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 الممخص

والذي يعد أىم عناصر   تبرز أىمية البحث من كونو ييتم بعنصر الموارد البشرية داخل المنظمة،
المنظمة وأكثرىا تأثيرًا في النتائج المحققة من قبميا، حيث ال يوجد قسم من أقسام المنظمة إال ويعمل 
بو عدد من الموظفين وبالتالي تنعكس درجة تدريبيم وتأىيميم عمى الصعيدين الذىني والعممي بشكل 

المدير الناجح حتى اكتسب من خاللو صفة مباشر عمى أداء المنظمة، وىذا األمر الذي توجو إليو 
دارتو، حيث ال يمكن ألي مدير أن يحقق النجاح إال من خالل عممو عمى تأىيل  النجاح في أعمالو وا 

 كادر الموارد البشرية بالشكل الكافي.   
وسوف يقسم البحث الحالي إلى ثالث فصول، يتضمن الفصل األول )مفيوم اإلدارة والمدير الناجح( 

( ويتفرع عنو أربعة تأىيل وتدريب الموظفين ذىنيًا وعممياً  رع عنو مبحثين، والفصل الثاني )ويتف
أبحاث، والفصل الثالث )دور المدير الناجح في تخطيط التدريب( ويتفرع عنو ستة مباحث، ثم اختتم 

 البحث بالنتائج والتوصيات.
 هيل الموظفينالكممات المفتاحية: اإلدارة ، المدير الناجح، التدريب، تأ

The role of the successful manager in qualifying employees mentally and 

practically 

Assistant Teacher. Mohanad Akram Rafeeq / Baghdad Education 

Directorate - First Karkh. akrammuhand@gmail.com 

Abstract 

The importance of the research emerges from the fact that it is concerned 

with the human resources component within the organization, which is the 

most important and most influential element of the organization in the results 

achieved by it. As there is no department of the organization that does not 

employ a number of employees, and therefore the degree of their training and 

qualification on both the mental and practical levels is directly re in the 

performance of the organization, this is what the successful manager noticed 

and earned him the status of success in his work and management, as no 

manager can achieve success except through his work on adequate human 

resource training. 
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  The current research will be divided into three chapters, the first chapter 

includes the concept of management and the successful manager and is 

divided into two sections, The second chapter rehabilitates and trains 

employees mentally and practically, and is divided into four sections, then 

The Third chapter is the role of the successful manager in training planning, 

and six sections are branched from it. 

Keywords: management, successful manager, training, qualification of 

employees. 

 المقدمة
أىمية عممية تعددت المشروعات لألعمال وتعقدت الميام المنوطة بيا، وبالنتيجة زادت 

 اإلدارة وزادت دقتيا المطموبة وتوسعت وظيفة اإلدارة وتعددت جوانبيا وزاد شموليا،
وظيرت أىمية التنسيق بين الوظائف المختمفة لإلدارة وتوضيح جوانب التوافق 

 واالختالف فيما بينيا. 
ارعة وبسبب ما يشيده العالم من تغيرات سريعة وتبدالت تكنولوجية وتقنية بوتيرة متس

ونتيجة لندرة موارد االقتصاد برزت أىمية اإلدارة بشكل أكبر وزاد االعتمام بمفيوم 
المدير الناجح، وذلك بما يمثمو ىذا المفيوم من تحقيق ميزة تنافسية لممنظمة عن طريق 

 السعي لتحقيق أىداف المنظمة المخطط ليا بالطريقة المثمى.
ريب الموظفين وذلك ىتمامًا كبيرًا بعممية تداىتمت المنظمات الناجحة في عالم اليوم ا

ريبية لتنمية قدراتيم ومياراتيم في جميع مجاالت العمل عبر وضعيم ضمن دورات تد
ضمن المنظمة، بعد أن يتم تحديد الموظفين الذين يحتاجون لمتدريب في مجال محدد ، 

داء الموظفين ىذا المجال الذي تكون المنظمة بحاجة لو ضمن نشاطيا ، وذلك لزيادة أ
 بما ينعكس بشكل إيجابي عمى إيرادات المنظمة بشكل كامل. 

وبسبب ضرورة وأىمية التدريب بعصرنا الحالي بسبب ارتباطو القوي بكفاءة الموظفين 
يسعى المدير الناجح بكامل خبرتو ومياراتو لذلك وبتحسين مستوى أداء الموظفين، 

لما لذلك من أىمية اإلدارية لتأىيل الموظفين ضمن شركتو من الناحية الذىنية والعممية 
كبيرة وتأثير فعال عمى أداء المنظمة بشكل كامل، ليذا األمر سنسمط الضوء في بحثنا 

إلى بيان أىمية التدريب  عمى مفيوم المدير الناجح ودوره الفعال في المنظمة، باإلضافة
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والتأىيل لمموظفين تماشيًا مع التغيرات المتسارعة في عالم األعمال سواء من الناحي 
 التكنولوجية أو مختمف النواحي األخرى. 

 مشكمة البحث
يعد العنصر البشري ضمن المنظمة من أىم عناصر نجاح وفشل المنظمات في 

لذلك يجب أن يسعى المدراء بأن يختاروا  تحقيقيا ألىدافيا المنشودة والمخطط ليا،
الموظفين األكفاء والمناسبين لمعمل المحدد ضمن المنظمة ،ولكن التطورات المتسارعة 
في عالم األعمال جعمت من الموظف الذي كان قد تدرب تدريبًا جيدًاً  في السابق غير 

ظمة بسبب التغيرات مناسب بالشكل الكافي ذىنيًا وحتى عمميًا لألعمال الحالية في المن
السريعة في أنظمة العمل التكنولوجية أو اإلدارية أو حتى التغير في البنى التحتية 

 الخاصة بمجال عمل المنظمة، لذلك يمكن بين مشكمة البحث بالسؤال التالي:
 دير الناجح في تأهيل العاممين من الناحية الذهنية والعممية؟مما هو دور ال
 أهمية البحث

من كونو ييتم بعنصر الموارد البشرية داخل المنظمة،  والذي يعد ة البحث تبرز أىمي
أىم عناصر المنظمة وأكثرىا تأثيرًا في النتائج المحققة من قبميا، حيث ال يوجد قسم 
من أقسام المنظمة إال ويعمل بو عدد من الموظفين وبالتالي تنعكس درجة تدريبيم 

ي بشكل مباشر عمى أداء المنظمة، وىذا األمر وتأىيميم عمى الصعيدين الذىني والعمم
دارتو،  الذي توجو إليو المدير الناجح حتى اكتسب من خاللو صفة النجاح في أعمالو وا 
حيث ال يمكن ألي مدير أن يحقق النجاح إال من خالل عممو عمى تأىيل كادر الموارد 

 البشرية بالشكل الكافي.   
 أهداف البحث

لضوء عمى أىمية اإلدارة لممنظمة والصفات الواجب توفرىا ييدف البحث إلى تسميط ا
البحث في الدور الذي يقوم بو المدير الناجح في المدير حتى يكون ناجحًا في أعمالو، و 

لممنظمة في تأىيل الموظفين ليس فقط من الناحية العممية بل أيضًا من الناحية الذىنية 
 أيضًا، ويمكن تمخيص أىداف البحث فيما يمي:  

 توضيح مفيوم اإلدارة، ومفيوم المدير الناجح. -1
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 بيان صفات المدير الناجح. -2
 توضيح أىمية التدريب والتأىيل لمموظفين عمى الصعيدين الذىنية والعممية. -3
 .إبراز دور المدير الناجح في تأىيل الموظفين من الناحية الذىنية والعممية -4

 
 حدود البحث

الناجح في تأىيل الموظفين من الناحية الذىنية الحدود الموضوعية: دور المدير 
 والعممية.

 الحدود المكانية: العراق
 م. 0202الحدود الزمانية: تم إجراء البحث الدراسي عام 

 
 مفهوم اإلدارة والمدير الناجح الفصل األول:

 المبحث االول: مفهوم اإلدارة
 طبيعة اإلدارة: (1

الجماعي  وتعتبر نشاطًا إنسانيًا تيدف إلى الوصول إلى النتائج ترتبط اإلدارة  بالعمل 
المحددة مسبقًا عن طريق االستفادة من الموارد المتاحة لممنظمة بالشكل األمثل 
ومحاولة البحث عن الموارد الجديدة وذلك لتنمية المنظمة وزيادة اإليرادات الممكن 

ىداف والتخطيط و التنظيم والتنمية تحقيقيا. ولإلدارة وظائف أساسية تبدأ بتحديد األ
لإليرادات وتطوير الموارد البشرية والموارد بشكل عام لممنشأة والعمل عمى تقميل 
التكاليف واالستفادة القصوى من إمكانات المنظمة المتاحة وال ننسى الدور األساسي 

ي النياية لإلدارة في متابعة األعمال واألنشطة داخل المنظمة والرقابة عمييا لتصل ف
إلى تقييم أداء األقسام والمنظمة بشكل عام واالستفادة من ىذا التقييم في تطوير 

 1 المنظمة وزيادة قدرتيا التنافسية.

                                                           
1
 لمنشر. وائل دار عمان، واألعمال، اإلدارة (،0228محسن، ) طاىر الغالبي، و ميدي صالح العامري، 
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تمك الوظائف اإلدارية الرئيسية ال تكون منفصمة عن بعضيا البعض لكن تكون 
كفاءة  عمى يعتمد من ىذه الوظائفأي  تنفيذفي  اإلدارة متربطة، بمعنى أن نجاح

تعمل جميع األجزاء فيو بشكل محدد  شامل ، فاإلدارة  نظام اإلدارة باقي وظائفل داءاأل
يساىم بشكل كبير بتحقيق األىداف العامة لممنظمة ، مما يعني بأن أي خمل في األداء 
ألحد أجزاء أو وظائف اإلدارة يؤدي إلى خمل في النظام اإلداري بشكل كامل  ويضعف 

  من جودة أدائو.
ينحصر اىتمامو في الزمن الحاضر لممنظمة بل أيضًا  النشاط اإلداري البالطبع فإن و 

ينظر بنظرة مستقبمية إلى واقع المنظمة وحاجاتيا والمتطمبات التي يجب تأمينيا بالشكل 
الكافي لعمل المنظمة بما يؤمن ليا ميزة تنافسية بالنسبة لباقي المنظمات المنافسة ليا 

وبما يضمن العمل عمى تالفي الوقوع باختناقات في المخزون أو  ضمن سوق العمل،
الموارد البشرية أو حتى الموارد المالية لممنظمة، وبالطبع إن العمل اإلداري يرتبط 

ذات التأثير الكبير والمباشر عمى أداء المنظمة بسبب تأثيرىا عمى بالظروف البيئية 
  موارد المنظمة بمختمف أنشطتيا.

إلى  ملذاتي األفرادمن إدارة  بداية ةبشريال ةطاألنش لكل أساس أصبحتة  إن اإلدار 
دوار لكل لألتحديد التنسيق و و تنظيم و تدبير ليا، و تخطيط من حياة األسرة لدارة اإل
 فكارتقسيم العمل وانتياًء ألالذي ينص عمى شعار مل وذلك تطبيق ضمنياد افر األ

بشكل و يالتوجالعمل عمى ، و األفراد مسؤولياتو   تحديد لصالحياتالالتخصص و 
وذلك لتقميل األخطاء ولتفادي الثغرات بيدف الوصول نصح واإلرشاد لمتقديم الصحيح و 

بتمكين األفراد ليصبحوا فاعمين أكثر  والمتمثمةإلى األىداف التي ترغب اإلدارة بتحقيقيا 
امل وتوجيو ضمن المنظمة وتالفي نسبة األخطاء الممكنة الحدوث، والعمل عمى تك

أعمال األفراد تحقيقًا ألىداف المنظمة بشكل كامل واالستفادة من مختمف الموارد 
 المتاحة لممنظمة بالشكل األمثل بما يعكس ذلك ميارة وبراعة الطاقم اإلداري لممنظمة. 

ويوجد اعتقاد سائد مغموط حول المدير بأنو يتواجد في المنظمات المالية فقط، وىذا أمر 
الحقيقة  بعدًا كبيرًا، بسبب األىمية الكبيرة لإلدارة سواء في المنظمات المالية بعيد عن 

واالجتماعية والتعميمية ومختمف أنواع المنظمات الموجودة وتكمن الوظيفة األساسية 
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لممدير في العمل عمى تييئة ظروف البيئة لكي تصبح مالئمة لممنظمة قدر اإلمكان 
لمنظمة لعماليم بالشكل الصحيح وتحقيق األىداف وبالتالي زيادة انجاز أفراد ا

 المنصوص عمييا مسبقًا.
 أهمية اإلدارة (2

إن لإلدارة الناجحة أىمية أساسية في الزمن الحالي وذلك يعود إلى متغيرات السياسة 
واالقتصاد التحرك المستمر ليذه المتغيرات مما يؤثر عمى نشاط المنظمات وقد يؤدي 
إلى فشل أعماليا وخروجيا من السوق، وال يخفى عمينا دور الثروة الصناعية والتطورات 

في الحاجة الممحة لإلدارة ، وسنذكر تاليًا بعض المتغيرات الالحقة ليا كسبب أساسي 
كأحد العناصر الحيوية اليامة والتي كان ليا دور رئيسي في إظيار أىمية اإلدارة 
 1 والفعالة بنجاح أعمال المنظمة، ونذكر من ىذه المتغيرات اآلتي:

 فصل الممكية عن اإلدارة:  -1
بشكل متزايد وخاصة من بعد الثروة  نتيجة كبر حجم المنظمات وكبر رأس ماليا

لمسؤوليات الصناعية وبالتالي أصبح يقع عمى عاتق اإلدارة ضمنيا العديد من ا
الصعب عمى مالك المنظمة بأن يديرىا بنفسو، بالتالي  المتعددة والمعقدة ، وأصبح من

ظيرت مفيوم فصل اإلدارة عن الممكية، والذي أدى إلى بروز المديرين المختصين 
بغرض الوصول إلى أىداف المنظمة وتحقيق مصالح المالكين ومصالح أفراد المجتمع 

 ، وىذا األمر أكد عمى األىمية البارزة لإلدارة.
 كبر حجم المشروعات: -2

نتيجة كبر حجم المنظمة وازدياد عدد الموظفين فييا وتعدد أقساميا وتنوع االنتاج 
لضروري وجود إدارة فعالة تنسق وتوجو السمع والخدمات المقدمة من قبميا، صار من او 

وتراقب الموارد المتاحة لممنظمة، وتساعد في رسم سياسات المنظمة المختمفة، وتسعى 
لتنظيم الموارد البشرية داخل المنظمة، وذلك لكي تساعد المنظمة بكامل طاقتيا في 

                                                           

 حمب. جامعة منشورات حمب، اإلدارة، مبادئ (،0228وصفي، ) عمر عقيمي، و أحمد اليوسفي، 1
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ضمن  لإلدارةالوصول إلى األىداف المرغوبة، ونتيجة ذلك بروز األىمية الكبيرة 
  المنظمة ومدى حاجة المنظمة ليا.

 ظهور النقابات العمالية: -3
نتيجة التوسع الكبير في حجم المنظمات ازدادت المشاكل لمعمال ضمن المنظمة، مما 
دفع بظيور نقابات لمعمال، وبقيت ىذه النقابات تتطور بشكل مستمر وتقوى إلى أن 

أدركت ضرورة استخدام إدارة أصبحت قوة ال يستيان بيا من قبل المنظمات، التي 
خبيرة وفعالة تدرك األىمية لمتوافق بين الموارد البشرية لممنظمة وبين مصمحة المنظمة 

 من جية أخرى.
 ظروف التنمية والتطورات االقتصادية: -4

حدثت بعد الثورة الصناعية تطورات اقتصادية كبيرة وىذه التطورات أظيرت األىمية 
والعمل عمى الفعمية والمتزايدة لإلدارة  ودورىا اليام في التنسيق بين العناصر االنتاجية، 

تطوير الموارد المتاحة لممنظمة وتنميتيا ووضع وتنفيذ الخطط التنموية، األمر الذي 
كثر عمى اإلدارة وأىميتيا وجذب انتباه الدول كافة وخاصة المتقدمة سمط الضوء أكثر فأ

منيا والتي أصبحت تركز عمى المتابعة لمظاىر التطور في المجاالت لمعموم اإلدارية، 
 حتى تستطيع المنظمات من القيام بالعمل اإلداري بالصورة الصحيحة والناجحة.  

 التدخل الحكومي: -5
حكومي وزادت رقابة الحكومات عمى األعمال لممنظمات، شيئًا فشيئًا زاد التدخل ال
التي تطبقت النظام االشتراكي والذي ألقى عمى الدول الكثير وتحديدًا بالبمدان النامية 

إن ازدياد من المسؤوليات إلدارة الدفة لألمور االقتصادية والخدماتية بشكل ناجح. 
لتنظيم تدخميا تستعمميا الحكومات  تدخل الحكومات بَين األىمية الكبيرة لإلدارة كأداة

، وذلك عبر القوانين التي تنظم العمل داخل وسيطرتيا عمى مختمف المجاالت بالبمد
 الدولة والتي تضمن أن تحقق نجاح في تدخميا الحكومي بمختمف الميادين.

 تطور ظاهرة العولمة وانحسار الحدود اإلقميمية بين البمدان: -6



 هـ1444-م  2022. لسىت ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعتمجلت الدراساث المستدامت . السىت ال

 
 

 
2050 

إيجاد سوق دولية مفتوحة ارتفعت شدة منافسة المنظمات إن ظيور العولمة أدى إلى 
بعضيا مع بعض من خالليا، األمر الذي أدى لتزايد طمب عمى اإلداريين األكفاء 

 والقادرين عمى ابتكار وابداع أفضل األفكار لممنظمة كي تحقق ميزة تنافسية.
 المبحث الثاني: مفهوم المدير الناجح

تؤىمو أن يقود عدد وبدنية وعقمية  لديو صفات ذىنيةالمدير الناجح ىو الشخص الذي 
من الموظفين، ليفعموا الروح الجماعية داخل المنظمة التي يشتغمون بيا،  ومن السمات 
الواجب أن يتصف بيا المدير الناجح ىي أن يحمل في داخمو رسالة المنظمة ورؤيتيا 

قع المنظمة الحالي والتوقع وأن يمتمك نظرة مستقبمية، أي أن يضع األىداف بناء عمى وا
المستقبمي بو، وأن يتابع تنفيذىا ومراقبة النتائج الحاصمة والتعقيب عمييا واالستفادة منيا 

 أيضًا.  
 فات المدير الناجح  (1

يجب أن يمتمك المدير الناجح عدد من الصفات حتى يكون ناجح في عممو، وىذه 
 1 الصفات بشكل عام ىي:

 أن يشعر بروح القائد: -1
إن من الصفات الميمة لممدير الناجح بالعمل ىي شعوره بروح القائد في أي منظمة 
يشتغل بيا، وىذه الصفة ال يقصد بيا أن يتحكم ويسيطر عمى الموظفين، إنما يقصد 
بيا أن يقوم بتخطيط ومتابعة ومراقبة كل ما يتعمق بالمنظمة داخميًا سواء أكانت منظمة 

 صغيرة أو كبيرة الحجم.
   تشاور في قراراته:أن ي -2

في مختمف جوانب المنظمة األمر الذي يقرب العاممين أكثر من  أي أن يتشاور
المنظمة ويزيد من حبيم ليا، وبالطبع يجب عمى المدير الناجح أن يمتمك الروح 

                                                           

الكويت، (، النظريات اإلدارية، قسم إدارة األعمال، جامعة عمان العربية، 0222أبو نبعة، عبد العزيز مصطفى، ) 2
 شركة دار العمم لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى.
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الرياضية وأن يستمع إلى اآلراء لمموظفين و يستشيرىم، كي يصل إلى القرار المالئم 
  من جوانب . وعدم إغفال أي جانب

 أن يعمل عمى تبادل الخبرات بين العاممين : -3
المدير الناجح يسعى بشكل جاد إلى تبادل الخبرات لمموظفين بعضيم مع بعض، وأن 
يعطي ما لديو من خبرة لمموظفين وأال يحتكرىا لنفسو  وال يمنع أن يستفيد من خبرات 

 الموظفين أيضًا 
 يحتذى بها :يجب أن يكون المدير الناجح قدوة  -4

وذلك بالتزامو  من الضروري لممدير الناجح بأن يكون قدوة لمموظفين ضمن المنظمة ،
بالقوانين وانضباطو والتزامو بساعات العمل وبأخالق العمل مما يجعل من الواجب 

 دوة لباقي الموظفين ضمن المنظمة.اتباع تصرفاتو كق
 

 البحث عن اإليجابيات -5
ث بشكل دائم عن السمبيات واألخطاء لمعاممين، عوضًا عن عمى المدير الناجح أال يبح

ذلك يجب عميو أن يبحث عن إيجابيات العمال والعمل عمى تشجيعيم لتقديم األفضل 
 دومًا وأن يعمموا بكامل طاقاتيم لتطوير المنظمة.

 أن تكون أهدافه واقعية -6
ر واقعية، بالشكل أي عمى المدير الناجح أن يضع أىدافًا يمكن تحقيقيا وبالتالي تعتب

 الذي يبعد االحباط عن الموظفين بسبب فشميم في تحقيق األىداف البعيدة عن الواقع.
 االهتمام بالعاممين وعدم التحيز  -7

يجب عمى المدير الناجح أن يستمع إلى مشاكل الموظفين بشكل جيد ويساعد في وضع 
 الحمول ليا، األمر الذي يجعل منو شخص محبوب ومقرب ليم.

 1مالحظات يجب عمى المدير الناجح أن يأخذ بها: (2
 ليس من الضرورة عمى المدي الناجح أن يكون أزكى من في المنظمة. -2

                                                           
1
(، كيف تكون مديرًا واجحًا؟ ، مىتدى شارك الشبابي، بروامج خطوة إلي األمام، الطبعت 2002عبد السالم، وضاح، ) 

 األولي ، رام اهلل، فلسطيه.
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في بعض األحيان، قد يكون أفضل القرارات لممدير الناجح ىي عدم اتخاذ أي  -0
 قرار.

يجب عمى المدير الناجح السير أمام الموظفين في العمل ، بمعنى ا، يكون   -2
 مين بالقوانين وان يكون أكثر الفاعمين ضمن المنظمة.أول الممتز 

 عند الوقوع في الخطأ، يجب أن يعترف بو ويعمل عمى تداركو. -4
يجب عمى المدير الناجح أن يوضح أماكن الضعف في المنظمة وأن يخبر  -5

 رئيسو األعمى منو بيا.
عدم الصعود عمى حساب جيد وتعب اآلخرين، ألن ذلك معناه الفشل السريع  -6

 لو.
يجب أن يدرك بأنو أكثر المستفيدين من وجود موظف أذكى منو، وذلك بسبب  -7

 دفعو لالستخدام األمثل لقدراتو العقمية عن طريق المنافسة الحقيقية. 
 

 الفصل الثاني: تأهيل وتدريب الموظفين ذهنيًا وعممياً 
 المبحث األول: مفهوم التدريب

يمكننا أن نعرف التدريب بأنو المجموعة من األفعال التي تعطي القدرة لمموار البشرية 
ضمن المنظمة بأن يكونوا مستعدين ومتأىبين دائمًا، وذلك لمقيام بالوظائف التي يكمفون 
بيا حاليًا ومستقبميًا، حيث أن التدريب ىو عممية لتشكيل ومحاولة تعديل السموك لدى 

وبالتالي يعتبر التجريب وافق مع العمل الذي يشغمو ضمن المنظمة، األفراد لجعمو يت
تعميمًا لممتدربين لمسموك الصحيح الواجب عمييم أن يتبعوه لمقيام بأداء أفضل في 

 1 عمميم.
ومن الناحية العممية إن التدريب ىو الجيد المبذول عمى لرفع سوية المتدرب وزيادة 

إلى مستوى الكفاءة المطموب في العمل المكمف بو، معموماتو ومياراتو ومعرفتو لوصولو 
مفيوم التدريب فإن  ثانيةومن ناحية لوظائف ذات متطمبات أعمى.  إلعدادهوالسعي 

                                                           
1
 السابع، السعودي ( اليندسي مؤتمرال صناعي، لنمو أساسي كمحرك التدريب استراتيجية ، الخولي عيسي بن عموي 

 .ه 2408 سعود، الممك جامعة
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العممي ىو مطمب من قبل األفراد كي يقبمون بوظائف جيدة ذات مستوى مناسب 
م وذلك لمياراتيم وقدراتيم، وحتى مطمب من قبل الموظفين الحاليين ليطوروا أدائي

 لمحصول عمى فرص أفرض في المستقبل.
شولتز أن االستثمار ضمن الموارد البشرية إسيام كبير في المجال االقتصادي، وقد عد 

حيث أنو أشار إلى الضرورة العتبار الميارات والمعرفة الخاصة بالفرد أحد أشكال 
 رؤوس المال والتي نستطيع أن نستثمر ضمنيا.

ستثمار برأس المالي البشري قد حقق في الدول الغربية فبحسب رأي شولتز إن اال
 2معدالت نمو أسرع مما استطاع أن يحققو االستثمار برأس المال النقدي.

تعريف لمفيوم التدريب  قام بتقديمالذي   Jacob Mincerأما بالنسبة لمعالم مينسر 
والذي من وجية نظره يتسع ليشمل كل من التدريب الرسمي والتدريب غير الرسمي 
ضمن العمل باإلضافة إلى التعمم عن طريق الخبرة العممية، وتم تبرير ذلك من قبمو 
بأنو يعتقد أن كل من التدريب الرسمي وغير الرسمي وحتى التعمم بالخبرة يعزز من 

راد، وبالتالي فيو يعد أحد أنواع التدريب، وخصص التعميم بالخبرة بأن أحد القدرات لألف
األفراد ممكن أن يعمل عماًل ذات أجر ضعيف ولكن بسبب توقعو لتحقيق منفعة ميمة 
مستقباًل من ىذا العمل عن طريق خبرتو التي سوف يكتسبيا منو وبالتالي بحسب وجية 

لالستثمار من الضروري أن تؤخذ بعين  نظر مينسر يوجد لمتعمم بالخبرة تكاليف
  االعتبار. 

وبرزت وجيات نظر متعددة خاصة بالتدريب حيث أن ىناك من ينظر لمتدريب من 
منظور تقميدي باعتبار أنو رافد يكسب المتدرب ميارة من دون أن يقوم بحركة، ويوجد 

ن طريق ىناك قسم آخر ينظرون لمتدريب من منظور شامل بتنمية اإلدارة، وذلك ع
العمل عمى زيادة ميارات األفراد المتدربين وقدراتيم وامكاناتيم لتحسين المستوى لألداء 

 واالرتقاء إلى ميمات ومسئوليات أخرى تناسب الكفاءة لمفرد. 
 وأما بالنسبة لتعريف التدريب، سنتناول مجموعة من التعاريف كاآلتي:

                                                           
 /http://forum.illaftrain.co.uk/t/10070    لشولتز البشري المال رأس نظرية  1
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جموعة من المعمومات التدريب ىو الجيد الذي ييدف لتزويد الموظفين بم -2
والميارات التي تكسب الموظف قدرات ألداء العمل وتنمي كفاءتو وبالتالي تزيد 

 2من إمكانيتو في أداء العمل الحالي أو المستقبمي بالشكل األمثل.
يعرف التدريب بأنو طريقة تعين الموظفين وتساعدىم كي يصموا إلى الطريقة  -0

المستقبمية وذلك عن طريق دعم الخصائص الحاضرة أو المثمى ألداء أعماليم 
اإليجابية ليم من قدرات وميارات، عن طريق زيادة معموماتيم ومعرفتيم 

 0العممية والتقنية.
كما يمكن تعريف التدريب: العممية المستمر والمنظمة والتي يكون المحور  -2

تغيرات معينة ضمنو من األساسي فييا األفراد، وتيدف ىذه العممية إلحداث 
لنواحي الفنية والسموكية و حتى الذىنية، وذلك لتمبية االحتياجات الحالية ا

والقادمة التي يرغب بيا األفراد تطمبيا الوظيفة التي يشغمونيا بما يخدم 
 2المنظمات وينعكس أثره عمى المجتمع بشكل كامل.

 
نو أما بالنسبة لتعريف منظمة "اليونسكو" فقد عرفت التعميم والتدريب العممي بأ -4

يشمل إضافة إلى عممية التعميم العامة الدراسة لمتقنيات التي ترتبط بيا وأنيا 
العممية التي تكسب القدرات وميارات العمل الضرورية والمعمومات التي تتصف 
بالطابع الميني والعممي بما يخص المين واألشغال في مختمف القطاعات 

 4االقتصادية لمحياة.

                                                           
1
 422 ص  م، 0222, الكويت الثانية، الطبعة ,السالسل ذات مطبوعات البشرية، الموارد إدارة, ىاشم محمود زكي 

2
 .0224 القاىرة، الصناعية، العالقات برنامج العميا، لإلدارة القومي المعيد التدريب، أىمية طنطاوي، مصطفى 

 2 ص م، 0222 القاىرة، والتعاون، التجارة مكتبة األفراد، إدارة الوىاب، عبد محمد عمي 3

 الكويت، لمعمالة الوطنية، الثاني التطبيقي الممتقى لمتدريب، الموحدة الوطنية االستراتيجية الدوسري، شاىين بن عادل 4
 .م 0222 ديسمبر،
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 ريبالمبحث الثاني: أهمية التد
ييدف التدريب لزيادة قدرات األفراد وذلك لموصول إلى القدرات الالزمة النجاز األداء 
المطموب بطريقة متميزة، وبالتالي يمكن اعتبار التدريب أحد األنشطة الحيوية المؤثرة 
 بتحديد كفاءة وفعالية المنظمة، وسنسمط الضوء عمى بعض أىم المزايا لمتدريب كاآلتي:

1 
العمل عمى تطوير أداء األفراد العاممين ضمن المنظمة، عن طريق التدريب  -2

بشكل مستمر لمحاولة رفع المستوى ألدائيم لمميمات التي تقع عمى عاتقيم، 
وبالتالي العمل عمى تحسين االنتاج كميًا ونوعيًا نتيجة لرفع القدرات 

 والمعمومات حول العمل.  
ات معينة لدى األفراد العاممين ضمن إن التدريب يعمل عمى تحديد اتجاى -0

المنظمة وأن تتفق ىذه االتجاىات مع األىداف العامة لممنظمة والعمل عمى 
 تعاون العاممين لزيادة االنتاجية.

يساعد التدريب في تذليل المشاكل المرتبطة بعمميات التشغيل، مثل تخفيض  -2
اوي المرتبطة معدل الدوران، الغياب عن العمل، تخفيض حوادث العمل والشك

 العمل عمى رفع الروح المعنوية وغيره من المشاكل.بيا، 
تأمين موظفين ماىرين وقادرين عمى أداء األعمال المطموبة منيم بشكل جيد،  -4

وىنا تجد أىمية التدريب في حل مشكمة العمالة لممنظمات، خاصة التدريب 
 تساعد في ذلك. طويل األمد، ومن الممكن ىنا أن ننشئ برامج لمتدريب الميني 

يربط التدريب ما بين المصالح لمموظفين وبين المصالح ألصحاب المنظمة،  -5
مما يخفف من احتمال وجود التضارب بينيا وبالتالي الوصول إلى تحقيق 

 المصمحة المشتركة لمطرفين ضمن المنظمة.

                                                           
1

-224ص 0222 ، الجامعية الدار اإلسكندرية، ، البشرية لمموارد االستراتيجية اإلدارة ، المرسي محمد الدين جمال 
225. 
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إن التدريب ىام لمموظفين بحد ذاتيم، وذلك من خالل المعمومات والمعارف  -6
ة التي يتدرب عمييا، األمر الذي يزيد من قدراتو ومياراتو في العمل ، الجديد

وبالنتيجة فرصة أفضل لو لتحقيق االستقرار في العمل ، وحتى الترقية ضمنو، 
 وىذا يعني فائدة معنوية ومادية لمموظفين.

 تدريبالمبحث الثالث: أهداف ال
فحسب، بل يسعى أيضًا إن التدريب ال يسعى إلى زيادة خبرات وميارات القدرات 

لتحفيز األفراد عمى تنمية رغباتيم باستخداميم لمقدرات الكامنة داخميم ، ويمكننا القول 
 1 بأن التدريب يسعى لتحقيق األىداف اآلتية:

تالفي الفروق المتواجدة في المعايير زيادة سرعة وفعالية الموظفين والعمل عمى  -2
 لألداء المحددة من قبل المديرين وبين أداء الموظفين بشكل فعمي.  

 السعي لزيادة رغبة العاممين عمى العمل ، وذلك لتحقيق أىداف المنظمة. -0
العمل عمى تنمية الدافع الذاتي لمموظفين وتوعيتيم بضرورة رفع مستوى كفاءتيم  -2

 المنظمة الكمي والنوعي. لتحسين انتاج 
تعميمو كل جديد في المجال التكنولوجي رفع كفاءة العامل االنتاجية من خالل  -4

 والعممي، وما يترتب عمى ذلك من تطوير وتحسين أساليب العمل المختمفة. 
تخفيض معدل دوران العمالة وخاصة المدربة منيا، وبالتالي زيادة االستقرار  -5

حيث أن الموظفين ذات التدريب الجيد يعتبرون من األصول اليامة والمرونة لممشروع، 
لممنظمة، يضمنون استمرار عمل المنظمة حتى في ظروف العمل الصعبة، والمرونة 
يقصد بيا استطاعة المنظمة عمى أن تتالءم وتتكيف مع مختمف التغيرات التي تواجو 

 عمميا.  
 أنواع التدريب المبحث الرابع:

                                                           
1

 الدولي الممتقى سيكولوجية، نظرة.. البشرية القدرات لتنمية األساسية المقومات كأحد التدريب الساسي، منصور زاىي بن 
 جامعة االقتصادية، والعموم الحقوق البشرية، كمية والكفاءات المعرفة اقتصاد في االندماج وفرص البشرية التنمية حول
 .م 0224 مارس ورقمة،
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أن تختار ما يناسبيا من بين األنواع المختمفة لمتدريب، وذلك وفقًا يمكن لممنظمة 
لمواردىا البشرية وطبيعة النشاطات الخاصة بالمنظمة، ووفقًا إلمكانيات المنظمة 

 ما يمي:ر عمييا، ويمكننا تصنيف التدريب حسب المادية ومعداتيا التي تتوف
 فيمرحمة التوظ  -2
 نوع الوظائف -0
 ء التدريبجراإلمكان ال -2

 ف :يحسب مرحمة التوظبأنواع التدريب   -1
إن تدريب الموظفين ىو ضرورة ىامة لكل الموظفين ضمن المنظمة بمختمف 
المستويات والتخصصات وذلك بيدف زيادة الميارات والقدرات التي يممكونيا، وىو 

تحصل  يشمل الموظفين الحاليين والجدد مع مراعاة التطورات التكنولوجية السريعة التي
 2في عالم األعمال.

 ف إلى :يقسم التدريب حسب مرحمة التوظويمكن أن ن
 خاص بالموظفين الجدد:التدريب ال - أ

يمكن أن نعرفو بالتييئة والتجييز، ويعني إمداد العاممين الجديدين بالمعارف الرئيسية 
وىذه التي ىم بحاجة إلييا كي يؤدون الوظائف التي يشغمونيا بالشكل المرضي 

المعارف في الغالب تتعمق بالقواعد واإلجراءات الخاصة بالعمل ضمن المنظمة، حيث 
أن عممية التييئة تشكل أحد أشكال االندماج االجتماعي، الذي تقوم بو المنظمة مع 
موظفين الجدد وتيدف المنظمة من وراء ذلك العمل عمى اعداد الموظفين الجدد 

 0.جموا مع بيئة العمل داخل المنظمةلينس
في العادة تبدأ عممية التييئة من قبل أحد متخصصي إدارة الموارد البشرية وذلك عند 
التحاق الموظف الجديد بالعمل بحيث يقوم بشرح النواحي المتعددة لمعمل بعد ذلك 
يعرف الموظف الجديد عمى المشرف المباشر لو والذي بدوره يكمل عممية التييئة، وىذا 

مة بشكل كبير لمموظف حيث يعطيو ثقة كبيرة في النفس ويبدد التدريب من األنواع المي

                                                           
1
  241  ،ص 1997 ،التوزيع و للنشر المستقبل دار عمان، ، الحديثت اإلدارة أساسياث ، السغبي فايس 
2
 26 ،ص 2003 ، المريخ الرياض،دار ، البشريت الموارد إدارة المتعالي، عبد أحمد سيد محمد /ترجمت ديسلر، جاري 
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من القمق الذي يرتابو نتيجة خوفو من أن يخطئ أو أن يرتبك، فتتحسن الروح المعنوية 
 2لو. 

 خاص بالموظفين الحاليين :التدريب ال - ب
تبرز أىمية ىذا النوع من التدريب بشكل أكبر عندما تتبدل األساليب والوسائل لمعمل 
تبداًل كبيرًا ويزداد التعقيد بأساليب العمل،  وبالتالي ال يستطيع العامل مع خبرتو 
ومياراتو السابقة أن يتعامل مع ىذه التغيرات ، لذلك وجب عمى اإلدارة أن تقوم بتدريبو 

 عمى األساليب والمعدات  الجديدة لتحقيق أفضل النتائج لمعمل.
ؤدي إلى التنمية المينية التدريب بأنو ي وتكمن األىمية األساسية ليذا النوع من

واالجتماعية، فيو يسعى إلى تقميل الفوارق عمى الصعيد االجتماعي، ويراعي العدالة 
االجتماعية فيو يسمح لمعامل بأن يطور من مستواه المعرفي وبالتالي االرتقاء بوظيفتو 

عامل جديد أم ومينتو إلى مستوى أفضل، سواء أكان عامل شاب أم ال، وسواء أكان 
قديم كي ال يتخمف العامل القديم عن الجديد في الميارات العممية أو حتى عمى 
المستوى المعاشي، فبإمكانو أن يعمل عمى تدريب وتطوير ذاتو والحصول عمى وظائف 

 0مرتبة أعمى وأفضل.ذات 
 أنواع التدريب حسب نوع الوظائف : -2
وبحسب الوسائل الالزمة ألدائيا، الوظائف بحسب الطريقة التي تؤدى بيا تتنوع  

فبعض الوظائف يستد عمى الخبرات والمعارف وال يحتاج لمعدات وال لوسائل 
يتوجب استعمال ىذا الوع من الوسائل واألدوات ويتطمب انتاجية، وبعضيا اآلخر 

مستوى محدد من القدرات والميارات، وبشكل عام تحتاج كل وظيفة معينة لبرنامج 
تدريبي خاص بيا، بحيث يتماشى مع االحتياجات والضرورات الالزمة ليذه 

 الوظيفة، ونذكر أنواع التدريب بحسب نوع الوظائف كما يمي: 
 

                                                           
1
 1 .،ص 1969 ، الحديثة القاىرة مكتبة ، القاىرة ، اإلدارة في اإلنسانية ،العالقات الشبكشي صالح 

 العمل مؤتمر ، العربي العمل لمكتب العام المدير تقرير ، طو شك نوا ، نيالمي لمتدريب مستقبمية رؤية ، الحضيري طيب 2
 .39 ،ص 1986 ارسم ، العربي
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 المهني:و  يالعمم التدريب - أ
ىذا النوع من التدريب موجو إلى العمال أصحاب التعميم المتوسط الذين يعممون ضمن 
الوظائف ذات الطابع الميني والفني أكثر من الطابع اإلداري، ويجب أن يحصموا عمى 
دورات مستمرة في مجال عمميم حول التطورات في وسائل ومعدات العمل والتي تتغير 

، وينصب اىتمام ىذا التدريب عمى لتكنولوجيا وتطور العممبشكل دوري مع تقدم ا
الميارات والقدرات التي تشغل يدويًا من قبل العمال مثل األعمال الكيربائية والميكانيكية 
والتشغيمية وغيرىا، وبعض المنظمات التي تمتمك قدرات مالية كبيرة تسعى إلنشاء 

 2أماكن تدريبية خاصة ليا .
 ي:تخصص بشكل  التدريب - ب

تختص ىذه الدورات التدريبية بالموظفين الذين يشغمون مناصب أعمى من الوظائف 
الفنية السابقة، وتكون أكثر تخصصًا مثل دورات محاسبية ودورات تدريب تسويقية أو 
حتى دورات تدريب ىندسية باختصاص معين، وعند تدريب ىؤالء الموظفين بشكل جيد 

 ًا اتخاذ قرارات.توكل إليو ميمات متبعة وتخطيط وأيض
 التدريب اإلداري : - ت

ىذا النوع من التدريب موجو لتنمية قدرات وكفاءة المديرين، وزيادة فاعميتيم في أدائيم 
لممناصب التي يشغمونيا أو التي سوف يشغمونيا في المستقبل، وىذا التدريب تحتاج 

فاءات إليو المنظمة وبشكل مستمر بسبب حاجتيا الدائمة إلى نوع محدد من الك
  التطورات عمى المستوى التنظيمي والبيئي.والقدرات اإلدارية وذلك لمحاولة مواكبة 

دارية أساسية لشغل  الشواغر وتشمل دورات التدريب ىذه عمى معمومات إشرافية وا 
اإلدارية المتنوعة بالمنظمة، مثل تخطيط االنتاج وتوجييو والرقابة عمى نشاطات 

 0المنظمة وتنسيق االتصاالت بين اإلدارات بشكل سميم. 
 أنواع التدريب بحسب المكان إلجرائه: -3

                                                           
1
 .206م، ص1999 والتوزيع، والنشر لمطبع الجامعية الدار اإلسكندرية، البشرية، المورد ،إدارة رھما أحمد 

 
2
 3  ،ص 1997 ، النشر و للطباعت الجامعيت الدار ، بيروث األفراد، إدارة و التنظيمي السلوك ، حنفي الغفار عبد 
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بعد أن تحدد المنظمة الميارات التدريبية الالزمة لمموظفين تتجو لتحديد الطاقم التدريبي 
وري ليذه الدورة التدريبية، والذي عمى أساسو يتم تعيين المكان ليذه الدورة الضر 

  إما أن يكون ضمن المنظمة أو أن يكون خارج المنظمة.التدريبية، 
 التدريب الداخمي:  - أ

وىو التدريب الذي يقام داخل المنظمة، وذلك ضمن القاعات التدريبية التي تم إعدادىا 
مكانيات  ضرورية ليذا التدريب، وتعين المنظمة جزء من األموال بمعدات متنوعة وا 

كميزانية ليذه الدورات وذلك لتأمين الحاجات األساسية ليا حتى تقام بالشكل الالزم، 
وكمما كانت الدورة تخص موضوع تخصصي أكثر وأكثر كمما زادت التكاليف الالزمة 

ضمن المنظمة عمى  لمدورة التدريبية الخاصة بو، وعادة ما يقوم مسؤول التدريب
اإلشراف عمى ىذه الدورة، وفي حاالت أخرى قد توكل ميمة التدريب الداخمي إلى 

 طرف من خراج المنظمة عن طريق التعاقد معو عمى ذلك.
 التدريب الخارجي :  - ب

ان خاص بالتدريب وىو التدريب الذي يقام خارج المنظمة ضمن مركز تدريبي أو مك
بدورات تدريبية ضرورية لمموظفين بمجال محدد أو أكثر، يتم التعاقد معو عمى القيام 

ويتم المجوء إلى التدريب الخارجي نتيجة عدم توافر اإلمكانيات التدريبية داخل المنظمة 
أو عدم توافر المكان الضروري الالزم ليذه الدورة التدريبية، ومن الممكن أن يتم التعاقد 

تم التدريب من قبل المشرفين الخاصين عمى استئجار المكان الخارجي فقط عمى أن ي
 بالمنظمة .

 مسؤولية التدريب : -4
قد يختمف الشخص المسؤول عن التدريب من منظمة ألخرى باختالف الظروف 

حيث أنو ضمن بعض المنظمات يأخذ المدير المباشر عمى واإلمكانيات لممنظمة، 
لتي قد تعترضيم وأن عاتقو الميام التدريبية لمموظفين، ويحاول أن يعالج المشاكل ا

ينمي الميارات الضرورية لعمميم،  وفي بعض المنظمات األخرى قد توكل ميمة 
التدريب إلى القسم المسؤول عن تدريب وتأىيل الموظفين، أو قد يتم التعاقد مع مركز 

 تدريبي خارجي متخصص بذلك.
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 المسؤول المباشر : - أ
واألكثر درايًة بحاجتيم لمتدريب في إن المسؤول المباشر دومًا يكون األقرب لمموظفين 

مجاالت محددة وذلك لتقوية مياراتيم وتنمية كفاءتيم في نواحي محددة، وذلك بسبب 
المالحظات المتواصمة والدورية التي يسجميا عمى أدائيم مما يجعمو قادر بشكل كافي 
 عمى تحديد مواضع الضعف بأداء الموظفين والعمل عمى ترميمو من خالل الدورات
الالزمة لذلك ثم يعمل عمى تقييم النتائج المتحصل عمييا بعد ىذه الدورات ومدى 
انعكاسيا عمى تحسين ميارات الموظفين وبالتالي تطوير أدائيم ضمن المنظمة . إال أن 
المسؤوليات الكبيرة التي تقع عمى عاتقيم بشكل يومي ال تبقي ليم عادة الوقت الكافي 

مناسب ، ليذا األمر يمكن أن تحتاج المنظمة إلى مدربين الالزم لمتدريب بالشكل ال
قامة دورات تدريبية لمموظفين والعمل عمى التقييم والمتبعة.  متفرغين لمتدريب وا 

 مسؤول التدريب :  - ب
أصبح من األمور الضرورية أن تتواجد وحدة تنظيمية داخل المنظمة ميمتيا اإلشراف 

مكاناتيا بمقدار  عمى أنشطة تدريب الموظفين ضمن المنظمة، والتي يرتبط حجميا وا 
حجم المنظمة التي تتبع إلييا، وعمى الطبيعة ألنشطتيا،  وعادة ما تمقى عمى عاتق 
المسؤول عن التدريب ضمن المنظمة مسؤولية إدارة ىذه الوحدة التدريبية، والتي تتبع 

ات التدريبية، لمموارد البشرية في المنظمة، ويعمل مسؤول التدريب عمى تقديم المقترح
، وتتمخص ويعمل عمى التحضير لمدورات التدريبية بالتعاون مع باقي األقسام بالمنظمة 

 2المسؤوليات والميام التدريبية بالمنظمة بما يمي:
تحديد احتياجات التدريب داخل المنظمة بحسب الوحدة أو المنتج أو  -2

 المصمحة.
 تنظيم تمك االحتياجات بشكل خطة مالئمة لمتدريب. -0
العمل عمى توفير المتطمبات المالية والعينية والبشرية الالزمة لألنشطة  -2

 التدريبية وذلك لمقيام بيا ومراقبتيا عمى كافة المستويات. 

                                                           
1
 ANNICK SAINT-SAUVEUR et JEAN- PASCAL LAPRA , la fonction formation dans 

l’entreprise (le manuel du responsable de formation ), Paris ,Ed.Garnier ,1984, p :34. 
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 حساب التكاليف المطموبة لمقيام بالتدريب. -4
 إعداد التقارير المرتبطة بالتدريب وتقديميا بالوقت المناسب. -5
التدريبية الالزمة سواء أكانت ورقية أو بصرية أو العمل عمى تطوير الوسائل  -6

 سمعية أو تكنولوجية والعمل من قبمو عمى تأمينيا.
العمل عمى إعداد االحتياجات التدريبية الضرورية ، من برامج وأدوات واإلدارة  -7

 ليم باإلضافة إلى اعداد اختبارات التدريب لمموظفين وتطويرىا. 
 بية الداخمية والخارجية.متابعة ومراقبة االنشطة التدري -8
 متابعة التعميمات التنظيمية الخاصة بالتدريب من قوانين مراسيم. -9
 رسم أي استراتيجيةل ميم عامل أصبحمسؤول التدريب من أن التدريب لىمية األ وتظير

إضافة لضرورة توفر األشخاص المتخصصين واألكفاء في ىذا المجال والذي  مستقبمية،
السياسة راف المنظمة، لغرض اعداد التقارير المرتبطة بوضع ينسقون مختمف جيود أط

 التدريبية الفعالة .
 الجهة الخارجية : - ت

قد تمجأ المنظمات إلى المراكز والمعاىد التدريبية الخارجية التي تكون متخصصة بتنفيذ 
الدورات التدريبية، وذلك عن طريق االرتباط معيا بعقد اتفاقية تدريب لمموظفين 

وعادة ما تستعين المنظمات بالجيات الخارجية لمتدريب بسبب تعذر تدريب  بالمنظمة،
الموظفين بالشكل المالئم ضمن المنظمة. وبشكل عام يتم أخذ عدة اعتبارات إلجراء 

 تدريب خارجي كالتالي:
عدم توفر الخبرات التخصصية المطموبة لمقيام بالتدريب المطموب داخل  -2

 المنظمة.
 الالزمة لنجاح التدريب ضمن المنظمة.نقص اإلمكانيات  -0
 نقص المساحة الضرورية لمتدريب ضمن المنظمة.  -2
تحقيق وفر في التكاليف التدريبية عند االستعانة بجية مختصة خارجية بسبب  -4

 توفيرىا لمبرنامج التدريبي باإلضافة إلى المعدات الالزمة.
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اىتمام المنظمات بالدورات  وكل األسباب آنفة الذكر بشأنيا أن تؤكد عمى ضرورة تزايد
الخارجية، وبالتالي إن األطراف التي تؤيد ىذا النوع من التدريب أكدت عمى اتباع 

 التدريب الخارجي لكل المنظمات الالزمة ليا.
 2لكن ضمن ىذا المجال يجب عمى المنظمات أن تأخذ بالتعميمات اآلتية:

التدريبية التخصصية العمل عمى تجميع معمومات تفصيمية مرتبطة بالمراكز  -2
بدًء ب طرق التسجيل، المميزات المرتبطة بتوفير مسكن وطعام ومواصالت، 
القطاع الذي تتبع لو المراكز التدريبية، نوع الشيادات التي يتحصل عمييا من 
ىذه المراكز وقيمتيا، باإلضافة إلى المدة الزمنية لمدورات التي تقام بيا سواء 

 خر مدة لتقديم طمبات التقديم لمدورة.أكانت نظرية أم عممية، وآ
العمل عمى معرفة الموظفين القادرين عمى التفاعل بشكل إيجابي مع الدورات  -0

 التدريبية مما يرفع من مياراتيم ومما ينعكس إيجابًا عمى أداء المنظمة.
 فييا.التعرف عمى المجاالت الواجب تدريب الموظفين  -2
التالي معرف مسبقة لممعارف والميارات توقع النتائج المرجوة من التدريب، وب -4

 المتوقع اكتسابيا من قبل الموظفين المدربين.
المتابعة والمراقبة لممتدربين وطمب تقرير شامل منيم حول المعارف التي  -5

 اكتسبوىا من ىذه الدورة.
 

  تخطيط التدريبدور المدير الناجح في الفصل الثالث : 
ويشرف عمى ذلك التخطيط الذي لتدريب تخطيط ا  عمى المدير الناجح أن يعمل عمى

 يمر بعدد من المراحل سنوضحيا كما يمي:
 التدريبتحديد احتياجات دور المدير الناجح في   المبحث األول:

الرئيسية التي تبدأ منيا إن عممية التحديد لالحتياجات التدريبية تعد أولى الخطوات 
وبالتالي يجب عمى المدير والمؤثرة بجميع مراحل التدريب التي تمييا،  عممية التدريب 

د األىداف المرجوة من التدريب وما ىي الفئة التي يراد يتحدبيث الناجح أن يقوم 
                                                           

1
  323-322،ص 1998 ، التوزيع و النشر و للطباعت غريب دار القاھرة، البشريت، المورد ،إدارة السلمي علي 
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تدريبيا بما يضمن أفضل تخطيط لمبرنامج التدريبي، وىنا يتم تعيين الفرق ما بين أداء 
حتياجات التدريب بعد التدريب، ويمكن أن نعرف االمعنيين حاليًا وبين أدائيم المتوقع 

مطموب حدوثيا في الموظفين مرتبطة بمعموماتيم ومعارفيم  راتبأنيا مجموعة تغيي
وخبراتيم وأدائيم وسموكيم وتعديميا بما يتناسب مع أداء الوظائف التي يشغمونيا أو 

ة سيتم وضع التي سوف يشغمونيا بعد التدريب الالزم، وبحسب االحتياجات المحدد
الغرض من ىذا التدريب تبعًا لحاجات الوظائف توقعات المنظمة نحو تنمية األداء 
ومعالجة المشكالت المرتبطة بالعمل، والعمل عمى انشاء أعمال جديدة أو توظيف دفعة 
جديدة من الموظفين، وغيرىا من األىداف، حيث تحدد المنظمة احتياجات التدريب 

نشاء الالزمة، ثم تتولى الجي ات المسؤولة عن التدريب تصنيف ىذه االحتياجات وا 
 برنامج التدريب تبعًا ليا.

ويتوقف نجاح المرحمة ىذه عمى التمكن من تحديد احتياجات التدريب بشكل صحيح 
بحيث تحقق األىداف المطموبة منيا وفق المؤشرات لألداء التنظيمي. ويمكن أن تحدد 

توى العاممين وذلك لمعمل عمى تحسين األداء ليم احتياجات التدريب تبعًا لحاجة ومس
ومتابعتيا بواسطة التقارير والمالحظات ، وعند قياس وتحديد االحتياجات التدريبية 
الضرورية يمكننا التفريق ما بين الظروف الصالحة التي يصح بيا التدريب، وتمك 

بية عن طريق وبالتالي تحديد العناصر لمخطة التدري  2،الظروف التي ال يصح بيا
  وضع األجوبة لألسئمة األساسية اآلتية:

 
 من المستيدف بالتدريب - ث
 عمى أي البرامج أو الميارات سوف يتدرب - ج
 أين سيكون مكان التدريب - ح
 ما ىو موعد التدريب - خ

  المبحث الثاني: وضع خطة التدريب

                                                           
1
 Orolyn Nilson, Training Program٬ Work Book Englewood Clifs, New Gersey, Prentice – 

Hall, 2000, P. 33. 
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الجيات المعنية ضمن المنظمة بإعداد خطة  عمى المدير الناجح أن يشرف عمى
تدريبية متكاممة ومتضمنة احتياجات التدريب الضرورية التي تم تعيينيا مسبقًا، 

المنظمة باإلضافة إلى تحديد العاممين المستيدفين من ىذا التدريب، وذلك تبعًا ألىداف 
ناسب لتمك الحاجات وال وتبعًا ألوضاعيا، كما يتم تحديد البرنامج التدريبي والتأىيمي الم

ننسى رصد األموال الالزمة لمقيام بالتدريب مع تحديد الفترة التي سيقام بيا ىذا 
 1التدريب

 2 تصميم التدريبدور المدير الناجح في المبحث الثالث: 
عداد برنامج تدريبي،  ويتم ذلك عن طريق تعيين المحتوى األساسي لمدورة التدريبية وا 

والتي تحقق أحسن النتائج المرجوة منو، وال يجب التدريب األفضل  وتعيين أساليب
اىمال المدربين ، حيث يجب عمى المدير الناجح أن يختار المدربين األكفاء ذوات 
االختصاصات الدقيقة المتطابقة مع االحتياجات التدريبية، وأن يقوم بوضع جداول 

ب سواء داخل المنظمة أو خارجيا ، زمنية لمبرنامج التدريبي واألماكن المالئمة لمتدري
كما يجب عمى المدير الناجح أن يعين الميزانية الالزمة لمتدريب ويعمل عمى تأمينيا، 

 وأن يضع مجموعة ن األسس لتقييم نتائج ىذه الدورات التدريبية.
 المبحث الرابع: تنفيذ التدريب

الموظفين بيا وتعريفيم وفي ىذه المرحمة يتم اإلعالن عن البرنامج التدريبي والتحاق 
وتجييز األماكن المناسبة لمتدريب، ثم انعقاد الدورة التدريبية  بالمواعيد لمدورات التدريبية

وحضورىم بشكل منتظم فييا، وتقديم االختبارات الضرورية بنياية الدورة التدريبية، 
عل معيا من لممعمومات التي تم التدرب عمييا، ومقدار التفاويجب األخذ بعين االعتبار 

قبل الموظفين ضمن دورة التدريب، ومدى جودة المدربين في ايصال المعارف 

                                                           
1 Kenneth Wack, A true Training Need Analysis, Training Development. Vol 45, No. 4, 

April 1991,       P. 69. 
2
 في العربية العمل أسواق متطمبات ،المهني التدريب برامج وتطوير دعم في األعمال أصحاب منظمات دور حداد، نائمة 

 26/ 0225/6  اىرةالق الدولية، المتغيرات ضوء
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والمعمومات إلى المتدربين، باإلضافة إلى مناسبة وقت الدورة لممعارف والميارات 
 المقدمة.

وحتى يتم تنفيذ التدريب بالشكل المناسب ال بد من توافر مكان وقاعات مالئمة لطبيعة 
شكل وطبيعة تجييزات القاعة التدريبية يختمف باختالف: عدد  التدريب، حيث أن

الموظفين المتدربين، موضوع التدريب وطبيعتو، نوع األدوات والوسائل التكنولوجية 
 2المطموب توافرىا، واختالف المستويات الوظيفية لممتدربين.

 تقييم البرامج التدريبيةب القيام  :المبحث الخامس
في ىذه المرحمة لقياس وتحديد مقدار االستفادة من الدورة التدريبية يسعى المدير الناجح 

ذلك عن طريق تحقق األىداف التي تم رسميا مسبقًا والتي عمى إثرىا تم التوجو لمقيام و 
بتدريب لمموظفين، ومحاولة معرفة جوانب الضعف والعمل عمى تالفييا ضمن 

 كالتالي: النشاطات القادمة، ويكون التقييم عمى مراحل ثالث
التأكد من البرنامج التدريبي وتقييمو قبل البدء بتنفيذه وذلك بغرض االطمئنان  -2

 إلى سالمتو ومالئمتو لألىداف التدريبية.
العمل عمى تقييم البرنامج التدريبي أثناء القيام بالدورة التدريبية لالطمئنان عمى  -0

 سير العممية التدريبية.
 تيا لمتحقق من أنو قد حقق األىداف المرجوة منو.أخيرًا التقييم لمتدريب بعد نياي -2

ويستند التقييم السابق عمى تقارير ورسوم بيانية توضيحية وعمى آراء المتدربين ووجيات 
نظر المدربين وعمى النتائج التي تم تحقيقيا بعد التدريب ومدى مالمستيا لمنتائج 

 المتوقعة سابقًا.
 

  التدريبيةالمبحث السادس: تطوير البرامج 
ويستطيع الدير الناجح أن يقوم بتطوير البرنامج التدريبي وذلك عبر القيام بإجراء 
تعديالت عمى التصميم لمبرنامج التدريبي بحسب النتائج والتقييم الذي قمنا بو لمبرنامج 

                                                           
1 Stephen Covey, Principle – Centered leadership, New York: Simon. Schuster, 1992, P. 30 
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التدريبي بغرض معالجة النقاط السمبية وتالفييا في المستقبل لزيادة نسبة الفائدة من 
 1ب. التدري

 2ويمكننا أن نوضح مراحل عممية تدريب الموظفين بالشكل التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اإلداري، دار التدريب مصطفي، سيد أحمد المصدر: من قبل الطالب باالستناد إلى

 .م 0222 العربية، القاىرة، النيضة
 االستنتاجات

المدير الناجح ىو األساس في تحسين النتائج لممنظمة والعمل عمى استمرارىا  -2
 في سوق العمل.

                                                           
1
 والسعودة، توظيفمل الثالث المقاء ،التدريب في االستثمار عمى العائد وقياس تقييم بالرياض، الصناعية التجارية الغرفة 

 .م 0222 ديسمبر
2
 .م 0222 القاىرة، العربية، النيضة دار اإلداري، التدريب مصطفي، سيد أحمد إلى 

 تخطيط التذريب

تحذيذ اعتبارات  -6

 نجاح خطة التذريب

إعالن  -1

 فلسفة التذريب
تصميم  -5

 األنشطة التذريبية

تحذيذ أهذاف  -3

 التذريب

تحذيذ  -2

االحتياجات 

 التذريبية

إعذاد خطة  -4

 التذريب
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الفعمي بين مختمف األقسام ضمن المنظمة، بحيث المدير الناجح ىو المنسق  -0
 يعمل عمى تكامل عمميا بما يخدم المنظمة.

الموظفين بحاجة إلى الدورات التدريبية بشكل دوري، وذلك لردم الفجوة بين  -2
 مياراتيم السابقة وبين الميارات الواجب الحصول عمييا.

نحصل عمييا من الدورة مكان التدريب لو تأثير كبير عمى مستوى النتائج التي  -4
 التدريبية.

لممدير الناجح دور أساسي في تقييم نتائج التدريب لمموظفين، ومقارنتيا مع  -5
 النتائج المرغوب بيا، وبالتالي العمل عمى تقدير نسبة الفائدة المتحققة منو.

بعد التقييم لمنتائج يقوم المدير الناجح بتعيين مواضع الضعف في التدريب  -6
 المالئمة ليا.ووضع الحمول 

 التوصيات
يجب تحديد الفئة المستيدفة الواجب تدريبيا بشكل جيد وعممي ، وذلك لتصميم  -2

 برنامج تدريبي خاص ومناسب ليا.
في حال التعاقد مع جية تدريب خارجي، يجب عمى إدارة المنظمة أن تعاين  -0

 مكان التدريب الخارجي وتتأكد من مالئمتو بشكل كافي لمتدريب.
بآراء كل من المتدربين والمدربين أيضًا وذلك لتحسين نوعية  يجب األخذ -2

 الدورات التدريبية في المستقبل بشكل مستمر.
السعي من قبل المدير الناجح بأن يكون قريب قدر اإلمكان من موظفيو، وأال  -4

يضع حواجز بينيم، وذلك لمعرفة نقاط قوتيم وتدعيميا، والتعرف عمى نقاط 
 جتيا بأسرع وقت وأفضل طريقة.الضعف والعمل عمى معال

 والمراجع المصادر
 اوال : المصادر العربية 

النظريات اإلدارية، قسم إدارة األعمال، جامعة  ،أبو نبعة، عبد العزيز مصطفى .2
م لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان العربية، الكويت، شركة دار العم

 م.0222
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 والنشر لمطبع الجامعية الدار اإلسكندرية، البشرية، المورد ،إدارة رھما أحمد .0
 .206م، ص1999 والتوزيع،

 .م 0222 العربية، القاىرة، النيضة اإلداري، دار التدريب مصطفي، سيد أحمد .2
بن زاىي منصور الساسي، التدريب كأحد المقومات األساسية لتنمية القدرات  .4

البشرية وفرص البشرية.. نظرة سيكولوجية، الممتقى الدولي حول التنمية 
االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، كمية الحقوق والعموم 

 م. 0224االقتصادية، جامعة ورقمة، مارس 
 ، البشرية الموارد إدارة المتعالي، عبد أحمد سيد محمد /ترجمة ديسمر، جاري .5

 26 ،ص 2003 ، المريخ الرياض، دار
ستراتيجية لمموارد البشرية ، اإلسكندرية، جمال الدين محمد المرسي ، اإلدارة اال .6

 .225-224ص 0222الدار الجامعية ، 
زكي محمود ىاشم, إدارة الموارد البشرية، مطبوعات ذات السالسل, الطبعة  .7

 .422م،  ص  0222الثانية، الكويت, 
 القاىرة مكتبة ، القاىرة ، اإلدارة في اإلنسانية ،العالقات الشبكشي صالح .8

 1 .،ص 1969 ، الحديثة
 المدير تقرير ، كشوط نوا ، الميني لمتدريب مستقبمية رؤية ، الحضيري طيب .9

 .39 ،ص 1986 مارس ، العربي العمل مؤتمر ، العربي العمل لمكتب العام
عادل بن شاىين الدوسري، االستراتيجية الوطنية الموحدة لمتدريب، الممتقى  .22

 م. 0222ديسمبر، التطبيقي الثاني لمعمالة الوطنية، الكويت، 
اإلدارة واألعمال، عمان، دار  محسن،العامري، صالح ميدي و الغالبي، طاىر  .22

 م.0228لمنشر، وائل 
 الجامعية الدار ، بيروت األفراد، إدارة و التنظيمي السموك ، حنفي الغفار عبد .20

 .3  ،ص 1997 ، النشر و لمطباعة
كيف تكون مديرًا ناجحًا؟ ، منتدى شارك الشبابي، برنامج  عبد السالم، وضاح، .22

 م.0226ن، خطوة إلى األمام، الطبعة األولى ، رام اهلل، فمسطي
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 و النشر و لمطباعة غريب دار رة،ھالقا البشرية، المورد ،إدارة السممي عمي .24
 .323-322،ص 1998 ، التوزيع

أساسي لنمو صناعي، عموي بن عيسي الخولي ، استراتيجية التدريب كمحرك  .25
 ه. 2408المؤتمر اليندسي ( السعودي السابع، جامعة الممك سعود، 

 0222عمي محمد عبد الوىاب، إدارة األفراد، مكتبة التجارة والتعاون، القاىرة،  .26
 2م، ص 

 في االستثمار عمى العائد وقياس تقييم بالرياض، الصناعية التجارية الغرفة .27
 .م 0222 ديسمبر والسعودة، ظيفلمتو  الثالث المقاء ،التدريب

 و لمنشر المستقبل دار عمان، ، الحديثة اإلدارة أساسيات ، الزغبي فايز .28
 .241  ،ص 1997 التوزيع،

مصطفى طنطاوي، أىمية التدريب، المعيد القومي لإلدارة العميا، برنامج  .29
 .0224العالقات الصناعية، القاىرة، 

 التدريب برامج وتطوير دعم في األعمال أصحاب منظمات دور حداد، نائمة .02
  القاىرة الدولية، المتغيرات ضوء في العمل العربية أسواق متطمبات ،المهني
0225/6 /26 

، عمى الرابط اإللكتروني التالي :  لشولتز البشري المال رأس نظرية .02
http://forum.illaftrain.co.uk/t/10070/ 

اليوسفي، أحمد و عقيمي، عمر وصفي، مبادئ اإلدارة، حمب، منشورات جامعة  .00
 م.0228حمب، 

 
 ثانيا : المصادر االجنبية 
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