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 ملخص الدراسة:

في ضوء التجربة  القدرة الميارية: دور التدريب التحويمي في إعادة تنمية الدراسةعنوان 
مكانية االستفادة منيا في المممكة العربية السعودية  .اليابانية وا 

 العزيز المطرودي د. نورة بنت محمد بن عبد
دور التدريب في النمو االقتصادي  في المقدمة ومشكمة الدراسة الدراسة تتناول     

لمراغبين في تغيير  القدرة المياريةودور التدريب التحويمي في إعادة تنمية  ،واالجتماعي
 ثم أوضحت األىمية واألىداف. ،تخصصاتيم أو وظائفيم

ىمة مسبقًا وقد عرفت الدراسة مصطمح التدريب التحويمي بأنو إعادة تحويل فئة مؤ     
لوظائف ال يوجد عمييا طمب في المؤسسة أو سوق العمل الحالي لتصبح قادرة عمى ممارسة 
مينة أخرى تتطمبيا المؤسسة أو سوق العمل. ولتحقق الدراسة أىدافيا استخدمت المنيج 

 الوصفي التحميمي.
سيم بشكل فعال وكانت أىم نتائج الدراسة إن عمميات التخطيط لبرامج التدريب التحويمي ت    

في رفع القدرات العممية والميارية لممتدربين بما يرفع من قدراتيم عمى مواجية التحديات من 
 أجل تنمية اجتماعية واقتصادية لممجتمع.
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Abstract 

Title of the study: The role of transformative training in the re-

development of scientific capacity based on the Japanese experience and 

the possibility to benefit from it in the Kingdom of Saudi Arabia. 

Dr. Noura bint Mohammad bin Abdulaziz Al Matroudi 

The study addressed the role of training in economic and social 

development, and the role of transformative training in the re-

development of the scientific capacity of those who wish to change their 

specializations or jobs in the Introduction and the problem of the study, 

then explained its important and objectives. 

The study defined the term transformative training as: A re-

conversion of a pre-qualified category to jobs that are not required in the 

current institution or labor market to be able to practice another 

profession required by the institution or labor market. The study used the 

descriptive analytical method to achieve its objectives. 

The main results of the study were that the planning processes of 

transformative training programs contribute effectively to raise the 

scientific and skill capacities of trainees, thus raising their abilities to 

meet the challenges for the social and economic development of society. 
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 :املكدمة

ن تنمية الموارد البشرية تعني زيادة المعارف والميارات والقدرات مما يؤثر بصورة فعالة إ     
كما يساعد عمى تحقيق حياة أكثر احتمااًل واستقرارًا من الناحية  ،في تطوير النظام االقتصادي

وقد ظيرت  ،االجتماعية والثقافية لذلك إن االىتمام بتنمية الموارد البشرية ىو مسايرة العصر
بدءًا بالتعميم االبتدائي  ،عدة وسائل لتنمية الموارد البشرية من خالل التربية الرسمية بالتعميم

عن طريق برامج التدريب المنظمة أو غير  ويمتد االىتمام ،امعي والمعاىدإلى التعميم الج
 (.8008 ،الرسمية باإلضافة إلى التطوير الذاتي )الرشدان

في النمو االقتصادي والحياة االجتماعية فضاًل عن دوره في نمو الثقافة لو دور التدريب و     
كل تعميم وتطوير وتنمية لمعنصر والحضارة عامة. وتبرز أىمية التدريب باعتباره أساس 

 .(3: 8002 ،البشري ومن ثم تقدم المجتمع وبنائو )عثمان
التي تسير بسرعة كبيرة مع التغيرات التعميمية أدى إلى  إن عدم توافق التغيرات االقتصادية    

وجود فجوة بين احتياجات قطاعات العمل من تخصصات معينة وبين ما توفره المؤسسات 
مما تطمب أن يمعب التدريب دورًا ىامًا  ،التعميمية من أيدي عاممة تتوافق مع ىذه التخصصات

الذين ليس لجزء من الخريجين  الميارية القدرةفي سد ىذه الفجوة عن طريق إعادة تنمية 
كسابيم ليم عمل أو يعممون في تخصصات بيا عمالة زائدة  لمجموعة من المعمومات وا 

  (.2111 ،السالم والميارات والقدرات التي تساعدىم عمى شغل وظائف جديدة )عبد
 :الدراسةمشكلة 

م( أنو في أغمب البدان النامية يزداد عدد المتخرجين في المجاالت 8028يذكر فميو )     
وعندما  ،ويقل أو يندر في المجاالت التي يتطمبيا سوق العمل ،التي ال تتطمبيا القوى العاممة

تتغير برامج التعميم ومقرراتو لتواكب حركة المجتمع تكون متطمبات القوى العاممة وسوق 
 قد تغيرت نتيجة لمتطور التكنولوجي المعاصر السريع وتبقى الفجوة قائمة.العمل 
( أنو بالرغم 8020) International Iabour Officeويتفق ىذا مع ما أصدره تقرير      

من أن االستثمار بالتعميم والتدريب تصاعد بشكل كبير في المنطقة العربية إال أن مازالت 
وفي الوقت ذاتو  ،من االنتقال من التعميم الجامعي إلى العمل تعاني فئة الشباب من صعوبات

فإن الشركات تجد صعوبة في الحصول عمى العدد الكافي من الموظفين بالميارات التي 
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إن أعدد القوى العاممة  ،يحتاجونيا لتوسيع أعماليم أو التكيف مع التكنولوجيا الحديثة
سماعيلالقز في مستقباًل لسوق العمل مازال تحديًا )  (.  8028 ،از وا 

مشكمة تشغيل الخريجين تتفاعل مع  ( إلى أن8020وأشارت دراسة عمي والزوبعي )    
فالتوسع في التعميم العالي  ،معطيات الواقع التعميمي ومدى استجابتو لمتطمبات سوق العمل

إضافة إلى أن برامج التعميم  ،المجتمعات العربيةلم يتجو لممجاالت التطبيقية التي تحتاجيا 
لذا نحتاج  ،العالي ال تييئ الخريجين لممبادرة بالعمل الفردي واقتحام مجال العمل التقني

إليجاد معالجات من خالل التدريب التحويمي لممساىمة في تمميك في سوق العمل ألن 
ومتغيرات النيوض بتشغيل الخريجين يعتبر من الضروريات التي تفرضيا معطيات العولمة 

 سوق العمل المعاصر.
فالتدريب عممية إنسانية تمكن الفرد من مقابمة ىذا التطور السريع المستمر الذي يتعرض     

ومن التكيف السريع في عممو الجديد في حالة انتقال ىذا الفرد من عممو  ،لو سوق العمل
 إلى عمل آخر.

كيف قفزت اليابان وتطورت بسرعة وبالنظر لمتجربة اليابانية حول ذات الموضوع نرى     
وأصبحت في وقت قياسي بمصاف  ،فائقة بعد االنييار الذي أصابيا خمف الحرب العالمية

فاستطاعت استعادت  ،ركزت عمى رأس المال البشرى واستثمرت فيوقد ف ،الدول المتقدمة
عادة تدريب عدد من أفرادىا لتوفير عمالو  قيوتيا والنيضة من جديد عبر االىتمام بالتعميم وا 

 في عدة مجاالت.
 القدرة المياريةإعادة تنمية في  التحويمي ودوره وفي ىذا البحث سنتناول التدريب    

مكانية االستفادة و  يةتجربة اليابانالوسنشير إلى  ،وظائفيمتخصصاتيم أو لمراغبين في تغيير  ا 
 المممكة العربية السعودية.منيا في 

 في التساؤالت التالية:  الدراسةضوء ما تقدم يمكن بمورة مشكمة  وفي
 ؟القدرة المياريةدور التدريب التحويمي في إعادة تنمية ما  -
 في التدريب التحويمي؟ يةتجربة اليابانالما  -
ما إمكانية تفعيل التدريب التحويمي لحل بعض المشكالت في المممكة العربية  -

 السعودية؟
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 :الدراسةأيداف 

ىو التعرف عمى دور التدريب التحويمي في إعادة تنمية ه الدراسة اليدف الرئيس ليذ     
لمراغبين في تغيير تخصصاتيم أو وظائفيم. ويتفرع منو مجموعة أىداف  القدرة الميارية

 فرعية:
 من واقع األدبيات.التدريب التحويمي  مفيومالتعرف عمى  -
 .القدرة المياريةالتعرف عمى دور التدريب التحويمي في إعادة تنمية  -
 في التدريب التحويمي. يةتجربة اليابانالالتعرف عمى  -
إمكانية تفعيل التدريب التحويمي لحل بعض المشكالت في المممكة التعرف عمى  -

 العربية السعودية. 
 :الدراسةأيمية 

وكيفية إثراء المكتبة العربية بالبحوث والدراسات التي تناولت التدريب التحويمي  -
تفعيمو لحل مشكالت الخريجين والتحاقيم بسوق العمل نظرًا لما تشيده الساحة 

 العربية من ارتفاع نسبة البطالة.
توقع أن نتائج ىذه الدراسة ستقدم لمجيات المعنية )وزارة التعميم ووزارة العمل( ي -

سيولة الصورة التي ينبغي أن يكون عمييا واقع تدريب الخريجين في المممكة ل
 التحاقيم بسوق العمل.

االستفادة من برامج التدريب  كيفيةل قد تسيم ىذه الدراسة في تقديم مقترحات -
 التحويمي في المممكة العربية السعودية لحل بعض المشكالت.

 :الدراسةمصطلحات 

 التدريب التحويلي:

( بأنو: " إعادة تحويل فئة مؤىمة مسبقًا لوظائف 803: 8028عرفتو اعتدال حجازي )     
ال يوجد عمييا طمب في المؤسسة أو سوق العمل الحالي لتصبح قادرة عمى ممارسة مينة 

 أخرى تتطمبيا المؤسسة أو سوق العمل".   
ميارات جديدة  إكساب الخريجين( بأنو: "833: 8020) عمي والزوبعيكما عرفو      

ن  ،ومتخصصة أبعد وأعمق من الميارات التقميدية المكتسبة عن طريق التعميم األكاديمي وا 
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ىذه الميارات تسيم في زيادة الكفاءة والفاعمية لمخريجين لتمكينيم من المنافسة واالنخراط 
زالة عدم التوازن بين الطمب في سوق العمل وميارات وقدرا ،في سوق العمل من جية ت وا 
 الخريجين من جية أخرى".

وفي ضوء ما تقدم فإن الدراسة الحالية تعرف التدريب التحويمي بأنو: إعادة تأىيل األفراد     
 لمقيام ببعض األعمال التي لم يسبق ليم القيام بيا لتغيير مسارىم الوظيفيواكتساب الميارات 

   حسب ما يتطمبو سوق العمل.
 :الكدرة املًارية

ورد في "لسان العرب": يقال: قدر عمى الشيء، أي: ممكو،  ،تعني التمّكن من الفعل القدرة    
 فيو قادر.

بأنيا: تمكن الفرد من القيام باألعمال التي ُتسند  القدرة الميارية الحالية وتعرف الدراسة   
  .مجالالفي لميارات الالزمة في ىذا وا والقيم  مجموعة من المعموماتل واكتسابوإليو 

 :الدراسةمهًج 

وىو كما عرفو عودة  ،ولتحقيق الدراسة أىدافيا سيتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي    
لموصول إلى  ،(: "طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم282: 8022)

حيث يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في  ،أغراض محددة لمشكمة اجتماعية أو إنسانية
 ويمكن أن يعبر عنيا كيفيًا أ كميًا". ،وييتم بوصفيا وصفًا دقيقاً  ،الواقع

 الدراسات الشابكة:

يتناول ىذا الجزء من الدراسة عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة           
الحالية، من خالل الرجوع إلى العديد من الدراسات العممية، والبحوث التربوية المحكمة، 

ي قواعد المعمومات المتنوعة، وذلك لالستفادة من نتائجيا في تشخيص الواقع، والبحث ف
والبدء من حيث انتيى اآلخرون، وتم تقسيم الدراسات إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، 

 كما تم ترتيبيا بدءًا باألقدم فاألحدث، وىي كما يمي:
 الدراسات العربية:

سماعيل )      ( ىدفت إلى تقييم درجة تطبيق كمية اليندسة 8023دراسة عبير القزاز وا 
بالجامعة اإلسالمية لمتدريب التحويمي من وجية نظر طمبة الكمية. واستخدمت الدراسة المنيج 

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات من طمبة المستوى الخامس  ،الوصفي التحميمي
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اسة: جاءت تقديرات عينة الدراسة ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدر  بكمية اليندسة
بدرجة موافقة متوسطة لكل من مجال الميارات المنيجية ومجال ميارات االتصال والتواصل 

بينما موافقة بدرجة كبيرة لكل من مجال  ،% عمى الترتيب33,12% و 63,3بوزن نسبي 
عمى  38,66% و 38,26الميارات التنظيمية ومجال االتجاىات النفسية بوزن نسبي 

وىناك ضعف في تقديم الكمية اختبار لقياس قدرات الطالب قبل االلتحاق بالكمية أو  ،الترتيب
اختيار التخصص واالىتمام بتنمية ميارات المغة اإلنجميزية والحصول عمى شيادات لغة دولية 

ودعم الكمية لمطالب بميارات التسويق الذاتي لمحصول عمى عمل  TOEFLو IELTS مثل 
كما يعاني الطالب من صعوبة االنتقال من الدراسة لسوق  ،بة الجيات المشغمةعند مخاط

 العمل.
( ىدفت إلى بيان أثر التدريب التحويمي في الحد من 8028دراسة اعتدال حجازي )     

واستخدمت  ،المنيج الوصفيواستخدمت الدراسة  ،بطالة الخريجات من الكميات العممية
ومن  ،نات من خريجات كميات البنات العممية بجامعة الممك فيصلاالستبانة كأداة لجمع البيا

عمميات التخطيط لبرامج التعميم والتدريب تسيم  أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة: أن
بشكل فعال في رفع القدرات العممية والميارية لممتدربات بما يرفع من قدرتين عمى مواجية 

 تحديات المستقبل.
( ىدفت إلى تقديم رؤية تحميمية لوضع إطار فكري يحدد 8022العثيمين ) دراسة ىياو      

بعض الجوانب المتعمقة بموضوع التدريب في سوق العمل السعودي من خالل مفيوم التدريب 
واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  ،التحويمي الذي تؤكد عميو االتجاىات المعاصرة

ائج التي توصمت ليا الدراسة: أن سوق العمل السعودي ومن أىم النت ،لجمع المعمومات
بحاجة إلى نمطي التدريب التحويمي )المساري( الذي يسعى لتغيير مجال التأىيل السابق 

و)التنموي( الذي يسعى لتحديث وتطوير نوعية التأىيل الممتمك سابقًا. وكذلك أن  ،لمعمالة
مل معيا األخذ بمنيجية التدريب سوق العمل السعودي يعاني من مشكالت يتطمب التعا

 التحويمي.
( ىدفت إلى تسميط الضوء عمى تجربة السودان في 8020ودراسة عمي والزوبعي )    

يحث تم  ،التدريب التحويمي )مشروع الشيادة التقني( وانعكاسو عمى تنمية الموارد البشرية
فو ومنيجو وآلية توضيح مفيوم التدريب التحويمي وعرض لمراحل تنفيذ المشروع وأىدا
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ومن أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة: إن التدريب  ،ومكونات المشروع ثم التقويم
( حقق أىدافو في تنمية الموارد البشرية من خالل رفع التحويمي )مشروع الشيادة التقنية

 قدرات الخريجين بإكسابيم الميارات العممية لتمكينيم من الولوج في سوق العمل. إن رفع
القدرات المؤىمة لممنافسة في سوق العمل الحر والعمل الوظيفي سيساىم في معالجة مشكمة 
عدم التوازن في الطمب عمى الخريجين من خالل توفير تخصصات وميارات جديدة مطموبة 

  في سوق العمل.
( ىدفت إلى التعرف عمى التدريب العام والتدريب التحويمي 8008العوض )ودراسة     

وأعقبتيا بعدة  ،قميمية في مجال التدريب التحويميوالتنمية ثم عرض التجارب العالمية واإل
الرئيسية التي يستند  وذكرت أىمية التدريب باعتباره أحد األعمدة ،مفاىيم لمتدريب التحويمي

وعرضت تجربة التعميم التقني  ،عمييا تنفيذ الخطط والبرامج وآلية برنامج التدريب التحويمي
 ي التدريب التحويمي لمخريجين.ف

 الدراسات األجهبية:

 The(، بعنوان: 2018) Motlokoaa, Sekantsib and Monyolocدراسة     
Impact of Training on Employees, Performance: The Case of 

Banking Sector in Lesotho.  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى تأثير
التدريب بكافة أشكالو عمى أداء الموظفين في قطاع المصارف في دولة ليسيتو، واستخدمت 

وأخذت عينة طبقية ممثمة من موظفي البنوك في ليسيتو، الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
يادة فاعمية أداء الموظفين، بل يؤثر ومن أىم نتائج الدراسة: أن التدريب ال يؤدي فقط إلى ز 

إيجابيًا عمى تحفيز الموظفين والرضا الوظيفي داخل القطاع المصرفي، كما أن القطاع 
المصرفي في ليسوتو يسعى إلى تخصيص موارد لتدريب الموظفين بشكل مستمر لثبوت 

تحسين  جدوى التدريب في تغطية الثغرات في الميارات المحددة لدى العاممين، ومن أجل
 ميارات الموظفين ومعارفيم وقدراتيم لمتعامل مع المتغيرات المختمفة في القطاع المصرفي.  

 The Impact of Training and(، بعنوان: 2017) Engetouدراسة     
Development on Organizational Performance: National Financial 

Credit Bank Kumba تعرف عمى تأثير تدريب الموظفين ىدفت ىذه الدراسة إلى ال
آثار ىذه البرامج العممية لمتدريب والتطوير ومعرفة  وتطويرىم عمى األداء التنظيمي لمشركة،
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واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، ومن أىم  عمى أداء العاممين خالل العمل،
وخصوصًا لمموظفين غير الميرة نتائج الدراسة: أن التدريب والتطوير ضرورة في كل الشركات 

وبشكل عام فإن لمتدريب دورًا ممحوظًا في تحسين مساىمة الموظفين بشكل  أو األقل خبرة،
كبير بسبب أساليب التدريب المستخدمة من قبل الشركة في تحسين األداء الكمي لمشركة 

   واألداء التنظيمي عمى حد سواء، وتحسين مياراتيم وكفاءتيم خالل العمل.
 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة: واالختالف أوجة االتفاق

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا موضوع التدريب التحويمي      
والذي يحظى بأىمية كبيرة لدى الميتمين  ،ببعض الدول العربية والمممكة العربية السعودية

 مل.بتطوير مخرجات التعميم وسوق الع
الدراسات السابقة من حيث التعرف عمى دور التدريب التحويمي  عنىذه الدراسة  اختمفتو     

مكانية االستفادة منيا في  القدرة المياريةفي إعادة تنمية  في ضوء التجربة اليابانية وا 
      .المممكة العربية السعودية

 الدراسة المحاور التالية بالتحميل الكيفي: ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة فستتناول
 تعريف التدريب :: أواًل: التدريب

"عممية تعتمد عمى تقديم فن الخبرة والميارة والعمم؛ بيدف تقديم  :التدريب عبارة عن    
الخدمة التدريبية لألفراد والجماعات، داخل المؤسسات االجتماعية والخدمية، وذلك لتحقيق 
أعمى قدر من األداء في مواجية المعوقات والعقبات التي تواجو وظائفيم ومينتيم في ضوء 

 (.    26: 2288،الفتاحاستراتيجية تمك المؤسسات" )عبد 
( بأنو: "مجموعة النشاطات التي تعمم المتدربين وتحفزىم، 86: 2282وعرفو الشريف )    

 وتثري قيميم وترتفع بمستوى تفكيرىم، وتحسين مياراتيم القيادية، واألساليب التي يتبعونيا".
ألفراد بمجموعة ( بأنو: " نشاط مخطط ييدف إلى تزويد ا31:  8000وعرفو عبد الباقي )    

 من المعمومات والميارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء األفراد في العمل".
( التدريب بأنو: "تمك العممية المنظمة والمستمرة والتي 688: 8023وتعرف أماني عزت )    

معارف أو ميارات أو تسعى المنظمة من خالليا إلكساب األفراد العاممين والممتحقين بالعمل 
 قدرات أو أفكار الزمة ألداء أعمال محددة، وذلك بقصد تحقيق أىداف المنظمة".  
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اجمعت عمى أن التدريب إلحداث تغيرات في الفرد يا من التعريفات السابقة نالحظ أن    
كسابو  وتزويده في العمل، بيدف  ميارات وخبرات ليست موجودة لديو لرفع كفاءتو وآداؤهوا 

 التحسين والتطوير بأساليب العمل داخل المنظمة.
وفي ضوء ما تقدم من تعريفات حول التدريب، فإن الدراسة الحالية ترى أن التدريب ىو:     

جيود منظمة تيدف إلى تزويد األفراد بالمعمومات والمعارف والميارات من أجل تنمية وتطوير 
  دائيم. آخبراتيم و 

 ملشتمر:لتدريب اا

التدريب بشكل عام عبارة عن عممية منظمة ومستمرة محورىا الفرد في مجممو تيدف إلى     
إحداث تغييرات محددة سموكية وفنية وذىنية لمقابمة احتياجات محددة حالية أو مستقبمية 

الفرد والعمل الذي يؤديو والمنظمة التي يعمل فييا والمجتمع الكبير )العثيمين،  يتطمبيا
8022 :283.) 

 أنواع التدريب:

 ( تبعًا لما يأتي:21: 8008 يمكن تصنيف التدريب كما ذكر )الطعاني،
 التدريب من حيث األىداف. .2
 التدريب من حيث المكان والموقع. .8
 التدريب من حيث التوقيت. .6

 وىنا تنقسم األىداف إلى :، مو حيح األيداف أواًل :
تزويد المعمومات: أي زيادة قدرة الفرد عمى التفكير المبدع والخالق بما يمكنو من  .2

 التكيف مع عممو، ومواجية المشكالت، والتغمب عمييا.
التدريب عمى الميارات: وذلك عن طريق رفع مستوى أداء الفرد عن طريق اكسابو  .8

 ، والعممية المستحدثة في ميدان عممو، أو تطويرىا بصورة مستمرة.الميارات المعرفية
تكوين اتجاىات: تنمية االتجاىات السميمة لمفرد نحو تقديره لقيمة عممو، وأىميتو،  .6

 واآلثار االجتماعية المتصمة بو، والمترتبة عميو.
التي  التدريب لمترقية: وذلك عن طريق اعداد الفرد اعدادًا جيدًا لممارسة الميمات .2

 يتطمبيا العمل الجديد بإكسابو المعمومات، والميارات، واالتجاىات الالزمة. 
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 ثانيًا: التدريب مو حيح املكاى واملوقع: وتهكشم إىل:

ويتميز بميزة أساسية وىي أن التدريب يتم وفق : تدريب داخمي )داخل المنظمة( .2
التدريبية جزءًا ال يتجزأ من دارة وتحت رقابتيا، ومن ىنا تصبح العممية تخطيط اإل

الخطة العامة لممنظمة، كما يمكن أن تقوم المنظمة بتوظيف االمكانات البشرية، 
والمادية المتوفرة لدييا لتحقيق أىداف التدريب، وال يترتب عمى التدريب نفقات 

 إضافية مثل نفقات استئجار القاعات ومكافآت المدربين.
اخمي منيا انحساره في محيط عمل المنظمة، وفي لمتدريب الد السمبياتوىناك بعض 

حدود تجارب العاممين وخبراتيم ومن ثم ال يوجد احتمال لمتوصل إلى أفكار جديدة 
 متنوعة.

ويتميز بكونو  البمد أو خارجو(: تدريب خارجي )في مراكز التدريب المتخصصة داخل .8
األفراد بوجيات نظر  يتيح آفاق أرحب لتبادل الخبرات، واكتساب الميارات حيث يمتقي

متعددة، ينتمون لمدارس وخمفيات مختمفة، وتصبح عممية التدريب بذلك مكانًا تتركز 
فيو خبرات العشرات من المتدربين، باإلضافة إلى أن مراكز ومؤسسات التدريب تكون 

 مجيزة بإمكانات ووسائل وتجييزات قد ال تتوفر داخل المنظمة الواحدة المعنية.
انعدام أو ضعف  :ومنيا بعض السمبياتيخمو التدريب الخارجي من ولكن ال     

رقابة المنظمة عمى التدريب، ومن ثم يصعب تقييم نتائج التدريب بصورة موضوعية 
إذ تعتمد عمى التقارير التي يعدىا المتدربون بعد انتياء التدريب والتي ال تخمو من 

في التدريب الخارجي أكثر من التحيز وعدم الدقة وتتحمل المنظمة نفقات إضافية 
التي تتحمميا في التدريب الداخمي، ومن السمبيات أيضًا تركيزه عمى المبادئ العامة 
والنظريات من غير االىتمام بحاجات المنظمة الحقيقية كما أن اختالف مستويات 
المتدربين وخمفياتيم قد يعيق االنسجام المطموب بينيم ومن ثم يصعب تحقيق 

 مرجوة من تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب اآلخرين. االىداف ال
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 ثالجًا: التدريب مو حيح التوقيت: ويهكشم إىل:

وييدف إلى إعداد االفراد عمميًا وسموكيًا عمى نحو : التدريب قبل االلتحاق بالعمل .2
سميم، وتأىيميم لمقيام باألعمال التي سوف توكل إلييم عند التحاقيم بوظائفيم، 
ويطمق عمى ىذا النوع عدد من المسميات )التدريب اإلعدادي، التوجييي، التعريفي( 

ل تخصصو، ويمكن إيجاز أىدافو بتزويد المتدرب بالمفاىيم االساسية في مجا
والميارات المتصمة بمجاالت العمل الذي يتم إعداده لو وتنمية االتجاىات االيجابية 

 لديو نحو الوظيفة بشكل عام نحو مجال عممو بشكل خاص.
وىو التدريب الذي يقدم لمعاممين الموجودين بالفعل في : التدريب أثناء الخدمة .8

تجدة في مجال عمميم، وصوال الخدمة، بيدف تزويدىم بالمعمومات، والخبرات المس
إلى رفع مستوى الكفاءة لدييم، ويعد التدريب في أثناء الخدمة أمرًا ضروريًا لجميع 

 منيا:  ألسباب عديدةالفئات في المنظمة 
 .تجدد وظائف العمل 
 .تجدد إجراءاتو بشكل مستمر 
 .استخدام تقنيات حديثة متطورة 
ويأخذ التدريب أثناء الخدمة أشكااًل عدة منيا: التدريب الفردي، التدريب     

الجماعي، التدريب داخل المنظمة، التدريب خارج المنظمة، التدريب لرفع الكفاءة، 
  وتغيير االتجاىات.
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 أنواع التدريب

التدريب من حيث 
 التوقيت

قبل االلتحاق 
 بالعمل

التدريب أثناء 
 الخدمة

التدريب من حيث 
 المكان والموقع

داخل  داخلي
 المنظمة

في  خارجي
مراكز تدريب 

 متخصصة

 .داخل البلد

 .خارج البلد

التدريب من حيث 
 األهداف

 تزويد معلومات

تدريب على 
 مهارات

تكوين 
 .اتجاهات

 .التدريب للترقية
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 أيمية التدريب:

 :( 20-6 :2288 ،عثمان) تتمخص أىمية التدريب بما يمي
التدريب محور أساسي في تطوير وتنمية القوى والمجتمع، وتحقيق النمو  أن -

 االقتصادي واالجتماعي.
تسيم في تنمية قابمية المتدرب واستعداده لمدخول  ،ضرورة لبناء قوة بشرية منتجة -

 في مجال المينة والعمل.
 مواكبة تطور مجاالت العمل، ومالحقة لمتغيرات السريعة في عالم اليوم وحاجات -

 المجتمع.
 يبعث الثقة في النفس اإلنسانية عند شعورىا بكفاءتيا. -
 تقوية دوافع العاممين نتيجة لتنمية خمفياتيم وخبراتيم. -
 تدريب األشخاص عمى التأقمم مع التغيرات الوظيفية. -

 األىمية التالية : (8023) ت أماني عزتكما أضاف
 ،راد سيؤدي إلى تحسين أدائيمزيادة اإلنتاجية: إن زيادة وصقل ميارات وقدرات األف -

 .وزيادة انتاجيتيم وبالتالي يستمر نمو المنشأة وتحقق أىدافيا
وزيادة مقدرتيم  ،رفع الروح المعنوية لألفراد: وذلك نتيجة زيادة إلماميم بأبعاد عمميم -

عطائيم إحساسًا داخميًا  ،عمى أدائو بنجاح األمر الذي يؤدي إلى االعتزاز بأنفسيم وا 
رضاء ذاتيم.  بأىميتيم وا 

 األفراد لشغل بعض الوظائف األعمى في المستقبل.التدريب وسيمة إلعداد وتييئة  -
فزيادة الميارة والكفاءة في العمل تؤدي  ،عن طريق التدريب يمكن خفض النفقات -

 عمل.مما يؤدي إلى اإلقالل من تكاليف ال ،إلى اإلقالل من نسبة األخطاء
مومات مصدر إلكساب مع كونو :ألىمية التدريب( 62-62: 2282الشريف )وأضاف     

لمثقة في مصدر ستيعاب التقنية الحديثة، و جديدة، وطريق لالرتقاء، ومصدر الوميارات 
 النفس وقدراتيا وطاقاتيا، وشمولو لجوانب كثيرة في الحياة.
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 أيداف التدريب: 

عدة ( 8: 2206ب في وزارة المعـــــارف )لمتوجيو التربوي والتدرياإلدارة العامة ذكرت        
 :أىداف لمتدريب أىميا

 .إعداد الموظف لتولي مركز وظيفي شاغر ويحتاج شغمو إلى إعداد أو تدريب خاص -
وتطوير البيئة اإلدارية في األجيزة  رفع مستوى األداء لدى الموظفين وتحسين -

 الحكومية عن طريق نظم أساليب العمل فييا.
 حديثة.الت التييئة الموظفين التباع أسموب جديد في العمل أو استعمال اآل -
إعداد وتدريب أو إعداد من يراد توجيييم نحو جيات عمل جديدة نتيجة ظروف  -

 العمل أو الموظفين.
 ( األىداف التالية لمتدريب :8023 ) أماني عزت توأضاف

وتنمية جوانب عديدة في الفرد رفع مستوى أداء الفرد عن طريق اكتسابو الميارات   -
 وسد النقص فييا.

 تنمية اتجاىات األفراد اإليجابية نحو العمل. -
زيادة قدرة الفرد عمى التفكير الناقد بما يمكنو من التكيف مع عممو من ناحية،   -

 تغمب عمييا من ناحية أخرى. ومواجية مشكالتو وال
 أساليب التدريب:

يقصد بأساليب التدريب ىي الطريقة )الكيفية( التي يتم من خالليا عرض المادة     
 التدريبية.

 (:266 :8008 ،ىناك عدة عوامل تحدد أسموب التدريب وىي )لطفي
 .المتدربين: يجب مراعاة أعمار وجنس والمستوى التعميمي وخبرات المتدربين 
 عدد  ،التسييالت والمواد المتاحة ،مكان التدريب ،ظروف التدريب: زمن التدريب

 المتدربين.
 .موضوع التدريب 
 .الميزات النسبية لممدرب 
 التطبيق العممي/اإليضاحي. ،أساليب العرض: المحاضرة 
 مجموعات  ،العصف الذىني ،لعب األدوار ،دراسة الحالة ،أساليب المشاركة: المناقشات

 األلعاب والقصة غير الكاممة. ،الدراما االجتماعية ،المناقشة
 الزيارات الميدانية/الرحالت.  ،المشروعات ،األنشطة خارج قاعة التدريب: التكميفات 
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 الفرق بني التدريب والتعليم:
 ٕ٘بن فشق ث١ٓ اٌزذس٠ت اٌزؼ١ٍُ ٠ّىٓ رٛض١سٙب ف١ّب ٠ٍٟ: 

 اٌزذس٠ت اٌزؼ١ٍُ ٚخٗ اٌّمبسٔخ

األ٘ذاف ِغ زبخخ اٌفشد رزالءَ  األ٘ذاف
 ٚاٌّدزّغ ثصفخ ػبِخ.

أ٘ذاف سٍٛو١خ ِسذدح ٌزدؼً اٌؼب١ٍِٓ أوثش وفبءح 
 ٚفبػ١ٍخ فٟ ٚظبئفُٙ.

ِسزٜٛ اٌجشٔبِح اٌزذس٠جٟ ِسذد رجؼبً ٌسبخخ اٌؼًّ  ّسزٜٛ ػبَ.اٌ اٌّسزٜٛ
 اٌفؼ١ٍخ.

 لص١شح. ط٠ٍٛخ. اٌّذح

 أسٍٛة األداء ٚاٌّشبسوخ. أسٍٛة اٌزٍمٟ ٌٍّؼبسف اٌدذ٠ذح. األسٍٛة

 ِؼبسف ِٚٙبساد. ِؼبسف ِٚؼٍِٛبد. اٌّىبست

 (.354 :7002اٌّصذس: )ٌطفٟ،  

 االختالف بني عمليات التدريب التكليدية واملشتحدثة:
 اٌّسزسذثخ اٌزم١ٍذ٠خ

 رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ

رمَٛ إداساد اٌزذس٠ت ثئسسبي اٌمٛائُ ٚإٌششاد  -
رصذس٘ب ِشاوض ٚششوبد اٌزذس٠ت اٌزس٠ٛم١خ اٌزٟ 

اٌّخزٍفخ ٚرشٚج ف١ٙب ٌجشاِدٙب إٌٝ ِخزٍف االداساد 
 ٚاأللسبَ ٚرطٍت ِٕٙب رشش١ر ِٓ رشاٖ ٌسضٛس اٌجشاِح.

رمزصش ػ١ٍّخ رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ ػٍٝ ثؼض  -
إٌّبرج اٌفضفبضخ اٌّؼذح ِسجمبً ٚرٕمصٙب اٌّؼب١٠ش 

أل٘ذاف أٚ اٌى١ّخ ٚاٌّؤششاد راد اٌصٍخ ثجٍٛؽ ا
 اٌزش٠ٚح ٌجشاِح رذس٠ج١خ ِسذدح.

 خٙٛد اٌزذس٠ت ٠زسىُ ف١ٙب ِمذَ اٌخذِخ اٌزذس٠ج١خ. -

اسزخذاَ اٌزم١ٕبد اإلداس٠خ اٌالصِخ ٌزسذ٠ذ  -
االزز١بخبد اٌدذ٠ذح ِثً اٌزس١ًٍ اٌزٕظ١ّٟ ٚرس١ًٍ 

 اٌفشد ٚرس١ًٍ اٌّٙبَ.
ِٕٙد١خ رسذ٠ذ االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ رؼزّذ ػٍٝ  -

ٌّمبسٔخ ث١ٓ ػٕبصش األداء اٌّخطظ اٌزس١ًٍ ٚا
اٌّسزٙذف ٚث١ٓ ػٕبصش األداء اٌفؼٍٟ. ٚرصجر 

 االزز١بخبد اٌزذس٠ج١خ ٟ٘ اٌفدٛح ث١ّٕٙب.
خٙٛد اٌزذس٠ت رزُ ثٕبًء ػٍٝ طٍت ٚزبخخ ٠سسٙب  -

 اٌمبئّْٛ ثبٌؼًّ.

 األسب١ٌت

رٙزُ ثبٌّسبضشاد ٚاٌسبالد اٌدبِذح دْٚ االٌزفبد إٌٝ  -
اٌمبدسح ػٍٝ إزذاس اٌزغ١ش. ٠ٚمزصش ػٍٝ اٌؼّبٌخ اٌزو١خ 

 اٌزذس٠ت اٌشسّٟ اٌزٞ ٠زُ فٟ لبػبد اٌزذس٠ت.
 اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزذس٠ت اٌزٍم١ٕٟ. -
 اٌّؼٍُ ٠ٕزٙح األسٍٛة اٌفٛلٟ. -

 

اال٘زّبَ ثبٌّٙبساد ٚاٌسٍٛو١بد اٌّزطٛسح ِٓ  -
اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ٚضغ اٌمشاس ٚاألفشاد ٚأدائُٙ ٚأسٍٛة 

رأ١ً٘ اٌؼّبٌخ اٌزو١خ اٌمبدسح رفى١شُ٘ ٚرٌه فٟ إطبس 
ػٍٝ اٌزى١ف ِغ اٌّزغ١شاد ٚثّب ٠ٕبست اٌّسزٜٛ 

 اإلداسٞ.
 وً أشىبي اٌزٛخ١ٗ ٚاٌّسبٔذح ٚاإلششاف. -
اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزذس٠ت ثبٌّشبسوخ ٚاٌّششف ٘ٛ  -

 لبئذ ١ِسش.

 أٔٛاع اٌزذس٠ت

اٌزذس٠ت إٌّٟٙ اٌزٞ ٠شوض ػٍٝ إوسبة اٌفشد ِٙبساد 
فٟ أداء اٌؼًّ دْٚ اٌسؼٟ ٌز١ّٕخ  ١ِىب١ٔى١خ ٠سزخذِٙب

 اٌّٙبساد اٌفىش٠خ أٚ اسزثّبس٘ب.

اٌزذس٠ت اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ اإلثذاع ٚإطالق طبلبد 
اٌزفى١ش ٚاالثزىبس ػٕذ االٔسبْ، ٚر١ّٕخ اٌؼًّ 

 اٌدّبػٟ ٚشسز سٚذ اٌفش٠ك.

 فزشح اٌزذس٠ت

ِسذدح فٟ ألصش ٚلذ رمذ٠ُ خذِبد راد خٛدح  رسذد ِسجمبً دْٚ سثطٙب ثجٍٛؽ اٌدٛدح ٚاٌزىٍفخ.
 ِّىٓ ٚألً وٍفخ ِّىٕخ.

 اٌزم١١ُ

٠زُ ػٍٝ أسبط اٌزم١١ُ اٌزم١ٍذٞ إٌّفصً ػٓ ث١ئخ  -
 اٌؼًّ ٚرأثش٘ب ثبٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠ج١خ.

غبٌجبً ٠ؼزجش اإلٔفبق ػٍٝ اٌزذس٠ت ِٓ اٌّصشٚفبد  -
 اٌّٙذسح اٌزٟ ال رذس ػبئذاً ٍِّٛسبً.

اٌّسسٛسخ اٌزم١١ُ ٠زُ ػٍٝ أسبط زسبة اٌؼٛائذ  -
 ِب١ٌبً.

إٌظشح االسزثّبس٠خ ٌٍزذس٠ت، ثّؼٕٝ سثظ اٌؼ١ٍّخ  -
 اٌزذس٠ج١خ ثبٌؼبئذ ػٍٝ االسزثّبس.

 (380-324 :7002اٌّصذس : )ٌطفٟ،  
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 : E-Learningالتدريب عو بعد 

اعتبار التدريب عن بعد أحد نتائج االتجاه من التقميدية إلى التحديث في التدريب،  يمكن    
ويطمق مصطمح التدريب عن بعد من الناحية العممية عمى أي عممية تدريبية تتم بالوسائل 

 االلكترونية أو عبر االنترنت بغض النظر عن المكان والمسافة وربما التوقيت الزمني أيضًا.
دريب عن بعد من وضع محتويات الدورات التدريبية البسيطة عمى االنترنت ويبدأ الت    

 وصواًل إلى الحصول عمى درجات الماجستير والدكتوراه عن بعد من خالل االنترنت.
يتم التدريب باستخدام تكنولوجيا االنترنت من خالل منظومة عالية التقنية تختمف وفقا     

 لنوع التدريب والمؤسسة التدريبية.
ويأخذ التدريب عن بعد أشكااًل متعددة ويتم بطرق مختمفة، فمن الممكن أن يتم عرض     

محتويات مادة البرنامج التدريبي عمى ىيئة صفحات ويب عمى االنترنت تحتوي عمى نص 
وصور وصوت، وقد تتطور تقنية التدريب عن بعد إلى ما ىو أبعد من ذلك حيث يقوم المدرب 

خالل شبكة االنترنت بالصوت والصورة واألدوات وتحتاج مثل ىذه  بإلقاء محاضرة كاممة
المحاضرات إلى أجيزة ويب سيرفر ذات إمكانيات متطورة ونطاق تردد بالغ العرض والقوة. 

 (.282: 8003)لطفي، 
 صفات املدرب:

لممدرب دور كبير وأثر فعال في نجاح البرنامج التدريبي وزيادة فعالية التدريب. فنجاح     
: 2111 ،ينالبرنامج التدريبي أو فشمو يتوقف بدرجة كبيرة عمى المدرب )سييمة عباس وآخر 

(. فالمدرب ىو أىم عنصر من عناصر نظم التدريب بعد المتدربين فيو يقوم بوضع 280
معدل سرعة العممية التدريبية ويقوم باإلرشاد والمساعدة لممتدربين ويوفر الخبرة في مادة 

يمعب دورًا ميمًا في تقييم نظم التدريب في أثناء مرحمة تحقيق صالحية  التدريب، كما أنو
تصميم النظام، وعمى ذلك فإن جودة نظام التدريب ككل تعتمد إلى حد كبير عمى كفاءة 

 (.226: 2112المدربين )وليم تريسي،
( عمى أن المدرب ىو العنصر األساسي في عممية التدريب 30: 8002كما يؤكد )عثمان،    

 ،إلحداث التغييرات المطموبة في األفراد والجماعات وما من شك في أن دوره يتزايد باستمرار
وأصبحت وظيفتو أكثر تعقيدًا وأىمية بسبب صعوبة تقبل األفراد والجماعات لتغيير مفاىيميا 

يتوقف نجاح التدريب عمى المدرب الماىر الخبير القادر عمى تدريب  وأنماط سموكيا. كما
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األفراد لعصر يعتبر الذي ُيعد فردًا متوسط القدرات غير مناسب. ولذلك فالمدرب في ظل الثورة 
التكنولوجية والعممية لم يعد دوره دور مصدر وناقل لممعرفة بل أصبح دوره منظمًا ومعدًا 

 التدريب. لظروف وشروط وأجواء وبيئة
 الكفايات والشروط والصفات املطلوب توافريا يف املدرب:

( عددًا من الصفات التي ينبغي توافرىا في المدرب الناجح، 623: 2118 أورد )ماىر،     
 ومنيا :

 المعرفة الكاممة بالمحتوى التدريبي.   -2
 القدرة عمى االستماع إلى الدارسين.   -8
براز ردود أفعاليم وآرائيم تجاه المادة المقدمة القدرة عمى تشجيع الدر    -6 اسيين لمحديث وا 

 إلييم.
القدرة عمى التساؤالت والتفاعل مع الدارسين واإلجابة بصورة بناءة عمى األسئمة وتوجيو   -2

 الحوار.
 الحيوية والنشاط بما يمكن من جذب انتباه المتدربين.   -6
والمقدرة عمى استخدام األدوات المساعدة في اإللمام بالوسائل التدريبية الحديثة   -3

 التدريب.
 (:338: 8002)عثمان، ذكره ومن صفات المدرب ما 
والقدرة عمى االختيار واالستعداد لتفنيد اآلراء  ،اإلخالص، واالنفتاح العقمي، والثقة -2

 والتعامل مع صعوبات الوظيفة.
 قدوة لمن يدربيم. المدرب أن يكون   -6
 يكون لديو القدر الكافي من المادة العممية. أن   -2
 أن يكون قادرًا عمى نقل وتوصيل المعمومات والخبرات لممتدربين.   -6
 أن يكون لديو القدرة عمى التجديد والتطوير المستمر في مادة التدريب وأساليبو.   -3
ص التنمية ال تزيد أعباءه عمى القدر الذي يحافظ معو عمى فاعميتو ويتيح لو فر    -3

 الذاتية.
 اإللمام الكامل بأساليب التدريب الحديثة وطرق استخداميا.   -8
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( عددًا من الشروط التي يجب أن تتوافر في المدرب 263: 2223 كما أورد )ياغي،     
 الكفء، ومنيا :

أن يكون مقتنعًا تمامًا بأىمية التدريب كعامل أساسي من عوامل التنمية، وحريصًا عمى  -2
 مية الميارات المطموبة في المتدربين.تن

يمان شديد.   -8  أن يكون متحمسًا وميتمًا بالتدريب وموضوعو عن رغبة وا 
 أن يكون مممًا بالمادة العممية التي سيتحدث فييا.   -6
 أن تكون لديو الخبرة العممية والممارسة الطويمة.   -2
 التدريب إلى المتدربين. أن يكوم موصاًل جيدًا قادرًا عمى توصيل رسالة   -6
 أن تكون لديو القدرة عمى مواجية المواقف أو األسئمة المفاجئة ببراعة وسرعة.   -3
 أن يكون تفكيره منظمًا وعقمو بارعًا في استحداث اآلراء في مجال تخصصو وتطبيقيا.   -3
بمجال  أن تكون لديو الرغبة في متابعة التطورات العممية من أبحاث ودراسات تتعمق -8

 تخصصو في مجال التدريب.
 أن يكون لديو شعور بأىمية الوقت واالستفادة التامة منو. -22

 لمراغبين في تغيير وظائفيم القدرة المياريةإعادة تنمية التدريب التحويمي ودوره في ثانيًا: 
أن ين بعد البحث واالطالع عمى عدد من الكتب والدراسات واألبحاث حول ىذا الموضوع تب   

نشأة ولذلك سنتناول  ،" : " التدريب التحويميكثير من المؤلفين يطمق عمى إعادة التدريب
  مجاالتو وأىميتو.نشير لو  ،تعريف التدريب التحويميو 

 نشأة التدريب التحويمي:
( أن أول ظيور لمفيوم إعادة التدريب بصورة رسمية كان في 8022) تذكر ىيا العثيمين    

م عمى يد "دي ويت كمينتون" عندما أنشأ نوع من مدارس التدريب 2801نيويورك عام 
 م. 2886الميني. ثم بدأ في الواليات المتحدة عام 

خدمة وكانت ىذه المدارس تيدف إلى تزويد "الفاشمين" بتدريب يمكنيم من المشاركة في     
المجتمع بداًل من أن يظموا عبئًا عميو. ثم توالى االىتمام بإعادة التدريب خاصة مع انتشار 
التصنيع والحاجة إلى العمل في المصانع وتعين الفالحين فييا األمر الذي تطمب تحويل 

 مياراتيم إلى تمك الميارات التي يتطمبيا العمل في المصنع.
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م أسيمت في ضرورة إعادة تدريب عدد من 2123لى عام كما أن الحرب العالمية األو     
العمال الجدد عمى األعمال الحربية، وبعد انتياء الحرب تم إعادة تدريب عدد من األفراد 

 لتوفير عمال في مجال التصنيع خاصة في مجال برامج إدارة األعمال.
ببرامج إعادة التدريب م بدأت الواليات األمريكية المتحدة باالىتمام 2160وفي أواخر     

لمعالجة مشكمة البطالة ولتوظيف العاطمين وىكذا توالى االىتمام بإعادة تدريب العمال 
 والعاطمين حسب الحاجة والظروف الطارئة التي يتعرض ليا المجتمع.

 :Training transferتعريف التدريب التحويمي 
يل فئة مؤىمة مسبقًا لوظائف ال بأنو: " إعادة تحو ( 803: 8028عرفتو اعتدال حجازي )    

يوجد عمييا طمب في المؤسسة أو سوق العمل الحالي لتصبح قادرة عمى ممارسة مينة أخرى 
 تتطمبيا المؤسسة أو سوق العمل".   

( بأنو: "المجيود الذي يبذل بيدف إعادة تشكيل 22: 2286) وعرفتو ىيا العثيمين     
ويجعميا  ،لمساعدتيا عمى التكيف في مجاالت الحياة المختمفةقدرات القوى العاممة ومياراتيا 

والمتغيرات التي تعتري الميدان في الحاضر  ،قادرة عمى التعامل مع متغيرات ذاتيا من جية
 والمستقبل من جية أخرى". 

نوع من أنواع التدريب يتم من خاللو تحويل األفراد  ( بأنو: "22: 8006عرفو توكل )و     
وظيفة معينة إلى ممارسة وظيفة أخرى تختمف عنيا في نواحي عدة أو قد من ممارسة 

  تختمف عنيا كمية".
( بأنو: "إعطاء األفراد المادة والتخصص والميارات التي 83: 2116كما عرفو المصري )    

وفي اكسابيم الميارات الجديدة التي  ،تتفق مع رغباتيم في تغيير مسارىم الوظيفي أو الميني
  تنقميم إلى وضع أفضل لكسب لقمة العيش حسب االحتياجات الفعمية ألماكن العمل". 

واتفقت عمى إعداد الفرد لتولي عمل  ،نالحظ أن جميع التعريفات السابقة محورىا الفرد     
عادة تغيير مسار العاممين أو القيام بواجبات وميام جديدة. فقد ركزت عمى إ ،أو وظيفة جديدة

 أخرى. ةوتحويميم إلى وجي
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 أمناط التدريب التحويلي:

 ( وىما:288: 8022) ىناك نمطين رئيسيين لمتدريب التحويمي كما صنفتيا ىيا العثيمين    
"النمط المساري: ُيعنى بإعادة تدريب فئة من القوى العاممة المؤىمة مسبقًا لوظائف ال يوجد 

 عمييا طمب في سوق العمل لتصبح قادرة عمى ممارسة مين يتطمبيا السوق."
عمى ىذا النمط: كميات التربية في المممكة العربية السعودية  نضرب مثالويمكن أن     

ولكن سوق العمل لم في بعض التخصصات ؤىالت لمينة التعميم خرجت عدد من المعممات الم
ُيوجد عدد كافي من الوظائف لتشغيمين، فينا يأتي دور التدريب التحويمي بإعادة تأىيميم 

 لسوق العمل سواًء في النطاق التربوي داخل المدرسة أو خارجيا أو في نطاق آخر.
ر العاممة لتكون قادرة عمى التعامل مع عصر "النمط التنموي: ُيعنى بإعادة تدريب جميع الكواد

ما بعد الصناعة في إطاره الثقافي الجديد الذي يتطمب تحول في تصورات العمالة واتجاىاتيم 
 الوظيفية، وقيم العمل لدييم ومجال اىتماميم وأساليب أدائيم."

ية : بما حصل في الجامعات حيث تم إدخال التعامالت اإللكترونضرب مثالويمكن     
التعامالت الورقية، ولجأت ىذه الجامعات إلى تدريب موظفييا عمى الكثير من واالستغناء عن 

ميارات جديدة لمواكبة ىذا التطور في العمل وأعطتيم دورات الستخدام الحاسب اآللي تدريبيًا 
 تحويميًا في طبيعة وأسموب العمل.

 التحويلي: التدريبأيداف 

 :(268: 8022 ،)العثيمين عدة أىداف أىمياإن التدريب التحويمي يحقق 
 إعادة توزيع العاممين الذين يفقدون وظائفيم. -
 استيعاب الطبقات االجتماعية الدنيا في الوظائف واألوضاع االقتصادية الجديدة. -
االرتقاء باالقتصاد القومي إلى الوضع األمثل بمحاولة خفض فترات البطالة واستثمار  -

 البشرية المعطمة.الطاقات والعقول 
مكانياتيم االقتصادية والشخصية. -  مساعدة جميع المواطنين عمى تحقيق تطمعاتيم وا 
 استبدال العمالة األجنبية بعمالة وطنية )السعودة واإلحالل(. -
 تحويل العمالة غير الماىرة إلى عمالة ماىرة. -
 والعمالة اليدوية إلى عمالة آلية. ،تحويل العمالة المكتبية إلى عمالة فنية -
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إضافة بعض الميارات أو الوظائف إلى فئة أو شريحة من الشرائح الوظيفية )مثل  -
 قيام المرأة ببعض أعمال الجوازات أو المصارف اإلسالمية في قطاع السيدات(.

 التحويلي التدريبيف  يةاليابانتجربة الثالجًا: 

 ،م2126أن اليابان أصابيا دمار شديد خالل الحرب العالمية الثانية التي انتيت عام     
أن اليابان استطاعت سنة  غير ،منظمة وكان لدى اليابان حينئذ صناعة متخمفة غير

العالم )بعد الواليات المتحدة  عمى مستوىم أن تشغل المركز االقتصادي الثالث 2138
من خالل  رأس المال البشريك من خالل اعطائيا االستثمار في وذل ،واالتحاد السوفيتي(

 مار في اآلالت والمعدات والمصانع.م والتدريب أولوية تسبق االستثيالتعم
ويميز نظام التعميم العالي في اليابان االعتماد وبصورة أساسية عمى فكرة التنوع في      

ولعل أحد أبرز جوانب القوى التي  ،المؤسسات التي تعمل عمى تقديم خدمات العميم العالي
 الميني لمطالب في كميات متخصصةالتدريب التقني و  التعميميتمتع بيا ذلك النظام ىو توفير 

 سواء أكان ذلك في الكميات التقنية أم في الكميات التي تعمل عمى تقديم التدريب الميني
Newby Weko, Breneman,Johanneson & Maassen, 39 :2009)). 

الميني أحد أبرز الدعائم األساسية التي يرتكز التدريب ويعتبر كل من التعميم التقني و      
وعادة ما يمتحق بيما  ،عمييا نظام التعميم العالي في اليابان وتستمر الدراسة بيا لمدة عامين

 (.(Ayeni, 2015: 39الطالب بعد إتمام الدراسة في المدارس العميا 
أما عن المدارس العميا لمتعميم التقني فقد تم إنشاءىا بقصد توفير التدريب التقني في      

 Tokyoفعمى سبيل المثال نجد أنو تم إنشاء مدرسة طوكيو لمميكانيكا  ،العديد من المجاالت
Mechanics School  ( 2882في عام)باعتبارىا أول مدرسة تم إنشاءىا لخدمة ذلك  م

تأسيس تمك المدرسة بيدف تدريب العاممين لمعمل في الورش المختمفة  وقد تم ،الغرض
فقد   Osaka Technical Schoolالخاصة بالمصانع الحديثة. أما مدرسة أوساكا التقنية 

وكمية كيوتو لمتكنولوجيا والتي تم إنشاءىا في عام  ،م( 2831تم إنشاءىا في عام )
( تم 2106صصة الذي تم إصداره في عام ). وبناًء عمى مرسوم المدارس المتخم(2108)

ومدرستين ُأخرتين في نفس العام. أما عن مدرسة إيكتا  ،افتتاح مدرسة ناغويا التقنية العميا
 ,Hashinoم( 2120ومدرسة يونيزوا التقنية العميا فقد بدأ العمل فييا في عام ) ،لمتعدين

2012: 29) .)   
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ا تعمل في اتساق مع المؤسسات التي تتولى وفي اليابان نجد أن الشركات عادة م    
الميني لضمان أن كافة أصحاب األعمال يتوافر لدييم التدريب مسؤولية تقديم التعميم التقني و 

ىذا  ،الخريجين المدربين الذين تم إعدادىم إعدادًا الزمًا لمعمل بصورة فعالة في سوق العمل
 إضافة 

إلى إتاحة الشركات ألولئك الطالب الذين تخرجوا من مؤسسات التعميم التقني والتدريب الميني 
 ,Murray)فرصة استخدام األدوات والمعدات الخاصة بيا الكتساب المعارف المباشرة 

Pigulski & Lolov, 2008: 19). 
ريب الفني م تم إصدار قانون التد2131في عام ( أنو 28: 2116وقد ذكر الخطيب )    

تنمية الموارد " قانون  اليابان م أصدرت2186في عام والذي يولي اىتمامًا لتدريب األفراد. و 
  إلعادة التدريب وتحديث الميارات.الذي يولي اىتمامًا خاصًا  " البشرية

 :مبدأين أساسيين ىماالقانون عمى ىذا ويرتكز     
 حسبما تعرض  توفير فرص كافية لمتدريب لموفاء بحاجات كل فرد من األفراد ضرورة

 لو أثناء حياتو العممية في كل مراحميا.
  ضرورة أن تواكب برامج التدريب التغيرات التي تستجد عمى التكنولوجيا الصناعية

 وسوق العمل. 
 :والتدريب الفني وىي ثالث مجاالت لمتعميموقد حدد قانون " تنمية الموارد البشرية "     

 جال األول:الم -
 لمشباب الذين عمى أعتاب الحياة العممية.  التدريب المبدئي

 المجال الثاني: -
 لمعاممين إلضافة ميارات جديدة. االرتقاء بالتدريب 

 المجال الثالث: -
عادة تدريب العمال الذين يغيرون إل  القدرة المياريةالتدريب إلعادة تنمية 

 سواء كان التغيير برغبتيم أو رغمًا عنيم. ،وظائفيم
وتقوم وزارة العمل  ،وىذه األنواع من التدريب مقسمة إلى مناىج خاصة بالمين والوظائف    

 بوضع المعايير والخطوط اإلرشادية لكل منيج منيا بما يتفق مع النظام الياباني.
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لذلك يولون اىتمام  ،الحياة " الشركات اليابانية لدييا تقميد راسخ وىو " التوظيف مدى    
فالشركات تخصص استثمارات ضخمة  ،كبير إزراء تطوير قدرات الموارد البشرية اليابانية

يم من لتمكين ،اىتمامًا متزايدًا بإعادة تدريب العاممين بياوتيتم لمتدريب في مجال الصناعة. 
ليابانية التي تتنوع أنشطتيا نظرًا لطبيعة الكثير من المؤسسات ا ،االنتقال إلى مجاالت جديدة

فمن الممكن ليا أن تنقل الموظفين بمجرد إعادة  ،الصناعية وتخرج منتجات كثيرة ومتنوعة
لذلك تحرص الشركات  تدريبيم من موضع بالشركة يعاني الركود إلى آخر ينطمق في االزدىار.

 ،)الخطيب قدراتيم المزايا والمنافع لمعاممين بيا لتطويرعمى توفير عدد كبير ومتنوع من 
2116 :23-63) . 

وخالل السبعينيات أدى تراكم تأثير ارتفاع األجور واألسعار الناجم عن الزيادة اليائمة في     
إلى قيام المصانع  ،التي ولدىا التطور التكنولوجي ،أسعار البترول والتغيرات الصناعية

اليابانية بإعداد برنامج كبير إلعادة تدريب العامل مازال قائم حتى اآلن. ومن ثم بات من 
المألوف نقل الفنيين من الصناعات اليندسية الميكانيكية إلى أقسام اليندسة االلكترونية 

 ونقل الفنيين من أقسام صناعة المعدات إلى أقسام تجييز البرامج.
كما أن من الجوانب األساسية  ،الحظ في اليابان ىو رغبة العمال القوية في النقلومما ي    

لعممية تدريب الميارات اتجاه ينحو إلى عدم تقسيم العمال الصناعيين إلى  لنظرة اليابانيين
ي أداء مينة من المين وقياس الميارة بالبراعة ف ،وماىرة ،ونصف ماىرة ،عمالة غير ماىرة

بل إن رجال اإلدارة في اليابان  ،ىو الحال في المممكة المتحدة واستراليا مثالً التقميدية كما 
العمال فيم يولون اىتمامًا قويًا إلى ضرورة أن ينمي  ،يعتبرون عماليم إما ميرة أو غير ميرة

 عمى اختالفيم مياراتيم وأن يبدلوا األعمال ويغيروا وظائفيم كمما دعت الضرورة. 
ىذه  لذلك فإن ،يضعون قيودًا حادة لالنتقال من ممارسة حرفة إلى أخرى اليابانيون الو     

سواء بصورة  ،نقل العامل من وظيفة إلى أخرى :مثالً التغيرات قد تأخذ أشكااًل مختمفة منيا 
أو لنوع مختمف  ،داخل المصنع الواحد أو لوظيفة مماثمة في مصنع آخر ،مؤقتة أم دائمة

فقد  ،تدريبو فترة كافيو. وتقدم الشركات الحوافز بأساليب مختمفةتمامًا من العمل بعد إعادة 
 الموظفين عمى تحديث أو رفع مؤىالتيم ومعرفتيم التقنية.تأخذ شكل أجور أعمى مثاًل إلغراء 

     (63-28: 2116 ،)الخطيب
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 :يف اململكة العربية الشعوديةشكالت تفعيل التدريب التحويلي حلل بعض املرابعًا: 

قطاع التعميم التقني في التدريب التحويمي في  يةتجربة اليابانمبعد العرض السابق ل     
يمكن االستفادة من تفعيل التدريب التحويمي في المممكة سواء لمخريجين  ،والتدريب التحويمي

الجدد اللتحاقيم بسوق العمل أو العاممين عمى رأس العمل لرفع مستواىم أو مساعدتيم في 
 منيا:   ،وكذلك لمقضاء عمى بعض المشكالت القائمة والمساىمة في حميا ،ظائفيمتغيير و 

 البطالة: .2
، وبحسب لدول في العالم من مشكمة البطالةيعاني المجتمع السعودي كبقية مجتمعات ا 

( فإن ىذه الدراسات تشير إلى أن من 8022الدراسات التي أشارت إلييا )ىيا العثيمين، 
أسباب البطالة لمخريجات عمى وجو الخصوص نوع ومستوى التأىيل وعدم مالئمة 
الخريجين والخريجات لمتطمبات الوظائف التي يرغبون بشغميا. لذلك فإن مياراتيم 

عادة تدريب ظاىرة بطالة الخريجين  لتصبح فعالة ومنتجة. ولعالج تحتاج إلى صقل وا 
 .دريبية تحويمية كأحد أىم البدائل، يمكن وضع برامج توالخريجات

 في برامج اإلحالل والتوطين: التسريع .8
مل والعمال السعودي يؤكد عمى أن أولوية العمل حق لممواطن قبل عرغم أن نظام ال 

غيره، وفي ظل وجود فائض من الخريجات والخريجين الذين يبحثون عن فرص لمعمل، 
، ولمعاونة نظام الوظائف التي يشغميا عمالة وافدةإال أنو ال زال ىناك عدد كبير من 

دريب التحويمي ليؤالء الخريجين السعودة عمى النجاح يمزم توفير برامج إلعادة الت
 والخريجات لتتناسب مياراتيم مع متطمبات سوق العمل السعودي.

 التضخم الوظيفي:  .6
القادمون لسوق العمل وعدم  الخريجين والخريجاتوىو ناتج عن استمرار تزايد أعداد 

توفر فرص عمل ليم في القطاع الخاص األمر الذي يضغط عمى الحكومة لتوفير فرص 
 عمل.

 ضعف اإلنتاجية وفجوة األداء :  .2
إن الحاجة المتزايدة لمعاممين والعامالت خالل فترات مسيرة التنمية بالمممكة تسببت في 
تعيين أعداد كبيرة من شريحة غير الماىرين، وكذلك في ظل ديمومة الوظيفة خاصة في 

تنخفض تظير فجوة األداء و  في المممكةالقطاع الحكومي والتي يتمتع بيا الموظف 
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عادة تدريبيم بما يتماشى مع  مستويات االنتاجية. والنظر ليذه الفئة من المجتمع وا 
 قدراتيم ومياراتيم ومستوياتيم التعميمية يتيح فرص أكبر لإلنتاج.

 التقادم المعرفي والجمود الوظيفي:  .6
 ويقصد بالجمود الوظيفي بقاء الموظف لمدة طويمة في وظيفة ما دون ترقية أو نقل إلى
مكان أفضل، كما أن الجمود الوظيفي قد يفسر بأنو ىو الناتج عن انخفاض ميارات 
الموظفين الفنية والمعرفية نتيجة لتقادم ما يمتمكونو منيا حيث أن ىذه الميارات 
تنخفض بشكل سريع نتيجة قصر دورة الحياة لممعمومات والتكنولوجيا، وقد أصبح 

ينحون جانبًا قبل أن يصموا لسن التقاعد وذلك  الجمود الوظيفي ظاىرة فأكثر الموظفين
ألن وضعيم في مين متخصصة يدفعيم لمخروج من العمل حيث تأثرت أعماليم بالتقدم 

 التقني.

 خامشًا: أيم الهتائج والرؤى اليت توصلت هلا الدراسة:

 من خالل ما سبق فإنو يمكن التوصل إلى أىم النتائج التالية:
ج التدريب التحويمي تسيم بشكل فعال في رفع القدرات العممية إن عمميات التخطيط لبرام -

والميارية لممتدربين بما يرفع من قدراتيم عمى مواجية التحديات من أجل تنمية اجتماعية 
 واقتصادية لممجتمع.

التدريب التحويمي لمخريجين ىو أحد أنواع برامج التدريب المستمر والذي يظير بوضوح  -
العمل لمخريجين بما يقمل من نسبة البطالة في المجتمع ويساعد أىميتو في زيادة فرص 
 عمى التنمية المستمرة.

ستفادة من التجربة اليابانية في التعميم التقني والميني والتدريب التحويمي يمكن اال -
 وتفعيميا في المممكة لحل الكثير من المشكالت والتي سبق اإلشارة ليا. 

الخبرات بين مؤسسات التعميم ووزارة العمل في عممية التعاون وتنسيق الجيود وتبادل  -
عداد برامج تدريب مشتركة تشترك  التدريب )لمخريجين وكذلك العاممين عمى رأس العمل( وا 

ُيسيم في تطوير عممية التدريب  ،فييا جميع المؤسسات المعنية كل حسب تخصصو
   التحويمي واالستفادة منيا بشكل أمثل.

بحيث  ،مشتركة بين الشركات في القطاع الخاص وبين الخريجينتبني مشاريع جديدة  -
الالزمة لمخريجين  توفر المياراتالتدريب لضمان برامج تتولى الشركات مسؤولية تقديم 
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التي يحتاجيا سوق العمل. إضافة إلى إتاحة تمك الشركات ألولئك الطالب الذين تخرجوا 
عدات الخاصة بيا الكتساب المعارف من مؤسسات التعميم فرصة استخدام األدوات والم

 بشكل مباشر.
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 الخضراء.
 ( التدريب مفيومو وفعاليتو بناء البرامج التدريبية وتقويميا. عمان: 2002الطعاني، حسن أحمد .)م

 دار الشروق.
 ( إدارة الموارد البشرية.  الجبيية: دار وائل.1997عباس، سييمة حسن وآخرين .)م 
 (. إدارة الموارد البشرية من الناحية العممية والعممية. القاىرة: الدار 2000ح )صال ،عبد الباقي

 الجامعية.
 تقويم برامج التدريب التحويمي في المنظمات الحكومية: دراسة (1999) السالم، رضا محمود عبد .

معة قية عمى برنامج التأىيل التربوي التحويمي بجامعة طنطا. مجمة التجارة والتمويل: جايتطب
 .67 - 1، 2كمية التجارة ع  طنطا،

 رىـ(. سيكولوجية التدريب وتنمية الموارد البشرية، القاىرة: دار الفك1422الفتاح، رأفت ) عبد. 
 ( تدريب المعممين أثناء الخدمة بعض التجارب المعاصرة. بيشة: 2001عثمان، محمد الصائم .)مـ

 مكتبة الخبتي.
 ( التدريب ا1423العثيمين، ىيا .)لتحويمي لسوق العمل النسائي بالمممكة العربية السعودية. ه

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى، كمية التربية. 
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 ( اتجاىات التدريب في سوق العمل السعودي: دراسة تحميمية 2011العثيمين، ىيا بنت صالح .)م
. دراسات عربية في التربية في ضوء المفيوم المعاصر لمتدريب التحويمي. رسالة دكتوراه منشورة

 .449 – 415وعمم النفس، السعودية، 
 المجمة العممية  . التدريب: مفيومو واستراتيجيتو وأىدافو وأىميتو.(2016) عزت، أماني بيجت

 .340 - 321كمية اآلداب،  -لكمية اآلداب: جامعة أسيوط 
  لبشرية من خالل التدريب . تنمية الموارد ا(2010) عبيد محمودالزوبعي، عمي، الشيخ محمد و

التحويمي لمخريجين: عرض تجربة السودان لمشروع الشيادة. المؤتمر العربي الثاني: تنمية الموارد 
البشرية وتعزيز االقتصاد الوطني: المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ومعيد االدارة العامة، مسقط: 

 .288 – 273المنظمة العربية لمتنمية االدارية، 
 ،م(. مقدمة في الدراسات االستراتيجية الشرق أوسطية. دار المكتب العربي 2014جياد ) عودة

 لممعارف: مصر.
 ( التدريب التحويمي المفيوم والتعريفات دراسة حالة التجربة 2008العوض، إصالح حسن .)م

 السودانية.
 ( اقتصاديات التعميم مبادئ راسخة واتجاىات2012فميو، فاروق .)حديثة. عمان: دار المسيرة. م 
 ( سماعيل، حاتم م(. درجة تطبيق كمية اليندسة بالجامعة اإلسالمية بغزة 2017القزاز، عبير وا 

لمتدريب التحويمي من وجية نظر طمبة الكمية. مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية 
 . 554-586، 6، ع26والنفسية. مج 

 ( التدريب من 2008لطفي، عمي .)أجل تنمية الموارد البشرية. أعمال ممتقيات وندوات )المرجع م
دارة الموارد البشرية(   .484 - 447مصر،  -المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية  -في التدريب وا 

 ( إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية: مركز التنمية واإلدارة، ط1998ماىر، أحمد .)5م. 
 ع  م(. التدريب التحويمي المخطط في مصر. إدارة االعمال، مصر،1995محمد ) المصري، أحمد

68 ،26 – 31. 
 ىـ(. التدريب أثناء الخدمة. مكة المكرمة: بدون ناشر.1418الحكيم ) موسى، عبد 
 ( دليل التدريب بوزارة المعارف. الرياض: اإلدارة العامة لمتوجيو التربوي 1405وزارة المعارف .)ىـ

 والتدريب.
 ىـ(. التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيق. الرياض: دار 1417الفتاح ) ياغي، محمد عبد

  .الخريجي
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