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املقدمة :

حتظ��ى تنمية املوارد البش��رية باهتمام املنظمات وذل��ك ملا هلا من دور يف 

رسم السياسات ووضع األهداف وحتقيقها ، ويعترب التدريب األسلوب البارز 

يف هذه العملية، حيث يس��اهم يف رفع ق��درات العاملني وزيادة إنتاجيتهم، 

وإنطالق��ًا م��ن أهمية التدري��ب ودوره ، ف��إن دول جملس التع��اون تتبنى يف 

خططها التنموية برامج تدريبية لتطوير قدرات موظفيها ليكونوا قادرين 

على ممارسة مهامهم الوظيفية بفاعلية وكفاءة . ولكي حتقق عملية 

التدري��ب العوائ��د املرج��وة ، فإنه من املهم أن تس��تند إىل حتدي��د اإلحتياجات 

التدريبي��ة وف��ق منهجية علمية مدروس��ة ، ويف س��بيل ذل��ك مت إعداد هذه 

املنهجي��ة م��ن أج��ل تطبيقها يف األجه��زة احلكومية بدول جمل��س التعاون 

العربية. لدول اخلليج 
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 ــ املصطلحات:
ً
أوال

 1. املعـرفة :
ه��ي اإلدراك والوع��ي وفه��م احلقائ��ق أو اكتس��اب املعلومة عن طري��ق التجربة أو 

التعليم  .

 2. املهارة : 
ه��ي أداء مهم��ة أو نش��اط مع��ني بص��ورة مقنع��ة وباألس��اليب واإلج��راءات املالئمة 

وبطريق��ة صحيحة.

 3. السلوك:
ه��و كل األفع��ال والنش��اطات اليت تصدر ع��ن الفرد س��واًء كانت ظاهرة أم غ���ر 

ظاهرة ، أو نش��اط يصدر عن اإلنس��ان س��واًء كان أفعاال ميكن مالحظتها وقياسها 

كالنش��اطات الفس��يولوجية واحلركي��ة أو نش��اطات تت��م عل��ى حنو غ���ر ملحوظ 

. كالتفكر 

 4. التدريب : 
هو تطوير قدرات املوظف من املهارة واملعرفة والسلوك مبا يتالئم مع مهامه الوظيفية. 

 5. بطاقة الوصف الوظيفي: 
هي الوثيقة اليت تتضمن مس��مى وأهداف وواجبات ومسؤوليات الوظيفة، وشروط 

شغلها من املؤهالت العلمية واملهنية واخلربة واملعارف واملهارات والسلوكيات.

 6. املشاريع الرئيسية : 
 هي األعمال الرئيسية اليت تناط إىل اجلهة للقيام بها لتحقيق أهدافها املؤسسية.

 7. جماالت التدريب: 
ه��ي نوعي��ة الربامج التدريبية اليت ترف���ع من معارف ومهارات وس��لوك املوظف ألداء 

مهمت��ه الوظيفية على أكمل وجه
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 ـــ مفهوم وأهمية حتديد االحتياجات التدريبية :
ً
ثانيا
	: مفهـوم حتديد االحتياجات التدريبية

ه��ي ع���ملية حتدي��د الفج��وة يف األداء ب��ني املس��توى احلال��ي للموظف ومس��توى 

األداء املرغ���وب ب��ه حالي��ًا أو مس��تقباًل ، وم��ن خالهل��ا يت��م حتدي��د الربام��ج التدريبية 

املطلوبة لس��د ه���ذه الفجوات.

	: أهمية حتديد االحتياجات التدريبية
إن عملية حتديد االحتياجات التدريبية حتقق الكثر من املزايا ، منها :

	1.	ربط أهداف التدريب بأهداف املنظمة احلالية واملستقبلية.

	2.	حتديد مستوى القدرات )املهارات واملعارف( املطلوبة لتنفيذ املهام الوظيفية.

	3.	رفع كفاءة العاملني يف تأدية األعمال املوكلة إليهم.

	4.	رف�ع كفاءة ختطيط الربامج التدريبية وتصميمها وتقييمها .

	5. توفر الوقت واجلهد واملال .

	6. إتاحة فرص تدريبية للموارد البشرية بطريقة عادلة .

 ـــ متطلبات جناح عملية حتديد االحتياجات التدريبية :
ً
ثالثا
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ــد  ــات مــن أجــل حتدي  ـــــ أدوات مجــع املعلومــات والبيان
ً
ــا رابع

ــة : ــات التدريبي االحتياج

 ـــ اخلطوات التنفيذية لتحديد اإلحتياجات التدريبية 
ً
خامسا

لنجاح عملية حتديد اإلحتياجات التدريبية ميكن األخذ باخلطوات التالية :

اإلدارة العليا    .1
ض��رورة تب��ي اإلدارة العلي��ا مش��روع حتدي��د اإلحتياج��ات التدريبي��ة 

كإس��راتيجية م��ن اس��راتيجيات اجله��ة 

فريق العمل    .2
تش��كيل فري��ق عم��ل م��ن املختص��ني يف جم��االت التدري��ب والتطوي��ر والعم��ل 

للقي��ام بتحدي��د اإلحتياج��ات التدريبية .
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مجع البيانات    .3
يت��وىل الفري��ق مج��ع البيانات وف��ق األدوات ال��يت مت حتديده��ا ، والنم��اذج املرفقة 

بالتنس��يق مع ذوي اإلختص��اص يف اجلهة .

حتليل البيانات  .4
يتوىل الفريق حتليل البيانات بالتنسيق مع ذوي اإلختصاص يف اجلهة .

إصدار تقرير حتديد اإلحتياجات التدريبية    .5
يق��وم الفريق بإع���داد التقرير النهائ��ي متضمنًا اإلحتياج��ات التدريبية للجهة من 

خالل اخلطوات الس��ابقة وذل��ك متهيدًا إلعداد خطة التدريب .

 ــــ منهجية حتديد االحتياجات التدريبية :
ً
سادسا

ترتكز منهجية حتديد االحتياجات التدريبية على ثالثة حماور رئيسة ، هي: 

1. حتليل اجلهـة ) منوذج رقم 1 ( :

ويتضمن دراسة اجلهة من حيث اجلوانب التالية:

	 قرار أو مرسوم اإلنشاء واإلختصاصات العامة للجهة

	. الرسالة والرؤية وأهداف وقيم اجلهة واخلطة اإلسراتيجية

	. املشاريع الرئيسية

	التوجهات العامة والتحديات

2. حتليل الوظائف واملهمات ) منوذج رقم 2 ( :
يت��م حتلي��ل الوظيفي��ة م��ن خ��الل بطاق��ة الوص��ف الوظيف��ي ال��يت تب��ني أهدافه��ا 

وواجباتها ومس��ؤولياتها ومهامها ودراسة املؤهالت العلمية واخلربات العملية املطلوبة 

لش��غل الوظيف��ة ، وحتديد مس��توى الق��درات الالزمة لشغ���ل الوظيفة.
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3. حتليل املوارد البشرية ) منوذج رقم 3 ( :
يت��م حتلي��ل أداء املوظ��ف من خ��الل حبث م��دى قدرت��ه عل��ى أداء مهام��ه الوظيفية 

احملددة يف بطاقة الوصف الوظيفي من حيث املهارات واجلوانب املعرفية والس��لوكية 

، كذلك معرفة الربامج التدريبية الس��ابقة اليت التحق بها املوظف ومدى تأثرها على 

أداء واجباته ومسؤولياته ومهامه الوظيفية وحتديد املهام اليت يستحق التدريب عليها 

وفق اجملاالت احملددة .
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منوذج رقم 1

حتديد االحتياجات التدريبية على مستوى اجلهة

إرشادات استخدام النموذج:

	 يستوفى هذا النموذج من قبل فريق العمل من خالل الوثائق واملستندات ذات 
الصلة واملقابلة مع اإلدارة العليا للجهة .

	 أهمية توفر كافة املعطيات الواردة يف النموذج الستكمال حتديد 
االحتياجات التدريبية للجهة.

اسم الجهة :

تحديد االحتياجات التدريبية للجهة
 )القدرات الالزمة ألداء املهام(

قرار/ مرسوم إنشاء الجهة واالختصاصات الرئيسية
الرؤية والرسالة والقيم واألهداف

القرار/املرسوم

االختصاصات الرئيسة

الرؤية

الرسالة

القيم

األهداف

التوجهات العامة

مالحظة: يتم تعبئة النموذج بحسب البيانات املدرجة
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منوذج رقم 2

حتديد االحتياج التدريبي على مستوى الوظيفة

إرشادات إستخدام النموذج:
 يس��توفى ه��ذا النم��وذج م��ن قب��ل إدارة امل��وارد البش��رية يف اجله��ة وفري��ق حتدي��د 

االحتياج��ات.

 أهمي��ة توف��ر كافة املعطيات الواردة يف النموذج الس��تكمال حتديد االحتياجات 

التدريبية للجهة.

 أن تتضم��ن بطاق��ة الوص��ف الوظيف��ي قي��اس مس��توى الق��درة املطلوب��ة ألداء املهام 

. الوظيفية 

أوال : معلومات عامة ، تعبأ من املوارد البشرية يف اجلهة :

الخبرات املطلوبة لشغل الوظيفة الجهة التابعة للوظيفة املسمى الوظيفي

رقم الوظيفة املؤهل العلمي لشغل الوظيفة

ثاني��ا: حتدي��د االحتي��اج التدري��ي بالنس��بة إىل مه��ام الوظيف��ة والق��درات املطلوب��ة 
ومستواها ، يعبأ من فريق حتديد االحتياجات التدريبية بالتعاون مع عينة ممثلة من 

املس��ئولني عن الوظيفة :

مستوى الـقـدرة املطلوبة ألداء 
املهمة

القدرات املطلوبة ألداء املهمة 
حسب بطاقة الوصف

مهام الوظيفة حسب بطاقة 
الوصف الوظيفي

متقدم متوسط أسا�سي
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منوذج رقم 3

حتديد االحتياج التدريبي على مستوى أداء املوظف
 ملهامه الوظيفية والفعلية

إرشادات استخدام النموذج :

	يس��توفى هذا النموذج من قبل إدارة املوارد البش��رية ، والرئيس املباش��ر للموظف 

يف اجلهة وفريق حتديد االحتياجات التدريبية .

	أهمي��ة توف��ر كاف��ة املعطي��ات ال��واردة يف النم��وذج الس��تكمال حتدي��د 

االحتياج��ات التدريبي��ة للجه��ة.

	يتوىل فريق العمل مسؤولية ربط املهام الوظيفية مبجاالت التدريب.

أواًل: معلومات عامة تعبأ من قبل إدارة املوارد البشرية يف اجلهة :

الدرجة / املرتبة املسمى الوظيفي القسم  اإلدارة اسم املوظف

  
)
ً
البرامج التدريبية التي التحق بها املوظف)سابقا املؤهل العلمي رقم الوظيفة 

تفاصيل املشاريع  املشاريع املسندة للموظف
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ثاني��ا: حتدي��د مس��توى ق��درة املوظ��ف يف أداء امله��ام الوظيفي��ة يعبأ من قب��ل الرئيس 

املباش��ر) األعم��دة م��ن 1 إىل 3 تنقل من من��وذج رقم 2(

 أهمية التدريب
)5 مهم جدا، 1 

أقل أهمية(

االحتياج 
التدريبي

مستوى القدرة لدى املوظف
املستوى 
املطلوب

القدرات 
املطلوبة 
ألداء املهمة

املهام الوظيفية 
حسب) الوصف 
الوظيفي- املهام 

الفعلية –
املشاريع(

يرا
كث

ت 
عا

وق
لت

ز ا
او

ج
يت

ت
عا

وق
لت

ز ا
او

ج
ت

ت
عا

وق
لت

 با
في

ي

يا
زئ

 ج
ت

عا
وق

لت
 با

في
ي

ين
س

ح
ى ت

 إل
ج

تا
ح

ي

م 
قد

مت

ط 
س

تو
م

ي 
�س

سا
أ

ثالثًا : حتديد االحتياج التدريي بالنسبة ملهام املوظف ، يعبأ من قبل فريق العمل :

املهام املتعلقة األهمية املستوى املطلوب
القدرات املطلوبة ألداء 

املهمة
الرقم
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منوذج رقم 4

اخلطة التدريبية املقرتحة للجهة

يعبأ من قبل فريق العمل :

خطة التدريب السنوية املقترحة بناء على دراسة االحتياجات التدريبية 

االحتياجات التدريبية للموظف )اسم املوظف(

المسمى الوظيفي: القسم: اإلدارة: 

االحتياج الرقم
البرنامج األهميةالمستوىالتدريبي

المقترح
ساعات 
التدريب

التكلفة 
التقديرية 

)د.ب(

مزود 
التدريب

تاريخ 
االنعقاد

1 

2 

4 

ساعة تدريبيةسمجموع الساعات التدريبية للموظف 

وحدة العملةصمجموع التكلفة للموظف 



تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


