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 الشكر 

 

هللا سممممممممممممبحانه وتعالى الذي وفقني  نهاء رسممممممممممممالة  أسمممممممممممممى االات ال مممممممممممم ر وا متنان الى 
الماجسمممممممممتيرج  ما أتوجه بال ممممممممم ر اليزيل والعرفان اليميل الى من سمممممممممهرا عل  تر يتي وتعليمي 

 وصوً  الى ما انا عليه اليوم فلو  فضل هللا أوً  ووجودهم ثانية لما  نت ما أنا عليه اليومج

يزة التي  ان لها السهم األكبر في ت ييعي  وال  ر موصول الى رفيقة الدرب زوجتي العز 
 على المثابرة وا ستمرار في تحصيلي العلمي من خ ل دعمها المعنوي الدائمج

وأخيرا ال م ر الدائم للد تور الم مرا األسمتاع ىعلى خليفةى على رحابة صمدرم وسممو خلقه 
من األسمممماتذة األفا ممممل  وأسمممملو ه المميز في متابعة الرسممممالة  فله  ل ال مممم ر والتقدير ومن خلفه 

والمد ماترة الارام اللمذين مروا في رحلتي التعليميمة منمذ دخولي الممدرسممممممممممممممة وصمممممممممممممموً  الى رسممممممممممممممالمة  
ج  ما أشمم ر المسسممسممة  جمعية ا مداد على موافقتها ودعمها ب ل الوسممائل  نيا   2الماجسممتير 

 تقريريج

 والحمد هلل رب العالمين
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 الملخص

  حيث تعتبر عملية اثر التدريب على اداء اليمعيات ا هلية في لبنانى  هدفت الدراسة الى معرفة مد
التدريب عملية اسممممممممماسمممممممممية في تطوير اداء العاملين  ممممممممممن هذم المنامات  حيث السمممممممممتهدا التدريب معالية  
الثغرات النماجممة عن  ممممممممممممممعي ا داء وعمدم تحقيل اهمداا المناممة  لمذا فقمت تممت همذم المدراسممممممممممممممة في جمعية  

 جا مداد الخيرية ا س مية

حيممث تم القيممام بعمليممة ليممات الحمماجممات التممدريبيممة عنممد العمماملين في المنامممة عبر ا بعمماد الخمسمممممممممممممممة  
الخاصمممممممممة لتحديد هذم ا حتياجات ولد تم اسمممممممممتخدام اسمممممممممتبانة لال بعد من هذم ا بعاد  ثم عمدنا الى تحليلها  

لها العاملين  وعلى  موئها تم تحضمير برنامت تدريبي خا  لمعرفة ما هي ا حتياجات التدريبية التي بحاجة  
يهدا رفع مسممممممممممممتوى ا داء المهني  وتم اجراء الدورات التدريبية وفقا لهذم الحاجات  ولد تم ليات مدى نيا   
البرامت التمدريبيمة وعلمب عبر اسممممممممممممممتبيمان خما   يهمدا الى معرفمة ممدى ر ممممممممممممممى المو فين عن تطور ادائهم  

 ورين وفقا لفر يات الدراسةجوعملهم  وعلب عبر مح

ولد تم اسمممتخدام المنهت الوصمممفي التحليلي في هذم الدراسمممة  حيث اجريت الدراسمممة على العاملين في  
فردًا في ا دارة المر زية  ولد توصمممممممممممممملت الدراسممممممممممممممة وفقا للنتائت بعد تحليلها على   42المنامة والبالغ عددهم  

رفع  فاءة يبية التي اعدت وفقا لحاجاتهم التدريبية لد سمماهم في على ان التدريب والبرامت التدر   SPSSبرنامت  
العاملين في اليمعيات ا هلية با  مممممممممممافة الى انه  لما ارتفع مسمممممممممممتوى التدريب وجودته و فائته  وتطوير اداء  

 ارتفعت معه  فاءة وجودة اداء العاملينج

 البرنامت التدريبي  التقييم  ا داء المهنيجالالمات المفتاحية: التدريب  الحاجات التدريبية  
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Abstract 

The study aimed to know to extent does training effect the performance of civil 
society organizations, as the training process is essential to improve the 
performance of the workers in those organizations. The training aims to resolving 
issues caused by underperformance and not achieving the organization’s goalsج 
Thus, the study was conducted in Islamic Charitable Emdad Committee. 

The training needs of the employees in the organization were identified through 
the five-dimensions specific for identifying those needs. A survey for each 
dimension was used then analyzed to determine the training needs required for 
the employees. Accordingly, a specialized training program was set and applied 
aiming to improve work performance according to those needs. The rate of 
success was measured through a 2-part survey, referring to the study 
hypothesis, intended to know the level of workers’ satisfaction with their 
performance and work improvement.  

The descriptive analytical method was used in this study performed on a sample 
of 42 persons working in the central administration. After analyzing data through 
SPSS, it was concluded that training and training programs are made to 
accommodate their training needs, contributed in improving efficiency and work 
performance of workers in civil society organizations. Additionally, as the level, 
quality, and efficiency of training improves the quality and efficiency of workers’ 
performance improves.  

Keywords: Training, Training needs, Training Program, Evaluation, Work 
Performance.  
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 المقدمة  .1
مها تحدالات  برى بوجه المنامات ب مم ل عام  وتعا مت الضممغوى على شمم لت العولمة بتطور مفاهي

بر ب التطور من اجل تحقيل افضمممل انتاجية  من    ق  للحاا دارات بأشممم الها المتعددة  وازدادت مسمممسولياتها  
خ ل الوصمممممممول الى افضمممممممل ر مممممممى و يفي للعاملين فيها  من خ ل تحفيزهم ودفعهم لبذل الصمممممممى جهودهم 

 المنامة  والسعي ل حتفاظ برأسمالها الب ري واستغ ل مقدراته لتطوير اداء المنامةجلتحقيل أهداا 

ويعتبر العنصمممر الب مممري هو ا سمممات الذي تقوم عليه عملية ا نتا   فالفرد في المنامة المثل لوتها  
همذم المنامات  وثروتهما  وان نيما  أي مناممة العتممد بمالمدرجمة أولى على مهمارة العماملين فيهما  لمذا يتوجمب على 

 ان تسعى الى تطوير ادائهم ورفعه  بغية المحافاة على حصتها السولية وتطويرهاج

لقد اصبح التدريب في عصرنا جزءًا اساسيا من مهام التي تقوم بها المنامة  حيث تحر  المنامات  
على رفع مسممممتوى العاملين لديها  بةلامة دورات تخصممممصممممية لهم لصممممقل خبراتهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة   

الب مممممممممرية  مما ينع   على  رتباى تطور هذم المهارات ب ممممممممم ل مباشمممممممممر برفع  فاءة ا نتاجية وتنمية الموارد  
عنه للموارد الب مممممممممممممرية  لها  ألغنىانتاجية المنامة ب ممممممممممممم ل االيابي  حيث تعد العمالة المهرة  باعتبارها جزء 

 ج1لتأثير على القدرة التنافسية لمدى  بير

فالمنامات ا هلية هي احد ا نسمماق الفرعية للرعاالة ا جتماعية في الميتمعات ا نسممانية المعاصممرة   
هي تسماهم في تعزيز دور المسسمسمات الح ومية وتسماهم في تنمية الميتمع  وتعد المنامات ا هلية ميموعة ف

من المنامات التطوعية ا دارية غير الهادفة للر ح  التي تسمممممممممعى الى تحقيل منافع جماعية تتعلل بالصمممممممممالح  
 2ج سم با ستق ل الذاتي وا دارة الذاتيةالعام  او بتحقيل مصالح أفرادها بما ي  يتنالض مع الصالح العام  وتت

 
1  Renaud Stéphane and Lucie Morin, (2009). Does Voluntary Training Impact Workers’ Wages? An Empirical 

Investigation Based on within-Firm Data, International Research Journal of Finance and Economics 

 . 2ص، 2000تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا)االسكوا(،  2
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للميتمع ا لتصمادالة وا جتماعية والثقافية    وهذم اليمعيات ا هلية تسمعى  شمباا الحاجات المتنوعة
وإن لاعدة العمل لديها تعتمد احيانا على العمل التطوعي وتسممممممعى لتمفين الفقراء والمهم ممممممين لتحسممممممين نوعية 

 ج3م وتوفير ما ال بع حاجاتهم األساسيةحياتهم والدفاا عن مصالحه

فعملية التدريب هي وسميلة ل رتقاء بمسمتوى المنامات ا هلية الى مسمتوى المهام الملقاة على عاتقها   
ويس د المتخصمممصمممون في ا دارة الى أن نيا  العملية ا دارية في المنامات والهيجات ا جتماعية  ولدرة هذم 

أهدافها ب فاءة عالية  ولدرتها على تحقيل أفضمممممممممممل أداء مم ن لو ائفها مرهون بقدرة هذم الهيجات على تحديد  
المنامات على التغلب على التحدالات والصممممممممعو ات التي تواجههاج فةعا ما تم نت اليمعيات من التغلب على 

تها في الميتمع  التحدالات التي تواجهها؛ فةن علب سممممممممموا يتيح في النهاالة اسمممممممممتقرار تلب الهيجات وتعا م أهمي
 ج وهذا ما   الم ن ان تحققه هذم المنامات بدون تدريب اليهاز العامل لديهاج4الذي تعيش فيه وتخدمه

وفقا   لذا سممممنتناول في هذم الدراسممممة أهمية ودور التدريب في تطوير اداء المسسممممسممممات ا هلية في لبنان
 للتقسيم ا تي:

فها  والدراسمات السمابقة  با  مافة الى ا شم الية والفر ميات  المقدمة: ونتناول فيها اهمية الدراسمة  اهدا
 ومنهيية الدراسة  والمنهت وا دوات التي استخدمت بالدراسة  وميتمع الدراسة والعنيةج

 الفصل ا ول المبحث ا ول يتناول مفهوم وتعريف التدريب ا دراي واهمية التدريب  وانوعهج

ة التدريبة و يفية تحديد الحاجيات التدريبية  با  مممممافة الى لمحة  المبحث الثاني: تعريف مفهوم العملي
 عن جمعية ا مداد الخيرية  والسامها وو ائفها والبرنامت الذي اعددنام في من خ ل العمل الميدانيج

 المبحث ا ول: تعريف ا داء المهني وعناصرم واهمتيه وم وناتهج الفصل الثاني:

ء المهني واهمية التقييم وخطوات وطرق تقييم ا داء با  مممممممممممافة الى تحليل  المبحث الثاني: تقييم ا دا
 العمل الميداني والنتائت التي توصلت اليها الدراسة من خ ل البرنامت التدريبي الذي تم اعدادم وتنفيذمج

 
 . 241، ص2012، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، 3ليلة علي، االمن القومي العربي في عصر العولمة"االصالح الداخلي لمواجهة العولمة"، ط 3
،،  9199  ،دبي، دار القلم، "االمارا دراسرة لنموج  مجتم  "االجتماعيةإدارة منظما  الرعاية   ،حمزاوي، رياض أمين؛ السرروجي، طلع  مصرط   4

 .227ص
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 الدراسة أهمية  .2
المسسممممممممممممممسممممممممممممممات ا هلية التعرا على اهمية ودور التدريب في تطوير ا داء المهني للعاملين في  -

 وانع اسها على اداء المسسسةج
تسمماهم نتائت الدراسممة الميدانية في مسمماعدة ا داريين بالمسممتويات ا دارية العليا داخل المسسممسممات   -

 ا هلية في لبنانج
 تعتبر هذم الدراسة مساهمة علمية في تقييم أثر التدريب على أداء العاملين بالمسسسات ا هليةج  -
الصمممممممورة الحقيقية عن والع التدريب واثرم في تطوير اداء العاملين في المسسمممممممسمممممممات ا هلية تبرز  -

 وانع اسه على ادائها وتطورهاج

 أهداف الدراسة  .3
 إبراز أثر التدريب على أداء العاملين وانتاجيتهم في المسسسات ا هليةج -
 التدريب للعاملين لديهاجالتعرا على مدى التزام ا درات في المسسسات ا هلية بتبنيها سياسة  -
 تحديد متطلبات التدريب في المسسسات ا هلية للعاملين لديهاج -
التعرا على التحمدالمات ا دراالمة التي تمنع التمدريمب والتطوير للعماملين لمديهما  والتي تسثر في أداء   -

 اليمعيات ا هليةج

 السابقة  تالدارسا .4
ن اش دراسة   - أ بعنوان2020   فضيلة  العاملين "دور       اداء  تحسين  في  ميدانة  -التدريب  دراسة 

 بمستشفى تيليالن الجديدة بادارا". 

هدفت الدراسمة الى معرفة الدور الذي يسداله التدريب في تحسمين اداء العاملين من خ ل التعرا على 
ولمد طرحمت مفهوم واهميمة التمدريمب  ومما هو تمأثيرم على اداء العماملين وا لتزام بتحسممممممممممممممين اعممالهم وو مائفهم   

 الدراسة ا ش الية التالية:

 الى اي مدى الم ن ان الساهم التدريب في تطوير المهارات  كتساب الخبرات لدى العاملين؟ −
 ولد تفرعت منها ا سجلة التالية: 
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 كيي الم ن ان يسثر التدريب في تطوير المهارات واكتساب الخبرات لدى العاملين؟  −
 درات ورفع مستوى الافاءة وا نتاجية لدى العاملين؟هل  ن طة التدريب دور في تنمية الق −

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 : ا ستبيانجادوات الدراسة

 مو فًا داخل المسسسةج 61: عينة الدراسة

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

 جتحسين اداء العاملينالساهم التدريب اسهاما حقيقيا وفعليا في  −
 جللتدريب اثار في تطوير المهارات واكتساب الخبرات لدى العاملين −

دراسة    -دور التدريب في تنمية الموارد البشرية ى   بعنوان2019 مصايد  اهنة  خابر  اهنةدراسة   - ب
 . حالة مؤسسة ديوان الترقية والتيسيير العقاري لوالية البويرة" 

التدريب في تنمية ا فراد العاملين في لسمممممم الموارد الب مممممرية وما ع لة  و هدفت لّدراسمممممة إلى اكت ممممماا 
 الحتاجونه من مهارات تدريبية  ولد انطلقت الدراسة من الفر ية التالية:

  العقاري   الترلية والتسميير ديوان مسسمسمة  مسمتوى  على  الب مرية  الموارد  تنمية  على  تدريبلل  تأثير   يوجد
 جالبويرة بو الة

 في  المتمثل  المستقل  للمتغير  05ج0  الد لة مستوى  عند  إحصائية د لة  عو  تأثير يوجد    -
 الب ريةج الموارد تنمية في المتمثل التابع المتغير التدريب على

  المتعلقة  متوسمممممطات بين  05ج0  الد لة  مسمممممتوى  عند  إحصمممممائية  د لة عات  فروق  توجد    -
الخصمائ     تعزى   الب مرية  التنمية و  التدريب  لعناصمر  المرتبطين  للمحورين  الموافقة  بدرجة

 .ال حصية

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:
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 : الوصفي التحليليجالمنهج

 : ا ستبيانجادوات الدراسة

 مو فًا داخل المسسسةج 50: عينة الدراسة

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

 الب ريةج الموارد وتنمية التدريب بين موجبة لوية ع لة وجدت -
  ا جابات  متوسمطات  بين  05ج0 د لة  مسمتوى  عند  إحصمائية د لة  عات فروق  وجود عدم -

 جالمتعلقة بالخصائ  ال خصية
في    "دور التدريب في تحسين اداء العاملين  بعنوان   2018  فضيلة ع هم نيوى ب لي  و دراسة   - ج

 ىجدراسة حالة الوكاالت المحلية للتشغيل بالوادي  -المؤسسة 

المسسممممممسممممممات على   في  العاملين  أداء  تحسممممممين  في  التدريب دور على  التعرا  إلى  الدارسممممممة  هذم هدفت
 مستوى الو ا ت المحلية  حيث انطلقت الدراسة من ا ش الية التالية:

  بو الة  للت مممغيل  المحلية الو ا ت في  العاملين  أداء  تحسمممين  في  التدريب  السممماهم أن الم ن مدى  أي  إلى
 الوادي؟

 ولد تفرعت منها ا سجلة التالية: 
 الدراسة؟ محل المسسسات في  العاملين  وأداء  التدريب بين  إحصائية د لة عو  أثر ع لة توجد هل -
 محل  المسسممممسممممات  في  العاملين ورغبة  ولدرة  التدريب بين  إحصممممائية د لة عو  أثر ع لة توجد هل -

 الدراسة؟
 المسسمممسمممات  في  العاملين وسممملو   وانضمممباى  التدريب  بين  إحصمممائية د لة عو  أثر ع لة توجد هل -

 الدراسة؟ محل
 محل  المسسمممممسمممممات  في  العاملين  أداء  ونتائت  التدريب بين  إحصمممممائية د لة عو  أثر ع لة توجد هل -

 الدراسة؟
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  في المسسممممممسممممممة  التدريب  لوالع  العاملين  نارة  لمتوسممممممطات  إحصممممممائية د لة  عات فرولات توجد هل -
  دورات عدد  الخبرة   الو يفي   المنصمب  التعليمي   المسمتوى   العمر )   ال مخصمية  للخصمائ    العزى 

 الدراسة؟ محل (التدريبية

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 : ا ستبيانجادوات الدراسة

 مو فًا داخل المسسسةج 38: الدراسةعينة  

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

ا نضممممباى    تحسممممين  على العاملين ويسمممماعد  أداء في  والقصممممور  الضممممعي  جوانب  ازالة هدفه  التدريب أن
 .العاملة القوى  أداء وترشيد تطوير في األساسية الر يزة المثل إعا  بيرة  بدرجة والسلو 

 ىج أهمية التدريب في التطوير االداري للمؤسسات االعالمية"   بعنوان   2017    الزهرة  ريمفاطمة  دراسة   - د

 ا ع مية  للمسسسة  ا داري   التطوير  عملية في  ودورم  التدريب  أهمية  على  التعرا الدراسة الى   هدفت
 محل  المسممممممميلة إعاعة  تتبناها  التي  التدريبية  واسمممممممتراتييات  أسممممممماليب  أهم عن  البحثو   ى أنموعجا  المسممممممميلة إعاعةى 

  ا داري   التطوير  فعالية  وزيادة  التدريب أهداا  تحقيل  خ لها من الم ن  التي  واآلليات  العاملين  لتدريب  الدراسممممة
 ج انطلقت الدراسة من ا ش الية التالية: يودةال وتحقيل األداء  وتحسين  متهمهارا وتطوير  األفراد  أداء  وتحسين

 اليهوية؟ المسيلة  عاعة ا داري  التطوير عملية في التدريب السهم مدى أي إلى -
 ولد تفرعت منها ا سجلة التالية: 

  العاملين  تسممميير في  ا ع مية  المسسمممسمممات  عليها تعتمد  التي  إدارية  وو ائي  العمليات أهم هي ما -
 ومقوماتها؟ التدريبية العملية لتحقيل متطلبات

  لتدريب  الدراسممممة محل ا ع مية  المسسممممسممممات  تتخذها  التي  التدريب  وأسمممماليب  اسممممتراتييات هي ما -
 العاملين؟
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  والتي  ا داري   التطوير  فعماليمة  لزيمادة  التمدريمب أهمداا  تحقيل  خ لهما من  الم ن  التي  اآلليمات هي مما -
 ا ع مية؟ والمسسسات اليهوية المسيلة إعاعة في األداء إلى تحسين تسدي

 المسسممممممممممممممسمممممممممممممممات وتطوير للعماملين دوريمة تمدريبيمة  برامت إلماممة  دون   تحول التي المعولمات  هي  مما -
 ا ع مية؟

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 ج  والمقابلة والم حاة: ا ستبيانادوات الدراسة

 جا عاعةمو فًا داخل  24: الدراسةعينة  

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

  الساهم فهو  ا ع مية   بالمسسسة  العاملين  لألفراد  الذاتي  التطوير  عملية في  فعال دور  التدريب  إن -
 العملج وتحسين زيادة مهاراتهم في

 صممممممممممملب في  الحديثة  التانولوجيا  تو يي في  الداري   التطوير ميا ت  مختلي على   بيرة  أهمية  له -
  استخدامها  و يفية ا ع مي العمل

  العمممل  فرق   ودعم والتيممديممد التطوير  مفمماهيم  وترسممممممممممممممي   التنايميممة الثقممافممة  تغير  دعم  في  لممه دور -
 العملج أساليب وتطوير والتعاون 

 وتيديدمج العمل في اليودة إدارة مفاهيم التدريب يدعم -

 أهدافه  لتحقيل  المطلو ة  الفعالية  تحقيل من  تحد  المعولات  من ميموعة  إلى  الدراسممممممممممة  توصمممممممممملت  ما 
  التطوير  و رامت  التدريب  لدعم  التمويل مصمادر   معي في  تتمثل  المسمتويات  افة على  إداري  تطوير  وإحداث
  المسسمسمات هذم  في  والتيديد  التطوير عرللة في  السماهم مما  اليهوية  لإلعاعات  التنايمية  البني وجمود  ا داري 

 .له التابعة ا داري  الهرم لمة في المر زي  التخطيط على تسييرها في العتمد التي
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دراسة حالة    - اثر التدريب على اداء العاملين"   بعنوان   2017   بلقاسم امحمد ونذار الحا دراسة   -ه
 ىج المؤسسة الوطنية للتنقيب

الدراسمممة الى معرفة اثر التدريب على اداء العاملين في المسسمممسمممة الوطنية للتنقيب  في محاولة   هدفت
 ل ط ا على دور عملية التدريب في تطوير مهاراتهم وادائهم  ولد انطلقت الدراسة من ا ش الية التالية: 

 ؟ية للتنقيبتساهم و يفة التدريب في الرفع من اداء العاملين بالمسسسة الوطن مدى أي إلى -

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 ج  والمقابلة: ا ستبيانادوات الدراسة

 جالمنامةمو فًا داخل  46: عينة الدراسة

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

وحسممن   المعارا و تطوير المهاراتأن التدريب العمل على تحسممين أداء األفراد وعلب من خ ل تنمية  
سمسمات إلى تطبيل سمياسمة تدريب على مراحل متسملسملة ومنتامة تبدأ   اسمتغ ل للطالات ج وألجل هذا تليأ المسس

 جأخيرا تقييم عملية التدريبو ا حتياجات التدريبية ثم و ع وتنفيذ البرنامت التدريبي  بتحديد

دراسة   -اثر التدريب على الموظف "   بعنوان   GITHINJI ANGELA   2020   جيناثي انيي دراسة   - و
 ىجحالة شركة ايرتل، ابوجا 

EFFECTS OF TRAINING ON EMPLOYEE PERFORMANCE: A ASESTUDY ON 
AIRTEL NETWORKS LIMITED, ABUJA. 

الدراسممممممة الى معرفة اثر التدريب على اداء العاملين في المسسممممممسممممممة  وهل سمممممميسدي الى تطوير  هدفت
 مهاراتهم وسلو ياتهم ال زمة منم خ ل العمل  ميموعة مناسبة  ولد انطلقت الدراسة من الفر يات التالية: 

 ادائهمجو المو يفين على تدريب التسثر اجراءات  -
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 المو يجيوثر تصميم التدريب على اداء  -
 اسلوب التدريب يسثر على اداء اداء المو يج -

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 : ا ستبيانجادوات الدراسة

 جالمنامةمو فًا داخل   145: عينة الدراسة

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

ن  ولان هنممما  حممماجمممة الى تطوير البرامت التمممدريبيمممة  ان التمممدريمممب يسدي الى تطوير مهمممارات المو في
ووسمائلها  حيث ان المو فين ابدوا عدم ر ماهم على عمليات التدريب  وعلى المنامة ا هتمام بهم  نهم من 
ا صممممول الحيوية لها  وعليها ا سممممتمرار في عملية التدريب  لذا فةن عملية تصممممميم التدريب  واسمممملوب التقدالم  

 ية اجراءات التدريب تسثر على اداء المو فين في نهاالة المطااجوالتدريب  وعمل

اثار التدريب على اداء الموظف، "   بعنوان   Nushrat Nahida Afroz   2018   ن رت ناهدة افروز - ز
 ىج دراسة حول القطاع المصرفي، بنغالدش 

Effects of Training on Employee Performance - A Study on Banking Sector, Tangail 
Bangladesh. 

حيث  في بنغ دش      أثر التدريب على أداء المو فين في القطاا المصممممممرفي معرفة الدراسممممممة   هدفت
اسممتراتييية   غنى عنها لتحسممين  والتطوير هو أداة    التدريب )م ممار ة المو ي   والتحفيز والر مما الو يفي(

 ولد انطلقت الدراسة من الفر يات التالية:  أداء المو فينج

 وتطوير اداء المو فينجتدريب الهنا  ع لة عات د لة إحصائية بين  -
هنمما  ع لممة عات د لممة احصمممممممممممممممائيممة بين التممدريممب و ين م مممممممممممممممار ممة المو فين في تحممديممد عمليممة  -

 ا حتياجات التدر يةج
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 ع لة عات د لة احصائية بين التدريب وعملية التحفيز لدى المو فينجهنا   -
 هنا  ع لة عات د لة احصائية بين التدريب واشباا الحاجات لدى المو فينج -

 وللوصول الى نتائت الدراسة فقد تم اعتماد:

 : الوصفي التحليليجالمنهج

 : ا ستبيانجادوات الدراسة

 جبناًا مختلفا 14في مو فًا   150: عينة الدراسة

 وتوصلت الدراسة الى النتائت التالية:

التممدريممب العزز لممدى المو ي الر ممممممممممممممى الو يفي  والتحفيز  ويسثر االيممابمما ب مممممممممممممم ممل  بير على اداء  
المو فين  وخاصممممممممممة حين ال ون التدريب يلبي الحاجات التدريبية لهم ويعزز م ممممممممممار تهم في التخطيط للعملية  

 لمما حصممممممممممممممل انمه النتمائت    ئهم  حيمث بينمتبين تمدريمب المو فين وأدا  ن انمه توجمد ع لمة لويمةالتمدريبيمة   مما تبي
 المو ي على تدريب أكثر   لما  ان مستوى أدائه أكثر  فاءةج

 الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة:

ابقة  والتي التصممممممممرت على الّدراسممممممممات المتعّلقة   ابل للّدراسممممممممات والبحوث السممممممممّ من خ ل العرض السممممممممّ
ع ا طار األدبي  ابقة من حيث توسمممّ بمو ممموا الّدراسمممة الحالّية ومتغّيراتها  اسمممتفدت من الّدراسمممات السمممّ
للّدراسممممة  با  ممممافة إلى ا سممممتفادة من إعادة صمممميغ مفهوم ا شمممم الّيات  وا ّط ا على المناهت التي  

الم حاات على تلب  مّما سمممممّهل اختيار منهت ي ئم دراسمممممتي  ويم ن عرض بعض فيها     اسمممممتخدمت
 :الّدراسات  على النحو الّتالي

 :العّينةوعدد  من حيث نوع  -
ابقة  فقد  انت أصمممممغر عّينة  هنا  تباين من حيث عدد أفراد العّينة التي أجريت عليها الّدراسمممممات السمممممّ

(  38إع  ان عدد أفرادها )  (2018) فضمممممممميلة ع هم نيوى ب لي  و حسممممممممب الّدراسممممممممات المحّددة هي 
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(  وعدد أفراد العّينة  2018) ن مممرت ناهدة افروز  أّما الدراسمممة التي اسمممتخدمت عّينة  بيرة فهي  مو فاً 
 جمو فا( 42(ج أّما الدراسة الحالّية فاانت عّينة الدراسة م ّونة من )150)
 :من حيث أدوات الّدراسة −

الدارسممات  لها ا سممتبانة الخاصمة  لّدراسممات من حيث نوا األداة المسممتخدمة  فقد اسممتخدمت    ختليلم ت
 ب ل دراسةج

 الّنتائج:  حيث من −
 ات من حيث تأثير التدريب على اداء المو فين وتحفيزهمجالّدراس نتائت ت ابهت

 ولد ت ابهت نتائت دراستنا مع تلب الدراساتج
 المنهج:  حيث من
 دراستنا مع بالي الدراسات من حيث المنهت الوصفي التحليليجتوافقت  لقد

 دراستنا: به  تمّيزت ما −
ابقة  الّدراسممممات  عن  دراسممممتنا  تمّيزت انها اسممممتهدفت مو فين العملون في المسسممممسممممات غير الر حية    السممممّ

 جوالتي   تتوخى الر ح  حيث ال ون الدافع النفسي عام  مساعدا في عملية التحفيز لديهم

 االشكالية .5
العتبر التدريب في العصممر الحالي من الموا مميع ا سمماسممية والمهمة والتي ترتبط ب مم ل وثيل بانتاجية  
الفرد ومدى انعاكسمممممممه على تطور اداء المنامةج فالتدريب اصمممممممبح الحتل الصمممممممدارة في اولويات ا دارات العليا  

م بالافاءة والقدرة على مواكبة التطور  للمنامات  افة  بأعتبارم سممممممبي  اسمممممماسمممممميا في ان مممممماء جهاز اداري يتسمممممم 
 والمتغيرات ا لتصادالة وا جتماعيةج

فممالتممدريممب القوم بتحقيل الموائمممة بين متطلبممات الو يفممة و ين لممدرات العمماملين لممديهمما  بهممدا تطويرهم  
بصممممورة اسمممماسممممية من اجل تحقيل اهداا المسسممممسممممة المرسممممومة  لذا فةن ازدالاد اهتمام المنامات والمسسممممسممممات  

 تدريب باعتبارم افضل واالسر الطرق التي تم نها من تحقيل اليودة في الخدمات التي تقدمهاجبال

و ما ان المسسممممسممممات ا هلية هي مسسممممسممممات عات طابع اجتماعي تقدم خدماتها  فراد الميتمع  وتقدم  
األسممممماسمممممية للدولة    لهم الخدمات ا جتماعية وتسممممماهم في التنمية الميتمعية  ولها دوًرا هامًا في مسممممماندة المهام
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  وهمذا مما الحتم عليهما ان تقوم بتمدريمب العماملين  5فعماً  في التصمممممممممممممممدي للاثير من الاواهر ا جتمماعيمة   ودوراً 
وتحسممممين وتطوير مهاراتهم     بالمعلومات والمهارات واألسمممماليب المختلفة المتيددة عن طبيعة أعمالهم همتزويدو 

  ب ممممممممم ل إاليابي  و التالي رفع مسمممممممممتوى األداء والافاءة ا نتاجية  ولدراتهم ومحاولة تغيير سممممممممملو هم واتياهاتهم
 للمنامةجو ناء لما تقدم تطر  الدراسة ا ش الية الرئيسية التالية:

 االشكالية الرئيسية 1.5
الى اي مدى السمممممممممماهم تدريب العاملين على رفع  فاءة وتطوير اداء اليمعيات ا هلية العاملة في  -

 لبنان؟
 الفرعيةاالشكالية   2.5

 تدريب العاملين في المنامات ا هلية على رفع الافاءة لديهم وانع اسه على تطور ادائها؟   أثرما  -
هممل هنمما  ع لممة بين نوعيممة البرامت التممدريبيممة في المنامممات ا هليممة  و ين رفع مسممممممممممممممتوى أداء   -

 العاملين فيها؟

 الفرضية  .6
 الفرضية الرئيسية 1.6

 وتطوير اداء اليمعيات ا هلية العاملة في لبنانج الساهم تدريب العاملين على رفع  فاءة -
 الفرضيات الفرعية 2.6

على العماملين في المناممات ا هليمة في رفع الافماءة لمديهم وانع ماسمممممممممممممممه على تطور   أثرللتمدريمب   -
 ادائهاج

هنا  ع لة بين نوعية البرامت التدريبية في المنامات ا هلية  و ين رفع مسممممممممممممتوى أداء العاملين   -
 فيهاج

 
 . 198، ص2013ليله علي، المجتم  المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق االنسان، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،  5
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 منهج الدراسة  .7
هنا  منهيية خاصممة في البحث العلمّي وهي عبارة عن ميموعة من القواعد وا جراءات العتمد عليها 
البحث  وهذا النسممممممل   هو بالمغلل و  هو بالمنزم عن الخطأ  ويقوم العلماء بالبحث عن المناهت واألسمممممماليب  

ت منّامة لمعالية المو ممموعات التي القوم بدراسمممتها  الفنّية اليديدة للم ممماهدة وا سمممتد ل والتحليل بةتباا خطوا
 إلى أن الصل إلى نتيية معّينةج 

ولقممد اهتمممت الميتمعممات المتقممدمممة علميممًا بممالبحممث العلمّي حيممث لممامممت هممذم الممدول المتقممدمممة بممالبحممث  
لتنمية ب افة العلمّي منذ زمن بعيد وعملت على بتدريسممممه في  لّياتها وجامعاتها االمانًا منها بدورم في التطوير وا

أشمممممممممممممم الها وميا تها  أما الدول النامية فقد بدأت تهتم بالبحث العلمي مع بداالات النصممممممممممممممي الثاني من القرن  
 ج6الع رين  واستفادت منه في تطوير والعها الصناعّي والزراعّي وا لتصادّي والتر وّي والثقافّي ب  ل وا ح

القاعدة ا سممماسمممّية لال البحوث العلمية  لذلب   بّد من إعتماد منهت إنط لًا مما سمممبل فيعتبر المنهت  
م ئم لهذم الدراسمممممممة حيث اننا اعتمدنا المنهت الوصمممممممفي التحليلي لتحليل البيانات والوصمممممممول الى نتائت علمّية 

 ومنال ة الفر ّيات والتحقل من صحتها أو عدمهاج

 ادوات الدراسة  .8
 دوات الدراسة:لتحقيل أهداا الدراسة تم تصميم ا

 استبانة موجهة الى العاملينج -
 استبانة موجهة الى ا دارة العليا لقياتج -

 حدود الدراسة  .9
 تم تطبيل الدراسة  من الحدود التالية: 

 الحدود الم انية : جمعية ا مداد الخيرية ا س ميةج -
 2021-2020الحدود الزمانية : العام الدراسي  -

 
 . 5، ص2013ان ربحي، غنيم عثمان، اساليب البحث العلمي، دار ص اء للطباعة والنشر والتوزي ، عمان، االردن، علي 6
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 العاملون وا داريون في جمعية ا مداد الخيرية ا س ميةجالحدود الب رية :  -

 مجتمع الدراسة   .10
يتاون ميتمع الدراسممممممة من المسسممممممسممممممات ا جتماعية العاملة في النطاق اليغرافي للضمممممماحية الينو ية  

 لبيروتج

 عينة الدراسة .11
ولد تم اختيار  تتألي عنية الدراسمممممممممممممة من العاملون وا داريون في جمعية ا مداد الخيرية ا سممممممممممممم مية  
 العينة المقصودة واختار الباحث المسح ال امل للعاملين وا داريين في ا دارة المر زية لليمعيةج

 مصطلحات الدراسة  .12
التدريب: الوسممممميلة التي من خ لها يتم إكسممممماب ا فراد العاملين ا فاار والمعارا الضمممممرورية  -

لوب فعال أو اسممممتخدام نف  الوسممممائل  لمزاولة العمل والقدرة على اسممممتخدام وسممممائل جديدة بأسمممم 
 ج7بطرق أكثر  فاءة مما يسدي إلى تغيير سلو  واتياهات ا فراد

ا داء: هو انع ات لايفية اسممممممتخدام المسسممممممسممممممة للموارد المالية والب ممممممرية واسممممممتغ لها ب فاءة   -
 ج8وفعالية بصورة تيعلها لادرة على تحقيل أهدافها

جمعيمات مسممممممممممممممتقلمة تممامما أو الى حمد  بير عن الح وممة  والتي لهما المناممات ا هليمة: هي   -
اهداا انسممممانية تعاونية في ا سممممات اكثر من  ونها اهدافًا تيارية  وانها و ا ت خاصممممة في 

 ج9الدولة تقوم بدعم التنمية

 

 

 

 
 . 1، ص1999علي، ادارة الموارد البشرية، دار وائل، عمان، االردن، محمد عباس سهيلة، علي حسين  7
 . 1، ص2012نبيل سارة، عن تقييم االداء، المنتدى العربي الدارة الموارد البشرية، القاهرة، مصر،  8
 . 10، ص1998برنامج االمم المتحدة،  9
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 التدريب واالداء المهني  الفصل االول .1
عمليممممة متأصمممملة ومتيممممذرة عبممممر التمممماري    مممماهرة التممممدريب ليسممممت وليممممدة العصممممر الحممممالي انممممما هممممي 

وهمممممي نتممممما  عممممممل متممممموالي ومتتمممممابع عبمممممر ا جيمممممال الما مممممية  فالتمممممدريب ينقمممممل المعلوممممممات والمهمممممارات ممممممن 
جيمممممل المممممى اخمممممر او ممممممن فمممممرد المممممى اخمممممر وعلمممممب عبمممممر التأهيمممممل المباشمممممر الميمممممداني با  مممممافة المممممى الوسمممممائل 

 ا خرى  الاتب والمن ورات والندوات وغيرهاج

تممممممممدريب ممممممممممن ا مممممممممور والمهممممممممام الضمممممممممرورية  والو ممممممممائي ا ساسممممممممية التمممممممممي تهممممممممتم بهممممممممما ويعتبممممممممر ال
المناممممممات  افمممممة  بسمممممبب الممممممردود والفائمممممدة التمممممي تعمممممود علمممممى المناممممممة وعلمممممى ا فمممممراد العممممماملين علمممممى حمممممد 

 السواءج

فالتمممممدريب همممممو احمممممدى الوسمممممائل الرئيسمممممية التمممممي تقممممموم بهممممما المناممممممات لتواكمممممب التطمممممور وتممممموائم بمممممين 
يفممممممة و ممممممين المهممممممارات والقممممممدرات التممممممي المتلاهمممممما افرادهمممممما  حيممممممث تهممممممدا مممممممن هممممممذم العمليممممممة متطلبممممممات الو 

التدريبيمممممممة تطممممممموير لمممممممدراتهم واكسمممممممابهم المعمممممممارا والمهمممممممارات الحديثمممممممة  التمممممممي تتطلبهممممممما المنافسمممممممة السمممممممولية 
با  ممممممممافة الممممممممى صممممممممقل شخصممممممممياتهم وتطمممممممموير سمممممممملو هم ا داري وعلممممممممب مممممممممن اجممممممممل تحضمممممممميرهم للقيممممممممادة 

 .ل ترليتهم في مسارهم الو يفيالمستقبلية من خ 

باعتبمممممممارم الصمممممممر وافضمممممممل لمممممممذا لاممممممممت المناممممممممات وال مممممممر ات والمسسسمممممممات با هتممممممممام بالتمممممممدريب  
الطممممرق التممممي تسممممتطيع مممممن خ لممممه الممممر ط بممممين المممممو فين والعمممماملين بالمنامممممة و ممممين ا نتمممما   بممممما الضمممممن 

رة علممممى المنافسممممة السممممولية وزيممممادة لهمممما تحقيممممل اهممممدافها ب فمممماءة وفعاليممممة عاليممممة وحرفيممممة  بممممما الحقممممل لهمممما لممممد
حصمممممتها  وعليمممممه فالتمممممدريب اصمممممبح ممممممن ا دوات ا ساسمممممية والرئيسمممممية التمممممي تعتممممممد عليهممممما المناممممممات فمممممي 

 تطوير وتحسين انتاجيتها وتطوير مهارات العاملين فيها  وتطوير ادائهم ا داري والمهنيج
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 مفهوم التدريب المبحث االول:  1.1

 المبحث االول 
التحمممممو ت والتغيمممممرات السممممممريعة والمعقمممممدة  والتممممممي تيمممممري فممممممي البيجمممممة المحيطممممممة بالمسسسمممممات لممممممد إن 

شمممممممملت جميمممممممع الميممممممما ت السياسمممممممية وا لتصمممممممادالة والتانولوجيمممممممة وا جتماعيمممممممة والتعليميمممممممة والثقافيمممممممة  ولمممممممد 
ات شمممممهدت السمممممنوات األخيمممممرة اهتماممممممًا م ثفمممممًا ممممممن لبمممممل المممممدول المتقدممممممة بالتنميمممممة بمممممما تضممممممنته ممممممن عمليممممم 

وأسمممماليب تخطممممط لهمممما وأهممممداا تسممممعى لتحقيقهمممما  تعتمممممد فممممي نياحهمممما بالدرجممممة األولممممى علممممى تمممموفر اليهمممممود 
ا داريممممممة الرشمممممميدة  ولممممممذلب لممممممم تعممممممد هممممممذم الممممممدول تتحممممممدث عممممممن مواردهمممممما الطبيعيممممممة أو ثرواتهمممممما ا لتصممممممادالة 

الة بقممممممدر ممممممما تتحممممممدث عممممممن مممممممما تملاممممممه مممممممن ثممممممروة ب ممممممرية مدر مممممممة لممممممادرة علممممممى تحقيممممممل التنميممممممة ا لتصممممممماد
والسياسمممممية وا جتماعيمممممة والثقافيمممممة  وعلمممممب ألن نيممممما  الخطمممممط ا لتصمممممادالة وا جتماعيمممممة ألالمممممة دولمممممة يتولمممممي 

 .10على مدى إعداد القوى الب رية وتطويرم

 لذا سنتالم في هذا المبحث عن التدريب مفهومه وانواعه واهميته بالنسبة للمنامةج

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Huang, T. C, Are Human Resource Practices of Effective Firm Distinctly Differentfrom Those of Poorly Performing 
Ones? International Journal of Human Resource Management, Vol. 11, No.2, , 2000, pp436- 451. 
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 مفهوم التدريب  1.1.1
محممممممددة بمهمممممارات  العممممماملين فمممممي المنامممممماتزويمممممد ويم مممممن القمممممول بمممممان مفهممممموم التمممممدريب القممممموم علممممممى 

 ج11تساعدهم على تصحيح النوال  في أدائهمتناسب مهامهم الو يفية وادائهم المهني و 

فالتممممممدريب العتبممممممر اسممممممتثمارا فممممممي عقممممممول العمممممماملين وا داريممممممين فممممممي المنامممممممة ولممممممي  ميممممممرد أعبمممممماء 
العائممممممد لممممممن يتحقممممممل إ  ب ممممممروى معينممممممة مثممممممل إخضمممممماا أفممممممراد ا دارة العليمممممما للتممممممدريب أو نفقممممممات  حيممممممث أن 

 ج12إجراء التغييرات ال زمة في اللوائح و القوانين

الفممممرد المتممممدرب  كسمممماب   ومبرميممممة ب مممم ل احترافممممي   ومحممممددةتعلمممميم مناممممم فالتممممدريب هممممو عمليممممة 
ويحمممممدد لامممممل عممممممل معمممممين  فاءتمممممه فيمممممه معمممممين أو رفمممممع   عممممممل أداءالسمممممتطيع ممممممن خ لهممممما ت ات ولمممممدر امهمممممار 
 ج13ت تدريبية تستغرق  ل منها ولتا محددادورا

ومممممممن مفمممممماهيم التممممممدريب انممممممه عمليممممممة يزاولهمممممما ويمارسممممممها الفممممممرد منممممممذ ن ممممممأته حيممممممث يممممممتعلم بالتقليممممممد 
والتامممممرار )ناريممممما أو عمليممممما(  ويعنمممممي  مممممذلب عمليمممممة اكتسمممممابه المعمممممارا والخبمممممرات والتقاليمممممد والعمممممادات منمممممذ 

 ج14حياته و استمراربداالة 

 

 

 

 
، 2015ر، الجزائ، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح  ،ماستررسالة  ،تقييم دور تدريب الموارد البشرية في تحسين األداء الوظي ي،  شعيبهتها    11

 .3ص
 . 10، ص2004ابو سلطان يوسف ش يق، تقييم برامج التدريب االدراي الممولة من الخار ، رسالة ماجستير باالدارة، الجامعة االسالمية، فلسطين،  12
 . 234، ص0012مصر، طه فر  عبد القادر، علم الن س الصناعي والتنظيمي، دار الطباعة، القاهرة،  13
ئية بغداد، مستعود علي تايه، دور تدريب الموارد البشرية في بناء القدار  االدارية القيادية، دراسة تطبيقية في الشركة العامة للصناعا  الكهربا 14

 . 34، ص2012اطروحة دكتوراه في اختصاص ادارة االعمال، جامعة سان  كليمنتس، بغداد، العراق، 
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 تعريف التدريب  2.1.1
عمليمممممة مخططمممممة ومسمممممتمرة  تهمممممدا إلمممممى تلبيمممممة ا حتياجمممممات التدريبيمممممة  علمممممى انمممممه التمممممدريبالعمممممرا  

تممممممه  بممممممما االفممممممرد  مممممممن خمممممم ل زيممممممادة معارفممممممه وتممممممدعيم إتياهاتممممممه وتحسممممممين مهار  الحاليممممممة والمسممممممتقبلية لممممممدى
 ج15ا نتاجية في المسسسة الساهم في تحسين أدائه لي العمل وزيادة

ويعمممممممرا االضممممممما بانمممممممه عمليمممممممة مناممممممممة مسمممممممتمرة ب ممممممم ل منهيمممممممي  بمممممممما الضممممممممن تنميمممممممة ميممممممما ت 
كسمممممابهم الخبمممممرات  واتياهمممممات العممممماملين فمممممي المناممممممات او المسسسمممممات لتحسمممممين ادائهمممممم وزيمممممادة معمممممارفهم وا 

ممممممممن خممممممم ل  ال زمممممممة التمممممممي تخمممممممدم اهمممممممداا المناممممممممة  با  مممممممافة المممممممى االيممممممماد الفمممممممر  المناسمممممممبة للتغييمممممممر
تحفيممممممزهم المسممممممتمر علممممممى الممممممتعلم والتطممممممور فممممممي اسممممممتخدام ا سمممممماليب العلميممممممة الحديثممممممة  و ممممممذلب مممممممن اجممممممل 

ولممممممدراتهم  لتلبيمممممة طمممممموحهم ال خصممممممي وتوسممممميع معممممممارفهم وصمممممقل شخصمممممياتهم ومهممممماراتهم  همتعمممممديل سممممملو 
رنممممامت  مممممن ب فممممي التقممممدم الهرمممممي داخممممل المنامممممة  و ممممما الضمممممن االضمممما تطورهمممما وتحقيممممل اهممممدافها  وعلممممب

 ج16لمستقبلالمنامة لتطور ا عمال في ا عية فيها حاجاتهم وحاجاتا ا دارة  مر  تخطط له 

ويعمممممرا التمممممدريب االضممممما بأنمممممه عمليمممممة مناممممممة تهمممممدا المممممى تطممممموير السممممملو  ال خصمممممي للفمممممرد فمممممي 
وا تياهممممات  بهمممممدا كافممممة الميمممما ت المتعلقممممة بمهمممممام و يفتممممه   ممممما انهممممما تطممممور لدالممممه المعرفمممممة والمهممممارات 

 .17تحقيل مستوى األداء المرغوب

وفممممممي تعريممممممف اخممممممر ان التممممممدريب هممممممو عمليممممممة واعيممممممة ومنامممممممة وهادفممممممة مممممممن اجممممممل تحقيممممممل اهممممممداا 
المناممممممممة وعلمممممممب برفمممممممع  فممممممماءة العممممممماملين فيهممممممما  وتزويمممممممدهم بالمهمممممممارات الاافيمممممممة التمممممممي تم مممممممنهم ممممممممن القيمممممممام 

 التدريب بانه:بمهامهم وادائها بيودة ونيا  لذا الم ن ع ر تعاريف 

 مستمرة وتواصلة ومنامةجعملية  -
 التدريب مهمة مخطط لهاج -
 عملية تساهم في تعديل سلو  العاملين ب  ل االيابي تيام المنامة واهدافهاج -

 
 . 245، ص2007، مجموعة النيل العربية، القاهرة، مصر، 1محمد، ادارة وتتنمية الموارد البشرية االتجاها  المعاصرة، طبعةابو النصر مدح   15
 . 14، ص2006العزواي، نجم، التدريب االداري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزي ، عمان االردن،  16

17 RaymondA.Noe,John R.Hollenbeck,Barry Gerhart,Fundamentals of Human Resources Management, Irwin, 
NewYork.2004, P260. 
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 التدريب عملية تساهم باعادة تأهيل العاملين في المنامةج -
والعممممممل علمممممى صمممممقل همممممو عمليمممممة هادفمممممة  تهمممممدا المممممى نقمممممل الخبمممممرات بمممممين افمممممراد المناممممممة  -

 مهاراتهم ورفع لدرات ادائهمج

 إن الن مممممماى التممممممدريبي فممممممي أي مسسسممممممة العممممممد احممممممد الممممممنام الفرعيممممممة لهمممممما  فالن مممممماى التممممممدريبي القمممممموم
أفمممممراد ممممممدر ين  ىبتحويمممممل التانولوجيممممما والخبمممممرة والمعلوممممممات الخاصمممممة بالتمممممدريب واألفمممممراد غيمممممر الممممممدر ين إلممممم 

 ج18من خ ل األن طة والنام المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  اإلنسانية، العلوم سلسلة بغزة، األزهر جامعة مشاكل التدريب االداري في المؤسا  غير الحكومية العاملة في قطاع غزة، مجلةثاب  وائل محمد،   18

 . 136، ص2010، ، غزة، فلسطين 1  العدد  ، 12  المجلد 
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 التدريب االداري تعريف  3.1.1
ويسمممممتهدا إكتسمممممابه  عمليمممممة تعمممممديل إجمممممابي لسممممملو  الفمممممرد ممممممن الناحيمممممة المهنيمممممة أو الو يفيمممممة همممممو 

 ج19دائهأ والخبرات وا تياهات المناسبة للو يفة التي ال غلها لتحسين مستوى  المعارا

المناممممممممممة األفامممممممممار فالتممممممممدريب ا دراي همممممممممو وسممممممممميلة يمممممممممتم ممممممممممن خ لهممممممممما اكسممممممممماب العممممممممماملين فمممممممممي 
والمعمممممممارا ال زممممممممة والضمممممممرورية لمزاولمممممممة العممممممممل  وتم يمممممممنهم ممممممممن القمممممممدرة علمممممممى اسمممممممتخدام وسمممممممائل جديمممممممدة 
بأسمممممملوب فعممممممال ومناسممممممب  أو اسممممممتخدام عات الطممممممرق والوسممممممائل بأسمممممملوب أكثممممممر  فمممممماءة  مممممممما السمممممماهم فممممممي 

موالمممممي  بطريقمممممة تغييمممممر سممممملو  واتياهمممممات العممممماملين  فمممممي  يفيمممممة التصمممممرا نحمممممو ا خمممممرين  أو األشمممممياء وال
 ج20جديدة تسدي الى رفع مستوى ادائهم ومهاراتهم

فعمليممممممة التممممممدريب ا داري تقمممممموم بممممممدور مهممممممم جممممممدا فممممممي زيممممممادة مهممممممارات واسمممممماليب العمممممممل المبتاممممممرة 
واليديممممممدة  التممممممي تواكممممممب تطممممممور التقنيممممممات ا داريممممممة الحديثممممممة عنممممممد العمممممماملين  بممممممما الضمممممممن ب مممممم ل  ممممممافي 

 .21لو ة منهمبتحسين وتطوير ادائهم للمهام المط

وسمممممممائل التمممممممي تسمممممممتخدمها ا دارة ممممممممن أجمممممممل ال وتعمممممممد عمليمممممممة التمممممممدريب ا داري االضممممممما وسممممممميلة ممممممممن
تطممممموير وتنميممممممة القمممممدرات العلميممممممة السمممممملو ية للعممممماملين بال مممممم ل المممممذي المهممممممد الطريممممممل نحمممممو نمممممممط المنامممممممة 

 ج22وإزدهارها ومواجهة التغيرات على مستوى البيجة الداخلية والخارجية

 

 

 

 

 
 . 260ص ،2000 عمان، االردن،  دار ص اء للنشر والتوزي ،، 1ط ، إدارة الموارد البشرية ابو شيخة نادر احمد،  19
 . 071 ص حة  ،2007 عمان، للنشر، وائل  دار البشرية، الموارد  إدارةعباس سهيلة، علي علي،  20

21 Auluck, R.K, Training and Developments' Changing Role, Industrial and Comercial, Training, Vol.39. No.1. 2007, 
P29. 

 . 129، ص2006مؤيد سعيد، ادارة الموارد البشرية، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزي ، عمان، االردن، صصالح عادل حرحوش، السالم  22
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 أهمية التدريب  4.1.1
للتممممدريب اهميممممة لصمممموى فممممي تأهيممممل وتطمممموير العنصممممر الب ممممري فممممي المنامممممات  حيممممث يتعبممممر هممممذا 
العنصممممر الثممممروة الحقيقيممممة والمتغيممممر ا ساسممممي فممممي عمليممممة التممممدريب والتطمممموير  فعمليممممة التممممدريب تسممممعى الممممى 
تحسممممممين لممممممدرات العنصممممممر الب ممممممري  وتيعلممممممه اكثممممممر اسممممممتعدادا وتايفمممممما علممممممى اداء المهممممممام الملطو ممممممة منممممممه  

فمممممي مواجهمممممة التقممممدم التانولممممموجي المممممذي يتعمممممرض  تييية مسمممممتقبليةاتييية البقممممماء  إسممممتر اإسمممممتر دريب العمممممزز فالتمممم 
 ج23التحميل بالمعلومات له ا نسان وفرى إستخدام الحوات وزيادة

 وتامن اهمية التدريب للمنامة والعاملين بما يلي: 

 .وتحسين دافعتيهم تيام أداء العملمهاراتهم تطوير تحفيز ا فراد  -
زيمممممممادة تقبمممممممل وفهمممممممم األفمممممممراد للتغييمممممممر الحاصمممممممل فمممممممي المسسسمممممممات  و التمممممممالي فهمممممممم أفضمممممممل  -

 .لمسسساتهم وو و  أكبر لمهامهم وواجباتهم
ع لممممممممة ا دارة بالعمممممممماملين مممممممممن جهممممممممة وع لممممممممة  الحسممممممممن مسممممممممتوى منمممممممما  العمممممممممل وتحديممممممممدا -

 .العاملين ببعضهم من جهة أخرى 
 .الساهم في خفض دوران العمل -
يممممممسدي التممممممدريب السممممممليم إلممممممى خفممممممض الحاجممممممة لإلشممممممراا وعلممممممب ألن التممممممدريب يممممممسدي إلممممممى  -

 .زيادة مهارات األفراد ولدراتهم
 بمممممل المسسسمممممةيمممممسدي التمممممدريب إلمممممى زيمممممادة جمممممودة نوعيمممممة الخدممممممة أو المنمممممتت المقمممممدم ممممممن ل -

 ج24ب  ل عام

 ويم ن ان نقسم اهمية التدريب في المنامة وفقا لما يلي:

 أهمية التدريب للمنامة : 

 
، القاهرة، 1ج التدريبية، المجموعة العربية للتدريب والنشر، طابو النصر مدح  محمد، مراحل العملية التدريبية، تخطيط وتن يج وتقويم البرام 23

 . 17، ص2009مصر، 
 . 137مصدر سابق، ص، مشاكل التدريب االداري في المؤسا  غير الحكومية العاملة في قطاع غزةثاب  وائل محمد،  24
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حيممممممث الحقممممممل التممممممدريب اهممممممداا المنامممممممة مممممممن خمممممم ل البممممممرامت التدر يممممممة والتممممممي تممممممسدي الممممممى الفممممممساد 
 التالية: 

 مطلمممموب ممممممنهم عممممرا األفمممممراد بممممما همممممو يا نتاجيممممة واألداء التنايممممممي  و فمممممي زيممممادة الحقممممل ال -
 .طور مهاراتهم لتحقيل األهداا التنايميةحيث ال

 .ير ط اهداا العاملين بأهداا المنامة -
 .الساهم التدريب في خلل اتياهات إاليابية داخلية وخارجية نحو المنامة -
 الساهم في تدعيم وتو يح سياسات المنامةج -
 .وتنفيذ سياستهاالمنامة  تيديد أهدااعلى تطوير و الساعد  -
 .تطوير أساليب القيادة وترشيد القرارات ا دارية يسدي إلى -
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 أهمية التدريب لألفراد العاملين  5.1.1
فممممممي  هم فمممممي تحسممممممين لمممممراتهم وحممممممل م ممممماكلهميسمممممماعدالطمممممور اداء العممممماملين فممممممي المناممممممة و  -

 .العمل
 الساهم في تعريف العاملين على اهدا المنامة ومدى اهمية دورهم فيهاج -
العممممماملين لتطممممموير مهممممماراتهم ودافعيمممممتهم ممممممن اجمممممل الترليمممممة فمممممي السممممملم يتممممميح الفرصمممممة اممممممام  -

 التنايميج
 الساهم في عملية التفاعل بين ا فراد داخل المنامةج -
 ج25الساعد في التقليل من القلل الناتت عن عدم المعرفة بالعمل و عي األداء -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 46، ص2016، الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباحل، رسالة ماجستير بادارة االعما ،دور التكوين في تحسين أداء العاملينبودهان امينة،  25
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 اإلداريين على مستوى رؤساء األقسام والمديرين أهمية التدريب  6.1.1
 . تنمية أس  وعوامل اتخاع القرارات السليمة -
التدريبيمممممة  تنميممممة المقمممممدرة التدريبيمممممة لإلرتقمممماء بمسمممممتوى العممممماملين وتنميممممة المقمممممدرة علمممممى رسممممم الخطمممممط -

 . التي تقابل ا حتياجات التدريبية وتطور عملية التدريب
لتتماشممممممى  األجهممممممزة المختلفممممممةتنميممممممة القممممممدرة علممممممى التخطمممممميط ورسممممممم السياسممممممات التممممممي تممممممنام عمممممممل  -

 جالتنايمية والتنموية أعمالها مع الخطط لإلدارة العليا للتنايم ا داري في مختلي الميا ت
 .أدائهاتنمية القدرة على تنسيل جهود األلسام المرؤوسة ل رتقاء بمستوى  -
تتماشمممممى  وانتااممممممه بطريقمممممةا لممممممام بممممماللوائح والقممممموانين المناممممممة للعممممممل والتمممممي تافمممممل سمممممير العممممممل  -

 . مع الناام والسياسة العامة للمنامة
المرؤوسممممممممين  ا لممممممممام بالع لمممممممات ا نسمممممممانية واليوانمممممممب السممممممملو ية ا اليابيمممممممة فمممممممي ميمممممممال معاملمممممممة -

 ج26ي الب ر  وتوجيه جهودهم توجيها سليما والخرو  بأكبر طالة إنتاجية من العامل

 

 

 

 

 

 

 
، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، تعز جامعة حالة الوسط  دراسة اإلدارة في العاملين األفراد  بأداء  التدريب عالقةنعمان عائدة عبد العزيز،  26

 . 25، ص2008جامعة الشرق االوسط للدراسا  العليا، تعز، اليمن، 
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 أهمية التدريب االداري  7.1.1
القممممموم التمممممدريب علمممممى زيمممممادة مسمممممتوى الر ممممما المممممو يفي للفمممممرد با  مممممافة المممممى علمممممى مسمممممتوى الفمممممرد: 

وزيممممممادة المعممممممارا والمهممممممارات همممممما وعلممممممب بم ممممممار ته وتغيير ارتفمممممماا منسمممممموب الحمممممممات لدالممممممه  وتعزيممممممز القمممممميم 
 .وجعله غاالة أي خطة تطوير عن طريل مسسولياته وص حياتهلداله  

و همممممذا التمممممدريب تمممممتم زيممممممادة لمممممدرة المناممممممة علمممممى ا نفتممممما  علمممممى البيجممممممة لمممممى مسمممممتوى المسسسمممممة: ع
المحيطممممة والداخليممممة  حيممممث تممممزداد لممممدرة المنامممممة علممممى مواجهممممة العقبممممات والم مممماكل التممممي تواجههمممما  و ممممذلب 

تخدمة يممممتم ا هتمممممام بنوعيممممة الحيمممماة داخممممل المنامممممة والعمممممل علممممى تحممممديث المعممممايير والقمممميم والتقنيممممات المسمممم 
بهممممدا تحقيممممل اهممممدافها   ممممما السممممعى الممممى تطمممموير الهي ممممل التنايمممممي وا لسممممام المختلفممممة مممممن التخطمممميط الممممى 

 نام المعلومات  با  افة الى وسائل ا تصال والتانولوجيا التي تستخدمها المنامة في عملهاج

ضمممممماء القمممممموم التممممممدريب ا داري فممممممي تعزيممممممز وزيممممممادة الثقممممممة بممممممين افممممممراد واععلممممممى مسممممممتوى اليماعممممممة: 
المنامممممممة داخممممممل المنامممممممة وخارجهمممممما  ويقمممممموم علممممممى زيممممممادة المسممممممسولية فممممممي عمليممممممة التخطمممممميط وتنفيممممممذ هممممممذم 
الخطممممط  مممممع المرونممممة فممممي عمليممممة الحصممممول علممممى المعلومممممات المتعلقممممة بممممالخطط   سممممتخدامها فممممي عمليممممة 

 اتخاع القرارج

درة المسسسممممممة التايممممممي الخممممممارجي: ويعنممممممي زيممممممادة ا نفتمممممما  وا تصمممممما ت مممممممع البيجممممممة الخارجيممممممة ولمممممم 
نحممممو تقممممدالم تانولوجيمممما جديممممدة وإحممممداث تطمممموير عممممن طريممممل التخطمممميط المسممممبل لتحديممممد األهممممداا المسممممتقبلية 

 .للمسسسة

المسممممممسولية الذاتيممممممة عنممممممد الفممممممرد ويقصممممممد بممممممه ان القمممممموم التممممممدريب برفممممممع متسمممممموى التنمممممماغم الممممممداخلي: 
وسياسممممات ا فممممراد  ويممممسدي الممممى واليماعممممة  فيحممممدث زلممممزا  فممممي تغييممممر مفمممماهيم واتياهممممات وسمممملو يات ولمممميم 

تعزيممممز التفمممماهم وا نسمممميام بممممين م ونممممات الهي ممممل التنايمممممي وعمليممممات التخطمممميط  بممممما السمممممح للمنامممممة فممممي 
تطممممموير لمممممدراتها التنايميمممممة وتيديمممممد مفاهيمهممممما  ممممممن خممممم ل احمممممداث تغييمممممر  بيمممممرة فمممممي الثقافمممممة السمممممائدة فيهممممما 
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سمممممعى المممممى ن مممممر لمممممميم جديمممممدة لائممممممة علممممممى ممممممن لممممميم وعمممممادات ومعتقممممممدات عنمممممد جميمممممع العممممماملين لممممممديها  وت
 ج27التعاون والتسام المسسوليات بين ا دارة وا فراد العاملين بدل سيطرة الرأت الواحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .173، ص 2013، 36  العدد  (، اإلنسانية للعلوم بغداد  كلية مجلة) التنظيمي، التطوير في التمكين أثر علي، محمد   جواد  عالية27
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 أنواع التدريب  8.1.1
 تعدد أنواا التدريب وتصنيفاته وعلب وفقا لما يلي:

 السام:: ويقسم التدريب تبعا للو يفة الى عدة التدريب حسب الوظيفة

: ويتضممممممن همممممذا التمممممدريب المممممى تحسمممممين المهمممممارات التخصصمممممية او التدددددريب الفنددددي او التخصصددددي
 الفنية او الخبرات ال زمة لمزاولة المهنة  بهدا ت في الم   ت التي لد تن أ في العملج 

وهممممممممو التممممممممدريب الممممممممذي يتضمممممممممن ا عمممممممممال الم تبيممممممممة  والماليممممممممة  والسممممممممي ت  : يب اإلداري التدددددددددر 
يممممممث ان همممممممذا التممممممدريب الطمممممممور  فمممممماءة عممممممممل المنامممممممة وانتامممممممام العمممممممل فمممممممي من ممممممجاتها  وهمممممممذا وغيرهمممممما  ح

التمممممدريب ير مممممز علمممممى البيجمممممة الداخليمممممة للمناممممممة ا داريممممممة والتقنيمممممة ا داريمممممة  وخاصمممممة فمممممي مسمممممتوى اتخمممممماع 
القمممممرارات او ادارة المممممموارد المادالمممممة والب مممممرية فمممممي المناممممممة   مممممما انمممممه يمممممسدي المممممى تنميمممممة مهمممممارات التخطممممميط 

 ج28ا دراي وغيرها من ا مور التي تتعلل بهذا النوا من التدريب

 : ويقسم هذا التدريب الى لسمين هما:التدريب من حيث المكان

:ويممممممتم هممممممذا التممممممدريب علممممممى أسممممممات فممممممردي أو  مممممممن ميموعممممممة مممممممن  التددددددريب داخدددددل المؤسسدددددة
المممممو فين تعقممممد لهممممم دورات واجتماعممممات فممممي المسسسممممة التممممي ينتسممممبون إليهمممما ويتميممممز هممممذا التممممدريب انممممه يممممتم 

فمممممي محممممميط وفمممممي حمممممدود تيمممممارب وخبمممممرات وفقممممما لتخطممممميط ا دارة وتحمممممت رلابتهممممما ويعممممماب عليمممممه انحصمممممارم 
 .ل للتوصل إلى أفاار وخبرات جديدة ومختلفةالعاملين بها ومن ثم   يوجد احتما

:ممممممن مميزاتمممممه إتاحممممة الفرصمممممة للمتمممممدر ين أن يلتقمممموا بمممممأفراد ممممممن جهمممممات  التدددددريب خددددارج المؤسسددددة
عممممممل مختلفممممممة حيمممممث يتبممممممادلون خبممممممراتهم وتيمممممار هم وتصممممممبح عمليمممممة التممممممدريب م انمممممما تتر مممممز فيممممممه الخبممممممرات 

 ج29والمهارات

 
 . 3، ص2010، جامعة القاهرة، 8، السنة 46رجا رامي، اثر التدريب عل  اداء العاملين في المؤسسة العامة، مجلة العلوم االنسانية، العدد  28
 . 48، ص2017، السنة الثانية، معهد التكنلوجيا، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، بوعة مقياس الموارد البشريةمط، رجم خالد واخرون 29
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 التدريب من حيث التوقيت  9.1.1
 ينفمممممذ همممممذا النممممموا ممممممن التمممممدريب  عمممممداد المتمممممدرب لممارسمممممة عممممممل معمممممين  التمممممدريب لبمممممل الخدممممممة:

و التمممممممالي فمممممممةن تصمممممممميم البرنمممممممامت ا عمممممممدادي السمممممممتند إلمممممممى متطلبمممممممات همممممممذا العممممممممل المطلممممممموب توفرهممممممما فمممممممي 
ت وسمممملو يات  ووفقممممما لهمممممذم الخاصممممية فمممممةن المتممممدرب إمممممما ال ممممون جديمممممدا علمممممى ات ومهمممممار الممممدر  المو ممممي ممممممن
 خممممريت اليامعممممة الممممذي لممممم يممممدخل ميممممدان العمممممل مممممن لبممممل  أو أن ال ممممون متممممنق  مممممن  عامممممة  العمممممل بصممممفة

لدالمممممه خبمممممرة فيمممممه  ويطلمممممل علمممممى همممممذا النممممموا ممممممن التمممممدريب أالضممممما مسممممممى  عممممممل سمممممابل لعممممممل جديمممممد لمممممي 
 ج30التدريب التمهيدي

تثبيمممممتهم فمممممي د بعمممممد اال ممممممل  مممممل أشممممم ال التممممدريب التمممممي الخضمممممع لهممممما األفمممممر : التدددددريب أثندددداء العمددددل
ويهمممممدا همممممذا التمممممدريب إلمممممى تنميمممممة العممممماملين  .خمممممدماتهم ألي سمممممبب ممممممن األسمممممباب الخدممممممة  و حتمممممى انتهممممماء

طبيعمممممة الو مممممائي أو أساسممممميات أو أدواتهممممما و بمممممما  ت التمممممي تحمممممدث فمممممياو تطمممممويرهم بمممممما يتفمممممل ممممممع المتغيمممممر 
تم التممممدريب عممممن خيممممرة يمممم ا  ممممافة إلممممى علممممب فممممةن فممممي اآلونممممة ا  ب يتفممممل مممممع خطممممة المسممممار التو يممممي لهمممممج

مت الامبيممممموتر لغمممممرض التمممممدريب علمممممى ابعمممممض ال مممممر ات العالميمممممة بعمممممض بمممممر  طريمممممل ا نترنمممممت حيمممممث تتبنمممممى
 ج31ال ب ة

 : ويصني هذا التدريب لسمين:التدريب من حيث االهداف

: وهمممممو العمممممد العممممماملين فمممممي المناممممممة اعمممممداد جيمممممدا  يمممممسهلهم للقيمممممام بالمهمممممام التمممممي التددددددريب للترقيدددددة
 جعملهم اليديد  وعلب عبر تزويدم بالعلومات والمهارات ال زمةيتطلبها 

: القمممموم هممممذا التممممدريب علممممى رفممممع مسممممتوى اداء العمممماملين فممممي المنامممممة عممممن التددددريب علددددى المهددددارات
طريممممل تزويممممدها وصممممقل مهمممماراتهم المعرفيممممة  والعمليممممة التمممممي تسممممتخدم فممممي ميممممال عملممممه ميممممدانيا او م تبيممممما  

 ج32مستمر ومتواصلويتم تطويرها ب  ل 

 
، رسالة ماجستير في  "دراسة حالة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة"التدريب ومدى مساهمته في تحسين أداء المؤسسة العمومية بو غريس المية،  30

 . 16، ص2013، جامعة الجزائر، الجزائراالدارة، 
 . 313، ص2006رداح الخطيب واخرون، التدريب ال عال، جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  31
،  2002، ، جامعة مؤتة، االردن1 ، طالتدريب م هومه فعالياته بناء البرامج التدريبية وتقويمها، دار الشروق للنشر والتوزيالطعاني حسن احمد،  32

 . 19ص
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 أهداف التدريب  10.1.1
يهمممممدا التمممممدريب المممممى تحسمممممين لمممممدرات ومهمممممارات العممممماملين فمممممي المناممممممة  با  مممممافة المممممى تزويمممممدهم 

 بالمعارا والافاءة التي تساهم وتساعد في تأدالة المهام الو يفية المطلو ة منهمج

 وتصبو المنامات من عملية التدريب الى: 

أنممممه العمممماملون فممممي المنامممممة وهممممو ممممما ال ممممير إلممممى الرغبممممة فممممي تغييممممر ممممما العتقممممدم : تغييددددر االتجاهددددات
التصممممرا السمممملو ي لممممديهم وتهيجممممتهم لتقبممممل المتغيممممرات اليديممممدة القادمممممة علممممى مممممن أولويممممات العمممممل وتطمممموير 

 ج33العلم

ع مفمممماهيم واهميمممممة العمممممل وطريقمممممة ادائهممممم لعملهمممممم ممممممن القممممموم التممممدريب بمهممممممة توسمممممي: تقددددديم معرفددددة
 ج34خ ل تزويدهم بالعلوم الحديثة واخر ما توصل اليه التقدم العلمي

تهممممدا المنامممممة مممممن خمممم ل التممممدريب تنميممممة وتطمممموير مهممممارات العمممماملين لممممديها  : تنميددددة المهددددارات 
التمممممدريب يهمممممدا إلمممممى رفمممممع فم ممممماكله وتطمممممويرم   ب ممممم ل تطبيقمممممي لممارسمممممة العممممممل فعليممممما  والحمممممد ممممممنوعلمممممب 

 ج35المهارات وتو يح خطوات العمل

لممممممة فعمليممممممة التممممممدريب الناجحممممممة التممممممي تتبعهمممممما المنامممممممة والتممممممي تهممممممدا مممممممن خ لهمممممما فممممممي احممممممداث نق
نوعيمممممممة فمممممممي اراء واتياهمممممممات ومهمممممممارت العممممممماملين لمممممممديها  ليسممممممماهم فمممممممي تطممممممموير مسمممممممتوى اعممممممممالهم وادائهمممممممم 

 ا داري والمهني  فالتدريب الساهم في زيادة  فاءة وفعالية المتدرب حيث ينع   عليهم بما يلي:

يممممزود المتممممدر ين بالافمممماءة ال زممممممة وتم يممممنهم مممممن اداء عملهمممممم بال مممم ل المطلمممموب وتحسمممممين  -
 تهم السلو ية والفنية وا نتاجيةجلدرا

الم ممممن العمممماملين فممممي المنامممممة مممممن التممممأللم مممممع متطلبممممات الو يفممممة  ممممما يممممنع   زيممممادة فممممي  -
 لدرة المسسسة على تحقيل اهدافهاج

 
 . 70، ص2003ربابعية علي محمد، ادارة الموارد البشرية، دار الوفاء للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  33
 . 71، ص2011بن عيش  عمار، تقييم اداء افراد العاملين، دار اسامة للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  34
، رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة قسنطينة، الجزائر،  بالمؤسسة الخدمة نوعية تحسين في البشرية الموارد  يبتدر البرامج دورنايتي سامي،  35

 . 47، ص2009
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 تم ممممممين األفممممممراد مممممممن ا سممممممتعداد للتممممممأللم مممممممع الو ممممممائي واألعمممممممال والمهممممممام اليديممممممدة التممممممي -
 .تتطلبها طبيعة العمل

 الملتحقمممممين بالعممممممل حمممممديًثا ممممممن أداء أعممممممالهم وعلمممممب ممممممن خممممم ل المهممممماراتتم مممممين األفمممممراد  -
 .التي اكتسبوها في التدريب

 ج36الذاتية تم ين ومساعدة األفراد من الثقة بأنفسهم وا عتماد على لدراتهم -
ممممممن خممممم ل توجيمممممه وتنميمممممة السممممملو   العممممماملين وادارة المناممممممةع لمممممة إاليابيمممممة بمممممين  تممممموفير  -

 .ة تيام العملوا تياهات ا اليابي
عممممممن طريممممممل أداء العمممممممل ب فمممممماءة ا عبمممممماء الماليممممممة وعلممممممب تخفمممممميض الم ممممممن المنامممممممة مممممممن  -

 .وجودة عالية
ممممممما الخفممممض ممممممن  رلابمممممة صممممارمةبممممدون القيممممام بمهمممممامهم ب فمممماءة العممممماملين السمممممح للعمممماملين  -

 .العملية ا شرافية عليهم
لتطمممممممور علمممممممى التعاممممممممل ممممممممع مسمممممممتيدات األعممممممممال واالعممممممماملين تايمممممممي لمممممممدرة السممممممماهم فمممممممي  -

 .التانولوجي
 .ساعد في التقليل من األخطاء وتارارها مما الساهم في تحسين ا نتا ال -
سممممممماعد فمممممممي زيمممممممادة القمممممممدرة لمممممممدى العممممممماملين علمممممممى اكت ممممممماا الم ممممممم  ت ومعولمممممممات األداء ال -

 .ومحاولة حلها
 احممممممدى وسممممممائل التحفيممممممز للعمممممماملين مممممممن اجممممممل الترليممممممة وابممممممراز التممممممدريب عمليممممممة سممممممتخدم ت -

 ج37ومهاراتهم  في سبيل المنافسة فيما بينهم لزيادة ا نتاجية والترليةلدراتهم 

 

 

 

 
 . 138مصدر سابق، ص، مشاكل التدريب االداري في المؤسا  غير الحكومية العاملة في قطاع غزةثاب  وائل محمد،  36
 . 46مصدر سابق، ، تحسين أداء العامليندور التكوين في بودهان امينة،  37
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 المبحث الثاني: العملية التدريبية  2.1
 مفهوم الحممماجمممة التمممدريبيممة   اهميتمممه  تخطيط العمليمممة التمممدريبيمممة    العمليمممة التمممدريبيمممةتعريف  المبحمممث الثممماني:  

 مقومات نياحه  أهدافهج

 المبحث الثاني 
التمممممي تحتاجهمممممما المنامممممممة ممممممن اجممممممل نيمممممما  هممممممذم تقممممموم العمليممممممة التدريبيممممممة علمممممى معرفممممممة الحاجممممممات 

العمليمممممة  فالهمممممدا ا ساسمممممي ممممممن العمليمممممة التدريبيمممممة همممممو تطممممموير اداء العممممماملين بمممممما يتناسمممممب ممممممع اهمممممداا 
ت المنطمممممة وتطورهممممما  وان اعتمممممماد المناممممممة علمممممى اعمممممداد البمممممرامت التدر يمممممة القائممممممة علمممممى معرفمممممة ا حتياجممممما

التدريبيمممممة  المهمممممد المممممى نيممممما  همممممذم العمليمممممة فمممممي تقلممممم  الفيممممموة بمممممين ا داء المهنمممممي ممممممن العممممماملين  والمهمممممام 
المطلو ممممة مممممنهم  فتسممممعى هممممذم العمليممممة الممممى اختيممممار ا سمممماليب المناسممممبة والمتناسممممبة مممممع اهممممداا المنامممممة  

لت مممممم يل ا داري وسممممممعيا منهمممممما  نيمممممما  هممممممذم العمليممممممة تقمممممموم المنامممممممة بمممممماجراءات متعممممممددة علممممممى المسممممممتوى ا
المممممممذي سممممممميتولى مهممممممممة العمليمممممممة التدريبيمممممممة بأكملهممممممما  بمممممممدأ ممممممممن معرفمممممممة الحاجمممممممات التدريبيمممممممة للعممممممماملين فمممممممي 
المناممممممة  الممممممى الطممممممالم التممممممدريبي و فاءتمممممه ولدراتممممممه علممممممى اداء المهمممممممة  با  مممممافة الممممممى معاليممممممة الثغممممممرات 

 التي لد تطرأ اثناء هذم العمليةج

اول مفهممممموم العمليمممممة التدريبيمممممة وعواممممممل نياحهممممما وعواممممممل وعليمممممه فةننممممما فمممممي همممممذا الفصمممممل سممممموا نتنممممم 
 ف لها  وما هي المعولات التي تواجه هذم العملية التدريبيةج
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 العملية التدريبية  ومفهوم تعريف 1.2.1
ميموعممممة مممممن الن مممماطات المنامممممة والمخطممممط لهمممما والمسممممتمرة والهادفممممة الممممى العمليممممة التدريبيممممة هممممي 

المناممممممة بمعمممممارا معينمممممة وتحسمممممين وتطممممموير مهاراتهممممما ولمممممدراتها وتغييمممممر سممممملو ياتها تزويمممممد المتمممممدر ين فمممممي 
 ب  ل إاليابي بّناء

يهدا من خ ل  انه أحممد افضل الوسائممل التنمويممة العصرية  والتى ال يممر مفهمموم العملية التدريبية الممى
الحياة  المهنية  الدراسممممممية    و صممممممورة مباشممممممرة الى تعزيز المهارات التطبيقية عند العاملين في مختلي ميا ت

الثقافية  ا جتماعية  السممياسممية  ا نسممانية  وعلب من ىخ ل القيام بالعديد من الن مماطات الممنهية والمدروسمة  
والع  ميال التغيير لألفضمممممممممل  وا نتقال من والع إلى أثبتت فعاليتها الابرى في والمخّطط لها مسمممممممممبقًا  والتي
كافة الميادين  األمر  في معارا  والخبرات  والمهارات  وتحسمين السملو  ا نسمانأفضمل منه  وتوسميع دائرة ال

تحقيل نتائت أفضممل  والخرو  بمخرجات أكثر  فاءة وجودة مقارنة مع تلب   نهاالة المطاا إلى الذي يسدي إلى
 38لدٍر جيد من التدريبى  أيدي أشخا  غير مسهلين أو غير حاصلين عل التي تم إنيازها على

تعممممممرا العمليممممممة التدر يممممممة بانهمممممما  افممممممة ا جممممممراءات الهادفممممممة والمنامممممممة التممممممي تقمممممموم بهمممممما المسسسممممممة 
لزيمممممممادة اداء العممممممماملين وتحسمممممممين فممممممماعليتهم  وتهمممممممدا ممممممممن خ لهممممممما المممممممى تغييمممممممر نممممممممط سممممممملو ياتهم وحممممممم  

 ج39انتمائهم للمنامة

كسمممممماب والعمليممممممة التدريبيممممممة االضمممممما هممممممي عمليممممممة متواصمممممملة ومسممممممتمرة فممممممي المنامممممممة وتهممممممدا منهمممممما ا
 40العاملين فيها من اداريين وعمال مهارات ومعارا ولدرات وافاار تساهم في اداء اعمال محددة

فالعمليممممممة التدريبيممممممة هممممممي عمليممممممة تعلميممممممة اكتسممممممابية  تهممممممدا فيهمممممما المنامممممممات علممممممى نقممممممل الخبممممممرات 
بهممممممدا الموائمممممممة بممممممين السمممممملو  الفعلممممممي والسمممممملو  الممممممذي تطمممممممح اليممممممه  بممممممما يممممممسمن لهمممممما تحقيممممممل ا هممممممداا 

لمرجممممموة  وتسمممممهم العمليمممممات التدريبيمممممة فمممممي خلمممممل  مممممروا عممممممل تمممممدعم بمممممالتعلم المسمممممتمر فمممممي المناممممممات  ا
 ج 41لمواجهة المنافسة  وتلبية حاجات الز ائن ومعايير النوعية  وفل التغيرات التانولوجية المتتالية

 
38 www.phf.org, Process Training the of Stages Edited. 

 . 35، ص 2000العساف، عبد المعطي، التدريب وتنمية الموارد البشرية واالسس والعمليا ، دار زهران للنشر، عمان، االردن،   39
 . 129ص  ، 2006، عمان، االردن، عادل حرحوش صالح ، مؤيد سعيد السالم ، إدارة الموارد البشرية ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزي   40
،  1، عدد 1رامج التدريبية في القطاع المصرفي في فلسطين واق  وطموح، مجلة الجامعة العربية االمريكية للبحوث، جنين مجلد ابو كرش شريف، الب 41

 . 7، ص2010

http://www.phf.org/
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ها في عملمه  بهمدا  فالعمليمة التمدريبيمة تزيد من ام مانيمات الفرد وتزودم بالمهمارات والمعمارا التي الحتماج
تعديل االيابي في سمممممممملو ه ورفع مسممممممممتوى  فاءته ودفعه الى الصممممممممى مسممممممممتوى من اتقان العمل وزيادة ا نتا   

 ج42واليودة

وفي تعريف اخر للعملية التدريبية هي زيادة فعالية وجودة مخرجات المسسمممممممممممسمممممممممممة  سمممممممممممواء  انت تلب  
 ج43ولدرات تلب المسسساتالمخرجات سلعا أوخدماتج و التالي زيادة في أر ا  

وتعتبر العملية التدريبية االا  ان نوعها ناشمممطا وسممملو ا يهدا الى اشمممباا حاجة محددة عند ا فراد في 
المناممة  حيمث تتم عمليمة التغمذالمة للنق  الموجود  ومما السممممممممممممممتتبع علمب من انخفماض في عمليمة التوتر عنمدهم 

 ج44واستعادة التوازن ب ل اش اله

   حيمة أو مقمدار زيمادة أو جودة تقمدالم الخمدممة بعمد التمدريمب إعا  مانمت مناممة خمدميمة إعا  مانمت مناممة ر 
 ج45ليات اثر التدريب سيسثر برفع  فاءة أداء العاملينوان 

فالعملية التدريبة هي عملية تعلمية يتم فيها نقل الخبرات الى العاملين في المنامة  تهدا من خ لها  
سمممممممملو هم و ين السمممممممملو  التي تتولعه المنامة من العاملين لديها بما الحقل ا هداا المرسممممممممومة   الموائمة بين 
 ادة  فماءة العماملين ولتحقيل علمب   بمد أنإاليمابيمة فماعلمة بين العمليمة التمدريبيمة المتطورة وزيم    لمةحيمت توجمد ىع

على العماملين    الخصمممممممممممممم  لهم برامت تمدريبيمة  تنمي خبراتهم ومهماراتهم في ميمال عملهم  ممما ينع   إاليمابيما
التنايميممة والعمليممة ومن هنمما    ومناممماتهم كممما تعممد البرامت التممدريبيممة هي العمود الفقري في الهي ليممة التممدريبيممة

إغنائها وو ممع أسمم  لبنائها  وأسمماليب متنوعة   بية أهمية خاصممة  و دأت العناالة بها نحواكتسممبت البرامت التدري
 العملية التدريبية في صممقل مهارة األفراد من عوي القدرات ا بداعية  ومتخصممصممة لإلالفاء بأغرا ممها  كما تسممهم

 
42 Kasia, Zdunczyk , John Blenkinsopp, Do Organizational Factors Support Creativity and Innovation in Polish Firms?, 
European Journal of Innovation, Management, 2007, P25. 

ائر، بو يعل  نصيرة، تقويم البرامج التدريبية للموارد البشرية في المؤسسة الصناعية، رسالة دكتوره في تنمية الموارد البشرية، جامعة الجز  43

 . 104، ص2018
 . 225، ص9199ياسمين حمدي ياسين واخرون، علم الن س الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيق، دار الكتاب الحديث، القاهرة مصر،  44
 . 9، ص2017عوض محمد علي، دور التدريب في اداء العاملين، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، جامعة االمام المهدي، الخرطوم،   45
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مقبول من ا بداا  كما تسدي في الولت نفسمممه على رفع مسمممتوى األداء إلى مسمممتوى    و ذلب المسممماعدة  العالية 
 ج46ى التدريبية دورا هاما في تحديد المهارات والسلو  لرفع مستوى األداء العملية
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 أهمية العملية التدريبية  2.2.1
تعتبممممممر العمليممممممة التدريبيممممممة عمليممممممة مهمممممممة حيممممممث يتولممممممع ان تحقممممممل النتممممممائت المرجمممممموة للمنامممممممة  لممممممذا 
اليممممب تصممممميمها وفقمممما لمبمممماد  الممممتعلم البنمممماء  ولهممممذم العمليممممة التدريبيممممة أهميممممة وفوائممممد تممممتلخ  فممممي اليوانممممب 

 اآلتية: 

 تعريف األفراد بما هو مطلوب منهمج -
  تطوير مهاراتهم لتحقيل األهداا التنايمية -
 ج47ر ط أهداا األفراد العاملين بأهداا المنامة -
بممممما يتناسممممب  السمممملو ية والمهنيممممة رفممممع الافمممماءة وا نتاجيممممة لممممدى العمممماملين مممممن  افممممة النممممواحي -

 اهداا المنامةج مع 
تزويمممممممد العممممممماملين بالمهمممممممارات والمعلوممممممممات ال زممممممممة والمطلو مممممممة للوصمممممممول المممممممى المسمممممممتوى   -

 .ت ترطه المواصفات الو يفيةالتخص  الذي  فيالمطلوب  و 
عممممماملين فمممممي المناممممممة بتطممممموير مهممممماراتهم واكسمممممابهم مهمممممارات ا مممممافية  تسممممماهم فمممممي إعمممممداد ال -

ليممممممامهم بأعمممممممل لهمممممما مواصممممممفات تختلممممممي عممممممن و ممممممائفهم الحاليممممممة  بهممممممدا تهيجممممممتهم لمممممم داء 
 .ادوار في المستقبل

م الو ممممممممائي تأهيممممممممل العمممممممماملين الوافممممممممدين الممممممممى المنامممممممممة حممممممممديثًا  واعممممممممدادهم للقيممممممممام بمهمممممممما -
 المطلو ة منهم على اكمل وجهج

العمممماملين فممممي المنامممممة مممممن امممممت   المهممممارت وا سمممماليب العلميممممة المتطممممورة ناريمممما تم ممممين  -
 وعمليا و فعالية تامة  وعلب لبل ا نط ق الى مهامهم وادوارهم الفعليةج

تمهيمممممدا لتممممموليهم تسممممماهم فمممممي اعمممممداد عممممماملين المتلامممممون الافممممماءة ال زممممممة والمهمممممارات العاليمممممة   -
مناصمممممب عليممممما فمممممي المسمممممتقبل  بمممممما الحقمممممل للمناممممممة ا سمممممتمراالة والحفممممماظ علمممممى حصممممممتها 

 .48السولية وزيادتها مستقب 

 
 . 7مصدر سابق، ص ، البرامج التدريبية في القطاع المصرفي في فلسطين واق  وطموح، ابو كرش  47
، جامعة جيجل، الجزائر، 3زعباط سامي، دور التدريب في تحسين اداء رجال البي  الدوليين بالمؤسسة االنتاجية، مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، عدد  48

 . 21، ص2018
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 أهداف العملية التدريبية  3.2.1
ان للعمليمممممممة   و ويقصمممممممد باألهمممممممداا  الغاالمممممممات التمممممممي يرجمممممممى تحقيقهممممممما ممممممممن وراء البرنمممممممامت التمممممممدريبي

 التدريبية اهداا عديدة نذ ر منها:

 الوصول الى اهداا البرنامت التدريبيج -
 تصميم برنامت تدريبي يسدي الى تحقيل اهداا المنامةج -
 تو يح ا هداا التي يراد احداث تغيرات فيها على  افة مستويات المنامةج -
 تعديل سلو  ا فراد وغرت مفاهيم جديدة في العاملينج -
 عملية التدريبيةجمساعدة المدرب والمتدرب على معرفة ما هو المطلوب من ال -
 49تعزيز مهارات التواصل مع ا خرين -

 عناصر العملية التدريبية  4.2.1
 ويم ن ع ر بعض اهم عناصر العملية التدريبية: 

 .الذين لديهم خبرة ومسهلينالمدر ين  -
 العاملون في المنامة المستهدفين الم ار ين في العملية التدريبيةج -
 المساعدة  وا ن طة المختلفةجالبرامت التدريبية او الوسائل  -
 جالم ان المناسب للتدريب -

وي ممممممممممل نممممممممموا احتياجمممممممممات العممممممممماملين التدريبيمممممممممة فمممممممممي المناممممممممممة بمختلمممممممممي السمممممممممامهم التخطممممممممميط:  
 بحيث ال مل: ومستوياتهم ا دارية 

القممممممممدرة علممممممممى  ممممممممل مممممممممن التسممممممممويل  والتممممممممرويت  وا دارة والتوجيممممممممه  والتخطمممممممميط والتنامممممممميم   -
 إعممممممداد التقممممممارير  ويتممممممم تحديممممممد علممممممب عممممممن طريممممممل تمممممموفر المعلوممممممماتوالتقييممممممم  والرلابممممممة  و 

 ءجالتي القدمها المدراالااملة 

 
49 Sydney, Raymond J. Stone, Human Resource Management, 4th ed. 2002، P258. 
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تحديمممممد األهممممممداا  وعلممممممب بو ممممممع وصممممممياغة األهممممممداا ا سممممممتراتييية للتممممممدريب  بنمممممماء علممممممى  -
  .ا حتياجات الفعلية السابقة

وعة  اختيمممممممار أفضمممممممل الممممممممدر ين لضممممممممان تحقيمممممممل  افمممممممة األهمممممممداا ا سمممممممتراتييية المو مممممممم  -
وتحديممممد الفتممممرة الزمنيممممة المناسممممبة  جممممراء هممممذم الممممدورات  وهممممو ممممما السمممممى بمرحلممممة التخطمممميط 

لتنفيمممممذ البمممممرامت التدريبيمممممة التمممممي تمممممم تقريرهممممما  بحيمممممث تو مممممع همممممذم البمممممرامت علمممممى  ي الزمنممممم 
شمممم ل جممممداول زمنيممممممة  تأخمممممذ بعيمممممن ا عتبممممممار التنسممممميل التمممممام بيممممممن  افمممممة األلسمممممام ا داريممممممة 

  وتضممممممن فمممممي الولمممممت عاتمممممه عمممممدم تضمممممارب المواعيمممممد ممممممع مصممممملحة العمممممممل  فممممممي ال ر ممممممة
 .حيث العد الولت من الر ائز التي تضمن نيا  خطة التدريب والتنمية

 تصميم البرامت التدريبية: تحديد  اّفة األن طة المراد تقدالمها خ ل التدريبج

للتقيمممميم  وليممممات تنفيممممذ البممممرامت التدريبيممممة التممممي تممممم و ممممعها مسممممبقًا  ثممممم و ممممع أسمممم  سممممليمة  -
مممممدى نيمممما  البممممرامت فممممي تحقيممممل األهممممداا المن ممممودة  وفممممي حممممال تممممم رصممممد أالممممة انحرافممممات 
فمممممممي الخطمممممممة  اليمممممممب تحديمممممممدها بدلمممممممة  وتحديمممممممد سمممممممبل ع جهممممممما  بعمممممممد تحديمممممممد مسمممممممبباتها  

 ج50لت فيها مستقب 

 

 

 

 

 

 

 
50 Training and Development Policy Wiki, www.omp.gov. edited 20/9/2021 

http://www.omp.gov/
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 التخطيط للعملية التدريبية  5.2.1
المعنيمممممممة فممممممممي العمليمممممممة التدريبيممممممممة التخطممممممميط لهممممممممذم اليمممممممب علممممممممى ادارة المممممممموارد الب ممممممممرية او ا دارة 

العمليممممة لبممممل البممممدء علممممى ان ال ممممون التخطمممميط علممممى مسممممتوى عممممال مممممن الدلممممة وم ئممممم ممممما تحتاجممممه المنامممممة 
علممممممى لاعممممممدة ا حتيمممممما  الفعلممممممي  وعلممممممب ان عمليممممممة ا سممممممتثمار فممممممي التممممممدريب م لفممممممة وت مممممم ل عممممممبء مممممممالي 

ريب بالنتممممائت المرجمممموة منممممه خاصممممة مممممن عائممممد رفممممع ا ممممافي علممممى موازنممممة المنامممممة  لممممذا فممممةن لممممم الممممأت التممممد
 جكفاءة العاملين في المنامة جراء العملية التدريبية

فممممممممي المنامممممممممات الر حيممممممممة وزيممممممممادة جممممممممودة فالعمليممممممممة التدريبيممممممممة تسمممممممماهم فممممممممي رفممممممممع ليمممممممممة ا ر مممممممما  
التقممممممممدالمات والخممممممممدمات فممممممممي المنامممممممممات الخدميممممممممة  با  ممممممممافة الممممممممى تحصمممممممميل النوعيممممممممة فممممممممي ا داء بعممممممممد 
التممممدريب  فالعمليممممة التدريبممممة ليسممممت هممممدفا بحممممد عاتهمممما بممممل هممممي وسمممميلة تسممممعى مممممن خمممم ل المنامممممات لتحقيممممل 

وفمممممل اسممممملوب وخطممممموات علميمممممة تخطممممميط اهمممممداا معينمممممة وغاالمممممات تمممممرتبط بمسمممممتوى تقمممممدالماتها  لمممممذا ان لمممممم ال
 ج51ةومدروسة سابقا فقد يسدي إلى إهدار موارد المنامة و التالي إلى ارتفاا الالف

وعليمممممممه اليمممممممب علمممممممى المخططمممممممين عنمممممممد اعمممممممداد التخطممممممميط للعمليمممممممة التدريبيمممممممة م حامممممممة الامممممممروا 
ريبيممممة التممممي نفممممذت او البيجيممممة الداخليممممة والخارجيممممة  با  ممممافة الممممى الاممممروا التنايميممممة ونوعيممممة البممممرامت التد

التممممي سممممتنفذ  علممممى ان تاممممون ا هممممداا وا ممممحة وجليممممة ومحممممددة وعمليممممة وتحقممممل اهممممداا المنامممممة  ولابلممممة 
 ج52للقيات  وتساهم في زرا القيم اليديدة المنسيمة مع سياسات المنامة

 

 

 

 

 
 . 30مصدر سابق، ص محمد علي، دور التدريب في اداء العاملين، عوض  51
 . 126، ص2011السكارنة بالل خلف، تصميم البرامج التدريبية، الطبعة االول ، دار المسيرة للنشر، عمان،   52
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  االحتياجات التدريبية تحديد 6.2.1
همممممو ت مممممخي  للوالمممممع المممممراهن فمممممي المناممممممة بدلمممممة  مفهممممموم وأهميمممممة تحديمممممد احتياجمممممات التدريبيمممممةان 

ومنهييممممة علميممممة واعيممممة  مممممن اجممممل تحديممممد ومعرفممممة مصممممادر القمممموة و التممممالي معرفممممة اوجممممه القصممممور  لتحديممممد 
تتطلبهممممما العمليمممممة التدريبيمممممة ممممممن خطمممممط  و مممممرامت  ممممممن اجمممممل الوصمممممل نممممموا عمليمممممة التطممممموير والتغييمممممر التمممممي 

لممممممة القضمممممماء علممممممى العيممممممز والقصممممممور  لممممممذا يتوجممممممب ان الممممممى الصممممممى انتاجيممممممة وزيممممممادة فممممممي المهممممممارات ومحاو 
تامممممون ا حتياجمممممات التدريبيمممممة مختلفمممممة بمممممين السمممممام المناممممممة  وهمممممذا مممممما اليمممممب ان يدر مممممه ممممممن القممممموم بتنفيمممممذ 
تحديمممممد الحاجمممممات التدريبيمممممة  ممممممن جممممممع المعلوممممممات عمممممن الو مممممائي ومممممماهي نقممممماى الضمممممعي والعممممممل علمممممى 

 حتياجمممممات التدريبيمممممة هممممي معلوممممممات او مهمممممارات فنيمممممة او اختيممممار البمممممرامت التدريبيمممممة المناسممممبة  وعلمممممب  ن ا
 ج53سلو ية او لدرات  تريد المنامة تنميتها وتعايمها او تعديلها  سباب عديدة ومختلفة

ولتحديممممممد احتياجممممممات العمليممممممة التدريبيممممممة علينمممممما القيممممممام بتحليممممممل احتياجممممممات العمليممممممة التدريبيممممممة التممممممي 
 تتاون من ث ثة اجزاء وهي: 

: هممممذا التحليممممل يبممممين التممممدريب الممممذي نحتاجممممه فممممي الفتممممرة المقبلممممة نتييممممة ألمممممور التحليددددل المؤسسددددي
 خاصة بالمسسسةج فهذا التحليل ينار إلى:

نقممممماى الضمممممعي الوا مممممحة فمممممي أداء المسسسمممممة فمممممي الفتمممممرة الما مممممية مثمممممل سممممموء اليمممممودة او  -
 جم اكل التعامل مع العم ء

 جوالبعيدأهداا المسسسة على المدى القريب  -
 جأي تغيرات خارجية مثل تغيرات في القوانين أو ا لتصاد أو التانولوجيا -
 جخطط الترليات -
 جالدورات التدريبية ا لزامية بسبب لوائح داخلية او لوانين محلية أو اشتراطات دولية -
 جالدورات التدريبية ال زمة لخلل جو مناسب للتدريب -

ييية دخممممممول صممممممناعة جديممممممدة سممممممي ون مممممممن أولويممممممات المسسسممممممة التممممممي ال ممممممون فممممممي خطتهمممممما ا سممممممترات
التمممممدريب لمممممديها المهمممممارات والمعمممممارا المرتبطمممممة بهمممممذم الصمممممناعة اليديمممممدةج المسسسمممممة التمممممي تخطمممممط لتطبيمممممل 

 
 . 37، صمصدر سابق ، دور التدريب في تنمية الموارد البشرية، رسالة ماجتسير في ادارة االعمال،كاهنة مصايد، كاهنة خابر  53
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ناممممممام إداري جديممممممد سممممممي ون مممممممن أولويممممممات التممممممدريب لممممممديها تممممممدريب العمممممماملين علممممممى هممممممذم الناممممممام اليديممممممد 
 وتأهيلهم للتغييرج

دد المهممممممارات والمعممممممارا والقممممممدرات المطلو ممممممة لاممممممل و يفممممممة أو هممممممذا التحليممممممل الحمممممم  :تحليددددددل العمددددددل
التحليممممممل هوتوصمممممميي الو ممممممائي بالمسسسممممممة ومقممممممايي    ميموعممممممة مممممممن الو ممممممائيج مصممممممادر معلومممممممات هممممممذا

األداء لامممممل و يفمممممة ولمممممد العتممممممد أالضممممما علمممممى مقممممماب ت ممممممع الممممممديرين والممممممو فين و مممممذلب تحليمممممل الم ممممماكل 
 السابقة في  ل و يفة

تحليممممل الحممممدد ممممما الحتاجممممه  ممممل فممممرد علممممى حممممدة مممممن تممممدريب بنمممماء علممممى أدائممممه : هممممذا التحليددددل الفددددرد
وخبراتممممه ونقمممماى الضممممعي لدالممممهج هممممذا التحليممممل العتمممممد علممممى نتممممائت التقيمممميم الممممدوري للمممممو فين وعلممممى أخطمممماء 
المو ممممممي خمممممم ل الفتممممممرة السممممممابقة ولممممممد يسخممممممذ رأي المممممممدير والمو ممممممي عممممممن طريممممممل مقمممممماب ت شخصممممممية أو 

 ج54ل المباشر عن احتياجات المو ي التدريبيةتوزيع استقصاء م توب أوالسسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
موق  نقابة المتخصصين في ادارة الموارد البشرية في لبنان، تأثير واهمية التدريب عل  اداء ال رد والمؤسسة،    54

https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325&catidval=0 1202-9-20، نظر . 

https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325&catidval=0
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 تنفيذ العملية التدريبية  7.2.1
 :هي تعبر عن مرحلة إدارة العملية التدريبية في إطارها العام وإجراءاتها التنفيذالة وأهمها

 .ا تصال بالمتدر ين وتعريفهم بمواعيد البرنامت التدريبي والتأكد من م ار تهم -
البرنمممممممامت التمممممممدريبي ويتضممممممممن: موعمممممممد بمممممممدء وانتهممممممماء البرنمممممممامت التمممممممدريبي  توزيمممممممع توليمممممممت  -

 .التدريبي  تنسيل التتابع الزمني للمو وعات التدريبية المختلفة  العمل
 .تحديد وتوفير المستلزمات الضرورية عند انعقاد  ل برنامت تدريبي -
 ج55تعريف الم ار ين بالبرنامت التدريبي وشر  أهدافه ومتطلباته -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 29، ص2016السنوسي محمد هالة الطيب، اثر التدريب ال عال عل  اداء العاملين في المصارف السودانية، رسالة ماجستير، جامعة السودان،  55
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 تعيق العملية التدريبية تواجه و مشكالت التي المعوقات وال 8.2.1
ان اي عمليممممة تدريبيمممممة تواجههممممما معوالمممممات وم مممم  ت تسممممماهم فمممممي الحمممممد مممممن ا سمممممتفادة التاممممممة ممممممن 
همممممذم العمليمممممة  او تسممممماهم فمممممي عمممممدم المممممتم ن ممممممن تحقيمممممل اهمممممداا العمليمممممة التدريبيمممممة التمممممي تتواخمممممام المناممممممة 

نهايتهممممما  لمممممذا فمممممةن معرفمممممة هممممذم المعولمممممات والم ممممم  ت الحمممممد ب ممممم ل  بيممممر ممممممن ف مممممل  او عمممممدم تحقيمممممل فممممي 
ا همممممداا التمممممي و مممممعتها المناممممممة للعمليمممممة التدريبمممممة وسممممموا نمممممذ ر عمممممدد ممممممن همممممذم المعولمممممات والم ممممم  ت 

 ونوردها على النحو التالي:

 عدم تحديد احتياجات العملية التدريبية ب  ل ممنهت وعلمي بسبب: 

 ادرا  ا دارة  همية تحديد ا حتياجات التدريبيةج عدم -
 التسرا في عملية تنفيذ البرامت التدريبيةج -
 عدم اعطاء الولت الاافي من اجل تحديد ا حتياجات التدريبية الفعلية للمنامةج -
 اهتمام المنامة ب مول التدريب -
سممممممملو هم الممممممممذي تهم أو ا هتممممممممام بمممممممالام ولمممممممي  بمممممممالايي وإعممممممممداد الممممممممدر ين لمممممممي  بمهمممممممارا -

 اكتسبومج
 اعتماد على مدر ين عات مهارات و فاءة منخفضة للتدريبج -

 اعتماد المنظمة على ذات البرامج التدريبية  1.8.2.1
 تعتمد المنامة في  افة عمليات التخطيط للعملية التدريبية  على عات البرامت -
 عدم استخدام الفنيات الحديثة التي تت ئم مع حاجات المنامةج -
 ة التدريبية مع مفهوم اعداد ورفع  فاءة العاملين في المنامةج تنالض العملي -
 عدم استعمال استبانه لقيات الحاجات ت ءم ناام المنطمةج -
 56استخدام برامت تدريبية   تتناسب مع اهداا المنامة -

 
 . 169، ص2002الطماني حسن احمد، التدريب م هومه فعالية بناء البرامج التدريبية وتقويمها، دار الشروق للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  56
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 عدم مالئمة التدريب في المنظمة للحاجات التدريبية  2.8.2.1
 ل حتياجات الفعلية للمنامةجعدم االفاء العملية التدريبية  -
 عدم تحديد ش ل ا هداا التدريبية زمان  و ماج -
 عدم تصميم برامت محددة مع احتياجات المنامةج -
 عدم وجود تمويل ماديج  -

 قصور في البيانات التي تحتاجها العملية التدريبية  3.8.2.1
 التي الحتاجها التدريبج المعلوماتلصور جلي في  -
 المعلوماتجلصور في نام  -
 لصور في عمليات جمع المعلومات في نام المعلوماتيةج -
 نق  في لدرات المخت  بعمليات تحديد احتياجات العملية التدريبيةج -
 عدم و و  اهمية المعلومات عن العاملين وتحديد احتياجاتهم التدريبيةج -

 االحتياجات التدريبية المعلومات عن اخطاء في عملية تحديث  4.8.2.1
 ديث المعلومات المتعلقة با حيتاجات التدريبية عند العاملينجعدم تيديد وتح -
عممممممدم تم ممممممن ا دارة مممممممن الفصممممممل بممممممين الم مممممم لة التدريبيممممممة والم مممممم  ت المختلفممممممة ا خممممممرى  -

  فتقارها للمعلومات الحديثةج
 عدم تحديد احتياجات العاملين الفعلية يسدي الى ا  رار بالعملية التدريبةج -
عممممماملين ببمممممرامت تتناسمممممب وممممممسه تهم وتخصصممممماتهم وطمممممموحهم عمممممدم المممممتم ن ممممممن تمممممدريب ال -

 ودوافعهمج

 ضعف الجدوى من العملية التدريبية  5.8.2.1
 تتم ا افة معلومات الى العاملينج -
 جت العاملينعدم تغيير سلو  وتنمية لدرات ومهارا -
  عي المدخ تج -
  عي المخرجاتج -
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 عدم اهتمام العاملون بالبرامج التدريبية  6.8.2.1
 العاملون بعدم اليدوى من التدريبجشعور  -
 عدم ا خذ بأراهم لتحديد احتياجاتهم التدريبيةج -
 عدم م ار تهم وا ستماا اليهم في تقييم العمليات التدريبية السابقةج -
شمممممممعورهم بمممممممأنهم اداة لتحقيمممممممل اهمممممممداا محمممممممددة للمناممممممممة بعيمممممممدة عمممممممن شمممممممعورهم با نتمممممممماء  -

 ج57اليها

 رية ا س ميةجمعية ا مداد الخيلمحة عامة عن 

تعتبممممممممممر جميعممممممممممة ا مممممممممممداد الخيريممممممممممة ا سمممممممممم مية مممممممممممن اليمعيممممممممممات ا هليممممممممممة الرعائيممممممممممة التاافليممممممممممة 
/أد  وعلممممممب 85وحممممممازت علممممممى المرسمممممموم اليمهمممممموري رلممممممم  1987الميتمعيممممممة  ولممممممد تأسسممممممت اليمعيممممممة عممممممام 

 ج1988-3-29في 

آل ا األسمممممر التمممممي   سمممممند أو معيمممممل لهممممما ليمعيمممممة ا ممممممداد رسمممممالة لائممممممة علمممممى رعاالمممممة مسمممممتدامة 
تتممممممولى رعممممممايتهم المعي ممممممية والصممممممحية حيممممممث مممممممن األيتممممممام والمسمممممماكين والعيممممممزة والمعممممممولين وأبنمممممماء السممممممبيل  

ون والتر ويممممممة والمهنيممممممة وا جتماعيمممممممة والثقافيممممممة وا رشممممممادالة  وعلمممممممب  مممممممن بممممممرامت مسمممممممتمرة وتامممممماتي وتعممممممما
 جدائمين مع الميتمع المحيط وأهل الخير في داخل لبنان وخارجه

وتعممممممل جمعيمممممة ا ممممممداد علممممممى تمممممأمين فمممممر  ولممممممروض العممممممل ألبنممممماء العوائممممممل التمممممي ترعاهممممما بممممممما 
الم ممممنهم مممممن تحقيممممل ا كتفمممماء الممممذاتي  لتغييممممر وتحسممممين أو مممماا هممممذم الطبقممممة المستضممممعفة  وحفمممم   رامتهمممما 

 .ن الميتمع المدني المقاوموتماس ها  وتقوية إالمانها وتحصي

وتعتممممممد جمعيمممممة ا ممممممداد علمممممى التقنيمممممات الحديثمممممة والمتطمممممورة بمممممما السممممماهم فمممممي سمممممرعة ودلمممممة وجمممممودة 
 .الخدمات المقدمة لأليتام والعوائل التي   معيل لها والنازحين من الحروب والاوارث

 
ر، كاهنة مصايد، كاهنة خابر، دور التدريب في تنمية الموارد البشرية، رسالة ماجتسير في ادارة االعمال، جامعة اكلي محند اولحا ، الجزائ 57
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ا جتمممممماعي  التخطممممميط والعممممممل الحثيمممممث واليهمممممد المضمممممني للتاممممماتي والتاامممممملوتنطلمممممل رؤيتهممممما ممممممن 
وا نسممممماني  عالمممممة ورعاالمممممة  مممممل طفمممممل يتممممميم محتممممما   وأسمممممرة   معيمممممل لهممممما و   فيمممممل علمممممى امتمممممداد الممممموطن 

 .)لبنان( حتى تصل بهم إلى شاطئ األمان والحياة الاريمة

 وتتتيلى اهدافها 

  مبدأ التاافل والم ار ة بين أفراد الميتمعج −
 تأمين العيش الاريم  من بيجتهم واماكن عي همج −
 فع المستوى الثقافي لهمجر  −
 تقدالم المساعدات والخدمات المختلفة للعوائلج −
 تنمية القدرات الذاتية وتأهيلهم مهنيًا وتأمين فر  عمل مناسبة وشريفة لهمج −

 ما يلي:على  وا دارية وتعتمد في سياستها ا جتماعية

ا لتراحممممممممات والخطممممممممط تنفيممممممممذ ا جممممممممراءات ال ممممممممون بنمممممممماء علممممممممى إجممممممممراء الدراسممممممممات وتقممممممممدالم  −
 ال زمة  والموافقة الالية لليهات الم رفة

إنيمممماز الم مممماريع بنمممماء علممممى األنامممممة القانونيممممة المرعيممممة ا جممممراء لبلممممد المسسسممممة والمنامممممة  −
 .اليغرافي

حر مممممممة عممممممممل وإجمممممممراءات لينمممممممة ا ممممممممداد تامممممممون بمراعممممممماة ال مممممممسون ا نسمممممممانية واألخ ليمممممممة  −
 وال رعية واألنامة المرعية ا جراء

قمممممممدالم اراء العلمممممممماء وال خصممممممميات العلميمممممممة فمممممممي ا ست مممممممارات والقمممممممرارات واليمممممممات العممممممممل ت −
 المعتمدة

 تعزيز مبدأ المر زية وال مر زية في أساليب العمل −
 .تنفيذ الم اريع بناء على مراعات واحترام البيجة المحيطة المتعددة العقائد −
 لية التاافليةالعمل التطوعي العمدة األساسية في األعمال ال عبية واأله −
السممممرعة والدلممممة وا تقمممممان مبممممدأ فممممي تلبيمممممة المحروميممممة و افممممة ا جمممممراءات ا داريممممة المعممممممول  −

 .بها
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إنيمممماز األمممممور القانونيمممممة المختلفممممة والمحولممممة ال مممممون مممممن بعممممد تخصمممممي  الميزانيممممة ال زممممممة  −
 .لها

التوسمممممع العممممممل علمممممى  فاالمممممة العوائمممممل المسمممممتفيدة ممممممن رعاالمممممة وخمممممدمات لينمممممة ا ممممممداد لبمممممل  −
نحممممو العوائممممل اليديممممدة  السممممتثنى مممممن علممممب عوائممممل األيتممممام الفقممممراء يممممتم تافممممل  ممممل يتمممميم فقيممممر 
فمممممممور وفممممممماة األب  ويعممممممممل فممممممموًرا علمممممممى البحمممممممث عمممممممن  فممممممم ء جمممممممدد لرعاالمممممممة األيتمممممممام  وفقممممممما 

 .لبرنامت  فالة اليتيم في أسرته  المعتمد في جمعية ا مداد
ا وإرشممممممماداًلا وإالم − ا بميممممممماراة أي رعاالمممممممة  حتمممممممى   لمممممممزوم مواكبمممممممة العوائمممممممل ثقافيمممممممً ا وروحيمممممممً انيمممممممً

 ..ينيرا األبناء نحو اليهل وا نحراا وغيرها
اسممممممتمراراالة تطمممممموير األنامممممممة واليممممممات العمممممممل الرعائيممممممة والخدماتيممممممة وإاليمممممماد منهييممممممة مرنممممممة  −

 جلذلب
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 مراكز ومؤسسات جمعية االمداد الخيرية  9.2.1
التابعممممة لهمممما وتممممدور فممممي فلاهمممما وتخممممدم اهممممدافها الميتمعيممممة العديممممد مممممن المسسسممممات  معيممممة ا مممممدادلي

 وتعتبر ا دارة المر زية هي الرابط الرئيسي بين  ل م وناتها وهي على ال  ل التالي:

 : وهي الرأت في الهي ل الهرمي لهذم المراكز جميعها: االدارة المركزية -

 للرعاية االجتماعيةاالساسية  مراكز جمعية االمداد  

 بيروت وجبل لبنان وال مالجمر ز  -
 مر ز النبطيةج -
 مر ز صورج -
 مر ز البقاا الغر يج -
 مر ز بعلببج -
 مر ز الهرملج -

فممممممي المنمممممماطل المنت ممممممرة فيهمممممما  وهممممممذم المراكممممممز هممممممي المراكممممممز الرئيسممممممية ليمعيممممممة ا مممممممداد الخيريممممممة 
ضممممممع اممممممما المممممممدارت ومراكممممممز الرعاالممممممة المختصممممممة التابعممممممة فهممممممي تخ تعنممممممى بتحقيممممممل اهممممممداا اليمعيممممممةوهممممممي 

  دارات مستقلة مرجعيتها ا دارة المر زية وهي:

   4المدارس وعددها 

 مدرسة ا مام الخميني لدمج -
 مدرسة اهل البيت اج -
 مدرسة ا مام علي ا المعيصرةج -
 مدرسة ا مام البالر ا راش يداج -
 مر ز ا مداد للتعليم المهنيج -

 التر وي القائم في ا دارة المر زيةجوهذم المدارت لها اشراا مباشر من مر ز ا مداد 

 والتأهيل لذوي االحتياجات الخاصةمراكز الرعاية  
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 مر ز الرعاالة والتأهيل بيروتج -
 مر ز الرعاالة والتأهيل النبطية حارواج -
 مر ز الرعاالة والتأهيل بنت جبيلج -
 مر ز الرعاالة والتأهيل بعلببج -
 مر ز الرعاالة والتأهيل الهرملج -

 جتماعية)دور المسنين، االيتام(:الرعاية االمراكز 

 مر ز ا مام الاا م ا للمسنين صورج -
 مر ز ا مام زين العابدين ا للمسنين الخيامج -
 مر ز ا مام علي ا لرعاالة ا يتام المعيصرةج -
 مر ز ا مام البالر ا لرعاالة ا يتام راش يداج -
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 االسالمية الهيكل التنظيمي لجمعية االمداد الخيرية   10.2.1
العتبمممممممر الهي مممممممل التنايممممممممي ليمعيمممممممة ا ممممممممداد همممممممي   هرميممممممما بيرولراطيممممممما حيمممممممث تتمر مممممممز  افمممممممة القمممممممرارات 

 الرئيسية وادق التفاصيل بيد ا دارة المر زية  وهذا الهي ل معتمد في مراكز ا مداد ا ساسية:

المديرج)حصمممممممممرا للممممممممممدير العمممممممممام م تمممممممممب وهي مممممممممل اداري مسمممممممممتقل يتمممممممممابع شمممممممممسون المراكمممممممممز  -
 مدارت والمسسسات التابعة(جوال

 معاونية التبرعات ال عبية)تعنى باليباالات والتبرعات و فا ت ا يتام(ج -
 الحماالة ا جتماعية)تعنى بالرعاالة ا جتماعية والصحية والتر ويةججج(جمعاونية  -
 معاونية ا كتفاء الذاتي)تعنى في تأمين فر  عمل والم اريع ا نتاجية(ج -
والماليممممممممة)تعنى با شممممممممراا علممممممممى اداء العمممممممماملين ومتابعممممممممة شممممممممسونهم  المعاونيممممممممة ا داريممممممممة  -

 وا شراا المالي على موارد اليمعية(ج

وإن  افمممممممة المتابعممممممممات ا داريمممممممة للعمممممممماملين والمممممممممو فين فمممممممي اليمعيممممممممة ومراكزهممممممما التابعممممممممة تخضممممممممع 
ة وا شمممممراا لتقيممممميم واشمممممراا لسمممممم المممممموارد الب مممممرية المممممذي يهمممممتم ويتمممممابع  افمممممة التفاصممممميل ا داريمممممة والتنايميممممم 

 على اداء العاملين والمو فينج

 قسم الموارد البشرية في االمداد

تقمممممع علمممممى لسمممممم المممممموارد الب مممممرية فمممممي ا ممممممداد مهممممممات جسممممميمة و بمممممرى  فهمممممو يتمممممابع شمممممسون افمممممراد 
المسسسمممممة  لهممممما با  مممممافة المممممى تقممممميم ادائهمممممم  وحر مممممة ن ممممماطهم  ولمممممد تبمممممين لنممممما ممممممن خممممم ل متابعتنممممما لعممممممل 
لسمممممم المممممموارد الب مممممرية ان القسمممممم الفتقمممممر المممممى العديمممممد الب مممممري ليمممممسدي المهممممممات المطلو مممممة منمممممه علمممممى اكممممممل 
وجممممممه  فقمممممممد انحصممممممرت مهاممممممممه فممممممي متابعمممممممة ا مممممممور الملحمممممممة واليوهريممممممة علمممممممى حسمممممماب عمليمممممممة التطممممممموير 
والتمممممممدريب  ولمممممممد تراجعمممممممت اولويمممممممة التطممممممموير والتمممممممدريب بسمممممممبب  مممممممخامة العممممممممل ا داري المطلممممممموب ممممممممن 

الممممممذ ورة انفمممممًا  المممممى انيممممماز القسمممممم  ممممممن متابعمممممة الحضمممممور والغيممممماب  والتقمممممارير المممممواردة ممممممن  افمممممة المراكمممممز 
ول الرواتممممممب  و ممممممعي البنيممممممة المعلوماتيممممممة بممممممين المراكممممممز وا دارة المر زيممممممة  با  ممممممافة الممممممى  ممممممعي جممممممدا

 للمو فين والعاملين في المراكز التابعة بالعملية ا دارية وخاصة لسم الموارد الب ريةج
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وتبممممممين لنمممممما بالم حاممممممة االضممممممًا الممممممى غيمممممماب و ممممممعي التواصممممممل بممممممين ا لسممممممام فيممممممما بينهمممممما و ممممممين 
المتبمممممرعين  و مممممعي العمليمممممة التسمممممويقية لليمعيمممممة  وعمممممدم اعتمممممماد سياسمممممية تسمممممويقية هادفمممممة تخمممممدم المناممممممة 
لمممممدى طويممممل  وهممممذا ممممما الضممممعي االضمممما عمليممممة زيممممادة حيممممم التبرعممممات وحيممممم الع لممممات مممممع الميتمممممع  مممممما 
السمممممماهم فممممممي  ممممممعي المنامممممممة علممممممى تقممممممدالم خممممممدماتها التممممممي تعتمممممممد علممممممى الممممممممولين والمتبممممممرعين  ولمعرفممممممة 
ممممممدى  ممممممعي التواصممممممل وغيمممممماب العمليممممممة التدريبيممممممة فقممممممد تممممممم اعتممممممماد اسممممممتمارة لقيممممممات مسممممممتويات التواصممممممل 
الفعمممممال بمممممين ا لسمممممام والعمليمممممة التسمممممويقة للمناممممممة  ولمممممد جائمممممت النتمممممائت )انامممممر جمممممدول رلممممممججج( بمممممأن افمممممراد 
 المناممممممممة وخاصمممممممة فمممممممي ا دارة المر زيمممممممة لمممممممديهم نقممممممم  فمممممممي همممممممذين المفهمممممممومين  حيمممممممث تبمممممممرز اهميتهمممممممما
بالنسمممممبة لممممم دارة المر زيمممممة  نهممممما نقطمممممة الوصمممممل بمممممين جميمممممع مراكمممممز ا ممممممداد وفيمممممما بينهممممما  با  مممممافة المممممى 
 مممممعي وا مممممح فمممممي العمليمممممة التسمممممويقية  حيمممممث العتبمممممر العاممممممل او المو مممممي فمممممي اليمعيمممممة بمثابمممممة منمممممدوب 
تسمممممممويل للمناممممممممة سمممممممواء ب ممممممم ل مباشمممممممر ام غيمممممممر مباشمممممممر  وعلمممممممب عبمممممممر ت مممممممييعه علمممممممى فمممممممتح ع لمممممممات 

 رها في ن ر وتسويل افاار اليمعية في محيطه و يجتهجواستثما
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 المشاركة في جمعية االمداد  11.2.1
خمممممم ل تواجممممممدي فممممممي جمعيممممممة ا مممممممداد ألداء تقريممممممر تخممممممر ج تممممممم تخصممممممي  م تممممممب لممممممي مممممممع أحممممممد 
الممممممو فين العممممماملين فمممممي ميموعمممممة حيمممممث  مممممان مسممممماعدا لمممممي فمممممي العديمممممد ممممممن األممممممور  و مممممان متعاونممممما فمممممي 

 قة بالتقديرج  ما أني  نت أساعدم في بعض المهام المو لة إليهججميع المسائل المتعل

كممممممما أن مسممممممسول الممممممموارد الب ممممممرية فممممممي المسسسممممممة  ممممممان لممممممه السممممممهم الابيممممممر فممممممي توجيممممممه األسممممممجلة 
 وتحضيرها معي  حيث  ان تعاونه بناء وإاليابيج

وا شمممممتراكات  با  مممممافة رغمممممم علمممممب  مممممان هنممممما  عوائمممممل لوجسمممممتية مفرو مممممة  منهممممما أزممممممة الاهر ممممماء 
المممى و ممماء  ورونممما وإلفمممال المسسسمممة عمممدد ممممرات وممممن ثمممم تقسممميم العممممل بمممين الممممو فين شممم ل عائقممما وتممممأخيرا 

 نوعا ما في إنياز التقرير بالولت الذي  ان محددا من البداالةج

 اإليجابيات:  

 تم تخصي  م تب لي في غرفة مع أحد المو فينج −
 الطر  عليه من لبليجكان المو ي متعاونا في أي سسال  −
 كنت أساعد في بعض المهام المو لة إليهج −
لمممممممت خمممممم ل تعبجممممممة ا سممممممتمارة بيولممممممة علممممممى مختلممممممي الم اتممممممب ولممممممد  ممممممان التعمممممماون بنمممممماء  −

 وإجابيج
كممممان هنمممما  ترحيممممب وتعمممماون علممممى مختلمممممي األصممممعدة ومممممن  ممممل الفجممممات سممممواء ممممممن ا دارة  −

 وصو  الى عامل ا ستع ماتج

 النواقص:السلبيات أو 

أزمممممة  ورونمممما وإلفممممال المسسسممممة ومممممن ثممممم تقسمممميم العمممممل بممممين   أزمممممة الاهر مممماء وا شممممتراكات −
 المو فين بين حا ر وغائبج

مممممع ع ممممر ب مممم ل ممممموجز ومختصممممر لفتممممرات التممممدريب وتعبجممممة ا سممممتمارات وا شممممارة الممممى أن  −
 هنالب شر   اا ومنفصل في سياق التقريرج  
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 تحديد االحتياجات التدريبية   12.2.1
ان نيمممممممممما  العمليممممممممممة التدريبيممممممممممة يتولممممممممممي علممممممممممى تحديممممممممممد ا حتياجممممممممممات التدريبيممممممممممة للعمممممممممماملين فممممممممممي 

ا دارة المر زيمممممة وعلمممممب عبمممممر اسمممممتخدام تقنيمممممة ا سمممممتمارة  المناممممممات  وهمممممذا مممممما لمنممممما بمممممه ممممممع العممممماملين فمممممي
وهمممذم ا سمممتمارة مسلفمممة ممممن عمممدة الموجهمممة لهمممم  مممي نحمممدد نوعيمممة الحاجمممات التدريبيمممة التمممي همممم بحاجمممة لهممما  

 استمارات تستهدا بعد من ابعاد التواصل الفعال وفقا ل بعاد التالية:

 ا ستماا وا نصاتج -
 وا لنااجالتحدث والحوار  -
 لغة اليسد وتعبيرات الوجهج -
 التعامل مع ا خرينج -
 58مهارات التواصل الرمزيج -

وهمممممذم ا بعممممماد تو مممممح مسمممممتوى التفاعمممممل بمممممين افمممممراد المناممممممة علمممممى المتسممممموى ال خصمممممي ونسمممممتطيع 
مممممن معرفممممة مسممممتوى هممممذم الع لممممة  و التممممالي العمممممل علممممى  SPSSمممممن خمممم ل تحليممممل ا جو ممممة عبممممر تقنيممممة 

امت التدريبيمممممة ومسمممممتواها  با  مممممافة المممممى القمممممدرة علمممممى ت مممممخي  مسمممممتوى المتمممممدر ين لبمممممل تحديمممممد نممممموا البمممممر 
 و عد الدورة  واستبيان ارائهم بمدى ا ستفادة من هذم البرامت التدريبيةج

  بابعمممممممادم لتواصمممممممل الفعمممممممالاسمممممممتبيانات اووفقمممممما للنتمممممممائت التمممممممي حصممممممملنا عليهممممممما ممممممممن خمممممم ل تحليمممممممل 
د  ممممعي فمممممي مسممممتوى التواصمممممل الفعممممال بمممممين افممممراد اليمعيمممممة و ممممين ا خمممممرين  وجمممممو المختلفممممة  والتمممممي بينممممت 

السمممممهم فمممممي  مممممعي العمليمممممة   مممممماهمممممدافها المرسمممممومة    اليمعيمممممة ئهمممممم ويعيمممممل ممممممن تحقيمممممل يمممممسثر علمممممى اداو 
تسمممممتهدفها ممممممن متمممممولين   ويمممممدفع بهممممما نحمممممو خسمممممارة حصمممممتها السمممممولية  ممممممن الفجمممممة التمممممي التسمممممويقية ل ممممممداد

ا تفممممممماق علمممممممى  تمممممممم عطيمممممممات التحليليمممممممة ممممممممع لسمممممممم المممممممموارد الب مممممممري  الم ومتبمممممممرعين وغيمممممممرم  و عمممممممد دراسمممممممة
   بمممممماتحضمممممير برنممممماميي تمممممدريب يتوافقمممممان ممممممع احتياجمممممات العممممماملين فمممممي ا دارة المر زيمممممة ليمعيمممممة ا ممممممداد

 
العزيز وعالقتها ببعض  القرني يعن هللا عل  يعن هللا، مستوى مهارا  التواصل االجتماعي لدى الطالب والطالبا  المنتظمين في جامعة الملك عبد  58

 . 177-172، ص 2015المتغيرا  الديمغرافية، جامعة الملك سعود، 
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لتواصمممممل الفعممممممال  ممممممما العممممممزز السممممماهم فمممممي تطممممممور مهممممماراتهم واكسممممممابهم مفممممماهيم وادوار جديممممممدة فمممممي عمليممممممة ا
 العملية ا دارية وييعلها اكثر مرونة وعلب لتحقيل اهداا اليمعيةج
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 دورة مهارات التواصل الفعال  الدورة االولى هي   13.2.1

 هدف الدورة   1.12.2.1
العتمممممممد نيمممممما  اي منامممممممة علممممممى التواصممممممل الفعممممممال بممممممين السممممممامها و ممممممين فممممممرق العمممممممل العاملممممممة   وان 

الفريممممل مممممع بعضممممهم الممممبعض االيابمممما يممممنع   علممممى تحقيممممل ا هممممداا المخطممممط لهمممما ب مممم ل تفاعممممل اعضمممماء 
جيممممد   وان التواصممممل الفعممممال هممممو مممممن المهممممارات ا كثممممر تممممأثيرا والتممممي تسمممماعد علممممى تحقيممممل ا هممممداا علممممى 
المسممممتوى ال خصمممممي او المسممممتوى المسسسمممممي   وسمممموا تسممممماعد هممممذم المممممدورة التدريبيممممة ا فمممممراد فممممي المناممممممة 

اراتهم فممممممي التواصممممممل مممممممن اجممممممل الوصممممممل الممممممى الهممممممدا المن ممممممود وهممممممو تحقيممممممل اهممممممداا علممممممى تطمممممموير مهمممممم 
المنامممممة حيممممث تسمممممعى الممممى فمممممتح ع لممممات ممممممع اليهممممات الممولممممة لم ممممماريع المنامممممة والسمممممعي الممممى تطممممموير 

التممممممي تسمممممماعد فممممممي التعامممممممل مممممممع الثقافممممممات المختلفممممممة والمتنوعممممممة وادارة ها  التواصممممممل واسمممممماليبه بممممممين السممممممام
 سين نوعية الع لات وا نتاجية جالنزاعات من اجل تح

 المنهج المعتمد في التدريب   2.12.2.1
والتمممممي سمممممتم ن الممممممو فين فمممممي المناممممممة ممممممن معرفمممممة مممممما  يسممممميتم اعتمممممماد ا سمممممتبيانات للتحليمممممل المممممذات

السممممممبل التممممممي الفضمممممملونها بالتواصممممممل مممممممع ا خممممممرين   ممممممما سمممممميتم اعتممممممماد المنال ممممممات المفتوحممممممة  أفضمممممملهممممممي 
وتمممممارين لعممممب ا دوار  با  مممممافة الممممى حممممل النزاعمممممات التممممي سمممممتطر  علممممى الم ممممار ين فمممممي الممممدورة والعممممممل 

 على تو يح اهم ا ساليب وانيعهاج 

 الكفاية من الدورة   3.12.2.1
 جلتطبيل المهارات ال زمة للتواصل ب  ل فعا −
 جتحسين القدرة على التواصل مع ثقافات مختلفة −
 جاستعمال تقنيات ا نصات الفعال −
 جإدارة النزاعات مع اآلخرين −
 جالتعامل مع النقد وا فادة بالرأي بطريقة بناءة −
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 اهداف التدريب   4.12.2.1
 جالتواصل اللفاي وغير اللفاي −
 جالتأثير على اآلخرين −
 جالحزم −
 جا نصات الفعال −
 جبناء الع لات −
 جالتواصل وا فادة بالرأي −
 جإدارة النزاا  −

 برنامج الدورة   5.12.2.1
 اليوم األول  1جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

نين
ا ث

 
13 -9 -2021 

ال  
لفع

ل ا
ص

لتوا
ا

 
 برنامت لبل الاهر 

 9 - 8من  ا ولى
 مقدمة في التواصل مع اآلخرين 
 مستويات التواصل والتعاريف 

  10 - 9من  الثانية 
 و ائي التواصل 

 المباد  األر ع للتواصل مع اآلخرين 

 12الى  30ج10من  الثالثة 
 عناصر عملية التواصل 
 جوانب عملية التواصل 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 2- 1من  الرابعة 
 التواصل غير اللفاي 

 الع لات بناء 

 3- 2من  الخامسة 
 كيي الحدث سوء التفاهم؟ 
 معولات التواصل الفعال 
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 4- 3من  السادسة 
 التغلب على معولات التواصل 

 لمع التواصل
 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 

 اليوم الثاني  2جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

ثاء 
ث 

ال
 

14 -9 -2021 
ة   

ختلف
 الم

ات
ثقاف

ع ال
ل م

ص
لتوا

ت ا
هارا

م
 

 برنامت لبل الاهر 

 9 - 8من  ا ولى
تحسين مهارات التواصل مع الثقافات  

 المختلفة 
 مراحل تطوير الفريل    10 - 9من  الثانية 

 الثالثة 
الى  30ج10من 

12 
 فن ا لناا  

 برنامت بعد الاهر الاهر 
 التواصل مع فرق من ثقافات مختلفة   2- 1من  الرابعة 
 مراحل نمو الفريل   3- 2من  الخامسة 
 مفاهيم ا لناا العالمية: العملية   4- 3من  السادسة 
 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 الثالث اليوم  3جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

عاء
ألر 

ا
 

15 -9 -2021 

عال 
 الف

ات
ص

ا ن
 

 برنامت لبل الاهر 

 9 - 8من  ا ولى
 السمع مقابل ا نصات 

ا نصات الفعال مقابل ا نصات  
 غير الفعال 
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  10 - 9من  الثانية 
نصائح لتحسين مهارات ا نصات  

 الفعال 
 ا وجه الث ث ل نصات الفعال 

 الثالثة 
الى  30ج10من 

12 
 مهارات ا نصات الفعال 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 2- 1من  الرابعة 
استخدام التقنيات المختلفة لطر   

 األسجلة 
 ا سجلة المفتوحة والمغلقة  3- 2من  الخامسة 
 عقبات ا سجلة الموجهة   4- 3من  السادسة 
 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الرابع  4جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

ي  
خم

ال
 

16 -9 -2021 

ات 
زاع

 الن
دارة

ل وا
ص

لتوا
ت ا

و يا
سل

 

 برنامت لبل الاهر 

 9 - 8من  ا ولى

السلو يات السلبية والعدوانية  
 والحازمة  

عناصر التواصل اللفاي وغير 
 اللفاي 

  10 - 9من  الثانية 
 ادارة النزاا وانوعها 
 انواا النزاعات

 الثالثة 
الى  30ج10من 

12 
 مصادر النزاعات 

 اساليب ادارة النزاعات 
 برنامت بعد الاهر الاهر 
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 األساسية مهارات ادارة النزاا  2- 1من  الرابعة 
 تعلم لول  لمة ى   ى  3- 2من  الخامسة 

 4- 3من  السادسة 
المباد  التوجيهية  ستخدام  لمة ى  

   ى  
 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الخامس  5جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

معة 
الي

 

17 -9 -2021 
اءة 

ة بن
طريق

ي ب
الرأ

ة ب
 فاد

د وا
النق

 

 برنامت لبل الاهر 
 اهمية ا فادة بالرأي  9 - 8من  ا ولى

  10 - 9من  الثانية 
ا فادة بالرأي ب  ل االيابي مقابل  

 الرأي ب  ل سلبي 

 الثالثة 
الى  30ج10من 

12 
 النقد البناء 

 التعامل مع النقد السلبي 
 برنامت بعد الاهر الاهر 

 منال ة النتائت والتوصيات  2- 1من  الرابعة 
 توزيع ال هادات على الم ار ين  3- 2من  الخامسة 
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 التسويق الدورة الثانية:   14.2.1

 هدف الدورة 
المنامممممممة ترسممممممم خطممممممة التسممممممويل عناصممممممر الخارطممممممة ا ساسممممممية ل عمممممممال مممممممن اجممممممل تحقيممممممل اهممممممداا 

وا همممممداا التمممممي اليمممممب علمممممى الممممممو فين وا داريمممممين انيازهممممما  وتمثمممممل همممممذم المممممدورة تطممممموير مهمممممارات خطمممممط 
التسمممممويل والتمممممرويت للمناممممممة وتقيممممميم الفمممممر  التسمممممويقية والتحليمممممل للسممممموق المسمممممتهدا عبمممممر و مممممع خطمممممط 

يممممما  للتسمممممويل ا سمممممتراتييي حيمممممث تغطمممممي همممممذم المممممدورة مراحمممممل التحضمممممير حتمممممى تنفيمممممذ الخطمممممة ومراجعمممممة ن
 وتقييم النتائت التسويقية للمنامةج

 المنهج المعتمد في التدريب 1.13.2.1

عممممدد مممممن التمممممارين بهممممدا تنميممممة المهممممارات عنممممد افممممراد المنامممممة مممممن حيممممث القممممدرة علممممى سمممميتم اعتممممماد 
سممممميتم تقممممدالم عممممروض جماعيممممة واسمممممتخدام اسمممملوب التخطمممميط التسممممويقي ومنال مممممة    ممممما التخطمممميط التسممممويقي

 ج التسويقية ومدى نياحها ومعالية الثغرات في الخطط المقترحةالخطط 

 الكفاية من الدورة 2.13.2.1
 اتباا وتنفيذ الخطوات العملية  نتا  خطة تسويقية فعالة −
 و ع الخطة التسويقية التي تستند إلى نتائت التدليل التسويقي −
 ةاستخدام نتائت التدليل التسويقي لتحديد ا ستراتيييات والتقنيات الفعال −
 تطوير عناصر خطة التسويل ا ستراتييية −
 تحديد وتنفيذ استراتيييات المنافسة التسويقية المختلفة )الهيومية والدفاعية والمناورة( −

 اهداف التدريب   3.13.2.1
 التحليل الالي واليزئي −
 تحديد المزيت التسويقي −
 إدارة ملفات األعمال −
 و ع الخطة التسويقية −
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 برنامج الدورة 4.13.2.1

 اليوم األول  6جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

نين
ا ث

 

6-9-2021 

قي 
سوي

 الت
طيط

لتخ
ة ا

ملي
 وع

ويل
لتس

وم ا
مفه

 

 برنامت لبل الاهر 

 النطاق والو ائي  9 - 8من  ا ولى

  10 - 9من  الثانية 
تعريف التخطيط  

 ا ستراتييي 

 فوائد التخطيط  12الى  30ج10من  الثالثة 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 اسباب  تابة خطة التسويل  2- 1من  الرابعة 

 عملية التخطيط التسويقي  3- 2من  الخامسة 

 4- 3من  السادسة 
ر ط استراتييية التسويل  
 باهداا ورسالة المنامة 

 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الثاني  7جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

ثاء 
ث 

ال
 

7-9-2021 

 ع  
ل و

حلي
ت

مال 
 ع

ا
 

 برنامت لبل الاهر 

 عناصر بيجة ال ر ة  9 - 8من  ا ولى
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 عناصر التحليل الداخلي   10 - 9من  الثانية 

 عناصر التحليل الخارجي  12الى  30ج10من  الثالثة 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 تحليل العم ء ومستوى التناف   2- 1من  الرابعة 

 تحليل البيجة   3- 2من  الخامسة 

 SWOTتحليل   4- 3من  السادسة 

 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الثالث  8جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

عاء
 ر 

ا
 

8-9-2021 

ق  و
الس

ي 
ع ف

و 
لتم

ا وا
هدا

واست
زئة 

لتي
ط 

خطي
الت

مل 
 ع

ات
طلب

 مت
 مع

سب
تتنا

(
ية( 

يمع
ال

 
 برنامت لبل الاهر 

 لواعد التيزئة  9 - 8من  ا ولى

 فوائد التيزئة   10 - 9من  الثانية 

 الثالثة 
الى  30ج10من 

12 
 عملية التيزئة السولية 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 خطة التخطيط للتيزئة   2- 1من  الرابعة 
 

تصميم خطة   :ورشة عمل 3- 2من  الخامسة 
 4- 3من  السادسة  التمو ع في السوق 
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 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الرابع  9جدول 

 الدروت  الولت   الحصة   الهدا  التاري  اليوم 

ي  
خم

ال
 

9-9-2021 

يية 
راتي

 ست
ر ا

طوي
ت

 

 برنامت لبل الاهر 

 تحليل البدائل   9 - 8من  ا ولى

 تحليل ا ستراتييات التسويقية    10 - 9من  الثانية 

 ا ستراتييية العوامل المسثرة على اختيار   12الى  30ج10من  الثالثة 

 برنامت بعد الاهر الاهر 

 2- 1من  الرابعة 
ت  يل ا ستراتيييات   :ورشة عمل

 والتخطيط 
 3- 2من  الخامسة 

 4- 3من  السادسة 

 منال ة النتائت والتوصيات  5- 4من  السابعة

 اليوم الخامس  10جدول 

 التاري  اليوم 
الهد 
 ا

 الدروت  الولت   الحصة  
معة 

الي
 

10 -9 -2021 

ي  
الرأ

ة ب
 فاد

د وا
النق

اءة 
ة بن

ريق
بط

 

 برنامت لبل الاهر 

ا عمال و يفية  ورشة عمل لتخطيط   9 - 8من  ا ولى
  10 - 9من  الثانية  الميموعات  التعامل مع ا فراد و 
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 12الى  30ج10من  الثالثة 

 الاهر الاهر برنامت بعد  

 منال ة النتائت والتوصيات  2- 1من  الرابعة 

 توزيع ال هادات على الم ار ين  3- 2من  الخامسة 

 االجراءات التنفيذية للتدريب 5.13.2.1

بعممممممد اطممممممم ا ادارة اليمعيممممممة علمممممممى نتممممممائت اسمممممممبتيان التواصممممممل الفعمممممممال  تممممممم ا تفممممممماق علممممممى اجمممممممراء 
تقسمممميم المممممو فين الممممى ب لمنمممما ا دراة المر زيممممة  حيممممثمبنممممى القاعممممات الموجممممودة الممممدورة التدريبيممممة فممممي احممممدى 

فجتممممين فجممممة تخضممممع للممممدورة وفجممممة تمممممارت المهممممام اليوميممممة الم لفممممة بهمممما   ممممي   يممممتم اغمممم ق اليمعيممممة خمممم ل 
وتمممممم  التعالمممممد ممممممع احمممممد الممممممدر ين  جمممممراء المممممدورة التدريبيمممممة  با  مممممافة المممممى تمممممأمين الممممممواد   فتمممممرة التمممممدريب

 والمواد هي:وا دوات والوسائل والمستلزمات ال زمة  نيا  الدورة  

 الطاو ت والاراسيج -
 وسائل ا نارة ا حتياطية حال انقطاا الاهر اءج -
 البروج ترج -
 لو  ابيض لل ر ج -
 اوراق  ال م مختلفة و عدة الوانج -
 لرطاسية مختلفةج -
 مي روفونج -
  بتوبج -
 ادوات للضيافة)شاي  لهوة  نس افيه(  ميام لل ربج -

 اجراءات عملية تقييم البرنامج التدريبي 6.13.2.1
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بعمممممد ا نتهممممماء ممممممن عمليمممممة التمممممدريب  فمممممراد جمعيمممممة ا ممممممداد والتمممممي اسمممممتمرت علمممممى ممممممدى اسمممممبوعين 
بهممممممدا معرفممممممة ردود افعممممممال العمممممماملين فممممممي اليمعيممممممة  متتمممممماليين  تمممممممت عمليممممممة تقيمممممميم البرنممممممامت التممممممدريبي  

لاافمممممة مغلممممل  و سممممتبيان موجممممه حممممول مممممدى فعاليممممة البممممرامت التدريبيممممة التممممي خضممممعوا لهمممما  لممممذلب تممممم توزيممممع ا
وعلمممممممب لتينمممممممب اعطممممممماء معلوممممممممات خاطجمممممممة  او ا جتهممممممماد فمممممممي ا فممممممراد المممممممذين خضمممممممعوا لعمليمممممممة التمممممممدريب  

التحليممممممل واعطمممممماء المعلومممممممات وفقمممممما  هممممممواء المتممممممدرب  با  ممممممافة الممممممى ان ا سممممممتبيان المغلممممممل هممممممو عمليممممممة 
 المم ننةج على برامت التحليليسيرة تفريغ معلوماتها سريعة ودليقة و 

 ستبيانتقسيم اال 7.13.2.1

 محاورج 3لى تم تقسيم ا سبتيان ا

 المحور ا ول: رسالة موجهة الى المتدرب ت ر  فيه اهمية ا ستبيان والهدا منهج -
 المحور الثاني: المعلومات الدالمغرافية عن المتدربج -
 المحور الثالث: اسجلة ا سبتيانج -

 استبيان الفرضية االولى:  

بهمممممدا معرفممممة مممممدى تحقمممممل سمممممسال موجهممممة للمتممممدر ين  12علممممى سممممتبيان الفر مممممية ا ولممممى حتمممموى اا
للتمممممممدريب اثمممممممر علمممممممى  هممممممي ان ى التمممممممي انطلقممممممت منهممممممما الدراسمممممممة  ممممممية ا ولمممممممى الفر ممممممية ممممممممن عمممممممدمها والفر 

 جى العاملين في المنامات ا هلية في رفع الافاءة لديهم وانع اسه على تطور ادائها

 استبيان الفرضية الثانية:

بهممممممدا معرفممممممة مممممممدى تحقممممممل الفر ممممممية مممممممن سممممممسال موجهممممممة للمتممممممدر ين  12علممممممى  االضمممممماحتمممممموى ا 
هنممممما  ع لممممممة بمممممين نوعيمممممة البمممممرامت التدريبيمممممة فمممممي المنامممممممات  ى  للدراسمممممة همممممي: الفر مممممية الثمممممانيعمممممدمها  و 

 ى ا هلية  و ين رفع مستوى أداء العاملين فيها

 االستبيان  االجابة علىطريقة   8.13.2.1
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با جابممممممممة علممممممممى اسممممممممجلة الموجهممممممممة لممممممممه فممممممممي المحممممممممور الثمممممممماني فممممممممي المعلومممممممممات القمممممممموم المتممممممممدرب 
الدالمغرافيمممممة التمممممي تحتممممموي معلوممممممات عنمممممه) اليمممممن   العممممممر  المسمممممتوى العلممممممي  المسمممممتوى المممممو يفي  عمممممدد 

 سنوات الخبرة(ج

ثممممممم الييممممممب علممممممى اسممممممجلة المحممممممور الثالممممممث والممممممذي اسممممممتخدمنا فيممممممه ناممممممام لي ممممممرت الخماسممممممي والممممممذي 
عبمممممارات التاليمممممة: موافمممممل ب مممممدة  موافمممممل    اعلمممممم  غيمممممر موافمممممل  غيمممممر موافمممممل ب مممممدة  اعتممممممد فيمممممه مقيمممممات ال

علممممى ان الضممممع اشممممارة مقابممممل  مممممل سممممسال فممممي م انهمممما المناسممممب  علمممممى ان ال ممممون هنمممما  اجابممممة واحممممدة عمممممن 
 كل سسالج

 طريقة توزيع وجمع ا ستبيان: 

التممممدريب فمممممي تحسمممممين  لمعرفمممممة مممممدى فعاليمممممة  العممممماملين المتممممدر ين  افممممة تممممم توزيمممممع ا سممممتبيان علمممممى
ادائهممممم  مباشممممرة بعممممد ا نتهمممماء مممممن الممممدورة فممممي اليمممموم ا خيممممر ولبممممل عمليممممة التخممممر   وعلممممب منعمممما لتسممممرب اي 
عمليمممممة تقيممممميم ممممممن لبمممممل المتمممممدر ين  فيصمممممار المممممى توزيمممممع ا سمممممتبيان فمممممي اخمممممر حصمممممة فمممممي المممممدورة واسمممممتردام 

 مباشرة لبل التخر ج
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 وتعقيمه الفصل الثاني: االداء المهني   .2

 الفصل الثاني 
العتبر ا داء المهني احمد المقمايي  ا سمممممممممممممماسمممممممممممممميمة في عمليمة مرالبمة المخرجمات من اداء العماملين في 

هي ادائممه التي السممممممممممممممهم من خ ل المو ي  ينفممذهمماالتي وا عمممال  المنامممات  حيممث تعتبر التامماليي واليهود 
 اكمل وجهجنتائيها  في تحقيل اهداا المنامة وعلب من خ ل تحقيل واتمام مهامه الو يفية على 

فعمليمممممممممة ا داء تخضمممممممممع دائمممممممممما للتقيممممممممميم المناسمممممممممب وع  بهمممممممممدا معرفمممممممممة مسمممممممممتوى تقمممممممممدم العممممممممممل  
ومسمممممتوى انيممممماز المهمممممام الم لمممممي بهممممما العممممماملون  وان عميلمممممة التقيممممميم همممممي اداة مهممممممة ورئيسمممممية فمممممي ليمممممات 

جمممممماتهم ومممممممن خ لهمممممما تممممممتم ن المناممممممة مممممممن معرفممممممة النتممممممائت السممممملبية او ا اليابيممممممة علممممممى مخر اداء ا فمممممراد  
وانتممممممماجيتهم  با  مممممممافة المممممممى مسممممممماعدة المناممممممممة فمممممممي عمليمممممممة تطممممممموير ا داء عبمممممممر التمممممممدريب او الترلمممممممي  

 و ذلب في عملية التو يي وا جور وغيرها من المحفزات والتقدالماتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 االداء المهني  المبحث االول: 1.2

 المبحث االول 
 المناممممممممات اليهممممممما تسمممممممعى التمممممممي ا جرائيمممممممة او ا دراالمممممممة العمليمممممممة نهاالمممممممة العتبمممممممر المهنمممممممي ا داء ان

 التممممي التقممممدالمات وجممممودة العمممممل جممممودة نقممممي  ان الم ننمممما المهنممممي ا داء خمممم ل فمممممن   العاملممممة والمسسسممممات
 ا داء فممممممةن لممممممذا ج المقدمممممممة الخممممممدمات جممممممودة علممممممى الح ممممممم الم ممممممن ا داء هممممممذا و نتممممممائت المنامممممممات تقممممممدمها
 لمممممممديها الممممممممو فين مهمممممممارات تطممممممموير عبمممممممر المناممممممممات اليهممممممما تسمممممممعى التمممممممي النيممممممما  عمليمممممممة همممممممو المهنمممممممي

 حيممممز مممممدى وعلممممى العمممممل سمممموق  فممممي المنامممممةسممممامها لممممما لممممه اهميممممة لصمممموى علممممى سمممممعة ال فممممي والعمممماملين
 مممممممن المزيممممممد  كتسممممماب التقممممممدالمات جممممممودة وزيمممممادة ا ر مممممما  زيمممممادة اجممممممل مممممممن   وتطويرهممممما السممممممولية حصمممممتها
 ج الز ائن
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 االداء تعريف  1.1.2
ات التممممممي الحققهمممممما العامممممممل بعممممممد ليامممممممه بالمهممممممام وا ن ممممممطة المطلو ممممممة منممممممه  المخرجمممممم ويعتبممممممر ا داء 

 إلممممممى تهممممممداوعلممممممب باسممممممتخدام  افممممممة ا م انممممممات والوسممممممائل المتاحممممممة امامممممممه خمممممم ل ليامممممممه بعملممممممه  والتممممممي 
 فمممممممي تطبيقهممممممما دائمممممممما إم انيمممممممة ا عتبمممممممار فمممممممي األخمممممممذ ممممممممع  الفنيمممممممة والمهنيمممممممة والقمممممممدرات المعمممممممارا تحسمممممممين

 .59العمل

وهممممممو الع مممممم    األداء المهنممممممّي: ال ممممممير إلممممممى درجممممممة تحقيممممممل وإتمممممممام المهممممممام الم ّونممممممة لو يفممممممة الفممممممرد
ل بهمممما ة التمممممي يتحقمممممّ ا مممممما الحممممدث لمممممب  بمممممين اليهمممممد   أو ال مممممبع الفمممممرد لهممممما متطّلبممممات الو يفمممممة   الايفيممممّ وغالبمممممً

 ج60واألداء فيقات على أسات الّنتائت

 ج61عمل تأدالة أو مهمة تنفيذفا داء المهني العني 

محاولممممممة ولقممممممد اختلفممممممت تعمممممماريف األداء المهنممممممي بممممممين المفاممممممرين فقممممممد عممممممرا ا داء المهنممممممي بأنممممممه ى 
لتحليممممل أداء الفمممممرد ب مممممل مممممما يتعلممممل بمممممه ممممممن صمممممفات نفسمممممية  بدنيممممة أو مهمممممارات فنيمممممة أو فاريمممممة أو سممممملو ية 

والعممممممل علمممممى تعزيمممممز األولمممممى ومواجهمممممة الثانيمممممة بغيمممممة تحقيمممممل وعلمممممب بهمممممدا تحديمممممد نقممممماى القممممموة والضمممممعي 
العمليممممة التممممي يممممتم بواسممممطتها تحديممممد المسمممماهمات الفردالممممة فممممي المسسسممممة ج وهممممو االضممممًا ى 62ى  فعاليممممة المسسسممممة

 ج63ى  خ ل فترة زمنية معينة

ويعممممّرا األداء المهنممممي االضممممما بانممممه السممممملو  الممممذي الختممممارم العممممماملون فممممي أداء عملهمممممم  وعلممممب ليفممممموا 
 ج64المراد منهم على مستوى تحقيل ا هداا ال خصية والتنايمية ى ب

و تعمممممممدد التعممممممماريف والمسمممممممميات لمممممممألداء المهنمممممممي فمممممممةن ىهمممممممذم التسمممممممميات سمممممممواء أكانمممممممت أسمممممممبقيات 
تنافسمممممية أم اسمممممبقًيا تنايميمممممة أم ابعممممماد تنممممماف  ام مقمممممايي  أداء خمممممارجي ام مهمممممام تصمممممنيع ام لمممممدرات عاممممممة 

 
59 John P. Wilson and Steven Western, Performance appraisal: an obstacle to training and development?, Career 
Development International, Vol. 6, Issue. 2, 2016, P93. 

رد البلوي محمد سلمان، التمكين االداري وعالقته باالداء الوظي ي لدى معلمي المدارس الحكومية في محافظة الوجه، رسالة ماجستير في الموا 60

 . 32، ص2008السعودية، البشرية،  كلية االدارة التربوية، جامعة مؤتة، 
61 Ecosip, Dialogue autour de la performance en entreprise , Edition Harmattan, Paris , 1999 ,P18. 

 .129، ص2006 ، عمان، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزي ، عادل حرحوش، مؤيد سعيد السالم، إدارة الموارد البشريةصالح   62

 . 360، ص2002ابراهيم، ادارة الموارد البشرية من منظور استراتيجي، دار النهضة العربية، بيرو ، بلوط حسن   63
 . 39، ص2013العنزي، سعد علي، ال كر التنظيمي في ادارة االعمال، مؤسسة الوراق للنشر والتوزي  عمان، االردن،  64
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ينصممممممب فممممممي تحويممممممل رغبممممممات السمممممموق الممممممى ميمممممما ت مسممممممتهدفة تنفممممممذها  ام  فمممممماءات انتمممممما  فممممممأّن اهمامهمممممما
ان ممممطة المنامممممة سممممعًيا الممممى ميممممزة تنافسممممية   حينممممما تنفممممرد فممممي واحممممدة او اكثممممر مممممن تلممممب الميمممما ت مقارنممممة 

 ج لذا فةن تحقيل ا داء يتمثل في المعادلة التالية : 65بمنافسيها ى 

 ج66ا داء = القابلية *الرغبة * الفرصة

 ويم ن تعريف ا داء بما يلي:

  .مخرجات إلى المدخ ت تحويل إلى يهدا جهد -
  .  ل المسسسة أهداا ثم ومن الو يفة أهداا تحقيل إلى السعى جهد -
 والقممممموى  للفمممممرد الداخليمممممة القممممموى  بمممممين وتوافمممممل تفاعمممممل نتييمممممة الاهمممممر همممممادا و يفمممممي سممممملو  -

 .به المحيطة الخارجية
  .نتيية تحقيل إلى يهدا سلو  -
  .أفعال وردود أفعال من تتاون  إستيابة -
 و يجمممممممة ومنممممممما  الفردالمممممممة  الدافعيمممممممة: همممممممي رئيسمممممممية محمممممممددات ث ثمممممممة بمممممممين تفاعمممممممل محصممممممملة -

 .العمل إنياز على والقدرة العمل 
 والرؤسمممممممماء بممممممممالزم ء والع لممممممممة العمممممممممل منمممممممما  تتضمممممممممن خارجيممممممممة بعوامممممممممل األداء يممممممممرتبط -

 .العمل  غوى ومستوى  العمل م ان م ئمة ومدى الم تسبة  تاز يوالتيه
 واتياهاتمممممممه واسمممممممتعداداته الفمممممممردلمممممممدرات ومهمممممممارات  تتضممممممممن داخليمممممممة بعواممممممممل األداء يمممممممرتبط -

 .الو يفي ور ام العمل نحو
 بمممممالفرد المحممممميط الثقمممممافي والوسمممممط والبيجيمممممة ثيمممممةاالور  بالعواممممممل  بيمممممر حمممممد إلمممممى األداء يمممممرتبط -

 .67الم تسبة توالخبرا التعلم ونوا 

 
 . 22، ص2011ب والوثائق، بغداد، العراق، ال يحان ايثار عبد الهادي، ادارة االنتا  والعمليا ، دار الكت 65
 . 71، ص2009العنزي سعد علي، االدارة الصحية، مؤسسة الوراق للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  66
 .57صمصدر سابق، ، "دراسة حالة وزارة التهيئة العمرانية والبيئة"التدريب ومدى مساهمته في تحسين أداء المؤسسة العمومية بو غريس المية،  67
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 االداء مفهوم  2.1.2
داء بمممممين المفامممممرين وتختلمممممي تعممممماريف األ  68تنفيمممممذ مهممممممة او اداء عممممممل ى األداء فمممممي اللغمممممة تعنمممممي ى 

ات ا داريممممممة عات الع لمممممة المعبممممممرة داء هوىميموعممممممة ممممممن السممممملو يّ األ  شمممممار المممممى انّ أوالبممممماحثين فممممممنهم مممممممن 
األداء  و فمممممماءة التنفيممممممذ  ن جممممممودة ولياته  وهممممممي تتضمممممممّ س عممممممن ليممممممام المو ممممممي بممممممأداء مهامممممممه  وتحمممممممل مسمممممم 

ة المطلو ممممممة فممممممي الو يفممممممة  فضممممممً  عممممممن ا تصممممممال والتفاعممممممل مممممممع بممممممالي أعضمممممماء المسسسممممممة  والخبممممممرة الفنيممممممّ 
ولبممممول مهممممام جديممممدة  وا بممممداا  وا لتممممزام بممممالنواحي ا داريممممة فممممي العمممممل  والسممممعي نحممممو ا سممممتيابة لهمممما ب ممممل 

إنيمممماز المهمممممة أو الهممممدا المخصمممم  لمممممه حممممر  وفاعليممممة  واألداء الممممو يفي هممممو ن مممماى الم ممممن الفممممرد مممممن 
 ج69بنيا ى 

كمممممما عمممممرا أداء العممممماملين علمممممى أنمممممه عبمممممارة عمممممن النممممماتت الفعلمممممي لليهمممممد المبمممممذول ممممممن لبمممممل الفمممممرد 
لطالتمممممه وام انياتمممممه وفمممممي الولمممممت نفسمممممه بمقمممممدار الرغبمممممة لمممممدى   ويتمممممأثر همممممذا األداء بمقمممممدار اسمممممتغ ل الفمممممرد

 ج70الفرد في األداء

همممممو حصممممميلة لمممممدرة المناممممممة علمممممى اسمممممتغ ل المممممموارد الب مممممرية والمادالمممممة المتاحمممممة لهممممما  ممممممن  األداءفممممم 
 أهممممممدافها لتحقيمممممملها علممممممى مواجهممممممة المعولممممممات تولممممممدر  اجممممممل تحقيممممممل اهممممممدافها با  ممممممافة الممممممى مممممممدى تم نهمممممما

 ج71اليةوفع ب فاءة

ذي ال مممممير   الممممدور أو المهمممممام والمممم ااألثممممر الصمممممافي لليهممممود التمممممي تبممممدأ بالقمممممدرات وإدر ويعتبممممر االضممممما 
 ج72إلى درجة تحقيل وإتمام المهام الم ونة لو يفة الفرد

 73التي ترغب المنامة وتسعى لتحقيقهنتائت وفي تعريف اخر الى انه ال

 
 . 174، ص1997العبيدي قيس، التنظيم الم هوم والنظريا  والمبادئ، مطاب  رويال، االسكندرية، مصر،  68
 .81، ص1991،  السلوك التنظيمي واآلداء، معهد اإلدارة العامة الرياض، المملكة العربية السعودية، مارك جي، واالس سيزالقي اندرودي 69

نجار، اثر التدريب عل  اداء العاملين دراسة حالة المؤسسة الوطنية للتنقيب، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أمحمد بلقاسم، حا   70

 . 9، ص2017
صدار  ، اال205علي امل عبد محمد، ادراة المعرفة الشاملة واثرها في التميز في االداء، مجلة كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بابل العراق، المجلد  71

 . 106، ص 2016، 20
 . 6، ص2015بوشليق امين، دور التكوين في تحسين اداء العاملين، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، جامعة قاصدي مرباح، مرقلة الجزائر،   72
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ة التمممممي ا بانمممممه ى عمممممرا االضمممممً   درجمممممة تحقيمممممل وإتممممممام المهمممممام الم ونمممممة لو يفمممممة الفمممممرد   وهمممممو الع ممممم  الايفيمممممّ
 ج74الحقل او ال بع الفرد متطلبات الو يفة ى 

وان ا داء همممممممو ى األثمممممممر الصمممممممافي ليهمممممممود الفمممممممرد التمممممممي تبمممممممدأ بالقمممممممدرات وإدرا  المممممممدور او المهمممممممام  
 ج75ى والذي بالتالي ال ير الى درجة تحقيل وإتمام المهام الم ونة لو فية الفرد

القيممممممممام بأعبمممممممماء الو يفممممممممة مممممممممن المسممممممممسوليات ويعممممممممّرا األداء مممممممممن الناحيممممممممة ا داريممممممممة علممممممممى أنممممممممه ى 
الممممممدرب  ويم مممممن معرفمممممة همممممذا المعمممممدل عمممممن  الافممممموءعمممممدل المفمممممروض أداءم ممممممن العاممممممل ا للموالواجبمممممات وفقمممممً 

طريممممممل تحليممممممل األداء  أي دراسمممممممة  ميممممممة العممممممممل والولممممممت الممممممذي السمممممممتغرله وإن مممممماء ع لمممممممة عادلممممممة بينهمممممممما 
وللمممممممتم ن ممممممممن ترليمممممممة المو مممممممي تيمممممممرى لمممممممه اختبمممممممارات أداء ويعتممممممممد فمممممممي علمممممممب علمممممممى تقريمممممممر األداء  أي 

شممممأنه أن تسمممماعد علممممى تحليممممل وفهممممم وتقيمممميم أداء العمممماملين لعملممممه وسمممملو ه فممممي الحصممممول علممممى بيانممممات مممممن 
 ج76فترة زمنية محدودة ى 

 الحمممممممددها التمممممممي والقيمممممممات للتمثيمممممممل الم ئممممممممة المعمممممممايير ممممممممن ميموعمممممممةولمممممممد عرفمممممممت االضمممممممًا بانمممممممه ى 
 المسسسممممة اثممممار وعلممممى والمنتيممممات والنتممممائت األن ممممطة علممممى ليمممممي ح ممممم إعطمممماء مممممن تم ممممن والتممممي البمممماحثون 

 77ى الخارجية البيجة على

ا بأنممممممه ى درجممممممة تحقيممممممل الفممممممرد العامممممممل للمهممممممام المو لممممممة اليممممممه مممممممن حيممممممث  ولممممممد عممممممرا األداء االضممممممً
 ج78ى اليهد واليودة والنوعّية المحققة مع العمل على تخفيض تااليي الموادر المستخدمة
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 عناصر االداء المهني   3.1.2
  :أهمهايتاون األداء من ميموعة من العناصر 

 وت مممممممممل المعممممممممارا العامممممممممة  والمهممممممممارات الفنيممممممممة  والمهنيممممممممة :المهنممممممممةالمعرفممممممممة بمتطلبممممممممات  -
 .والخلفية العامة عن الو يفة والميا ت المرتبطة بها

 وتتمثممممل فممممي مممممدى ممممما يدر ممممه الفممممرد عممممن عملممممه الممممذي القمممموم بممممه وممممما المتلاممممه :ة العممممملنوعيممممّ  -
 مممممممممن رغبممممممممة ومهممممممممارات و راعممممممممة ولممممممممدرة علممممممممى التنامممممممميم وتنفيممممممممذ العمممممممممل دون الولمممممممموا فممممممممي

 .األخطاء
 أي مقمممممدار العممممممل المممممذي السمممممتطيع المو مممممي إنيمممممازم فمممممي الامممممروا :كميمممممة العممممممل المنيمممممز -

 .العادالة للعمل  ومقدار سرعة هذا ا نياز
 ة والتفمممممماني فممممممي العمممممممل ولممممممدرة المو ممممممي علممممممى تحممممممملوت مممممممل اليدالممممممّ  :ة والوثمممممموق المثممممممابر  -

 ولية العمممممممل وإنيمممممماز األعمممممممال فممممممي أولاتهمممممما المحممممممدد  ومممممممدى حاجممممممة هممممممذا المو مممممميس مسمممممم 
 ج79لإلرشاد والتوجيه من لبل الم رفين

كفاالمممممات المو مممممي : تعنمممممي مممممما لمممممدى المو مممممي ممممممن معلوممممممات ومهمممممارات وإتياهمممممات ولممممميم  -
 ساسّية التي تنتت أداء فعً  القوم به علب المو ي جوهي تمثل خصائصه األ 

متطلبممممات العممممممل : وهمممممي ت ممممممل المهمممممام والمسممممسوليات والمهمممممارات والخبمممممرات التمممممي يتطلبهممممما  -
 العمل ج

بيجمممممة التناممممميم : وهمممممي تتامممممون ممممممن عواممممممل داخليمممممة واخمممممرى خارجيمممممة   وتتضممممممن العواممممممل  -
ة التمممممي تمممممسثر علمممممى األداء الفعمممممال )  التناممممميم وهي لمممممه   اهدافمممممه   ممممممواردم   مر مممممزم الداخليمممممّ

ا سممممممتراتييي   وا جممممممراءات المسمممممممتخدمة (   اممممممما العواممممممممل الخارجيممممممة التمممممممي ت مممممممل بيجمممممممة 
ة  ة والتانلوجيممممممممممّ التنامممممممممميم وتممممممممممسثر علممممممممممى األداء الفعال)العوامممممممممممل ا لتصمممممممممماداّلة وا جتماعيممممممممممّ

 ج80والسياسية والقانونية(

 
 . 93، ص2011االردن, ، عمان، التوزي والزمان للنشر  سدار جلي، 4ط  ،ادراة الجودة الشاملة واالداء الوظي ي ،حسين محمد حرحشة  79
ة عل  مستوى االداء الوظي ي، رسالة ماجستير في ادارة االعمال، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين، عكاشة اسعد احمد، اثر الثقافة التنظيمي 80

 . 34، ص2008
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 اهمية االداء المهني  4.1.2
خ صممممممة المهممممممام واألن ممممممطة التممممممي القمممممموم بهمممممما ا فممممممراد فممممممي  افممممممة المسسسممممممات األداء المهنممممممي هممممممو 

ات ادارة المنامممممات علمممممى  والمنامممممات والدولممممة   لممممذا فممممةّن تطمممموير األداء المهنممممي للعممممامين ال ممممون مممممن أولويممممّ
سمممممتمرارية مرحلمممممة الاهمممممور  مرحلمممممة البقممممماء  وا   كافمممممة مسمممممتوياتها ويم مممممن القمممممول بمممممأن األداء المهنمممممي همممممو ى 

لممممدرة المنامممممة  نّ ةقرار ومرحلممممة السمممممعة والفخممممر  ومرحلممممة التميممممز ومرحلممممة الزيممممادة  ومممممن ثممممم فمممم مرحلممممة ا سممممت
ممممما يتولممممي علممممى  مسممممتويات ا  إنّ علممممى  تخطممممي مرحلممممة مممممن مراحممممل النمممممو والممممدخول فممممي مرحلممممة أكثممممر تقممممدمً 

ا هتمممممام بمممماألداء الممممل األداء بهمممما  وفممممي األجهممممزة الح وميممممة لممممد ي حمممم  أن أداء األفممممراد العمممماملين لممممد ال ممممون 
مممممن اهتمممممام القممممادة والرؤسمممماء   ولممممد يممممسدي هممممذا بالرؤسمممماء والقممممادة إلممممى ممارسممممة العديممممد مممممن الضممممغوى عممممل 

فمممممون بهممممما حتمممممى تحقمممممل رفمممممع مسمممممتويات أدائهمممممم وتنفيمممممذهم المهمممممام والمسمممممسوليات التمممممي ال لّ  المرؤوسمممممين بهمممممدا
ة  بممممرى فممممي المنامممممات حيممممث   ولممممألداء المهنمممم 81نتممممائت فعليممممة التممممي ترغممممب المنامممممات فممممي تحقيقهمممما ي أهميممممّ

تتممممألي أي عمليممممة مممممن عممممدة مراحممممل حتممممى تخممممر  للوجممممود وتنممممتت منتيممممات وتحقممممل األهممممداا المصممممممة لهمممما  
كمممممما أنهممممما تحتممممما  إلمممممى عمممممدة مممممموارد تتفاعمممممل ممممممع بعضمممممها المممممبعض تنمممممتت ممممممادة جديمممممدة تحقمممممل أهمممممدافها  ولمممممد 

 تاون العملية ملموسةج 

ي الميمممممممما ت المختلفممممممممة  واألداء هممممممممو الم ممممممممون عمليممممممممات تقممممممممدالم الخممممممممدمات فمممممممم  ال علممممممممى علممممممممبمثمممممممم 
الرئيسممممي للعمليممممة وهممممو اليممممزء الحممممي منهمممما ألنممممه مممممرتبط با نسممممان )العنصممممر الب ممممري(  الممممذي يممممدير العمليممممة 

علممممى مممممن ليممممممة أ ويحممممول المممممواد الخممممام إلمممممى مممممواد مصممممنعة عات ليمممممة مادالمممممة  يممممتم بيعهمممما للمسممممتهلب بقيممممممة 
إنتاجيممممة(  العنصممممر الب ممممري  و ممممذلب تحقممممل الممممر ح وعليممممه )ملالممممموارد التممممي اسممممتخدمت فيهمممما وليمممممة جهممممد وع

ثبمممممات  لفمممممة المممممموارد وتفعيمممممل إنتاجيمممممة العنصمممممر الب مممممري اليعلنممممما نصمممممل إلمممممى أهمممممداا المناممممممة بأفضمممممل  ةنّ فممممم 
 ج82ى ر حاً  فعالية وأفضل لدرة والل تالفة وأكثر

الممممممى بممممممذل فتحسممممممين أداء العمممممماملين فممممممي المنامممممممة اليعلهمممممما اكثممممممر اسممممممتقرارا ويممممممدفع العمممممماملين فيهمممممما 
اليهممممود مممممن اجممممل ا رتقمممماء بعملهممممم ودفممممع منامممممتهم نحممممو الريممممادة و التممممالي المسمممماهمة فممممي تطمممموير الميتمممممع 

 
 . 189، ص2015عبد الرحمان سلوى عمر، االدارة باالداء كمدخل لتقييم العاملين، الدار الجزائرية، للنشر والتوزي ، الجزائر،  81
 . 98، ص2001االداء البشري الم هوم واساليب القياس والنماج ، المكتبة الوطنية، عمان، االردن، الدخلة فيصل عبد الرؤوف، تكنولوجيا   82
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لمممممب إلمممممى ع ىالمناممممممة فقمممممط بمممممل تتعمممممد ى   تتولمممممي أهميمممممة األداء المممممو يفي علمممممى مسمممممتو المحلمممممي   و مممممذلب ى 
 ج83أهمية األداء في نيا  خطط التنمية ا لتصادالة وا جتماعية في الدولةج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
في يماني شيرين حسان، برنامج تدريبي مقترح لتنمية االداء المهني لالخصائي االجتماعي في العمل م  جماعا  النشاط المدرسي، مجلة دراسا   83

 . 31، ص2020، يوليو، جامعة حلون، مصر،1، المجلد51االنسانية، العدد الخدمة االجتماعية والعلوم 
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 االداء  معايير 5.1.2
تمثممممممل جممممممودة األداء مممممممدى مطابقممممممة أداء العامممممممل لممممممما هممممممو منتاممممممر منممممممه ) مسممممممتوى أداء : الجددددددودة

 . تلبية رغبات العم ء العامل( وتنع   أالضا الى مدى

القصممممد بهمممما حيممممم العمممممل المنيممممز  حيممممث يممممتم مقارنممممة  ميممممة أو حيممممم العمممممل المنيممممز مممممع : الكميددددة
تامممممون الاميمممممة  نتحديمممممد  ميممممة العممممممل المطلو مممممة مممممن العاممممممل  حيمممممث اليممممب أ ممممما همممممو مسمممممتهدا وعلممممب بعمممممد

 . المستهدفة متوافقة ولدرات العامل

)المممموارد  المعلوممممات  األفمممراد  المممموارد الماليمممة   المثمممل الولمممت أحمممد أهمممم مممموارد المسسسمممة :الوقدددت
لاممممافي او  اسممممبوغيممممر لابممممل للتعممممويض مممممما يتطلممممب تحديممممد الولممممت المن الولممممت( وممممما الميممممزم أنممممه غيممممر متيممممدد
 .استغ للال ن اى حتى يتم استغ له أحسن 

همممممممي خطممممممموات أداء العاممممممممل الضمممممممرورية للن ممممممماى أو المهممممممممة  لمممممممذلب اليمممممممب ا تفممممممماق : اإلجددددددراءات
 .84بها والمصر  باستخدامها لتحقيل ا هداا ألساليب المسمو واعلى الطرق 

 

 

 

 

 

 

 
 . 48، ص2017رجم خالد واخرون، مطبوعة مقياس الموارد البشرية، السنة الثانية، معهد التكنولوجيا، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  84
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 العوامل المؤثرة في االداء  6.1.2
العواممممممل الممممممسثرة ا داء منهممممما مممممما يتعلمممممل بممممما فراد ومنهممممما بمممممدور ا دارة واخممممممرى هنممممما  العديمممممد ممممممن 

 بالعوامل الفنية  لذا الم ن اختصار اهم العوامل بما يلي

 العوامل الفنية:

نمممممممممموا التانلوجيمممممممممما المسممممممممممتخدمة فممممممممممي المنامممممممممممة فممممممممممي الو ممممممممممائي ا داريممممممممممة او الو ممممممممممائي  -
 الصناعيةج

 ونوعها بالمقارنة مع العاملين فيهاجمدى اعتماد المنامة على ا  ت  -
التصمممممممممميم الهندسمممممممممي للمناممممممممممة ممممممممممن حيمممممممممث المخمممممممممازان والم اتمممممممممب وا  ت والتيهيمممممممممزات  -

 وغيرهاج
 ج85اساليب وطرق العمل -

 العوامل ا دارية:

 .عدم و و  اهداا المنامة وغيابها وعدم امت كها الخطط لتحقيل هدا ا نتا  -
الممممممى ارة وحصمممممرها بمممممافراد محمممممددين مممممما يمممممسدي عمممممدم اشمممممرا  العممممماملين فمممممي المناممممممة بممممما د -

 .ديهمتمدني مستوى األداء لويساهم في  معي ال معور بالمسمسولية 
اخمممممممت ا مسمممممممتويات األداء يمممممممسثر فمممممممي العواممممممممل التمممممممي تمممممممسثر علمممممممى أداء الممممممممو فين فمممممممي  -

الممممممممادي عمممممممممدم نيممممممممما  األسممممممماليب ا داريمممممممة التمممممممي تمممممممر ط بمممممممين معمممممممد ت األداء والممممممممردود 
 .والمعنوي الذي الحصلون عليه

حيممممث العتبممممر عممممام  رئيسمممميا واساسمممميا مممممسثرا فمممماع  فممممي ا داء  م مممممما ت الر مممممما الممممممو يفي -
 الو يفيج

 
العلرروم  فرريزائر، أطروحررة دكترروراه بررالج ينشررركا  التررام فرريدراسررة ميدانيررة  المنظمررا علرر  أداء  المعلومررا اثررر نظررم  حمررد هرردى،مبررن  85

 .75، ص2014، ، الجزائر، جامعة قسنطينةرييقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسالقتصادية، كلية العلوم االا
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داري والممممممذي العنممممممي  ممممممياا سمممممماعات العمممممممل فممممممي امممممممور غيممممممر منتيممممممة بممممممل لممممممد التسمممممميب ا   -
ا خمممممممرين  ولمممممممد العمممممممود علمممممممب نتييمممممممة تامممممممون ممممممممسثرة ب مممممممال سممممممملبي علمممممممى أداء الممممممممو فين 

 ج86أسملوب القيمادة أو األشمراا أو الثقافة التنايمية السائدة في المنامة

 عوامل تتعلل ا فراد:

غممممممممموض دور العامممممممممل مممممممممما يممممممممسثر علممممممممى اداء واجباتممممممممه ومهامممممممممه  لعممممممممدم وجممممممممود صممممممممورة  -
باسممممتطاعته تقيمممميم ا داء وا ممممحة فممممي عهنممممه عممممن المهممممام المطلو ممممة منممممه  حيممممث لممممن ال ممممون 

 الذي القدمه سلبا ام االيابًا  مما يسثر على ثقته بنفسه وييعله الل ثقة بهاج
صممممراا الممممدور: هممممو ممممما يممممسثر علممممى ادرا  الفممممرد لممممدورم الممممو يفي مممممن خمممم ل تلقيممممه تعليمممممات  -

متضممممار ة  ومتاممممررم مممممن مرؤسمممميه  ولممممد يممممسدي علممممب الممممى شممممعور الفممممرد بممممالتوتر والضممممغوى 
 ج87ابات العصبية في العمل مما يسثر على ادائه سلباً النفسية ا  طر 

 

 

 

 

 

 

 

 
لرروزارا  الحكوميررة أثررر التنميررة اإلداريررة علرر  األداء الرروظي ي فرري ا ،مجررد المصررري ،معتررز سررعيري ،رزان الشرريي ياسررين ،عررزةابررو شررقدم  86

 .8، ص2011ن، ، رسالة ماجستير في االدارة، جامعة النجاح نابلس، فلسطيالعاملة في محافظة نابلس

، رسالة ماجستير موارد  الرقابة اإلدارية وأثرها عل  األداء الوظي ي للعمال درسة ميدانية بديوان مؤسسا  الشباب والرياضةبليردوح خالد البوش،  87

 .48، 2017، جامعة ام البواقي، الجزائربشرية، 
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 مكونات أداء العاملين  7.1.2
 داء العممممماملين م ونمممممات عديمممممدة تمممممرتبط بان مممممتطهم ومهمممممامهم حيمممممث الم مممممن تحديمممممد تلمممممب الم ونمممممات 

 بما يلي:

حيمممم العممممل: وهمممو  ميمممة الطالمممة التمممي القممموم بهممما العاممممل خممم ل ممممدة وجيمممزة ممممن المممزمن يمممتم  -
 سرعة اداء للمهام ومدى اليهد المبذول جسدالا نفسيا عقلياج لياسها عبر مدى

وهمممي مسمممتوى اليمممودة التمممي تمممت ئم ممممع نوعيمممة العممممل المممذي القممموم بمممه العاممممل نوعيمممة العممممل:  -
 بحيث تاون اليودة والدلة في بعض ا حيان اهم من  مية العمل المنيزج

عملمممممه ويقمممممات بمممممبعض نممممممط انيممممماز العممممممل: القصمممممد بمممممه الطريقمممممة التمممممي يمممممسدي بهممممما الفمممممرد  -
 ج88العامل في أدائه لعمله الحر ات والوسائل والطرق التي لام بها

المعرفممممممة بمتطلبممممممات العمممممممل: حيممممممث ت مممممممل المهممممممارات الفنيممممممة والمهنيممممممة  والمعممممممارا التممممممي  -
 ج89تحتاجها الو يفة  وما هي ميا ت ا رتباى المتعلقة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 6، صبوشليق امين، مصدر سابق، دور التكوين في تحسين اداء العاملين   88
 . 93، ص2011حراحشة حسين محمد، ادارة الجودة الشاملة واالداء الوظي ي، دار جليس الزمان للنشر والتوزي ، عمان، االردن،   89
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 اهمية اداء العاملين  8.1.2
العتبمممممممممر اداء العممممممممماملين فمممممممممي المناممممممممممات اممممممممممرا اساسممممممممميا وحيويممممممممما حيمممممممممث تحامممممممممى بأهتممممممممممام ا دارة 
والقيممممممين علمممممى ادارتهممممما  فتسمممممعى المممممى تحسمممممين مسممممموى همممممذا ا داء ورفمممممع معد تمممممه بهمممممدا تحقيمممممل الصمممممى 
انتاجيمممممة مم نمممممة  وتسمممممعى ممممممن خ لمممممه المممممى تحقيمممممل اهمممممداا المناممممممة  ممممممما يمممممنع   االيابممممما علمممممى سممممم مة 

العمممماملين بالمنامممممة  حيممممث السممممهم رفممممع ا نتاجيممممة الممممى رفممممع مسممممتوى تقممممدالمات المنامممممة  العمممممل واالضمممما علممممى
 مما العزز مستوى معي تهم ونمو مداخليهمج 

وتعتبمممممممر اهميمممممممة اداء العممممممماملين جوهريمممممممة بالنسمممممممبة للمناممممممممات علمممممممى  افمممممممة المسمممممممتويات ا داريمممممممة   
لمممممى ممممممدى التفاعمممممل بمممممين حيمممممث الع ممممم  همممممذا ا داء و مممممع المناممممممة والعممممماملين فيهممممما  حيمممممث ال مممممون مسشمممممر ا

السمممملو  وانيمممماز ا عمممممل ومسممممتوى ا نتمممما   حيممممث السمممماهم فممممي بقمممماء المنامممممة فممممي سمممموق العمممممل والمنافسممممة 
 .90على الحصة السولية وزيادتها

وان اهتمممممام المنامممممة بمممماداء العمممماملين لممممديها وتحسممممين مسممممتواالاته  مممممًا ونوعممممًا وجممممودًة  الع مممم  مممممدى 
والهممممادا الممممى تحقيممممل اهمممممدافها عبممممر ا رتقمممماء بممممأدائهم وتعاممممميم  و ممممو  التخطمممميط السممممليم والوا ممممح المعمممممالم

 ج91مخرجات عملهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Jery& Souai, S.,   Strategic Human Resource Management and Performance: The Contingency Approach Case of 
Tunisia. International Journal of Humanities and Social Science, 4(6): 2014, 282-291 

فاعلية برامج التدريب عل  راس العمل في رف  ك اءة أداء العاملين ب رق التدخل في حوادث انهيارا  المباني   الحربي عمر بن راضي صالح، 91

االمنية،   جامعة نايف العربية للعلوم -فروعها. رسالة ماجستير دراسة ميدانية عل  العاملين بقيادة قوا  الطوارئ الخاصة للدفاع المدني و، والزالزل
 . 32، ص2017
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 تقييم االداء المهني المبحث الثاني:  2.2
تعتبمممممر عمليمممممة تقيمممممميم اداء العممممماملين فممممممي المناممممممات عمممممام  اساسمممممميا يبنمممممى عليممممممه نياحهممممما  ويعممممممود 

تقيممممميم ا داء احممممد اهمممممم الو مممممائي ا ساسمممممية علممممب لقيمممممات الافممممماءة عنممممد العممممماملين فيهممممما  حيمممممث تمثممممل عمليمممممة 
التممممي تقمممموم بهمممما ا دارة العليمممما  متعاونممممة مممممع مختلمممممي ا دارات ا خممممرى فممممي المنامممممة وعلممممى  افممممة التراتبيمممممة 
الهرميممممة ا داريممممة  حيممممث تهممممدا الممممى تحقيممممل اهممممداا المنامممممة عبممممر االيمممماد ر مممما وامممممان و يفممممي  يتمممميح لهمممما 

الطريممممل الممممى تحقيممممل اهممممداا المنامممممة واهممممداا العمممماملين فيهمممما  ا سممممتحواع علممممى ثقممممتهم وو ئهممممم مممممما المهممممد 
حيمممممث اليمممممب ان تامممممون همممممذم العمليمممممة مو مممممع ثقمممممة لمممممديهم با  مممممافة المممممى مو ممممموعيتها وشمممممفافيتها وهادفمممممة  

 كي تدفع العاملين الى تطوير سلو هم نحو ا فضلج

اليممممممة وتسممممممعى المنامممممممات فممممممي عمليممممممة تقيمممممميم اداء العمممممماملين لممممممديها  الممممممى ليممممممات مممممممدى  فمممممماءة وفع
انيمممماز المهممممام المطلو ممممة مممممنهم  با  ممممافة  بممممراز نقمممماى الضممممعي والقمممموة عنممممدهم  وعلممممب فممممي محاولممممة منهمممما 
للسمممممعى نحممممممو تلبيمممممة حاجمممممماتهم التدريبيمممممة او تغييممممممر انمممممماى سمممممملو هم  وتطممممموير ادائهممممممم بمممممما يممممممنع   االيابمممممما 

المنامممممة وي ممممون علمممميهم وعلممممى انتاجيممممة المناممممممة   ممممل  وهممممذا التقيمممميم   بممممد لممممه مممممن ان الممممم  احتياجممممات 
شممممممفافا ومرنمممممما  ومحممممممدد ا غممممممراض وا همممممممداا  ومخطممممممط لممممممه بدلممممممة للوصمممممممول الممممممى النتممممممائت التممممممي تتوخمممممممام 

 المنامة من هذا التقييمج 
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 تعريف تقييم االداء المهني  1.2.2
العمممممرا تقممممميم ا داء علمممممى انمممممه عمليمممممة يتممممموخى منهممممما معرفمممممة و مممممع العممممماملين فمممممي المناممممممة  وممممممدى 

 فعالية ادائهم ولد عرفت بعدد من التعاريف منها 

 األهمممممداا ممممممع ومقارنتهمممما إليهممممما التوصممممل تمممممم التمممميالعتبممممر تقيممممميم ا داء المهنممممي انمممممه حصمممماد النتمممممائت 
 ج92المو وعة األهداا أو مسبقا تسطيرها تم التي

التمممممممي  النتممممممائت قارنممممممةحيممممممث تمممممممتم م الفعلممممممي لمممممممألداء ليمممممماتكممممممما العتبممممممر تقيمممممميم ا داء المهنمممممممي هممممممو 
رؤيمممممة وا مممممحة عنمممممد  تتامممممون  حتمممممى إليهممممما الوصمممممولتمممممي الم مممممن ال أو تحقيقهممممما المطلممممموبتحققمممممت با همممممداا 

 هممممداااأل  تحقيممممل فممممي النيمممما  مممممدىفممممي الوالممممع  با  ممممافة الممممى معرفممممة  الحممممدث لممممماحصممممل او  لممممما ا دارة 
 ج93ءاألدا لتحسين الم ئمة ا جراءات اتخاع ال فل بما المو وعة الخطط وتنفيذ

 أنمممممممه إع الفممممممرد  أداء تقيمممممميم لميممممممموا  محصمممممملةوان اداء التقيمممممميم المهنممممممي ل فممممممراد هممممممو عبممممممارة عممممممن ى 
 ممممممن السياسمممممات تقيممممميم نتمممممائت خممممم ل ممممممن الب مممممرية للمممممموارد السياسمممممات أداء تقيممممميم لمختلمممممي المغذالمممممة الحلقمممممة

 التمممممي همممممي السياسمممممات  همممممذم نتمممممائت محصممممملة العنمممممي ال  جججم افممممم ت تعويضمممممات  أجمممممور  ترليمممممة  تو يمممممي 
 ج94ءى األدا تقييم نتائت إلى تسدي

جممممممع البيانمممممات اسمممممتنباى المعلوممممممات الوصمممممفيةو   خ لهمممما  العمليممممة ا داريمممممة والفنيمممممة التمممممي يمممممتم ممممممن
للعمممممماملين ومقارنتيممممممه بممممممأدائهم السممممممابل و بممممممأداء فعمممممم   .الاميممممممة التممممممي تممممممدل علممممممى مسممممممتوى األداء المتحقممممممل

 ج95ينبغي أن يتحقل لرائهم أو بالمعد ت والمعايير التي تو ح وما

 
92 Marie Tresanini, Evaluer les compétences, édition EMS Management & société colombelles, 2004, P18. 

الة التجارية التصاال  الجزائر، ام البواقي، رسالة عبد الرحمن يوس ي، تقييم اداء الموارد البشرية في المؤسسة الخدماتية، دراسة حالة الوك  93

 . 41، ص2014ماجستير في االدارة تخصص مالية التأمينا ، 
 . 42المرج  السابق، ص حة   94
 . 4ص ،2011الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر التوزي  عين ميلةة، تسير الموارد البشرية م اهيم اساسية وحاال  تطبيقي ،عبد ال تاحبوخمخم  95
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ويم ممممن تعريممممف تقيمممميم ا داء بانممممه احممممد اهممممم الو ممممائي التممممي تقمممموم بهمممما ادارة المنامممممة لمعرفممممة مممممدى 
 نحرافممممممات التممممممي تتطممممممابل ا نيممممممازات التممممممي تحققممممممت مممممممع ا هممممممداا المرسممممممومة  حيممممممث تسممممممعى لمعاليممممممة ا

 96برزت خ ل عملية تقييم ا داء

ولممممممد   المنامممممممة فممممممي العمممممماملين وسمممممملو  أداء عممممممن ح ممممممم إصممممممدار عمليممممممةولممممممد عممممممرا االضمممممما بأنممممممه 
يترتمممب علممممى همممذم ا ح ممممام لمممرارات اداريممممة تتناسمممب مممممع التقيممميم ولممممد ت ممممل هممممذم القمممرارات نقممممل العممماملين مممممن 

تهم ا داريمممممممة  او تنزيمممممممل جمممممممزء ممممممممن مرتبممممممماتهم لسمممممممم المممممممى اخمممممممر او تمممممممرليتهم او فصمممممممهلم  او تخفممممممميض رتبممممممم 
با  مممممافة المممممى انمممممه لمممممد يتخمممممذ لمممممرارات بالعممممممل علمممممى تطممممموير مهممممماراتهم او تنميتهممممما وعلمممممب عبمممممر اخضممممماعهم 

 ج97لدورات تدريبة تخدم اهداا المنامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 Huub Ruel , Tanya Bondarouk, Mandy Van Der Velde, employee relation, "the Contribution of -HRM to 

HRM Effectiveness: Results from a Quantitative Study in Dutch Ministry, 2007. 
ن اداء العاملين في هيئة التحقيق واالدعاء العام بمنطقة الرياض، رسالة ماجستير  السعودن فهد بن حمد، دور البرانج التدريبية التخصصية في تحسي 97

 .41، ص2013في العلوم االدارية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، الرياض السعودية، 
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 أهمية تقييم االداء  2.2.2
لتقيممممميم ا داء عمممممدد ممممممن ا همممممداا منهممممما يتعلمممممل بالمناممممممة ومنهممممما ممممممايتعلل بممممما فراد العممممماملين فيهممممما 

 ونذ ر منها: 

 اهمية تقييم ا داء على مستوى العاملين: 

تممممموفير القاعمممممدة ا ساسمممممية والبنممممماءة والعادلمممممة التمممممي تسممممممح  فمممممي العممممماملين أداء تقيممممميم السممممماهم -
 .وغيرها والتحفيز  للمنامة ان تاافجهم   الترلية  والنقل 

 مسمممممتوى  فمعرفمممممة ا داري  التطممممموير لعمليمممممات وجوهًريممممما  العممممماملين أساسمممممًيا أداء تقيممممميم العمممممد -
 يتعلممممل فيممممما القادمممممة الخطمممموات حممممول رئيسممممه مممممع لممممه الطريممممل و ا تفمممماق تمهممممد العامممممل أداء

 .إنتاجيته وتحسين أدائه بتطوير
 ج98بعدالة معاملتهم تمت لد المو فين الساهم في ترسي  مفهوم ان جميع -
المبذولمممممممة تأخمممممممذ  ان جميمممممممع جهمممممممودمتزيممممممد ممممممممن شمممممممعور الممممممممو فين بالعدالمممممممة  بحيممممممث يمممممممرى  -

 جبالحسبان من لبل المنامة
تسمممماهم فممممي معرفممممة العمممماملين فممممي المنامممممة الممممى نقمممماى  ممممعفهم ونقمممماى لمممموتهم فممممي اعمممممالهم  -

 التي القومون بهاج
ت فيمممممما بيمممممنهم بمختلمممممي السممممماهم فمممممي تحسمممممين المممممرو  المعنويمممممة للعممممماملين وتحسمممممين الع لممممما -

 الرتب ا داريةج
السمممممممح بتعممممممديل معممممممايير اداء العمممممماملين والمسمممممماهمة فممممممي زيممممممادة ادائهممممممم بممممممما يممممممنع   علممممممى  -

 اداء ا نتاجية في المنامةج
يممممممممدفع نحممممممممو تممممممممدار  العمممممممماملين  خطممممممممائهم ا داريممممممممة والسمممممممملو ية  والسممممممممعي فممممممممي تينبهمممممممما   -

لهمممممم سمممممعيهم فمممممي الترليمممممة وصمممممعود با  مممممافة المممممى محممممماولتهم تنميمممممة مهممممماراتهم بمممممما الحقمممممل 
 ج99الترتيب الو يفي  والحصول على الم اف ت

 
 . 1، ص2012عيش  عمار، اتجاها  التدريب وتقييم اداء االفراد، دار اسامة للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  98
ص  نشاش فضيلة، دور التدريب في تحسين اداء العاملين دراسة ميدانية بمستش   تيليالن الجديد بادرار، رسالة ماجستير في علم االجتماع تخص 99

 . 78، ص2020تنظيم وعمل، جامعة احمد دراية ادرار، الجزائر، 
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 اهمية تقييم ا داء على مستوى المنامة: 

 .والعم ء والز ائن المقدمة الخدمات بين المتبادل والتأثير التفاعل من التحقل -
 .تالفة وألل  فاءة أكثر لتاون  التنفيذ اليات تحسين -
 .لتحسينه البرنامت في والضعي القوة مواطن تحديد -
 .أص  مقررا  ان  ما البرنامت تنفيذ من التحقل -
 .   أم أهدافها تحقيل تم إعا فيما التحقل من ا دارة الم ن -
 .تمعا في والخدمات العامة الع لات العزز -
 .عليها ا بقاء ينبغي التي والقرارات البرامت بين الصحيحة المقارنات إلى يسدي -
 100أخرى  أماكن في ل زدواجية منها البرامت فعالية ووصي  املة دراسة إلى يسدي -

 با  افة الى ان اهمية تقييم ا داء على مستوى المنامة تتمثل االضا:

بو مممممو  فمممممي عمليمممممة معرفمممممة ممممممدى تناسمممممب اليهمممممود المبذولمممممة ممممممع  السممممماهم التقيممممميم: اليمممممدوى  -
 نتائت العملج

العمممممممل التقيمممممميم علممممممى معرفممممممة ان  انمممممممت اليهممممممود التممممممي تبممممممذل لممممممد بممممممذلت بمممممممادراة  :الفعاليممممممة -
 وطريقة متناسبة وصحيحةج

التمممممي لاممممممت بهممممما المناممممممة  لألعممممممالالقمممممدم التقيممممميم عمليمممممة تو ممممميح فعالمممممة وشمممممفافة : التمممممأثير -
 ج101ومدى م ئمتها لألهداا التي ترجوها المنامة

 

 

 
100 Carter Mc Namara, MBA,Phd, Authenticity Consulting, llc, Basic Guide to Program Evaluation, 

copyrinht,1997-2008. 
د فرحي الهام، اثر التغيير التنظيمي عل  اداء المؤسسة، دراسة حالة مؤسسة كوسيدار، اوماشن بسكرة، رسالة ماجستير في االدارة تخصص موار 101

 . 45، ص2019بشرية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
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 أهداف تقييم االداء  3.2.2
 عددا  بيرا من ا هداا نورد منها:ان تقييم ا داء ال مل 

 اختيار العاملين المناسبين بما يت ئم مع مسه تهم ولدراتهمج -
 اعتماد اس  علمية وشفافة لترلية العاملين  وناام الحوافز لزيادة ا نتا  وجودتهج -
 معرفة الحاجات التدريبة التي الحتاجها العاملون في المنامةج -
 التدريبية والعمل على تطويرها بما يتناسب مع عملية التقييمجتحديد انواا البرامت  -
مسممممماعدة ا دارة علمممممى م حامممممة اداء العممممماملين لمممممديهم ومعرفمممممة ادائهمممممم ب ممممم ل دليمممممل وفعمممممال  -

 ما الساهم في عملية تطوير ادائهمج
 الساعد في اكت اا العاملين المسهلين لعملية الترلي الو يفيج -
 فيزهمجالساهم في رفع معنويات العاملين وتح -
 جعل بيجة العمل بيجة فعالة لزيادة ا نتاجيةج -
السممممممح بعمليمممممة تقمممممويم  مممممعي العممممماملين و  مممممي الثغمممممرات  والعممممممل علمممممى اجمممممراء لتحسمممممين  -

 ادائهمج
 .102يسدي الى تعديل رواتب ا جور والع وت للعاملين -
بمممممالترا  ميموعمممممة ممممممن ا فامممممار المناسمممممبة لتطممممموير سممممملو  العممممماملين بطريقمممممة علميمممممة  تسممممماهم -

 ومنهييةج

 معوقات تقييم االداء  4.2.2
توجمممممد العمممممدد ممممممن معولمممممات تقيممممميم اداء العممممماملين فمممممي المناممممممات حيمممممث تامممممون همممممذم المعولمممممات فمممممي 
ا دوات او فمممممي ا شممممممخا  القيميممممممين علممممممى هممممممذا التقيمممممميم  ممممممما السمممممممح بف ممممممل عمليممممممة تقيمممممميم ا داء والهممممممدا 

 المرجو منها  ومن هذم المعولات: 

 دوات: معولات المعايير المستخدمة وا  

 
102 Claude Lévy-Leboyer,"La gestion des compétences", edition d’Organisation, Paris, 2009, P32. 
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   العمممماملين رغممممم تنمممموعهم الممممو يفي حيممممثنممممموع  تقيمممميم اداء نممممموع  موحممممد للتقيمممميم: توحيممممد  -
 يتناسب هذا النموع  مع متطلبات تقييم الو يفة او المهامج

عمممممدم وجمممممود اسممممم  ومعمممممايير وا مممممحة لقيمممممات اداء العممممماملين  ممممممما السممممماهم فمممممي عمممممدم دلمممممة  -
 ج103التقييم و ياا جهود عميلة اداء التقييم

اسممممممتخدام معممممممايير واحممممممدة لتقيمممممميم ا داء ممممممما يمممممممدفع الممممممى عممممممدم الدلممممممة فممممممي ليممممممات درجمممممممات  -
 التمييز بين ا فراد العاملينج

 ج104تصلب وجمود وعدم مرونة اداة تقييم ا داء حيث   تراعي متغيرات اهداا العمل -
 غموض وعدم و و  اهداا تقييم ا داءج -
 105وعدم اط ا ا فراد عليهج  سرية التقييم -
 سوء اختيار معايير التقييم؛ -
 ا هتمام ببعض عناصر التقييم و إهمال األخرى منه -
 جلتقييم من أجل التقييم -

 : تتعلل با شخا  القيمين على عملية تقويم ا داءمعولات 

 اعتماد مدراء للتقيم غير مسهلين و  مدر ين ويفتقدون للخبرةج -
 الم لفون بالتقييم بالعملية وانخفاض الدافعية لديهمجعدم رغبة  -
 جبالذنباحسات الم لي بالتقييم  -
 الح م المسبل ال خصي عن العاملين وادائهمج  -
 ج(المحسو يةعدم التدليل بعملية تقويم ا داء باهتمام با شخا  المقر ين من ا دارة) -
 .106للمقيمتأثر الم لي بالتقييم ب خصية او ببعض الخصائ  ال خصية  -
 ليام الم لي بالتقييم باعتماد الوسطية في عملية التقييم وعدم اعتماد التقييم الفعليج -

 
 لينا، تقييم اداء االكادميين في الجامعا  ال لسطينية العامة في الضغة الغربية، نموج  مقترح باستخدام طريقة التغجية العكسية، رسالة  القواسمة 103

 . 26، ص 2014ماجستير في ادارة الموارد البشرية، جامعة الخليل، الخليل، فلسطين، 
 ئة الثانية والثالثة في وزارة التربية والتعليم العالي ال لسطينية، رسالة ماجستير في ادارة  ابو قويدر حمدي ربحي، اشكاليا  تقييم االداء لموظ ي ال 104

 . 27، ص 2019االعمال، جامعة الخليل، فلسطين، 
105 www.smallbusiness.chron.com/ what are the barriers to effective performance appraisals? Retrieved 29-9-2021 
106 Dessler, G. Human Resource Management, (15th ed.), Pearson Higher Ed, 2017, P21. 

http://www.smallbusiness.chron.com/
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 التساهل او الت ددج -
 عدم وجود عملية محاسبة للمديرين الم لفين عن عملية نتائت التقييمج -
 مراعاة م اعر العاملين والخوا من ايذائهمج -
 ج107عدم اهتمام ا دارة بنتائت عملية التقييم -
 عدم الدلة في تقييم اداء العاملين وعدم المو وعيةج -
 ج108تقييم اداء العاملين على مهام ليست من واجباتهم وليسوا مسسولين عنها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107  Janssen, P. The effect of performance appraisal on the intrinsic motivation of employees: the moderating role of the 

managers’ implicit person theory, 2016, P37. 

ة للنشر  الشرعة عطا هللا، محمد نيسير، سنجق غالب محمود، ادارة الموارد البشرية، االتجاها  الحديثة وتحديا  االل ية الثالثة، الدار المنهجي  108

 . 39، ص2015والتوزي ، عمان، االردن، 
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 خطوات تقييم االداء  5.2.2
تعتبمممممر خطممممموات تقيممممميم ا داء للعممممماملين ممممممن اهمممممم ا ممممممور حيمممممث تتسمممممم بالصمممممعو ة والتعقيمممممد  وييمممممب 
علممممى القممممائمين علممممى عمليممممة التقيمممميم التخطمممميط بحرفيممممة  وتاممممون عمليممممة التخطمممميط مبينممممة علممممى اسمممم  سممممليمة 
ومنطقيمممممة ومتسلسممممملة  وتحقمممممل ا همممممداا المرسمممممومة ممممممن همممممذم العمليمممممة  وتوجمممممد العديمممممد ممممممن خطممممموات تقيممممميم 

 داء الو يفي نذ ر منها: ا  

 الناري:خطوات تقييم ا داء 

ولون في المنامات بتحديد  س تحديد متطلبات التقييم وأهدافه: وفي هذم الخطوة القوم المسممممممممم  -
المراد تقوميهممما مثمممل نوعيمممة العممممل المنيز  والتعممماون مع   وا نيمممازاتالمهمممارات والنتمممائت  

 ا داءجا بتاار في   ودرجة والزم ءالرؤساء 
تصمممممممممملح طريقة محددة     تحديد الطريقة المناسممممممممممبة للتقييم: وهنا  طرق  ثيرة للتقييم ولد  -

 جفي  ل المنامات ل ستخدامبذاتها 
بطريقة    ا داءريب الرؤساء أو الم رفين على  يفية تقييم  دمن ت  بددريب الم رفين: إع  ت -

  . عادلة ودليقة
بد أن ينالش الرئي      أن تيرى عملية التقييم   منال ممممممة طرق التقييم مع المو فين: لبل  -

مع مرؤوسمممميه الطريقة المسممممتخدمة في التقييم وأهداا هذا التقييم والعناصممممر التي سممممير ز 
 جعليها التقييم وفائدة هذا التقييم وانع اساته على مستقبل المو ي

ة أو نوعية بد أن تحدد المعايير في شمممممم ل معايير  مي   تحديد معايير مسممممممبقة للمقارنة:   -
 . بد أن الستند على هذم المعايير المسبقة   وليات أداء المو ي   أو زمنية

بمد أن يمدر  الرئي  أو الم ممممممممممممممرا بمأن من حل     منمال ممممممممممممممة نتمائت التقييم مع المو ي:   -
المو ي أن العرا نتائت التقييم وأن العرا جوانب القوة والضممممعي في أدائه وأن ينال ممممها  

 جمع رئيسه بحرية تامة
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: بعد أن تتم منال مممممممممة نتائت التقييم الحدد بو مممممممممو   مسمممممممممتقب  ا داءتحديد أهداا تطوير   -
 109 داءا من أجل رفع  فاءة  ً جوانب التطوير مستقب

 خطوات تقييم ا داء التنفيذالة

 القوم ا فراد الم لفون بعملية التقييم وفقا لما يلي:

 التم ن وفهم ودراسة المعايير المحددة ب  ل لوي وممتازج -
 ليات اداء العاملين وانيازاتهم وفقا لم حااته الدليقة والمو وعيةج  -
المقمممممايي  المعتممممممدة  وتحديمممممد نقممممماى القيمممممام بقيمممممات اداء العممممماملين ومقارنمممممة النتمممممائت ممممممع  -

 الضعي والقوةج
 ج110وفقا لنتائت عملية التقييمالقرارات الو يفية ا جراءات و اتخاع ليام ا دراة ب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  اداء العاملين في شركا  القطاع الخاص بالرياض، مجلة العلوم االدارية واالقتصادية  الحقيل خالد، العمري محمد، فعالية تقييم االداء وأثره عل 109

 . 151، ص2014، 2، العدد 7المجلد   جامعة القصيم، السعودية،
 . 102، ص2011شاويش مصط   نجيب، ادارة الموارد البشرية ادارة االفراد، دار الشروق للنشر والتوزي ، عمان، االردن،  110
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 طرق تقييم االداء  6.2.2
توجممممممممد العديممممممممد ممممممممممن طممممممممرق تقيممممممممميم اداء العمممممممماملين وتختلمممممممممي هممممممممذم الطمممممممممرق بمممممممماخت ا ا همممممممممداا 

 ونذ ر منها:والعمليات التي تريد المنامة القيام بها  

وفقممممما لمسمممممتوى اليمممممدارة عنمممممد العاممممممل لياسممممما لمسمممممتوى العممممماملين فمممممي المناممممممة التقمممممدير  -
 جبنف  المستوى ا داري  حيث يرتب العاملون حسب  فائتهم وجدارتهم

 تقيم اداء العاملين وفقا لتحقيل اهداا المنامة ومستوى انتاجيتهمج -
تعتمممممممممد علممممممممى مسممممممممتوى اداء العامممممممممل فممممممممي اليدالممممممممة والحممممممممزم  التقممممممممدير النسممممممممبي عمليممممممممة -

 والتحليلج
وهممممممي عمليممممممة مو مممممموعية تعتمممممممد علممممممى ليممممممات ا داء الالممممممي  المقارنممممممة الزوجيممممممة ليممممممات -

 بعضجللعمل وا دء وفقا لمقارنة اداء العاملين بعضهم ب
  وهمممممممممي عمليمممممممممة تقممممممممموم بقيمممممممممات الميمممممممممموا الالمممممممممي  داء ا ختيمممممممممار ا جبممممممممماري  ليمممممممممات -

المو ممممممي وفقمممممما لعبممممممارات وجمممممممل تصممممممي مسممممممتوى اداء العامممممممل ويممممممتم احتسمممممماب النقمممممماى 
 ج111فيها تبعا لوزن  ل عبارة  وعبرها تتم عملية تقويم ا داء للعامل

 

 
 
 
 
 

 
 . 130، ص2015التيجاني مدثر حماد الشيي، اثر الدواف  عل  اداء العاملين، الدار الجزائرية للنشر والتوزي ، الجزائر،  111
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 التحليل  7.2.2

 بأبعاده المختلفة استمارات تقدير مستوى التواصل الفعال  1.7.2.2
 استمارة البعد االول: االستماع واالنصات  11جدول 

 دائما  احيانا  نادرا  استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات االستماع واإلنصات  تسلسل 

استخدم العبارات المفتوحة النهاالة التي ت يع الطرا اآلخر على ا ستمرار   1
 مثل )ما رأالب   هل تنصحني ب يء( في الحديث 

      

       أتيح الفرصة الااملة للطرا اآلخر لاي يتحدث ويبدي وجهة نارم ج  2
       ألاطع الطرا اآلخر لاي أبدي وجهة ناري ج  3
       شيع المتحدث على ا سترسال في حديثه باستخدام  لمات محفزة  4
       ألتقط عثرات المتحدث بسهولةج  5
       أعطي انتباهي الاامل لل خ  الذي يتحدث  6
       إعا تحدث اآلخر ب  م معروا بالنسبة لي  فةنني أرد عليه  س اتهج  7
       أتحفز للنقد عندما تاون هنا   لمات تستفزنيج  8
       عندما الطر  اآلخر أفاارم بحمات أرد عليه بقول اخرج  9
       اآلخرين وأحاسيسهم وأتعاطي معهم ج أتفهم م اعر  10

11 
أستييب للمتحدث حتى يدر  أن رسالته وصلت لي )ومن علب:  مفهوم    

       علم ججج  وهو  ذلب   ابتسامة   إالماءة بالرأت( 

       أفسر   م المتحدث وفل انطباعاتي السابقة عنهج  12
       استقبل النقد برحابة صدرج  13

 

 استمارة البعد الثاني: مهارات التحدث والحوار واالقتناع  12جدول 

 دائما  احيانا  نادرا  استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات التحدث والحوار واإلقناع  سلسل ت
       أحاول إنهاء صور الحوار التي   تدخل  من اهتماماتيج  1
       المو وعات التي أحبها وأهتم بها فقط اتحدث في  2
       أستخدم ألفا ا و لمات بسيطة ومفهومة للطرا اآلخر  3
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        " أين أنت الا ف ن؟": أخاطب اآلخرين بأسمائهم مثل  4
       ( أحيانا أختم لقاءاتي بيمل لطيفة)مثل:ىسعدت برؤيتب   هل تأمر بخدمًة ؟  5

6 
وا لناا أجد أن لدى ثروة لغوية )كلماتً    التحدث والحوارفي موالي  

        .الم ار ة والنقاش  وأمثال ولصائد  ولص ججج( تساعدني على

       يتارر في   مي أثناء التحدث  لمات )مثل: ىمفهوم  سمعت منيى( 7
       أحيانا أوجه النقد للسلو  ولي  لل خ  نفسه  8

أتحدث عن المصلحة العامة بد ً  من التحدث عن رغباتي  أحياناً    9
 ال خصيةج 

      

10 
أحيانًا أستخدم التعميم عند الرد على اآلخرين )مثل :  لام  ذا  أص ً   

       جميع م  تفهمون ما القالججج(ج 

       أعرض أفااري ب  ل اليعل الطرا اآلخر القبلها ويدعمهاج 11
       الحديث عن مو وعات مختلفة ثم أعود للمو وا األساسيأت عب في  12
         أعترا بالخطأ أمام اآلخرين  13
       لدي القدرة على تقريب وجهات النار بين أصدلائيج  14
       أحب اليدل والتحديج  15
       أستخدم األدلة المختلفة  ثبات وجهة ناريج  16

 

 استمارة البعد الثالث: لغة الجسد وتعبيرات الوجه 13جدول 

 دائما  احيانا  نادرا  استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات لغة الجسد وتعبيرات الوجه  تسلسل 
       أحاف  على ا بتسامة عند مقابلة اآلخرين  1
       أحاف  على التواصل البصري مع اآلخر أثناء التحدث وا ستماا  2
       أوزا ناراتي عندما أتحدث مع ميموعة من األشخا   3

أتعممرا بسمممهوله علمممى معمماني الحر مممات وتعمممابير الوجممه التمممي تصمممدر ممممن  4
       اآلخرين 

5 
  أوممئ برأسمي عنمدما أسمتمع ل مخ  يتحمدث)د لمة علمى الموافقمة علمى مما 

       القوله( 
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التحدث  أستطيع تقدير ما يرمي إليه اآلخرون من خ ل النار إليهم أثناء  6
 معهم

      

       لدي حر ات تتارر باستمرار أثناء التحدث  7
       أراعي أن تاون نبرات صوتي م ئمة لمو وا الحديث  8
       أصافح اآلخرين بحرارة   9
       أن غل  ثيرا باليوال أثناء الحوار والتحدث مع اآلخرين   10
       أشبب يدي أثناء التحدث مع اآلخرين 11
       أعزز   مي بالحر ات اليسمانية المناسبةج  12

 

 استمارة البعد الرابع: التعامل مع االخرين  14جدول 

 دائما  احيانا  نادرا  العينة حول مستوى مهارات التعامل مع اآلخرين استجابات أفراد  تسلسل 
       أته م وأسخر من الزم ء اللذين ال يعون الفريل المناف    1
       أكون صدالات جديدة باستمرار  2
       أجد صعو ة في التسامح مع من تياوز علي بالقول أو الفعل 3
       عندما ال ون سيجا استطيع السيطرة على مزاجي  4
       أراعي  يي سي ون ولع   مي وأفعالي على اآلخرينج 5
       أ هر اهتمامي ب ل من ألابلهم )المو فون  المتبرعون  ا سر( 6
       أعتذر ممن أخطأت في حقه ب ل سهولةج  7
       أتقبل اعتذار الطرا اآلخر ب ل سهولةج  8
       األصناا المختلفة من الب رج أستطيع التعامل مع  9
       أتينب التعامل مع األشخا  الذين   أستريح إليهمج  10
       أف ي الس م على من عرفت ومن لم أعرا 11
       بادر إلى خدمة اآلخرين حتى ولو لم الطلبوا علبج  12
       أحاف  على هدوئيج  13
       المحافاة على ع لتي باآلخرينأتنازل عن رأي مقتنع به من أجل  14
       أجد صعو ة في التعبير عن حبي لمن ألدرهم وأحبهمج  15
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 استمارة البعد الخامس: مهارات التواصل الرمزي  15جدول 

 دائما  احيانا  نادرا  استيابات أفراد العينة حول مستوى مهارات التواصل الرمزي  تسلسل 
       بماهري دائم هتم  1
       الب  ما العيبني ج  2
       أهتم بالتطيب بالروائح العطرية  3
       احضر الى الدوام متأخرا  4
       أحاف  على مسافة معينة بيني و ين الطرا اآلخر  5
       أختار الولت المناسب للتحدث مع الطرا اآلخر ج  6
       أغرا ي ج أهتم بناافة غرفتي وترتيب  7
       عتني بةم انياتي المادالة )السيارة   الساعة   اليوال( ج  8

 

 تحليل استمارات االبعاد  2.7.2.2
 اجابات البعد االول مستوى مهارات االستماع واإلنصات  16جدول 

المتوسط   استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات االستماع واإلنصات  تسلسل 
 الحسابي 

 المهارة 

1 
استخدم العبارات المفتوحة النهاالة التي ت يع الطرا اآلخر على ا ستمرار  

 احيانا  2.2 في الحديث مثل )ما رأالب   هل تنصحني ب يء( 

 احيانا  2.1 أتيح الفرصة الااملة للطرا اآلخر لاي يتحدث ويبدي وجهة نارم ج  2
 احيانا  1.9 وجهة ناري ج ألاطع الطرا اآلخر لاي أبدي  3
 احيانا  2.2 شيع المتحدث على ا سترسال في حديثه باستخدام  لمات محفزة  4
 احيانا  2.1 ألتقط عثرات المتحدث بسهولةج  5
 احيانا  0ج2 أعطي انتباهي الاامل لل خ  الذي يتحدث  6
 احيانا  2.1  س اتهج إعا تحدث اآلخر ب  م معروا بالنسبة لي  فةنني أرد عليه  7
 احيانا  2.2 أتحفز للنقد عندما تاون هنا   لمات تستفزنيج  8
 احيانا  2.1 عندما الطر  اآلخر أفاارم بحمات أرد عليه بقول اخرج  9
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 دائما  2.7 أتفهم م اعر اآلخرين وأحاسيسهم وأتعاطي معهم ج  10

علب:  مفهوم    أستييب للمتحدث حتى يدر  أن رسالته وصلت لي )ومن   11
  دائما 2.6 علم ججج  وهو  ذلب   ابتسامة   إالماءة بالرأت( 

  ابدا 2.6 أفسر   م المتحدث وفل انطباعاتي السابقة عنهج  12
 احيانا  2.1 استقبل النقد برحابة صدرج  13

 احيانا  30ج2 المتوسط العام 
 

  بمسممتوى  30ج2ا نحرافي لميموا ا جابات  انت  يتبين لنا من خ ل تحليل ا جابات بأن المتوسممط  
 احيانا لهذا البعدج

 اجابات البعد الثاني: مهارات التحدث والحوار واالقتناع  17جدول 

 استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات التحدث والحوار واإلقناع  تسلسل 
المتوسط  
 المهارة  الحسابي 

 احيانا  1ج2 إنهاء صور الحوار التي   تدخل  من اهتماماتيج أحاول  1
 احيانا  2ج2 اتحدث في المو وعات التي أحبها وأهتم بها فقط  2
 دائما  7ج2 أستخدم ألفا ا و لمات بسيطة ومفهومة للطرا اآلخر  3
 احيانا  1ج2  " أين أنت الا ف ن؟": أخاطب اآلخرين بأسمائهم مثل  4
 احيانا  0ج2 ( لقاءاتي بيمل لطيفة)مثل:ىسعدت برؤيتب   هل تأمر بخدمًة ؟ أحيانا أختم   5

6 
وا لناا أجد أن لدى ثروة لغوية )كلماتً    في موالي التحدث والحوار 

 احيانا  9ج1  .الم ار ة والنقاش  وأمثال ولصائد  ولص ججج( تساعدني على

 احيانا  0ج2 ىمفهوم  سمعت منيى(يتارر في   مي أثناء التحدث  لمات )مثل:  7
 احيانا  1ج2 أحيانا أوجه النقد للسلو  ولي  لل خ  نفسه  8

أحياناً  أتحدث عن المصلحة العامة بد ً  من التحدث عن رغباتي   9
 دائما  7ج2 ال خصيةج 

10 
أحيانًا أستخدم التعميم عند الرد على اآلخرين )مثل :  لام  ذا  أص ً   

 نادرا  5ج1  تفهمون ما القالججج(ج جميع م 



100 
 

 نادرا  6ج1 أعرض أفااري ب  ل اليعل الطرا اآلخر القبلها ويدعمهاج 11
 احيانا  1ج2 أت عب في الحديث عن مو وعات مختلفة ثم أعود للمو وا األساسي 12
 احيانا  2ج2   أعترا بالخطأ أمام اآلخرين  13
 احيانا  1ج2 أصدلائيج لدي القدرة على تقريب وجهات النار بين  14
 احيانا  5ج2 أحب اليدل والتحديج  15
 دائما  6ج2 أستخدم األدلة المختلفة  ثبات وجهة ناريج  16

 احيانا  15ج2 المتوسط العام 
 

  بمسممتوى  15ج2يتبين لنا من خ ل تحليل ا جابات بأن المتوسممط ا نحرافي لميموا ا جابات  انت  
 احيانا لهذا البعدج

 اجابات البعد الثالث: لغة الجسد وتعبيرات الوجه 18جدول 

 استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات لغة الجسد وتعبيرات الوجه  تسلسل 
المتوسط  
 المهارة  الحاسبي 

 احيانا  2.4 أحاف  على ا بتسامة عند مقابلة اآلخرين  1
 احيانا  2.3 أحاف  على التواصل البصري مع اآلخر أثناء التحدث وا ستماا  2
 احيانا  2.1 أوزا ناراتي عندما أتحدث مع ميموعة من األشخا   3

4 
أتعممرا بسمممهوله علمممى معمماني الحر مممات وتعمممابير الوجممه التمممي تصمممدر ممممن 

 احيانا  2.1 اآلخرين 

5 
  أوممئ برأسمي عنمدما أسمتمع ل مخ  يتحمدث)د لمة علمى الموافقمة علمى مما 

 نادرا  1.5 القوله( 

اء التحدث  أستطيع تقدير ما يرمي إليه اآلخرون من خ ل النار إليهم أثن 6
 معهم

 نادرا  2.1

 احيانا  1.9 لدي حر ات تتارر باستمرار أثناء التحدث  7
 احيانا  2.3 أراعي أن تاون نبرات صوتي م ئمة لمو وا الحديث  8
 نادرا  1.4 أصافح اآلخرين بحرارة   9
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 نادرا  1.5 أن غل  ثيرا باليوال أثناء الحوار والتحدث مع اآلخرين   10
 احيانا  2.1 أشبب يدي أثناء التحدث مع اآلخرين 11
 دائما  2.7 أعزز   مي بالحر ات اليسمانية المناسبةج  12

 احيانا  1ج2 المتوسط العام 
 

  بمسممتوى  10ج2لميموا ا جابات  انت  يتبين لنا من خ ل تحليل ا جابات بأن المتوسممط ا نحرافي  
 احيانا لهذا البعدج

 اجابات البعد الرابع: التعامل مع االخرين  19جدول 

المتوسط   استجابات أفراد العينة حول مستوى مهارات التعامل مع اآلخرين  تسلسل 
 الحاسبي 

 المهارة 

 احيانا  1.9 أته م وأسخر من الزم ء اللذين ال يعون الفريل المناف    1
 دائما  2.6 أكون صدالات جديدة باستمرار  2
 دائما  2.7 أجد صعو ة في التسامح مع من تياوز علي بالقول أو الفعل 3
 احيانا  2.1 استطيع السيطرة على مزاجي عندما ال ون سيجا  4
 نادرا  1.5   مي وأفعالي على اآلخرينجأراعي  يي سي ون ولع  5
 دائما  2.6 أ هر اهتمامي ب ل من ألابلهم )المو فون  المتبرعون  ا سر( 6
 احيانا  2.1 أعتذر ممن أخطأت في حقه ب ل سهولةج  7
 احيانا  1.9 أتقبل اعتذار الطرا اآلخر ب ل سهولةج  8
 احيانا  2.1 الب رج أستطيع التعامل مع األصناا المختلفة من  9
 دائما  2.7 أتينب التعامل مع األشخا  الذين   أستريح إليهمج  10
 دائما  2.1 أف ي الس م على من عرفت ومن لم أعرا 11
 نادرا  1.5 بادر إلى خدمة اآلخرين حتى ولو لم الطلبوا علبج  12
 احيانا  2.2 أحاف  على هدوئيج  13
 نادرا  1.6 أجل المحافاة على ع لتي باآلخرينأتنازل عن رأي مقتنع به من  14
 دائما  2.7 أجد صعو ة في التعبير عن حبي لمن ألدرهم وأحبهمج  15
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 احيانا  2ج2 المتوسط العام 
 

  بمسممتوى  20ج2يتبين لنا من خ ل تحليل ا جابات بأن المتوسممط ا نحرافي لميموا ا جابات  انت  
 احيانا لهذا البعدج

 اجابات البعد الخامس: مهارات التواصل الرمزي  20جدول 

 استيابات أفراد العينة حول مستوى مهارات التواصل الرمزي  تسلسل 
المتوسط  
 المهارة  الحاسبي 

  دائما 7ج2  هتم بماهري دائم  1
   دائما 6ج2  الب  ما العيبني ج  2
 احيانا   1ج2  أهتم بالتطيب بالروائح العطرية  3
 نادرا   5ج1  احضر الى الدوام متأخرا  4
   دائما 7ج2  أحاف  على مسافة معينة بيني و ين الطرا اآلخر  5
  احيانا 1ج2  أختار الولت المناسب للتحدث مع الطرا اآلخر ج  6
 احيانا   2ج2  أهتم بناافة غرفتي وترتيب أغرا ي ج  7
  دائما  7ج2  )السيارة   الساعة   اليوال( ج عتني بةم انياتي المادالة  8

 احيانا  35ج2 المتوسط العام 
 

  بمسممتوى  35ج2يتبين لنا من خ ل تحليل ا جابات بأن المتوسممط ا نحرافي لميموا ا جابات  انت  
 احيانا لهذا البعدج

 الفعال اجابات كل االبعاد لمهارات التواصل  21جدول 

 المهارة  المتوسط االنحرافي  المحور  تسلسل 
 احيانا  2.3 ا ستماا وا نصات 1
 احيانا  2.15 التحدث والحوار وا لناا  2
 احيانا  2.1 لغة اليسد وتعبيرات الوجه  3
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 احيانا  2.2 التعامل مع اآلخرين 4
 احيانا  2.35 التواصل الرمزي  5

 احيانا  2.2 المتوسط العام 
 

اليدول السمممابل أن المتوسمممط العام لمسمممتوى مهارات التواصمممل الفعال من وجهة نار أفراد  يتضمممح من 
 ت التواصل ا جتماعي هو متوسطجار الدرجة ت ير إلى أن مستوى مهاوهذم   2ج2  العينة بلغ

 الوصف اإلحصائي لعّينة الّدراسة  8.2.2
 الجنس 

 اليدول الّتالي:حسب الين  )ع ور وإناث( وفل  توّزعت عّينة الّدراسة

 توّزا عّينة الّدراسة حسب الين   22جدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار  الجنس  #
النسبة المئوية 

 األكيدة
النسبة المئوية 

 المتراكمة 

 72.1 72.1 72.1 31 ذكر  1

 100.0 27.9 27.9 12 أنثى  2

 100.0 100.0 100.0 43 المجموع 
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 التوزع بحسب الجنس  1رسم توضيحي 

% 28% في حين بلغت نسمبة الذ ور 72تبّين نتائت اليدول أع م بأّن نسمبة ا ناث من العّينة بلغت  
ويم ن أن السمممممممممتدل من علب الى أن الم مممممممممار ين في هذم الدراسمممممممممة أغلبهم من ا ناث ويم ن ا سمممممممممتد ل بأن 

 اليمعيات األهلية تتميز بالعاملين ا ناث فيهاج

 الوظيفة 

 وفل اليدول الّتالي: الو يفةحسب  توّزعت عّينة الّدراسة

 توّزا عّينة الّدراسة حسب الو يفة  23جدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار  الوظيفة  #
النسبة المئوية 

 األكيدة
النسبة المئوية 

 المتراكمة 

 34.9 34.9 34.9 15 محاسب  1

 100.0 65.1 65.1 28 اداري 2

91%

9%
التّوّزع بحسب الجنس

جامعي

دراسا  
عليا
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 100.0 100.0 100.0 43 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

% من العينة المسممممممتهدفة تعمل بصممممممفة إداري في حين بلغت نسممممممبة  65تبّين نتائت اليدول أع م بأّن 
األلام المتعددة الموجودة في هذم اليمعيات والتي تحتا  الى عدد  بير من % وهذا العود الى  35المحاسمممممممبين  

 العاملين مع ا شارة ان عدد المحاسبين العتبر  بيرًا في هذم اليمعياتج

 المستوى العلمي 

 وفل اليدول الّتالي: المستوى العلميحسب  توّزعت عّينة الّدراسة

 توّزا عّينة الّدراسة حسب المستوى العلمي  24جدول 

 الّنسبة المئوّية  الّتكرار  المستوى العلمي  #
النسبة المئوية 

 األكيدة
النسبة المئوية 

 المتراكمة 

 90.7 90.7 90.7 39 جامعي  1

 100.0 9.3 9.3 4 دراسا  عليا  2

 100.0 100.0 100.0 43 المجموع 

91%

9%
التّوّزع بحسب الوظيفة

جامعي

ادراسا  علي

 التوزع بحسب الوظيفة  2رسم توضيحي 
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% من العينة المسمممممممتهدفة حائزة على ال مممممممهادة اليامعية )اجازة( في 91تبّين نتائت اليدول أع م بأّن 
 % ممن الحملون شهادة الدراسات العليا وهذا العطي ليمة ا افية للدراسةج9بلغت حين 

 سنوات الخدمة 

 :وفل اليدول الّتالي سنوات الخدمةحسب  توّزعت عّينة الّدراسة

 توّزا عّينة الّدراسة حسب سنوات الخدمة  25جدول 

 المئوّية الّنسبة  الّتكرار  سنوات الخدمة  #
النسبة المئوية 

 األكيدة
النسبة المئوية 

 المتراكمة 

 9.3 9.3 9.3 4 سنوا   5تح   1

 18.6 9.3 9.3 4 سنوا   10ال   6من  2

 37.2 18.6 18.6 8 سنة  15ال  11من  3

 55.8 18.6 18.6 8 سنة 20ال 16من 4

 81.4 25.6 25.6 11 سنة 25ال 21من 5

91%

9%
التّوّزع بحسب المستوى العلمي

جامعي

دراسا  
عليا

 التوزع بحسب المستوى العلمي  3رسم توضيحي 
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 100.0 18.6 18.6 8 سنة  25فوق  6

 100.0 100.0 100.0 43 المجموع 

 

هذا يدل على أن عينة الدراسمممة تضمممم تبّين نتائت اليدول أع م بأّن  افة النسمممب متقار ة من بعضمممها و 
وصممممممممموً  الى حديثي الخدمة ويدل علب على وجود خبرات  العاملين الذين لديهم خبرة  بيرة في ميال الدراسمممممممممة  

 متعددةج

 ليات المتوّسط الحسابّي وليات عبارات ا ستبيان للفر ية األولى 26جدول 

 العبارات  #
المتوسط 
 الحسابي 
mean 

 ا نحراا المعياري 
Std. Deviation 

توجه 
 العبارة 

1 

ا دراالة التدريبة على زيادة  فاءة ا داء اليومي ساهمت الدورات 
 لدالب 

 726ج0 2.41
 لوي

 لوي 0.835 2.38 تعمل الدورات التدريبية على التقليل من روتين العمل اليوميج 2

9%
9%

19%

19%

25%

19%

التّوّزع حسب سنوات الخدمة
سنوا 5تح  

10ال  6من 
سنوا 

سنة15ال  11من 

سنة20ال 16من

سنة25ال 21من

 التوزع حسب سنوات الخدمة  4رسم توضيحي 
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3 

تسدي الدورات التدريبية إلى رفع إحسات األفراد العاملين بانتمائهم  
 إلى المنامة

 لوي 789ج0 2.36

 لوي 756ج0 2.55 الدافعية نحو العملارتفعت لدي  4

 لوي 890ج0 2.95 .ا تصال مع اآلخرين أصبحت اتقن فنون  5

 لوي 818ج0 3.13 أساليب الولاالة من األخطار أصبحت اتح م في  6

 لوي 723ج0 2.64 .التدريبية في الترلية لمنصب أعلى تساهم الدورات 7

8 

ا جراءات المتعلقة بالعمل دون  اتخاع بعرض  أصبحت بام اني
 الرجوا للمسسول المباشر 

 لوي 811ج0 3.15

 قوي جدا 1 0.324  تسيير ا مور ب  ل فعال في رتبتي ا درارية  زادت لدراتي في  9

 متوسط  0.495 0.113  زادت لدراتي ا بداعية في العمل 10

 0.568- 0.236 الوم به التدريب ساعد على إزاحة أي غموض في المهام التي   11
عكسية  
 متوسطة

12 

تسهم البرامت التدريبية في فهم المدير وادراكه ألهمية تلقي ش اوي  
 قوي  0.764 0.122 العاملين ودراستها بدلة وعناالة 

 بعد تحليل العّينة مو وا الّدراسة في اليدولين أع م  تبّين ما يلي:

العّينة على العبارات من لبل العينة المسممممممممممممنهدفة  و  يوجد الم ن القول بأّن هنا  تناسممممممممممممل في أجو ة  
والمدى اّلذي    535ج0ت مممممّتت يذ ر  وعلب حسمممممب نتيية ا نحراا المعيارّي ألسمممممجلة ا سمممممتبيان واّلتي تسممممماوي 

  إّن أجو ة أفراد العينة هي في أغلبها ىكثيرةى بنسمممممممب عالية  أّما بالّنسمممممممبة للمقيات فةّن المعّدل 75ج1السممممممماوي 
 %ج67ج78بمعدل مجوي  43ج4سطي الساوي الو 

والمممدى ليميع    718ج0و  649ج0تراوحممت نتممائت ا نحراا المعيممارّي لاممّل عبممارة من العبممارات بين      
  و مالتّمالي الم ن القول أّن هنما  تنماسممممممممممممممل في أجو مة العّينمة على  مّل عبمارة من عبمارات 2العبمارات السممممممممممممممماوي 

 المحور  و  يوجد ت ّتت يذ رج
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 أّي بدرجة ممارسة  ثيرة ليميع العباراتج 49ج4و 39ج4ئت المتوّسط الحسابّي بين تراوحت نتا

 جبعتبرون أن للتدريب أثر  بير على العاملين في المنامات األهليةإّن أغلب افراد العّينة 

ليات الع لة بين أثر التدريب وتطور األداء التر وي وفقًا لمعامل ا رتباى بيرسون   27جدول 
Correlation   Pearson 

 العبارا  #
 مستوى الّداللة

sig 
اإلرتباط معامل   

correlation. 
اإلرتباط مستوى   

1 
ساهمت الدورات ا دراالة التدريبة على زيادة  فاءة ا داء  

 اليومي لدالب 
 متوسّط 0.470 0.373

2 

تعمل الدورات التدريبية على التقليل من روتين العمل 
 اليوميج

 متوسّط 0.270 0.413

3 

تسدي الدورات التدريبية إلى رفع إحسات األفراد العاملين  
 بانتمائهم إلى المنامة 

 قوي  0.786 0.465

 قوي  0.788 0.675 ارتفعت لدي الدافعية نحو العمل 4

 قوي  0.713 0.676 .ا تصال مع اآلخرين فنون أصبحت اتقن   5

 متوسط 0.610 0.430 أساليب الولاالة من األخطار أصبحت اتح م في  6

 متوسط 0.654 0.490 .التدريبية في الترلية لمنصب أعلى تساهم الدورات 7

8 
اتخاع بعرض ا جراءات المتعلقة   أصبحت بام اني

 المباشر بالعمل دون الرجوا للمسسول  

 متوسط 0.526 0.000

9 

تسيير ا مور ب  ل فعال في رتبتي   زادت لدراتي في 
  ا درارية 

 قوي 0.722 0.345

 قوي 0.848 0.413  زادت لدراتي ا بداعية في العمل 10
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11 

التدريب ساعد على إزاحة أي غموض في المهام التي  
 الوم به 

 متوسط 0.615 0.576

12 

التدريبية في فهم المدير وادراكه ألهمية  تسهم البرامت 
 تلقي ش اوي العاملين ودراستها بدلة وعناالة 

 قوي 0.710 0.224

 ت ير الّنتائت الواردة في اليدول اع م على ما يلي:

ارتبطت الع لة بين أثر التدريب وتطور األداء بالعبارة ا ولى ارتباطًا متوسمممممممممممطًا وهذا يدل بأن  ج1
 تسثر االيابًا على اليمعيات األهلية تبعًا لهذم العبارةجهذم الع لة 

ارتبطت الع لة بين أثر التدريب وتطور األداء بالعبارة الثانية ارتباطًا متوسمممممممممممممطًا وهذا يدل بأن  ج2
 هذم الع لة تسثر االيابًاعلى اداء العاملين تبعًا لهذم العبارةج

ارة الثمالثمة ارتبماطمًا لويمًا وهمذا يمدل بمأن همذم ارتبطمت الع لمة بين أثر التمدريمب وتطور األداء بمالعبم  ج3
 تبعًا لهذم العبارةج انتماء العاملين للمنامةو قوة على االيابا ً الع لة تسثر 

بمالعبمارة الرابعمة ارتبماطمًا لويمًا وهمذا يمدل بمأن همذم أثر التمدريمب وتطور األداء ارتبطمت الع لمة بين  ج4
 تبعًا لهذم العبارةج الدافعيةو قوة على  ً االياباالع لة تسثر 

ارتباطًا لويًا وهذا يدل بأن هذم   الخامسمةبالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء ارتبطت الع لة بين   ج5
 بعًا لهذم العبارةجت الع لات داخل المنامةو قوة على  ً االياباالع لة تسثر 

بالعبارة التاسعة ارتباطًا متوسطًا وهذا يدل أثر التدريب وتطور األداء  ارتبطت تأثير الع لة بين   ج6
 تبعًا لهذم العبارةج أاليب الولاالة من المخاطربأن هذم الع لة تسثر 

وسطًا وهذا يدل ارتباطًا مت  السابعةبالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء  ارتبطت تأثير الع لة بين   ج7
 تبعًا لهذم العبارةج عمليات الترليةبأن هذم الع لة تسثر على 

وهذا يدل   متوسمممممطاارتباطًا    الثامنةبالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء  ارتبطت تأثير الع لة بين   ج8
 تبعًا لهذم العبارةج تسدي بالعاملين الى اتخاع القراراتبأن هذم الع لة 

وهذا يدل  لوياً ارتباطًا    التاسممممممسممممممعةبالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء  ة بين  ارتبطت تأثير الع ل ج9
 تبعًا لهذم العبارةجترفع من لدرات العاملين بأن هذم الع لة الم ن ان 
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وهذا يدل  لوياً ارتباطًا    العاشممممممممممرةبالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء  ارتبطت تأثير الع لة بين   ج10
 تبعًا لهذم العبارةج لوية على العاملينبأن هذم الع لة الم ن ان تسثر 

ارتباطًا متوسممممممممطًا  الحادي ع ممممممممر بالعبارة  أثر التدريب وتطور األداء  ارتبطت تأثير الع لة بين   ج11
 تبعًا لهذم العبارةج تسدي الى ازاحة الغموض التي ترافل العملوهذا يدل بأن هذم الع لة 

بالعبارة الرابعة ارتباطًا لويًا وهذا يدل بأن هذم أثر التدريب وتطور األداء  ع لة بين  ارتبطت ال ج12
 تبعًا لهذم العبارةججعلت المدير يتفهم م اكل العاملين الع لة 

 ليات المتوّسط الحسابّي وليات عبارات ا ستبيان للفر ية الثانية  28جدول 

 العبارا  #
 المتوسط الحسابي 

mean 
المعياري االنحراف  

Std. Deviation توجه العبارة 

1 
يتم تحديد نوعية البرامت التدريبية للعاملين وفقا  

 لتقيمهم الفصلي او السنوي 

 متوسط  609. 1.50

2 
يتم تحديد نوعية البرامت التدريبية للعاملين وفقا  

 الب رية للم حاة المباشرة من لبل الموارد 

 متوسط  507. 1.53

3 
تتم عملية تحديد نوا البرامت التدريبية من خ ل  

 المقارنة بين ا داء المتولع وا داء الفعلي 

 لوي  817. 1.57

4 
تقوم البرامت التدريبية بمهمة ليات اداء العاملين 

 لمعرفة مستوى تطور ادائهم 

 متوسط  740. 2.27

5 
المعتمدة هي نتا  ع لات  البرامت التدريبية  

 شخصية   تلبي احتياجات المنامة

 لوي  1.242 2.10

6 
العتمد في البرامت التدريبية تأهيل العاملين وفقا  

 لترتيب ا وليات في المنامة

 لوي  1.064 2.20

8 
البرامت التدريبية المعتمدة معدة وفقا  حتياجات  

 العمل 

2.07 1.143 

 لوي 

9 

تساهم البرامت التدريبية بعملية المقارنة بين  
القدرات الحالية للعاملين ومتطلبات تطوير ا داء  

 لمواكبة تطور عمل المنامة 

 لوي  1.242 3.10
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10 

التدريبية  تعتمد المنامة على البرامت الحديثة 
والمتخصصة بهدا تلبية الحاجات التدريبية عن  

 العاملين وخاصة الفنية 

 متوسط  700. 1.87

11 

ساهمت نوعية البرامت المعتمدة في التدريب على  
تقوية اواصر الع لات ا جتماعية وا نسانية  

 بين العاملين لتطوير ادائهم 

 متوسط  762. 1.90

12 

التدريبية بتعزيز لدرة العاملين في  لامت البرامت 
 المنامة على انياز اعمال متعددة في ان واحد 

 متوسط  910. 2.00

 بعد تحليل العينة في اليدول أع م تبين ما يلي:

والمدى اّلذي    535ج0بحسممممممممب نتيية ا نحراا المعياري ألسممممممممجلة ا سممممممممتبيان واّلتي تسمممممممماوي   ج1
تناسمممل في أجو ة العّينة على عبارات هذا المحور  و    الم ن القول بأّن هنا  75ج1السممماوي  

 يوجد ت ّتت يذ رج
تس د إّن أجو ة أفراد العينة هي في أغلبها ىمتوسممممممط ولويةى بنسممممممب عالية  فةّن عينة الدراسممممممة   ج2

 على الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ورفع مستوى أداء العاملين فيهاج

 Correlationليات ع لة نوعية البرامت برفع مستوى العاملين وفقًا لمعامل ا رتباى بيرسون   :29جدول 
Pearson 

 العبارا  #
 مستوى الّداللة

sig 
اإلرتباط معامل   

correlation. 
اإلرتباط مستوى   

1 
يتم تحديد نوعية البرامت التدريبية للعاملين وفقا لتقيمهم الفصلي او 

 السنوي 
 قوي جدا 1 0.000

2 

يتم تحديد نوعية البرامت التدريبية للعاملين وفقا للم حاة المباشرة من 
 لبل الموارد الب رية 

 متوسط  0.535 0.177

3 

تتم عملية تحديد نوا البرامت التدريبية من خ ل المقارنة بين ا داء  
 المتولع وا داء الفعلي 

 قوي  0.764 0.066
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4 

تقوم البرامت التدريبية بمهمة ليات اداء العاملين لمعرفة مستوى تطور 
 أدائهم 

 قوي  0.751 0.006

5 

البرامت التدريبية المعتمدة هي نتا  ع لات شخصية   تلبي احتياجات  
 المنامة

 قوي  0.854 0.036

6 

العتمد في البرامت التدريبية تأهيل العاملين وفقا لترتيب ا وليات في  
 المنامة

0.028 0.869 
 قوي 

 البرامت التدريبية المعتمدة معدة وفقا  حتياجات العمل  7
0.065 0.745 

 قوي 

8 
تساهم البرامت التدريبية بعملية المقارنة بين القدرات الحالية للعاملين  

 ومتطلبات تطوير ا داء لمواكبة تطور عمل المنامة

0. 771  متوسط  0.635 

9 

المنامة على البرامت الحديثة التدريبية والمتخصصة بهدا تلبية  تعتمد 
 الحاجات التدريبية عن العاملين وخاصة الفنية 

0.126 0.725 

 قوي 

10 

ساهمت نوعية البرامت المعتمدة في التدريب على تقوية اواصر الع لات 
 أدائهم ا جتماعية وا نسانية بين العاملين لتطوير 

0.056 0.889 

 قوي 

11 

لامت البرامت التدريبية بتعزيز لدرة العاملين في المنامة على انياز  
 اعمال متعددة في ان واحد 

0.121 0.845 

 قوي 

12 

للبرامت المعتمدة في التدريب اثر في تعزيز التعاون بين العاملين والعمل 
 برو  الفريل الواحد لتعزيز ا داء والافاءة  

0.005 0.745 

 قوي 

 ت ير الّنتائت الواردة في اليدول اع م على ما يلي:

ارتباطًا لويًا   بالعبارة ا ولى  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسمممممممتوى أداء العاملينارتبطت   ج1
 تبعًا لهذم العبارةجئها تلعب دورًا مهمًا في بنا تقييم البرامتجدًا وهذا يدل بأن 

ارتبمماطمًا    الثممانيممةبممالعبممارة  الع لممة بين نوعيممة البرامت التممدريبيممة ومسممممممممممممممتوى أداء العمماملين ارتبطممت   ج2
 تبعًا لهذم العبارةج نامةالمتلعب دورًا مقبو  في  نوعية البرامتمتوسطًا وهذا يدل 
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ارتباطًا لويًا   الثالثةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممممممممممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج3
 تبعًا لهذم العبارةجعلى تطوير األداء وهذا يدل 

لويًا   ارتباطاً   الرابعةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممممممممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج4
 تبعًا لهذم العبارةج مستوى التطوروهذا يدل 

ارتباطًا    الخامسممممممممممةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممممممممممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج5
 تبعًا لهذم العبارةج على أهمية الع لات ا جتماعيةلويًا وهذا يدل 

ارتباطًا لويًا   السادسةبالعبارة  اء العاملين  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومستوى أدارتبطت   ج6
 تبعًا لهذم العبارةج أهمية ترتيب األولياتوهذا يدل 

ارتباطًا لويًا   السممابعةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج7
 تبعًا لهذم العبارةج على اهمية تحديد احتياجات العملوهذا يدل 

ارتبماطمًا   الثمامنمةبمالعبمارة الع لمة بين نوعيمة البرامت التمدريبيمة ومسممممممممممممممتوى أداء العماملين  ارتبطمت ج8
 تبعًا لهذم العبارةج البرامت التدريبية تواكب تطور عمل المنامةمتوسطًا وهذا يدل 

ارتباطًا لويًا   التاسممعةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج9
 تبعًا لهذم العبارةجهذم البرامت التدريبية تلبي حاجات العاملين وهذا يدل بأن 

ارتباطًا    العاشممممممممرةبالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسممممممممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج10
 تبعًا لهذم العبارةج على بناء الع لات ا نسانية وتقويتهايًا وهذا يدل لو 

 الحادي ع مممممممممممربالعبارة  الع لة بين نوعية البرامت التدريبية ومسمممممممممممتوى أداء العاملين  ارتبطت   ج11
 تبعًا لهذم العبارةج على تعزيز لدرة العاملينارتباطًا لويًا وهذا يدل 

  الثاني ع ممممممممممممممر بالعبارة  لتدريبية ومسممممممممممممممتوى أداء العاملين  الع لة بين نوعية البرامت اارتبطت   ج12
 تبعًا لهذم العبارةج على تعزيز التعاون بين العاملينارتباطًا لويًا دًا وهذا يدل 
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 نتائت اختبار سبيرمان بين أبعاد الع لة بين محاور الدراسة )المحاور األّول والّثاني(  30دول ج

 الع لة بين المحاور
مستوى 
 الّد لة 

sig 

ا رتباى   معامل 
Spearman's 

rho 
 درجة ا رتباى 

   لويةإاليابّية )طرداّلة(  0.819 0.017 بين المحّور األّول والمحور الّثاني
 

 الاهر اليدول الّنتائت الّتالية بحسب المقيات المعتمد في اليدول 

طة عات د لة إحصممممائّية على مسممممتوى ألل من  بين المحورين األّول    05ج0يوجد ع لة إاليابّية متوسممممّ
 ج819ج0والّثاني حيث أّن ليمة معامل ا رتباى سبيرمان تساوي 

ة إاليابّية بين لوّية عات د لة إحصمائّية على مسمتوى  هذم الّنتائت بالقول أّن هنا  ع ل  ةلّخ  الباحثت
 المحورينجبين   05ج0ألل من 

 اختبار سبيرمان بين ُبعد الع لة بين تدريب العاملين وتطور األداء )الفر ية األولى(  31جدول 

 طبيعة الع لة  تطور األداء  

 تدريب العاملين 
 0,765 سبيرمان ارتباى  معامل

 لوية إاليابّية 
 003ج0 مستوى الّد لة

 
الم ن القول أّنه   يوجد انحرافات في الع لة    05ج0حيث أّن مسمممتوى الّد لة ا حصمممائّية أصمممغر من  

 جتدريب العاملين وتطور األداءبين 

أّن الع لممة    الم ن القول  8ج0وألممل من    5ج0وحيممث أّن ليمممة معممامممل ا رتبمماى سممممممممممممممبيرمممان أكبر من  
للتمدريمب اثر على العماملين في المناممات ا هليمة في رفع الافماءة    االيمابيمة لويمة  و مالتمالي الم ن القول بمأنمه: ى 

 ج ى  لديهم وانع اسه على تطور ادائها
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ورفع مستوى أداء  اختبار سبيرمان بين ُبعد الع لة بين نوعية البرامت في المسسسات األهلية  32جدول 
 العاملين فيها )الفر ية الثانية(ج 

 طبيعة الع لة  مستوى أداء العاملين  

 نوعية البرامت 
 0,831 ارتباى سبيرمان  معامل

 لوية إاليابّية 
 001ج0 مستوى الّد لة

 
الع لة  الم ن القول أّنه   يوجد انحرافات في   05ج0حيث أّن مسمممتوى الّد لة ا حصمممائّية أصمممغر من  

 بين نوعية البرامت ومستوى أداء العاملينج

  الم ن القول أّن الع لممة  9ج0وألممل من    7ج0وحيممث أّن ليمممة معممامممل ا رتبمماى سممممممممممممممبيرمممان أكبر من  
ا هلية  هنما  ع لمة بين نوعيمة البرامت التمدريبيمة في المناممات   االيمابيمة لويمة جمدًا  و مالتمالي الم ن القول بمأنمه: ى 

 ج ى رفع مستوى أداء العاملين فيها و ين

الى اي مدى السمممممممممماهم تدريب العاملين على رفع  فاءة وتطوير اداء اليمعيات ا هلية العاملة في  -
 لبنان؟

 ا جابة على اش الية الدراسة  33جدول 

# 
 محور الارتباط 

 ككل  المتغيرا م  
 مستوى الّداللة
sig(2-tailed) 

 اإلرتباط معامل 
T  ّنازلي التّ رتيب الت 

 2 1.430 0.000 تدريب العاملين 1

 1 2.830 0.000 تطوير اداء الجمعيا  االهلية 2
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اليمعيات ا هلية العاملة في السمماهم تدريب العاملين على رفع  فاءة وتطوير اداء  ة ى  الفر مميّ   نّ أو ما 
نسممممممممممممممتطيع لبول همذم  وتنمازليمّة   ة  نمة في حين  مانمت معماممل ا رتبماى االيمابيمّ في العيّ sig=0.000 ى  و  لبنمان

اسمممممممتخدم الباحث  ونسمممممممتطيع القول بأّن النتائت أ مممممممفت حالة إاليابّية في  فاءة العاملين  ولد  ة  املة  الفر ممممممميّ 
  ولمد أ هرت  رفع الافماءة لمدى العماملينأثر التمدريمب على  ديمد حيم  لتحم   R Squareاختبمار معماممل الّتحمديمد  
 الّنتائت نسبًا مرتفعة ج

يدل على أنه  لما ارتفع التدريب في   %  وهذا70تخطى    رفع الافاءةفي    أثر التدريبنسممممممبة تأثير      
%  7ج82سثر بنسممممممممممبة  ت  نوعية البرامت ما أ هرت الّنتائت أّن    اليمعيات األهلية ارتفع مسممممممممممتوى العاملين فيها

 ج  وهي نسبة عالية وملفتة إجماً  تطور أداء المنامات األهلية
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 الخاتمة 
عن أثر التدريب على اداء المسسسات ا هلية في لبنان    الا يالتعرا و سياق   في الدراسة هذم تأتي

 حيث ان للتدريب وعملية التدريب ا ثر الوا ح في تحسين اداء الاادر الب ري في المنامةج

على دور التدريب في تحسممممممممين اداء العاملين في محاولة تسممممممممليط الضمممممممموء  في الدراسممممممممة  انطلقت فارة  
دائها بتطور ادائهم  حيث ان للعملية التدريب أهمية اسممماسمممية ف  الم ن المسسمممسمممات ا جتماعية  ومدى تطور ا

تياهلها مهما  ان نوعها او حيمها او امتدادها او طبيعة ا ن مممممممممممممطة التي تقوم بها  اع ان للتدريب شمممممممممممممروى 
و ممممممممممموابط اليب على المنامة القيام بها لتحقيل اهداا التدريب  حيث ان ت مممممممممممخي  الحاجات التدريبية من  

قييم اداء العاملين  السممممممممممماهم بفعالية في التحضمممممممممممير لبرامت التدريب التي تسممممممممممماعد في تطوير ومعالية  خ ل ت
الثغرات في اداء العاملين  با  مممممممممافة الى رفع  فائتهم ومهاراتهم وح  ا نتماء الى المنامة وعلب من خ ل 

سمممممب العاملين المعارا والخبرات  ال  عملية تحفيزهم  وتن ممممميط عملية الترلي والدوران الو يفي في المنامة مما
والمهارات والسلو يات اليديدة  با  افة الى ان التدريب الساهم في رفع معنوياتهم ولدراتهم حين تلقيهم اوامر 
العمممل  وا مر ا كثر اهميممة هو تحيقيل ا مممان وا سممممممممممممممتقرار والو يفي لهم  وهممذا ممما يممدفعهم الى المزيممد من 

 داا المنامةجا خ   في العمل وتحقيل اه

االضمممممممما الا ممممممممي عن دور البرامت التدريبية في تحسممممممممين اداء    الدراسممممممممة مذله الرئيسممممممممية األهداا من
المنامات  وفي سبيل الوصول الى الهدا التي انطلقت منه الدراسة تم طر  سسال اش الي رئيسي يدور حول 

 تدريب العاملين على رفع  فاءة وتطوير اداء اليمعيات ا هلية العاملة في لبنان ةساهمممدى 

لدمت الدراسممممممة ميموعة من الفر مممممميات  انت الدراسممممممة الميدانية مح ًا   ولإلجابة على هذا التسمممممماؤل 
  ختبارها حيث تم ا عتماد على المنهت الوصفي التحليليج

ان عملية التدريب تساهم في رفع الافاءة وا داء عند العاملين في   الميدانية الدارسة والع من ولد تبّين
وعوامل نيا  هذا التدريب  من اداء التقييم الى اجراء يهدا الى معرفة المنامة في حال تم العمل ب ممممممممممممروى  

ئتهم  الحاجات التدريبية عند المو فين  ونوعية البرامت واهدافها التي تسممممممممتهدا تعزيز لدرات العاملين ورفع  فا
 التي هم بحاجة اليها  مما عزز لديهم ح  ا نتماء وا خ   لهذم المنامةج
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الى ان الخطوات التي اتبعت في تحديد الحاجات التدريبية عند العاملين في   الدراسممممممممممممة أفضممممممممممممتولد 
المنامة  سمممماهمت ب مممم ل  بير في تحديد ما الحتاجونه من تطوير  دائهم بما الحقل اهداا المنامة والسممممعي  

ئها  وعلب عبر و ممممممممع برنامت تدريبي يراعي حاجات العاملين ويحقل نمو مهاراتهم التواصمممممممملية  ى تطوير اداال
في محاولة للسممعي الى االياد رو  الفريل  با  ممافة الى عملية التواصممل الفعال بين افراد والسممام المنامةعلى  

 المنامة وتحقيل اهدافهاج لتطوير عملالمستوى الداخلي واالضا على المستوى الخارجي  في محاولة 
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 استنتاجات وافاق 
تبين ان لعملية تقويم ا داء  وتحديد الحاجات التدريبية للعاملين في المنامة  وو مممممممممممع برامت تدريبية  
وا مممممممحة وهادفة تخدم حاجاتهم التدريبية  السممممممماهم ب ممممممم ل  بير في تطوير ادائهم وتعزيز لدراتهم ويم نهم من 
العمل  رو  الفريل  با  ممممافة الى تنمية مهارات التواصممممل والتسممممويل لديهم في محاولة لتطوير اداء المنامة  
في سموق ال مهد منافسمة حادة وشمرسمة  ما السمتدعي من المنامة رفع مسمتوى  فاءة العاملين لديها عبر التدريب  

 مممممممممممممممافممة الى تحقيل ا مممان الو يفي لهم   الهممادا والموجممه لرفع الافمماءة لممديهم  وتعزيز رو  ا نتممماء لهمما بمما  
 وانط لا مما ع ر اع م   بد من التوصيات التالية:

 اليب تعزيز تصميم البرامت التدريبية بما يت ئم مع حاجات العاملينج -
 اجراء عملية تدريب متواصلة وغير منقطعة تراعي تطور عمل المنطمة وحاجاتهاج -
 الترلي الو يفيجاستخدام التدريب في عملية  -
 عدم اعتماد برامت مسبقة   تلبي حاجات المنامة ودورها والعاملين فيهاج -
 اجراء عملية تقييم مستمرة من اجل تحديد الحاجات التدريبية للعاملينج -
ت ممييع العاملين على الم ممار ة الفعالة في و ممع خطط التدريب وعلب من خ ل اسممتمارة خاصممة  -

 بيةجتو ح ما هي حاجاتهم التدري
اتاحة الفرصمممممممة امام العاملين في تقدالم التراحات حول البرامت التدريبية وابداء الم حاات ب مممممممأن   -

 عملية التطوير التي الحتاجونهاج
 التر يز على عملية التدريب الحديثة والمتطورة واستخدام الوسائل ال زمةج -
وعلب  خت ا نوا الو ائي  عدم اسمممممتخدام وسممممميلة واحدة في عملية التقييم او الحاجات التدريبية   -

 والمهامج
العمممل على دراسمممممممممممممممة معولممات العمليممة التممدريبيممة وممما هي العوامممل التي تسدي على عممدم تحممديممد   -

 الحاجات التدريبية عند العاملينج
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 المصادر والمراجع 
 المصادر العر ية

 كتب
  ميموعة النيل  1المعاصمرة  طبعةابو النصمر مدحت محمد  ادارة وتتنمية الموارد الب مرية ا تياهات   -

 ج2007العر ية  القاهرة  مصر  
ابو النصمممر مدحت محمد  مراحل العملية التدريبية  تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامت التدريبية  الميموعة   -

 ج2009  القاهرة  مصر  1العر ية للتدريب والن ر  ى
ء للن مممممممممر والتوزيع  عمان  ا ردن    دار صمممممممممفا1إدارة الموارد الب مممممممممرية  ى ابو شممممممممميخة نادر احمد    -

 ج2000
 معيم المصطلحات ا جتماعية  م تبة لبنان  بيروتج  1992 بدوي احمد ز ي  -
بلوى حسمممممممممن ابراهيم  ادارة الموارد الب مممممممممرية من مناور اسمممممممممتراتييي  دار النهضمممممممممة العر ية  بيروت   -

 ج2002
 للن ر والتوزيع  عمان  ا ردنجتقييم اداء افراد العاملين  دار اسامة    2011 بن عي ى عمار  -
تسمممممممير الموارد الب مممممممرية مفاهيم اسممممممماسمممممممية وحا ت تطبيقية  دار الهدى     2011  عبد الفتا  بوخمخم   -

 للطباعة والن ر التوزيع عين ميلة  اليزائرج
الدوافع على اداء العاملين  الدار اليزائرية للن مممر والتوزيع    أثر   2015التيياني مدثر حماد ال مممي     -

 زائرجالي
ادارة اليودة ال ممممممماملة وا داء الو يفي  دار جلي  الزمان للن مممممممر     2011 حراح مممممممة حسمممممممين محمد  -

 والتوزيع  عمان  ا ردنج
  دار جلي  الزمان للن ر  4ادراة اليودة ال ماملة وا داء الو يفي  ى    2011حرح مة حسمين محمد   -

 جدنوالتوزيع  عمان  ا ر 
ثينة  مراحل العملية التدريبية واسمممممهاماتها في مسمممممتوى اداء رجال احمد ب   2019حمدون عبد الرحيم    -

 ج  العراق  جامعة الموصل122  عدد38ميلد البيع 
طلعت مصممممممممممممطفى  إدارة منامات الرعاالة ا جتماعية      1998  حمزاوي  رياض أمين؛ السممممممممممممروجي  -

 جدبي دراسة لنموع  ميتمع ا مارات  دار القلم 
تانولوجيا ا داء الب ممممممممري المفهوم واسمممممممماليب القيات والنماع       2001الدخلة فيصممممممممل عبد الرؤوا    -

 الم تبة الوطنية  عمان  ا ردنج
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 ادارة الموارد الب رية  رؤية مستقبلية  الدار اليامعية ا س ندريةج  2001 راوية محمد حسن  -

 ادارة الموارد الب رية  دار الوفاء للن ر والتوزيع  عمان  ا ردنج  2003 ر ابعية علي محمد  -
ثر التدريب على اداء العاملين في المسسممممممممسممممممممة العامة  ميلة العلوم ا نسممممممممانية     أ2010رجا رامي    -

   جامعة القاهرةج8   السنة46العدد
مطبوعة مقيات الموارد الب مممممرية  السمممممنة الثانية  معهد التانلوجيا  جامعة    2017رجم خالد واخرون    -

 لاصدي مر ا   ورللة  اليزائرج
التدريب الفعال  جدارا للاتاب العالمي وعالم الاتب الحديث للن ممممممممممر     2006  ردا  الخطيب واخرون  -

 والتوزيع  عمان  ا ردنج
 تصميم البرامت التدريبية  الطبعة ا ولى  دار المسيرة للن ر  عمانج  2001رنة ب ل خلي  الس ا -
داء  معهممد ا دارة العممامممة  السمممممممممممممملو  التنايمي واأل    1991سمممممممممممممميز لي انممدرودي  وا ت مممار  جي   -

 الرياض  المملاة العر ية السعودالةج

فراد  دار ال ممممروق للن ممممر والتوزيع   ادارة الموارد الب ممممرية ادارة ا     2011شمممماويش مصممممطفى نييب    -
 عمان  ا ردنج

ادارة الموارد الب ممممممرية  ا تياهات     2015 ال ممممممرعة عطا هللا  محمد نيسممممممير  سممممممنيل غالب محمود  -
 الحديثة وتحدالات ا لفية الثالثة  الدار المنهيية للن ر والتوزيع  عمان  ا ردنج

ة الموارد الب ممرية  عالم الاتب الحديث للن ممر  ادار    2006  صممالح عادل حرحوش  السممالم مسيد سممعيد  -
 والتوزيع  عمان  ا ردنج

التدريب مفهومه فعالياته بناء البرامت التدريبية وتقويمها  دار ال ممممروق     2002الطعاني حسممممن احمد    -
   جامعة مستة  ا ردنج1للن ر والتوزيع  ى

التدريب مفهومه فعالية بناء البرامت التدريبية وتقويمها  دار ال مممممممروق     2002  الطماني حسمممممممن احمد  -
 للن ر والتوزيع  عمان  ا ردنج

 علم النف  الصناعي والتنايمي  دار الطباعة  القاهرة  مصرج  2001 طه فر  عبد القادر  -
ديث للن ممر  عالم الاتب الح   مسيد سممعيد السممالم  إدارة الموارد الب ممرية   2006عادل حرحوش صممالح   -

 والتوزيع  عمان  ا ردنج
أثر التم ين في التطوير التنايمي  )ميلممممة  ليممممة بغممممداد للعلوم     2013  عمممماليممممة جواد محمممممد علي  -

   العراقج36ا نسانية(  العدد 
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 إدارة الموارد الب رية  دار وائل للن ر  عمانج  2007 عبات سهيلة  علي علي  -
 مدخل لتقييم العاملين  الدار اليزائرية  للن مممممممممممر    باألداءا دارة     2015  عبد الرحمان سممممممممممملوى عمر  -

 والتوزيع  اليزائرج
 التنايم المفهوم والناريات والمباد   مطابع رويال  ا س ندرية  مصرج  1997 العبيدي لي   -
 التدريب ا داري  دار اليازوري العلمية للن ر والتوزيع  عمان ا ردنج  2006 العزواي  نيم  -
التدريب وتنمية الموارد الب ممممممممممرية وا سمممممممممم  والعمليات  دار زهران    2000  المعطي  العسمممممممممماا  عبد -

 للن ر  عمان  ا ردنج
ثرها في التميز في ا داء  ميلة  لية ا دارة  أرة المعرفة ال مممممممممممماملة و ادإ   2016 علي امل عبد محمد  -

 جالعراق  20  ا صدار 205وا لتصاد  جامعة بابل العراق  الميلد 
اسممماليب البحث العلمي  دار صمممفاء للطباعة والن مممر والتوزيع      2013عليان  ر حي  غنيم  عثمان   -

 عمان  ا ردنج
 ا دارة الصحية  مسسسة الوراق للن ر والتوزيع  عمان  ا ردنج  2009 العنزي سعد علي  -
والتوزيع عمان     الفار التنايمي في ادارة ا عمال  مسسمسمة الوراق للن مر   2013  العنزي  سمعد علي  -

 ا ردنج
اتياهات التدريب وتقييم اداء ا فراد  دار اسمممممممممامة للن مممممممممر والتوزيع  عمان      2012عي مممممممممى عمار    -

 ا ردنج
 ادارة ا نتا  والعمليات  دار الاتب والوثائل  بغداد  العراقج  2011 الفيحان ايثار عبد الهادي  -
مسممممتوى مهارات التواصممممل ا جتماعي لدى الط ب والطالبات     2015القرني العن هللا على العن هللا   -

 المنتامين في جامعة الملب عبد العزيز وع لتها ببعض المتغيرات الدالمغرافية  جامعة الملب سعودج
األمن القومي العر ي في عصممممممر العولمة ىا صمممممم   الداخلي لمواجهة العولمةى      2012ليله  علي   -

   مفتبة األنيلو المصرية  القاهرة  مصرج3ى
الميتمع المممدني العر ي لضممممممممممممممماالمما المواطنممة وحقوق ا نسمممممممممممممممان  مفتبممة األنيلو    2013  ليلممه  علي  -

 المصرية  القاهرة  مصرج
 إدارة الموارد الب رية  دار وائل  عمان  ا ردنج  1999حسين علي   محمد  عبات سهيلة  علي  -
 الموارد الب رية  مصرج  دارةعن تقييم ا داء  المنتدى العر ي   2012 نبيل  سارة  -
علم النف  الصممناعي والتنايمي بين النارية والتطبيل  دار    1999 الاسمممين حمدي الاسممين واخرون  -

 الاتاب الحديث  القاهرة مصرج
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 مي ت:
البرامت التدريبية في القطاا المصممممممرفي في فلسممممممطين والع وطمو   ميلة     2010ابو  رش شممممممريف    -

 جفلسطين  1  عدد1اليامعة العر ية ا مري ية للبحوث  جنين ميلد
غير الح ومية العاملة في لطاا   تالمسسممممسممممام مممماكل التدريب ا داري في    2010ثابت وائل محمد   -

   غزة  فلسطينج1العدد   12غزة  ميلة جامعة األزهر بغزة  سلسلة العلوم ا نسانية  الميلد 
فعالية تقييم ا داء وأثرم على اداء العاملين في شمممممر ات القطاا     2014  الحقيل خالد  العمري محمد  -

   السعودالةج2  العدد7الميلد  جامعة القصيم الخا  بالرياض  ميلة العلوم ا دارية وا لتصادالة 
ا جتماعي في   لألخصمممائيبرنامت تدريبي مقتر  لتنمية ا داء المهني     2020الماني شممميرين حسمممان    -

العمل مع جماعات الن ممممممممماى المدرسمممممممممي  ميلة دراسمممممممممات في الخدمة ا جتماعية والعلوم ا نسمممممممممانية   
   يوليو  جامعة حلون  مصرج1  الميلد51العدد

 
 أطروحات ورسائل

  ةتطبيقي تقييم برامت التدريب ا داري الممولة من الخار   دراسممممة     2004  ابو سمممملطان يوسممممي شممممفيل  -
على المسسممسممات غير الح ومية في لطاا عزة  رسممالة ماجسممتير في ا دارة  اليامعة ا سمم مية  عزة 

 فلسطينج
الممولة من الخار   رسممالة ماجسممتير    ا داري تقييم برامت التدريب     2004  ابو سمملطان يوسممي شممفيل  -

   اليامعة ا س مية  فلسطينجبا دارة
أثر التنمية ا دارية على    2011  تز سممعيري  ميد المصممري ابو شممقدم عزة  رزان ال ممي  الاسممين  مع -

األداء الو يفي في الوزارات الح ومية العاملة في محافاة نابل   رسمالة ماجسمتير في ا دارة  جامعة 
 النيا  نابل   فلسطينج

  اشمممممممممممممم مماليممات تقييم ا داء لمو في الفجممة الثممانيممة والثممالثممة في وزارة   2019   ابو لويممدر حمممدي ر حي  -
 التر ية والتعليم العالي الفلسطينية  رسالة ماجستير في ادارة ا عمال  جامعة الخليل  فلسطينج

ثر التدريب على اداء العاملين دراسممممممة حالة المسسممممممسممممممة الوطنية    أ2017أمحمد بلقاسممممممم  حا  نذار    -
 للتنقيب  رسالة ماجستير  جامعة لاصدي مر ا   ورللةج

الو يفي لمممدى معلمي الممممدارت    بممماألداءم ين ا داري وع لتمممه  الت   2008البلوي محممممد سمممممممممممممملممممان    -
الح ومية في محافاة الوجه  رسمالة ماجسمتير في الموارد الب مرية   لية ا دارة التر وية  جامعة مستة  

 السعودالةج
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  بديوانميدانية    ةدراسللعمال    الو يفيوأثرها على األداء    ا داريةالرلابة     2017  بليردو  خالد البوش  -
 مسسسات ال باب والرياض  رسالة ماجستير موارد ب رية  جامعة ام البوالي  اليزائرج

نام المعلومات على أداء المنامات دراسمممة ميدانية في شمممر ات التامين   أثر   2014 بن محمد هدى  -
التيارية وعلوم   باليزائر  أطروحة د تورام في العلوم ا لتصمممممممممممممادالة   لية العلوم ا لتصمممممممممممممادالة  العلوم

 التسيير  جامعة لسنطينة  اليزائرج
التدريب ومدى مسممماهمته في تحسمممين اداء المسسمممسمممة العمومية دراسمممة حالة     2013 بو غري   مية  -

 وزارة التهيجة العمرانية والبيجة  رسالة ماجستير في ا دارة العامة  جامعة اليزائر  اليزائرج
البرامت التدريبية للموارد الب مممممرية في المسسمممممسمممممة الصمممممناعية  رسمممممالة  تقويم     2018بو العلى نصممممميرة    -

 د تورم في تنمية الموارد الب رية  جامعة اليزائرج
ا عمال     بةدارةدور التاوين في تحسممممممممممين أداء العاملين  رسممممممممممالة ماجسممممممممممتير     2016  بودهان امينة  -

 جامعة لاصدي مر ا   ورللة  اليزائرج
دور التاوين في تحسممممين اداء العاملين  رسممممالة ماجسممممتير في ادارة ا عمال      2015  بوشممممليل امين  -

 جامعة لاصدي مر ا   مرللة اليزائرج
فاعلية برامت التدريب على رات العمل في رفع  فاءة أداء     2017 الحر ي عمر بن را ممممممي صممممممالح  -

ة على العاملين بقيادة لوات   دراسممممة ميدانيوالز زلالعاملين بفرق التدخل في حوادث انهيارات المباني  
 جامعة ناالف العر ية للعلوم ا منيةج -ة ماجستير الطوار  الخاصة للدفاا المدني وفروعهاج رسال

ت التدريبية التخصصية في تحسين اداء العاملين في هيجة ماندور البر    2013السعودن فهد بن حمد    -
في العلوم ا دارية  جامعة ناالف العر ية    التحقيل وا دعاء العام بمنطقة الرياض  رسمممممممممالة ماجسمممممممممتير

 للعلوم ا منية  الرياض السعودالةج
ثر التدريب الفعال على اداء العاملين في المصممارا السممودانية  رسممالة  أالسممنوسممي محمد هالة الطيب    -

 ج  السودانماجستير  جامعة السودان
ة الخدماتية  دراسممة حالة الو الة  تقييم اداء الموارد الب ممرية في المسسممسمم    2014عبد الرحمن يوسممفي    -

 التيارية  تصا ت اليزائر  ام البوالي  رسالة ماجستير في ا دارة تخص  مالية التأميناتج
ثر الثقافة التنايمية على مسممتوى ا داء الو يفي  رسممالة ماجسممتير في أ   2008ع اشممة اسممعد احمد    -

 ادارة ا عمال  اليامعة ا س مية  غزة  فلسطينج
دور التدريب في اداء العاملين  رسممممممممممممالة ماجسممممممممممممتير في ادارة ا عمال      2017عوض محمد علي   -

 جامعة ا مام المهدي  الخرطومج
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التغيير التنايمي على اداء المسسمممممسمممممة  دراسمممممة حالة مسسمممممسمممممة  وسممممميدار    أثر   2019فرحي الهام    -
ة محمد خيضممممر بسمممم رة   اوماشممممن بسمممم رة  رسممممالة ماجسممممتير في ا دارة تخصمممم  موارد ب ممممرية  جامع

 اليزائرج
ة الغر ية   ففي اليامعات الفلسممممممطينية العامة في الضمممممم  ناألكادالمييتقييم اداء     2014لينا    القواسمممممممة -

نموع  مقتر  باسمممممتخدام طريقة التغذالة الع سمممممية  رسمممممالة ماجسمممممتير في ادارة الموارد الب مممممرية  جامعة 
 الخليل  الخليل  فلسطينج

في   ماجسمممممتيردور التدريب في تنمية الموارد الب مممممرية  رسمممممالة     2019  ر كاهنة مصمممممايد   اهنة خاب -
 ادارة ا عمال  جامعة اكلي محند اولحا   اليزائرج

ت ا دارية القيادالة  دراسممممممممة  ادور تدريب الموارد الب ممممممممرية في بناء القدر    2012  مسممممممممتعود علي تااله  -
بغداد  اطروحة د تورام في اختصا  ادارة ا عمال   تطبيقية في ال ر ة العامة للصناعات الاهر ائية  

 جامعة سانت  ليمنت   بغداد  العراقج
دور البرامت تدريب الموارد الب رية في تحسين نوعية الخدمة بالمسسسة  رسالة    2009نايتي سامي    -

 ماجستير في علوم التسيير  جامعة لسنطينة  اليزائرج
سمممممين اداء العاملين دراسمممممة ميدانية بمسمممممت مممممفى تيلي ن  دور التدريب في تح   2020  ن ممممماش فضممممميلة  -

اليديد بادرار  رسمممممالة ماجسمممممتير في علم ا جتماا تخصممممم  تنايم وعمل  جامعة احمد دراالة ادرار   
 اليزائرج

ع لة التدريب بأداء األفراد العاملين في ا دارة الوسممممممممطى دراسممممممممة     2008نعمان عائدة عبد العزيز    -
ماجسمممتير في ادارة ا عمال  جامعة ال مممرق ا وسمممط للدراسمممات العليا  تعز  حالة جامعة تعز  رسمممالة  

 اليمنج
تقييم دور تدريب الموارد الب ممرية في تحسممين األداء الو يفي  رسممالة ماسممتر      2015  هتهات شممعيب  -

 جامعة لاصدي مر ا   ورللة  اليزائرج
 

 موالع إلاترونية
رية في لبنان  تأثير واهمية التدريب على اداء الفرد  مولع نقابة المتخصمممممممصمممممممين في ادارة الموارد الب ممممممم  -

   https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325&catidval=0والمسسممممممسممممممة   
 ج2021-9-20نار 

 

https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325&catidval=0
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