأت اٌزبٌ١خ<
أ-

أ٘ذاف إٌّظّخ ِٛ ٚاسد٘ب ٚأعبٌ١ت اٌؼًّ فٙ١ب.

ة -رؾٍ ً١اٌ١ٙىً اٌزٕظٚ ّٟ١ع١بعبد إٌّظّخ ٚاٌمٛأٚ ٓ١األٔظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد اٌخبطخ
اٌّزؼٍمخ ثبٌزذس٠ت ِٓ ؽ١ش ٚػغ اٌزذس٠ت اٌؾبٌ ٟف ٟوً لغُ ِٓ ألغبَ إٌّظّخٕ٘ٚ ،ب
رغش ٞدساعخ فؼبٌ١بد اٌزذس٠ت ٚأٔٛاػٗٚ ،اٌّشىالد اٌزذس٠ج١خٚ ،اٌّٛاد اٌّزبؽخ،
ٚاالؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ اٌّغزمجٍ١خِٚ ،ب ٠زظً ثزٌه ِٓ لؼب٠ب.
د -دساعخ ٚرؾٍ ً١اٌم ٜٛاٌؼبٍِخ.
س -رؾٍِ ً١إششاد اٌؼًّ.
ط -رؾٍ ً١إٌّبؿ اٌزٕظ.ّٟ١
ِ -4ذخً رؾٍ ً١اٌٛظ١فخ< ٠ٚغش ٞرؾٍ ً١اٌٛظ١فخ ِٓ دساعخ ٚطف اٌٛظ١فخ ِٛٚاطفبد اٌٛظ١فخ.
ٕ٘ٚب رغشِ ٞمبسٔخ ٚطف اٌٛظ١فخ ثّٛاطفبد شبغً اٌٛظ١فخ ٚاعزٕجبؽ أُ٘ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد
ٚاٌىفب٠بد ٚاٌمذساد ٚاٌظفبد اٌز ٟرٕمض شبغٍ ٟاٌٛظبئف .وّب لذ رغشِ ٞمبسٔخ ِٛاطفبد
اٌٛظ١فخ اٌّطٍٛثخ ثّٛاطفبد اٌٛظ١فخ اٌٛالؼ١خ اٌؾبٌ١خ اٌّزٛفشح ٌذ ٜشبغً ٚظبئف ِؼٕ١خٕ٘ٚ .ب
٠م َٛاٌّخطؾ ٌٍزذس٠ت ثغّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ثبٌٛظ١فخ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٙبساد
ٚاٌمذساد اٌؼشٚس٠خ ألدائٙبٚ .اٌغشع ِٓ رٌه رؾذ٠ذ ِب ٠غت أْ ٠ؼشفٗ اٌّٛظف ٌزأد٠خ رٍه اٌٛظ١فخ
أ ٚاٌّّٙخ ِٓ اعً اٌٛطٛي ئٌ ٝاأل٘ذاف اٌّشعٛحٚ .ثبإلػبفخ ئٌ ٝرٌه٠ ،م َٛاٌّخطؾ ٌٍزذس٠ت
ثزؾٍِ ً١غإ١ٌٚبد اٌٛظ١فخ أ ٚاٌؼٍّ١خ اٌّزؼّٕخ ف ٟوً ِّٙخٚ ،غبٌجب ِب ٠أخز اٌزٛط١ف اٌٛظ١فٟ
وأعبط ٌٍؾظٛي ػٍِ ٝضً رٍه اٌّؼٍِٛبدّ٠ٚ .ىٓ اعزخذاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّغّؼخ ػٓ اٌٛظبئف
اٌؾبٌ١خ ٚاٌّغزمجٍ١خ ٌزؾذ٠ذ ِب ٠غت أْ ٠ذسة ػٍ١خ اٌّٛظف٘ٚ .زا ٠زطٍت رؾذ٠ذ وً ِؼب١٠ش األداء
ٚاٌٛاعجبد ٚاٌّٙبَ اٌز ٟرزؼّٕٙب اٌٛظ١فخ ٚؽش٠مخ أدائٙب ثبإلػبفخ ئٌ ٝاٌّؼبسف ٚاٌىفب٠بد اٌالصِخ

ألدائٙبٚ .ثٙزا ،فبْ ثشٔبِظ اٌزذس٠ت ّ٠ىٓ أْ ٠مذَ ػبئذا ٚاعزضّبسا ِٕبعجب ئرا اسرجؾ ِجبششح ِغ
اٌؼًّ ال ِغ شبغً اٌٛظ١فخ.
أِب ؽشق رؾٍ ً١اٌؼٍّ١بد (اٌٛظ١فخ) فأٙب وض١شح ،أال أٗ ّ٠ىٕٕب رمغ ُ١اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد
اٌّطٍٛثخ ٌؼٍّ١خ اٌزؾٍ ً١ئٌ ٝصالصخ أٔٛاع (<)37
أ-

ِؼٍِٛبد رزؼٍك ثٛاعجبد ِٙٚبَ اٌٛظ١فخ.

ةِ -ؼٍِٛبد رزؼٍك ثبٌّغإ١ٌٚبد اٌّزشرجخ ػٍ ٝشبغً اٌٛظ١فخ ؽز٠ ٝزّىٓ ِٓ أدائٙب.
دِ -ؼٍِٛبد رزؼٍك ثبٌّٙبساد ٚاٌىفب٠بد ٚاٌّؼشفخ اٌؼشٚس٠خ إلٔغبص ٘زٖ اٌّّٙبد ثشىً
وبف ِٚشع.
 ٚأخ١شا فبْ اٌؼٕبطش األعبع١خ اٌز ٟرشٍّٙب ػٍّ ٗ١رؾٍ( ً١اٌٛظبئف) ّ٠ىٓ رٍخ١ظٙب وبألرٟ
(<)38
أ-

اعُ اٌٛظ١فخ ِٛٚلؼٙب ف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظ.ّٟ١

ة -خالطخ اٌٛظ١فخ ،عٍّخ أ ٚعٍّز ٓ١رؼط ٟفىشح ػبِخ ػٓ اٌٛظ١فخ.
د -اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ٘ٚ ،زٖ ػبدح رزطٍت الئؾخ وبٍِخ ٌٍّّٙبد اٌز ٟرشٍّٙب اٌٛظ١فخِ ،غ
اإلشبسح ئٌ ٝرٛص٠غ ٚلذ اٌّٛظف ث٘ ٓ١زٖ اٌّّٙبد.
س -ػاللخ اٌٛظ١فخ ثبٌٛظبئف األخش ٜف ٟاٌ١ٙىً اٌزٕظِ ( ّٟ١ب فٛلٙب ِٚب رؾزٙب ِجبششح).
ط -اإلششاف ٠ٚمظذ ثٗ ػذد اٌز٠ ٞششف ػٍ ُٙ١شبغً اٌٛظ١فخ ٚاعّبء ٚظبئف.ُٙ
ٚرغزخذَ ػذح ثذائً ٌزؾٍ ً١اٌٛظ١فخ أّ٘ٙب< اٌّمبثٍخٚ ،اٌّالؽظخ ٚ ،االعزج١بْٚ ،رؾًٍ١
اٌّشىالد (ٚ ،)39لذ ٔغزؼ ٓ١ثبٌزؾٍ ً١اٌٛظ١فٌ ٟزمذ٠ش اٌؾبعخ اٌزذس٠ج١خ ،آ ٞإٌظشح ئٌ ٝاٌٛطف
اٌٛظ١فِٛٚ ٟاطفبد اٌٛظ١فخ (.)3:
ِ -5ذخً رؾٍ ً١اٌفشد< ٔٚؾبٚي ٕ٘ب أْ ٔم١ظ أداء اٌفشد فٚ ٟظ١فزٗٚ ،رؾذ٠ذ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد
ٚاالرغب٘بد اٌالصِخ ٌزط٠ٛش أدائٕٗ٠ٚ ،ظت اٌزؾٍٕ٘ ً١ب ػٍ ٝاٌؼبًِ ١ٌٚظ ػٍ ٝاٌٛظ١فخٔٚ .غزخذَ
ف٘ ٟزا اٌّذخً أعٍٛة اٌّالؽظخ أ ٚاٌّمبثٍخ أ ٚرمبس٠ش رم ُ١١األداء ،أ ٚرٛص٠غ لٛائُ سطذ
االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ػٍ ٝػذد األفشاد.
 -9تحديد نوع االحتياجات الضرورية للمتدرب:
رخزٍف االؽز١بعبد اٌزذس٠ج١خ ٌىً رذس٠ت٘ٚ ،زٖ االؽز١بعبد ٘ ٟثّضبثخ األعجبة اٌز ٟرذػٛ
ئٌ ٝرٕظ ُ١اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ثبخزالف أشىبٌٙب فٕٙبن ثشاِظ اإلػذادٚ ،ثشاِظ اٌزط٠ٛش ٚاٌزغذ٠ذ
ٚاٌزضم١ف ٚغ١ش٘ب٠ٚ .ؾزبط اٌّزذسة ػِّٛب ٌى٠ ٟغزف١ذٚا ِٓ ثشاِظ اٌزذس٠ت ئٌ<ٝ

 -3رٛف١ش ِذسث ٓ١أوفبء<
ئْ اٌّذسة اٌز ٞال ٠ؼشف أعبٌ١ت اٌزذس٠ت ،لذ ٠ىِ ْٛؼٍُ غ١ش ٔبعؼٚ ،رٌه ٠شعغ ئٌ ٝأؽذ األعجبة
اٌزبٌ١خ (;<)3
أ-

لذ ٠زغبً٘ اٌّذسة رذس٠ظ وً اٌؼٍّ١خٚ ،رٌه ألٔٙب أطجؾذ ِٓ اٌضٛاثذ ٌذٌٚ ،ٗ٠ىٓ
اٌّزذسة ال ٠ؼشف رٌه ،ػٍ ٝاٌّذسة ئرْ سثؾ عّ١غ اٌّؼٍِٛبد األعبع١خ ٚرمذّٙ٠ب ئٌٝ
اٌّزذسة.

ة -لذ ٠شوض اٌّذسة ػٍ ٝثؼغ األِٛس اٌز٠ ٟؼزمذ ثأّ٘١زٙب ٠ٚغزغشق فٙ١ب ٚلزب ؽ٠ٛال.
د -لذ ٠ى ْٛاٌّزذسة غ١ش طجٛس ِغ ثؼغ اٌّزذسث ٓ١اٌز ٓ٠ال ٠ف ّْٛٙثغشػخ ِٓٚ ،صُ
٠ؼزمذ أْ ٘زا اٌّزذسة ثٍ١ذ.
س -لذ ٠غذ طؼٛثخ ف ٟاٌزذس٠ظ ٚاعزخذاَ اٌىٍّبد إٌّبعجخ اٌز ٟرٛطً اٌّؼٕ.ٝ
ط -لذ ٠ى ْٛاٌّذسة ػذائ١ب ارغبٖ اٌّزذسةٚ ،رٌه ثغت ػذَ ِؼشفزٗ ف ٟاٌؼاللبد اإلٔغبٔ١خ،
فبٌّذسة اٌغ١ذ ٠غزط١غ اوزغبة صمخ اٌّزذسثٚ ٓ١رؼب.ُٙٔٚ
ٕ٘ ِٓٚب ٠غت أْ ٠ى ْٛاٌّذسة ٍِّب ثأعبٌ١ت اٌزؼٍ ُ١ئٌّبِب ربِبٚ ،رٌه إلؽذاس األصش
اٌّطٍٛة .ئْ ٕ٘بن اػزجبساد ػذ٠ذح ػٍ ٝاٌّذسث ٓ١أْ ٠ؼؼ٘ٛب ف ٟاػزجبسُ٘ .فّضال اٌفشٚق اٌفشد٠خ
ث ٓ١اٌّزذسث ٓ١رإصش ثطش٠مٗ أ ٚثأخش ٜػٍٔ ٝزبئظ اٌزذس٠تٕ٠ٚ ،جغ ٟأْ ٠زُ رؼذ ً٠اٌزذس٠ت ٌ١زالءَ
ِغ ِضً ٘زٖ اٌفشٚق .فبألفشاد اٌىجبس ف ٟاٌغٓ رى ْٛعشػخ االعزغبثخ ٌذ ُٙ٠أثطأ ِٓ غ١شُ٘ٚ ،رٕشأ
ػٓ ٘زٖ اٌفشٚق ػبِخ ِٓ االخزالفبد ف ٟاٌمذساد اٌؼمٍ١خ ٚاٌؾشو١خ (.)42
ئْ وجبس اٌغٓ ٠ززوش ْٚثذسعخ الً ِّٓ ٠ظغش ُٙٔٚعٕب٘ٚ ،زا ِزؼٍك ثؼؼف راوشرُٙ
لظ١شح اٌّذ٘ٚ ،ٜزا اٌؼؼف ِٓ شأٔٗ أْ ٠مًٍ ِٓ فشص اٌزمذَ ف ٟاٌزؼٍُ أصٕبء ػٍّ١خ اٌزذس٠ت،
خبطخ فِٛ ٟالف ِضً ؽً اٌّشىالدٌٚ ،زٌه ِٓ اٌّالؽع أْ أداء وجبس اٌغٓ ف ٟاٌّٙبَ اٌز ٟرزىْٛ
ِٓ ػذح خطٛاد ٠ى ْٛالً ِٓ عشػخ ٌٚىٓ اوضش دلٗ ()43
فبٌّذسة اٌغ١ذ ٘ ٛاٌز٠ ٞى ْٛػٍ ٝلذس ٚاعغ ِٓ اٌّؼشفخ ثبٌٕظش٠بد إٌفغ١خ ٚاٌزشث٠ٛخ
اٌخبطخ اٌز ٟرفغش ػٍّ١بد اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌفشٚق اٌفشد٠خ ث ٓ١األفشاد ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝئرمبْ
ِٙبساد اعزخذاَ ِؼٕ١بد اٌزذس٠ت.
-4رٛف١ش ِىبْ ِالئُ<
ٕ٠جغ ٟأْ ٠زٛفش فِ ٟىبْ اٌزذس٠ت أصبس ِالئُ ٌٍّزذسث ٓ١ؽ١ش ٠زبػ ٌىً ِشزشن ِمؼذ
ٚؽبٌٚخ ئر أٗ ٠ؾزبط الْ ٠ىزت أ٠ ٚم َٛثجؼغ األٔشطخ اٌ١ذ٠ٚخ .ئْ أ ٞدٚسح ثغغ إٌظش ػٓ ػذد

اٌّشبسو ٓ١لذ رزطٍت رمغ ُ١اٌّشزشو ٓ١ػذح ِغّٛػبد اطغش ٌٚؼت اٌذٚس لذ ٠زطٍت اٌّؾبوبح،
ؽ١ش ٠شزشن فش٠ك ٠ى ِٓ ْٛفشد ٓ٠أ ٚصالصخ أفشاد أِب إٌّبلشبد فمذ رزطٍت ِغّٛػبد فشػ١خٌ .زٌه
٠ؼزجش اٌزأوذ ِٓ ٚعٛد اٌّىبْ اٌّالئُ ٌٍزذس٠ت أِشا ػشٚس٠بٚ .ئرا وبٔذ ٕ٘بن لبػخ وج١شح ِزبؽخ،
فىً ِٓ األسوبْ األسثؼخ ٌٍغشفخ ّ٠ىٓ اعزخذاِٙب ٌزخذَ اٌّغّٛػبد اٌفشػ١خٌ ،ىٓ ٕ٠جغ ٟرٕظُ١
اٌطبٚالد ٚاٌىشاعٚ ٟاٌشبشبد ٚاٌغجٛساد ٚاألعٙضح األخشٚ ٜرٕظّٙ١ب ِغجمب ؽزٔ ٝزالفِ ٝؼ١ؼخ
اٌٛلذ .ئْ ئصػبط ئؽذ ٜاٌّغّٛػبد لذ ٠إصش ػٍ ٝاألخشٌ ٜزٌه وبْ الثذ ِٓ اإلػذاد ٌفظً اٌغشفخ
أٌٛ ٚعٛد اٌغشف إٌّفظٍخ.
 ِٓٚششٚؽ ٔغبػ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ رٛفش األِبوٓ اٌّالئّخ ٌزٕف١ز ٘زٖ اٌجشاِظ ٚلذ ال
رزؾمك األ٘ذاف اٌّمشسح ثغت عٛء اخز١بس ِىبْ اٌزذس٠تٚ .لذ ٠إصش ِٕبؿ اٌزذس٠ت ِضً ؽغشح
اٌذساعخ ٚرشر١جبد اٌزذس٠ت خبسط اٌّجبِٔٚ ٟىبْ اٌؼًّ ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌّٛالغ ،ف ٟاخز١بس ٔٛع
إٌشبؽ٠ٚ .غت أْ ٔزأوذ ِٓ أْ إٌّبؿ أ ٚث١ئخ اٌزذس٠ت ِغٙضح ثشىً وبفِ ،ضً ٚعٛد اٌّؼذاد
اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خٚ ،وزٌه اٌغبؽبد اٌّفزٛؽخ ٌٍٕشبؽٚ .رى ْٛئعشاءاد اٌزٕظٚ ُ١اٌزشر١ت رؾذ
ّٕ٘١خ اٌّذسةِ ،غ رٛف١ش األعٙضح ٚا٢الد اٌّغبػذح ػٕذ اٌؾبعخ ئٌٙ١ب.
 -5رٛافش ؽٛافض ٌٍّزذسث<ٓ١
ٕ٠جغ ٟأْ ٛ٠عذ دافغ ػٕذ اٌؼبٌٍِ ٓ١ى٠ ٟمجٍٛا ػٍ ٝاٌزذس٠ت ،ثذافغ رؾغ ٓ١أدائٚ ُٙرط٠ٛش
وفب٠برٚ .ُٙرزى ْٛاٌذٚافغ ِٓ ػذح ػٛاًِ ِؼمذح ٘ ٟاٌز ٟرجمٔ ٟشبؽ اٌفشد ل٠ٛب٘ ،زا إٌشبؽ ٘ٛ
اٌز٠ ٞأخز ػٍ ٝػبرمٗ رؾم١ك األ٘ذاف اٌشخظ١خٛ٠ٚ .عذ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌظش٠بد اٌز ٟفغشد اٌذافؼ١خ
ِضً ٔظش٠خ ٘شِ١خ اٌؾبعبد ٌّبعٍٚ ٛاٌز ٟرفزشع ٚعٛد خّغخ ِغز٠ٛبد ِٓ اٌؾبعبد
(اٌفغٌٛٛ١ع١خٚ ،اٌؾبعخ ئٌٌ ٝألِٓ  ٚاالٔزّبء  ٚاٌزمذ٠شٚ ،اٌؾبعخ ئٌ ٝرؾم١ك اٌزاد)ٚ ،رٕشؾ
اٌؾبعبد ف ٟاٌّغز٠ٛبد اٌؼٍ١ب وٍّب رُ ئشجبع اٌؾبعبد ف ٟاٌّغز٠ٛبد اٌذٔ١بٕ٘ٚ .بن ٔظش٠خ <
٘١شصثشط اٌز١ِ ٞض ػبٍِِ ٓ١إصش ٓ٠ف ٟػًّ اٌذافؼ١خ ٟ٘ٚ ،اٌّؾفضاد ٚػٛاًِ اإلثمبء أ ٚاإلداِخ.
ٚوً ِٓ اٌؼبٍِ٠ ٓ١زؼّٓ ِغّٛػبد ِغزمٍخ ِٓ اٌّىٔٛبدِ ،غّٛػخ اٌّؾفضاد اٌّشرجطخ ثبٌشػب
ػٓ اٌؼًّ .أِب ِغّٛػبد اإلثمبء ٚاإلداِخ فِ ٟٙشرجطخ ثؼذَ اٌشػب ػٓ اٌؼًِّ .ىٔٛبد اٌّؾفضاد
رشجغ اٌؾبعبد راد اٌّغز ٜٛاألػٍ ،ٝاٌؾبعخ ٌٍزمذ٠ش ٚرؾم١ك اٌزاد ،ثّٕ١ب ِىٔٛبد اإلداِخ رشجغ
اٌؾبعبد اٌذٔ١ب ِضً اٌؾبعخ ئٌ ٝاألِٓ ٚاالٔزّبء.
ئْ رٛفش اٌؾٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼٕ٠ٛخ ِٓ األش١بء اٌؼشٚس٠خ اٌزٕ٠ ٟجغ ٟأْ رزٛفش ف ٟأٞ
ثشٔبِظ رذس٠ت ،لذ ٠ى ْٛاالٌزؾبق ثبٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٔ ٟفغٗ ؽبفض ٌٍزذس٠تٚ ،لذ ٠ى ْٛف ٟشٙبدح

االٔزٙبء ِٓ اٌجشٔبِظ ؽبفضاٚ ،لذ ٠ى ْٛف ٟاٌّىبفأح أ ٚص٠بدح اٌشارت ؽبفضا آخش ،ئْ ٔٛػ١خ
اٌّزذسث ٓ١أٔفغ ُٙأ٠ؼب رغزط١غ أْ رؾذد ٔٛػ١خ اٌؾٛافض اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رّٕؼ ٌ ،ُٙفبٌؼّبي ف ٟأدٔٝ
اٌّغز٠ٛبد لذ رشػ ُٙ١اٌؾٛافض اٌّبد٠خ ٚرشجغ ؽبعبر ،ُٙثّٕ١ب اٌم١بداد ف ٟاٌّغز٠ٛبد اٌؼٍ١ب ِٓ
اٌزٕظّ١بد لذ ٠شػِ ُٙ١غشد االٌزؾبق ثجشٔبِظ رذس٠جٙ٠ ٟذف ئٌ ٝئصشاء ِؼٍِٛبرٌ ،ُٙزٌه وبْ ِٓ
اٌؼشٚس ٞاال٘زّبَ ثبخز١بس اٌؾبفض اٌّالئُ ٌىً فئخ ِٓ اٌّزذسثٚ .ٓ١رأر ٟأّ٘١خ اٌؾبفض ف ٟأٔٗ أؽذ
األعجبة اٌز ٟرغبػذ ػٍ ٝئٔغبػ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٚػّبْ اعزفبدح اٌّزذسث ِٕٗ ٓ١ألظ ٝاعزفبدح.
 -5رٛف١ش ٚعبئً اٌزٕمً<
رظجؼ ٚعٍ١خ إٌمً ٘بِخ ثبٌٕغجخ ٌٍّزذسث ٓ١ئرا لذِٛا ِٓ ِٕبؽك ثؼ١ذحٚ ،وبْ ِىبْ
اٌزذس٠ت غ١ش ِأٌٛف ثبٌٕغجخ ٌ .ُٙئْ االٔزمبي ػبدح ِب ٠ىِ ْٛىٍفب ٠ٚؾزبط ئٌ ٝرٕظ ُ١خبصٚ .ػٕذِب
٠ى ْٛاٌّزذسثِٕ ِٓ ْٛطمخ ٚاؽذح إِٔ ٚبؽك ِزمبسثخ  ،فبْ اشزشاو ُٙفٚ ٟعٍ١خ ٔمً ٚاؽذح ٠ىْٛ
ش١ئب ِف١ذا ،ثبإلػبفخ ئٌ ٝأٔٗ ٠ض٠ذ ِٓ ٔظ١ج ُٙف ٟاٌّخشعبد اٌزؼٍ١ّ١خ ألٔ٠ ُٙزمبعّ ْٛاألفىبس
ٚا٢ساء ف ٟسؽٍخ اٌز٘بة ٚاإل٠بة.
إذا أردنا انتظام المتدربين في البرامج التدريبية ،فالبد من توفر وسائل النقل لممتدربين من

مقار أعماليم إلى مراكز التدريب .ومن أسباب نجاح الدورات التدريبية التأكد من أنو ال توجد مشاكل
قد تعوق المتدرب من االنتظام اليومي في الدورات.

ومن ىنا نرى أن تحديد االحتياجات التدريبية يعتبر من العناصر األساسية في تصميم

التدريب الدقيق لمقابمة ىذه االحتياجات ،ويساعد عمى جعل النشاط التدريبي نشاطا ىادفا ذا معنى
لممتدربين ،ويجعمو نشاطا واقعيا يوفر كثي ار من الجيود والنفقات ،ولكي يحقق التدريب أىدافو ،يجب
أن يعتمد عمى نشاط أو جيد مخطط ىادف ،يقوم عمى الدراسة العممية والعممية لمكشف عن

االحتياجات التدريبية ،حيث أن مشكمة التدريب إنما تتركز في كثير من األحيان في عدم تحديد
االحتياجات التدريبية الدقيقة التي تمييا البرامج التدريبية ،ومن ثم فان الجيد التدريبي يفقد ىدفو

الدقيق ،وبالتالي يحدث التشتت والضياع.

أن فعالية تخطيط ،وتصميم ،وتنفيذ التدريب يعتمد أساساً عمى فعالية تحديد االحتياجات

التدريبية ،حيث أن عممية تحديد االحتياجات التدريبية يترتب عمييا تقديم النوع المطموب من التدريب،
ومن يحتاج إليو ،ومستوى األداء المطموب ،ويترتب عميو أيضا تقرير أىداف التدريب بدقة.
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