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Abstract 

 

This research is aimed at identifying obstacles that will 

determine the needs of training. The research primarily uses a 

yardstick consisting of 26 words to determine obstacles directed to 

the trainers. This study includes: Working on overcoming these 

obstacles in an academic and methodological manner; determining 

their inability to deal with these obstacles systematically; lastly, 

producing a conclusive and an academic study by identifying these 

obstacles in a correct manner. 

 الملخص 

هدفت الدراسة اىل معرفة معوقات حتديد دراسة االحتياج التدرييب من وجهة نظر املدربني واملدربات ، استخدم 
( عبارة ؛ ملعرفة ترتيب معوقات دراسة االحتياج التدرييب . كانت أعلي عبارة متوسطها 12الباحث مقياس مكون من )

( . جاءت درجات املعوقات بدرجة كبرية  ، ومن نتائج الدراسة: وجود 3.23( ، وأقل عبارة متوسطها )404احلسايب)
معوقات كثرية ومتعددة ، ومن توصيات الدراسة : التخطيط املسبق لتحديد االحتياجات التدريبية ، التعامل مع املعوقات 

 بشكل علمي ومنهجي ، والعمل على عالجها بشكل متوازن .
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جملة م( ، 1024وجهة نظرهم ،)( حممد العمايرة ، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االساسية ومديراهتا ومساعديهم يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف االردن من  1

 23، ص  4، ع 21، جملد  احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفس
 88م( ، عمان : دار املسرية  ، ص 1022، ) حتليل وحتديد االحتياجات التدريبية( بالل السكارنة ،  2
، مكة :  رسالة ماجستريهـ ( 2433) االلكرتونية،االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االبتدائية مبدينة مكة املكرمة يف ضوء متطلبات االدارة  السلمي،( منصور  3

 11جامعة ام القرى ، ص 
 44م( ، القاهرة : مطبعة النيل ، ص 2882، )االداريالتدريب يف تطوير العمل  عبدالفتاح، دور( حسني  4
 144م ( ، عمان : دار صفاء ، ص 1002)  إدارة املوارد البشرية ، شيخة،( نادر أبو  5

 مقدمة :

من العناصر املهمة يف جناح العملية التدريبية، فهي مرحلة مهمة لضمان جناح أي قرار بعد  ةاالحتياجات التدريبي
إجراء دراسة االحتياجات، وخاصة التدريب ، " فتحديد االحتياجات التدريبية ، مرحلة مهمة ، ودقيقة ، فأي نقص 

مما  إىل باقي خطوات التدريب ، وذلك هدر كبري يف اجلهد والنفقات ،حيدث يف مرحلة حتديد االحتياجات ينتقل أثره 
 .(1)يوَلد اجتاهات سلبية لدى املتدربني"

ويؤكد خرباء التدريب أن االحتياجات التدريبية " ال تقتصر فقط على جوانب اخللل أو القصور، ولكنها متتد 
ن هارات أو اجتاهات يراد تنميتها يف شخص أو عدد مأيضا إىل جوانب تطويرية معينة، فهي بذلك تعين معلومات أو م

 (2)األشخاص . " 

 موضوع الدراسة:

تعترب عملية حتديد دراسة االحتياجات من أهم اخلطوات يف العملية التدريبية، ويرى بعض خرباء التدريب " أهنا 
ويؤكد أحد خرباء التدريب، أن أمهية  .(3)ال حتظى باالهتمام الالزم من القائمني على اإلدارة واملسئولني عن التدريب "

حتديد االحتياجات التدريبية تكمن يف كوهنا تعترب عنصرا مهما وجوهريا يف عملية التدريب، وبالتايل هو شرط أساسي من 
 . (4)شروط تنمية املوارد البشرية بشكل عام؛ ألهنا تقرر طبيعة األهداف التدريبية كًما ونوعا واجتاها 

دريب ، إىل وقوع أخطاء من املختصني عند دراسة حتديد االحتياجات التدريبية ومنها : عدم ويشري خرباء الت
لى التخمني والتقليد ع القدرة على التمييز بني االحتياجات والرغبات التدريبية ، االعتماد يف حتديد االحتياجات التدريبية

، الرتكيز على االحتياجات التدريبية احلالية وإمهال املستقبلية منها ، عدم األخذ  بعني االعتبار اآلراء اليت 
 .(5)تبديها اإلدارة العليا والعاملني يف املنظمة عند التعبري عن احتياجاهتم التدريبية 
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 250، غزة : اجلامعة االسالمية ، ص  رسالة ماجستريم( ، 1004( حممود أبو حامد ، واقع التدريب يف وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر املتدربني ، ) 6

طيط علمي لالحتياجات التدريبية، باإلضافة إىل عدم وأشارت بعض الدراسات واألدبيات إىل عدم وجود خت
 .(6)إشراك املتدربني يف رسم اخلطط والربامج التدريبية بالشــــــــــــــــــكل املطلوب 

 تساؤالت الدراسة:

 حتاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل :

 المدربين والمدربات ؟ما معوقات تحديد دراسة االحتياج التدريبي من وجهة نظر 

 ويتفرع منه األسئلة التالية :

 ما املفاهيم املتعلقة بدراسة االحتياجات التدريبية  ؟ -2
 ؟ ةما ترتيب معوقات دراسة االحتياجات التدريبي -1
 ما طرق عالج هذه املعوقات ؟ -3

 : أهداف الدراسة
 معرفة املفاهيم املتعلقة بدراسة االحتياجات التدريبية . -2
 دراسة حتديد االحتياجات التدريبية. معرفة معوقات -1
 معرفة ترتيب معوقات دراسة االحتياجات التدريبية من وجهة نظر املدربني واملدربات. -3
 حتديد طرق عالج معوقات دراسة االحتياجات التدريبية . -4

 
 أهمية الدراسة :

 ضرورة معرفة معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية . -2
 حتديد االحتياجات التدريبية تساعد يف جناح خطة التدريب .معرفة معوقات دراسة  -1
 قلة الدراسات العلمية املرتبطة بدراسة االحتياجات التدريبية .  -3
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 14هـ ،2411، جدة : دار الشروق ، 2، ط املرشد يف كتابة االحباث ( حلمي فودة وعبدالرمحن عبداهلل ، 7
 283هـ ، ص2422، الرياض : مكتبة العبيكان ،  املدخل اىل البحث والعلوم السلوكية( صاحل العساف ،  8
،  28، جملد  ريموكاحباث الملستوى االدارة الوسطى واالدارة اإلشراقية بقطاع البنوك االردنية "  التدريبية( مجال أبو دولة و مريفت امني ، " واقع حتديد االحتياجات  9

 / 1003أ ، 3عدد 
 م  1020، غزة : جامعة االزهر ،  رسالة ماجستريواقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلكومية بقطاع غزة ،  السراج،( رجب  10

 منهج الدراسة:
قام الباحث باستخدام املنهج الوصفي" الذي يركز فيه الباحث على وصف ظاهرة معينة ممثلة يف املوقف الراهن، 

. ويطبق هذا املنهج ملعرفة" بعض احلقائق التفصيلية عن واقع (7)ظاهرة والعوامل املؤثرة فيها"فيقوم بتحليل خصائص تلك ال
الواقع.. كما أنه يساعد الظاهرة املدروسة اليت متَكن الباحث من تقدمي وصف شامل وتشخيص دقيق لذلك 

 (8)معني"عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى إصدار أحكام تقوميية على واقع 

 الدراسات السابقة:

قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة يف هذا اجملال، ومل جيد دراسة تناولت معوقات دراسة حتديد االحتياجات 
التدريبية، وامنا كلها تناولت حتديد االحتياجات بشكل عام يف ختصصات خمتلفة، وبعضها ذكرت املعوقات عرضا ضمن 

  ، وهي : الدراسة، ونذكر بعض منها

 (9)م( 1003)دراسة أبو دولة وأيوب ، -2
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية ملستوى اإلدارة الوسطى، ومن نتائج 
الدراسة: أكثر العقبات اليت تواجه املديرين يف عملية حتديد االحتياجات التدريبية، هي عدم وجود خطط إسرتاتيجية 

 واضحة لعملية حتديد االحتياجات التدريبية.وأهداف 
 (10)( 1020)دراسة السراج،  -1

هدفت الدراسة إىل معرفة واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلكومية بقطاع 
 غزة. ومن نتائج الدراسة: وجود جمموعة من معوقات عملية حتديد االحتياجات التدريبية وأمهها: 

 عدم وجود موارد مالية كافية. -2
 عدم وجود خطط واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية. -1
 عدم وجود نظام حيدد االحتياجات التدريبية. -3
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 121م ، ص  1005، لإلدارةالقاهرة : مركز اخلربات املهنية  ،التدريبمهارات أخصائي  توفيق،( عبدالرمحن  11
م ،  1008الزهر ، ، غزة : جامعة ا رسالة ماجستري( عزة رزق ،  واقع برامج التدريب يف املنظمات األهلية يف حمافظات غزة ) دراسة حتليلية يف ضوء معايري اجلودة (،  12

 14ص 
 32ص مرجع سابق ،( رجب السراج ،  13

افتقار القائمني على حتديد االحتياجات التدريبية للخربة يف تطبيق االساليب املختلفة لتحديد  -4
 االحتياجات التدريبية.

 قة باالحتياجات التدريبية:المبحث األول: المفاهيم المتعل
يف هذا و  يعترب حتديد االحتياجات التدريبية، أول خطوات التدريب املنظم، ألي منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشأة أو مؤسسة،   

ات التدريبية، جاملبحث نتطرق إىل عدة عناصر تتعلق باالحتياجات التدريبية؛ فاملطلب األول، عن مفهوم حتديد االحتيا
، ةاملطلب الثاين عن أمهية حتديد االحتياجات التدريبية، املطلب الثالث عن مصادر وطرق حتـــــــــــــــــــــديد االحتياجات التدريبي

 املطلب الرابع عن خصائص االحتياجات التدريبية ، املطلب اخلامس عن صعوبات حتديد االحتياجات التدريبية .
 المطلب االول: مفهوم تحديد االحتياجات التدريبية  
يف هذا املطلب يتم عرض مفهوم حتديد االحتياجات التدريبية، فعَرفها توفيق أهنا " عملية حتليل جماالت عدم    

فها رزق " ، كما عرَ (11)التوازن بني األداء املستهدف واألداء احلايل من ناحية والفرص التدريبية املتاحة من ناحية أخرى " 
. واضاف السراج  (12)أهنا العملية اليت يتم هبا حتديد وترتيب االحتياجات التدريبية واختاذ القرارات بشأن هذه االحتياجات " 

تعريفا؛ إذ يرى أهنا "العملية اليت من خالهلا يتم تشخيص الفجوة بني ما ميلك الفرد من معارف ومهارات واجتاهات حالية، 
. ويوافق الباحث على التعريف (13)ات واجتاهات مطلوبة ألداء عمله احلايل أو املستقبلي بفاعلية وكفاءة " وبني معارف ومهار 

 األخري كتعريف إجرائي ملفهوم حتديد االحتياجات التدريبية.
 المطلب الثاني: أهمية تحديد االحتياجات التدريبية:

 تدريبية تكمن يف عدة مستويات، يتفق الباحث مع رزق يف أن أمهية حتديد االحتياجات ال   
 وهي: 

 حتديد مستوى األداء املطلوب والنتائج املتوقعة لتحسني األداء. -2
 حتديد جمال التدريب املطلوب.  -1
 حتديد مستوى الفئة املستهدفة من التدريب. -3
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 15( عزة رزق ، مرجع سابق ، ص  14
 258م ، ص 1002، القاهرة : مكتبة عني مشس ،  إدارة املوارد البشرية( عادل الزيادي ،  15
 87(رجب السراج ، مرجع سابق ،  16

 .(14)وضع معايري اختيار الفئة املستهدفة، وضع معايري أسس لتقومي وقياس نتائج التدريب  -4
 ثالث: مصادر التعرف على االحتياجات التدريبية المطلب ال

زخرت األدبيات واملصادر يف جمال التدريب بذكر عدد من املصادر للتعرف على االحتياجات التدريبية، فمن 
 هذه املصادر: 
 التوصيف الوظيفي واملقارنة مبؤهالت وخربات شاغليها. -2
 معدالت األداء. -1
 تقارير الكفاءة. -3
 كفاءة وفاعلية العمل بوحداهتم.آراء الرؤساء حول   -4
 آراء العاملني حول مدى كفاءهتم وفاعليتهم يف العمل.  -5
 (15)تقارير التفتيش وأجهزة الرقابة  -2

 
 المطلب الرابع: خصائص االحتياجات التدريبية:

 هناك خصائص ترتبط باالحتياجات التدريبية وهي: 
 أخرى،  اختالف عملية حتديد االحتياجات التدريبية من منظمة إىل -2
 ختتلف االحتياجات يف منظمة ما عن االحتياجات التطويرية يف املنظمة نفسها  -1
 صعوبة حصر االحتياجات التدريبية احلالية واملستقبلية يف التطبيق العملي . -3
 (16)صياغة االحتياجات التدريبية على شكل أهداف تدريبية  -4

 
 المطلب الخامس: صعوبات تحديد االحتياجات التدريبية 

ختتلف صعوبات حتديد االحتياجات التدريبية من منظمة ألخرى ، حبسب طبيعة املنظمة وظروفها املالية والعملية 
 ، وحبسب أدبيات التدريب ، تكمن الصعوبات فيما يلي : 
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 248( بالل السكارنة ، مرجع سابق ، ص  17

 عدم مبادرة األقسام أو اللجان إىل حتديد احتياجاهتا التدريبية ،  -2
 اجات التدريبية ، التعجل يف تنفيذ الربامج بدون حتديد االحتي -1
 االهتمام بالكم دون النوع ،  -3
 إسناد عملية التدريب لغري املختصني ،  -4
 السعي خلفض تكاليف التدريب من خالل تنفيذ التدريب بدون دراسة االحتياجات التدريبية ،  -5
 تكرار نفس الربنامج يف كثري من خطط التدريب ،  -2
 عدم تلبية الربامج لالحتياجات التدريبية ،  -4
 عدم توافر البيانات الكافية للتدريب يف اجلهات املقدمة للتدريب ،  -8
 عدم اهتمام األفراد بالربامج وعدم االقتناع باألهداف ،  -8

 (17)اجتاه التدريب لتلبية االحتياجات املعرفية دون املهارية والسلوكية . -20
 

 المبحث الثاني : ترتيب معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 
ا املبحث يتم التعرف على ترتيب معوقات دراسة حتديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر املدربني واملدربات ، يف هذ

( مدرباً ومدربة ، ملعرفة ترتيب معوقات دراسة 80عبارة ( مت توزيعها على عدد ) 12من خالل عمل مقياس حيتوى على  )
 طات احلسابية ، مت ترتيب املعوقات حسب درجة املتوسط احلسايب ؛االحتياجات التدريبية ، ومن خالل استخدام املتوس

( . يتضمن هذا املبحث عرضاً لنتائج الدراسة اليت 3.23( وأقل متوسط حسايب )4.20حيث بلغ أعلى متوسط حسايب )
 ية ؟بما ترتيب معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدري مت التوصل إليها من خالل اإلجابة عن سؤال الدراسة: 

 

ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب للدرجات املستحقة لكل 
 من وجهة نظر أفراد العينة، وكانت النتائج كما يلي:دراسة تحديد االحتياجات التدريبية معوق من معوقات 
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 (4الجدول )

 المعيارية والترتيبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 للدرجات المستحقة لكل معوق من معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 

 العبارة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
درجة 
 المعوق

 الترتيب

8 
عدم قناعة العاملني واملستهدفني بأمهية دراسة حتديد 

 االحتياج
 2 كبرية 2.023 4.20

 1 كبرية 2.032 4.00 العلمي للمكلف بدراسة االحتياج التدرييبضعف التأهيل  8

 3 كبرية 0.884 3.88 التحفظ يف  التقارير السنوية 5

 4 كبرية 2.215 3.88 عدم وجود وصف وظيفي واضح 3

 5 كبرية 0.881 3.82 ضعف تطبيق أدوات مجع املعلومات 23

 2 كبرية 2.288 3.82 عدم وجود خطة إسرتاتيجية  2

 4 كبرية 0.814 3.82 ضعف الطريقة العلمية يف تفسري نتائج مجع املعلومات 25

 8 كبرية 2.113 3.85 إسناد دراسة حتديد االحتياج لغري املختصني 15

 8 كبرية 2.053 3.83 ضعف البناء العلمي ألدوات مجع املعلومات 20

 20 كبرية 2.028 3.82 عدم وجود سياسات وإجراءات لألعمال باملنظمة 1

 22 كبرية 2.048 3.80 تطبيق أدوات مجع املعلومات بشكل غري علمي 22

 21 كبرية 2.084 3.42 عدم معرفة املوظف ملساره املهين باملنظمة . 4
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13 
عدم وضع مسار مهين حبيث يساعد املوظف على احلصول 

 على مكان افضل باملنظمة .
 23 كبرية 2.034 3.42

24 
مناسبة جلمع املعلومات املناسبة لدراسة اختيار أدوات غري 

 حتديد االحتياج
 24 كبرية 2.028 3.43

 25 كبرية 0.822 3.28 اقتصار طلب املنظمة على مدخل يف دراسة االحتياج  21

24 
ضعف القدرة على حتديد التدريب املالئم املناسب 

 للموظف واملنظمة
 22 كبرية 2.200 3.28

 24 كبرية 2.122 3.28 عدم وجود هيكل تنظيمي 4

 28 كبرية 2.200 3.28 قلة املعلومات اخلاصة باملوظفني 2

 28 كبرية 2.058 3.24 عدم الربط بني رضا املستفيد وتوجهات املنظمة 28

 10 كبرية 2.041 3.55 صعوبة إجياد معيار تصنيف لالحتياج التدرييب للمنظمة 12

 12 كبرية 2.258 3.54 أزمة ثقة يف الشخص املكلف بدراسة حتديد االحتياج  14

 11 كبرية 2.032 3.53 صعوبة إجياد معيار تصنيف جيمع عناصر االحتياج التدرييب 10

12 
غياب الضوابط األخالقية لدى املختصني يف دراسة 

 االحتياج التدرييب
 13 كبرية 2.332 3.52

11 
التفريق بني  األهداف العامة والسلوكية عدم  القدرة على 

 الناجتة من دراسة االحتياج بدقة .
 14 كبرية 2.028 3.50

 15 متوسطة 2.115 3.32 صعوبة حتديد األفراد احملتاجني للتدريب 28

 12 متوسطة 2.122 3.23 عدم القدرة على حتديد مكان التدريب يف املنظمة 22
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات املستحقة لكل معوق من معوقات دراسة 2يبني اجلدول )
حتديد االحتياجات التدريبية من وجهة نظر أفراد العينة مرتبة تنازليا، حيث تراوحت قيم املتوسطات احلسابية هلا بني 

( )عدم قناعة 8معوق كبرية ،كان أعالها العبارة )(؛ حيث حصلت معظم العبارات على درجات 3.23 – 4.20)
( ودرجة 4.20العاملني واملستهدفني بأمهية دراسة حتديد االحتياج( ؛حيث حصلت على أعلى متوسط حسايب وقيمته )

( )عدم القدرة على 22( على درجة معوق متوسطة كان أدنامها العبارة )22، 28معوق كبرية، بينما حصلت العبارتان )
(، وهذا يدل على أن مجيع 3.23مكان التدريب يف املنظمة( حيث حصلت على أقل متوسط حسايب ، وقيمته ) حتديد

 .معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبيةهذه العبارات متثل 
 

 حيث مت استخدام التدريج التايل للداللة على متوسطات استجابات أفراد العينة على درجة املعوق:
 درجة املعوق املتوسط احلسايب

 قليلة جدا 2.80أقل من 

 قليلة 1.58 – 2.80

 متوسطة 3.38 – 1.20

 كبرية 4.28 – 3.40

 كبرية جدا فما فوق 4.10

 
 المبحث الثالث: طرق عالج معوقات دراسة تحديد االحتياجات التدريبية 

، حسب  االحتياجات التدريبيةيف هذا املبحث، يتم استعراض بعض طرق عالج معوقات دراسة حتديد    
 ترتيبها وفق املتوسط احلسايب .

 المعوق األول: عدم قناعة العاملين والمستهدفين بأهمية دراسة تحديد االحتياج
 ( ، وميكن عالج هذا املعوق من خالل األساليب التالية :4.20بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )  

 بأمهية دراسة االحتياجات التدريبية .التوعية العلمية واملهنية بشكل عام  -2
 توزيع النشرات اهلادفة بني العاملني واملستهدفني بضرورة تطبيق دراسة حتديد االحتياجات التدريبية . -1
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 المعوق الثاني: ضعف التأهيل العلمي للمكلف بدراسة االحتياج التدريبي
 عوق من خالل ما يلي :(، وميكن عالج هذا امل4.00بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق ) 

 زيادة الدورات التخصصية للعاملني يف هذا اجملال. -2
 إسناد هذه النوعية من الدراسات للمتخصصني ذوي اخلربة املهنية العالية. -1

 المعوق الثالث: التحفظ في التقارير السنوية
 :( ، وميكن عالج هذا املعوق من خالل مايلي 3.88بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 حتديد املعلومات املطلوبة يف دراسة االحتياجات التدريبية بدقة. -2
 توضيح متطلبات عملية دراسة االحتياجات التدريبية بدقة يف عملية االتفاقيات. -1

 المعوق الرابع: عدم وجود وصف وظيفي واضح
 (، وميكن عالجه من خالل ما يلي:3.88بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 التنظيمي من الناحية القانونية واإلدارية. مراجعة اهليكل -2
 طلب الوصف الوظيفي لكل وظيفة موجودة باهليكل التنظيمي  -1
 املقارنة بني الوظائف املوجودة يف الواقع مع وظائف اهليكل التنظيمي. -3

 المعوق الخامس: ضعف تطبيق أدوات جمع المعلومات
 عالجه مبايلي :( ، وميكن 3.82بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تدريب املختصني يف دراسة االحتياجات على اختيار األدوات املناسبة جلمع املعلومات. -2
 التعاقد مع اجلهات املهنية والعلمية املختصة يف عمل مجع البيانات واملعلومات. -1
 

 المعوق السادس: عدم وجود خطة إستراتيجية
 عالجه مبايلي :( ، وميكن 3.82بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 عمل توعية ونشرات خاصة بأمهية اخلطط اإلسرتاتيجية لنجاح الشركات. -2
 وضع خطة اسرتاتيجية عاجلة للمنشأة عند دراسة االحتياجات .  -1
 التأكيد على اجلهة املستفيدة بوجود خطة إسرتاتيجية . -3
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 المعوق السابع: ضعف الطريقة العلمية في تفسير نتائج جمع المعلومات
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.82ملتوسط احلسايب هلذا املعوق )بلغ ا

 إسناد تفسري نتائج حتليل البيانات للمختصني يف هذا اجملال . -2
 تدريب املختصني يف دارسة االحتياجات على حتليل البيانات بطريقة علمية . -1
 ل .مراجعة حتليل وتفسري نتائج النتائج من قبل املختصني واملهنيني يف هذا اجملا -3

 المعوق الثامن : إسناد دراسة تحديد االحتياج لغير المختصين
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.85بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 إسناد دراسة حتديد االحتياج للمختصني يف ذلك اجملال . -2
 إعادة تأهيل املكلفني بدراسة حتديد االحتياج علميا ومهنيا . -1

 البناء العلمي ألدوات جمع المعلوماتالمعوق التاسع: ضعف 
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.83بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 االستعانة باملختصني يف جمال اإلحصاء يف بناء األدوات العلمية. -2
 تأهيل دارسي االحتياجات يف جمال أدوات مجع املعلومات . -1
 

 مال بالمنظمةالمعوق العاشر: عدم وجود سياسات وإجراءات لألع
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.82بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تشجيع املنشأة الراغبة يف دراسة احتياجاهتا التدريبية على عمل وتنظيم السياسات واإلجراءات لديها. -2
 حماولة معرفة السياسات املطبقة باملنظمة من خالل املقابالت مع أصحاب الصالحية فيها . -1

 المعوق الحادي عشر : تطبيق ادوات جمع المعلومات بشكل غير علمي
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.80بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 التدريب على تطبيقها بشكل فعال . -2
 الربط بني دراسة االحتياجات والناحية العلمية يف تطبيق األدوات . -1

 ساره المهني بالمنظمة .المعوق الثاني عشر : عدم معرفة الموظف لم
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.42بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
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 تعريف املوظف حبقوقه وواجباته الوظيفية . -2
 عمل وصف وظيفي لكل الوظائف املعتمدة يف اهليكلة . -1

 لمنظمة .المعوق الثالث عشر : عدم وضع مسار مهني بحيث يساعد الموظف على الحصول على مكان أفضل با
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.42بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ضبط املسارات املهنية لكل الوظائف يف اهليكلة . -2
 توضيح املسار املهين لكل موظف. -1

 المعوق الرابع عشر : اختيار أدوات غير مناسبة لجمع المعلومات المناسبة لدراسة تحديد االحتياج
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.43هلذا املعوق ) بلغ املتوسط احلسايب

 حتديد األدوات املناسبة جلمع املعلومات . -2
 حتديد العالقة بني دراسة االحتياج واملعلومات املطلوبة ؛ لتحديد األدوات املناسبة  -1

 المعوق الخامس عشر : اقتصار طلب المنظمة على مدخل واحد في دراسة االحتياج
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.28ذا املعوق )بلغ املتوسط احلسايب هل

 إقناع املنظمة بأمهية مداخل حتليل دراسة االحتياج . -2
 التوضيح ألصحاب القرار بضرورة استخدام أكثر من مدخل . -1

 المعوق السادس عشر : ضعف القدرة على تحديد التدريب المالئم المناسب للموظف والمنظمة
 ( ، وميكن عالجه مبايلي :3.28بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ضرورة حتليل متطلبات الوظيفة املعتمدة يف اهليكلة  -2
 الربط بني مؤهالت املوظف ومتطلبات الوظيفة . -1

 المعوق السابع عشر: عدم وجود هيكل تنظيمي
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.28بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 لتسهيل أعماهلا. تشجيع املنظمات على عمل هيكل تنظيمي، -2
 التواصل مع أصحاب القرار؛ ملعرفة أسباب عدم وجود هيكل تنظيمي . -1

 المعوق الثامن عشر : قلة المعلومات الخاصة بالموظفين
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.28بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
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 مراجعة بيانات املوظفني إلجياد املعلومات اخلاصة هبم -2
 ومات من خالل املوظفني احلصول على املعل -1

 المعوق التاسع عشر : عدم الربط بين رضا المستفيد وتوجهات المنظمة
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.24بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 حث املنظمة على إجراء الدراسات الالزمة حنو رضا املستفيد -2
 تفويض اجلهات املهنية املتخصصة يف دراسة رضا املستفيدين . -1

 المعوق العشرون : صعوبة إيجاد معيار تصنيف لالحتياج التدريبي للمنظمة

 (، وميكن عالجه مبايلي:3.55بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )
 إجياد معيار تصنيف علمي يتم االتفاق عليه بني املختصني يف دراسة االحتياج التدرييب  -2
 الشركات واملنظمات .بناء معايري تصنيف االحتياجات بناء على أوضاع  -1

 المعوق الحادي و العشرون : ازمة ثقة في الشخص المكلف بدراسة تحديد االحتياج
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.54بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ضرورة بناء عالقة إجيابية بني أصحاب القرار واملختصني يف دراسة االحتياج  -2
 ياج وأمهيتهم يف جناح العمل التدرييب بيان دور املختصني يف دراسة االحت -1

 المعوق الثاني والعشرون : غياب الضوابط األخالقية لدى المختصين في دراسة االحتياج التدريبي
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.52بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 وضع ميثاق أخالقي للمختصني يف دراسة االحتياج التدرييب . -2
 حتديد عناصر امليثاق األخالقي من دراسة علمية أصيلة  -1

 المعوق الثالث والعشرون : عدم  القدرة على التفريق بين األهداف العامة والسلوكية الناتجة من دراسة االحتياج بدقة 
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.50بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 تياج بدقة .حتديد األهداف الناجتة من دراسة االح -2
 عرض صياغة األهداف على املختصني املهنيني  -1
 تدريب املختصني يف دراسة االحتياج على صياغة األهداف بشكل علمي  -3
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 المعوق الرابع والعشرون : صعوبة تحديد األفراد المحتاجين للتدريب
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.32بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 ومؤهالهتم العلمية واملهنية عمل بيان للموظفني  -2
 الربط بني املؤهالت ومسارات املوظفني املهنية -1

 المعوق الخامس والعشرون : عدم القدرة على تحديد مكان التدريب في المنظمة
 (، وميكن عالجه مبايلي:3.23بلغ املتوسط احلسايب هلذا املعوق )

 معرفة الظروف البيئية للشركة من حيث املكان والزمان -2
 معرفة احلالة املادية للمنظمة . -1
 حتديد املوازنة الالزمة ملكان التدريب من خالل قدرة الشركة املالية . -3

 خاتمة الدارسة

هدفت الدراسة اىل معرفة معوقات حتديد دراسة  حتديد االحتياج التدرييب من وجهة نظر  املدربني واملدربات، 
اس مكون من  التدريبة ، وحتديد املعوقات وترتيبها من خالل تطبيق مقي واستعرض الباحث املفاهيم املتعلقة باالحتياجات

( عبارة ،  موجهة اىل املدربني واملدربات، وبتطبيق بعض االساليب االحصائية ، مت ترتيب املعوقات ، حيث كان 12)
ة : العمل على ومن توصيات الدراس،  (3.23( ، وكان أقل متوسط حسايب ) 4.4اعلى متوسط حسايب ألعلى عبارة )

 عالج تلك املعوقات بطريقة علمية ومنهجية ، اجراء دراسات مشولية عن املعوقات يف كل جانب من جوانب التدريب .
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 هوامش البحث

حممد العمايرة ، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االساسية ومديراهتا ومساعديهم يف مدارس وكالة الغوث  .2
،  21 ، جملد جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النفسم( ، 1024الدولية يف االردن من وجهة نظرهم ،)

 23، ص  4ع
 88م( ، عمان : دار املسرية  ، ص 1022، ) تدريبيةحتليل وحتديد االحتياجات البالل السكارنة ،  .1
منصور السلمي، االحتياجات التدريبية ملديري املدارس االبتدائية مبدينة مكة املكرمة يف ضوء متطلبات االدارة  .3

 11، مكة : جامعة ام القرى ، ص  رسالة ماجستريهـ ( 2433االلكرتونية، )
 44م( ، القاهرة : مطبعة النيل ، ص 2882، )عمل االداريالتدريب يف تطوير ال حسني عبدالفتاح، دور .4
 144م ( ، عمان : دار صفاء ، ص 1002)  إدارة املوارد البشرية ،نادر أبو شيخة،  .5
رسالة م( ، 1004حممود أبو حامد ، واقع التدريب يف وزارة الزراعة الفلسطينية من وجهة نظر املتدربني ، ) .2

 250ية ، ص ، غزة : اجلامعة االسالم ماجستري
 14هـ ،2411، جدة : دار الشروق ، 2، ط املرشد يف كتابة االحباثحلمي فودة وعبدالرمحن عبداهلل ،  .4
 283هـ ، ص2422، الرياض : مكتبة العبيكان ،  املدخل اىل البحث والعلوم السلوكيةصاحل العساف ،  .8
مجال أبو دولة و مريفت امني ، " واقع حتديد االحتياجات التدريبية ملستوى االدارة الوسطى واالدارة اإلشراقية  .8

 / 1003أ ، 3، عدد  28، جملد  احباث الريموكبقطاع البنوك االردنية " 
اع غزة طرجب السراج، واقع عملية حتديد االحتياجات التدريبية للعاملني يف املنظمات غري احلكومية بق .20

 م  1020، غزة : جامعة االزهر ،  رسالة ماجستري، 
م ، ص  1005، القاهرة : مركز اخلربات املهنية لإلدارة، مهارات أخصائي التدريبعبدالرمحن توفيق،  .22

121 
عزة رزق ،  واقع برامج التدريب يف املنظمات األهلية يف حمافظات غزة ) دراسة حتليلية يف ضوء معايري  .21

 14م ، ص  1008، غزة : جامعة االزهر ،  سالة ماجسترير اجلودة (، 
 32رجب السراج ، مرجع سابق ، ص .23
 15عزة رزق ، مرجع سابق ، ص  .24
 258م ، ص 1002، القاهرة : مكتبة عني مشس ،  إدارة املوارد البشريةعادل الزيادي ،  .25
 38رجب السراج ، مرجع سابق ،  .22
 248بالل السكارنة ، مرجع سابق ، ص  .24
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