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ABSTRACT  

The training of human resources has recently gained widespread global attention. Training is one 

of the most important means of human resource development. Most researchers and scholars have 

recently concluded that an organization's achievement of its desired goals and aspirations is highly 

dependent on the capabilities of its available human resources. 

The training of human resources is planned carefully and accurately and not randomly. Moreover, 

it aims to achieve many goals and ultimately lead to raising the general level of individuals and 

groups. 

Recently, and along with the advance in technology and information systems, a new type of 

training has emerged. This is called e-training which is characterized by saving time, effort and 

expenses.  Nowadays, training has gained considerable attention for its importance in building and 

developing human resources. Therefore, today many organizations and institutions seek to change 

and improve the behavior of their members through out training. Thus, their behavior becomes 

much better after completion of the training period and it well also contribute significantly to the 

development and construction process. 
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  الملخص 

البشرية حديثًا على اهتمام عاملي واسع االنتشار، اذ يعد التدريب أحد اهم حتظى عمليات تدريب املوارد 
الوسائل  الرئيسية املتبعة يف تنمية املوارد البشرية، وجيمع معظم الباحثون والدارسون حديثاً  على أن حتقيق أي منظمة 

تاحة. وتكون عمليات ت مواردها البشرية املألهدافها وتطلعاهتا املستقبلية املرجوة مرتبط بدرجة كبرية مبدى إمكانية وقدرا
تدريب املوارد البشرية بشكل خمطط هلا بعناية ودقة  وليست عشوائية كما يتصور البعض، كما وهتدف إىل حتقيق العديد 

 من األهداف واليت تقود يف النهاية إىل رفع املستوى العام لألفراد واجلماعات.

ب وجيا ونظم املعلومات، ظهر نوع جديد من التدريب وهو ما يطلق عليه بالتدريحديثاً ومع التقدم احلاصل يف التكنول
 اإللكرتوين والذي ميتاز بالتقليل من الوقت واجلهد والتوفري من قيمة املصروفات والنفقات. 

د  الكثري من جنحديثاً اكتسبت عمليات التدريب عناية واهتماما واسعاً ألمهيتها يف بناء املوارد البشرية وتطويرها، ولذا 
املنظمات واملؤسسات اليوم تسعى للتغيري والتحسني من سلوكيات أفرادها بواسطة التدريب، حبيث تصبح أفضل بعد 

 االنتهاء من فرتة التدريب وتسهم بشكل كبري يف عملية التطوير والبناء.  

 : التدريب ، التدريب اإللكرتوين احلديثالكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 

معظم الباحثون اليوم  ويتفق اجملتمعات،  تنمية املوارد البشااااااااااااارية يفلالوساااااااااااااائل الرئيساااااااااااااية املتبعة   من أبرز التدريب عدي

رية مبدى مرتبط بدرجة كبإمنا هو  ،على أن حتقيق أي منظمة ألهدافها وتطلعاهتا املسااااااااااااااتقبلية املرجوة والدارسااااااااااااااون 

أوىل عمليات التدريب اهتماما  اإلسامم أن الدين االساممي يمح  يف .  (1)وقدرات مواردها البشارية املتاحة امكانات

كاان ياث  فراد ويف تنمياة اجملتمعاات،  حاألقادرات وامكااناات الباارز يف تنمياة   مناذ الباداياة وذلاو لادور التادريابكبرياً 

راشاادون كذلو ال اخللفاءحيرص على تدريب وتعليم من يسااتعملهم على مصاااس املساالمني، كما كان   (صاالى)الرسااو  

على ه حيرص على أن جيتمع بأصاااااحابه وبعممئ، كان عمر بن اخلطاب رضاااااي ا  عنهيصااااانعون، حيث ورد أن اخلليفة 

يها مناقشااة مبثابة تدريب وتعليم هلم، يتم فتلو االجتماعات واللقاءات   نتكا  حيث، يف مواساام احل بمد املساالمني 

  .(2)االسممية يف تلو الفرتة وتباحث كل ما خيص امور املسلمني والبمد

تمر يف تطوير وحتسني املس ودورة يف ألمهيته  واسعاً، وذلو نظراً  عاملياً  واهتماما عناية التدريب عمليات اكتسبت حديثاً 

 املؤساااسااااتو  املنظمات من أن الكثري  يمح  يف العصااار احلديث مساااتوى األداء للمنظمات وتطوير مواردها البشااارية.

 فرتة من االنتهاء عدب أفضااااااال تصااااااابح حبيث التدريب عن طريق أفرادها سااااااالوكيات من والتحساااااااني للتغيري تساااااااعى اليوم

ر حديثاً كشاااااافت العديد من الدراسااااااات والبحو  عن الدو  .والبناء التطوير عملية يف أكرب بشااااااكل وتسااااااهم التدريب،

دراساااااااة   أداء املنظمة، حيث أوضاااااااحتوحتساااااااني الرفع من كفاءة املوارد البشااااااارية الكبري الذي يسااااااااهم به  التدريب يف

عن األثر الكبري للتدريب يف   (3)الباحث/ عمء الدين سااكساااف بعنوان  دور التدريب يف حتسااني أداء املوارد البشاارية 

                                                           
ية للتنمية املنظمة العرب -أعما  ملتقيات وندوات ) املرجع يف التدريب وإدارة املوارد البشرية ( (. التدريب من أجل تنمية املوارد البشرية. 2008. ينظر: لطفي، علي لطفي حممود. )1

  http://search.mandumah.com/Record/122860.مسرتجع  من:484 - 447، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر -اإلدارية 
 .15-14االردن: دار الراية للنشر والتوزيع. ص ص  -(: التدريب اإلداري املفاهيم واالساليب، )الطبعة األوىل( عمان2013. ينظر: رضا، هاشم محدي )2
 . 3بسكرة، اجلزائر. ص  -(:  دور التدريب يف حتسني أداء املوارد البشرية . رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة حممد خضري0172. ينظر: سكساف، عمء الدين )3

http://search.mandumah.com/Record/122860
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حتساااني أداء املوارد البشااارية يف نمع ساااونلغاز )املؤساااساااة الوطنية للكهرباء والغاز( وهي مؤساااساااة عمومية مكلفة ب نتا  

ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي عرب قنوات باجلزائر. حيث توصااااااااالت الدراساااااااااة إىل العديد من النتائ  منها وجود 

وارد البشااااارية باملؤساااااساااااة، كما توصااااالت الدراساااااة إىل وجود عمقة بني عمقة قوية موجبة بني التدريب وحتساااااني أداء امل

التاادريااب بااأبعااادة املتمثلااة يف: التعيني، حتااديااد االحتياااجااات التاادريبيااة، الربام  التاادريبيااة  وبني  أداء املوارد البشااااااااااااااريااة 

 باملؤسسة. 

شاااااااااكو ت هنالو العديد من املنظمات تحديثاً وعلى الرغم من تزايد احلرص العاملي حنو عمليات التدريب إال أن مازال

 من عاادم حتقيق اهاادافهااا املرجوة من التاادريااب، كمااا مااازا  هنااالااو معتقااد موجود لاادى بعض القيااادات يف املنظمااات

 قط )مؤقت(  وتقلف وجيزة انه يكون لفرتة أولية مبعىن عبارة عن عملية هو التدريب وخاصاااااااة املنظمات احلكومية، بأن

 االفراد. لدى اخلربة سنوات عدد تزايدواحلاجة الية ب أمهيته

اجملتمعات،   يف شااريةالب املوارد تنمية يف وأمهيته ودورة موضااوع التدريب  على الضااوء تسااليط من هنا يسااعى الباحث إىل

اجملتمعات مراعاهتا  يف التدريب عمليات على القائمني على ينبغي اليت االساااااسااااية كما يسااااعى إىل الرتكيز على املراحل

 بني ة الفارقوتوضااح الدراساا كما  معاً، واملنظمة لألفراد املرجوة االهداف حتقيق وبتايل عمليات التدريب، جناح لضاامان

 .البشرية للموارد والتنمية عمليات التدريب

 مفهومه وأهميته وأهدافه وأساليبهالتدريب:  

خم  الساااااااااانوات املاضااااااااااية   تعريا التدريب بعدة تعريفات خمتلفة حيث عرفه البعض مفهوم التدريب: -1-1

على انه نشاااااااااااااااة خمطط له بعناية ودقة، يهدف إىل تزويد األفراد العاملني يف املنظمة مباموعة جيدة من املعارف 
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. ويعرف التدريب كذلو (4)واملهارات اليت تؤدي يف النهاية إىل رفع وحتسني مستوى أداء املوظفني العاملني والعمل

على أنه حماولة تسعى املنظمة من خمله إىل عمل تغيري يف سلوك األفراد العاملني لديها ويف طبيعتهم احلالية، ويتم 

ذلو عرب متكينهم من استخدام أساليب وطرق جديدة لإلجناز أعماهلم، حبيث يصبح أجنازها اكثر سهوله وافضل 

. هذا ويعرف البعض األخر التدريب على انه عملية مسااااااااااااااتمرة يف املنظمة (5)تدريبجودة بعد االنتهاء من فرتة ال

تسعى من خمله املنظمة، إىل حتسني أداء العاملني بواسطة إحدا  تغريات إجيابية والسعي حنو إكساهبم مهارات 

ا تتعامل هلوبشاااااكل مبساااااط ميكن تعريا التدريب على انه  عملية مساااااتمرة ومنظمة وخمطط  .(6)ومعارف جديدة

املنظمة وتطوير األداء واملهارات  مع احلاضاااااااااااااار واملسااااااااااااااتقبل، وتشاااااااااااااامل كافة ناالت العمل هبدف حتقيق اهداف

 :(8). وميتاز التدريب مباموعة من اخلصائص واملميزات منها(7)للعاملني 

 التدريب عبارة عن نشاة إنساين يرمي إىل إحدا  تغيري يف سلوك األفراد واجلماعات. -أ

 التدريب الناجحة ال تكون عشوائية، بل يكون خمطط هلا بعناية ودقة.عمليات  -ب

 التدريب عملية مستمرة وال يتوقا عند مرحلة معينة. -ت

 التدريب هو استثمار مستقبلي ناجح على املدى البعيد. -ث

 التدريب لتحسني كفاءة املوارد البشرية وزيادة إنتاجية املنظمة. - 

 

                                                           
 .51مجهورية مصر العربية :املكتب اجلامعي احلديث، ص  -(، إدارة املوارد البشرية والطبيعية، القاهرة2000. ينظر: أبو طاحون، عديل علي )4
 .  9مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع. ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013. ينظر: البدوي، حممد السيد )5
 .9. ينظر املرجع السابق. ص 6
 .  9. ينظر: املرجع السابق. ص 7
 .150. ص البشرية، )الطبعة األوىل( القاهرة: الدار العاملية للنشر والتوزيع(: موضوعات معاصرة يف إدارة املوارد 2014. ينظر: هداش، سامر عبدا  )8
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 أهمية التدريب:  -1
وراء عمليات التدريب يف حمورين رئيسااااااني مها: أمهية التدريب للفرد وأمهيته  للمنظمة، علماً بأن النتياة تكمن االمهية  

النهاية لعمليات التدريب بشاااااااكل عام تؤثر مباشااااااارة على اجملتمع وتقود إىل رفاهية وتقدمه وتؤدي يف النهاية إىل حتقيق 

 .(9)املصاس املشرتكة للفرد واملنظمة معاً 

 دريب للفرد:أهمية الت -أ

 يعمل على التطوير الذايت للعاملني يف املنظمة والعمل على حتفيزهم  لبذ  املزيد من اجلهد والعطاء. -

 يزيد ثقة العاملني بأنفسهم، كما ويعمل على رفع مستوى اإلجناز العام لألفراد ومهامهم الفردية يف العمل. -

 واالبتكار يف العمل. يعمل على حتفيز العاملني ودفعهم على التفكري والتطوير -

 حيقق االستفادة من التاارب واخلربات السابقة للعاملني. -

 حيسن من قرارات االفراد الفردية ويساعدهم على حل مشاكلهم يف العمل. -

 أهمية التدريب للمنظمة: -ب

 يعمل على التعديل من سلوكيات العاملني يف املنظمة بشكل إجيايب. -

 يف املنظمة وحيسن من وضع املنظمة التنافسي يف األسواق.يزيد من معدالت اإلنتا  اإلمجالية  -

 يعمل على خلق نوع من الوالء واالنتماء لدى العاملني يف املنظمة. -

 يساهم يف احلد من االعتماد على اخلربات األجنبية املستوردة. -

                                                           
 .12-11(: الدليل الشامل للتدريب الفعا . مرجع سابق. ص ص 2013. ينظر: البدوي، حممد السيد )9
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 يساعد على توضيح السياسات العامة املتصلة باملنظمة. -

ل على املسااامهة على تطوير العمقات االنسااانية يف املنظمة، حبيث يعمل على عموة على ما ساابق  فأن التدريب يعم

تقويااة العمقااة بني اإلدارة  والعاااملني معااًا يف املنظمااة ويطور من إمكااانياااهتم حنو قبو  عمليااات التغيري املختلفااة، كمااا 

  .(10)يساعد التدريب العاملني على التكيا مع خمتلا التغريات احلاصلة يف املنظمة

 أهداف التدريب:  -2
تساااااااااعى عمليات التدريب عامة إىل حتقيق العديد من االهداف، ويرى البعض إمكانية  تقسااااااااايم اهداف  التدريب اىل 

  .(11) ثمثة أهداف رئيسية وهي: أهداف مرتبطة بالفرد، وأهداف مرتبطة باملنظمة وأهداف مرتبطة باجملتمع

 املهارة الفردية لدى األفراد العاملني والسااااااعي حنو إكساااااااهبمأهداف مرتبطة بالفرد: يهدف  إىل رفع مسااااااتوى  -أ

 مهارات جديدة جيدة.

أهداف مرتبطة باملنظمة: يهدف إىل حتسااني املسااتوى العام ألداء عمل املنظمة. هذا وميكن توضاايح األهداف  -ب

 رقم التااايلوالنتااائ  املرجوة من وراء عمليااات التاادريااب وأثر التاادريااب على أداء املنظمااة من خم  الشااااااااااااااكاال 

(1)(12). 

 حتقيق يف تدريبال مسااااااااامهة بيان وميكن .العامة للماتمع واملصاااااااالحة الرفاهية حتقيق :أهداف مرتبطة باجملتمع -ت
 .(13)(2)رقم الشكل خم  من اجملتمع أهداف

 

                                                           
 .  110ردن: دار وائل للنشر والتوزيع. ص اال -(: إدارة املوارد البشرية، )الطبعة االوىل( عمان1999. ينظر: عباس، سهيلة حممد، علي، علي حسن )10
 .147(: موضوعات معاصرة يف إدارة املوارد البشرية. مرجع سابق. ص 2014هداش، سامر عبدا  ). ينظر: 11
 .148. ينظر: املرجع السابق. ص 12
 .24االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص  -، )الطبعة األوىل( عمان10015(: جودة التدريب اإلداري ومتطلبات املواصفات الدولية اإليزو 2009. ينظر: العزاوي، جنم )13
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 ( التدريب نتائجه وأثارة على أداء المنظمة1شكل ) 

 

 

 

 

 ( مساهمة التدريب في تحقيق أهداف المجتمع2شكل ) 
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 أنواع وأساليب التدريب: -3

ختتلا وتتعدد انواع واسااااااليب التدريب املتبعة ويرجع السااااابب يف ذلو لعدة أساااااباب منها: تنوع موضاااااوعات واهداف 

ف للمتدربني،  اختمف مهاراهتم وثقافاهتم ودرجاهتم العلمية، واخرياً اختمالتدريب، اختمف املسااااااااااااااتويات الوظيفية 

. وميكن تقسيم أنواع التدريب على ضوء االحتياجات (14)الظروف املتعلقة بالعملية التدريبية )املكان والزمان واألدوات(

  :(15)التدريبية إىل أربعة أقسام رئيسية وهي

 قسمني مها: ختصصي وقيادي.احتياجات املنظمة: وتنقسم إىل  -أ

 احتياجات الدولة: كذلو تنقسم إىل نوعني مها: تدريب داخلي وتدريب خارجي. -ب

 احتياجات األفراد/العاملني: تقسم إىل ثمثة أقسام: ذايت، وفردي، مجاعي. -ت

 راحتياجات العمل: ويقسااااااام هذا النوع إىل: تدريب ساااااااابق، وتدريب توجيهي، وأخري تدريب أثناء العمل. و د - 

اإلشارة إىل أن العملية التدريبية يف اآلونة االخرية شهدت تطوراً وتقدماُ ملحوظاً، كما وظهرت هنالو عدة أنواع 

من التدريب مثل: التدريب املفتوح والتدريب عن بعد واحملاكاة وغريها من األساااااااااليب اليت تقوم على االسااااااااتفادة 

 من التقنية املتطورة والتكنولوجيا احلديثة.

 

 

 

                                                           
 .125-124(: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات، األردن: دار زهران للنشر والتوزيع. ص ص 2000ينظر: عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب ). 14
-230ص  االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص -(: الوظائا االسرتاتياية يف إدارة املوارد البشرية، عمان2010واد، عباس حسني )جالعزاوي، جنم عبدا  و . ينظر: 15

233. 
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 مراحل األساسية في عملية التدريب:ال -4

حىت تناح عملياات التادرياب وحتقق االهاداف  املرجوة، فاأن الباد هلاا من أن متر بعادة مراحال رئيسااااااااااااااياة، وتلاو 

. وفيما يلي شرح تفصيلي (16)(3رقم ) املراحل هي عبارة عن مخسة مراحل رئيسية كما هو موضح بالشكل التايل

 .(17)لكل مرحلة

 

 

 

يتم خم  هااذة املرحلااة عمليااة اجلمع للبيااانااات واملعلومااات املتعلقااة بنظااام أواًل: مرحلــة جمع وتحليــل المعلومــات: 

  املتصلة هبا. التدريب واملتغريات

وى ويقصااااااااااد باالحتياجات التدريبية هنا هي الفاوة احلاصاااااااااالة يف مسااااااااااتالتدريبية:  االحتياجات ثانيا: مرحلة تحديد

األداء احلايل لألفراد العاملني يف املنظمة واملقارنة مبا هو متوقع منهم، وتعكس هذة املرحلة مدى وجود مشاااااااااااكله معينة 

. وتكمن الفااائاادة يف حتااديااد (18)مبسااااااااااااااتوى معرفتهم ومهااارهتم بااأعماااهلم احلاااليااةأو حاااجااة ملحااة لاادى االفراد تتعلق 

االحتياجات التدريبية يف أهنا حتقق أهداف املنظمة، كما وتساااااااااااعد على التقليل من النفقات العامة املرتتبة على عملية 

                                                           
-140اململكة العربية السعودية: العبيكان للنشر. ص ص  -(: إدارة املوارد البشرية حنو منه  اسرتاتياي متكامل، )الطبعة الثانية( الرياض2008. ينظر: القحطاين، حممد بن دليم )16

146. 
 .146-140ينظر: املرجع السابق: ص ص . 17
االردن: دار صفاء للنشر  –(: تحديد االحتياجات التدريبية لضمان فاعلية البرامج التدريبية، عمان 2010الخليفات، عصام عطا هللا ). ينظر: 18

 . 58والتوزيع. ص 
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يف  فاوة احلاصااااااااالةالتدريب، وذلو من خم  حتديد االحتياجات بدقة كما إن هذة العملية تسااااااااااعد على وصاااااااااا ال

. (19)املنظمة بني املهارات املطلوب حتسااااينها حاليا لدى العاملني، وما هو مطلوب منهم تعلمه واكتسااااابه يف املسااااتقبل

نظر أوتعرف االحتياااجااات التاادريبيااة من خم  حتااديااد مكوناااهتااا الرئيساااااااااااااايااة الثمثااة: املعااارف واملهااارات واال اااهااات. 

 .(20)(4الشكل التالي رقم )

 ( مكونات االحتياجات التدريبية4شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 .Werner, J. & Desimone, R.(2006):Human Resource Development  (4th  ed) .Op.Cit. P 128.  

 .59. ينظر: المرجع السابق. ص 20
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ومع التقدم والتطور يف العصاااااااار احلديث، جند العديد من املنظمات حالياً تقوم باسااااااااتخدام العديد من النماذ  احلديثة 
تسااااااااااااااااعدها على حتديد االحتياجات التدريبية هلا بدقة مثل منوذ : روبرت ميار وبيرت بايت ومنوذ   دوجان لريد اليت 

 .(21)ومنوذ  ميمن كوبر

 مرحلة بعد االنتهاء من مرحلة حتديد االحتياجات التدريبية، يتم االنتقا  إىلثالثا: مرحلة تصـــــميم البرامد التدريبية: 

وضاااااااااع األهداف على ضاااااااااوء  :(22)التدريبية واليت البد خمهلا من مراعاة عدة أمور أسااااااااااساااااااااية مثلتصاااااااااميم  الربام  

د التدريبية، حتديد مستوى الربنام  التدرييب واملادة التدريبية، مراعاة اختيار أساليب التدريب الفاعلة، حتدي تاالحتياجا

دة لعملية و الكفاءة واخلربة ، واخرياً مراعاة امليزانية املرصاااااااااو الزمان واملكان املناساااااااااب للربام  التدريبية، اختيار املدربني ذ

 التدريب.

ز املاادة يتم خم  هاذة املرحلاة إعاداد اجلاداو  الزمنياة للربناام  التادريبياة و هيرابعا: مرحلة تنفيذ البرامد التدريبية: 

 .(23)تدربنيستمرة للمدربني واملالعلمية، وحتديد مىت يتم استعما  خمتلا الوسائل، كما ويتم فيها املتابعة امل

ط والربام  تعترب هذة املرحلة بالغة يف االمهية للتأكد من جناح اخلطخامســــــــا: مرحلة متابعة وتقييم البرامد التدريبية: 

التدريبية املنفذة. والتأكد من حتقيق االهداف املرجوة من الربنام ، هذا وتقساااااااااااااام عملية متابعة وتقييم الربام  التدريبة 

يم  أربعة مراحل رئيسااية هي: متابعة وتقييم أثناء التخطيط والتصااميم، متابعة وتقييم أثناء مرحلة التنفيذ، متابعة وتقياىل

                                                           
 .118. مرجع سابق. ص 10015(: جودة التدريب اإلداري ومتطلبات املواصفات الدولية اإليزو 2009. ينظر: العزاوي، جنم )21
 . 192. املرجع السابق. ص 22
 .194السابق. ص . ينظر: املرجع 23
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 إىل يسااااعى التدريبية الربام  تقييم فأن عام وبشااااكل. (24)بعد االنتهاء من الربام ، متابعة وتقييم بعد االلتحاق بالعمل

  :)25(التايل منها األهداف من العديد حتقيق

 .املرجوة لألهداف التدريبية الربام  حتقيق من التأكد -5

 .التدريبية الربام  عمل يف املوجودة والضعا القوة نقاة على التعرف  -6

 .التدريب من املرجوة بالفائدة ومقارنتها التدريب عملية نفقات قيمة حتديد -7

 .املستقبل يف التدريبية الربام  مستوى من والتحسني التطوير -8

 .التدريبية الربام  حمتوى وفاعلية وضوح مدى من التأكد -9

 .املستقبلية التدريبية الربام  يف املشاركة الفئة هوية ومعرفة حتديد -10

حاديثاًا توجاد هناالاو عادة منااذ  تعمال على تقييم عملياات التادرياب مثال: منوذ  كريك بااترياو والاذي يعاد من أكثر 

ت التدريب يف املنظمات، حيث يفرتض هذا النموذ  أربعة مسااااااااااااااتويات النماذ  اسااااااااااااااتعمااًل من القائمني على عمليا

 :(26)لتقييم عمليات التدريب وهي

 املستوى األو : ردود أفعا  وانطباعات املشاركني. -11

 املستوى الثاين: قياس مستوى التغريات والتعلم لدى األفراد املشاركني. -12

 املشاركني.املستوى الثالث: قياس مستوى التغريات يف سلوك األفراد  -13

  املستوى الرابع: قياس أثار ونتائ  التدريب يف حتقيق أهداف املنظمة. -14

                                                           
 .194. ينظر: املرجع السابق. ص 24

25 . Walker, J. (1992) Human Resource Strategy (1th  ed). USA :McGraw-Hill, Inc. PP 274-275. 
 .  93االردن: دار املعتز للنشر والتوزيع .ص  -(: اال اهات احلديثة يف ادارة التدريب والتطوير والتعلم، )الطبعة األوىل( عمان2015. ينظر: عبوري، زيد منري )26
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 المبادئ والشروط األساسية للتدريب الفعال:   -6

تبط بشاااااااكل ، كما إن فاعلية التدريب تر مراحلها مجيع يفإىل نموعة من املبادئ األسااااااااساااااااية  ةختضاااااااع العملية التدريبي

  :(27)الشروة. وفيما يلي شرح مفصل لتلو املبادئ االساسية للعملية التدريبيةمباشر مبدى توافر نموعة من 

 والنظم القوانني مع متعارضاااااااااة وغري متوافقة وتكون الشااااااااارعية صااااااااابغة تأخذ أن التدريبية للعملية البد: الشـــــــرعية -

 .واملنظمة البلد يف هبا املعمو 

 رام ب من املنظمة احتياجات مع ومنسااااااااااااااام ودقيق واضااااااااااااااح فهم على مبىن يكون أن للتدريب البد: المنطق -

 .التدريب

 .فقط واحدة معينة ةفئ على تقتصر وال الوظيفية، املستويات مجيع التدريبية العملية تشمل أن جيب: الشمول -

 األوىل اللحظات نذم املوظا وترافق مسااتمرة، تكون بل معني حد عند التدريبية العملية تتوقا ال: االســتمرارية -

 .معه وتستمر

 مث ومن البسااااااايطة اياوالقضااااااا املشااااااااكل بداية تعاجل حبيث التدريبية العملية يف التدر  من بد ال: والواقعية التدرج -

  .لواقعل مممسة التدريبية العملية تكون أن والبد كما  تعقيداً، األكثر املشاكل ملعاجلة بعدها تتدر 

 واألدوات الوساااااااائل توظيا من تتمكن حبيث املرونة من عا    مبساااااااتوى التدريبية العملية تتمتع أن جيب: المرونة -

    .اجملا  هذا يف احلاصلة املستادات مع تتكيا أن والبد كما  التدريبية، العملية يف احلديثة

 

      

                                                           
 . 54-53سابق. ص ص (: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات. مرجع 2000. ينظر: عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب )27
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 المدرب المتميز: خصائصه ومهاراته االساسية: -7

املدرب  من القيام ب عدادتبدا عملية التدريب الفعلية باملدرب قبل كل شااااااااايء، إذ البد للمؤساااااااااساااااااااة قبل كل شااااااااايء 

االعااداد اجليااد الناااجح، لكي يتمكن من أداء عملااه بكفاااءة عاااليااة. واملاادرب الناااجح جيااب  ان ميتلااو نموعااة من 

 :(28)املهارات واخلصائص  املعينة واليت منها

 حسن املظهر والثقة بالنفس -أ

 املوضوعية يف الطرح وهدوء االعصاب. -ب

 كثرة االطمع والثقافة -ت

 قدرة على استخدام االساليب املتنوعةاالبداع وال -ث

 حسن االستماع والسعي للتطوير -ج

 إتقان لغة  احلوار واالستخدام اجليد للغة اجلسم. -ح

وبشاااااااكل عام فقد أصااااااابح ينظر اىل التدريب اليوم كمهنة من املهن، ولذا كان البد للمدرب الناجح من إتقان نموعة 

 :29ه بنااح ويسر ومنهامن املهارات االساسية اليت متكنه من اداء مهمت

 مهارة طرح األسالة يف الوقت املناسب  -أ

 مهارة الشرح وتفسري الغامض  -ب

 مهارة استخدام املادة والوسائل التعليمية املتاحة -ت

                                                           
 26مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع.  ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013لبدوي، حممد السيد ). ا28
 
 28-27. ينظر: املرجع السابق. ص ص 29
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 احليوية والتفاعل مع املتدربني داخل قاعة التدريب  - 

 الشروة االساسية يف التدريب الفعا : -8

يف عمليات التدريب حىت تكون فعاله، وحتقق األهداف املرجوة منها ألبد من توافر نموعة من الشاااااااروة االسااااااااساااااااية 

 :(30)بنااح وفاعلية. وتلو الشروة هي كتايل

املتابعة املستمرة للمتدربني بعد خضوعهم للربام  التدريبية لضمان إمكانية تطبيق ما   التدرب عليه، واملساعدة  .1

 يف حل أية مشاكل قد تقا يف سبيل حتقيق ذلو.   

 أمهية وجود قناعة لدى األفراد العاملني بأمهية التدريب وفوائدة. .2

ضاااااااااااارورة ممئمة وانساااااااااااااام الربام  التدريبية مع احلاجة الفعلية للعاملني، واحلرص على اختيار اساااااااااااااليب وطرق  .3

 التدريب املناسبة واملمئمة.

ه من معارف االساااااااتفادة تا   اكتساااااااابتوفري البيئة اإلدارية املناسااااااابة، ووجود مرونة تسااااااااعد العاملني على تعظيم  .4

 ومهارات خم  فرتة التدريب السابقة.

 ضرورة النظر إىل العملية التدريبية على أهنا نشاة مستمر وحاجة مستمرة. .5

 مراعاة التطوير والتحديث يف عمليات التدريب. .6

 احلرص على تقدمي الدعم املستمر لعمليات التدريب وتوفري املوازنات املطلوبة.  .7

 

 

                                                           
 .90-98تعلم. مرجع سابق. ص ص (: اال اهات احلديثة يف ادارة التدريب والتطوير وال2015. ينظر: عبوري، زيد منري )30
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 التدريب االداري بين المركزية والالمركزية: -9

التدريب اإلداري املركزي: يقصاااااااااااااااد بالتدريب املركزي هو وجود جهة أو جهاز معني  يعىن  بكافة عمليات  -أ

التدريب من بداية التخطيط وصااااااوالً إىل عملية التقومي. ويعد هذا اساااااالوب  من االساااااااليب املنتشاااااارة بكثرة، 

الدو  حو  العامل، حيث يوجد مثم يف الواليات املتحدة االمريكية إدارة مركزية واملعمو  هبا يف العديد من 

للتدريب تتبع نلس اخلدمة العامة، ويف بريطانيا كذلو توجد إدارة مركزية تتبع وزارة املالية، وكذلو يف بعض 

عربية فيوجد ما يف الدو  الدو  شرق أسيا مثل  ماليزيا يوجد هنالو املعهد الوطين املاليزي للعلوم اإلدارية، وا

( تساااااااعة عشااااااار مركزاً  موزعاً يف بعض االقطار العربية، كما هو موضاااااااح باجلدو  19هنالو ما يقارب من )

 . )31((1التايل رقم )

 

 العربيةواالقطار التدريب المركزي في بعض الدول المراكز والمعاهد المتخصصة ب( 1جدول )
 (البلداسم القطر ) أسم املركز ت
 جمهورية العرق المركز القومي للتخطيط والتطوير اإلداري 1
 جمهورية مصر العربية المعهد القومي للتنمية اإلدارية 2
 المملكة االردنية الهاشمية  معهد االدارة العامة 3
 جمهورية الجزائر الديموقراطية  المدرسة الوطنية لإلدارة 4
 الجمهورية العربية السورية  مركز تطوير االدارة واالنتاجية  5
 المملكة العربية السعودية  معهد االدارة العامة 6
 جمهورية السودان اكاديمية للعلوم االدارية 7
 مملكة البحرين ادارة التدريب والتطوير االداري  8

                                                           
 . 79االردن: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. ص –)الطبعة االوىل(  عمان  10015(: جودة التدريب االداري ومتطلبات املواصفة الدولية االيزو 2009. العزاوي، جنم )31
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 الجمهورية العربية اليمنية   لإلدارة العامة المعهد القومي 9
 الجمهورية العربية الليبية  المعهد القومي لإلدارة 10
 الجمهورية التونسية  المدرسة القومية لإلدارة  11
 المملكة المغربية  المدرسة الوطنية لإلدارة العمومية  12
 دولة الكويت ادارة التدريب 13
 الجمهورية اللبنانية  المعهد الوطني لإلدارة واالنماء 14
 سلطنة عمان معهد االدارة العامة 15
 دولة قطر معهد االدارة العامة  16
 دولة االمارات العربية المتحدة معهد التنمية االدارية  17
 جمهورية موريتانيا االسالمية  المدرسة الوطنية لإلدارة  18
 جمهورية الصومال معهد الصومال للتنمية االدارية 19

 
وجود  عدة جهات أو أجهزة تقوم  يقصاااااااااااااااد بالتدريب الممركزي هنا هوالتدريب االداري الالمركزي:   -ب

مبختلا عمليات وإجراءات التدريب من ختطيط وتنفيذ وتقومي. وقد يأخذ التدريب الممركزي عدة أشاااكا  
 .(32)منها على سبيل املثا : بيوت اخلربة واملراكز املتخصصة

ل ومؤشرات يعتمد على عدة عواموميكن القو  بأن اعتماد املنظمة يف استخدام اي االسلوبني يف عمليات التدريب، 
التدريبة الفعلية للمشااااااااااااااااركني ومدى مراعاة التدريب للظروف  تمنها: مدى مقدرة التدريب على تلبية االحتياجا

الفرديااة للمشااااااااااااااااركني ووفرة املاادربني وحااداثااة االسااااااااااااااااليااب املسااااااااااااااتخاادمااة يف عمليااات التاادريااب ومواكبتهااا للمتغريات 
    واملستادات.

 

 

                                                           
 . 84.ينظر: املرجع السابق. ص 32
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 ف بين التدريب وتنمية الموارد البشرية: التشابه والختال -10

جيتمع كًم من التدريب وتنمية املوارد البشااااااااااااارية يف أن حمورهم الرئيساااااااااااااي هو اإلنساااااااااااااان. وقد خيلط البعض بني مفهوم 

التدريب والتنمية إال أن مفهوم تنمية املوارد البشاااااااارية يعترب أكثر سواًل واتساااااااااعاً من مفهوم التدريب، وال تكتفي برام  

تنمية املوارد البشاارية يف املنظمة باإلعداد ملا هو قائم حالياً فقط من احتياجات، بل أهنا تتسااع وتشاامل كل ما هو قادم 

ومتوقع يف املسااااااااتقبل. وعلى الرغم من التشااااااااابه بني التدريب وتنمية املوارد البشاااااااارية، إال أنه ميكن التمييز بني التدريب 

 (33) (2رقم ) دول التاليالج وتنمية املوارد البشرية من خم 

 ( التمييز بين التدريب وتنمية الموارد البشرية2جدول )

 م االختالف تدريب الموارد البشرية تنمية الموارد البشرية
إعداد وتجهيز العاملين 

لمجموعة من الوظائف 

 والمراكز المستقبلية.

إكساب العاملين عدد من 

المهارات الالزمة لمواجهة 

التحديات والصعوبات الحالية 

 خاصة بعمل معين. 

 

 الهدف

 

 

1 

 

اإلطار  محدود المدى واسعة المدى

 الزمني
2 

العمالة اإلشرافية واإلدارية 

 معا  

المستهدف غالبا العمالة الغير إدارية

 ون

 

3 

مستمرة وفي ضمن إطار 

 التنظيمية.األهداف 

  التقييم بعد حضور البرنامج التدريبي

4 

تحدد على أساس الخطط 

 واالحتياجات المستقبلية.

تحدد على أساس مستوى 

 األداء الحالي لألفراد العاملين.

تحديد 

 االحتياجات

 

5 

                                                           
 . 24االردن: دار املناه  للنشر والتوزيع.  ص  -(: التدريب اإلداري املدربون واملتدربون وأساليب التدريب، عمان2009الصرييف، حممد عبد الفتاح ). ينظر: 33
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العائد  قريب المدى بعيد المدى

 المتوقع

 

6 

 7 الميزانية محدودة أكبر تكلفة مقارنة بالتدريب 

 

 أو التدريب تاما لعمليا التوجه حتديد يف مباشااااار بشاااااكل توثر املخصاااااصاااااة املالية املوازنات أن: هنا الباحث هذا ويرى

 يف حىت املدلو  يف ةواسع تكون اليت التنمية بعكس التخصص مبدأ على بشدة يركز التدريب أن القو  وميكن التنمية،

  .34التطبيق عملية

القو  أن كم من التدريب و التنمية يهدفان إىل حتقيق هدف واحد مشاااارتك وهو حماولة وكخمصااااة ملا ساااابق  ،  ميكن 

إكساااااااااااب املوارد البشاااااااااارية املهارات اجليدة واجلديدة واليت  قد حتتاجها املنظمة يف الوقت احلايل او يف املسااااااااااتقبل، كما 

يزهم ورفع نظمة جوانب قوة يف أدائهم وحتفويعمل كم من التدريب والتنمية على حماولة إكساااااب األفراد العاملني يف امل

 . (35)الروح املعنوية لديهم

 عملية تتم خمهلا من واليت ،التدريبة الربام  يف تتحقق أن البد اساااااااسااااااية عناصاااااارويتفق الباحثون حو  ضاااااارورة وجود 

 :(36)ر هيالعناص وتلو بنااح. التدريبية الربام  تقييم

 .للتطبيق وقابلة واضحة بصورة فاألهدا  صياغة  هل: المطلوبة االهداف .1

                                                           
 .151األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ص  –(: ختطيط وتنمية القوى العاملة، )الطبعة األوىل( عمان 2011ينظر: عباس، أنس عبد الباسط ). 34
 .  437(: إدارة املوارد البشرية املعاصرة بعد اسرتاتياي. مرجع سابق. ص 2005عقيلي، عمر وصفي ). ينظر: 35
 .254-250(: التدريب وتنمية املوارد البشرية األسس والعمليات. مرجع سابق. ص ص 2000عساف، عبد املعطي حممد و محدان يعقوب ). ينظر: ينظر: 36
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 ضاااااوعيمو  بشاااااكل احملتوى عرض   وهل ،األهداف مع العلمي احملتوى تناساااااب مدىما : العلمي المحتوى .2

 .منظمة وصورة

 .لربنام ا مع الوقت مناسبة ومدى ،املستخدمة والتعابري املفاهيم وضوح مدى: البرنامد تصميم مالئمة .3

 .نشاة لك  بعد راجعة تغذية على واحلصو  الربنام  يف مناسبة أمثلة وجود مدى :التدريبية األنشطة .4

 .األفراد بني الفردية فروقاتلل ومراعاة ،الربنام يف  مرونةوجود  مدى :البرامد مرونة .5

 . املستخدمة العلمية واملادة البيانات وصحة دقة مدىما  :المصداقية .6

 التدريب اإللكتروني الحديث: -11

أحاد  الوساااااااااااااااائال املتبعاة يف عملياات تادرياب األفراد واجلمااعاات، وميتااز هاذا النوع من يعاد التادرياب االلكرتوين من 

( CBTالتدريب بالعديد من املميزات والفوائد، ويعتمد بشااااااااااكل رئيسااااااااااي على اسااااااااااتعما  أجهزة احلاسااااااااااب االيل )

يعمل على اختصااااار و  واالنرتنت ووسااااائطه املتعددة، حبيث يسااااهل على كًم من املنظمة والفرد عملية التدريب والتعلم،

 . (37) الكثري من الوقت املستهلو واجلهد املبذو  على هذة العملية

يعرف التدريب اإللكرتوين بعدة تعريفات منها: انه نشااااااااة منظم يساااااااعى إىل إحدا  تغيري يف األمناة السااااااالوكية لدى 

لكفاءة ع املشكمت والتحديات ورفع ااألفراد العاملني والتحسني من مستوى املهارات واألداء والقدرة على  التعامل م

. كما وقد   تعريفه على أنه  عملية تباد  املعلومات من خم  جهاز احلاسااااااااب بغرض التدريب وإدارة (38)واإلنتاجية

 .(39)املعرفة 

                                                           
2. Cascio, W. (2006): Managing Human Resources  Productivity, Quality of Work Life Profits (7th  ed). New Yourk 

:McGraw-Hill Companies. P, 285. 
 . 17األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ص  -(: التدريب اإللكرتوين، )الطبعة األوىل( عمان2011. ينظر: الزنبقي، حنان سليمان )38
 .17ينظر: املرجع السابق. ص . 39
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اجلدير بالذكر انه جيب على أي منظمة قبل أن تتخذ قرار تطبيق أسااااااااااااالوب التدريب اإللكرتوين بداخلها، من أن تقوم 

 .     (40)أكد من مدى مقدرة املتدربني  ومعرفتهم ومهاراهتم على التدريب باستخدام هذا االسلوببت

بشااااااااااااااكل عام يوجد هنالو عدة أسااااااااااااااباب اليوم دفعت باملنظمات للقيام بالتحو  من التدريب التقليدي إىل التدريب 

 :)41(اإللكرتوين احلديث ومنها على سبيل املثا 

 البيئة اخلارجية للمنظمة نظراُ ألمهية املوارد البشرية يف حتقيق أهداف املنظمة.مقابلة التغيري احلاصل يف  .1

 الروح التنافسية ورغبة املنظمات واملؤسسات يف البقاء يف عامل األعما  يف الصدارة. .2

 احلاجة لتقليل التكلفة واملدة الزمنية املرتتبة على استخدام الطرق التقليدية يف عمليات التدريب. .3

ة للمميزات واإلجيابيات اليت ميتاز هبا التدريب اإللكرتوين عن غرية من وسائل التدريب لألفراد واجلماعات، فأن وبالنسب

التدريب اإللكرتوين حيمل معه العديد من املزايا واإلجيابيات سااااااااااااااواء للفرد او املنظمة، حيث يعمل على التقليل من 

م  مبا يضااااااامن من تكليا ومصااااااااريا فضااااااام عن متيزة بسااااااارعة تنفيذ الربناالتكلفة اإلمجالية املتعلقة بالعملية التدريبية 

التقليل من اجلهد والوقت املبذو  للعملية، ومن  ناحية أخرى فأنه ميكن املتدربني من إمكانية التدريب يف اي وقت 

ية يف اساااتعما  أجهزة نوزمان ومبا يتناساااب مع ظروفهم حيث ميتاز باملرونة تا يسااااعد  املتدربني من تطوير مهاراهتم الف

 . (42)احلاسب اآليل بشكل جيد

                                                           
ص  مجهورية مصر العربية: مركز اخلربات املهنية لإلدارة  مبيو . ص -(: التدريب عن بعد باستخدام الكمبيوتر واإلنرتنت، )الطبعة الثانية( القاهرة2003. ينظر: توفيق، عبد الرمحن )40
42-43. 

ية للتنمية املنظمة العرب -أعما  ملتقيات وندوات ) املرجع يف التدريب وإدارة املوارد البشرية ( تنمية املوارد البشرية. (. التدريب من أجل 2008لطفي، علي لطفي حممود. ). ينظر: 41
  p://search.mandumah.com/Record/122860htt.مسرتجع  من:484 - 447، القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر -اإلدارية 

 .26-25(: التدريب اإللكرتوين. مرجع سابق. ص ص 2011. ينظر: الزنبقي، حنان سليمان )42

http://search.mandumah.com/Record/122860
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هذا وبالغرم من ما ميتاز به التدريب اإللكرتوين من مزايا وإجيابيات متعددة، إال أن  األمر ال خيلوا من بعض الساااالبيات 

 :  (43)ومنها التايل

 درب واملتدرب.بني امل افتقار التدريب اإللكرتوين إىل التفاعل املباشر والذي ميتاز به األسلوب التقليدي .1

يقتصاااااااااااااار تطبيق التدريب اإللكرتوين بشااااااااااااااكل عام على بعض الربام  التدريبية ويرى البعض أن هذا النوع من  .2

 التدريب يفتقر إىل التطبيق العملي. 

زيادة احتمالية ملل بعض املتدربني من هذا النوع من التدريب نظراً لكثرة توظيا التقنية املستخدمة وجهل وعدم  .3

 فة بعض املتدربني هبا.معر 

 عدم تقبل البعض لعمليات التغيري واتباع التقنيات احلديثة. .4

 تجارب دولية رائدة في تنمية الموارد البشرية : -12
يعد العنصر البشري هو راس املا  احلقيقي يف اجملتمعات وهو مبثابة استثمار مستقبلي ناجح ، وقد شهد العصر 
احلديث  العديد من التاارب الرائدة يف االعتماد على املوارد البشرية للنهوض بالبمد ورقي اجملتمعات، ومن هذة 

 املاليزية.  التاارب التاربة اهلندية والتاربة اليابانية والتاربة

التاربة اهلندية: تقوم احلكومة اهلندية سنويًا ب نفاق ما يعد  من اخلمسني بليون دوالر سنويا على خمتلا عمليات 
التدريب، من جهة أخرى تقوم الواليات املتحدة االمريكية وحدها فقط بصرف ضعا هذا املبلغ سنوياً على عمليات 

ت بشكل بري الذي ميثله التدريب يف تنمية املوارد البشرية يف املنظمات واجملتمعاالتدريب، وهذا خري دليل على الدور الك
 . (44)عام

تعد التاربة اليابانية يف التدريب  من ابرز التاارب الناجحة، ويعد التدريب احد اهم املقومات  :التجربة اليابانية
طورها حىت اصبحت  كانت سببا مباشرا يف تقدمها وتوالدعائم الرئيسية اليت قامت عليها النهضة يف اليابان حديثاً واليت

                                                           
 .27-26. ينظر: املرجع السابق. ص ص 43

44. Pattanayak, B.  (2012). Human Resource Management (3rd ed). India: PHI Learning Private Limited. P-74. 
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يف طليعة الدو  املتقدمة. ويعتمد االسلوب الياباين اعتمادا قويا على التدريب يف مواقع العمل لبناء قوة عمل منتاة 
ة، يبعكس االسلوب االمريكي القائم على التدريب املقدم من مصادر خارجية مثل املراكز واملعاهد  واملدارس املهن

 .(45)وبالفعل فقد اثبت هذا االسلوب تفوقه  وتقدمة

لقد ساااعت اليابان للتنسااايق  والدم  بني التعليم النظامي والتدريب الفعلي يف بيئة العمل والذي كان ساااببا رئيسااايا فيما 

 :(46)بعد اىل تطوير مواردها البشرية  وتقدمها، حيث قامت احلكومة بتباع نموعة من اخلطوات واجراءات منها

التدريب خم  املراحل الدراساااية هبدف تقليل الفاوة والتباين احلاصااال بني التعليم املدرساااي ومتطلبات ساااوق  -

العمل واحتياجاته. حيث كانت املعرفة املكتسبة يف املدارس تؤثر اجيابا على التدريب على املهارات الفنية وقد  

 كان كم منهما يعزز االخر. 

 .ملمني بالعمل ويكونوا قادرين على إجنازة والقيام به اخلرجني  حىت يصبحو الزام ارباب العمل بتدريب ا -

 العمل على تزويد العاملني مبختلا املهارات اليت متكنهم من القيام بالعمل وتعزز من االنتاجية. -

 قام هبا يتتعد التاربة املاليزية خري منوذ  على التنمية البشاااااااااااااارية واالقتصااااااااااااااادية املعاصاااااااااااااارة، والالتجربة الماليزية: 

املساااااااااااااالمون يف العصاااااااااااااار احلديث، ملا متيزت به هذة التاربة من خربة ومقدرة على التعامل مع خمتلا الصااااااااااااااعب 

 . (47)والتحديات اليت واجهتها يف بدايتها

                                                           
 14مجهورية مصر العربية: دار العلوم للنشر والتوزيع. ص ص  -(: الدليل الشامل للتدريب الفعا ، القاهرة2013البدوي، حممد السيد ). ينظر: 45
 .15. ينظر: املرجع السابق. ص 46
 :. مسرتجع من94 - 79،  400, ع 35م  املستقبل العرىب )لبنان(،  التنمية البشرية: ماليزيا منوذجا، يفوأثرة  العلمي(، متويل البحث 2012علي، عصام شحادة، )ينظر: . 47
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لقد اهتمت ماليزيا يف بداية هنضااااااااتها اهتماما كبرياً بتنمية مواردها البشاااااااارية، وقد سااااااااعت احلكومة اىل متويل ودعم 

البحو ، تا سااااااااااااعد فيما بعد على نشااااااااااار العلوم واملعارف هبا. وقد قامت احلكومة بتخاذ العديد من  العديد من

اإلجراءات واخلطوات للنهوض مبواردها البشااااااااارية وأبرزها قيامها ب نشااااااااااء معاهد متخصاااااااااصاااااااااة لتعمل على تدريب 

ينسام مع سياساهتا مبا يتوافق و املعلمني والتدريب الصناعي، حيث أهتمت احلكومة بتأهيل املعلمني وتدريبيهم، و 

القومية واسااااااااااارتاتياياهتا، كما ساااااااااااعت اىل انشااااااااااااء العديد من املعاهد واملراز التدريبية والتأهيلية للطلبة الدارساااااااااااني 

 .(48)وتأهيلهم لدخو  سوق العمل

 الحوافز التشجيعية ودورها في العملية التدريبية وتنمية الموارد البشرية. -13

يف العملية التدريبية دوراً هاماً وحساااااساااااً. وتعرف احلوافز على اهنا: ذلو الشااااعور الذي يولد  تلعب احلوافز التشااااايعية

. ويف كثري من االحيان يمح  أن االفراد قد ميتلكون القدرة (49)لدى االفراد الرغبة واالندفاع حنو القيام بنشااااااااااة معني

ز إىل قسمني دافع والرغبة لفعله فيرتكونه. وتقسم احلوافعلى القيام بنشاة أو فعل معني، إال اهنم مع ذلو ال ميلكون ال

 :(50)رئيسني مها

 

 

 

                                                           
ملوصل مركز الدراسات اإلقليمية جبامعة ا - نلة دراسات إقليميةليزية يف نا  التنمية البشرية ومقومات جناحها. (. التاربة املا2008عاشور، كتوش، و حا  قويدر، فورين، )ينظر:   .48
 http://search.mandumah.com/Record/418848 :. مسرتجع من99 - 77،  10, ع 4العراق، م   -

 .116-113االردن: دار حامد للنشر والتوزيع. ص ص  –(: إدارة املوارد البشرية. عمان 2004صاس، حممد فاس ). ينظر: 49
 .115. ينظر املرجع السابق. ص 50
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 حوافز معنوية: كعملية إشراك العاملين في اتخاذ القرارات. -14

 حوافز مادية: مثل المكافآت التشجيعية والعالوات.   -15

 الخاتمة:

، وقد حظيت البشااااااااارية يف اجملتمعاتيعترب التدريب يف العصااااااااار احلديث أحد أهم الوساااااااااائل املساااااااااتخدمة لتنمية املوارد 
عمليات التدريب بعناية واهتمام عاملي؛  نتياة ألمهيتها ودورها الفعا  يف حتسااااااااني مسااااااااتوى أداء املنظمة واالفراد معاً. 
هذا ويعترب العديد من الباحثون  يف علم اإلدارة اليوم،  بأن التدريب هو عبارة عن اساااااتثمار مساااااتقبلي ناجح للمنظمة 

ى البعياد. وكنتيااة للتقادم والتطور يف  التكنولوجياا ونظم املعلوماات فقاد ظهر نوع جادياد من التادرياب وهو على املاد
التدريب اإللكرتوين، والذي يعد من احد  أنواع التدريب املعاصاااااااااااااار، حيث ميتاز هذا النوع من التدريب بالعديد من 

 راعاة نموعة من الشااااروة االساااااسااااية واليت منها مراعاةاملزايا واخلصااااائص، وعموماً إن جناح عمليات التدريب متعلق مب
املراحل االسااااااساااااية للعملية التدريبية، هذا وميكن القو  بأن عدم االلتزام هبذة املراحل قد يكون سااااابباً يف فشااااال العملية 

تدريب  لالتدريبية بشااااااكل عام أو عدم حتقيق اهدافها املطلوبة بالشااااااكل الصااااااحيح. كما والبد للقائمني على عمليات ا
يف اجملتمعات من  مراعاة إجياد املدرب اجليد، والذي يعد من اهم اسااااااباب جناح العملية التدريبية وحتقيق اهدافها. هذا 
ويهدف كم من التدريب والتنمية  اىل حتقيق هدف مشااارتك وهو اكسااااب املوارد البشااارية مهارات جديدة جيدة . ويف 

راد حنو احلوافز تشاااااااااايعية املناسااااااااابة، حيث اهنا تعمل على حتفيز ودفع األف سااااااااابيل حتقيق ذلو فأنه جيب مراعاة  توافر
 املشاركة يف عمليات التدريب والسعي حنو تطوير  مهاراهتم والتحسني من سلوكياهتم.
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