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 ملخص
أمهية معرفة املدرب لالحتياجات التدريبية وأثر تلك املعرفة يف التخطيط للتدريب  وحتليل احلايل على دراسة البحث يركز

املصارف التجارية  تواجهها اليت للتحديات ونظرا باملصارف التجارية الليبية. العاملنی ألداء األفراد املستمر والتحسنی
التحديات.  هذه ملواجهة مهمة مؤشرات هذه تعد   البشري للمورد املستمر املنافسة؛ التطوير مثل اخلارجية البيئة يف الليبية

 عملية يف االحتياجات التدريبية حتديد دور التايل: ما الرئيس التساؤل عن اليت بنی أيدينا أن جتيب الدراسة لقد حاولت
التالية يف حماولة  الدراسة أهداف تشكلت هذا التساؤل على ولإلجابة باملصارف التجارية الليبية؟ للتدريب التخطيط

 الفرد مستوى على التدريبية االحتياجات التدريبية، مث إبراز أمهية حتديد االحتياجات حتديد مفهوم على التعرف
حيث استخدم الباحثون املنهج االستقرائي يف حتديد االحتياجات التدريبية يف  .عام واملنظمة بشكل املختلفة واإلدارات

 النظرية لبناء اخللفية التخطيط لعملية التدريب، من خالل االطالع على املراجع والكتب والدراسات السابقة وذلك
 يف مهمة خطوة التدريبية االحتياجات ( أن حتديد1أمهها: ) ائجالنت من عدد إىل الدراسة البحث وتوصلت ملوضوع
( أن 3التدريبية. ) القرارات صناعة ترشيد أن االحتياجات التدريبية تسهم يف (2للتدريب املصريف. ) التخطيط عملية

 باملعرفة وتزوده أدائه يف القصور معاجلة على وتساعده الكفاءة لدى الفرد مستوى ترفع من االحتياجات التدريبية
 العاملنی أداء مستوى معرفة على واملشرفنی الرؤساء ( أن االحتياجات التدريبية تساعد4الالزمة للعمل. ) واملهارات

 ورأي االحتياجات رأي املوظف، حتديد مصادر أهم من علمية. ٕان بطريقة ومعاجلتها األدائية وحتديد الفجوة لديهم
 والشكاوى. والتقارير، واملالحظة، وحتليل املنظمة، الوظيفة، وحتليل ،األداء وحتليل املباشر، الرئيس

 
 المقدمة:

املكونة لنسيجه  من املسلم به أن كفاءة أية مؤسسة بنكية أو مالية تتوقف على قدرات ومهارات العاملنی وِفرق العمل
سة القوية يف تفرضها عليها املنافوتتساءل إن كانت قادرة على مواجهة التحديات اليت سْوف االجتماعي والتنظيمي. 

الية، فنن  املؤسسات الفرتة احل يفمير هبا العامل  اليتونتيجًة للتطورات والتغريات املتالحقة  .سوق التقنية والعلم واالبتكار
 عالبنكية تواجه العديد من التحديات اليت هتدد بقاءها واستمرارية نشاطها، ومع ذلك فنن  بعض هذه املؤسسات تستطي

أن تتجاوزها يف حنی أن بعضها يتعرض لإلفالس والزوال عند أدىن عقبات تواجهها، وبالتايل تظهر املشكلة يف كيفية 
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اختاذ القرار الذي يضمن هلذه املؤسسات مستوى أعلى من الكفاءة والفاعلية حىت يكتب هلا البقاء، واالستمرار، 
 والنجاح.

 جماالت إىل التدريب أن يتوجه جيب مؤثراً، اقتصادياً  عائداً  له يصبح فلكي للتدريب، البالغة األمهية من الرغم وعلى
 فيها املنظمات هتدر عديدة حاالت ففي فائقة، وعناية بدقة، وأسلوبه التدريب نوعية اختيار يتم وأن بعينها، مطلوبة
 قيمة حقيقية أي األمر حقيقة يف متثل ال ولكنها املدراء، بعض تستهوي تدريبية برامج على الكثري الثمنی واملال الوقت
زيادة  يف اليت تتمثل احلقيقية االحتياجات التدريبية التدريبية الربامج تعكس أن للغاية املهم من أنه أي والعاملنی. للعمل

تغفل  وأحيانا املطلوبة، نوعيات التدريب يف بالتخمنی اليت تكتفي املنظمات من كثري األفضل. وهناك واألداء اإلنتاجية
تدرييب  برنامج اختيار قبل املنظمات هذه أن تقوم للغاية املهم من لذا هبا، للعاملنی ضرورية تدريبية دورات عن عقد

االحتياجات  حتديد يف املطبقة الدقيقة العلمية املناهج تستخدم وأن لعامليها، التدريبية االحتياجات بتحديد تقوم أن ما،
 (.1986 التدريبية )عباس،

االحتياجات  كان حتديد فكلما للمنظمة، التدريبية االحتياجات إطار يف خيطط أن البد فعاالً  التدريب يكون وحىت
 الفرق التدريبية بندراك االحتياجات وتتحدد فعالية. أكثر التدريب أصبح كلما سليم علمي أساس على التدريبية خمططاً 

 هذا العمل، وذلك يؤدي الذي واملستوى الذي توصل إليه الفرد معنی عمل ألداء املطلوبة املهارة أو املعرفة مستوى بنی
 بنواحي بالتنبؤ وإمنا فقط احلايل بالوقت التدريبية االحتياجات تتعلق وال .الوظيفي األداء عناصر من أكثر أو عنصر يف

 التدريبية االحتياجات تقتصر ال كما ُمسبقاً، هلا التخطيط وحماولة املستقبل، يف حتدث أن ميكن اليت والنقص القصور
 تغيري ضرورة يصاحب ذلك ممن وما حيدث أن ميكن الذي التطور نواحي لتشمل متتد وإمنا فقط القصور جماالت على

 (.2002األفراد )القحطاين،  اجتاهات أو مهارات أو معلومات وتطوير
 

 :الدراسة أهداف
 :على التعرف إىل ةسالدرا هذه هتدف

 .التدريبية" االحتياجات حتديد مفهوم" . بيان1
 .عام بشكل واملنظمة واإلدارات املختلفة الفرد مستوى على التدريبية االحتياجات حتديد أمهية . توضيح2
 .التدريبية االحتياجات حتديد . توضيح أهم النماذج املستخدمة يف عملية3
 .التدريبية االحتياجات لتحديد املعلومات مجع الكشف عن أهم طرق .4
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 : الدراسة منهج
التدريبية ودورها  االحتياجات موضوع دراسة املنهج االستقرائي يف مستخدمنی النوعي األسلوب الباحثون على اعتمد

 املكتيب" املسح أسلوب النظري" املسار استخدامباملصارف التجارية الليبية، حيث مث  للتدريب التخطيط عملية يف
 الضوء تسليط يلي وفيما، السابقة، وذلك لتكوين خلفية الدراسة والدراسات واملصادر واملراجع الكتب على باالطالع

 الدراسة: يف جاء ما أبرز على
 

 مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية
للفرد.  املستهدف األداء ومستوى احلايل األداء مستوى بنی الفجوة على التدريبية االحتياجات حتديد مفهوم يستند
 مستوى وحتديد احلايل أدائه مستوى معرفة من بد ال للفرد التدريبية االحتياجات حتديد من نتمكن حىت أنه يعين وهذا

 نأخذ فيها التدريبية االحتياجات بتحديد نرغب واليت املختلفة اإلدارية املواقف الفرد. ويف من بلوغه املطلوب األداء
 على الفرد تساعد اليت التدريبية واإلمكانات الفرص توفر مدى وكذلك هأعال إليها املشار األداء فجوة االعتبار بعنی

املرغوب )معمار،  األداء مستوى إىل القصور أو الضعف من خيلو ال الذي احلايل املستوى من واالنتقال أدائه تطوير
2010.) 

ة معينة احملددة اليت حيتاجها فرد يف مؤسسة أو وظيف من املهارات واملعارف واالجتاهاتاالحتياج التدرييب" هو جمموعة 
( أو هو 2003:16من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية" )برنامج تنمية اجملتمعات احمللية، 

لقيام اجمموعة التغريات املطلوب إحداثها يف الفرد العامل يف بعض النواحي هبدف جعله صاحلًا لشغل الوظيفة املعينة و 
ية هذا النقص "تدريب" يتضمن إمكانية تغط "احتياج" يتضمن وجود نقص ما وربطه بلفظ بالعمل املطلوب منه، فلفظ
 عن طريق إجراءات معينة.

ومفهوم االحتياجات التدريبية يطبق على مجلة التغريات املطلوب إحداثها يف صفوف العاملنی مهاريًا ومعرفياً، بقصد 
من املشكالت اليت تعرتض طريق اإلنتاج، عرب السعي لتطبيق أسلوب منظم ملواجهة نقص أو قصور  تطوير األداء واحلد

ما يف جمال معنی، وهذا النشاط نوع من احلاجة إىل التحسنی يف األداء اإلنساين الذي ميكن تلبيته بواسطة التدريب 
 املنظم.

رد للنجاح يف أداء املهارة اليت جيب أن يتعلمها أو يكتسبها الف"املعرفة أو  إهنا فالتعريف املبسط للحاجة التدريبية يقول:
األعمال، وهذه احلاجة تأيت يف سياق" جمموعة من املتغريات اليت تتعلق بالعمل حالياً ومستقبلياً مما يتطلب األمر إحداث 

الت اليت تعرتض األداء ة املشكتغيريات متنوعة يف املعارف واالجتاهات واملهارات هبدف التطوير وتقوية االستعداد ملواجه
 (.218: 2006الباقي،  مبستوياته املختلفة" )عبد
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 جهة، من البشرية املوارد كفاءة ملستوى الراهن الوضع بنی ( االحتياجات التدريبية أهنا: الفجوة2009عقيلي ) وعرف 
 ثانية. جهة من والتصرفات السلوكيات أو املعارف، أو املهارات، يف سواء إليها الوصول املطلوب الكفاءة ومستوى

من م شخصياهتلتنمية  تدريب من املوظفون حيتاجه ما بأنه: التدريبية االحتياجات ( مفهوم2006) العزاوي وحدد
 الفنية. واملهارات السلوكية، واملعارف واملهارات والفكرية، واملعارف اإلدارية واملهارات املعارف

 أن كما التدريبية، ملواجهة االحتياجات يصمم أن جيب التدريب أن التدريبية األوساط يف قبوال األكثر املسلمات ومن
 أهداف مبثابة هي االحتياجات هذه ألن والربامج التدريبية، اخلطط لبناء االرتكاز حمور متثل وحصرها االحتياجات هذه

 علمي بنشاط يسبق أن يتحتم نشودةامل الفاعلية التدريب يكتسب ولكي تلبيتها وتغطيتها، إىل االسرتاتيجية تسعى
 الربامج تصميم بغرض التدريبية االحتياجات عن الدقيق الكشف أجل من والعملية الدراسة العلمية يعتمد هادف،

 (. 2002)الطعاين، الالحقة والدورات التدريبية
 يلي: إن هذه التفسريات املختلفة لالحتياجات التدريبية تقودنا إىل استنتاج ما

االحتياجات التدريبية متثل نواحي ضعف أو نقص فنية أو إنسانية، حالية أو حمتملة يف قدرات العاملنی أو  .1
 معلوماهتم أو اجتاهاهتم أو مشكالت حمددة يراد حلها.

االحتياجات التدريبية متثل أهدافًا للتدريب تسعى املنظمة إىل حتقيقها بناء على نتائج تقدير االحتياجات،  .2
 ال يكون إال إذا كانت هناك احتياجات تدريبية.فالتدريب 

 أمهية حتديد الفئة املستهدفة بالتدريب وترتيب االحتياجات حسب األولوية. .3
 أمهية حتديد نوع ومستوى التدريب املطلوب ومكان إجراء التدريب. .4
 اخل(... ية،مالأمهية حتديد جدول زمين لألنشطة التدريبية واملوارد املطلوبة للتدريب )موارد بشرية،  .5

للتدريب اإلداري  خطوات التخطيط من رئيسة خطوة التدريبية االحتياجات حتديد أن السابقة األدبيات من كما يستدل
 املطلوبة التغريات جمموعة تعين االحتياجات التدريبية للفرد. وأن املستهدف واألداء احلايل باألداء تتعلق وأهنا املصريف

 وتعترب أدائه. يف القصور وتاليف الفرد كفاءة رفع مستوى األداء وبالتايل رفع بقصد واالجتاهات واملهارات املعارف يف
 جتنب األخطاء إىل هبا االهتمام يؤدي حبيث للتدريب التخطيط يف األوىل اخلطوة االحتياجات التدريبية حتديد مرحلة
 فيها. للمشاركنی مناسبة غري تدريبية برامج على املال وهدر

 
 تحديد االحتياج التدريبي

حيدث االحتياج التدرييب عندما تكون هناك فجوة بنی األداء الفعلي للفرد أو املؤسسة واالجتاهات احملددة اليت حيتاجها 
 فرد يف مؤسسة أو وظيفة معينة من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

 فاالحتياج يعرب عن الفجوة بنی الوضع الراهن )ما هو كائن( والوضع املأمول أو املثايل )ما جيب أن يكون(. 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 6 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 
 : يوضح حتديد االحتياجات التدريبية.1شكل رقم:                          

 
 
 
 

 (.2010املصدر: )معمار، 
 
 
وإداء طبقنا هذا املفهوم على متدرب ما فنن ذلك حيدد )الفجوة يف القدرات(، وهي النقص يف املعارف واخلربات  

( مستويات ميكن 5ية يف املستوى املطلوب. وهناك )حتول دون القيام بأداء املهام الوظيف اليتوالسلوك واالجتاهات 
 (.   2010استخدامها لوصف مستوى شخص ما )معمار، 

 : يوضح مستويات املعارف والقدرات لألداء. 1جدول رقم:                          
  

 
 
 

 األداء املطلوب على النحو التايل:وميكن حتديد نوع التدريب بناًء على مستوى 
 : يوضح نوع التدريب املطلوب ملستوى األداء.2جدول رقم                       

 القدر املثايل من املعارف واملهارات واالجتاهات. اإلتقان 5
 معارف ومهارات واجتاهات لألداء الدقيق. الدقة  4
 واالجتاهات للقيام مبهام وظيفية.قدر مناسب من املعارف واملهارات  الكفاية  3
 قدر غري كاٍف من املعارف واملهارات واالجتاهات عن املوضوع. النقص 2
 ال ميلك أي معلومات عن املوضوع. االنعدام  1

 

 معرفة الشخص عن املوضوع معدومة متاماً.  االنعدام  1
 لكنها غري كافية.توجد بعض املعرفة العامة  النقص 2
 يوجد قدر مناسب من املعارف واملهارات للقيام باملهام لكن األداء غري فعال. الكفاية  3
 هو املستوى املطلوب لتحقيق دقة وانتظام األداء. الدقة  4
 هو اجلمع بنی الدقة والسرعة يف األداء. اإلتقان 5

 ما هو كائن
 ما يجب أن يكون الفجوة

االحتياجات  مستوى األداء الحالي

 التدريبية

 مستوى األداء المستهدف -

المهارات والمعارف اآلزمة ألداء  -

 العمل.
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وميكن وصف االحتياجات التدريبية بأهنا تتمثل يف الفجوة بنی مستوى األداء املتوقع لألفراد ومستوى أدائهم احلايل. 
وتعكس االحتياجات التدريبية وجود مشكلة ما يف املنظمة، ووجود هذه املشكلة يعين بالضرورة وجود حاجة ال بد من 

 (.2005حتديدها والعمل على إشباعها )توفيق، 
يب ر وحتديد هذه االحتياجات مُيك ن من التعرف على هذه الفجوة اليت متثل االحتياج التدرييب دراستها وحتليلها ملعرفة التد

 املطلوب. وعليه فنن هناك نوعان من االحتياجات التدريبية:
 االحتياجات احلالية: وهي االحتياجات التدريبية اليت ترتبط مبستوى األداء احلايل. .1
ا من خالل األفراد القائمنی هب التنبؤاالحتياجات املستقبلية: وهي االحتياجات املرتبطة باملستقبل، واليت يتم  .2

 (.319: 1996على اإلدارة واملنظمة )كامل، 
 : يوضح أسباب فجوات األداء يف املنظمات. 3جدول رقم:                        

 أسباب تنظيمية أسباب مادية أسباب تقنية أسباب بشرية
 نقص/عدم تناسب

 قدرا ت العاملنی 
عدم مالءمة التقنيات ملتطلبات 

 العمل
نقص/عدم صالحية 

 اخلامات
 عيوب اهلياكل التنظيمية.

ضعف/عدم رغبة العاملنی 
 يف العمل.

عدم/استيعاب العاملنی 
 خلصائص التقنيات.

نقص/ عدم صالحية 
 املعدات واآلالت.

قصور يف حتديد 
الصالحيات وعدم متكنی 

 العاملنی
تناقض خصائص الفرد مع 

 متطلبات العمل.
تها م مواكبتقادم التقنيات وعد

 حلركة التطوير يف األداء.
قصور يف تصميم أو عدم 

 صالحية مكان العمل.
شيوع املسئوليات وعدم 

 حتديدها بدقة.
 (.2010معمار، ;1996كامل، ) املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على       

 املنظمة هي:( أنَّ هناك ثالثة أنواع رئيسة من املشكالت ميكن أن تواجهها 2009ويرى الطعاين )
مشكالت حاضرة وواقعة: أي أهنا موجودة فعاًل يف املنظمة وميكن حلها عن طريق التدريب كمشكلة تأهيل  .1

 العاملنی اجلدد وتدريبهم على أساليب العمل يف املنظمة.
 مشكالت ُمقِبلة: أي أهنا ستقع يف املستقبل، ومثال ذلك حدوث تغريات يف البئية اخلارجية للمنظمة. .2
مشكالت عدم القدرة على التحديث: وهنا جتد املنظمة نفسها ال تتسم بالفعالية املطلوبة؛ األمر الذي يهدد  .3

 مستوى إجناز أهدافها واستمرارها. 
إن وجود هذه املشكالت يف املنظمة يعين بالضرورة أن هناك حاجات يف املنظمة، حالية أو مستقبلية تعاين منها 

( ميكن أن 2000يقودنا إىل االستنتاج بأن االحتياجات التدريبية كما يرى )أبوشيخة، ال بد من مواجهتها. وهذا 
 تتنوع يف اآليت:



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 8 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  احتياجات عادية تتعلق بتدريب املوظفنی اجلدد، وتدريب املوظفنی احلالينی ألغراض الرتقية أو النقل لوظائف
 أخرى وما شابه ذلك.

 م نسانية واقعية أو حمتملة يف مهارات العاملنی أو معلوماهتاحتياجات ملواجهة نواحي ضعف أو نقص فنية أو إ
 أو اجتاهاهتم، اي أهنا احتياجات ملواجهة مشكالت آنية أو حمتملة.

  احتياجات غري تقليدية، إذ قد ال جتد املنظمة نفسها أمام أية مشكلة تقليدية، عادية كانت أو غري عادية، إال
 مثال.  أهنا قد تعاين من تدين مستوى الفعالية

 إنَّ املعىن احلقيقي لعملية حتديد االحتياجات يقوم على حمورين رئيسينی:
 . حمور اإلمكانيات والفرص التدريبية.2. حمور األداء.                                    1

 : يوضح مصفوفة املوقف اإلداري لتحديد االحتياجات التدريبية.2شكل رقم:                 
 

 الالزمة                                                                                            
                                                                                          

 الفرص التدريبية                                                                                           
                                                                                             

 احلالية                                                                                             
 
 

 املستهدف                         األداء                         احلايل                
                     

ولشرح هذا الشكل ميكننا أن نقول بأن الدائرة األوىل تضم مؤسسات متميزة لديها وضوح كامل يف املعايري واجلداول  
وفر الفرص املادية والبشرية اليت ت اإلمكانياتوضوعة لذلك. كما لديها وخطط العمل املتعلقة باملستقبل واجلداول امل

 .الالزمةالتدريبية 
أما الدائرة الثانية فتضم املؤسسات اليت لديها وضوح كامل يف متطلبات التدريب الالزمة وفقًا خلطط ومعايري وجداول 

عدم  الوفاء هبذه االحتياجات. قد يكون ذلك بسببميكن من خالهلا  زمنية حمددة. إال أن  الفرص التدريبية احلالية ال
 توفر اإلمكانيات املادية والبشرية جلهاز التدريب الداخلي.

األداء المستهدف 

)+( 

 (-الفرص الالزمة )

األداء المستهدف  

)+( 

الفرص الالزمة   

)+( 

 (-األداء الحالي )  

الفرص الالزمة 

)+( 

 (-)األداء الحالي  

 (-الفرص الالزمة )

1 

2 

4 

3 
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الدائرة الثالثة تضم املؤسسات اليت ليس لديها أي تصور علمي حمدد عن معايري األداء أو نظام الفعالية الكلية وطبيعة 
ها كما أنه ليس لديها سوى الفرص التدريبية احلالية واليت مت حتديدأدوات القياس الالزمة ملدخالت العمل املختلفة.  

 عادة يف شكل رقمي ليس له أي داللة أو معىن سوى إضافته )كرقم( يف التقارير السنوية هلذه املؤسسات.
ة، إال أهنا يالدائرة الرابعة وتشمل مؤسسات لديها وفرة يف الوسائل واملعدات واألجهزة التدريبية وكذلك الكفاءات البشر 

-22: 2009ال تتوفر لديها الرؤية االسرتاتيجية أو املنهجية املتعلقة برسالة التدريب أو رسالة املنظمة ككل )توفيق، 
24                    .) 

 باعتبارها التدريبية حتديد االحتياجات مير عرب أن جيب املصارف، يف العاملنی تواجه اليت املشكالت حتديد وعليه فنن 
 على بناء وعلمي، واقعي أساس على التدريبية مبنياً  االحتياجات حتديد يكون أن التدريب. ويشرتط خطوات أوىل

 .وحتسينها تطويرها املطلوب النواحي ميكن حتديد حىت واملنظمة والفرد الوظيفة لواقع عملية دراسة
 

 مستويات تحديد االحتياجات التدريبية:  
االحتياجات التدريبية الالزمة، تعد املستويات التالية أهم املؤشرات لتحديد االحتياجات ولتحقيق هدف جودة حتديد 

 :التدريبية
 المستوى األول. تحليل األهداف االستراتيجية للبنك 

 حيث تغطي مجيعها آجال زمنية يضع البنك أهدافه االسرتاتيجية الكلية على شكل رسالة ورؤية وأهداف طويلة املدى
 ادة ما تتسم باملرونة ملواجهة املتطلبات اليت تفرزها التغريات املتسارعة يف عامل األعمال، ويكون هلذه األهدافخمتلفة. وع

ات اليت حتدث على ومع استصحاب التغري  تأثرياهتا املباشرة على الدور الذي ينبغي على العاملنی القيام به لتحقيقها.
ملطلوب حتقيقها دراسة مستمرة، ومن مث استنباط القدرات واملهارات مستوى املهن يصبح من الالزم دراسة األهداف ا

الالزم توافرها يف العاملنی، ومتثل هذه القدرات واملهارات الالزمة احتياجًا تدريبيًا جبب الوفاء به وفقًا لصيغة "مسارت" 
(SMART). 

 المستوى الثاني. تحليل الوظائف:
ظائف األساسية لتحديد االحتياجات التدريبية، إذ تكشف عملية حتليل الو تشكل عملية حتليل الوظائف احدى الوسائل 

وإذا ما أمكن التعرف على املسارات الوظيفية  يف البنك القدرات واملهارات الالزمة ألداء املهام لكل وظيفة من الوظائف
يبية املناسبة لشغل وظائف لتدر املستقبلية ميكن ليس فقط حتديد االحتياجات التدريبية اآلنية بل ميكن تصميم اخلطط ا

  املستقبل.
 
 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 10 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 الفرد(: تحليل)األداء المستوى الثالث. تحليل نتائج تقييم 
تتمثل هذه العملية يف تقييم أداء العاملنی وحتديد مناطق القوة والعمل على تدعيمها عرب وضع خطة تدريبية مستصحبة 

على  تقييم األداء يف التعرف على نقاط الضعف يف األداء والتعرفاملسارات الوظيفية املتاحة أمام العاملنی، كما يسهم 
 أسبابه ووضع اخلطة التدريبية الالزمة لالرتقاء باألداء ملستوى يفوق املتوقع.

يبية للعاملنی على در مما جاء أعاله خنلص إىل مقرتح يُعرب  عن اجملاالت اليت ميكن عن طريقها حتديد االحتياجات الت
 : النحو التايل

 .االختيارحتديد االحتياجات التدريبية من خالل نتائج وتوصيات جلان  .1
 .)حتليل الوظائف( حتديد االحتياجات التدريبية من خالل املهام والواجبات الوظيفية اليت ميارسها العامل فعلياً  .2
 .حتديد االحتياجات التدريبية من خالل نتائج وتوصيات تقييم األداء .3
 .لوظيفي(احتديد االحتياجات التدريبية من خالل سلم الوظائف )متطلبات الوظائف األعلى يف السلم  .4
 . كل اجملاالت األخرى اليت تراها اإلدارة التنفيذية العليا .5
 حتديد االحتياجات وفقاً ألهداف البنك ورؤيته االسرتاتيجية.  .6

ج التدرييب مستويات إدارية، فنننا نقرتح مراعاة درجة االحتيا أن الوظائف بالبنك قد مت تقسيمها إىل ثالثة  وبافرتاض
 لتطوير القدرات واملهارات املقرتحة على النحو التايل:

                                                                                                             بالوظيفة:املستويات اإلدارية حسب ترتيب ورودها لتقييم مستوى املهارة أو القدرة املطلوبة ألداء األعمال املتعلقة 
 . املستوى األول: )اإلدارة العليا(.1

 . املستوى الثاين: )اإلدارة الوسطى(.2

 . املستوى الثالث:)اإلدارة التنفيذية(.3

 عناصر االحتياجات التدريبية
 التدريب معرفة مسئويل على عناصر رئيسة يتعنی ثالثة يف تتمثل أهنا يتضح تعريف االحتياجات التدريبية خالل من

تلك  توضيح يلي وفيما تغيري. إحداث أي يف البداية نقطة تغيريه ميثل يراد خصائص ما معرفة ألن منها، خصائص كل
 :(1992 العناصر كما يراها )صادق،
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 الذي يستطيع احلد إىل واستيعاهبا فهمها مع جديدة معارف وأفكار على احلصول هبا املعلومات: ويقصد .1
املنظمة للعمل، واستيعاب  اللوائح معرفة مثل عملياً، منها واالستفادة املعرفة هذه عن يعرب أن الفرد عنده

 .الفرد حتسنی أداء إىل تعلمها حبيث يؤدي معنی، مبوضوع متعلقة حقائق معلومات أو
نفس  واستخدام بطريقة أكثر فعالية حديثة وسائل استخدام على القدرة اكتساب العامل وتعىن :املهارات .2

 يف والتفاعل الصحيح املمارسة عاملنی رئيسينی مها توافر عليها للحصول ويلزم كفاءة. أكثر بطريقة الوسائل
 .املوقف التدرييب

 ومبعىن املواقف بطريقة جديدة، األشخاص أو أو األشياء به اكتساب نزعات للتصرف حنو املقصود :السلوك .3
تثبيت  قبل يتطلب حمو عادات واجتاهات قدمية وهذا جتاهها. إجيابية فكرية عادة أو مسلك ذهين تكوين آخر

 ترسيخ يف كبري املتدربنی دور من الكبرية بل إن للمشاركة وحدها املعرفة تكفي ال وهنا االجتاهات اجلديدة،
 فقط، املعرفة حد توقف عند تغيرياً  االجتاهات تعترب يف تغيري يصحبها ال يف املعرفة زيادة وكل االجتاهات، هذه

 (.2005يفعله )توفيق،  وما الفرد يقوله بنی ما انفصال يكون هناك وبالتايل
 

   أهمية تحديد االحتياجات التدريبية
على حتديد النقص  الربامج التدريبية، حيث تساعدتعترب عملية حتديد االحتياجات التدريبية مدخاًل طبيعيًا لتصميم 

الذي ينبغي تعويضه عن طريق التدريب، وذلك من خالل اختيار نوع التدريب املناسب والفئات املستهدفة بالتدريب، 
 (.24: 1999وبالتايل ختفيض النفقات وتقليل التكاليف )أيوب، 

 نتيجة التدريب كان التدريب، فنذا خطوات باقي إىل العنصر سوف ينتقل بالضرورة هذا يف حيدث إن أي خلل 
العملية  مبراحل للقيام األساسية اخلطوات أولويات من وجعله عملي واقع إىل هذا االحتياج ترمجة فاألوىل معنی الحتياج

 (.1990التدريبية )زاهر، 
 وبالتايل هلم املناسب ونوع التدريب تدريبهم املطلوب األفراد إىل إشارهتا يف التدريبية االحتياجات حتديد وتكمن أمهية

 املرجوة األهداف وحتقيق األداء وحتسنی للتدريب الصحيح التقييم على منهم. وكل ذلك يساعد املتوقعة النتائج حتد د
 تتحقق ال تدريبية برامج تنفيذ إىل بالنتيجة يؤدي سوف التدريبية لالحتياجات خاطئالعملية التدريبية. وكل حتديد  من

 (.2002واملال )الغامدي،  واجلهد الوقت إىل إهدار وتؤدي منها افاألهد
 البشرية املوارد احتياجات ختطيط وتقييم بشكل سليم إال إذا متمَّ ذلك عن طريق التدريبية االحتياجات حتديد ميكن وال

 حيث من وحمتوياته التدرييب الربنامج بأهداف األوىل التدريبية بالدرجة االحتياجات هذه ربط وبالتايل وحتليلها ودراستها
 (. 2006واختيار املتدربنی )توفيق،  التدريبية األساليب
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وتساعد االحتياجات التدريبية يف بناء عالقات مع املتدربنی قبل االلتقاء هبم يف املوقع التدرييب، ويتم ذلك عادة من 
 بانة. اخلاالستالحتياجات سواء كانت باهلاتف أو خالل استخدام إحدى أدوات مجع املعلومات الالزمة لتحديد هذه ا

(Silberman, 1999. P: 8 .) 
 

 تصنيف االحتياجات التدريبية
 كما أن الباحثنی والعاملنی لديها. لظروف العمل طبقاً  أخرى إىل منظمة من وتتباين االحتياجات التدريبية تتنوع

 خالهلا، من ينظرون اليت الختالف الزوايا نظراً  التدريبية، االحتياجات أنواع حتديد يف بالتدريب خيتلفون املهتمنی
يصنف االحتياجات  االحتياجات التدريبية. فبعض الباحثنی أنواع حتديد يف عليها يعتمدون اليت وباختالف األطوار

واحتياجات  العمل، كفاءة لرفع األفراد واحتياجات تشغيلية لتحسنی أداء احتياجات تدريبية اهلدف إىل ضوء يف التدريبية
إىل  الزمن يف ضوء أو مجاعية ، وأخرى احتياجات فردية التدريب إىل كثافة يف ضوء أو املنظمة، فاعلية لزيادة تطويرية

 التدريب إىل مكان ضوء يف أو املدى، بعيدة احتياجات مستقبلية أو املدى احتياجات قريبة أو احتياجات عاجلة،
التدريب  طريقة يف ضوء أو التدريب وهيئات مراكز على تعتمد وأخرى الداخلية اخلربة تشبعها تدريبية احتياجات

 (.1986 وآخرون، نظرية )حريب معرفية واحتياجات تدريبية إىل احتياجات تدريبية تطبيقية، وأسلوبه
 وفق ياجات التدريبيةاالحت تلك اليت تقسم فهي االحتياجات التدريبية ألنواع واستخداماً  التصنيفات شيوعاً  أكثر أما 

 واحتياجات الفرد. وفيما واحتياجات اجلماعات، واحتياجات الوظيفة، احتياجات املنظمة إىل اإلداري التنظيم معيار
 منها: نوع لكل توضيح يلي

ويتم  أهداف املنظمة، من وتستمد شاملة، احتياجات كلية احتياجات املنظمة متثل :المنظمة احتياجات .1
حتديد احتياجات  نتائج استخدام وميكن املنظمة، تطوير بعض أشكال طريق االحتياجات عن هذه تلبية

 :يف املنظمة
 .بأهداف املنظمة االحتياجات التدريبية ربط. أ

 .العاملنی باحتياجات التدريب لألفراد احتياجات املنظمة ب. ربط
 اخلارجية". البيئة املنظمة" على تؤثر اليت اخلارجية القوى ج. حتديد

 تدريب وتطوير األشخاص احملتاجنی إىل لتحديد القرارات اخلاصة على يؤثر احتياجات املنظمة حتديد أن ويالحظ
 )اهلواري، التدريب والتطوير عملية من تبقى ما على إلقاء الضوء يف ويفيد تدريب، إىل حتتاج والوظائف اليت لقدراهتم،
1992:) 
 .الوظيفة حسب نوع الصعوبة بالغ أمراً  أو سهاًل  أمراً  يكون قد االحتياج من النوع هذا :الوظيفة . احتياجات2

 حيث يتم سهلة تكون العملية مشاهدهتا، ميكن عقلية مهارات حركية على تعتمد اليت الوظائف التشغيلية فمثالً 
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 مث احليوية. املهام من مهمة كل ألداء املعارف واملهارات الالزمة وحتديد واملهام، الوظيفي للمجال حتليل إجراء
 أثناء جيري ما بسبب أن تعقيداً  أكثر فهي للوظائف اإلدارية بالنسبة أما .للعمل األداء النموذجي معايري حتديد
أو وجدانية  عمليات عقلية، على يشتمل حيث أنه مالحظته السهل من يكون ال املوظف لواجبات وظيفته تأدية
 (.2010به )معمار،  اخلاصة ةاالحتياجات التدريبي حتديد يف الدقةالوظائف يتطلب  من النوع وهذا

احتياجات املنظمة واحتياجات  من كل من سهولة األكثر احتياجات األفراد حتديد : يعتربالفرد . احتياجات3
واجلسمية،  بتحليل اخلصائص العقلية التعرف عليها حيث ميكن حتديداً، أكثر االحتياجات تعترب فهذه اجلماعة،
 عبارة العاملنی. فاحتياجات الفرد لألفراد السابق واألداء واملهارات واملعارف والدافعية، والتدريب واخلربة والتعليم

 بأعمال تكليفه أو مستقباًل، التطورات بالعمل تلحق أن بعد أو احلايل، عمله من تنبع تلك االحتياجات اليت عن
 املهارات واملعارف واالجتاهات اليت بتحديد معرفته االحتياجات ميكن من النوع وهذا مثاًل، أكرب بسبب الرتقية

املنظمة )اخلطيب،  يف واملستقبلية واجبات وظيفته احلالية يؤدي أن يستطيع حىت تطويرها على الفرد يعمل جيب أن
1995.) 

 
 نماذج تحديد االحتياجات التدريبية

 أو متجانسة جمموعات بسهولة ضمن تصنيفها دون حتول وبصورة التدريبية، االحتياجات حتديد مناذج تعددت لقد
 اآلتية: املداخل يف حصرها ميكن عام وبشكل إاًل أنه منسجمة،

 Dugan Laird) دوجان لريد ) . منوذج1
جوة بنی فويطلق عليه لقب" منوذج الفجوة بنی أداءين"، وهنا حيدد القائم على حتديد االحتياجات التدريبية، حتديد ال

 مستويات األداء الفعلية )األداء احلايل( واألداء املعياري )املستهدف( ليتم على أساسها حتديد تلك االحتياجات، ويركز
 على التدريبية االحتياجات حتديد عملية على مجع املعلومات عن املنظمة اليت تواجه مشكلة ما، وتشمل النموذج هذا

     ):2000التالية )عساف،  اخلطوات
 املنظمة يف املشكلة عن املعلومات مجع. 
 الفجوة(. يكون أن ينبغي وما كائن هو ما بنی األداء مقارنة( 
 األداء يف فجوة وجود عدم أو وجود اكتشاف. 
 التدريبية. الفجوة أمهية تقدير 
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 ((Joseph Prokopenkoبروكوبنكو وجوزيف  (Milan Kubr)كوبر ميالن . منوذج2
 ويتألف املنظمة، املوظفنی ومتطلبات حاجات على الرتكيز على التدريبية لالحتياجات حتديده عند النموذج هذا ويقوم

 التدريبية الربامج ملعلومات بتطوير وتنتهي مشكالت التنظيم باكتشاف تبدأ األساسية، املقومات من سبعة من النموذج
 (.1996األردين،  اإلدارة التنظيم )معهد ملشكالت حلوال تعترب واليت التدريبية وغري

 (Peter pipe) وبيرت بايب ( (Robert magerمنوذج روبرت ميجر. 3
ووفقًا هلذا النموذج فنن القائم على حتديد االحتياجات التدريبية حيلل أداء العنصر البشري، ويسأل اثين عشر سؤاالً 

ص واألداء املطلوب؟ وهل هذا التناقض مهم؟ وهل مثة نقعند قيامه هبذه العملية وهي: ما التناقض بنی األداء الواقعي 
يف املهارة؟ وهل متكن العاملون من أداء أعماهلم بنجاح يف املاضي؟ وهل تستخدم املهارة املطلوبة مرات متعددة؟ وهل 

غري  لمثة طريقة أبسط ألداء العمل؟ وهل ميلكون من املقومات ما يعينهم على أداء وظائفهم؟ وهل يوقع العقاب بشك
مقصود على األداء املرغوب فيه؟ وهل ترتتب مكافآت معينة عندما يؤدي العاملون أعماهلم؟ وهل مثة أمهية حقيقية 
ترتتب على أداء األعمال بشكل صحيح؟ وهل مثة عقبات تقف يف وجه األداء؟ وما القيود املفروضة على احللول 

 (.164-162: 2005املمكنة؟ )حسنی، 
 (Allen Bernstein) نستاين. نموذج الين بير 4
يتمثل هذا النموذج يف اختيار اسرتاتيجية تتصل باالحتياجات املرتبطة بالكفاءات وتتعلق بتحليل األداء، وحتديد  

علقة االحتياجات التدريبية واملتمثلة يف األداء املرغوب فيه، مت التمييز بنی االحتياجات املتعلقة بالتدريب واالحتياجات املت
 (.31: 2004)الطعاين،  ل األخرى، انتهاًء بتحديد األهداف التدريبيةبالعوام

 . النموذج المتكامل5
تُفصل االحتياجات التدريبية عن فلسفة املنظمة واألهداف األساسية، كما أنه ال يركز على  وفقًا هلذا النموذج ال 

ر فهو يقوم على حتليل املنظمة من وقت آلخموضوع األداء؛ ألن ذلك يهمل إىل حد ما االحتياجات اخلاصة باإلبداع، 
وعلى املستوينی الكلي واجلزئي ال كتشاف ظواهر وأعراض املشاكل اليت تعاين منها املنظمة، مث حتليل هذه األعراض 
وبلورهتا يف صورة مشاكل حمددة، وحتديد املستوى الذي تقع فيه املشكالت، والعمل على فرزها لتحديد االحتياجات 

 (.97-96: 2006)العزاوي،  التدريبية
 

 التدريبية االحتياجات لتحديد البيانات جمع أساليب
 التنوع هذا ويأيت االحتياجات التدريبية، حتديد يف استخدامها هبدف البيانات جبمع اخلاصة والطرق األساليب تتنوع 

 حصر يلي وفيما فيها. العاملنی املنظمة وعدد حجم أو بساطتها أو االحتياجات تعقد درجة مع ليتناسب والتباين
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واليت تتمثل يف الطرق  التدريبية االحتياجات بتحديد اخلاصة البيانات جلمع كأساليب واستخداماً  شيوعاً  األكثر للطرق
 التالية:
 عن عبارة وهي استخداماً، البيانات مجع وسائل أكثر من (: وتعدQuestionnaire) Theاالستبانة  .1

وهتدف االستبانة  قد تكون مفتوحة أو حمددة اإلجابة. واليتمن األسئلة  جمموعة تتضمن استمارات أو بطاقات
 حيث التطبيق واالستخدام مبرونة االستبانة وتتميز التدريبية. االحتياجات للحصول على البيانات للتعرف على

 األساليب )الصرييف، من بغريها مقارنة للوقت وتوفرياً  وتكلفة جهداً  أهنا أقل كما ومجاعياً، فردياً  تطبيقها ميكن
2009.) 

والشخص نفسه ومع  التدريب خبري بنی الشخصية باملواجهة املقابلة وتتم (The Interview): املقابلة .2
 كاملة ودقيقة معلومات على احلصول خالل من التدريبية، ماتهعلى احتياجا التعرف بقصد رئيسه املباشر

 عن أسباب كافية معلومات على للحصول للموظف الفرصة وتتيح البيانات أمهية وتقييم تقدير من متُكن
 اليت والثبات للمعلومات الصدق من مزيًدا ويعطي لديه النفسية الناحية يشبع ما وهذا وأهدافها، املقابلة

 من املقابلة سلبيات من وعلى الرغم لديه. املفهومة غري النقاط فرصة الستيضاح للموظف تتيح يقدمها، كما
: 2001استخدامًا )أبوشيخة،  املعلومات مجع أكثر أساليب من تعترب أهنا إال للتكلفة وارتفاع للوقت طول

270.) 
 عند املوظف سلوك وتسجيل مبالحظة التدريب مسؤول يقوم وفيها :Observation) (Theاملالحظة  .3

 العمل. وتتميز بقواعد املوظف التزام السلوك، ومدى وقوع تصاحب اليت املواقف والعالقات وخمتلف حدوثه،
 تلقائًيا، مما سلوكهم يكون أن أي املالحظة. حتت هم ممن التعاون من نوع أي تتطلب ال بأهنا املالحظة
 فقد طويٍل، لوقت عليها احتياجها يعاب أنه إال . أكربمصداقية  عليها احلصول يتم اليت املعلومات يكسب

 بعض أحيانا تتدخل أن كما ميكن يالحظه، الذي السلوك يربز حىت طويلة فرتة مسؤول التدريب ينتظر
صحيحاً  ليس الباحث يالحظه ما يكون وبذلك املالحظة، أثناء واملواقف السلوك على تؤثر اليت الوقتية العوامل

  (.168: 2007)السيد، 
 من خرباء االستشارية اللجان (: تشكل(Consultation Committessاالستشارية:  اللجان .4

 عنها لكي الكافية املعلومات دراستها، ولديهم املطلوب أو الوظيفة بالنشاط وخربة عالقة وثيقة، ومسؤولنی هلم
 هذه دقيق. وتتكون بشكل التدريبية الوظائف، واحلاجات هذه منها تتكون واألعباء اليت املهمات يقرروا

ذلك. ومن  إىل ضرورة دعت إذا خارجها من وأعضاء بشكل أساسي، املنظمة داخل أعضاء من من اللجان
 خطوط األفراد؛ وتقوي من بنی عدد والتفاعل املدخالت مكلفة؛ وتتيح وغري نسبياً  أهم مزاياها: أهنا بسيطة

 آراء على تعتمد التحيز، ألهنا من نوع على العملية. أما من عيوهبا فهي تنطوي يف بنی املشاركنی االتصاالت
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 صورة من فقط جزء واحد ظهور عنها ينتج التنظيمية؛ وقد أو الفردية نظرهم وجهة من هؤالء املستشارين
 (.73: 1997للمجتمع )عبدالوهاب،  متاما ممثلة ال تكون قد اللجنة ألن نظرا االحتياجات التدريبية؛

 لتقومي نظم املنظمات بننشاء قامت معظم : لقد(Evaluation of performanceاألداء ) تقومي .5
 هذا يتجاوز الذي األداء ملكافأة وأساساً  األداء، األدىن ملعايري احلد حتقيق لضمان وسيلة األداء، ولكي يكون

 االعتماد ميكن أساساً  األداء تقومي حتليل من عليها احلصول يتم املعلومات اليت أن تكون األدىن. وميكن احلد
باحتياجات التدريب والتطوير  ملحوظات تتعلق لألداء تقومي أي حتليل االحتياجات حيث يتضمن يف عليه

الفجوات  النظم اجليدة وحتدد الوظيفة. واجبات ومهام أداء تقوميات عن مالحظات أو إىل باإلضافة للعاملنی،
 (.318: 2002املرغوب فيه )اخلطيب،  املطلوب أو األداء ومستوى احلايل االحنرافات بنی األداء أو

: تتمثل مهمة هذا األداء يف تسهيل عملية (Documents and Records)الوثائق والسجالت باملنظمة  .6
احلصول على البيانات واملعلومات األساسية عن النقص واخللل يف املعلومات واملهارات واالجتاهات لدى املوظفنی عن 
 طريق السجالت والوثائق املختلفة للمنظمة وذلك لتحديد االحتياجات التدريبية للموظفنی ومن أمهها: دليل القوى

  (.90: 1996)ياغي،  التقارير الدوريةالعاملة ودليل الوصف الوظيفي للوظائف واملالكات الوظيفية للمنظمة و 
 

 التدريبية  االحتياجات تحديد معوقات
 تصل املنظمة لكي هلا املناسبة احللول وضع من بد ال تواجهنا العديد من املعوقات التدريبية االحتياجات حتديد عند
وميكن حصر  واحملددة الفعالة التدريبية األهداف إىل الوصول وبالتايل تستطيع وسليم احتياجاهتا بشكل دقيق حتديد إىل

 :فيما يلي 2003) وضحها )بطاينة، املعوقات كما أهم هذه
 .علمي بشكل التدريبية االحتياجات حتديد أ. عدم 

 .ةالتدريبي االحتياجات حتديد بأمهية املنظمات إدارات وعي ب. عدم
 .االحتياجات لتحديد الكايف إعطاء االهتمام والوقت دون التدريبية الربامج تنفيذ يف ج. السرعة
 .التدريبية الربامج يف الكيف دون بالكم د. االهتمام

 :منها املعوقات من عدداً  2005: 355) ؛ توفيق،244:  2007من )السيد، كال وأضاف
 .للمنظمة التنظيم اإلداري بناء مستويات كل على العاملنی لكل التدريبية االحتياجات حتديد عملية مشول ه. عدم 
 الوصول التدريبية، تستهدف االحتياجات لتحديد ككل التدريبية للعملية واضحة وسياسات خطط وجود و. عدم 

 .عليها ومتفق حمددة أهداف حتقيق إىل
 :منها املعوقات من عدداً ( 169  2009:)الصرييف، أيضاً  وأضاف



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 1, No: 1, 2015 

           

 
 17 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 حتديد عملية لكي تنجح أنه مبعىن تعاوين: نشاط أهنا على التدريبية االحتياجات حتديد عملية إىل النظر عدم .1
 .والعاملنی التدريبية االحتياجات تقوم بتحديد اليت واجلهة اإلدارة من كل تعاون ينبغي التدريبية، االحتياجات

 دائمة االحتياجات التدريبية أن حنی يف النمط، بنفس واحدة ومتكررة بأهنا عملية التدريبية لالحتياجات النظر .2
 مستمرة عملية حتديد االحتياجات عملية وبالتايل تعترب العمل، وطرق بسبب تغري ظروف والتغري، التنوع

 .ومتنوعة
 يف أساسياً  مصدراً  املوظف يعترب حيث الوظائف واملسؤوليات املنوط هبا، يؤدي الذي تعاون املوظف عدم .3

 .التدرييب االحتياج لتحديد الالزمة ى املعلوماتعل احلصول
 يعود وذلك من املنظمات كثري يف التدريبية االحتياجات حتديد عملية إليها تستند اليت البيانات يف القصور .4

 :منها أسباب لعدة
o املعلومات يف التقارير ونظم القصور. 
o ومعاجلتها البيانات مجع يف احلديثة األساليب استخدام عدم. 
o االحتياجات حتديد عملية لنجاح البيانات بأمهية التدريب مسؤول وأ املدير وعي نقص. 

ملنظماهتم واليت  التدريبية االحتياجات حتديد عند التدريبية العملية خمططو فيها يقع قد األخطاء اليت وهناك العديد من
 كما يلي:: 2010: 404) أبوشيخة،(أوضحها 

 يلحق أن يف ما مدير يرغب فقد التدريبية، الرغبات وبنی التدريبية االحتياجات بنی التمييز على القدرة عدم .1
يكون  ما بقدر الشخص، لذلك حقيقية تدريبية احتياجات ليس إلشباع معنی برنامج يف معه العاملنی أحد

 الربنامج. هذا مبثل االلتحاق يف رئيسه رغبات أو الشخص هذا حتقيق رغبات ذلك من أجل
 احتياجاهتم عن التعبري عند املنظمة يف العاملنی أو العليا اإلدارة تبديها اليت لآلراء الدقيق الفحص عدم .2

 .غري ضرورية نفقات وحتمل جهد بذل إىل يؤدي قد مما التدريبية،
 حنی يف التدريب، خالل من هلا حل إجياد ميكن املنظمة تواجهها اليت املشكالت خمتلف بأن اخلاطئ االعتقاد .3

 ومسؤوليات واجبات ألداء الالزمتنی واملهارة املعرفة ضعف أو انعدام إىل أسباهبا يف تعود ال مشكالت هناك إن
 .ما وظيفة

 .لالحتياجات حتديد إجراء من بدال أخرى ملنظمات والتقليد والتخمنی احلدس على االعتماد .4
 .دقيق غري التحديد جيعل مما املستقبلية التدريبية االحتياجات وإمهال احلالية التدريبية االحتياجات على الرتكيز .5
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 :والتوصيات الدراسة ونتائج الخالصة
 حتديد مصادر عرض مت الدراسة وكذلك أهداف وحتديد وفوائدها التدريبية االحتياجات مفهوم استعراض مت لقد

 املعوقات بعض ورصدت .التدريبية االحتياجات املعلومات لتحديد مجع وأدوات وأساليب ومناذج التدريبية االحتياجات
 .أدناه املدرجة النتائج إىل التدريبية. وتوصلت الدراسة االحتياجات حتديد تواجه اليت
 

 :الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم
 .املصريف للتدريب التخطيط عملية يف مهمة خطوة يعترب التدريبية االحتياجات . حتديد1
 .التدريبية القرارات صناعة يرشد علمية بطريقة التدريبية االحتياجات حتديد .2
 وتزويده أدائه يف معاجلة القصور على ومساعدته للفرد الكفاءة مستوى رفع التدريبية االحتياجات حتديد . حتقق3

 .للعمل الالزمة واملهارات باملعرفة
 الفجوة لديهم وحتديد العاملنی أداء مستوى معرفة على واملشرفنی الرؤساء االحتياجات التدريبية حتديد يساعد .4

 .علمية بطريقة ومعاجلتها األدائية
 وحتليل األداء، وحتليل الرئيس املباشر، ورأي رأي املوظف، أمهها ومن االحتياجات حتديد مصادر من العديد هناك .5

 .وغريها الوظيفي الرضا وعدم والغياب، الدوران، ونسبة والشكاوى، والتقارير، واملالحظة، املنظمة، وحتليل الوظيفة،
 وتقومي واملالحظة، االستقصاء، واملقابلة، وتشمل استخداماً  األكثر املعلومات مجع وسائل على إمجاع شبه هناك .6

 واللجان. النقاشية، واحللقات واالختبارات، األداء،
  

 :التوصيات
 :يلي ما بضرورة الدراسة توصي

 لالرجتال منعاً  للتدريب باملصارف التجارية الليبية التخطيط يف األساس واعتبارها الفعلية التدريبية االحتياجات .حتديد1
 .التدريبية الربامج طرح يف العشوائية أو
( SWOTحتليل بيئة املنظمة سوات ) أساليب مثل التدريبية االحتياجات حتديد يف احلديثة األساليب . استخدام2

 . وغريها اجلماعات مشاكل الوثائق، وحتليل وحتليل الذايت والتحديد الكامريا وأسلوب
النماذج  هذه من املعنية ظروف املنظمة يناسب ما واختيار املختلفة التدريبية االحتياجات حتديد مناذج على االطالع .3

 واالستناد عليها يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية.
 بأسس التدريبية االحتجاجاتحتديد  مرحلة من ابتداءً  التدريبية العملية إلجناز وهادفة واضحة مراحل . اعتماد4

 .املستمر إجراء التحسنی هبدف التدريبية العملية بتقومي وانتهاءً  علمية
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 باستخدام الكفيلة القدرات ولديهم اجملال التدرييب يف واخلربات العالية املهارات ميتلكون خمتصنی مدربنی تووفر  .5
 التدريب. يف التقنيات احلديثة أفضل
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