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ت                                                                                                    ً          ملسز ادازة املىازد البشٍس  العابدًًد. داهيا ٍش

 :سادستلااملحاضسة 

ت س املىازد البشٍس ب وجطٍى  جدٍز

ب   :مفهىم الخدٍز

تحهد مخطط ٌستهد لت مىظمت للمىظف والىحداهيت  والسلىهيت  ف الجىاهب املعسفيت واملهاٍز بطٍس

خطط لخىفيره بدكت لخحليم الاهداف املسحىة  ومىهجيت ٍو  

ب ومفهىم الخعليم  الفسق بين مفهىم الخدٍز

ب     :مفهىم الخعليم هما ًلى و ًىحد فسق بين مفهىم الخدٍز

الىظيفت هحد أدوى لخمىيىه مً الليام  بأعباء  هى جصوٍد املخدزب باملعازف التي جخطلبهاالخعليم:  •

 هره الىظيفت.

ب:  • يهدف إلى جحسين املعازف واملهازاث واملىاكف )أو الاججاهاث( لهرا املىظف ليي ًؤدي الخدٍز

 .مهامه بشيل أفضل وبفعاليت أهبر

ـب الخعليم امللازهت  الخدٍز

 ألاهداف

 

جخالءم ألاهداف مع حاحت الفسد واملجخمع بصفت 

 .عامت

أهداف سلىهيت محددة لخجعل العاملين أهثر هفاءة 

 .وفعاليت في وظائفهم

 .محخىي عام وشامل املحخىي 
 لحاحت العمل 

ً
بي محدد جبعا محخىي البرهامج الخدٍز

 .الفعليت

لت املدة  .كصيرة .طٍى

 أسلىب ألاداء واملشازهت والخطبيم واملمازست. .أسلىب الخللي للمعازف الجدًدة ألاسلىب

اججاهاث و معلىماث ومهازاث .معازف ومعلىماث املياسب  
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ب  الاهداف العامت للخدٍز

الاهداف املعسفُت -1  

ت -2 الاهداف املهاٍز  

الاهداف املهنُت -3  

الاهداف الىحداهُت -4  

   الاهداف املعسفيت   

o ًىدظبها املخدزبىن.وهي جخعلم عمىما بحجم املعلىماث والحلائم واملعازف التي  وهي الاهداف الخعلُمُت 

ت   الاهداف املهاٍز

o .اث اداء مسػىبت  وهي الاهداف التي جخعلم بأداء املخدزبين العملي من احل الىصٌى الى مظخٍى

    الاهداف املهىيت

o اث النمى املنهي في مخخلف الجىاهب   وهي الاهداف التي حعىع مظخٍى

  الاهداف الىحداهيت      

o  ت البد من ان جىضع في خدمت جدلُم اللُم والاججاهاث لدي املخدزبين.ان   الاهداف الظابلت : املعسفُت واملهنُت واملهاٍز

 

ب  مبادئ ثلافت الخدٍز

ب شاػلي وافت الىظائف جىحه هام ومبدأ أطاض ، فهما كلذ أعدادهم في مهنت معُنت بدًء من عامل    مبدأ الشمىل : -1   إن جدٍز

به الخخصص ي في مهنخه .الهاجف ،   عامل الضُافت ، الظاعي ، الياجب وػيرهم ًجب أن ًخللى جدٍز

ت معخمدة جم إعدادها بشيل حُد بناء على معلىماث  مبدأ الخخطيط :  -2 ب املدزوض ًخم وفم مخعغ أو خعت طنٍى الخدٍز

ب املخعغ بشيل حُد مظبلا ًصِب الهدف . ،واخخُاحاث  فالخدٍز

ت :  -3   مبدأ الاسخمساٍز
ً
ب مظخمس ال ًنلعع ظىاٌ خُاة الفسد الىظُفُت أًا  واهذ مهنخه أو مسهصه جدٍز

بي ليى ًيىن املسدود إًجابي   .فسغ : خمبدأ ال-4  خدور جفسغ جام وصفاء وخضىز ذهني وامل للمخدزبين خالٌ فترة البرهامج الخدٍز

ن مبدأ الخطبيم :  -5 ب الناجح هى ) عسض هظسي أو أوادًمي أكل + ،إضافت الحاالث العملُت ، مثل الخعبُلاث والخماٍز فالخدٍز

 ممازطت فعلُت وجعبُم عملي من حاهب املخدزبين أهثر( 

 الخخُاحاتهم ،مبدأ الىاكعيت :  -6
ً
بُت للمخدزبين ملبُا ب في مادجه وأطلىبه مع الاخخُاحاث الخدٍز  مع  أن ًخماش ى الخدٍز

ً
ومخمشُا

 في واكع العمل الفعلي للمخدزبكدز إلاميان عن الحلٌى الخُالُت ، أو املظخدُلت الخنفُر  مىاصفاث وظائفهم مع الابخعاد 
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:مبدأ الخدزج :  -7
ً
 ًبدأ دائما

ً
 أن ًيىن جصمُم البرهامج أو املنهج الخعلُمي مخدزحا

 . من الظهل إلى الصعب 

 .  من املعسوف إلى املجهٌى

  املألىف إلى ػير املألىف.من 

 .من املنهج النظسي إلى الجاهب العملي والخعبُلي 

 في مادجه وأطلىبه  بدُث مبدأ الخطىز :  -8
ً
ب  مخعىزا  .ًصود املخدزب بالجدًد في مجاٌ جخصصه   ًيىن الخدٍز

ب منظىمت لِظذ مهمت فسد واخد بل مهمت مشترهت بين املدزب  مبدأ املشازهت :  -9 واملخدزب ، ومشازهتهم مع املدزب في الخدٍز

س أفيازهم وآزائهم من خالٌ خىاز مخبادٌ ومناكشاث بناءة . بي أو لخعٍى  جدلُم أهداف املنهج الخدٍز

ب وخازحها ،  مبدأ الاحترام : -11 جب أن ًيىن الاخترام داخل كاعت الخدٍز بي ٍو خأزس بالعمل الخدٍز الىاطع والشامل ليل ما ًؤزس ٍو

ب مهنت مدترمت ، حشسَّف من ٌعمل وداخل  ب مهنت زاكُت جسقى بأصحابها و بعالبها . فالخدٍز ب وخازحها ألن مهنت الخدٍز إدازة الخدٍز

عت أن ٌععيها ما حظخدم .  بها ، شٍس

ب وزئِع عمل ومىظف مظئٌى مظئىلُت جضامنُت عن هجاح مبدأ الالتزام واملسؤوليت الخضامىيت :  -11 ًيىن ول مظئٌى جدٍز

ب املعدة مظبلا ، ووفاء ول ظسف بالتزاماجه ججاه الخعت .  خعت الخدٍز

ب بما جلىله  وجخددر به في هعاق وخدود  مبدأ املصداكيت :  -12 بُت ، فالتزام هُئت الخدٍز هي صمام ألامان لنجاح العملُت الخدٍز

ب وحىدة ما ًلدمه   .إلامياهُاث لدلُل وبسهان صدق على حىدة الخدٍز

 

ب ليست عشىائيت بل هي عمليت مبييت على مبادئ واسس دكيلت ومدزوست حعناذا عملي ببلىغ الاهداف  ىت الخدٍز

 املسحىة مً خالل وافت الاساليب والىسائل املعيىت .

 

 اهماط السلىن الىظيفى للفسد

 

 ٌظعى الى جدلُم أهداف املنظمت وهى افضل اهىاع الظلىن  الظلىن املثالى )املظاعد(: -1

مىن حعدًله الى :لظلىن املعازض )املناكض(ا -2 عىع املظاعد و ٌظعى الى عدم جدلُم اهداف املنظمت ٍو

 الظلىن املثالى واملسػىب

 على أهداف املنظمت وهرا النىع أطىأ أهىاع الظلىن لصعىبت حعدًله  :الظلىن املحاًد  -3
ً
 أو إًجابا

ً
 ال ًؤزس طلبا

 ال يهخم بخعبُم أهظمت وكىاهين املنظمت ،  :الظلىن الالمبالي -4

  .ملعلىب منه وجدلُم الاهدافًؤزس مظخىي الللم لدًه على اداء العمل ا :الظلىن املتردد -5

ده إلادازة،  :الظلىن الخخعُعي-6  ٌشيل الفسد شخصِخه وطلىهه هُفما جٍس
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بيت  مساحل العمليت الخدٍز

بُت -1  جددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب -2 ب واعداد مىازد الخدٍز  جصمُم الخدٍز

ب-3  جنفُر الخدٍز

ب-4  جلُُم الخدٍز

بيت  مسحلت جحدًد الاحخياحاث الخدٍز

بيت : هي مجمىع الخعىزاث املعلىب إخداثها في معسفت وخبراث ومهازاث واججاهاث وطلىن العاملين للخؼلب على الاحخياحاث الخدٍز

 املشاول التي جدٌى دون جدلُم النخائج املسحىة أو لسفع معدالث ألاداء 

بيت إلىوتهدف عملي  إلاحابت على طؤالين هما: ت جحدًد الاحخياحاث الخدٍز

بهم؟ -أ ب املعلىب لهم  -ب                                  من هم ألاشخاص املعلىب جدٍز  ما مداه الصمني؟و      ما هى هىع الخدٍز

بُت  جلظُم الاخخُاحاث الخدٍز

ب على مسخىي املىظمت:ا -1 ب أهثر من ػيره وهي جددًد ألاكظام والىخداث التي جدخاج    لحاحت إلى الخدٍز  االخدٍز

ب على مسخىي الىظيفت: -2 أي مخعلباث الىظُفت هما هي مبِنت في الىصف الىظُفي واملىاصفاث التي  الحاحت إلى الخدٍز

 . ًجب أن ًخمخع بها من ٌشؼل هره الىظُفت

ب على مسخىي ألافساد: -3 ت من املىظف وبين املظخىي  الفجىة بين املعازف واملهازاث والاججاهاث املخىكع الحاحت إلى الخدٍز

 الفعلي الري ًمازطه هرا املىظف.

بي {. –} إهجاش العمل )ألاداء املثالي(     ألاداء الفعلي = الاخخُاج الخدٍز

 الادازة العليا  -1

شمل دوز إلادازة العلُا أًضا  ب عند كُامها بهرا النشاط. َو بُت وجضع إدازة الخدٍز هي التي جىحه بخددًد الاخخُاحاث الخدٍز

ب ال ت  في زطم الظُاطت العامت للمنظمت وصُاػت ألاهداف.إشسان كظم الخدٍز  خابع إلدازة املىازد البشٍس

  مدًس أو زئيس إلادازة أو اللسم :. 2

 هى الري ًددد اللصىز على مظخىي إلادازة واللظم وعلى مظخىي الىظائف.  
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 السئيس املباشس للمىظف: . 3 

س إمياهُاث املىظف وجسكُخه.هى الري ًلىم بخددًد اللصىز في أداء املىظف وجددًد   ما هى معلىب لخعٍى

به:. 4    املىظف املساد جدٍز

س أدائه وملابلت اخخُاحاث جعىزه .  ًندصس دوزه في جددًد ما ًمىن أن ًلىم به هى شخصُا لخعٍى

بيت: -5  املدزب ومصمم البرامج الخدٍز

بُت بُت إلى بسامج جدٍز ل الاخخُاحاث الخدٍز ندصس دوزه في جدٍى  .ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت مً خازج املىظمت او جصميمه داخليا : ب وجىميت املىازد البشٍس  املفاضلت بين كساز شساء بسهامج جدٍز

بي أو حصء منه من حهت خازحُت، البد ان ًخم ذلً في ضىء عدد من املعاًير هى :عندما جلسز الشسهت شساء البره  امج الخدٍز

 الخيلفت: وحشير لظعس البرهامج ملازهت بمدخىاه وهىعُخه. -1

 الاعخماداث: بما فيها الشهاداث والىزائم ألاخسي التي جثبذ خبرة الجهت الخازحُت. -2

 الخلفُت والخبرة : عدد طنىاث العمل والخبرة في مجاٌ معين. -3

 اتها.الخجازب الظابلت: العمالء الظابلىن لخلً الجهت، ومدي زضاهم عن خدم -4

ب املظخخدمت.  -5 لت الخنفُر: ظسق وجلنُاث الخدٍز  ظٍس

بي. -6  املحخىي: املىضىعاث التي طُؼعيها البرهامج الخدٍز

 باث املنظمت: الخعابم بين عسض الجهت الخازحُت ومخعلباث املنظمت.مخعل  -7

بي مرحلة اعداد البرنامج التدري

 وتصميمه

برنامج  برنامج داخلي 

 خارجي
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ت  ب املىازد البشٍس  مسحلت جىفير بسامج جدٍز

خم فيها  • ت ، ٍو ب وجنمُت املىازد البشٍس وإلحاق عن البرامج   إلاعالنحعد املسخلت الثالثت من مساخل وخعىاث بسهامج جدٍز

ب ، زم علد وجلدًم البرامج بدضىز املخدزبين لها  أماهًوتهُئت  بمىاعيدهابها وإخعازهم املسشحين  ومظاعداث الخدٍز

 واهخظامهم فيها 

 

 

 

ب مً حيث  مجلسي  :ألافساد املخدزبينالخدٍز

 

 

 

ب :   ب مً حيث ميان الخدٍز  جلسيم الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

ب داخل العمل امللازهت ب خازج العمل الخدٍز  الخدٍز

 املصاًا

 ال جىحد خاحت لخجهيزاث  -

 الجىحد خاحت ملدزبين  -

 بِئت مناطبت للخدٍزب -

ب حصء من العمل -  الخدٍز

 اهخفاض الخيلفت -

 أزس الخدٍزبطهىلت هلل  -

 البعد عن ضؼغ العمل. -

ب . -  وكذ واف للخدٍز

 اهخمام املخدزبين . -

 جبادٌ الخبراث . -

اث والحىافص. -  جنمُت املعنٍى

 

 العيىب

 إمياهُت حععل ألاحهصة -

 عدم خبرة املشسفين همدزبين -

 وكذ ػير وافي للخدٍزب -

 إخساج املخدزبين -

 ازجفاع جيلفت الخجهيزاث. -

 . بالؼسبت املخدزبين شعىز  -

ب. -  صعىبت هلل ازس الخدٍز

 لىكذ .ًخعلب كدزا من ا -

 هفلاث طفس .أخُاها ًخعلب  -

 أنواع التدريب

 التدريب داخل موقع العمل:

 *تدوير وظيفي

وظيفي*توسيع   

 التدريب خارج العمل:

 *محاضرة

 *حلقات العمل

محاكاة*  
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ب من خُث   :  الصمانجلظُم الخدٍز

 كبل الخدمت :

وهى ًخمثل بالخعلُم واهدظاب املهازاث واملعازف التي جؤهل 

 لدخٌى العمل 

 اثىاء الخدمت :

املهازاث وإخاظت املىظف بالخعىزاث في وهى املخعلم بصلل 

 مجاٌ وظُفخه وجخصصه

 

 

 

ب مً حيث املضمىن أو الخخصص الىىعي   :جلسيم الخدٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

ب مً حيث الجهت التي حشسف على  ب الىجلسيم الخدٍز  :  الخدٍز

  

  

 

 
  

  

 

يتم كل التدريب  تدريب مركزي:

 عن طريق جهة محددة واحدة

: تدريب غير مركزي  

أو إحدى  الجهة نفسهامن يتم التدريب 

 التدريب المتخصصة. جهات
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ب :  مسحلت جلييم فعاليت الخدٍز

بُت عن :  بعد الاهتهاء من البرهامج ًلىم املخدزبىن بخعبئت اطخمازاث جلُُم لفعالُت البرامج الخدٍز

 عالكت الدوزة باألهداف العملُت للمىظف . -

بُت . -  هىعُت املادة الخدٍز

ب والىطائل املظخخدمت. -  وكذ وميان الخدٍز

 املدزبين ومدي هفاءتهم . -

ت ب وجىميت املىازد البشٍس   مشىالث جدٍز

 

ب. -  عدم اكخىاع أصحاب املىظماث في هفاءة املدزب وبحثهم عً أزخص أسعاز الخدٍز

بي املىاسب لللدزاث واملهازاث املطلىبت. -  عدم جىاحد امللسز الخدٍز

 جسهيز أصحاب العمل على علد دوزاث داخليت فلط . -

ب. -  ال ًىحد جلييم ومخابعت للمخدزب بعد عمليت الخدٍز

بيت. -  العشىائيت في اخخياز املخدزبين للدوزاث الخدٍز

بي للىصف الىظيفي . -  عدم مطابلت امللسز الخدٍز

ب. -  عدم وضع أو ضعف ميزاهيت الخدٍز

بيت. -  عدم وضع بسهامج للخحفيز بعد الدوزة الخدٍز

ب. عدم اكخىاع أصحاب املىظماث في - ب والعائد بعد الخدٍز  أهميت الخدٍز

ب. -  عدم اسخخدام جلىياث املعلىماث في الخدٍز

بيت. -  إحباز املىظفين على حضىز الدوزاث الخدٍز

ب. -  عدم اخخياز امليان والىكت املىاسب للخدٍز

 

 

 .............................................اهتهت املحاضسة..................................................


