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 :الملخص

وأسممممممممممملوي التسمممممممممممليم ب. أركعة    أبم ال وا ب  تر   التدريب والتطوير ، التدريب أثناء العمل ، تصمممممممممممميم التدريب 
   الدراسة الحالية على فهم تأثير التدريب والتطوير ، والتدريب أثناء العمل ، و هارات الموظفي  على األداء التنظيم. 

 :المقدمة

تدريب وسمممميلة بناك ات اه  ت ايد لدى المنشمممميت ف. اليطاعي  العال واللاس لمسممممتامار ف. التدريب وبلر ااعت ار ال
لمرتياء امهارات وقدرات وسممملو يات وات ابات األفراد  ما يعود االنفل على  فاءل المنشمممال و سمممتوى ا  اابا وكالتالى  
الرفل    قدرتها التنافسمية، لاا أبم ا التدريب  شما ات يتمي  اامسمتمرارية ويعد يوبريات لة شمطة الت. تيول بها المنشمال  

لمتسممممممممممممممارعمة الت. تمر بهما و مايتهما للتاي   ل تلمر المتريرات ال يةيمة الملتلفمة، و تي مة لمالمر  تي مة لط يعمة التريرات ا
 خصصت الدول والشر ات  ي ا يات ضلمة لإل فاق على التدريب 

و   بنا  ان مبد لليائمي  على قطاع التدريب أن يسمممممألوا أ فسمممممهم ع   دى رضمممممابم ع  العائد    امسمممممتامار ف. 
ينظر للتدريب  عملية بات تاالي  اابظة للمنشممممممأل، وأ د الحلول الت. يمت  امسممممممتفادل  نها لترير    التدريب  تيليديات،

بماه النظرل التيليمديمة يرتا  على تحويمل التمدريمب    وظيفمة لداريمة لعمليمة اسممممممممممممممتامماريمة ويعلهما  مر   للركحيمة، وبلمر  
افاءل والفاعلية، ولتحييق الفاعلية المريول م بد يعنى أن تصمم ا  ل أ شممطة العملية التدري ية تعمل اأسمملوي يتمي  اال

أن ُتنفا العملية التدري ية لتصمممم ا  رت طة ايياد األداء الاا يسمممماعد المنشممممأل على تحييق األبدال الت. تسممممعى لها، 
التامالي   أ ما الافماءل فترت ب امعرفمة اليمائمي  على التمدريمب امالتامالي  الفعليمة للتمدريمب وتحمديمد الفوائمد المتوقعمة  يمابمل 

الت. يتم بمرفها على العملية التدري ية، ويمال قياد العائد    امسمتامار ف. التدريب أ د المواضميل الت. برات ف. 
  يل تنمية الموارد ال شرية خمل السنوات الماضية 

فتي  للى أن شمدد عدد    الل راء والمتلصمصمي  على أبمية ال را ل التدري ية ودوربا ف. تنمية  هارات الموظفي ، م
بناك العديد    الاررات  نها عدل اسمممممممت ااة الموظ  لل را ل التدري ية، وعدل توظي  تلر ال را ل االشمممممممتل األ ال،  
وخضمممممممموع الموظ  ل را ل م تتناسممممممممب  ل  ها ه الوظيفية، و يربا    الاررات الت. ي ب تمفيها لللرو  اأفضممممممممل  

ر فعال و  ير ف.  ل المشممممممممتمت والصممممممممعوكات اهدارية الت. توايه النتائل،  وضممممممممحي  أن ال را ل التدري ية لها دو 
 الموظفي  ال دد والاي  ي هلون  يفية التعا ل  ل األ ور اهدارية والوظيفية 

الموظفون بم العمود الفيرا للمنظممة  تعتممد اه  مااات أو المشممممممممممممممتمت الت. توايههما المنظممة على أداء  وظفيهما  
(Mwema & Gachunga  ،2014 لالر ،    الضمممممممرورا أن يدرك اليادل التنظيميون أبمية التدريب والتطوير  )
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نة ب. أسممممماد المي ل التنافسمممممية للم سمممممسمممممة ف. السممممموق  ف. أداء وتيييم الموظفي   اليدرات والمعرفة والمهارات المحسمممممي
ف. أداء الموظفي  ، لم أ ه    العالمية اليول  على الر م    ليراء عدد   ير    األاحاث ف.   ال التدريب والتطوير

ي دو أن اليادل التنظيميي  م ي الون يوايهون ف وات وتحديات ف. باا الصممدد  لهاا السمم ب ، الهدل    باه الميالة 
بو توفير  علو مات  وي ل  ول  فهول تمدريمب الموظفي  وتطويربم وأدائهم وتيييمهم ، اماهضممممممممممممممافمة للى األسمممممممممممممم ماي  

د واهرشممممادات عند تنفيا فرس تدريب وتطوير الموظفي  الفعالة  ،  ما ي دا ف. النهاية للى والتأثيرات والنهل والفوائ
 تحسي  أداء الموظ  

 الدراسات السابقة

(. أهميةة التةدريةا والتطوير في أدال الموظت وتقييمةه. المالةة الةةالميةة 2017رودريغيز ، ج. ، ووالترز ، ك. )
ي ثر أداء الموظ  على المحصمممممممممممملة النهائية    :212-206( ، 10) 3للبحث والتطوير متةدد التخصةةةةةةةةصةةةةةةةةات ، 

للم سممممسممممة  لهاا السمممم ب ، تيل على عاتق اليادل التنظيميي   سمممم ولية لدراك أبمية تأثير التدريب والتطوير على أداء 
وتيييم الموظفي   يسمممممممممممماعد تدريب وتطوير الموظفي  المنظمة والموظفي  ف. تحييق أبدال  تنوعة ،  ال تحسممممممممممممي   
الروح المعنوية ، والشممممعور ااأل ان ، و شممممار ة الموظفي  ، والافاءات العا ة الما ة ألداء وظيفة  عينة  ااهضممممافة  
للى بلر ، ي ب على اليادل التنظيميي  اسممممممممممتلدال أسمممممممممماليب  نه ية لتيييم أداء الموظ  ، والت. عادل  ا يتم تحديد 

 يةية أو الدافعية أو  سمممممممممتوى المهارل أو اليدرات أو تصمممممممممورات  النتائل على العوا ل الشممممممممملصمممممممممية أو التنظيمية أو ال
األدوار     خمل فرس التدريب والتطوير المناسممممم ة ، ااهضمممممافة للى  نابل تيييم أداء الموظفي  الفعالة ، سممممميتون  

 الموظفون قادري  على  ساعدل المنظمة ف. تحييق وضعها التنافس. ف. السوق العالمية اليول 

مةد محمةد ، الرفةاعي ، أ.د. ، الموم،ي ، ا. التةدريةا وألر  علء أدال الةةاملين في الاةامةةات ا رد يةة  المزاري ، مح
تهدل باه   :140-128( ،  32) 6من وجهة  ظر الموظفين: حالة جامةة اليرموك. مالة التربية والممارسةةةةة ، 

علق االدورات التدري ية الميد ة ، و الر أثر الورقة للى دراسمممممممممة ات ابات اليادل اهداريي  والموظفي  اهداريي  فيما يت
التدريب على األداء الوظيف. للموظفي  ف. يا عة الير وك ف. األردن  أيريت الدراسمممة ف.   سمممسمممة  الي ية بمممريرل  

(  أشممارت النتائل للى أن الدورات التدري ية تتعلق اام تيايات التدري ية للموظفي  بدرية  توسممطة  SMEو توسممطة )
عدل شمممممممروا تحدد اختيار الموظفي  الم بلي  للتدريب   ما أشمممممممارت النتائل للى ويود عمقة بي  التدريب   وأن بناك

 الفعال واألداء الوظيف. للموظفي   بناءت على  تائل الدراسة ، تم تيديم العديد    التوبيات 

اه األ رو مة على تمأثير  ير    وضمممممممممممممموع بم  (. ألر التةدريةا والتطوير علء ا دال الت،ظيمي:2017إ ايتو ، إي )
تدريب الموظفي  وتطويربم على األداء التنظيم.   ان  سمممممممممممممتو ى     ييية أن اعي المنظمات م ي دو أ ها تهتم  
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بتحسممي  قدرل عملها ولانها بدمت    بلر تسممته   وتعاقب أا  ياا ضممع  يصمموربا العمال  لمعال ة  شممتلة ال ح  
برا ل تمدريمب وتطوير    National Financial Creditبا  مان لمدى  ،  مان لل ما م  بمدل رئيسمممممممممممممم. بو  عرفمة  ما ل

ل ميل الموظفي  ؛ العي ممات المحتملممة ف. تنفيمما  اممل بمماه ال را ل وايثممار العمليممة للتممدريممب والتطوير على األداء ف. 
دريمب العممل   مما أتمدت ال ما امة على أسمممممممممممممماليمب التمدريمب الملتلفمة المصمممممممممممممممممة وتنفيمابما  ول العمالم خمل برا ل التم

 والتطوير 

 سممممممت ي تا ،       30، فرع  و  ا ،  صممممممل ال ا   على  علو ات       National Financial Creditااسممممممتلدال  
 خمل امست يا ات والميابمت والمم ظة الشلصية 

ا أن التدريب والتطوير ضمممروريان ف.  ل شمممر ة ، خابمممة للموظفي   ير المهرل أو األقل خ رل    يتشممم  ال ح  أيضمممت
عال ، تم تحسمممممي   سمممممابمة عمل الموظفي  اشمممممتل   ير اسممممم ب أسممممماليب التدريب واألدوات الت. تسمممممتلد ها   اشمممممتل

 الشر ة  وكالتال. ، فيد أدى للى تأثير لي اب. على أداء الموظفي  وتحسي   هاراتهم و فاءتهم الوظيفية 

 اإلطار ال،ظري 

 مفهوا التدريا

( عريل Dale  ،2010 يم  يويمد   لفون  لتلفون  ول بماا الموضمممممممممممممموع  )بنماك العمديمد    التعريفمات للمفهول ،  
،  Badeianالتدريب على أ ه اهيراء المنظم الاا يتعلم الناد    خمله المعرفة والمهارات لررض  حدد  وفيتا لممممم )

 لمستي ل. ( ، فإن التدريب بو عملية تطوير  هارات الفرد و عرفته وسلو ه    أيل تحسي  األداء الحال. وا2009

(Ejiogu  ،2011  ا أو  تى  يوا تا يست يب لم ض اا والتعليم ، وعملية ( يرى التدريب على أ ه عملية ت عل شلصت
يعل شممملا  ا يسمممت يب لم ضممم اا والتعليم ، وعملية ل عل الشممملا أتار  فاءل   ددت  وسممموعة اهدارل المهنية  

المعرفة أو المواق  أو المهارات الوظيفية الت. سممممتسمممماعد  ( تدريب الموظفي  على أ ه بر ا ل  صمممممم لتوفير  2002)
( عريل التدريب على أ ه تعليم المهارات الفنية للموظفي   ير  Stoner, 2009الموظفي  على أداء دوربم الحال.  )

 اهداريي  

يميل  فالتدريب بو عملية تطوير  نظمة تتضممممممم  ليراءات   سممممممسممممممية  لططة تهدل الى تعظيم وتيوية التعليم ف. 
المسمممممممتويات الم سمممممممسمممممممية وكلابمممممممة الفرد وال ماعة والمنظمة  تل لإلرتياء االافاءات المعرفية والمهارية وامت ابية  

 والسلو ية فيها للوبول للى دريات أعلى    الافاءل والفاعلية للمنظمات وتحييق أبدافها 
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 تدريا وتطوير الموظفين

التحسمممممممي  الم تار والمنطي. سمممممممريل لدرية أ نا  حتا  ااسمممممممتمرار للى التدريب أ ر  يوا ف. الفترل الت.  عيش فيها   
ا    الام يوتر الشممممممممملصممممممممم. وتطوراته   لتيان قدرات وعلول يديدل  م يويد أا  موب  أتار شمممممممممهرل أو أتار وضمممممممممو ت

ا ف. باا الم ال قد يتون  ل أسمممممممم وع  تحيق    التيدل ف. العلول اه دارية السممممممممريعة ، لالر  ريد  يتا أن  تعلم يديدت
وتأثير العولمة على أفاار اهدارل  ف. الصمممممممممناعة ،  م س أن التحسمممممممممي  الميتا يت. ي علنا  ضمممممممممطري  مسمممممممممتلدال  

 األيه ل المتيد ة ، وكالتال. ، ي ب أن  اون  ستعدي  لها 

 اي  لتلفة   و ل بلر ، فإن التحضير م يرت ب ب سا ة االعلم والمعلو ات وامبتاارات الحالية ، ولا  اهعداد له أس
أ د أبم باه األسمم اي بو تيوية أويه اليصممور لدى  مالينا ف. الم سممسممات ،  ما ييلل     فاءتهم ف. أداء عملهم   
قمد تاون بمدايمة بماه النواقا ب. التعليم الم سمممممممممممممم  ، أو التميي  بي  التمدريمب وا تيمايمات العممل ، أو امختمل ف. 

ا ي دأون  ياتهم الوظيفية ، أ هم م يعرفون شممممميةتا ع   تااة تيارير العمل الطريية المهنية  ي د عدد   ير  نا ، عند 
، أو فرا الت معات ، أو لوائا العمل ، أو تينيات التحييق ف. اليضمممممممممممايا  لالر بناك الااير    النواقا الت.  ريد 

ب  ول  سمممممتوابم  تحصمممممينها االتحضمممممير  ترى المشمممممرفي  اا تظال يسممممملرون    قدرات اللري ي  ال دد ويناقشمممممون في
 الضعي  ، وباا أسلوي  ير بناء و ير  تتمل  التيدير لمديريها الاي  تعا لوا  ل تنمية قدراتهم 

 التدريا لةالج  قاط الضعت يكون له تألير كبير وحاجة كبيرة في المستويات وذلك لةدة أسباب:

 موظ   :  ايرا  ا تاون بناك  هارات و عارل أساسية للعمل و فيودل لدى الأوال •
: عدل تدريب المسمممممممتويات األد ى ف. الهرل الوظيف. يعن. قيال المسمممممممتويات األعلى ااهشمممممممرال الدقيق على  لا يا •

عمل المسمممممممممممممتويات األد ى  وركما الييال ب عي أعمالهم وبلر يترتب عليه لبمال المسمممممممممممممتويات األعلى ألعمالهم  
 األبلية 

 يول بتمدري مه على الييمال امالعممل الماا ييول امه ايخرون  تى  تمت   قمد يتون الموظ  قمادرتا على أداء وظيفتمه ، لاننما  
    تناوي الموظفي     وظيفة للى أخرى  باه  ريية  ستلد ة ف. العديد    سياسات اهدارل الحدياة 

ل عملية تناوي الموظفي  بي  الوظائ  الملتلفة لها العديد    ال وا ب اهي ابية ،  نها عدل شممممممممعور الموظ  االمل
 تي ة قيا ه بنفس العمل لسممنوات وسممنوات ، وتطوير الل رات الملتلفة بي  العا لي   تى يتمتنوا    تول.  نابممب 

 لدارية عليا ، فضم ع  عدل تر ي  الل رل ف. شلا وا د واليدرل على ترطية أا  يا ف. الموظفي  
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الموظفي  على المهمارات والوظمائ  الت. سممممممممممممممتمتنهم ف. وبنماك  وع خخر    التمدريمب يسمممممممممممممممى التطوير وبو تمدريمب 
المسممممتي ل    تول.  نابممممب عليا والن اح فيها  تيول العديد    الشممممر ات بتدريب الموظفي  على المهارات اهدارية 

 للمدير  تى يتمتنوا    تول. المنابب اهدارية عند ا تحتا  المنظمة لليها 

ظفي  وتحفي بم على العمل و سممممممممممماعدتهم على تطوير أ فسمممممممممممهم داخل وخار   التدريب بو وسممممممممممميلة ل يادل ا تماء المو 
ا و ادر   ال قيال الم سمممسمممة بتدريب الموظفي  على رعاية أ فالهم أو التعا ل  العمل  باا النوع    التدريب قليل يدت

   أيممل تحييق     ل اويمماتهم وأاوايه  ، أو تممدري هم على اعي اللرممات األين يممة ، أو تممدري هم على لدارل أ والهم
امسمتيرار المال. لهم اعد دخولهم سم  التياعد ، أو ت بلهم لمر لة التياعد عند ا تاون قري ة لتعريفهم اما يمتنهم     
امسممممممتمتاع بتلر الفترل  ااهضممممممافة للى التأثير التحفي ا الضمممممملم لتنفيا الم سممممممسممممممة لهاا التدريب ، فإن النمو الفارا 

اح أبنائه ي عله أتار قدرل على العطاء والن اح ف. العمل  قد تساعد اعي الم سسات للموظ  واستيرار األسرل و  
ا ع    ال العمل ألن باا يطور عيولهم وي علهم يسممترلون وقتهم    وظفيها على دراسممة أا شمم.ء  تى لو  ان اعيدت

لت. م تتعلق   اشممممممرل  ف. شمممممم.ء ييد بدمت    اسممممممتلدا ه اشممممممتل سمممممم.ء  قد تعيد باه الدورات التدري ية ف. األ ور ا
االعمل اعد سممماعات العمل وقد تسمممابم الم سمممسمممة ي ئيات فيها  تحمل  صممم  التالفة وتحمل الموظ  ال اق. لضممممان  

 يدية التدريب 

  ااح وفشل التدريا

م ييتصمممر   اح التدريب على عيد دورل تدري ية فيب ، وم يدرك اليارث  ارل الدورات التدري ية الت. تفشمممل ف. تحييق  
أبمدافهما  الهمدل    المدورل التمدري يمة بو تطوير  همارات المتمدركي  أو ايمادل  عرفتهم امما يييمدبم ف. عملهم أو  يماتهم   
لالر فإن عدل قدرل المتدركي  على امسمتفادل    الدورل التدري ية يعت ر فشممت للدورل التدري ية  لبا  ا ت الم سمسمة تييم  

دارا ، ثم م يسممممممممممممممتلمدل المتمدركون المهمارات الت. تعلموبا ف. عملهم ، فإن الدورل دورات تدري يمة لمرتيماء اال ما ب اه
 التدري ية قد فشلت  بناك العديد    األس اي لفشل الدورل اأتملها:

المدورل التمدري يمة ليس لهما عمقمة امالعممل ،  يم  يتم عيمد العمديمد    المدورات    أيمل اسممممممممممممممتهمك  ي ا يمة التمدريمب    -أ
 لى اختيار الدورات المناس ة ودراسة ام تيايات التدري ية دون املتفات ل

الدورل التدري ية  ظرية للراية: قد يتون المدري على دراية االللفية النظرية لموضمممممموع التدريب ، ولا  ليس لديه   -ب
 خ رل عملية ف. باا الموضوع وكالتال. يفشل ف. تطوير المهارات العملية الت. يحتايها المتدركون 
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تم اختيار المتدركي   سمممممممب أبواء الملر  وليس  سمممممممب  اية العمل الفعلية: يعت ر ال عي أن الدورل التدري ية    -ج
ا ليس لديه  ا يفعله  التعا ل  ل  وضممممممموع   ي ء    ال ائ ل الت. يمنحها الملر  لم  يحب ، وكالتال. ت د شممممممملصمممممممت

 عمله م يحضربا التدريب يحضر الدورل التدري ية بينما الموظ  الاا يحتايها ف. 

ليس لمدى المتمدركي  ر  مة ف. التعلم:    الضممممممممممممممرورا التمأتمد    أن المتمدركي  قمادري  على التمدريمب ،  يم  أن   -د
اعي المديري  ل  يريروا أسممممممممالي هم اهدارية  تى لو  ضممممممممروا  ةات الدورات اهدارية أل هم م يعتيدون أن  ظريات  

 مهم اهدارل تستطيل بلر  يتم تط ييها ف. عال

المادل التدري ية سممممميةة:  اير    المدركي  يحاولون اسمممممترمل المادل التدري ية الت. يمتلاو ها وم يحاولون ترييربا    -ج
 سمب  وع المتدركي   وباا له تأثير سم.ء ،  ي  يريد المتدري قدول قري ة    واقعه  بدم    بلر ، يسمتلدل العديد 

لة    الشمممممم تة الدولية ، وكالتال. فإن األ الة    واقل خخر وكيةة  لتلفة ، والمواد     المدركي  المواد التدري ية المنيو 
 التدري ية ليست  ناس ة سواء للمدري أو المتدري 

عدل قدرل المدري على ليصال المعلو ات أو تطوير المهارات: قد يتون س ب الفشل بو عدل قدرل المدري على    -ح
 ريب شرح الموضوع واستلدال أساليب التد 

م يهتم المممدري بتممدريممب المتممدركي : ي ممب أن يحرس المممدري على ابتاممار المتممدركي  اممالمهممارات الت. يحتممايون    -ا
 لليها 

بيةمة العممل م تسمممممممممممممماعد المتمدركي  على تط يق  ا تعلموه: فهماه بمء وأا بمء  يم  يتتسممممممممممممممب المتمدري  همارات   -د
 في السماح له ااستلدال باه المهارات و عرفة ييدل ، وعند عودته للى عمله ي د ال ميل ير 

 التدريا الداخلي والتدريا الخارجي

التدريب الداخل. بو اهعداد الاا ييد ه  مالو الم سمممممسمممممة لشمممممر ائهم أو  رووسممممميهم  باا النوع    التحضمممممير قد م  
المرشمممد والطالب وييوا الصممملة بينهما   فار فيه  ايرتا ف.  ي  أن له العديد    الم ايا  اهعداد الداخل. يع ا قدرات 

على افتراض أن بلر يتم اطريية  شممممممممممروعة  ف. الوظيفة الم قتة يتون امبتمال على اسممممممممممتلدا ات الموضمممممممممموع ف. 
ا اشممممأن تع ي  قدرات الطمي  عيب التحضممممير   ال معية وابتما اتها  يتون المرشممممد ف. اهعداد الداخل. أتار  ماسممممت

متل ال رل لعداد  افية ، أو أن الطمي م ييرون اإ تا ية أن يتون الشرير بو المدري  الداخل. بو أن المرشد م يت
ا اعت ار أن المدري   ا لعداد ب مء المويهي  وفيتا لمعايير اهعداد  يمت  أيضمممممت وفيتا لالر ، قد يتون    المناسمممممب يدت

اامسممممممممتفادل    الشممممممممر اء      لا ر    دائمتا ف. وضممممممممل أعلى    الطمي ، أو أ ه يمتننا ل شمممممممماء  نا  وثيافة تير
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ا للتحضمممير     رايل و صمممادر  لتلفة ، بل يعتمد على خ رته فيب ،  التحضمممير الداخل. أن المدري م يسمممتعد ييدت
وبماا قمد يمدفل الطمي للى ت مادل  يول عممل خما ةمة  يمت  ت نمب بماه المشممممممممممممممتلمة    خمل لعمداد المويهي  وتنظيم  

 اريل ف.  ل  تان اهعداد لضمان التلطيب للمش

ثم  رل أخرى ، يتم تصمموير اهعداد اللاري. االطريية الت. قد يشممارك بها المويهون اشممتل  تا  ف.   ال اهعداد 
ولديهم خلفية  ظرية أو )عملية( أتار عميتا  يضمي  اهعداد اللاري. أفاارتا    خار  ال معية ويسمما للعمال بروية  

ون للتحضممممممير اللاري. تينيات تحضممممممير م يمت  الوبممممممول لليها ف. المنظمة   نظور خخر و عرفة  ا يحدث  قد يت
الفعلية  تسمممممما الفصمممممول التعليمية الت. تشمممممارك فيها أتار      سمممممسمممممة وا دل للمتعلمي  االفحا والم اح واللياءات 

ر اللاري. الت ارية و شمممابدل لياءات الم سمممسمممات الملتلفة ، فضممممت ع  بناء عمقات عمل رائعة  قد يتون التحضمممي
 عي تا ف. ااوية العمل ،  ما بو الحال ف. بيةة اهعداد قد م تفار  ايرتا ف. عواقب اهعداد ، ولانها تفار  ايرتا ف. 
عيد الدورل والحصممممول على أير  يدا      سمممماوث التحضممممير اللاري. أن المتلصممممصممممي  ف. اهعداد يت عون اين  

ة اأسممممممممممممماء ياااة ويديدل ، ف.  ي  أن  حتوى اهعداد يعادل  ادل أخرى اسممممممممممممتراتي ية لعداد فصممممممممممممول تعليميو رل 
الفصممممول التعليمية الت. تم تيديمها   خرتا والت. شممممارك فيها الممالون    قد يتون التحضممممير اللاري.  ير  ا ل ف. 

ا ع   تطل ات المتعل ا ع   ييية األساد وأن  حتوى اهعداد اعيد يدت  مي  ضوء  ييية أن النماب  اعيدل يدت

يتمتل  ل    التدريب الداخل. واللاري. االفوائد والعوائق ، وكالتال. ، ي ب تنسممممممممميق  ليهما  ُيحب اهعداد الداخل. 
ف. اليضمايا الت. يمت  للسميد ف. ال معية  يلها للى أولةر الاي  لديهم خ رل أقل، على سم يل الماال ، االنسم ة للمدير 

، أو للمشمممممرل التنظيم. هعداد العمال ف. الم امت المتلصمممممصمممممة اشممممأن    أو المصممممممم لنيل ال صممممميرل للى المهنيي 
ويهات النظر اهدارية ، للخ  فيما يتعلق االتحضمممير اللاري. ، ي در الحضمممور ف. فصمممول ودورات تعليمية  حددل 

  رت طة االعلول أو التط ييات الحالية 

 الفوائد الفردية من بر امج التدريا والتطوير 

ي . أبدال  حددل تصممممممممممن  للى أبدال عا ة وأبدال سمممممممممملو ية بلر أن عملية قياد يدوى التدريب لال بر ا ل تدر 
وتيييمه تعتمد اعتمادات  ليات على ويود أبدال واضمممحة، وبنا مبد أن  مي  بي  األبدال أو النتائل الم اشمممرل والمحددل 

أو النتائل  ير الم اشمممممرل والت. تااد تاون  للتدريب والت. يمت  قياسمممممها  أبدال سممممملو ية وكي  األبدال اعيدل المدى 
 شممممممممممممممتر مة بي   عظم ال را ل التمدري يمة الت. تهتم بهما المدائرل ف. ل مار تنميمة  واردبما ال شممممممممممممممريمة، ويت ل بلمر أ مه ليس  
ااه تان تصممممميم أا بر ا ل تدري . ووضممممل  حتوياته وأسممممالي ه وتحديد  دته دون  عرفة  سمممم ية ااألبدال المطلوي  

 باا ال ر ا ل تحيييها    
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التدريب بال لنا  أفراد وبنا  الااير    الدورات التدري ية الت. تفيد ا ف. تنمية  هارتنا ف. العمل وف. الحيال  فالااير  
 نا يحتا  لتنمية  هاراته وتطوير باته  ف.  افة الم امت اهدارية او الفنية أو تعلم تينيات  دياة  ا أو اتتسمممممممممممممماي 

 وضوعات المرت طة امهارات العمل المعارل للى خخر الم

Saleem  (2011 ، )يعت ر التدريب اماااة عملية تحسمممممي  المهارات والمعرفة والتعرض وقدرات الفرد الحالية  وفيتا  
فإن التدريب بو ايادل  نظمة    المهارات واأل اسممممممممميس الما ة للموظفي  للتنفيا اتفاءل ف. العملية المعروضمممممممممة ، 
ا قدرات فريق    الموظفي  اطريية فعالة  و الر للعمل ف. المواق  األسمممممماسممممممية  عمول على بلر ، فإ ه يع ا أيضممممممت

ا وبوا أخمق ييمدل ،  مما ي ثر ف. النهمايمة على أداء المنظممة    للرمايمة    خمل تحفي بم وتحويلهم للى  نظمي  ييمدت
( التدريب على أ ه   شممممممممممممر لتع ي  المهارات والمعرفة واليدرات المتفوقة لدى الموظفي  والت. 2009)  Laingيعرل 

ا أتار أ ه )التدريب( يوسممممل ل تا  الم نظمة  يوضمممما  ت دا للى األداء الفعال للعمال  و ل بلر ، يضممممي  شمممميةتا وا دت
Khanfar (2011 اأن التدريب وسيلة فعالة لتمتي  الفرد    امستفادل    قدرته وقدرته المحتملة ) 

م ي خا التدريب ف. امعت ار لم عند ا ي ح  األشممممممممملاس ف.  نظمة  ا ع  ترقية رت ة  يفضمممممممممل اعي الموظفي   
اءل أت ر  التدريب المهن. يع ا المعرفة أتار     التدريب لتحسممممممي  المهارات المهنية الت. تسمممممماعدبم على العمل اتف

ا لتنميمة  عرفمة الطمي وتعلمهم  التعليم بو العمود Kennedy  ،2009 ير بلمر ) ا يمدت (  يعمد تمدريمب المعلمي   هممت
الفيرا لتنميممة   تمل يممديممد وييول المعلمون بممد ل دور  حورا ف.  ظممال التعليم  يسممممممممممممممتامر  ممل   تمل ف. تعليم  

خمل ل شمممماء  نظور المعلمي  ف.  نه يات التدريب و رق ضمممممان أقصممممى قدر    النتائل    خمل  المعلمي    
ا  تضمي    النظال  يعد تعليم المعلمي  األسماسميي  ف. ااتسمتان فارل  حورية للعديد    الشمر ات الو نية والدولية أيضمت

 ( Shah and Masrur ،2011باه الم سسات ااستمرار لتطوير  هارات المعلم على المستوى األساس. )

 أدال الموظفين 

(  يمت  لظهار األداء ف. Asim  ،2013لن وظيفة التدريب والتطوير  سممممم ولة اشمممممتل رئيسممممم. ع  أداء الموظفي  )
ا للراية ) ا  تحمسمممت (   Nassazi  ،2013تحسمممي  اه تا  ، أو سمممهولة اسمممتلدال التانولوييا ال ديدل ، أو أن تاون فردت

التنظيميون للى تحييق  سممممممتويات أعلى    أداء الموظ  ، ي ب عليهم وضممممممل أبدال و عايير  بينما يسممممممعى اليادل 
 يمت  قياد األداء على أساسها 
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 تقييم أدال الموظت

ا  نه يتا لتيييم أداء الموظ   لالر ، فإن  صمممممممدر اليلق    باا اهيراء بو أ ه   بناك  نظمات قد م تسمممممممتلدل  ه ت
(  لهاا  Ahmed, Sultana, Paul,  &  Azeem,  2013و ير فعالة و ا ضممة )ينتل  تائل تيييم  ير واضممحة 

السممم ب ،    الضمممرورا للمنظمات ل شممماء  هل  نظم لتيييم األداء  عادل ، يتم قياد أداء الموظ      ي  النتائل  
موظ  على عوا ل والسمممممملو يات ، وفيتا للمعايير المحددل  سمممممم يتا الت. وضممممممعتها المنظمة  قد يتم تحديد  تائل أداء ال

  Nassaziشملصمية أو تنظيمية أو بيةية أو الدافعية أو  سمتوى المهارل أو اليدرات أو تصمورات األدوار  قدل  ل     
( 1( أركعة أ الة لمياييس تيييم أداء الموظفي  المسممممممممممممتلد ة ف. الم سممممممممممممسممممممممممممات: )2015)  Arinanye( و  2013)

( الافاءل والفعالية وب. اليدرل على ل تا   2ها للى سلل وخد ات  )اه تايية وب. عدد  وارد المدخمت الت. تم تحويل
( ال ودل ب. سممممممممة  مي ل لمنتل أو خد ة تل .  اية  3النتائل اأقل قدر    الموارد    أيل تحييق أبدال  عينة  )

 ( الركحية ب. اليدرل على ين. األركاح ااستمرار خمل فترل ا نية 4 ا  )

 الخاتمة

أخا  ييية المم ظة أن التدريب ي دا للى فوائد  همة لةفراد والمنظمات  ييترح التحليل الحال. ف. باه الدراسمممممممممممة  
لةدبيممات أن بمماه الفوائممد تلتل     األداء الفردا والتنظيم.  لفهم فوائممد بر مما ل التممدريممب والتطوير ، قمنمما بتط يق  

ا ف. المناقشمة  ول  يفية   نظور  لتل  و نظور تأدي .  لتل  ل ر ا ل تطوير الموظفي   ف.  دراسمتنا شمار نا أيضمت
ايادل فوائد التدريب  تتضمممممم  باه المي ات امبتمال بتصمممممميم التدريب وتيديمه و يله  اعد ام تهاء    الدراسمممممة  ول 
ا للمنظممات تطوير برا ل تطوير الموظفي   لبا  مان بنماك بر ما ل   بماا الموضمممممممممممممموع ،  عتيمد ايول أ مه    المفيمد يمدت

وتطوير  نه . للموظفي  ، فسمممتحصمممد الشمممر ات أركا ها    السممموق وسمممتظل قادرل على المنافسمممة ف. سممموق تدريب 
العمل  سمميسمماعد بر ا ل التطوير المنظم والفعال الم ود اأيه ل داعمة اشممتل   ير المنظمات على ام تفاو االموارد  

ظمة  لبا  ا ت المنظمات قادرل على دعم يميل  ال شمممرية األتار قيمة ، خابمممة أولةر الاي  لديهم خ رل   يرل  ل المن
ا   الموظفي  ف. تل ية  تطل اتهم ، فسميحصمل  ل    الموظفي  والم سمسمات على الفوائد  ويلة األيل     المهم أيضمت

 أن تيول المنظمات بتيييم   اح بر ا ل تدريب وتطوير الموظفي  ف. الوقت المناسب  

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

592 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 :المصادر والمراجع

 (  أثر التدريب والتطوير على األداء التنظيم. 2017)ل  يتو ، لا 

الم ارا ،  حمد  حمد ، الرفاع. ، أ د  ، المو ن. ، ل  التدريب وأثره على أداء العا لي  ف. ال ا عات األرد ية     
  140-128( ، 32) 6ويهة  ظر الموظفي :  الة يا عة الير وك    لة التركية والممارسة ، 

(  أبميمممة التمممدريمممب والتطوير ف. أداء الموظ  وتيييممممه  الم لمممة العمممالميمممة 2017ووالترا ، ك  )رودريري  ،    ،  
  212-206( ، 10) 3لل ح  والتطوير  تعدد التلصصات ، 

، على  6ا   -بناية    ا   -المشمممممممممرفية    -(، بيروت 2017تأثير و ابمية التدريب على أداء الفرد و الم سمممممممممسمممممممممة، )
 https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325الرااب التال.: 

Mwema,  N.  W.,  &  Gachunga,  H.  G.  (2014).  The influence of performance appraisal on employee productivity 

in organizations:  A case study of selected WHO  offices in East  Africa.  International  Journal  of Social Sciences 

and Entrepreneurship, 1(11), 324-337 

Asim,  M.  (2013).  Impact of motivation on employee performance with effect of training:  Specific to education 

sector of  Pakistan.  International  Journal of Scientific and Research Publications, 3(9), 1-9. 

Nassazi,  N.  (2013).  Effects of training on employee performance:  Evidence from  Uganda  (Unpublished 

doctoral dissertation). University of  Applied  Sciences, Vassa, Finland. 

Ahmed,  I.,  Sultana,  I.,  Paul,  S.  K.,  &  Azeem,  A. (2013).  Employee performance evaluation:  A  fuzzy 

approach.  International  Journal of  Productivity and Performance Management, 62(7), 718-734. 

Arinanye,  R.  T.  (2015).  Organizational factors affecting employee performance at the  College of Computing 

and  Information  Sciences  (COCIS), Makerere  University,  Kampala, Uganda  (Unpublished master 

dissertation).  Uganda  Technology And Management University, Kampala, Uganda. 

Saleem, Q., Shahid, M. & Naseem, A. 2011.Degree of influence of training and development on employee’s 

behavior. International Journal of Computing and Business Research., 2(3): 2229-6166. 

Laing, I. F. 2009. The impact of training and development on work performance and productivity in public sectors 

organizations: A case study of Ghana ports and garbous authority. A thesis submitted to Institute of Distance 

Learning, Kwame Nkrumah University of Science, and Technology. 

Khanfar, S. M. 2011. Impact of Training on Improving Hotelling Service Quality.Journal of Business Studies 

Quarterly., 2(3): 84-93. 

Kennedy, J. 2009. The impact of Training and Development on job Performance; A Case Study of the Judicial 

Service of Ghana. A thesis submitted to the Institute of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of 

Science, and Technology, (2009): 1-77. 

Shah, H., M., S. &Masrur, R. 2011.Impact of micro-teaching skills on the performance of primary school 

teachers.Gomal University Journal of Research., 27(1): 15-29. 

http://www.ajsp.net/
https://www.hrsleb.org/article.php?id=7354&cid=325


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

593 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

Dale, S. (2010). Management. New Delhi: Vikas Publications. 

Badeian, S.O. (2009). Management. London: Hunters Publishers Ltd. 

Ejiogu, D.O. (2011). Organizational Behaviour. Enugu: Ambik Publishers. 

Stoner, L.O. (2009). Personnel Management. Glassglow: McGraw Hill Publishers. 

 

Abstract: 

Training and development, on-the-job training, training design and delivery method are four of the most important 

aspects. The current study focuses on understanding the impact of training and development, on-the-job training, 

and employee skills on organizational performance. 
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